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Markéta Lazarová, Údolí vãel a dal‰í Vláãilovy filmy v Torontû

Hru‰ínsk˘m. I zde dává Vláãil pfiednost venkovu a jeho
poezii. Opût dochází k nefie‰itelnému vztahu mezi
stárnoucím doktorem Meluzinem a jeho mladou
tûhotnou a pfii tom ztfie‰tûnou pacientkou.
Pfiehlídku filmÛ ukonãí trojice filmÛ z pfielomu let

sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch. Z roku 1977 pochází
Stíny horkého léta (pátek 8. listopadu 2002 v 20:45),
následuje film z roku 1981 Hadí jed (pondûlí 11.
listopadu 2002 v 18:30) o dívce, která po smrti matky
hledá svého otce a nalezne dementního alkoholika.

Poslední z filmÛ je na motivy Josefa âapka Stín
kapradiny (sobota 16. listopadu 2002, v 16 hod.).
Tento film byl natoãen v roce 1984.
Lístky, pokud nejste ãleny Cinematheque Ontario lze

koupit pfied pfiedstavením a stojí devût dolarÛ a 60
centÛ. Pokud jste ãleny klubu, pak cena lístku je pût
dolarÛ a 75 centÛ. Informace o ãlenství dostanete na
tel. ãísle: 416/968-FILM nebo na www.bell.ca/filmfest.

Ale‰ Bfiezina
***

Cinematheque Ontario zahájila dal‰í sezónu skuteãnû
pfiehlídkou filmÛ nûkolika skvûl˘ch reÏisérÛ. Na pfielomu
fiíjna a listopadu jsou to filmy jednoho z nejvût‰ích
rusk˘ch reÏisérÛ Andreje Tarkovského. Obzvlá‰tû  jeho
první filmy Andrej Rublev a Solaris byly skuteãnû
‰okem, protoÏe po letech ateistické propagandy se
objevily ze samotného Ruska filmy, které hovofiily o
vífie, svûdomí a lásce. První z nich jde do dávné
minulosti k malífii ikon Andreji Rublevovi. Druh˘ jde do
vzdálené budoucnosti, kdy se na kosmické lodi zaãalo
zhmotÀovat lidské svûdomí v osobách, kter˘m bylo
nejvíce ublíÏeno.
V minulosti jsme mohli vidût v Jackman Hall, která

sídlí v Art Gallery of Ontario (317 Dundas St. W,
Toronto) filmy Juraje Jakubiska a letos na jafie nejnovûj‰í
ãeské filmy. Pro listopad nám Cinematheque Ontario
pfiipravila pfiehlídku filmÛ Franti‰ka Vláãila. Vláãil se
narodil v roce 1924 v âeském Tû‰ínû. Vystudoval
dûjiny umûní a estetiku. Jeho prvním celoveãerním
filmem je Holubice z roku 1960 (pátek 1. listopadu
2002 v 18:30), kter˘ získal cenu, jak na festivalu v
Benátkách, tak i v Cannes. Pfiíbûh chlapce v koleãkové
Ïidli a jeho vÛle zachránit zranûnou po‰tovní holubicí,
která smûfiuje k Baltskému mofii je mnohdy oznaãován
jako zaãátek nové ãeské vlny. Promítání doplní krátk˘
film Sklenûná oblaka z roku 1957. Následoval film
ëáblova past na motivy románu Alfréda Technika
Ml˘n na ponorné fiece. K vrcholÛm jeho tvorby patfií
v‰ak dvojice filmÛ, která vznikla jaksi souãasnû v roce
1967 Markéta Lazarová a Údolí vãel. Markéta Lazarová
(sobota 2. listopadu 2002 v 16:30) byla v nûkter˘ch
anketách oznaãena jako nejlep‰í ãesk˘ film minulého
století. Snímek na motivy románu Vladislava Vanãury
z doby, kdy do âech pronikalo kfiesÈanství a o lásce
loupeÏného zemana Kozlíka a Markéty Lazarové
(Magdy Vá‰áryové). Údolí vãel (úter˘ 5. listopadu
2002 v 18:30) bylo mnohdy ve stínu prvního velkofilmu,
ale patrnû vypovídá víc o hledání Boha, o závaÏnosti
slibu, kter˘ platí i kdyÏ jej chceme svoji vlastní silou
zru‰it. MÛÏeme zde vidût fantastick˘ v˘kon Petra
âepka jako Ondfieje, kter˘ se objeví v fiádu a po
vnitfiním boji z nûho odejde. Touha po ‰tûstí na rodné
tvrzi se v‰ak zmûní v tragédii, kterou sice Ondfiej
pomstí, ale nakonec se vrací do fiádu, kterému byl
zaslíben. Ironií je, Ïe kdyÏ tento film bûÏel v dobû
normalizace v âeské televizi, tak cenzor ustfiihl závûr
filmu, takÏe se film konãil pomstou, nikoliv návratem do
fiádu.
V období kolem roku 1968, pfiesnûji v roce 1969,

natoãil Vláãil film, kter˘ pfiedbûhl dobu o tfiicet let
Adelheid (ãtvrtek 7. listopadu 18:30). Západní voják
(Petr âepek) se vrací na severní Moravu do pohraniãí,
kde má spravovat sídlo nûmeckého továrníka.
Nerozumí si s lidmi, ktefií pfii‰li do pohraniãí rabovat.
Zajímá se více o knihy neÏ o majetek, kter˘ tam zÛstal.
Má k dispozici nûmeckou sluÏebnou, která, jak se poz-
dûji ukáÏe, je dcerou majitele zámku. PfiestoÏe nejsou
schopni spolu komunikovat, vyvine se mezi nimi vztah,
kter˘ v‰ak je stejnû tragick˘ jako nenávist doby.
Po tomto filmu pak nastává úpadek ãeskoslovenského

filmu a v první polovinû sedmdesát˘ch let se aÏ na
v˘jimky prakticky nic nenatoãilo. V˘jimkou snad byly
pouze Hanákovy Obrazy starého svûta v roce 1972,
které okamÏitû putovaly do trezoru.
Teprve v roce 1976 natoãil Vláãil D˘m bramborové

natû (ãtvrtek 7. listopadu 2002 ve 20:30) s Rudolfem

Konkrétní pomoc pfii povodních
Ale‰i,
pfieposílám dal‰ího ãlovûka a srdeãnû dûkuji za spolupráci.  Ty lidi vytipovala moje Ïena bûhem

sv˘ch sluÏebních cest. Nejde tedy o nûjaké na‰e známé. Brzy po povodních jela pfies Veselí nad
LuÏnicí, neboÈ pracuje v jihoãeském kraji a jezdí tam ze Îelezné Rudy. Moje Ïena Jindfii‰ka Holubová
fiíká: Ve starém centru Veselí z domÛ zbyly obvodové zdi, není tam vÛbec nic a  jsou tam dodnes
hromady suti a skládek. Za‰la jsem do jednoho domu bez dvefií a uvidûla starou paní, jak ãistí
pánviãku. Dala jsem jí tisíc korun a ode‰la jsem.  Pak jsem se dala do fieãi s nûjakou paní, jmenovala
se Ondráãková, nebylo jí  také do vyprávûní. PovodeÀ jí sebrala barák. Proto jsme povaÏovali za
vhodné, aby její pfiíbûh vy‰el v Satellite.  Paní Ondráãková nám doporuãila  dal‰ího ãlovûka. Jeho
pfiíbûh pfieposíláme. Dal‰í problém: ty nejstar‰í lidi, co jsou také nejvíc postiÏeni, nemají konta. Je
tedy moÏno poslat pouze ‰ek na adresu.

Jmenuji se Karel Kolou‰ek.Karel Kolou‰ek.Karel Kolou‰ek.Karel Kolou‰ek.Karel Kolou‰ek. Je mi 65 let a jsem v dÛchodu. Bydlím ve Veselí
nad LuÏnicí. Îiju sám v malém domku. DÛm jsem zdûdil po rodiãích a co
oni pamatovali, nikdy tam voda nebyla. Tento rok v srpnu se ale fieka
LuÏnice rozvodnila tak, Ïe jsem mûl v domû metr vody. Vût‰ina vûcí se mi
povodní zniãila a je‰tû nyní nemohu v domû bydlet, protoÏe jej nejdfiíve
musím opravit, ale nemám moc penûz.
Dûkuji za pomoc!

Karel Kolou‰ek, Malé Námûstí 20, 391 81 Veselí nad LuÏnicí.Karel Kolou‰ek, Malé Námûstí 20, 391 81 Veselí nad LuÏnicí.Karel Kolou‰ek, Malé Námûstí 20, 391 81 Veselí nad LuÏnicí.Karel Kolou‰ek, Malé Námûstí 20, 391 81 Veselí nad LuÏnicí.Karel Kolou‰ek, Malé Námûstí 20, 391 81 Veselí nad LuÏnicí.

M. Vá‰áryová ve filmu Markéta Lazarová
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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

Nokturna na Masaryktownu 2002/2003
2. sezóna pûti koncertÛ klasické a jazzové hudby

V prvním z koncertÛ byl recitál Radima Zenkla na mandolinu (na snímku s hostem
Karlem RÛÏiãkou). Druh˘m koncertním recitálem bude vystoupní houslisty
Tomislava Dimova, které se koná v sobotu 16. listopadu ve 20 hodin na pofiadu
bude hudba ãesk˘ch a evropsk˘ch mistrÛ.

BliÏ‰í informace o pfiedplatném 416/439-4354

Zprávy âSSK
Za RÛÏenou Teterovou

V sobotu 26. fiíjna se toront‰tí v kostele
sv. Václava rozlouãili s RÛÏenou
Teterovou. DoÏila se 77 let. Znal jsem
ji trochu z náv‰tûv u Milu‰ky Pefiinové,
kde pomáhala v domácnosti. KaÏd˘
neseme nûjaké bfiemeno. To její bylo
zvlá‰È tûÏké. Pocházela z chudého
jihoãeského kraje a cel˘ Ïivot se sotva

Podûkování „Malé domÛ II“
Benefiãní koncert uspofiádan˘ 12. fiíjna

na Masaryktownu, organizovan˘
ãestn˘m konzulem Lannym Rosick˘m,
byl - stejnû jako pfied pûti léty -
mimofiádnû úspû‰n˘. V‰em, ktefií k jeho
úspûchu pfiispûli, hlavnû úãinkujícím:
skupinû Klika, skupinû Jifiího Grosmana
Muzika na rohu, Edovi Vokurkovi a
v‰em, ktefií jakkoli pfiispûli (nûktefií jako
Jerry Formánek znaãnou ãástkou),
srdeãn˘ dík nás v‰ech. Koncert vynesl
témûfi 13 000 dolarÛ a celková ãástka
sbírky pfiesáhla 70 000 dolarÛ.

***
O v‰elidskosti na‰í

nedokonalosti
âím víc stárnu a ãím víc ãasu strávím

hledáním klíãÛ a papírÛ…, tím se stávám
sná‰enlivûj‰ím. A té sná‰enlivosti je na
svûtû stra‰nû zapotfiebí. Vezmûte pfiípad
washingtonského odstfielovaãe. Podle
zpráv v tisku i v mediích obyvatelé
dûkovali FBI, policii a zvlá‰tním
jednotkám za dopadení zfiejmû nûjak˘m
zpÛsobem pomateného Mohammada a
jeho pomocníka. âlánek Barrie
McKennyho v Globu a jiné ãlánky vûcnû
analyzují pfiíbûh vy‰etfiování. Vrah patfiil
mezi podezfielé od poãátku - faráfi z útulku
pro bezdomovce upozornil FBI na
chování Mohammeda je‰tû pfied první
vraÏdou. Minul˘ rok FBI vysl˘chala
svûdka, kter˘ jí sdûlil, Ïe Mohammed se
pokou‰el získat tlumiã pro svou pu‰ku a
hovofiil o zabití policistÛ. Informace o
bílém vozidlu, které byly policií opakovány
byly mylné. Policie 8. fiíjna na‰la vraha
spícího v jeho modrém vozidlu, vyslechla
ho a pustila. K zatãení do‰lo hlavnû díky
fiidiãi nákladního vozu, kter˘ policii
upozornil na vrahovo vozidlo.
Líbil se mi stfiídm˘ tón ãlánku. Záznam

fakt a jejich vûcná anal˘za. Necítil jsem v
nich nadfiazenosti, spí‰ vûdomí, Ïe jsme
v‰ichni chybující. Ale ãlovûk
pravdûpodobnû musí zestárnout, aby
zpokornûl a vidûl, jak nedokonalé je
v‰echno lidské.

***
Vzpomínka na 28. fiíjen

V programu vzpomínky na 28. fiíjen,
která se koná v nedûli 3. listopadu v
poledne v hale kostela sv. Václava
vystoupí mimo jiné Martin Danãovsk˘,
kter˘ pfieãte zajímav˘ záznam o
Martinské deklaraci, pl. Bob Moravec
promluví o legiích a Bohou‰ Máca
pfieãte proslov, kter˘m spisovatel Alois
Jirásek pfiivítal T. G. Masaryka do vlasti.

Josef âermák
***

zastavila. Utrpûla ztráty, které by zlomily
mnohého z nás: prvního manÏela ji
komunistická policie zastfielila pfii
pfiechodu hranic. S dítûtem, které
pfiená‰el se nese‰la po dlouhá léta.
Zachovala si pokoru, víru a trpûlivost, s
jakou se ãasto nesetkáme. Zádu‰ní
m‰i slouÏil rev. Libor ·vorãík a za
v‰echny se rozlouãil Jan Matûjoviã.

***

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.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

v úter˘ 29. 10. 2002 v 8:51
Pfií‰tí ãíslo vyjde 14. 11. 2002
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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

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

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!

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
 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.

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 zápasu
Toronta Maple Leafs
v Air Canada Centre:

www.nhl.satellite1-416.com
***

Galerie M. Gabánkové
Asi stovka obrazÛ M.Gabánkové.

www.paintinggallery.net
***

InternetInternetInternetInternetInternet PraÏákovo kvarteto
vystoupí na koncertu

10. listopadu 2002 ve 20 hodin
v Hamilton Conservatory

for the Arts
126 James St. South,

Hamilton, On. L8P 2Z4
Tel.: 905/528-4020

Bûhem koncertu bude zahájena
v˘stava obrazÛ

Marie Gabánkové.
Vystoupení PraÏákova kvarteta

se koná rovnûÏ
 v Torontu:

7. listopadu ve 20:00
v St. Lawrence Centre

30.10.(st) - 20:00
Koncert cellisty Jozefa ªuptáka

Victoria College Chapel
Tel.: 416/964-7318

***
1.11.-pá 18:30

F. Vláãil: Holubice a Sklenûná oblaka
Cinematheque Ontario

***
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

***
2.11. (so) 10:00

Îupní valná hromada -Sokol Kanada
Days Inn, Kingston

***
2.11. (so) 16:30

F. Vláãil: Markéta Lazarová
Cinematheque Ontario

***
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. (po)
âeská obchodní mise v Colony Hotel

***
5.11.(út) 18:30

F. Vláãil: Údolí vãel
***

7.11. (ãt) 18:30
F. Vláãil: Adelheid

***
7.11. (ãt) 20:00

PraÏákovo kvarteto
v St. Lawrecne Centre

***
7.11. (ãt) 20:30

F. Vláãil: D˘m bramborové natû
***

8.11. (pá) 20:45
F. Vláãil: Stíny horkého léta

Cinematheque Ontario
***

10.11. (ne) 20:00
PraÏákovo kvarteto

Maria Gabánková- obrazy
Konzervatofi Hamilton

***
11.11. (po) 18:30

F. Vláãil: Hadí jed - Cinematheque

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi
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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
driver (A-Z)

single or team
Good pay,

pay every week!

Náv‰tûva senátorÛ z âRNáv‰tûva senátorÛ z âRNáv‰tûva senátorÛ z âRNáv‰tûva senátorÛ z âRNáv‰tûva senátorÛ z âR
MInulé pondûlí se konalo na Masaryktownu setkání krajanÛ se zástupci

Senátu z V˘boru pro zdravotnictví a sociální péãi. Vedoucí delegace byl MUDr.
Tomá‰ Julínek z ODS v Brnû. Dále pfiijeli paní Daniela Filipiová MSc. ze stejné
strany a Jan Hadrava z US. Zeptali jsme se senátora Hadravy, kter˘ byl
starostou obce Loket a nyní je místostarostou tohoto turistického místa, co je
úãelem této cesty:

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

Spoleãnost v Mississauze
hledá recepãní
na pln˘ úvazek.

Pracovní doba: Po-pá: 8:30-17:00
Dobrá znalost angliãtiny, ãeského
nebo slovenského jazyka, práce

na poãítaãi PC.
Volejte: 905-848-0428

1225-21

Prodám soubor ãesk˘ch
dûtsk˘ch divadelních

loutkov˘ch her:
Od Kopeckého po Skupu.

Zájemci volejte:
416-231-9937

1226-21

JH: Pfiijeli jsme v sobotu, v nedûli jsme
se tedy vûnovali odpoãinku a shlédli
jsme krásy Toronta. Dnes jsme nav‰tívili
nemocnici sv. Michala. To bylo velice
pracovní a podnûtné. Díky tomu jsme
se nûco dovûdûli o kanadském
zdravotním systému. Dále jsme byli v
ontarijském parlamentu. Dnes veãer je
setkání s krajany. Zítra odlétáme do
Ottawy, kde máme setkání na
ministerstvu zdravotnictví. Chceme se
orientovat nyní na vûci sociální.
Zajímáme se o záleÏitost lidí, ktefií se
nemohou pohybovat, o situaci star˘ch
lidí, jak jsou tyto otázky v Kanadû fie‰eny.
Chceme se dovûdût také, jak tento
systém zde funguje. Dále nav‰tívíme
Kanadsk˘ senát, protoÏe
pfiedpokládáme, Ïe se v âechách bude
do ‰esti let mûnit Ústava a zajímá nás
jak jsou jiné parlamentní systémy
vyladûné.
ABE: Byli jste nûãím pfiekvapeni?
JH: Samozfiejmû jsme mûli dosti

dÛkladné materiály, které jsme si
proãetli, ale spí‰ nás zajímaly problémy,
coÏ nám potvrdili dnes v nemocnici.
Kanadská a ontarijská vláda stojí ve
zdravotnictví a ve ‰kolství pfied mnoha
zmûnami. Byla ustanovena komise pana
Romanoffa, která má dát nezávisl˘
posudek. Podle toho posudku je
skuteãností, Ïe mnohé provincie jdou
svou vlastní cestou. Nûkteré provincie
chtûjí b˘t více americké, pfiestoÏe
Kanada má typick˘ evropsk˘ model.
ABE: V ãem jsou slabosti a

pfiednosti ãeského systému?
JH: âesk˘ systém se v tuto chvíli

kanadskému systému zdravotnictví
velmi blíÏí. ale mnoho nemocnic se
objevuje v ãerven˘ch ãíslech. Dochází
k tomu, Ïe jsou nûkteré nemocnice
ru‰eny, Ïe mají takové dluhy, Ïe
nemohou platit za léky, elektfiinu a plyn.
To jsou náznaky toho, Ïe ten systém se

musí zmûnit. Je to dÛkaz toho, Ïe
nemocnic je pfiíli‰ a Ïe s penûzi není
racionálnû nakládáno. Je nutné
nastartovat sebekontrolní mechanismy
a je nutné, aby se mezi pacienta a
lékafie nestavûl siln˘ administrativní
aparát.
ABE: Je to vÛbec moÏné, neporoste

naopak díky tomu právû admini-
strativa? Zru‰íte nemocnice, ale
administrativní úfiady zÛstanou…
JH: Tady to nebezpeãí vÏdycky hrozí.

V Itálii vznikl úfiad pro likvidaci úfiadÛ a
ten byl nakonec velice siln˘, ale
neúãeln˘. Myslím si, Ïe tato cesta bude
velice dlouhá, tato vláda bude spí‰e
hledat zdroje u daÀov˘ch poplatníkÛ a
starat se o chod tohoto systému. Ale
hlavní zodpovûdnost se musí pfienést
na pacienta a doktora.
ABE: Nûco podobného se dûje v

Horské nemocnici ve Vrchlabí, pfiesto
tato nemocnice naráÏí, protoÏe léãí
dosti nekonvenãním zpÛsobem. Do
jaké míry legislativa mÛÏe zasahovat
do zpÛsobu léãby?
JH: Legislativa má moÏnost do tûchto

vûcí zasahovat. Ve Vrchlabí je to velice
komplikovaná otázka, protoÏe fiada
doktorÛ  souhlasí s tímto nekonvenãním
zpÛsobem léãby a fiada je proti.
ABE: Byli jste zde nejen kvÛli

zdravotnictví, ale i kvÛli sociálním
otázka. Do jaké míry jste se zajímali o
otázku RómÛ, ktefií opustili pfied
ãasem âR?
JH: Tato otázka není pfiímo náplní této

cesty, myslím si, Ïe zde nemají nûjaké
váÏnûj‰í problémy. Je to zemû, která
má v tomto ohledu velké zku‰enosti.
Rómové zde spl˘vají se sv˘m okolím,
zatímco rómská otázka v âR je velice
komplikovaná, protoÏe majoritní
spoleãnost není taková jako majoritní
spoleãnost v Kanadû.

Delegace Senátu âR: J. Hadrava, T. Julínek, ãestn˘ konzul L. Rosick˘ a D. Filipiová

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

Tel.: 905-271-0572
Zveme 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,

v˘robky v konzervách
Máme rozdílné druhy chleba, cukrovinky.
Na‰í specialitou jsou obloÏené mísy - party trays.

Sophia's Basket Deli  a Patricia

ABE: Pfiesto je zde urãitá zmûna k
lep‰ímu. Staãí se podívat do novin z
roku 1992 a 2002…
JH: Latentní rasismus je stále v na‰í

spoleãnosti dost siln˘, ale zlep‰ila se
situace v právní oblasti. Soudy se nauãily
pojmenovávat vûci prav˘mi jmény,
zatímco v devadesát˘ch letech vût‰inou
soudci polemizovali s tím, jestli je nûco
rasistick˘ ãin nebo není. Mnozí obãané
berou Rómy jako skupinu, na kterou se
nejvíce doplácí a dochází k tomu, Ïe
mnohé radnice celou situaci fie‰í
zpÛsobem, kter˘ hraniãí s rasismem.
Takov˘m pfiíkladem jsou Rómové, ktefií
Ïijí ve stfiedu mûsta. Radnice prodá
jejich domy soukromému podnikateli za
pakatel a on je zaãne daleko tvrd‰ím
zpÛsobem vystûhovávat. Vychází z
jejich mentality, Ïe mu ledacos
podepí‰ou. Oni odcházejí a radnice se
tváfií jako kdyby se jí to net˘kalo. Jako
kdyby to nebyl sociální problém. Tváfií
se, jako Ïe je to podle zákona. ZÛstává
to v‰ak sociálním problémem a stále
více se tito lidé dostávají mimo
spoleãnost. Z toho dÛvodu jsem
zastáncem tzv. pozitivní diskriminace,

Ïe by se mûlo RómÛm pomáhat, aby
mûli svoji inteligenci, aby byli programy
pro nû, které je budou do spoleãnosti
vtahovat. Aby získali sebedÛvûru, aby
mûli své vzory. To se myslím u nás
nedûje dostateãnû.
ABE: Budete o tomto problému s

nûk˘m zde hovofiit?
JH: Je to dobré téma, protoÏe Kanada

má v tomhle ohledu urãité zku‰enosti.
ABE: Do jaké míry va‰i kolegové

zastávají stejn˘ postoj, co se t˘ká
„pozitivní diskriminace“?
JH: Zde se budeme li‰it senátor od

senátora a pÛjde to napfiíã politick˘mi
stranami. Já sám osobnû jsem studoval,
jak tento problém byl fie‰en v Americe a
vidím, Ïe to mûlo své v˘sledky.

Ale‰ Bfiezina

Senátor J. Hadrava
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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

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 $ 20,22 Kã
1 US $ 31,17 Kã
1 EUR 31,64 Kã
100 Sk 74,49 Kã
Quick - 26.10.2002

Kursovní lístek
100 Kã 5,07 CDN $
100 SK 3,78 CDN $
1 CDN $ 19,72 Kã
1 CDN $ 26,46 SK
1 US $ 1,58 CDN $
1 EUR 1,53 CDN $
Toronto Star - 25.10.2002

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario
M5S 2J2

czechoslovakcu@msn.com
www.kampelicka.com

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

CZECHOSLOVAK
(TORONTO)
CREDIT UNION LIMITED

Denní kronika

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

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

E-mail:
emestic@hotmail.com

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!

I letos je moÏnost nákupu Savings Bonds!

Dárek k vánocÛm

Milí pfiátelé a milovníci hudby,
v nejbliÏ‰ich t˘dnech se budou konat

hned tfii koncerty na‰eho sboru.
16. listopadu bude ve Willowdale

United Church dobroãinn˘ koncert
“Swing for Charity”. Podpora jde nov˘m
rodinám rodinám které kostel
adoptoval. Veãer zaãíná v 18:15
obãerstvením (zákusky) a vstupné
je12.00 dolarÛ.
30. listopadu jiÏ tradiãnû se

zúãastníme oslavy vánoc v Black Creek
Pioneer Village. Je to vyborná pfiíleÏitost
zvla‰tû pro dûti vidût jak se vánoce
slavily v zaãátcích Kanady.
7. prosince ve 20 hodin je první z

na‰ich tfií koncertÛ: “A Canadian
Christmas” Koncert se koná ve
Willowdale United Church (349
Kenneth Avenue - East of Yonge, South
of Steeles) Vstupné: 15.00 dolarÛ,
(10.00 dolarÛ dûti a penzisti)
Doufám Ïe vás pfii nûkteré z tûchto

pfiíleÏitosti uvidím!
Zdravi Jitka Horton

Pfied uzávûrkou
âeská obchodní mise, kterou povede

ãesk˘ ministr prÛmyslu a obchodu Jifií
Rusnok (bude zastoupeno více neÏ 20
ãesk˘ch podnikÛ a organizací nav‰tíví
v nejbliÏ‰ích dnech Kanadu. Setkání s
misí bude v pondûlí 4. listopadu 2002 v
Coloney Hotel, 89 Chesnut St., Toronto.
BliÏ‰í informace najdete na webové
stránce: www.ccrcc.net nebo
kontaktujte Mr. Libora Revaje 416/848-
4984.

***
Vánoãní trh ãesk˘ch filmÛ a kniÏních

novineck se bude letos konat 7.
prosince od 11 do 16 hodin v hale
kostela sv. Pavla, 1424 Davenport Rd.,
Toronto. Trh pofiádají Video El a Literacy
Pragensis.

***

26.10.2002
Cestovné chcú zdraÏieÈ

BRATISLAVA-sme (tom)-UÏ v stredu
môÏe vláda rozhodnúÈ o zdraÏení
cestovného. Ministerstvo dopravy chce
zv˘‰iÈ ceny lístkov na autobusy a osobné
vlaky o 15 percent. ZároveÀ navrhuje zníÏiÈ
zºavy pre ‰tudentov, a to o 11 percent pri
vlakoch a pätnásÈ percent pri autobusoch.
Ak návrh prejde bez zmien, nebudú uÏ
zadarmo cestovaÈ dôchodcovia, ktor˘m sa
budú poskytovaÈ komerãné zºavy.

***

28.10.2002
Rozpoãet má zachrániÈ

DPH
BRATISLAVA-sme (jj)-Vláda v sobotu

uzavrela diskusiu o hrubom návrhu ‰tátneho
rozpoãtu. Väã‰ina ministrov dostala pre
rezorty viac peÀazí, neÏ pôvodne navrhol
Miklo‰, takÏe museli nájsÈ spôsob, ak˘m
ich získajú.

K známym zmenám v daniach pribudne
trojpercentné priblíÏenie hornej a dolnej
sadzby dane z pridanej hodnoty. To podºa
Miklo‰a nebude maÈ v˘razn˘ vplyv na rast
cien a nezv˘‰i ani nezníÏi daÀové zaÈaÏenie.
Tri miliardy, ktoré má táto zmena priniesÈ
rozpoãtu, majú pochádzaÈ z obmedzenia
daÀov˘ch únikov. „Chápeme to ako prv˘
krok k ìal‰iemu zbliÏovaniu prípadne
zjednoteniu sadzieb DPH od januára 2004,“
dodal Miklo‰.

DPH umoÏnila pridaÈ viac peÀazí deviatim
z pätnástich ministerstiev, dohromady päÈ
miliárd korún. Väã‰í rozpoãet bude maÈ aj
verejnoprávny rozhlas a televízia.
„Predpokladáme zv˘‰enie koncesionár-

skych poplatkov o 20 aÏ 25 percent (…) ale
so záväzkom nevytváraÈ nov˘ dlh,“ vysvetlil
Miklo‰ postoj vlády k obom in‰titúciám.

Sociálne dávky zostali oblasÈou s
najv˘raznej‰ími ‰krtmi. Aby minister ªudovít
Kaník dosiahol päÈmiliardovú úsporu,
plánuje podmieniÈ sociálnu podporu prácou
pre mesto a rodinné prídavky ‰kolskou
dochádzkou.

Miklo‰ je aj po zmenách s rozpoãtom
spokojn˘, pretoÏe zostal rovnak˘ schodok
verejn˘ch financií. „Z hºadiska
ekonomického prostredia, zámerov
hospodárskej politiky bol cieº, ktor˘ je
základn˘ a dôleÏit˘, dodrÏan˘,“ zdôraznil.

***

29.10.2002
 Senát: dÛvod k radosti má

zatím jen ODS
Praha-právo-Za rekordního nezájmu

lidí se v prvním kole voleb do Senátu,
kam pfii‰el jen kaÏd˘ ãtvrt˘ voliã, dostala
jako první na pásku ODS. Otfiepala se
ze snûmovního neúspûchu a celkem
devatenáct z jejích 26 kandidátÛ
postoupilo do kola druhého, které
startuje jiÏ tento pátek. Senátorem byl
hned v sobotu zvolen pouze generální
fieditel televize Nova Vladimír Îelezn˘,
kdyÏ na Znojemsku jako nezávisl˘
získal 50,82 procenta hlasÛ a pfiehoupl
se pfies padesátiprocentní hranici, která
zaruãuje pfiím˘ vstup do horní komory.
Druhou nejúspû‰nûj‰í stranou po ODS
je âSSD se 14 postupov˘mi místy. Jen
její v˘razn˘ úspûch v‰ak nyní mÛÏe
vládním stranám udrÏet v Senátu
nadpoloviãní vût‰inu 41 hlasÛ, která
bude tak dÛleÏitá napfiíklad pro volbu

prezidenta a klíãové vládní pfiedlohy.
Propadli lidovci, ktefií uÏ dnes musí
poãítat se ztrátou nejménû tfií mandátÛ
z dosavadních 21. Posílení pozic
zaznamenali znovu po snûmovních
volbách komunisté, ktefií si to v druhém
kole rozdají s konkurencí v pûti
obvodech. KSâM pfiitom staãí k udrÏení
dosavadního poãtu tfií senátorÛ jediné
vítûzství. Pfiekvapením jsou nezávislí
kandidáti, ktefií mohou partajním
soupefiÛm zkomplikovat Ïivot hned v
devíti volebních obvodech. Jejich
pfiípadné vítûzství v druhém kole mÛÏe
zmûnit pomûr sil v Senátu, kde jsou
dosud jen dva.
·éf ODS Václav Klaus v sobotu sice

záfiil ‰tûstím, ale pfiesto vyjádfiil obavy
z druhého kola, kde by se ostatní strany
mohly spojit proti ODS, jako tomu bylo
v minulosti. “KaÏd˘ pozorovatel na‰í
politické scény dobfie ví, Ïe ona
povûstná Luxova mapa z roku 1996
patfií k definiãním charakteristikám
âeské republiky po listopadu 1989.
TakÏe tento strach máme,” fiekl Právu.
Nicménû ãeká aspoÀ deset vítûzství.
To by znamenalo posílení ODS z 22 na
27 senátorÛ. Dal‰í úspûch “nad plán”
by mohl ODS vynést aÏ k hranici, kdy
pfies ni neprojdou zmûny ústavy.
Stfiízlivû hodnotí prozatímní v˘sledek
âSSD. Podle pfiedsedy a premiéra
Vladimíra ·pidly mÛÏe druhé kolo
skonãit “enormním úspûchem, nebo
také enormním neúspûchem”. ·pidla
pouze pfiipomnûl, Ïe pfii minul˘ch

Pokraãování na str. 6
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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

Hledám fiidiãe
(A-Z)

s moÏností
pfiejíÏdût hranice
Volejte: 416-616-2177

1220-20

senátních volbách mûla jeho strana
pouze pût Ïelízek v ohni, zatímco nyní
skoro tfiikrát více. Propadákem bylo
první kolem voleb pro lidovce. Zatímco
neúspûch pfiiznal místopfiedseda strany
Jan Kasal, ‰éf Cyril Svoboda se
sebekritice bránil argumentem, Ïe volby
je‰tû neskonãily. V klidu nechalo první
kolo unionisty. Jak prohlásil úfiadující
pfiedseda Ivan Pilip, jejich senátorsk˘
klub mÛÏe pouze posílit, neboÈ unie o
Ïádné kfieslo nepfii‰la a naopak do
druhého kola postoupili dva její
kandidáti. Souãasné vládní koalici soc.
dem., lidovcÛ a US-DEU jde teì o
hodnû. Aby uhájila nadpoloviãní vût‰inu
kfiesel, bude muset vyhrát minimálnû v
‰estnácti obvodech z devatenácti, kde
její zástupci postoupili. V opaãném
pfiípadû hrozí riziko, Ïe Senát mÛÏe
vetovat zákony schválené Snûmovnou.

***

Dvû obûti také v âeské
republice

Praha-právo-Devûtatfiicet lidsk˘ch
ÏivotÛ si vyÏádal niãiv˘ orkán o rychlosti
kolem 200 kilometrÛ za hodinu, kter˘ se
o víkendu a v pondûlí pfiehnal nad
západní a stfiední Evropou. Podle
meteorologÛ ‰lo o nejvût‰í pohromu
svého druhu za posledních 15 aÏ 20 let.
Obûtí vichfiice, která v sobotu zasáhla
Strakonicko, se stal osmadvacetilet˘
fiidiã. MuÏ podlehl v nemocnici zranûním,
která utrpûl pfii dopravní nehodû u
Stfielsk˘ch Ho‰tic. Siln˘ vítr zlomil vûtev,
která spadla na projíÏdûjící vÛz. ¤idiã
následnû dostal smyk a sjel do pfiíkopu,
kde narazil do stromu, uvedl pro âesk˘
rozhlas operaãní dÛstojník strakonické
policie Miroslav Havelka. Druhou obûtí
se stal sedmapadesátilet˘ muÏ z
Horního PodluÏí na Dûãínsku. Zemfiel v
nedûli kolem 21.00 pfii odklízení stromu,
kter˘ mu po vichfiici spadl na zahradu.
“Pfii odstraÀování stromu dostal infarkt,”
fiekl v pondûlí âTK operaãní dÛstojník
dûãínské policie.
Na trati mezi Libercem a âeskou Lípou

vykolejila v pondûlí pfied ‰estou ráno ve

Zdislavû na âeskolipsku vlaková
souprava. Narazila do ãtyfi padl˘ch
stromÛ pfies traÈ. Zranûn na‰tûstí nebyl
nikdo. âeské dráhy vãera postupnû
obnovovaly provoz na tratích, jeÏ byly v
noci z nedûle na pondûlí zavaleny
vyvrácen˘mi stromy. Na hfiebenech
·umavy dosahoval vichr rychlosti 130
km/hod., v Krkono‰ích na SnûÏce
namûfiili dokonce 150 km/hod. Na úpatí
Drahanské vysoãiny dosahovala
vichfiice rychlosti 132,2 km/hod., coÏ je
v olomoucké oblasti dosud
nezaznamenan˘ rekord. Dopravní
nehody a záplavy zpÛsobil vichr na
Karlovarsku, kde se vichfiice pfiehnala
nejprve z pátku na sobotu, a znovu v
nedûli v podveãer. Siln˘ vítr niãil stfiechy
budov, dopravní znaãení, poutaãe kolem
silnic a dálnic na Liberecku,
Královéhradecku, Pardubicku, na
Brnûnsku, na Zlínsku. StrÏené sloupy
elektrického vedení zamûstnávaly kvÛli
silnému vûtru od nedûle do pondûlí
hasiãe na âeskobudûjovicku, Písecku,
v Olomouckém kraji. “V Olomouci na
Pe‰kovû ulici hrozilo, Ïe uvolnûná
stfiecha spadne na parkovi‰tû s asi
padesáti automobily. Na‰tûstí se
podafiilo nebezpeãí zaÏehnat,” fiekl
Právu operaãní dÛstojník olomouck˘ch
hasiãÛ. Vítr fiádil také na Pfierovsku. AÏ
do pondûlního dopoledne zÛstala
neprÛjezdná napfiíklad silnice tfietí tfiídy
z Partutovic do Oder, kde na ni spadlo
hned nûkolik stromÛ. V Hranicích spadl
strom pfiímo do koleji‰tû, poryvy vûtru
nevydrÏely ani stromy v parku v Lipníku
nad Beãvou.
Vichfiice, prohánûjící se v noci z nedûle

na pondûlí Vysoãinou rychlostí 105
kilometrÛ za hodinu, zpÛsobila velké
‰kody na porostech a zapfiíãinila
pfieru‰ení dopravy na E 55. Záchranáfii
kraje Vysoãina vyjeli za noc k témûfi 160
pfiípadÛm. V Jihlavû zasahovali
napfiíklad u obchodního domu Delvita,
kde kolem pÛlnoci siln˘ vítr sroloval
stfiechu budovy. Podobnû dopadla
stfiecha tûlocviãny základní ‰koly ve
·lapanovû na Havlíãkobrodsku.
Nejhor‰í situace byla na Pelhfiimovsku.

Jak potvrdil Právu operaãní dÛstojník
územního odboru Hasiãského
záchranného sboru v Pelhfiimovû,
takovou kalamitu záchranáfii zaÏili
naposledy o povodních. Také v Praze
vyjeli vãera v noci hasiãi k nûkolika
desítkám pfiípadÛ. Odklízeli hlavnû padlé
stromy ze silnic a po‰kozené stfiechy. K
váÏnûj‰ím ‰kodám v‰ak nedo‰lo.
Dráty vedení vysokého napûtí

zpfietrhala vichfiice v okolí Ústí nad
Labem, na âeskobudûjovicku, ale i v
okolí Prahy ve Stfiedoãeském kraji.
Nûkolik tisíc domácností se bûhem
fiádûní silného vûtru ocitlo v nedûli v
noci bez elektrického proudu.

***

Siln˘ vietor vãera robil
‰kody po celom Slovensku
BERLÍN, LOND¯N-sme (mch, ãtk, tasr)-

Európou sa  prehnal veºmi siln˘ vietor,
ktor˘ zasiahol západnú aj strednú ãasÈ
kontinentu. Na Slovensku spôsobil
miliónové ‰kody a o Ïivot pri‰iel vo Vysok˘ch
Tatrách zamestnanec lanovky. Bol práve v
kabínke, keì na lanovú dráhu spadol strom
a vymr‰til kabínku z lana. Zamestnanec
Tatransk˘ch lanov˘ch dráh bol údajne na
mieste m⁄tvy.

Vietor strhával po Slovensku strechy,
vyvrátené stromy padali na zaparkované
autá, v Bratislave hravo vyvrátil aj stæpy
elektrického vedenia.

Padnuté stromy uÏ v noci komplikovali
dopravu v okrese Poprad, poãas dÀa v
okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Krupina
a Brezno. S veºk˘m me‰kaním prichádzali
do Bratislavy aj vlaky. Na Chopku namerali
r˘chlosÈ vetra aÏ 166 kilometrov za hodinu.
Pre tak˘to vietor pouÏívajú klimatológovia
oznaãenie orkán.

Niãivá víchrica miestami presahovala 180
kilometrov za hodinu a v Európe pripravila
o Ïivot najmenej 33 ºudí. Státisíce ºudí
zostali bez elektrickej energie, Ïivel spôsobil
obrovské materiálne ‰kody (len Veºká
Británia odhaduje 50 miliónov libier) a váÏne
problémy v doprave.

„Víchrice sú v tomto roãnom období
obvyklé, ale nie v takejto sile,“ povedali
nemeckí meteorológovia. ªudia mali v
siln˘ch poryvoch problém prejsÈ ão len cez
ulicu a niekedy v protivetre kráãali stále na
jednom mieste. V Nemecku zomrela stará
Ïena, keì ju sfúkol vietor s dáÏdnikom z
chodníka na cestu rovno pod prechádzajúce
auto.

Silné nárazy moÏno oãakávaÈ aj dnes, no
postupne by sa mali ustáliÈ na hranici päÈ
aÏ desaÈ metrov za sekundu.

 ***

Spomínalo len pár
Bratislavãanov

Bratislava-sme/ãtk-V˘roãie vzniku
âeskoslovenska si podobne ako v
minul˘ch rokoch verejne pripomenula
len malá skupina Bratislavãanov. K
pomníku ãeskoslovenskej ‰tátnosti
pri‰lo asi 40 ºudí. „Dnes majú ºudia iné
starosti, neÏ chodiÈ na námestia, ale aj
tak ma mrzí taká malá úãasÈ,“ povedal
jeden z dôchodcov. „âeskoslovensko
bol ‰tát, za ktor˘ sme sa nemuseli
hanbiÈ,“ dodal. Jeho vnuk, ktor˘ pri‰iel
na námestie najmä kvôli „dedovi“,
vníma âeskoslovensko uÏ len ako
„spomienku“.
Za mikrofónom sa vystriedali traja

politici mimoparlamentnej strany OKS.
Jeden z reãníkov, Peter Osusk˘,
povedal, Ïe „vznik âeskoslovenska bol
vykroãením z temna“ a ìal‰iu spoloãnú
budúcnosÈ Slovákov a âechov vidí v
zjednotenej Európe.
Úãastníci zhromaÏdenia poloÏili k

pomníku niekoºko kytíc a zaspievali si
ãeskoslovenskú hymnu.

***

Pokraãování ze str. 5
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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

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 cukrovinek

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

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

so: 8:00-17:00

Domaz 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

spoluobãanovi. Pprap. Jifií Janda-
policejní inspektor, kter˘ zachránil lidi i
majetek pfii povodních. Plukovník v. v.
Miroslav Kolenat˘-aktivní úãastník
protikomunistického odboje. Vincenc
Koutník-aktivní úãastník protikomu-
nistického odboje, více neÏ 14 let
vûznûn. Karel Kukal-angaÏoval se ve
studentském protikomunistickém
odboji. Jan Mervart-zachránil ãlovûka
z hofiícího auta. Plukovník v. v. Jan
Paroulek-obûÈ komunistického reÏimu,
odsouzen˘ na 12 let vûzení. Plukovník
v. v. Antonín Raiskub-úãastník
protikomunistického odboje, odsouzen
k 10 letÛm Ïaláfie. Prap. Václav Richter-
hasiã, kter˘ letos zasahoval pfii
povodních. JUDr. Milan Vítek Zasáhl v
praÏském metru proti útoãníkovi, kter˘
odpálil v davu v˘bu‰ninu.
MEDAILE ZA ZÁSLUHY: Profesor

ThDr. Milan Balabán, teolog, chartista.
Albert âern˘-herec, kterému z
politick˘ch dÛvodÛ byla komunisty
znemoÏnûna umûlecká ãinnost. Jifií
Dienstbier, politik. Mons. Václav
Dvofiák-knûz, kter˘ byl povolán ke
sluÏbû u jednotek PTP a pak vûznûn.
Profesor Petr Eben, skladatel a
pedagog. Jifií Gruntorád, vydavatel a
knihovník, chartista  RNDr. Antonín
Hol˘, vûdec Pavel Juráãek, scénárista
a reÏisér, chartista, in memoriam. Ivan
Klíma, prozaik, dramatik Jan Koblasa,
sochafi, malífi, grafik. Jan Litomisk˘,
aktivní ãlen âeskobratrské církve
evangelické, chartista. Jifií Loewy,
publicista, pfiedstavil exilové âSSD.
Profesor MUDr. Jifií Mal˘, antropolog,
in memoriam. Profesor Karel Nepra‰,
sochafi a grafik, in memoriam. Jifií
Nûmec, psycholog a filozof, in
memoriam. Profesor RNDr. Jan Pefiina,
DrSc.-odborník v oblasti kvantové,
statické a nelineární optiky. Mons.
ThLic. Karel Pilík-knûz, kter˘ po únoru

1948 organizoval ilegální odchody
studentÛ. Mgr. Anna ·abatová,
zástupkynû ombudsmana, mluvãí
Charty 77. Profesor PhDr. Franti‰ek
·mahel-historik. Doc. Ing. Josef
Vavrou‰ek, ekolog a politik, in
memoriam. Ivan Wernisch, básník
pfiekladatel Augustin Bubník-hokejista,
kter˘ byl v roce 1950 zatãen,
exposlanec- SoÀa âechová, lingvistka
a pfiekladatelka. Anna Fárová,
chartistka. Genpor. JUDr. Jifií Koláfi,
policejní prezident. Tomá‰ Kosta,
nakladatel v exilu. Josef Koudelka,
fotograf. Profesor Dr. Jan Kfien, historik,
chartista. Hans Lemberg, historik,
slavista a germanista. Profesor PhDr.
Antonín Mû‰Èan, filozof a slavista. Jan
Nûmec, filmov˘ reÏisér. Eduarda
Ottová-Pfiedsedkyní exilové
spoleãnosti K-231. PhDr. Franti‰ek
Pavlíãek, dramatik a spisovatel.
Plukovník v. v. Dr. Ing. Milan Píka-
voják, kter˘ byl v roce 1948 zatãen pro
údajnou pfiípravu únosu svého otce z
vazby. Josef Schwarz-âervinka,
rozhlasov˘ pracovník. Doc. MUDr.
Jaroslav Skála, lékafi. Genmjr. Ing.
Vladimír Sova, velitel sil územní obrany.
Profesor Mgr. Jan ·páta, kameraman.
Stella Zázvorková, hereãka. Hana
Hegerová, zpûvaãka. Ing. Karel
Holomek, ãlen Rady pro lidská práva.
Bohuslav Horáãek, v˘znamn˘
mecená‰ a filantrop, in memoriam.
PhDr. Milena Hübschmannová,
romistka. Profesor PhDr. Du‰an Hol˘,
badatel v oblasti lidové hudby, Pavel
Landovsk˘, herec. Lubo‰ Ogoun,
choreograf. ·imon Pánek,
spoluzakladatel Nadace âlovûk v tísni.
MUDr. Marie Svato‰ová, lékafika.
Profesor Pavel ·mok, choreograf, Jan
Tfiíska, herec.

***

Koho naposledy prezident
Havel vyznamenal

Celkem 77 lidí ve Vladislavském sále
PraÏského hradu vyznamenal
prezident Václav Havel u pfiíleÏitosti
státního svátku. K 28. fiíjnu to bylo
naposledy v jeho prezidentské kariéfie.
¤ÁD BÍLÉHO LVA: Ing. Oto Stehlík

Po únoru 1948 pfiipravoval diverzní
akce proti pfiedstavitelÛm komunistické
moci. Byl 16 let vûznûn. Generálmajor
Josef Duda, in memoriam Jako letec
se za války zapojil do odbojové ãinnosti.
V roce 1948 byl degradován na vojína
úderníka a perzekuován.
¤ÁD TOMÁ·E GARRIGUA

MASARYKA: Miloslav Vlk, arcibiskup
praÏsk˘;Lubo‰ Dobrovsk˘, politik,
diplomat; PhDr. Richard Feder, in
memoriam Za války byl velkou oporou
obyvatel terezínského ghetta. JUDr.
Zdenûk Kessler, pfiedseda Ústavního
soudu,Jacques Rupnik, politolog, Karel
Schwarzenberg, Karol Efraim Sidon,
vrchní praÏsk˘ a zemsk˘ rabín, Mgr.
Pavel Smetana, synodní senior
âeskobratrské církve evangelické,
JUDr. Dagmar Bure‰ová, advokátka,
expfiedsedkynû âNR, JUDr. Ladislav
Lis, mluvãí Charty 77, in memoriam.
MEDAILE ZA HRDINSTVÍ: Kpt.

Radek Andrle - hasiã, kter˘ se letos
podílel na likvidaci povodní ve Spolanû
Neratovice. Jaroslav âesk˘-Atakoval
v praÏském metru muÏe, kter˘ odpálil
v˘bu‰ninu a zabil policistu. Ppor.
Zdenûk Forejt-policista, kter˘ letos pfii
záplavách provedl destrukci plavidel
pohybujících se po fiece. Kpt. Karel
HÛla-hasiã, kter˘ letos pfiispûl k
záchranû 62 osob ze zatopen˘ch
objektÛ. Kpt. Miloslav Chejn - hasiã,
kter˘ prokázal odvahu pfii záchranû
muÏe uná‰eného Vltavou. Prap. Radek
Interholc-policejní inspektor, kter˘ pfii
povodních zachránil Ïivot nemocnému

Petr ChudoÏilov: Salon krásy

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!

VIDEO EL CANADA LTD.
oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû

dvû slavné komedie reÏisérky Vûry Chytilové

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

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

FAUNOVO VELMI POZDNÍ ODPOLEDNE
Krutá komedie o hrdinovi - stárnoucím elegánu Faunovi je‰itném, zbabûlém a
trochu infantilním snobovi, kter˘ se snaÏí uÏívat Ïivot s mlad˘mi dívkami a

odkládat do nedohledna závaÏná rozhodnutí.
Hrají L. Suchafiípa, L. Pospí‰ilová, J. Hálek, dr. I. Vyskoãil, Fr. Kovafiík, I.

Ch˘lková aj.

HRA O JABLKO
V˘borná komedie zaujatá proti muÏÛm (ostatnû jako v‰ecky její filmy),

odehrávající se v jedné z praÏsk˘ch porodnic.
Hrají D. Bláhová, J. Menzel, E. Steimarová, J. Kodet, B. Záhorsk˘,

P. NároÏn˘, J. Synková aj.
Cena jednotliv˘ch kazet $ 37. 00 - plus taxy a po‰tovné.

Platy hráãÛ a jin˘ch…
âtvrtek, 24. fiíjna 2002

VáÏen˘ pane Cícho,
v zajímavém ãlánku minulého ãísla

Satellitu se zmiÀujete o hrozící stávce hráãÛ
baseballu a o jejich (pro Vás )
nepochopitelnû vysok˘ch platech. Rád bych
Vám pfiipomnûl urãité vûci, které Vám jistû
umoÏní celou situaci pochopit.

Platy stávkou hrozících baseballistÛ jsou
jistû z pohledu mnoha lidí vysoké, nicménû
jejich v˘‰e je dána trÏní hodnotou. TotéÏ, co
pí‰ete o baseballu, se dá aplikovat i na
basketbal, fotbal a zejména na nám blízk˘
hokej, kde se jiÏ dnes jeví stávka pfii pfií‰tím
kontraktovém vyjednávání jako
nevyhnutelná. Profesionální sport je byznys
jako kaÏd˘ jin˘ a honorování zamûstnancÛ
stejnû jako cenu v˘sledného produktu dûlá
tzv. neviditelná ruka trhu. Jinak fieãeno -
kdyby nebylo zájmu pfiíznivcÛ
(konzumentÛ), jenÏ zmínûné pfiemr‰tûné
platy financujf, borci by je nemûli. Vá‰eÀ
sportovních fanou‰kÛ existuje od nepamûti.
Projevovala se v kaÏdém období a témûfi v
kaÏdém politickém systému - antick˘m
¤eckem poãínaje, komunistick˘m
âeskoslovenskem konãe. Jako pfiíklad mohu
uvést rok 1966, kdy ko‰iãtí Ïelezniãáfii a
mnoho zamûstnancÛ Ïelezáren naprosto
dobrovolnû pfiispívali z vlastních v˘platních
sáãkÛ na zvlá‰tní odmûnu slíbenou
fotbalistÛm v té dobû nejpopulárnûj‰ího
ko‰ického klubu Lokomotiva. Hráãi
Lokomotivy mûli pfied posledním ligov˘m
zápasem doma se Spartou (které ‰lo o titul)
za vítûzství a záchranu v lize slíbeno 13 000
korun na hlavu. PrÛbûh zápasu nebyl
zásluhou rozhodãích zrovna regulérní,
nicménû Ko‰ice vyhrály a Sparta neobhájila
titul, kter˘ ten rok získala Dukla.

VraÈme se ale do souãasnosti. Nechci Vám,
pane Cícho, radit, kam byste mûl nasmûrovat
své rozãarování a hnûv, ale pfieplacené
primadony existují i ve sférách, kde se Vás
to (jako daÀového poplatníka) bezprostfiednû
t˘ká. âítankov˘m pfiíkladem mÛÏe b˘t
nedávná aféra známého komentátora a

spoluprotagonisty populárního hokejového
pofiadu Coach’s Corner Rona MacLeana.
Jak známo, MacLean si za mohutné pomoci
sportovní vefiejnosti na svém zamûstnavateli
vymámil mnohasettisícov˘ roãní plat.
MacLeanÛv zamûtnavatel CBC je státem
kontrolovaná korporace, a pfiestoÏe má
mnoho inzerentÛ je (stejnû jako dal‰í molo‰i
pod státní kontrolou) nesobûstaãná.
PfieváÏná ãást v˘dajÛ CBC je financována
ze státní pokladny (mj. také Va‰imi penûzi).
MacLeanova gáÏe, jak uvedl torontsk˘ tisk,
pfiedstavuje ãástku více neÏ 1 500 (slovy
tisíc pût set) dolarÛ dennû! âástku, na kterou
prÛmûrn˘ myã nádobí nebo prodavaãka v
Shoppers Drug Martu pracují zhruba
pÛldruhého mûsíce a jsou jistû rádi, Ïe tuto
mediální celebritu mohou ze sv˘ch daní
Ïivit.

V jiné ãásti Va‰eho ãlánku, pane Cícho,
pí‰ete, o pl˘tvání elektrickou energií. I v
tomto odvûtví jde mnoho penûz daÀov˘ch
poplatníkÛ do kanálu. V˘robce elektfiiny -
státem kontrolovaná korporace Ontario
Hydro, mající v souãasné dobû témûfi sto
miliard dolarÛ dluhu - platí sv˘m
zamûstnancÛm ãástky (o benefitách radûji
ani nemluvû), o jak˘ch se vût‰inû profesních
kolegÛ v soukromém sektoru mÛÏe jen zdát.
Podle tiskov˘ch informací napfi. hlídaã na
parkovi‰ti v Ontario Hydro pobírá plat 46
000 dolarÛ roãnû, coÏ pfiedstavuje témûfi
trojnásobek prÛmûrného v˘dûlku jeho
kolegy v civilním sektoru.

Mrhání státními penûzi je ostatnû typické
pro Chretienovu levicovou kliku. Podle
‰etfiení paní Sheily Fraserové, kanadské
generální revizorky (Auditor General of
Canada) se v loÀském roce „ztratilo“ z
federální podkladny (do dne‰ního dne
neznámo kam) pfies 80 miliard dolarÛ.
MoÏná se mnou, pane Cícho, budete
souhlasit, Ïe proti tomuto ‰lendriánu jsou
platy baseballistÛ naprosto zanedbatelnou
nicotností, která daÀového poplatníka
nestojí ani cent, a jsou naopak potaÏmo do
státní pokladny pfiínosem.

 Petr Kohout-Brampton
***
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Z tej doliny na tú...
...preloÏím si latu a tak si ja zájdem k ‰várnemu dievãaÈu...
Slovensk˘ divadeln˘ súbor Dolina z Toronta to nemá aÏ také ºahké s “transportom”

ako sa spieva v slovenskej ºudovej pesniãke.
Ak ãlenovia súboru chcú napr. nav‰tíviÈ svojich priateºov v Montreale, musia v prvom

rade precestovaÈ dlh˘ch, ãasto nudn˘ch 7 hodín na diaºnici.
V sobotu 19. októbra veãer slovenskí diváci v hale pod kostolom Sv. Cyrila a Metoda

v Montreale strávili veºmi príjemny a dovolím si s urãitosÈou kon‰tatovaÈ -
nezabudnuteºn˘ veãer práve zásluhou spomínaného súboru.

“Dolina” sa nám pri‰la po dvoch rokov opäÈ predstaviÈ  s novou divadelnou hrou -
“Bláznivá komédia” 1+1 = 3.

Autora Ray Coonyeho v úprave Oºgy Turokovej a réÏii Ladislava ·algu.
V  nesmierne nároãnej hre, “ konverzaãke” , vo veºmi dobre zvládnut˘ch situáciach

na simultánne jestvujúcich dvoch javiskách a vo v˘bornej úprave hry sa nám v hlavnej
uºohe predstavil profesionálny herec Franti‰ek V˘rostko - ãlen divadla SNP v Martine.
Hlavn˘ hrdina svojim brilantn˘m aÏ fascinujúcim v˘konom strhol divákov k búrlivemu
smiechu a spontánnym aplausom.

Fantastické v˘kony podali v‰etci ãlenovia súboru.
Po predstavení sa mnohí diváci p˘tali pani riaditeºky Turokovej ãi v‰etci ãlenovia jej

súboru sú z profesionálnych slovensk˘ch divadiel.
Pani riaditeºka prijala tento kompliment s nesmiernou a nepredstieranou radosÈou a

zadosÈuãinenim.
Staré latinské príslovie hovorí: “drÏ sa novej cesty a star˘ch priateºov..”
“Dolina”  si na‰la k svojim star˘m priateºom novú cestu a opäÈ bola na v˘slní.
No pokiaº sa Dolina dostala na vrchol, vyÏadovalo si to od v‰etk˘ch jej ãlenov

nesmierne veºa dobrej vôle, odriekania, trpezlivosti, pochopenia, nespoãetné veãery a
voºné chvíle strávené pri tvorbe a úprave scenára, na‰tudovani hry, mnoÏstvo hodín
strávenych pri nácviku, neustále vylep‰ovanie mimoriadne nároãnych konverzácii,
nehovoriac o technickom zabezpeãení, úprave a návrhu scény, atì.

âlenovia súboru okrem svojich hereck˘ch talentov, umu a schopností dali do hry veºa
citu, celé srdce a lásku, lebo svoju prácu milujú.

NuÏ milí na‰i Dolinãania
Chceme sa vám touto cestou e‰te raz poìakovaÈ za krásne záÏitky a zaÏelaÈ vám veºa

nad‰enia a radosti  z va‰ej práce a v˘sledkov.
Ná‰ montrealsk˘ súbor  “Priadky” vám sºubuje uÏ druh˘ rok “oplatiÈ” va‰u náv‰tevu.

Zatiaº v‰ak ostáva iba pri sºuboch. Aby sa tieto premenili v ãiny musíme preto nieão
urobiÈ.

NuÏ teda!
(Ako pokraãuje slovenská ºudová pesniãka...frajereãka moja. Ty, v tej modrej sukni,

keì nevie‰ tancovaÈ, aspoÀ nôÏkou dupni!!!)
Bernardetta Janurová - Montreal

***

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

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,
Austria

and Slovakia

Z televizního kanálu CNN dozvûdûl jsem se
o v˘roku nûmecké dámy znaãnû vysokého
politického postavení ve vládû, Ïe poãínání
G.Bushe jr. v otázce Iráku v tûchto dnech ãiní
z nûj druhého Hitlera. Doufám, Ïe tato
nehoráznost automaticky ji vyfiadila z dal‰í
politiky, aã si tím nejsem zcela jist.

Neãetla asi Mein Kampf a moÏná, Ïe v ãasech
Hitlera byla velmi mladá i je‰tû nenarozená.

VÏdyÈ lecãemu by se dalo pfiedejít, kdyby
tehdej‰í politici vûnovali tomuto dílu a ãinnosti
jeho autora víc pozornosti. âekání na Hitlera
místo vãasného úderu proti nûmu stálo lidstvo
miliony zmafien˘ch ÏivotÛ, mnohé zemû
v˘mûnu svobody za totalitní reÏim nastolen˘
tam Sovûtsk˘m svazem. Myslím, Ïe právû
toto si americk˘ prezident dobfie uvûdomuje.

Nikdo neví, zda Hussejn je rozhodnut uÏít
zbranû hromadného niãení. Proã je ale stále
má, navzdory dohodám následujícím po
Golfské válce?... Ïe pfiitom jde jistû i o naftu
stav vûcí pfiíli‰ nemûní.

Je dnes situace stejná jako pfied cca 65 i 68
lety, podobná nebo jiná? Kdo to ví, odpoví,
odpoví mi na otázku co je amfora... zpíval J.
Such˘. Dnes, jak se zdá, nejde o amforu, spí‰
o to, abychom si v budoucnosti jakkoli blízké
nebo vzdálené, mohli klidnû zpívat písnû… o
amfofie, o lásce, o ãemkoli.

***
Finanãní poradce je ãlovûk, kter˘ tvrdí a

slibuje, Ïe se bude starat o va‰e investice tak,
aby vyhovovaly va‰í letofie, konzervatismu
nebo náchylnosti k riziku, zaã Ïe odmûnou mu
bude provize a va‰e spokojenost.

Takov˘ dobrodûj vás zásobí dokonalou
literaturou, anal˘zami, grafy, prognózami i
statistikami, vypracovan˘mi muÏi a Ïenami
je‰tû o tfiídu nebo nûkolik tfiíd nad ním i v
ekonomicko-spoleãenské hierarchii, jejich
usmívající se, spokojené tváfie mÛÏete vidût
na tûch dodávan˘ch materiálech. Platy tûchto
finanãních gurÛ jsou astronomické a pokud se
jim prokazatelnû nepfiijde na podfuk i
zpronevûru, berou své platy a tuãné bonusy
bez ohledu na prÛbûh kfiivek burzovních
ukazatelÛ (a tedy i stavu vámi svûfien˘ch
investic). A ti otrlej‰í z jejich pomahaãÛ, va‰i
finanãní poradci, ponoukají neustále k odvaze
a dodávce penûz do burzovního ml˘na.

Nejednou sedûl jsem u stolu s takov˘mi
dobráky. V podstatû proto, Ïe kanadsk˘ daÀov˘
systém krutû postihuje spofiílky, ktefií své
investice spravují formou jistûj‰í vklad jako je
tfieba GIC, ktefií nenechají do své mysli vstoupit
démona rychlého v˘dûlku… ktefií z onûch
zaruãen˘ch procent úroku jako blbci musí
platit znaãné danû bez jediné úlevy.

Rozsah této tiskoviny mi nedovoluje dále se
rozpisovat na stejné téma. Sdûlím tedy jenom,
Ïe ona kila a tuny kfiídového papíru s ti‰tûn˘mi
informacemi pro klienty jsou, potaÏmo vzato,
jen plundrováním na‰ich lesÛ…

***
Valem ub˘vá sportovních fanou‰kÛ jak o

nich psal Karel Poláãek. Jsou stále ãastûji a v
masovûj‰í mífie nahrazovány jin˘mi, z nich z
nûjakého psychického nejspí‰ zádrhelu ãiní
úspûch tûch, kter˘m fandí stejnû jako tûch,
ktefií s nimi zápolí, blbeãky, mamlasy, vandaly
a hrubce, nezkrotnou chásku a zvûfi.

V‰echno souvisí se v‰ím, fiekl mudrc a to se
dá, dle mého názoru, aplikovat i pro tento
pfiípad. Sport, pfieváÏnû tedy profesionální,
rozbujel, stejnû jako pozornost medií a mas
jemu vûnovaná. Ani nemluvû o závratn˘ch
platech, napfi. hráãÛ toho nezáÏivného a jiÏ
zmínûného baseballu. Mnozí z nich berou
svoje roãní miliony za ono trapné rozplácávání
se o stûnu pfiíli‰ nízkou pro vypálen˘ míã.

Vnímavost vûcí mal˘ch, levn˘ch a
pfiíjemn˘ch a radost zpÛsobujících vûcí a
ãinností jakoby se vytratila. Mega a super
dnes jsou nezbytné pfiedpony pro popis
mnohého.

A tak, aby majitel minikáry mohl mít z
majetku radost, tato musí b˘t megasuper….

Vladimír Cícha - Vancouver
 ***

Ejhle ãlovûk…
(2002/8)

Dostalo se nedávno spotfiebiteli v Britské
Kolumbii zajímavého pfiekvapení. Dosud
platil spoleãnosti BC Hydro úãet za otop
(olejem nebo zemním plynem) a elektfiinu
jednou za dva mûsíce jedin˘m úãtem, kter˘
mu docházel do pfiíbytku. Teì budou pfiicházet
ve stejném období úãty tfii. KaÏd˘ mûsíc
separátní za otop plynem a jednou za dva
mûsíce úãet za spotfiebu elektrického proudu.
K této oslovinû zákazník je‰tû obdrÏí (zdarma)
vysvûtlení a pobídku k tomu, aby se radostí
nad zmûnou zatetelil…

***
Sdûleno, Ïe kdysi velmi dávno, lidé si

nebudovali obydlí v blízkosti fiek, neboÈ
pfiíroda vyznaãuje se cykly, dobr˘mi a zl˘mi.
Nevím zda tehdy ty cykly dobfie znali. Ale
postupem ãasu ãlovûk, dychtiv blízkosti vod,
tento zvyk pozmûnil. Nûktefií nepfiízniv˘
cyklus pfiírodní minuli, jiní nikoli…

***
Kam se asi obrátí stfiedoevropské zemû

postiÏené leto‰ními devastujícími povodnûmi
o pomoc, neÏ k USA (a také Mezinárodnímu
mûnovému fondu asi). Ano, k tûm státÛm
mnohdy zesmû‰Àovan˘m, mnohdy
nenávidûn˘m, nicménû, v podobn˘ch
pfiípadech vÏdy pomáhajícím.

Smutnou shodou okolností ale souãasná
situace zastihla Spojené státy v situaci velmi
málo závidûní hodné. Dokonce si nûkdy fiíkám,
Ïe situace se dá vyfie‰it jen úporn˘m tiskem
dal‰ích a dal‰ích dolarÛ americk˘ch,
nepodloÏen˘ch dnes ani zlatem ani niãím
jin˘m. Snad jen vírou, Ïe v‰e se v dobré
obrátí...

***
Rád nav‰tûvuji, a nepravidelnû, mnohé

etnické restaurace, kter˘ch je ve Vancouveru
nespoãet. Indické, vietnamské, ãínské,
singapurské, fiecké, ãeské a dal‰í.. A pfiece
jsou chvíle, kdy nejvût‰ím gurmánsk˘m
záÏitkem je pro mû ãerstv˘ chleba s cibulí,
pfiípadnû hofiãicí...

***
Ten, kdo se z toho ãi onoho dÛvodu stal

osobou vefiejnou, mûl by si dát vût‰í pozor na
to, co fiíká, neÏ-li obyãejn˘ na‰inec.
Profesionální tenisté do takové exkluzivní
kategorie patfií a tedy i pan Rusedski, pÛvodem
Kanaìan, jen zmûnil pfiíslu‰nost kanadskou
za anglickou. Po prohraném zápase s P.
Samprasem prohlásil o tomto moÏná
nejvûhlasnûj‰ím hráãi tenisu vÛbec, Ïe mu
chybí jeden a pÛl kroku v pohybu na síÈ, Ïe v
pfií‰tím kole rozhodnû se sv˘m soupefiem
prohraje. P. Sampras vyhrál dal‰í své tfii zápasy
a nakonec cel˘ turnaj US Open. Pan Rusedski
by, myslím, mûl teì odjet na nûkolik mûsícÛ
na Havaj nebo jiné pûkné místo a tam se nad
sv˘mi v˘roky zamyslet…

***
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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

Tabuºka
1. Trenãín 19 69:35 39
2. Ko‰ice 19 60:41 36
3. Zvolen 19 64:42 31
4. Slovan 19 57:46 29
5. Martin 19 49:45 27
6. Skalica 19 44:44 27
7. Poprad 19 53:66 23
8. Îilina 19 54:59 22
9. L. Mikulá‰ 19 43:60 20
10. Sp. N. Ves 19 34:85 12

Slovensko
16. kolo: Îilina-L. Mikulá‰ 4:2, Ko‰ice-

Skalica 3:2, Zvolen-Trenãín 3:1, Martin-
Slovan 3:1, Sp. N. Ves-Poprad 3:4.
17. kolo: Sp. N. Ves-Îilina 0:6,

Poprad-Martin 2:5, Slovan-Zvolen 4:2,
Trenãín-Ko‰ice 2:1, Skalica-Miklá‰ 4:1.
18. kolo: Îilina-Skalica 6:0, L.

Mikulá‰-Trenãín 3:3, Ko‰ice-Slovan 40,
Zvolen-Poprad 6:0, Martin-Sp. N. Ves
6:0.
19. kolo: Zvolen-Sp. N. Ves 5:0,

Skalica-Trenãín 2:4, Ko‰ice-Poprad
4:6, L. Mikulá‰-Slovan 1:5, Martin-Îilina
3:0.

Tabulka
1. Pardubice 17 63:32 40
2. Tfiinec 16 62:38 34
3. Sparta 17 50:40 30
4. Litvínov 17 46:39 30
5. Slavia 17 44:27 27
6. Znojmo 17 49:42 27
7. K. Vary 17 42:48 25
8. Vítkovice 17 46:41 24
9. Liberec 17 49:57 24
10. PlzeÀ 17 43:56 22
11. Budûjovice 17 43:45 21
12. Vsetín 17 50:55 21
13. Zlín 17 40:55 15
14. Havífiov 17 25:77 3

Hokej
âeská liga

13. kolo: Tfiinec-Znojmo 5:1, Zlín-
Pardubice 1:4, Havífiov-Vítkovice 1:3,
PlzeÀ-Liberec 3:5, K. Vary-Sparta 1:1,
Budûjovice-Litvínov 5:3, Slavia-Vsetín
1:1.
14. kolo:  Zlín-Sparta 2:3, Havífiov-

Tfiinec 0:6, PlzeÀ-Vsetín 1:2, Slavia-
Vítkovice 0:0, Litvínov-Liberec 3:1,
Budûjovice-Pardubice 7:3, K. Vary-
Znojmo 1:0.
15. kolo: Tfiinec-Zlín 6:1, Pardubice-

Havífiov 4:2, Znojmo-PlzeÀ 5:3,
Vítkovice-Karlovy Vary 5:0, Sparta-
Budûjovice 2:1, Liberec-Slavia 0:9 (!),
Vsetín-Litvínov 2:6.
16. kolo: Vsetín-Vítkovice 3:3,

Budûjovice-Liberec 3:6, Slavia-Znojmo
5:3, PlzeÀ-Sparta 1:2, K. Vary-Tfiinec
3:2 po prodlouÏení, Havífiov-Zlín 0:5,
Litvínov-Pardubice 1:6.
17. kolo: Vítkovice-Ωitvínov 3:0, Zlín-

Slavia 0:0, Budûjovice-Znojmo 2:3 po
prodlouÏení, Pardubice-K. Vary 5:4,
Tfiinec-PlzeÀ 4:2, Havífiov-Sparta 3:7,
Liberec-Vsetín 2:3.

Tragická smrÈ Richarda
Rampáãka

SKALICA-sme/sita-V stredu veãer pätnásÈ
minút po osemnástej hodine tragicky zomrel
útoãník HK 36 Skalica Richard Rampáãek.
DvadsaÈpäÈroãn˘ kanonier zahynul na ceste
medzi Skalicou a Holíãom pri havárii motocykla,
na ktorom bol spolujazdcom. Vodiã motocykla
vyviazol z nehody s niekoºk˘mi zlomeninami a je
hospitalizovan˘ v nemocnici v Skalici.

Nehodu zavinil 18-roãn˘ Ondrej S. zo Skalice
jazdiaci na osobnom automobile VW Golf, ktor˘
pri predchádzaní motorov˘ch vozidiel prehliadol
v protismere idúci motocykel Kawasaki 500
veden˘ 23-roãn˘m Milanom B.

Richard Rampáãek odohral v extralige 263
zápasov a strelil v nich 64 gólov. V aktuálnej
sezóne bol so 7 gólmi najlep‰ím strelcom Skalice
a s 9 bodmi bol jej piatym najproduktívnej‰ím
hráãom

***

FotbalFotbalFotbalFotbalFotbal
âeská liga „Gambrinus“âeská liga „Gambrinus“âeská liga „Gambrinus“âeská liga „Gambrinus“âeská liga „Gambrinus“

10. kolo: Sparta-ÎiÏkov 2:0 (1:0), 34.
Jaro‰ík, 46. Pospí‰il, 6475, S. Mûsto-Zlín
3:1 (2:0), 35., 40. a 64. Kowalík-88.
Zemánek, 3526, â. Budûjovice-Jablonec
4:1 (2:1), 30. a 53. Latka, 45. Lafata, 52.
Sedláãek (11 m)-42. Herzán, 3886,
Liberec-Bl‰any 3:1 (1:1), 7. Slepiãka, 67.
Zápotoãn˘, 84. Baffour-3. âíÏek, âK: 45.
Bure‰ (B.), 4600, Teplice-Pfiíbram 2:0
(2:0), 8. Kolomazník, 12. Tesafiík, 4284,
Brno-Hradec K. 0:0, 2447, Bohemians-
Olomouc 0:0, 3122. Ostrava-Slavia 1:1
(1:0), 19. Liãka-52. Gedeon.

11. kolo: ÎiÏkov-Liberec 4:0 (1:0), 15.
Sabou, 55. ·ãasn˘, 62. Janou‰ek, 69. Pikl
(11 m), 2463, Jablonec-Sparta 0:2 (0:2),
26. Obajdin, 33. Pospí‰il, 3850, Bl‰any-
Ostrava 1:0 (1:0), 17. Velkoborsk˘, 2180,
Zlín-â. Budûjovice 1:2 (0:1), 52. KlhÛfek-
39. Vozábal, 89. Chlebek, âK: 82. Koubsk˘
(Zlín), 3384, Slavia-Brno 2:0 (0:0), 67. a
90. Dostálek, âK: 90. Schuster (Brno), 3192,
Hradec Kr.-St. Mûsto 1:1 (1:0), 21. Krma‰-
51. Kowalík (11 m) 2819, Olomouc-Teplice
0:1 (0:1), 41. K. Rada, 3674. Pondûlí:
Pfiíbram-Bohemians 4:1.

Tabulka
1. Sparta 11 8 3 0 19:3 27
2. Slavia 11 6 4 1 21:8 22
3. Liberec 11 6 2 3 17:13 20
4. ÎiÏkov 11 5 3 3 16:11 18
5. Teplice 11 6 0 5 14:15 18
6. Ostrava 11 5 2 4 15:12 17
7. Jablonec 11 4 4 3 13:16 16
8. Pfiíbram 11 4 3 4 10:9 15
9. Bl‰any 11 4 3 4 10:11 15
10. St. Mûsto 11 3 3 5 11:15 12
11. Budûjovice 11 4 0 7 15:23 12
12. Olomouc 11 2 5 4 10:10 11
13. Brno 11 3 2 6 11:15 11
14. Zlín 11 2 4 5 11:18 10
15. Bohemians 11 2 3 5 14:22 9
16. Hr. Králové 11 0 7 4 7:13 7

Slovenská liga „Mars“
13. kolo: Slovan-PetrÏalka 2:1, Trnava-

Ko‰ice 2:0, Îilina-Dubnica 4:1, Púchov-
Inter 1:1, RuÏomberok-Trenãín 2:1,

14. kolo: Dubnica-Slovan 2:1, Inter-
Trnava 5:1, Trenãín-Púchov 2:0, Ko‰ice-
Îilina 0:2, PetrÏalka-RuÏomberok 1:0.

Tabuºka
1. Slovan 14 9 2 3 22:11 29
2. Îilina 14 8 2 4 26:12 26
3. Trnava 14 6 6 1 21:15 24
4. Púchov 14 6 3 5 19:19 21
5. Inter 14 6 2 6 21:24 20
6. Ko‰ice 14 4 6 4 18:19 18
7. PetrÏalka 14 4 5 5 16:18 17
8. Dubnica 14 5 2 7 14:18 17
9. RuÏomberok 14 4 1 9 18:27 13
10. Trenãín 14 3 1 10 13:25 10
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·vehla záfiil i po utkání·vehla záfiil i po utkání·vehla záfiil i po utkání·vehla záfiil i po utkání·vehla záfiil i po utkání
Toronto-Phoenix 5:3
Branky: 17. Corson 1 (Lumme, McCaulley), 19.

Kaberle 2 (Sundin, Mogilnyj), 27. ·vehla 1
(Mogilnyj, Tucker), 29. Tucker 3 (Mogilnyj,
·vehla), 31. Corson 2 (McCauley, Renberg) -
26. Johnson 1 (Numminen, Markov), 48. Mara 2
(Nagy, Johnson), 60. Wilson 2 (Buchberger,
Mara).. Stfiely na branku: 27:30. Pfiesilovky: 7:7.
VyuÏití: 2:1. Diváci: 19062. Stretnutie Toronto -
Phoenix malo dve rozdielne polovice. V 31.
minúte viedlo Toronto 5:1 a predvádzalo
zaujímav˘ hokej, korunovan˘ pekn˘mi gólmi.
Potom v‰ak vyplo a prenechalo aktivitu hosÈom,
ktorí v závere zníÏili na opticky prijateºn˘ v˘sledok.
Po zápase sme oslovili slovensk˘ch obrancov,
torontského Róberta ·vehlu a phoenixského
Radoslava Suchého. Róbert ·vehla bol prvou
hviezdou zápasu.

ABE: Po predchádzajúcej sezóne ste
chceli skonãiÈ s hokejom. âo rozhodlo,
Ïe ste napokon z Floridy pre‰li do
Toronta?

R·: V prvom rade to bola otázka kontraktu,
ktor˘ obsahoval pomoc Dukle Trenãín, kde
som hral pred príchodom do NHL. K zmluve
s Floridou nedo‰lo, potom pri‰lo Toronto s
ponukou, ktorá obsahovala aj podporu pre
Duklu. Dohodli sme sa, a preto som tu.

ABE: Ak˘m veºk˘m problémom bolo
zaceliÈ dieru v obrane po Dimitrijovi
Ju‰keviãovi, ktor˘ bol v Toronte veºmi
populárny?

R·: Je to otázka trejdov a pre mÀa urãitá
v˘zva. NemôÏem za to, Ïe ho poslali preã.
Zrejme si mysleli, Ïe by som mohol byÈ
lep‰í. Chcem hraÈ tak, aby som dokázal, Ïe
to bola dobrá zmena.

ABE: Ak˘ bol prechod z Floridy?
R·: Najväã‰í rozdiel je v prístupe médií,

torontské sa denne na nieão p˘tajú. SnaÏil
som sa na zmenu prostredia pripraviÈ.

ABE: V obrane hrajú okrem vás âesi
Kaberle a Pilafi, Fíni Berg a Lumme, to je
skutoãne európska defenzíva. Jedin˘
Kanaìan v zápase proti Phoenixu bol
McCabe. Ako vám vyhovuje toto
zloÏenie?

R·: V prv˘ch piatich stretnutiach som hral
ãasto s Tomá‰om Kaberlem, myslím si, Ïe
nám to zatiaº ide. Pilafi je mlad˘ a urãite
bude pre muÏstvo prínosom.

ABE: Ako dlho vám trvalo prispôsobiÈ
sa novému tímu, nov˘m podmienkam?

R·: Som tu od zaãiatku septembra, a tak
sa postupne so spoluhráãmi spoznávam.
UÏ viem, ão môÏem od nich v priebehu hry
oãakávaÈ.

ABE: Po úvodnom zápase v
Pittsburghu, kde ste vyhrali 6:0, bol
súboj s Phoenixom asi najvydarenej‰í.
Súhlasíte?

R·: Mohli sme vyhraÈ aj ostatné stretnutia.
Nechali sme sa viackrát v záveroch
zbytoãne vylúãiÈ a prehrali sme vÏdy len o
gól. Proti Phoenixu sa nám ozaj darilo,
najmä v druhej tretine.

ABE: Strelili ste prv˘ gól v drese
Toronto Maple Leafs. Popí‰te ho.

R·: Dostal som pred bránku peknú
prihrávku od Alexeja Mogiºného. Brankár
nemal ‰ancu, mal zakryt˘ v˘hºad.

Menej spokojn˘ s v˘sledkom bol hráã
Phoenixu Radoslav Such˘.

RS: Zaãiatok bol skutoãne veºmi zl˘. Hrali
sme príli‰ odovzdane. Toronto si mohlo
robiÈ, ão chcelo. V tretej tretine uÏ prakticky
o niã ne‰lo. Skôr sme sa snaÏili pozdvihnúÈ
psychicky pred ìal‰ím zápasom. Rozhodli
na‰e slabé prvé dve tretiny.

ABE: Phoenix je tradiãne v základnej
ãasti väã‰inou medzi nadpriemern˘mi
muÏstvami, ale nikdy sa nedokáÏe
vyrovnaÈ s tlakom play off. V ãom to je?

RS: NedokáÏem to vysvetliÈ. Ani doteraj‰ie
v˘sledky v novej sezóne nie sú také, ako by
sme si priali. Ale dúfam, Ïe sa zlep‰íme.
Máme kvalitnej‰í tím ako vlani. Veºk˘m
prínosom je Tony Amonte, ktor˘ je
koncov˘m hráãom.

ABE: Aká bola va‰a cesta do
arizonského tímu?

RS: Zaãínal som v Poprade, odkiaº som
odi‰iel do juniorskej quebeckej súÈaÏe do
Sherbrooku, kde som hral tri roky. Nebol
som nikdy draftovan˘, ale dostal som
pozvánku do kempu Phoenixu, s ktor˘m
som podpísal zmluvu. Dve sezóny som
odohral na farme. Potom to vy‰lo a teraz
som uÏ ‰tvrt˘ rok v prvom muÏstve. Phoenix

síce nie je hokejové mesto, ale má to aj
svoje v˘hody - nepociÈujeme tak˘ tlak ako
trebárs v Toronte. TakÏe v tíme je väã‰ia
pohoda.

ABE: Vyrastali ste pod Tatrami, ako na
vás pôsobia roviny arizonskej pú‰te?

RS: Spoãiatku som si ÈaÏko zvykal. Najmä
v ãase Vianoc. Má to ale aj svoje pozitíva.
Napríklad, nemusím odhrabávaÈ sneh. Ale
ãlovek si nakoniec zvykne na v‰etko.

***

Jozef Stümpel rozdûlovalJozef Stümpel rozdûlovalJozef Stümpel rozdûlovalJozef Stümpel rozdûlovalJozef Stümpel rozdûloval
puky i skórovalpuky i skórovalpuky i skórovalpuky i skórovalpuky i skóroval

Toronto-Boston 1:4
Branky: 8. Sundin 4 (Mogilnyj, ·vehla)

pfiesilovka - 2. Stümpel 2 (Murray), 34. Murray 4
(McInnis, Boynton), 34. Gill (Stümpel, Girard),
40. Huml 2 (Stümpel). Stfiely na branku: 34:26.
Pfiesilovky 6:4. VyuÏití 1:0. Diváci 19133.
Hviezdou stretnutia Toronto - Boston bol
slovensk˘ stredn˘ útoãník Jozef Stümpel.
Odchovanec nitrianskeho hokeja strelil vedúci
gól zápasu uÏ po 66 sekundách, keì jeho
prízemná strela skonãila za Belfourov˘m chrbtom.
Stümpel si pripísal aj dve asistencie. Pri ‰tvrtom
góle nahral Ivanovi Humlovi, pre ktorého to bol
druh˘ streleck˘ zápis v NHL. âesk˘ útoãník,
rodák z Kladna, povedal:

IH: První branku jsem vstfielil v Edmontonu,
byl to vítûzn˘ gól v závûru utkání. Akci zaãal
Jozef Stümpel, kter˘ nahrál Gro‰kovi do
stfiedu kluzi‰tû, ten prodlouÏil do strany.
Podafiily se mi tfii nebo ãtyfii kroky a vystfielil
jsem golfov˘m úderem, Salovi to pro‰lo
pod rukou. Dnes Stümpel vyhrál vhazování
a nahrál pfied branku. Já jsem to dostal do
forhendu a blafákem jsem dokonãil do
prázdné branky.

ABE: Jozef Stümpel je velkou postavou
v muÏstvu. Dnes první hvûzdou utkání
jedna branka dvû asistence.

IH: Je to velk˘ hokejista, skvûl˘ stfiední
útoãník, s kter˘m bych si pfiál hrát cel˘ Ïivot.
Má pfiehled na ledû, pfiesnou nahrávku.
Dnes byl právem oznaãen za nejlep‰ího
hráãe utkání. Navíc skvûle bruslí, má sílu a
dokazuje to i tím, Ïe má témûfi kaÏdou
sezónu pfies ‰edesát bodÛ.

ABE: Jaká byla tvoje cesta do NHL?
IH: Poslední dva roky jsem byl v

Providence na farmû. Zahrál jsem si pouze
jeden zápas vloni proti Atlantû. Tohle je
vlastnû moje první sezóna, kdy jsem s
muÏstvem od zaãátku sezóny. Jinak
pocházím z Kladna.

ABE: To znamená, Ïe jsi mûl v˘jimeãnû
dobr˘ trenink-kemp…

IH: Kemp se mi skuteãnû vydafiil, byl jsem
s ním spokojen. Jsem rád, Ïe si mne nechali
v muÏstvu. MuÏstvo je skuteãnû skvûlé,
dobrá parta, navíc hraji ãasto s Jozefem
Stümplem a Michalem Gro‰kem v jednom
útoku. To je optimální situace.

ABE: Boston je i pfiíjemné mûsto…
IH: Je to jedno z nejhezãích mûst v severní

Americe. Problém je, Ïe se tam hodnû
staví. Je zde i noãní Ïivot, restaurace…
Mám skvûlé dojmy z tûch prvních dnÛ.

ABE: Jak dál v této sezónû?
IH: Osobnû bych chtûl vydrÏet v muÏstvu.

Rád bych také myslel víc na celek, mít
dobrou základní ãást a pokud vyjde play-
off, tak postoupit, co nejdále.

Pak jiÏ jsme poÏádali první hvûzdu
utkání Jozefa Stümpla o rozhovor a
zhodnocení utkání.

JS: Zaãali sme ideálne, strelili sme r˘chly
gól. Toronto potom prevzalo taktovku a
hralo vcelku dobre, ale nám zachytal
brankár Steve Shields. V druhej tretine i‰lo
o to, kto z koho. Dali sme tri góly a to
rozhodlo.

ABE: Najlep‰í hráã stretnutia, jeden
gól, dve asistencie. Ak˘ v˘znam
pripisujete t˘mto ‰tatistikám?

JS: Sú urãite dôleÏité. NajdôleÏitej‰ia je
v‰ak v˘hra muÏstva a dva body. Zatiaº sa
nám darí.

ABE: Napriek tomu, Ïe sa vám darilo a
bodovali ste, na ºade ste strávili len
pribliÏne pätnásÈ minút.

JS: Oãakával som, Ïe budem hraÈ viac,
ale rovnak˘ priestor dostávam od zaãiatku
sezóny. Chcel by som hraÈ aj v oslabení a
pri presilovkách. Zatiaº to tak nie je.

ABE: VráÈme sa k záveru minulého
roãníka. Ako ste ho preÏívali?

JS: Najprv pri‰lo sklamanie z vyradenia
zo Stanleyho pohára, ale potom nasledovali
majstrovstvá sveta, kde sme dosiahli
maximum.

ABE: Do akej miery vás motivovala
nespravodlivosÈ v súvislosti s
olympijsk˘mi hrami?

JS: Boli sme skutoãne v‰etci na‰tvaní a
hrozne sklamaní. O to väã‰iu sme mali
chuÈ ísÈ na svetov˘ ‰ampionát. Chceli sme
dokázaÈ hokejovému svetu, Ïe patríme do
finálovej skupiny a Ïe s nami nemali tak
zacviãiÈ.

ABE: Ak˘ siln˘ je tohto roku Boston?
JS: Zaãali sme zle v Minnesote, ale potom

sa nám zaãalo dariÈ. Poznávame sa na
ºade a zo zápasu na zápas je to lep‰ie.

ABE: NHL sa ãasto p˘‰i, Ïe má najlep‰í
systém na svete. Vá‰ tím zatiaº hral
v‰etk˘ch ‰esÈ zápasov vonku.

***

Opût minutu pfied koncemOpût minutu pfied koncemOpût minutu pfied koncemOpût minutu pfied koncemOpût minutu pfied koncem
Toronto-NY Rangers 3:4
Branky: 17. Renberg 1 (Mogilnyj, Sundin), 34.

Domi 3 (·vehla, Pilafi), 44. Mogilnyj 4 (Sundin) -
22. Messier 4, 42. Nedvûd 3 (Bure, Leetch)
pfiesilovka, 55. Samuelsson 3 (Poti, Leetch), 60.
Bure 5 (Murray, Lefebvre). Stfiely na branku:
39:36. Pfiesilovky: 8:7. VyuÏití: 0:1. Diváci: 19240.

I tentokrát Toronto inkasovalo branku, která
rozhodla v závûreãné minutû. Maple Leafs
tfiikrát vedli, ale nakonec v závûru utkání
nezvládli situaci a nechali ‰est minut pfied
koncem Samuelssona vyrvovnat. V závûru
utkání pak ujel Bure a blafákem mezi betony
pfiekonal Belfoura. V dresu Rangers nehrál
Radek Dvofiák. Petr Nedvûd zaznamenal
druhou branku pfii pfiesilovce. Robert ·vehla
a Karel Pilafi nahráli v druhé tfietinû Domimu
na druh˘ torontsk˘ gól.

***

Koneãnû vítûzstvíKoneãnû vítûzstvíKoneãnû vítûzstvíKoneãnû vítûzstvíKoneãnû vítûzství
Toronto-Anaheim 5:2 .(1:1, 3:0, 1:1)
Branky: 2. McCauley 1 (Reichel, Domi), 27.

Antropov 4 (Hoglund, Fitzgerald), 31. Mogilnyj 5
(Sundin, Renberg), 40. Sundin 5 (Renberg,
Kaberle), 56. Reichel 1 (Hoglund) - 5. Cullen 2
(Kjelberg, Vi‰nûvskij), 45. Rucchin 3 (Kariya,
S˘kora). Stfiely na branku: 19:23. Pfiesilovky:
3:6. VyuÏití 0:0. Diváci: 18891. O utkání rozhodla
druhá tfietina, kdy se Torontu podafiilo tfiikrát
skórovat. V závûreãné ãásti hry se v‰ak
Anaheimu podafiilo sníÏit na rozdíl dvou branek
a dokonce hrál pût minut pfied koncem pfiesilovku,
kdyÏ na trestné lavici byl Sundin. Hoglund v‰ak
ukázkovû uvolnil Roberta Reichla, kter˘ se v
sólovém nájezdu rozhodl pro stfielu, která skonãila
za zády hostujícího brankáfie Giguera. Robert
Reichel tak v tomto utkání zaznamenal jednu
branku a jednu asistenci. Jednu asistenci
zaznamenal i v dresu Toronta Tomá‰ Kaberle a
Petr S˘kora, kter˘ nastoupil jako jedin˘ âech za
Anaheim. Pavel Trnka nehraje kvÛli zranûn˘m
tfiíslÛm. Po utkání se jsme zeptali Roberta Reichla,
jestli pokládá tento zápas letos za svÛj nejlep‰í.

RR: Myslím si, Ïe jsem mûl lep‰í zápasy,
ale dnes jsem zaznamenal branku a
asistenci. Rozdíl je v tom, Ïe to tam padlo.

ABE: Mohl bys popsat branku, která jsi
vstfielil v oslabení?

RR: Byla to dost dÛleÏitá branka, protoÏe
Anaheim se snaÏil dotáhnout. Hoglund mi
pûknû nahrál do jízdy. Vidûl jsem, Ïe brankáfi
zÛstal stát a tak jsem se rozhodl pro stfielu.

ABE: NeuvaÏoval jsi pfii tom, Ïe se
pokusí‰ o blafák?

RR: Brankáfi zÛstal vzadu v brance, tak
jsem zvolil stfielu.

ABE: Bodoval jsi také v úvodu utkání?
RR: Byla to trochu náhodná branka. Od

zadního mantinelu jsem poslal skákav˘
puk pfied branku a McCauley to sklepl
pfiímo ze vzduchu.

ABE: Co bys fiekl k prÛbûhu utkání?
RR: Bylo to dÛleÏité utkání, protoÏe jsme

tfiikrát prohráli. Neudûlali jsme tolik chyb
jako v pfiedchozích zápasech.

ABE: Proti Rangers jste vedli v sobotu
v závûru 4:3, dnes 4:2, mûli jste trochu
obavy o v˘sledek?

RR: Poslední tfietinu jsme nehráli tak dobfie
jako první dvû. Bylo to trochu kfieãovité.
Poslední prohry mûly psychick˘ dopad na
ná‰ v˘kon v poslední tfietinû.

ABE: Pomohlo vám toto vítûzství, právû
v tom získávání sebedÛvûry?

RR: Jistû, bylo to dÛleÏité vítûzství.
Pro bratislavsk˘ deník SME a Satellite

pfiipravil Ale‰ Bfiezina.
***

Neznehodnocuje to priebeÏné
hodnotenie?

JS: Nemyslím si, Ïe by to malo tak˘
vplyv.

***

Majesk˘ vo ·vehlov˘chMajesk˘ vo ·vehlov˘chMajesk˘ vo ·vehlov˘chMajesk˘ vo ·vehlov˘chMajesk˘ vo ·vehlov˘ch
stopáchstopáchstopáchstopáchstopách

Toronto-Florida 1:4
Branky: 24. Antropov 3 (Colaiacovo, Green) -

5. V. Bure 1 (Jokinen, Ozolin‰), 35. Jokinen 4
(Nilson, V. Bure) pfiesilovka, 47. Nilson 2 v
oslabení, 60. Jokinen 5 (Ozolin‰, Ju‰keviã). Stfiely
na branku: 31:30. Pfiesilovky: 5:6. VyuÏití: 0:1.
Diváci: 18781. Slovensk˘ obranca Ivan Majesk˘
sa vo svojom novom tíme Florida Panthers uchytil.
Doposiaº nastúpil vo v‰etk˘ch zápasoch, tréner
Mike Keenan ho posiela na ºad aj v presilovkách
a v oslabení. Po stretnutí Toronto-Florida sme
rodáka z Banskej Bystrice poÏiadali o rozhovor.

ABE: Ako ste spokojn˘ s doteraj‰ím
pôsobením v tíme Panthers?

IM: V prvom rade som veºmi rád, Ïe som
sa dostal do prvého muÏstva. Mám
dvojcestnú zmluvu, takÏe sa môÏem
hocikedy ocitnúÈ na farme. Ale zatiaº
dostávam pomerne dosÈ ãasu na ºade. âi
hrám dobre, to nie je otázka pre mÀa.

ABE: Proti Torontu ste boli na ºade
viac ako sedemnásÈ minút, inokedy to
bolo aj viac.

IM: Bol by som rád, keby to vydrÏalo. Som
v NHL nováãikom a na prostredie si iba
zvykám. Stále sa uãím.

ABE: Vlani ste hrali fínsku ligu v
Tampere. Mohli by ste porovnaÈ obidve
súÈaÏe?

IM: Fínska liga má vysokú úroveÀ s typicky
európskym hokejom na ihriskách s väã‰ími
rozmermi. Severania sú v˘borní korãuliari.
Dá sa povedaÈ, Ïe kvalitou má veºmi blízko
k NHL. Ale v zámorí sú najlep‰í svetoví
hráãi. Rozdiel je v tom, Ïe v zápasoch NHL
je vzhºadom na men‰ie klziská minimum
ãasu na technickú kombináciu.

ABE: Florida je muÏstvo s viacer˘mi
Európanmi, poãnúc Valerijom Burem cez
Ozolin‰a aÏ po Jokinena. Prejavuje sa to
na ‰t˘le hry?

IM: Niekedy mám ten pocit, inokedy nie.
Sme mlad˘ tím, ktor˘ musí na svojom
hernom prejave e‰te pracovaÈ.

ABE: V muÏstve panterov pôsobil e‰te
v uplynulej sezóne ·vehla, dnes Toron-
Èan. Ako si naÀho spomínajú na Floride?

IM: Fanú‰ikovia sú do Roba stále
zamilovaní. Ch˘ba im. Aj proti nám hral
dobre, stále patrí k najlep‰ím obrancom v
NHL.

Stümpel a Reichel na vhazování


