
Thursday,

June 19,

2003

satellite
Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

www.satellite1-416.com

1-416

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK -  CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!Ïe není zaplacené pfiedplatné!Ïe není zaplacené pfiedplatné!Ïe není zaplacené pfiedplatné!Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok jePfiedplatné na jeden rok jePfiedplatné na jeden rok jePfiedplatné na jeden rok jePfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním

rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!
J

Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: 416/530-4222
Fax: 416/530-0069
Záznamník: 416/530-0202
E-mail: abrezina4222@rogers.com
abe@satellite1-416.com

No. 12.

(290.)

Vol. 13.

VzhÛru do EU
Pfiedpokládané v˘sledky vstupu do EU se dostavily. Okolo 77 procent

uvûdomûl˘ch obãanÛ hlasovalo pro vstup. K urnám pfii‰lo okolo 55
procent voliãÛ. Pouze nûjaká po‰etilá Ïena vsadila v pfiedveãer referenda
135 000 Kã, Ïe to dopadne opaãnû. Pochopil bych to, kdyby v˘hra, kterou
nabízela sázková kanceláfi TIPSPORT, byla na úrovni zisku Viktora
KoÏeného pfii kupónové privatizaci. Ubohá Ïena by v‰ak pfii opaãném
v˘sledku referenda dostala pouh˘ milión. Kdyby v‰ak vsadila na vstup do
referenda, pak zisk 1350 Kã by ji neminul. Takov˘ch ‰pekulantÛ v‰ak bylo
více neÏ dost. Tato Ïena se stala asi  nejsmutnûj‰í postavou referendového
dramatu.
Pfiipomínalo to knihu OdváÏná ‰kolaãka, kdy TáÀa se bojí, jestli projde

z první tfiídy do druhé a jestli bude smûlá, postoupit do dal‰í tfiídy. NejenÏe
byla, ale dokonce mûla samé pûtky, protoÏe v Sovûtském svazu se
známkovalo opaãnû neÏ u nás. I se SerjoÏkou se díky tomuto dobrému
v˘sledku usmífiila a jak dokumentovala ãernobílá fotografie na závûr
dûtské kníÏky - oba si podali ruce. Mnû jako ‰Èouralovi bylo v‰ak
podezfielé, Ïe ji SerjoÏka podával levou ruku. Asi proto, Ïe jiÏ nebyla
pfiítomna paní uãitelka Anna Ivanovna, která dûti vÏdycky vãas opravila
a pouãila o správném spoleãenském chování.
Tak tedy i Euroskeptik Václav Klaus podal národu ruku a fiekl, Ïe teì je

dÛleÏité, jakou pozici ve sjednocené Evropû zaujmeme. Jako jeden z
mála v‰ak neprozradil, jak volil. Pfii referendu neexistovaly Ïádné skrupule.
Na vládní kampaÀ se investovalo pomûrnû dost penûz. Ten, kdo byl proti,
holt utfiel nos. A co takhle prÛzkumy vefiejného mínûní? Ty jen frãely
bûhem hlasování, aby to nebylo. Îádné zbyteãné tajnosti, Ïádné
neovlivÀování bûhem referenda v médiích. Zkrátka historické první ãeské
referendum se vydafiilo podle plánu.
Plán to byl tak dokonal˘, Ïe nebyla alternativa, co kdyby se náhodou

referendum nevydafiilo a pfies dÛkladnou masáÏ v médiích by vyhrála ona
po‰etilá Ïena. Lid tedy ratifikoval vstup do Evropy. Sám osobnû nevím,
jestli je to dobfie nebo ‰patnû. Na ‰tûstí se nás zde v Kanadû nikdo na nic
neptal.
Nepatfiím k vyznavaãÛm náboÏenství velk˘ch celkÛ. V kriminále b˘val

zvyk, Ïe dva i více vûzÀÛ dalo dohromady tûÏce vydûlané peníze a zaãali
spoleãnû hospodafiit, zaloÏili tak zvan˘ kolchoz. Na mÛj naivní dotaz, co
to má za v˘hodu, mnû jeden ‰ibal vysvûtlil, Ïe se pfiece mÛÏe nakoupit za
více penûz a tudíÏ, Ïe je i více zboÏí. Mûl pravdu. Kolchozníci chodili
nakupovat ve skupinû s dekami. Pak pfii‰li na celu a zálibnû se na
mnoÏství tovaru dívali. Problém byl ale v tom, Ïe zboÏí mizelo rychleji neÏ
u tûch, co hospodafiili samostatnû ãili u soukromníkÛ. KaÏd˘ si totiÏ dával
víc do trumpety neÏ bylo zapotfiebí. Brzy se zásoby tvrd˘ch i mûkk˘ch
Spart, ãi jin˘ch cigaret, tabáku, tatranek a ‰umákÛ rozplynuly ãi vy‰umûly
a kolchoz byl prázdn˘. JenÏe, ãím více hlav tím více rozumu a ãím více
rozumu, tím lep‰í konexe. Îádná tragédie. V kolchozu byl urãitû nûkdo,
kdo sehnal zboÏí pod rukou a za dvojnásobnou cenu od nûjakého
soukromníka, kter˘ nevedl s nik˘m kolchoz. A pak, Ïe kolchoz nemûl
v˘hody… Nejsem vyznavaãem náboÏenství velk˘ch celkÛ. Pro nás v
Kanadû se toho moc nezmûní. Pfii náv‰tûvû âeské republiky bude dráÏ.
JelikoÏ jsme v‰ak zazobaní obyvatelé severoamerického kontinentu, tak
to nepoznáme. Pokud v‰ak budeme mít ãesk˘ pas, budeme moci Ïít, s
v˘jimkou Andory, kdekoliv v Evropû, ãehoÏ nevyuÏijeme.
Zatím se ukazuje, Ïe ve velkém celku nemizí administrativa, ale naopak

pfiib˘vá. Navíc taková administrativa bude chtít jako první platy na
evropské úrovni. Co v‰ak mizí je zodpovûdnost za udûlanou práci.
Profesionální povaleã se snáze ztratí ve velké fabrice neÏ v dílnû, která
si musí na sebe vydûlat a soukromník, kter˘ je sám, ví, Ïe nikdo za nûj tu
jeho práci neudûlá.
Pozitivní je, Ïe rÛzní nemakaãenka koneãnû naleznou v EU uplatnûní a

dokonce i slu‰né peníze, takÏe si vylep‰íme hospodáfiské statistiky, coÏ
pomÛÏe k optimistickému pohledu na svût a tím zmizí blbá nálada pro cel˘
národ, kter˘ má jinak zlaté ruce. Lid to pochopil a proto hlasoval navzdory
v‰em ‰u‰kalÛm a euroskeptikÛm správnû a také se patfiiãnû na
Hradãanském námûstí v sobotu zaradoval. Historick˘ krok byl splnûn.
Jsme v Evropû! Ale‰ Bfiezina

***

Tak tady jste chybût nemûli…

Torontskému âeskému a Slovenskému dni pfiedchází Piknik v Kitcheneru, na snímku Vl. Bubák s pfiáteli
Na kitchenersk˘ velk˘ piknik se lidé pfiipravují a tû‰í dlouho dopfiedu. Zejména proto, Ïe se tak jednou v roce setkají
s tûmi, ktefií bydlí ponûkud dále od Kitcheneru-Waterloo, a jednak proto, Ïe je tam vÏdycky veselo. Zlí jazykové
sice tvrdí, Ïe se “to” tam vÏdycky v závûru v‰echno opije a popere… (Hospodáfisk˘ pilot ve filmu Vesniãko má
stfiedisková fiíká: âo by to bolo za krãmu, keby sa tuná chlapi nepobili… Poslední rvaãka v Riverside Maples byla
zhruba pfied dvaceti lety; pozn. redakce.) Nemohu fiíci, zda to je ãi není pravda, ale na tom leto‰ním, kter˘ se pofiádal
v sobotu 14. ãervna - mj. pfii poãasí jako na objednávku letnû krásném, byli v‰ichni pfii vûdomí a v pfiíjemné srdeãné
náladû. (Pozor - nezamûÀovat za pojem “v náladû” - coÏ se rozumí v lehce alkoholovém opojení.) Nikdo se
nepopral, nikdo nikomu nespílal. Naopak svornost, s jakou se vzájemnû chopili zábavy, byla aÏ dojemnû rodinná.
Pfiedseda kitchenerské odboãky âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû Vladimír Bubák a s ním dal‰í
organizátofii pikniku vãetnû kapel - hostující gospelová skupina Metuzalém ze Slovenska a skupina Reflex Jána
Fúska, které tam hrály pro potû‰ení i pro tanec mohli b˘t pfiinejmen‰ím spokojeni.
 Ze v‰eho nejvíce se hosté radovali ze setkání s pfiáteli, spoleãnû zpívali a tancovali. A konzumovali. V‰echno, co
bylo k jídlu a pití. O bohatost stolÛ se postarala ãesko-slovenská Ïivotní partnerská dvojice Katka Kubenková a
Milan Hrazdílek, majitelé restaurantu Riverside Maples po tfiináct let. A vlastnû uÏ tfii roky pfiedtím si vzali
obãerstvení na starost oni. Proã také ne. Kdo neochutnal, ten neví, proã právû tady nemají s náv‰tûvností restaurantu
Ïádné potíÏe. A kdo tuto dvojici nezná, neví, jak pfiíjemné je vûdût, Ïe kaÏd˘ host je doslova a do písmene vítán
jako ãlen rodiny. „Dûláme pohostinství, coÏ znamená b˘t pohostinsk˘. Pokud nûkdo takov˘ b˘t neumí, nemá smysl
si pohostinství vÛbec pofiizovat,“ zní logicky a pfiirozenû jednodu‰e formulovaná Ïivotní filozofie majitelÛ.
 Odboãka, v jejímÏ v˘boru je Vladimír Bubák od roku 1969 a v jejím ãele jiÏ osm let, postupnû „odrÛstá“ mladému
vûku. „Kdysi restaurant patfiil âeskoslovenskému klubu. Tehdy jsme vybrali bûhem jednoho veãera na jeho
zakoupení sedmdesát tisíc dolarÛ. JenÏe jsme na to nestaãili, tak jsme objekt prodali Katce a Milanovi. Nutno
podotknout, Ïe se to tady pod jejich vedením v˘raznû zmûnilo k lep‰ímu. A co navíc, tyto prostory jsou nám pofiád
k dispozici: ãlenské schÛze, pikniky, seniorská setkání, mikulá‰ské nadílky, promítáme tady filmy, máme zde
besedy, schÛze apod.,“ pochvaluje si pfiedseda.
 A pikniky? „Jejich zaãátek spadá do roku 1968, ale mívali jsme je pokaÏdé na jiném místû. Nejãastûji v Hamiltonu
na stromeãkové farmû U ObrÛ, aÏ nakonec padla volba na Riverside Maples restaurant, kterému náleÏí i nádhern˘
kus pozemku s ramenem fieky Conestogy. Rozhodnutí bylo více neÏ ‰Èastné. A vyhlá‰ená bohatá a hodnotná
tombola, o jejíÏ naplnûní se stará pravidelnû ãlen v˘boru Tonda Poruban, je zãásti nadílkou ãesk˘ch a zãásti
kanadsk˘ch podnikatelÛ,“ upfiesÀuje Vladimír Bubák. Nakonec by o tom vydafieném pikniku mohl leccos vyprávût
i pan profesor Stanislav Reini‰, pravideln˘ náv‰tûvník pikniku, i se svojí paní Miladou, pro které bylo uÏ nejednou
taÏeno ‰Èastné ãíslo s nádechem sladké vÛnû kvalitní whisky. KoneckoncÛ, nám také ‰tûstí pfiálo. Tak vidíte, tady
jste chybût nemûli - pfií‰tí rok tedy na shledanou.

âesk˘ a Slovensk˘ den 2003

SOBOTA 21.6. - P¤IJëTE V·ICHNI!
…velké setkání jednou do roka na Masaryktownu:

slovensk˘ gospel, moravské lidové písniãky, jazz, disko
tanãí Moravanka - cviãí Sokol - recitují dûti

soutûÏe pro dûti - ÚÎASNÁ TOMBOLA - fotbalov˘ turnaj
a v‰ichni pak zpívají u svatojánského ohnû

Zahájení ekumenick˘mi bohosluÏbami v 11 hodin
Hlavní program 14:30 - Ukonãení nestanoveno

Vstup na celodenní program deset dolarÛ,  dûti do dvanácti let zdarma

Text a foto Vûra Kohoutová
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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
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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.

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
uzavírá svoji kanceláfi na

740 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5S 2J2
dnem 30. ãervna 2003

Pfies léto budou náv‰tûvní hodiny poãínaje 12. ãervencem
 kaÏdou sobotu od 10 do 12 hodin v budovû kostela sv. Václava,

496 Gladstone Ave.. (KfiiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.).
Po‰tovní adresa je:

P. O. Box 564, Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8
Telefonní ãíslo a fax zÛstávají stejné.

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
Od 1. ãervence bude mít âSSK následující E-mailové adresy:

Ústfiedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca
nebo www.cssk.satellite1-416.com

âeská televize Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu  v 10 hodin

opakování v pondûlí  v 8:30 hodin
na stanici OMNI 1 (v Torontu, kanál 47/kabel 4)

E-mail: zabertv@yahoo.ca

Vyhlá‰ení 11. roãníku

STIPENDIA IVANA PROCKA
Stipendium je urãené pro vysoko‰kolské studium a

mohou jej získat Ïáci pocházející z ãeské nebo
slovenské komunity.

Pfiedpokladem je v˘born˘ prospûch ze stfiední ‰koly
(high school)  a pfiijetí na vysokou ‰kolu (university).

Podrobnosti dostanete
v Pace Savings and Credit Union Limited

740 Spadina Ave., Toronto, Ont. M5S 2J2

Tel.: (416) 925-0557
Uzávûrka je 22. srpna 2003

Hlavnice A. C: Nora
Není mnoho ãtenáfiÛ star‰í generace,
ktefií by neznali jméno A. C. Nor. Jeho
literární díla, pfiedev‰ím Burkental,
Rozvrat rodiny KyrÛ a Tváfi plná svûtla,
se nesmazatelnû zapsala do podvûdomí
jeho generace. Generace, které
následovaly, se k Norovu dílu dostávaly
pomalu a s obtíÏemi. Komunistick˘ reÏim
Norovi z pochopiteln˘ch dÛvodÛ nefandil.
Na ‰tûstí dobré vûci mají vlastní Ïivotnost
a pfieÏívají i takové pohromy, jakou byl
komunismus.
V Hlavnici, kde Nor proÏil své dûtství i
mládí a napsal svÛj slavn˘ Burkental,
bylo v roce 1994 zaloÏeno SdruÏení
Hlavnice A.C. Nora, aby jednak
pfiipomnûlo Norovo dílo, ale také dalo
náplÀ jeho odkazu organizováním
celostátní soutûÏe pro mladé autory do
30 let pod názvem Hlavnice A. C. Nora.
SdruÏení úzce spolupracuje s Obcí
moravskoslezsk˘ch spisovatelÛ v
Ostravû a Ústavem bohemistiky a
knihovnictví FPF Slezské univerzity v
Opavû. Nejlep‰í literární práce úãastníkÛ
soutûÏe jsou vydány tiskem ve formû
almanachÛ. Díky tûmto almanachÛm
mÛÏe odborná i ‰iroká vefiejnost získat
pfiehled o novû nastupující generaci
mlad˘ch lidí, o jejich zájmech a pohledu
na souãasnost.
Práce jistû bohulibá a hodná podpory,
zvlá‰È proto, Ïe je to v celé republice
nejsystematiãtûj‰í projekt objevování
nov˘ch autorÛ. V˘sledky dosavadních
roãníkÛ soutûÏe jsou vynikající.
Program roãníku 2003 je zvlá‰È bohat˘ -
18., 19. a 20. záfií bude oslaveno 100 let
A. C. Nora. A budou to nûjaké oslavy:
kladení vûnce u pamûtní desky domu ãp
59 na HÛrce; odhalení busty A.C. Nora,
zahájení v˘stavy k Norov˘m 100 letÛm;
kfiest monografie o A.C. Norovi, kfiest
knihy Burkental; a ov‰em vyhlá‰ení
v˘sledkÛ soutûÏe Hlavnice A.C. Nora.
SoutûÏní práce bude hodnotit pûtiãlenná
porota, sloÏená ze zástupcÛ Obce
Moravskoslezsk˘ch spisovatelÛ v
Ostravû, Ústavu bohemistiky a
knihovnictví FPF Slezské univerzity v
Opavû a SdruÏení Hlavnice A.C. Nora.
Nejvût‰í podíl práce je vykonáván
dobrovolníky. Ale i tak náklady s
organizací podniku tohoto rozsahu jsou
znaãné a hlavním zdrojem pfiíjmÛ jsou
dárci. V minul˘ch letech se v Kanadû
na‰la hezká fiádka sponzorÛ této
v˘znamné kulturní práce. Nepochybuji,
Ïe tento rok 100 letého jubilea A.C. Nora
bude v˘sledek je‰tû radostnûj‰í. Dárci se
prosí, aby své ‰eky, vystavené na “Mr.
Vladimír Rydlo in Trust” a oznaãené
“Hlavnice A.C. Nora” zaslali na adresu :
Mr. Vladimír Rydlo, 2126 Devon Road,
Oakville, Ontario, Canada L6J 2N2. Tel:
905 844-0822.

Josef âermák
***

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

20.6. (pá) 19:30
Pûveck˘ sbor Rolniãkave Vancouveru

Evergreen Cultural Centre
1205 Pinetree Way, Coquitlam

***
21.6. (so) 14:00

âeskoslovensk˘ den  na Masaryktownu
***

28.6.-1.7. Canada Day
Setkání v Radium Hot Springs, B.C.

Tel.: 780/461-8578
***

2.-6.7.
Zájezd na Slet amerického Sokola

Valparaiso, Indiana
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Czech Republic

Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,Calgary, T2H 0S7
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: 647/436-1407
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pfiedchozím ohlá‰ení)
Konzulát bude uzavfien od 1.6. do 9.7.2003

Vancouver
Honorary Concul K. E. Newman
1480-885 West Georgia St.
Vancouver, B.C. V6C 3E8
Tel.: 604/601-2011, fax 604/639-3134
E-mail: newman@insigniacorp.com
Po. - pá: 9:00-12:00 a 14:00-17:00

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

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, Honorary 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

Anketa ãíslo 4
V poslední dobû jsme se tfiikrát na‰ich

ãtenáfiÛ zeptali na to, co soudí o rÛzn˘ch
otázkách, které se nás dot˘kají. První
nejvût‰í prÛzkum byl ohlednû víz, druh˘
dotaz se t˘kal Václava Klause, kdyÏ se
stal prezidentem. Tfietí anketa byla
ohlednû EU. Tentokrát jsme poloÏili
ãtvrtou otázku:
Ve válce proti Iráku zvítûzili Spojenci.

DÛvodem války byly zbranû
hromadného niãení, které ohroÏovaly
svût. Zatím se v‰ak Ïádné takové
zbranû nena‰ly. Znamená  to, Ïe je
nutné pfiehodnotit MasarykÛv v˘rok,
Ïe PRAVDA VÍTùZÍ nebo jsou vûci
dÛleÏitûj‰í neÏ PRAVDA?
Radovan Holub, publicista, ·piãák:

Tuto ne‰Èastnou válku nepovaÏuji za
vítûzství SpojencÛ. Je pfiíli‰ velk˘ rozdíl
mezi tím, jak byli Spojenci vítáni v Plzni
roku 1945 a mezi tím, jak dobyli Bagdád.
Pravda vítûzí v na‰ích idejích a nebo po
pfiíli‰ dlouhé historické dobû, kdy uÏ to
není nic moc platné. Pravda je stále víc
v˘sadou men‰ích, málo vlivn˘ch a
mocensky bezv˘znamn˘ch skupin. Ve
válce v Iráku ‰lo pfiedev‰ím o moc.
Tomá‰ Hrub˘, technolog, Praha: Îe
se Ïádné zbranû hromadného niãení
(zatím) nena‰ly, mû vÛbec nepfiekvapuje.
Myslím, Ïe nejtrefnûji se vyjádfiil
komentátor New York Times (jméno jsem
neudrÏel - omlouvám se), kter˘ napsal,
Ïe existovaly ãtyfii dÛvody: skuteãn˘,
prav˘, morální a deklarovan˘. A Ïe v˘‰e
uveden˘ deklarovan˘ dÛvod byl pouÏit,
protoÏe se zdálo, Ïe má nejvût‰í ‰anci
„vyburcovat“ svûtové spoleãenství. âili
pravda dostala zase jednou pûknû za
u‰i. PovaÏuji ale za nutné prohlásit, Ïe
Sadama Husajna rozhodnû nelituji a jsem
rád, Ïe byl svrÏen. Nevím ale, jestli je
dÛleÏitûj‰í svrÏení Sadama Husajna neÏ
ztracené Ïivoty 3000 nebo je‰tû více
iráck˘ch civilistÛ. (Stejnû tak ov‰em nevím
napfi., jestli je dÛleÏitûj‰í PRAVDA neÏ
Ïivoty 3000 civilistÛ - abych zacílil k
otázce.) Nevím, kdo si o sobû mÛÏe
myslet, Ïe tuto rovnici umí a smí fie‰it.
Definice politika je asi ta, Ïe je to ãlovûk,
kter˘ tuto drzost má. Válka v Iráku byla

pro mû velk˘m rozãarováním: ãlovûk si
myslí, Ïe uÏ ztratil o politice ve‰keré iluze
a vÏdy znovu zji‰Èuje, Ïe stále je‰tû má o
co pfiicházet. Navíc jestli okupaãní síly
nezvládnou situaci (coÏ si umím
pfiedstavit), mÛÏe b˘t budoucnost Iráku
hor‰í neÏ nedávná minulost. K ãemu pak
to v‰echno? âili: líbilo by se mi, kdyby
prezident Bush o sv˘ch zámûrech fiíkal
pravdu, ale Ïe to nedûlá, není to
nejzásadnûj‰í, z ãeho jsem rozãarován.
Tolik iluzí o Ïumpû zvané politika uÏ zase
nemám. Americk˘ prezident má fiíkat
pravdu pouze o sexu v Oválné pracovnû,
ostatní svûtoví politici zfiejmû v Ïádném
pfiípadû.
¨Petr Krejãí, jadern˘ fyzik, politick˘
poradce, Praha: Filosof Hejdánek fiíká,
Ïe na ‰patnû poloÏenou otázku nelze
dostat dobrou odpovûì. Klade‰ ‰patnou
otázku (‰patné otázky), a tudíÏ nemÛÏe‰
ode mne oãekávat kloudnou odpovûì.
Za prvé: dÛvodem války nebyla existence
zbraní hromadného niãení. DÛvodem
bylo, Ïe spojenci USA (Izrael, Turecko a
¤ecko) byli, podle názoru USA,  ve
váÏném nebezpeãí a Irák jako základna
terorismu ohroÏoval USA. S tím se mÛÏe
souhlasit nebo nesouhlasit, a na to se
ptej. Pokud by ses takto zeptal, odpovûdûl
bych ano. Za druhé: Platí takov˘ zákon:
zákon zachování hmoty. Irák mûl
prokazatelnû chemické zbranû. Irák mûl
tyto zbranû zniãit a doloÏit to OSN.
Neuãinil to. Vysvûtlení pro to, Ïe zbranû
se dosud nena‰ly: a) Jsou ukryté b) Jsou
prodané (napfi S˘rii) c) Jsou spotfiebované
na domácí obyvatelstvo d) Irák je zniãil a
stydlivû to OSN neoznámil. Kdyby ses
zeptal, ke které variantû se pfiikláním,
odpovûdûl bych, Ïe se pfiikláním k variantû
a) a c) a moÏná i b). Za tfietí: Zda Pravda
ãi pravda vítûzí ãi nevítûzí záleÏí na tom,
co za Pravdu ãi pravdu povaÏuje‰.
Petr Munk, chiropraktik, Toronto:
Spojenci mûli pádné dÛvody k podezfiení,
Ïe Irák vlastní zbranû hromadného niãení,
zvlá‰tû chemické a biologické, a Ïe se
snaÏí vytvofiit atomové. Chemické zbranû
uÏ po první válce se Spojenci Sadam
pouÏil proti sv˘m vlastním obãanÛm,
KurdÛm na severu Iráku. âas od ãasu
utekl nûkdo z iráck˘ch laboratofií. a tito
lidé pak  vypovídali rozvûdkám  o
Sadamov˘ch programech,  fal‰ovan˘ch
stvrzenkách lodních pfievozÛ, ãínsk˘ch
nebo korejsk˘ch magnetech nutn˘ch k
v˘robû nukleárních zbraní a jejich
pa‰ování a podobn˘ch vûcech. Nejednalo
se tedy pouze o Ameriãany, ale o celou
fiadu ‰pionáÏních sluÏeb zemí, které nutnû
nepodporovaly válku (mluvily o
prodluÏování inspekcí tfieba do
nekoneãna), ale nemûly pochyby o
existenci zbraní hromadného niãení.
Vûdûlo se tedy v‰eobecnû Ïe Irák vlastnil
tyto zbranû je‰tû pfied pûti lety, pokud je
skuteãnû zniãil, staãilo by dodat
inspektorÛm z OSN potvrzení a dÛkaz -
kdy, kde a kolik - zbraní bylo zniãeno a
Sadamova diktatura mohla i nadále
neru‰enû muãit, znásilÀovat a vraÏdit.
Zdá se zajímavé, Ïe ti samí lidé, ktefií by
podporovali bezv˘sledné pátrání
inspektorÛ OSN i po dobu mnoha let
vyÏadují, aby se náhle, bûhem nûkolika
t˘dnÛ nalezly. Podobnû se ãasto lidé
mylnû domnívali, Ïe to je na inspektorech,
aby nûco na‰li. Nebyl to samozfiejmû
jedin˘ dÛvod k invazi, Ïe Irák podporoval
terorismus, o tom není pochyby. I toho
dobráka, co kdysi pfied léty úspû‰nû
zorganizoval  únos italské turistické lodi

a pfiehodil hrdinnû pasaÏéra v
koleãkovém kfiesle pfies zábradlí, na‰li
zabydleného v Bagdádu. MoÏná Ïe tím,
Ïe “vyschnou penízky” nejen rodiãÛm tak
hrd˘m na své ratolesti, které odbouchnou
tu autobus, tu pizzerii plnou dûtí v Izraeli
a  pak obdrÏí odmûnu, teroristické
organizaci Hamas, ale i S˘rií. Úspûchy
teraoristÛ  se tím sníÏí. Dlouhodobû to
mÛÏe svûtu pouze prospût.
Ondfiej Neff, publicista, Praha:
DÛvodem války byl HusajnÛv teroristick˘
reÏim, kter˘ ohroÏoval stfiedov˘chodní
region a zprostfiedkovanû pÛsobil
negativnû na svûtovou stabilitu. Po jeho
svrÏení byl zahájen mírov˘ proces na
Stfiedním v˘chodû, jemuÏ se islamistiãtí
fanatici snaÏí vraÏdami civilního
obyvatelstva zabránit. Taková je pravda,
a myslím, Ïe dfiíve ãi pozdûji i zde pravda
vskutku zvítûzí.
Jifií Ort, duchovní, Praha: Je to vskutku
zaráÏející a asi ti to nepomÛÏe jako
odpovûì do ankety, ale svírav˘ pocit
úãelovosti, je velice nepfiíjemn˘. Zásadní
prÛ‰vih zaãíná  tam, kde pak nemá
zástupce velmoci svou tváfi pfii jednání v
tûÏk˘ch konfliktech, které vyÏadují právû
ãist˘ ‰tít, aby mohla b˘t nastolena dÛvûra
(Blízk˘ V˘chod). Ale to jsou jen úvahy, ze
kter˘ch moc nevím kudy ven.
Nataniel Royko, Calgary: Koluje tady
jeden vtip, ve kterém se novináfi ptá
prezidenta Bushe, zda USA mají uÏ
dÛkazy, Ïe Irák vlastnil zbranû
hromadného niãení. Odpovûì: „Ano,
máme schované stvrzenky o zaplacení. “
A v tom je celá pravda.
Petr RÛÏiãka, hudební manaÏér a
producent, Teplice: Bush junior je
nejvût‰í fa‰ista, kterého Spojené státy
kdy mohly mít. Spojené státy jdou cestou.
po které ‰el nedávno Leonid BreÏnûv a
myslím si, Ïe jednou ‰patnû skonãí. Je mi
AmíkÛ líto, ale potfiebují lekci alespoÀ
takovou jako Rusové v Afganistanu. S
válkou v Iráku nesouhlasím, aãkoliv
nesouhlasil jsem ani s Husajnem, ale byl
to jeho stát a lidi ho  trpûli, nûco podobného
jsme proÏili taky v 68.
Milo‰ ·uchma, pfiedseda âSSK,
Ottawa: Otázka je pfiedpojatû zcestná.
Je uvozena skuteãností, Ïe zbranû
hromadného niãení se zatím nena‰ly. To
je pravda a otázkou je, kde jsou zbranû,
které zabíjely i vlastní irácké obyvatelstvo.
Irák zbranû mohl demonstrativnû zniãit
za pfiítomnosti inspektorÛ, to nikdy ale
neudûlal a také nedokázal, kdy a zda
byly zniãeny. TakÏe je nutno pokraãovat
v hledání. V neposlední fiadû dÛvodem
války také bylo odstranûní diktátorského
a vraÏedného iráckého reÏimu, podstaty
celého problému. To je ostatnû podle
prÛzkumu názor 57% AmeriãanÛ a drtivé
vût‰iny amerického Kongresu, kter˘
autorizoval pouÏití síly v zájmu národního
zájmu a bezpeãnosti USA. Nehledû na
prospûch pro cel˘ svût a pro iráck˘ lid.
Dûkujeme v‰em zúãastnûn˘m za
odpovûdi!
Anketní otázka ãíslo pût zní: Strana
zelen˘ch skonãila sice pfii posledních
volbách ve Spojen˘ch státech na tfietím
místû, ale oslabila tím ekologické hnutí
mezi demokraty. V Nûmecku se sice do
parlamentu dostala, ale ztratila zase svou
identitu. V âR prezident-emeritus Václav
Havel zahájil svou ãinnost právû setkáním
s touto stranou. Má tato strana nûjak˘
v˘znam pro budoucnost?

abe
***

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
***

Galerie M. Gabánkové
Asi stovka obrazÛ M.Gabánkové.

www.paintinggallery.net

InternetInternetInternetInternetInternet
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Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

Medical

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

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

 Vystavovala Helena Hudáková

 Sedûly jsme v nádherném podveãeru
na patiu a usrkovaly kafíãko. Pfied námi
se rozprostíral pohled do bohatû
kvûtinami prorostlé zahrady. Nebyla
veliká, ale mûla mnoho zajímav˘ch
zákoutí a v‰echna byla vybavena
moÏností si sednout. Jako by pfiipravena
k rozjímání ãi k nabíráni sil po celém tom
uhonûném dni. A vedle tûch tyãících se
jehliãnanÛ a listnáãÛ, jejichÏ vûtve nabízejí
pfiíjemn˘ chládek v parném létû, musí
oko spoãinout u dvou ptaãích budek.
Stojí tam na kmenech obklopené hustou
zelení. Barevné, zpívající a vyzdobené
záfiiv˘mi sklíãky. Pfievládá modrá. Stfií‰ku
mají tyto ptaãí domeãky na kufií noÏce
temnû ãervenou. Tak to jsou ty první
budky, které si Helenka vytvofiila pro
vlastní potûchu.

budou zapracovány do mozaiky,
kfii‰Èálové slzy a slziãky, stfiepy zrcadel:
„Pfiátelé mi uÏ sami nosí stfiepy toho, co
se jim podafiilo rozbít. A já sama v‰echny
rozbité hrníãky, talífiky, solniãky apod.
schovávám a tfiídím. Dokonce mám radost
i z toho, kdyÏ se mi náhodou podafií rozbít
nûco mimofiádnû barevného - uÏ vím,
kam ty stfiepy poputují... Ti zákazníci,
ktefií chtûjí vyrobit nûjakou specifickou
budku - napfi. pfii pfiíleÏitosti svatby, kfitin,
narozenin apod. -  si dokonce pfiinesou v
uzlíãku ty pozÛstatky náhrdelníkÛ,
hrníãkÛ, talífikÛ nebo ãehokoliv, co by
chtûli mít tímto zpÛsobem uchováno. A já
jim to podle jejich pfiání do mého pojetí
ptaãí budky zakomponuji.“
Ov‰em tyto stfiepy se v Helenãinû vizi

nenaz˘vají stfiepy, ale tfieba jezírkem,
lesem, ptáãkem, kvûtinkou... „tuto budku
jsem dûlala na svatbu mlad˘ch lidí. Proto
jsem volila tak jemné duhové barvy a
jako poslední dotek té nev‰ední pfiíleÏitosti
jsem cítila za potfiebné zavûsit na stranu
stfií‰ky tuhletu kfii‰Èálovou slziãku. V ní se
odráÏí v‰echen ten sluneãní jas a krása
tohoto mimofiádného momentu...“ KaÏdá
ta ptaãí budka je jiná. S jinou stfií‰kou,
jiného tvaru, s jin˘m dekorativním
povrchem, s jinou kombinací barev, nese
jin˘ název a hodí se darovat ke specifické
pfiíleÏitosti. Ano, kaÏdá z nich také mÛÏe
stát na zahradû, stejnû jako na balkónû ãi
v interiéru  zimní zahrady. „Od sv˘ch
patnácti jsem vyrÛstala ve mûstû, ale ãím
jsem star‰í, tím více tíhnu ke kráse vesnice
jako takové. Snad proto kaÏdá ta budka
nosí v sobû krásu pfiírody, jiÏ jsem
neprogramovanû vnímala v dobách
svého dûtství, prostû romantiku,“ pfiiznává
se ke svému ladûní rodaãka z v˘chodního
Slovenska.
Je ‰koda, Ïe mnozí nestaãili nav‰tívit

v˘stavu v˘tvarnice Heleny Hudákové,
jejíÏ pÛvodní povolání neslo název
v˘tvarná teoretiãka. Ale jak sama
pfiiznává, více neÏ kritizovat v˘tvarná díla
ji dnes naplÀuje je jednodu‰e tvofiit. AÈ uÏ
se jedná o kuriózní ptaãí domeãky nebo
o navrhování zahrad, které také nejradûji
vlastníma rukama pfietváfií. Náv‰tûvníci
v˘stavy devûtadvaceti exponátÛ (konãí
22. ãervna) nezapomnûli do knihy hostÛ
napsat své dojmy -  ze sínû galerie  ZYPR
na Queen St. W. v Torontû odcházeli
naplnûni inspirativní krásou romantiky.

Text a foto: Vûra Kohoutová
***

Cel˘ ten její dÛm, kterému se je‰tû pfied
tfiemi lety dalo spí‰e fiíkat barabizna, je
velice útuln˘ a nabízí mnoho krásn˘ch
potû‰ení pro oko i du‰i. Vlastníma rukama
mu nûkolikanásobnû zv˘‰ila hodnotu.
Barvy mnoha obrazÛ hrají ãlovûku do
pfiíjemné noty; renovované pÛvodní dvefie
z nádherného dfieva s kresbou letokruhÛ,
jimiÏ jsem mûla moÏnost nakouknout
dovnitfi, jen dolaìovaly pohodu a úãelovû-
dekorativní vyváÏenost, která vládne
vlastnû na kaÏdém kroku. To v‰echno
jen potvrzuje,  Ïe pohoda, která d˘chá z
osobnosti v˘tvarnice, není jen umûlá
zdvofiilost, ale její pfiirozenost.
Nejvût‰í místností je loÏnice. Nevím

pfiesnû, proã tomu tak je skoro ve v‰ech
rodinách, ale faktem je, Ïe loÏnice zkrátka
zaujímají nejvût‰í plochu domu. Snad
proto - troufám si odhadnout - aby
v‰echno to noãní bdûní a v‰echna ta
inspirativní fantazie, pu‰tûná ze fietûzu
právû v ãase noãního hledûní do tmy,
mûla kde poletovat. Sama Helenka
pfiiznala, Ïe námûty, jak dûlat kaÏdou tu
budku jinak, dotváfií pfii noãním bloudûní
my‰lenek.
Ateliér pÛldruhého krát pÛltfietího metru

není pfiíli‰ velik˘, pravda, ale do polic a na
stÛl se toho vejde tak akorát k tomu, aby
tvÛrkynû originálních budek mûla v‰echno
potfiebné  po ruce: tam rozbité kousky
skla, zbytky biÏuterie, hrníãky nezvykl˘ch
barev - kandidáty budoucích stfiepÛ, jeÏ

V‰eobecné poji‰tûní
102 Benson Avenue, Toronto, Ont. M6G 2H8

Tel.: (416) 651-7837

V‰e nejlep‰í
âeskému a Slovenskému dni 2003

pfieje

PROCK INSURANCE
BROKERS LTD.

Helenka Hudáková ve své zahradû a její ptaãí budky
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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

History

Financial

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

e-mail: abrezina4222@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"

Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

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

E-mail: emestic@hotmail.com

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

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2Czechoslovak Branch

PACE Savings & Credit Union Limited - Czechoslovak Branch
 (B˘valá Kampeliãka)

Nyní budete moci pouÏívat
Debitní kartu pro ATM

PouÏívat internetu k pfievodu penûz
Telefonní pfievody a placení úãtÛ

V˘hodné pro jednotlice i malé podniky
Vklady jsou poji‰tûné do 100 000 dolarÛ

u Deposit Insurance Corporation of Ontario
E-mail: pace.infor@pacecu.com

1 CDN $ 19,74 Kã
1 US $ 26,58 Kã
1 EURO 31,24Kã
100 Sk 75,56 Kã
Quick - 13.6.2003

Kursovní lístek
100 Kã 5,23 CDN $
100 SK 3,95 CDN $
1 CDN $ 19,12 Kã
1 CDN $ 25,31 SK
1 US $ 1,37 CDN $
1 EUR 1,59 CDN $
Toronto Star - 13.6.2003

Libor Budínsk˘: Deset prezidentÛ
Tfietí ãást: Hácha - tragická postava

Emil Dominik Josef Hácha se narodil 12. ãervence 1872. Mûl mlad‰ího bratra
Theodora. Jako nadané dítû ‰el rovnou do druhé tfiídy a v deseti letech postoupil na
ãeskobudûjovické katolické gymnázium. Rychle se nauãil nûmecky a anglicky. Pozdûji
pfiidal francouz‰tinu, pol‰tinu a ru‰tinu. Právnickou fakultu skonãil v tfiiadvaceti letech.
Byl vynikajícím horolezcem, hrál dobfie taroky. Oblíbil si svou sestfienici Marii, kterou si
pozdûji vzal a mûl s ní dceru Miladu. Pfiekládal spolu s bratrem z angliãtiny Kiplinga a
Jerome Klapka Jerome Tfii muÏe ve ãlunu. Byl odborníkem na anglickou literaturu,
chodil ãasto na koncerty a sbíral umûní. Od roku 1906 byl sekretáfiem kuratoria Moderní
galerie. Pfiátelil se s umûlci jako Hynais, Nechleba, ·vabinsk˘, Myslbek a ·tursa. Rád
jezdil rychle autem, které dosahovalo tehdy neuvûfiitelné rychlosti 120 km za hodinu.
Ve vûku 46 let se stal senátním prezidentem Nejvy‰‰ího správního soudu a podílel se
i na sepsání ãeskoslovenské ústavy. S Masarykem v‰ak nemûl dobré kontakty.
V roce 1938 zemfiela Háchova Ïena Marie, trpûl depresemi, touÏil po odchodu ze

sluÏby a po penzi, kdy se bude vûnovat literatufie. Po Bene‰ovû rezignaci ho zaãali
mnozí pfiedstavitelé pfiemlouvat, aby se stal prezidentem. O jeho zvolení Libor
Budínsk˘ pí‰e:
Mûl v‰echny pfiedpoklady. Proslul˘ právník, vzdûlan˘, kultivovan˘ muÏ bez ‰kraloupu.

Navíc nepolitick˘ úfiedník v nejlep‰ím slova smyslu. Vûfiící ãlovûk. Kuriózní je, Ïe jeho
jméno bylo ve hfie o prezidentsk˘ stolec uÏ jednou. Agrárníci, ktefií v roce 1935 odmítali
Bene‰e, mu údajnû nabídli kandidaturu na prezidenta. Ale Hácha odmítl. Také
tentokrát se ke své kandidatufie vyslovil negativnû.
·piãky politické garnitury se v‰ak rozhodly, Ïe ho musí pfiemluvit. Nevadil ani HáchÛv

hor‰ící se zdravotní stav: jeho osobní lékafi tvrdil, Ïe Háchova vÛle ponûkud ochabuje
(po fyzické stránce je v pofiádku a je‰tû v roce 1939 se chodí koupat do lánského
rybníka). Tento argument v‰ak politici pfiijali s pohrdáním. Nov˘ prezident se nedostane
do situace, Ïe by mûl rozhodovat. Îádnou vÛli tedy nepotfiebuje.
Objevila se i dal‰í, ponûkud pikantní námitka. Nedávn˘ vdovec Hácha pr˘ má novou

pfiítelkyni - jezdí za nûjakou dámou do Podûbrad. Policie dámu pro jistotu pro‰etfiila a
vy‰lo najevo, Ïe má záznam v policejním rejstfiíku. Kdysi byla pfiistiÏena, jak kradla. Byl
to v‰ak jen pokus, jak volbu zkomplikovat a protáhnout.
Bylo uÏ rozhodnuto. Musí to b˘t Hácha. Pfiedseda Strany národní jednoty Rudolf

Beran mûl Háchu pfiemluvit. Stárnoucí právník se tlaku podvolil a souhlasil. V jeho nitru
zÛstala poslední nadûje, Ïe volba neprojde pfies slovenské politiky, ktefií ho nepodpofií.
Ale zm˘lil se.
Traduje se, Ïe ãekal na dûlové v˘stfiely, které mûly pfiesnû v poledne oznámit jeho

volbu. Bylo v‰ak ticho. UÏ si oddechl, Ïe nepro‰el, kdyÏ se salva ozvala. Mûl
pfiipravenou oslavu svého nezvolení v legendární dejvické hospodû Na slamníku.
Jedenadvacet ran z dûla jeho nadûji pohfibilo. Tu‰il, Ïe je pfiíli‰ star˘, a svou volbu bral
jako osobní obûÈ. Ani v nejhor‰ím snu si v‰ak nemohl pfiedstavit, co ho ãeká.
Mezi blahopfiejn˘mi telegramy byl i telegram od Bene‰e, kter˘ ho obzvlá‰tû dojal. Je

pfiesvûdãen, Ïe prezidentem bude pouhé dva roky. V zimû odjíÏdí do Tater, ale cestou
se dozví o smrti Karla âapka. Je zdrcen a okamÏitû diktuje kondolenãní telegram Olze
Scheinpflugové. Dva dny pfied koncem roku se schází s Tisem, ale napûtí je jiÏ znaãné
a nedojde k Ïádné dohodû. 14. bfiezna 1939 jede do Berlína, kde je pfiinucen pod
nátlakem, Ïe bude druh˘ den zbombardována Praha, podepsat prohlá‰ení, Ïe dává
osud ãeského národa do rukou Nûmecké fií‰e. Po návratu do Prahy Hácha propadá
tûÏké depresi a pom˘‰lí na sebevraÏdu.
SnaÏí pomáhat, jak mÛÏe. Ze svého prezidentského platu vûnuje znaãné peníze na

charitu. Pfii jednání s Nûmci se ãasto soustfiedil na konkrétní dohody: KdyÏ po‰le Hácha
Hitlerovi k narozeninám blahopfiejn˘ telegram s loajálním obsahem, propustí Nûmci
150 studentÛ. Hácha telegram odeslal a Nûmci studenty propustili. Situace se v‰ak
radikálnû zmûnila po heydrichiadû a kruté odvetû, pfii které byl popraven i b˘val˘
ministersk˘ pfiedseda Eliá‰. V soukromí naz˘vá Heydricha a Franka bestiemi. Jeho
zdravotní stav se stále zhor‰uje. ZÛstává v Lánech a poslední rok jiÏ není schopen se
ani najíst nebo zavázat si boty.
Aãkoliv byl v ‰patném zdravotním stavu, byl 13. kvûtna 1945 zatãen a odvezen do

vûzeÀské cely plné ‰tûnic a blech. Neví, co se s ním dûje, ale pfiesto má zostfien˘ reÏim.
NemÛÏe k nûmu ani jeho dcera Milada, která se o nûj starala. 27. ãervna 1945 Hácha
umírá. O tfii dny pozdûji je ve vûzeÀsk˘ch ‰atech pohfiben tajnû v sedm hodin ráno.
Pohfibu se zúãastní pouze dcera Milada se sv˘m b˘val˘m muÏem. Ta zemfiela v
prosinci 1989, tfii t˘dny po sv˘ch 87. narozeninách. V roce 1995 byla na jeho rodném
domku v Trhov˘ch Svinech odhalena pamûtní deska a starosta pronesl pfiání, „aby uÏ
nikdy nemusel ãesk˘ politik nést takové bfiímû a takov˘ kfiíÏ, jako nesl Emil Hácha.“

abe

Psali jsme pfied pûti léty
v roce 1998

KdyÏ âSSD a ODS posílí, odnesou
to ostatní

Praha - mfd/jkl - Na pfiedpokládané posílení
âSSD a ODS ve volbách pravdûpodobnû doplatí
men‰í strany, jejichÏ potenciální voliãi se radûji
pfiimknou k jistotû siln˘ch stran. Vypl˘vá to z
exkluzivního prÛzkumu agentury Sofres-Factum
pro MF DNES a âesk˘ rozhlas 1-RadioÏurnál.
Zvlá‰È patrné je to na Unii svobody. KdyÏ

analytici zkoumali, kolik lidí by jí bylo ochotno dát
svÛj hlas, do‰li k sedmnácti procentÛm. To
koneckoncÛ odpovídá bfieznov˘m preferencím,
kdy byla US na ‰pici a prÛzkum STEM jí dokonce
dával osmnáct procent. Od té doby v‰ak její
podpora klesla na kvûtnov˘ch sedm procent.
“Unie svobody má nejmen‰í pevné jádro a
nejménû pevnû rozhodnut˘ch voliãÛ, “ uvedla
autorka prÛzkumu Jitka S˘korová.

***
Zbûhové z ODS

se vracejí ke Klausovi
Praha - ln/zup, ok - âtyfii mûsíce uplynuly od
roz‰tûpení ODS a následného vzniku Unie
svobody. Pfiesto jiÏ dnes nûktefií ãlenové Rumlovy
strany cítí, Ïe jejich odchod od Klause byl zbrkl˘,
a zaãínají uvaÏovat o svém návratu do matefiské
strany. První vla‰tovkou je b˘val˘ ãlen Klausova
kabinetu Jindfiich Vodiãka. Ten z Unie svobody
vystoupil jiÏ koncem bfiezna a minul˘ t˘den
poÏádal místní organizaci ODS v âerno‰icích,
kde byl dlouhá léta registrován, o nové ãlenství.
 Unie svobody obvinila ODS z „lanafiení“ lidí.
„Václav Benda dostal za úkol pfiivést z unie zpût
do ODS pfiedev‰ím b˘valé ãleny KDS,“ fiekl
vãera LN ‰éf Unie svobody Jan Ruml. Vodiãka
v‰ak nûco takového odmítl: „Je to pûkná blbost.
S Bendou jsem nûkolikrát mluvil. K niãemu mû
nepfiemlouval,“ tvrdí Vodiãka. Podle nûj není
zdaleka posledním, kdo z unie odchází: „Vím o
devíti poslancích, o kter˘ch si troufám tvrdit, Ïe
se po volbách vrátí do ODS,“ fiíká. Unie svobody
je v posledních dnech zmítána vnitfiními spory.
Podle nûkter˘ch informací je mohla rozpoutat
jedenadvacetibodová anal˘za v˘voje politické
scény po pádu Klausovy vlády. Tu minul˘ t˘den
vypracovalo nûkolik poslancÛ Unie svobody.
Strana se v‰ak rozhodla ji nezvefiejÀovat. „Byla
jsem v men‰inû, ale respektuji rozhodnutí klubu
nediskutovat o tomto materiálu vefiejnû. K
dispozici ho koneãnû má pfiedseda strany i
pfiedseda poslaneckého klubu,“ fiekla LN
poslankynû Hana Marvanová, která se na
anal˘ze také podílela.

***
Pravou rukou Vladimíra Meãiara

pred voºbami má byÈ
opäÈ mladá Ïena

BRATISLAVA (SME - dam) - Volebn˘ ‰táb Hnutia
za demokratické Slovensko pod vedením Alexandra
Reze‰a v t˘chto dÀoch rozhodol, Ïe blízkym
spolupracovníkom Vladimíra Meãiara v rámci
predvolebnej kampane má byÈ mladá Ïena. Denník
SME získal túto informáciu z prostredia vládneho
hnutia. V predchádzajúcom volebnom období
sprevádzala Vladimíra Meãiara jeho vtedaj‰ia pravá
ruka Anna Nagyová, ktorá pôsobila na sekretariáte
HZDS a neskôr ako riaditeºka Kancelárie predsedu
vlády SR. ·táb HZDS v‰ak tentoraz ako o
moderátorke mítingov a predvolebnej hovorkyni
súãasného premiéra uvaÏuje o mediálne viditeºnej
osobe. Podºa na‰ich informácií sú v úzkom v˘bere
moderátorka STV Jana Prágerová a hereãka a
moderátorka Zuzana Rogelová.

***

Keby sme sa dostali k moci, tak…
Îilina-SME/sp-Líder SNS J. Slota sa na

víkendovom sneme v Îiline vyjadril, Ïe keby sa
SNS dostala k moci, tak „jednoznaãne by sme mali
in˘ prístup k slovenskej armáde, k polícii“. „âo
máme z takejto armády? Zálohy sa necviãia,
domobrana je na m⁄tvom bode a ìal‰ie obrovské
nedostatky,“ ÈaÏkal si ‰éf vládnej strany, podºa
ktorého prácu ministra obrany Jána Siteka „sÈaÏuje“
skupina pracovníkov tohto rezortu. Do centra
silov˘ch záujmov SNS zaradil aj ministerstvo vnútra.
„Zloãinci sú lep‰ie vybavení zbraÀami ako samotná
polícia. Máme potieraÈ kriminalitu, ale ãím?“ op˘tal
sa. „Tvrdé metódy“ by sa v prípade uchopenia moci
„snsákmi“ pouÏili najmä proti drogovej kriminalite.
„Veì sa to robí vo Francúzsku, v Nemecku, v‰ade.
V USA strieºajú policajti priamo v aute a nikto nie je
zhrozen˘ z poru‰ovania demokracie, len akurát na
na‰om maliãkom Slovensku nás v‰etci vidia
nejak˘m elektrónkov˘m mikroskopom,“ podotkol
Slota.

***



6   satellite  1-416 June 19, 2003Press

Petr ChudoÏilov: Sobûstaãn˘ ãlovûk

Pavel Votruba
(ATIO ASSOCIATE)

pfieklady
ohodnocení studijních
v˘sledkÛ a dokumentÛ

Tel.: 416/760-9135
Fax: 1-888-258-9641

E-mail:
pavelvotruba@yahoo.com

1311-12

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

Karvinsk˘m vydûraãem je
b˘val˘ horník

Ostrava-právo/Ale‰ Honus-Severo-
moravsk˘m kriminalistÛm se ve ãtvrtek
podafiilo dopadnout 44letého muÏe z
Karvinska, kter˘ je podezfiel˘, Ïe
zaãátkem t˘dne hrozil odpálením bomby,
nastraÏené v jednom z ãernouheln˘ch
dolÛ. Policie vãera informovala, Ïe u muÏe
provedla domovní prohlídku, pfii které
nálezla ãást v˘bu‰ného systému.
Prohledány byly i v‰echny doly v revíru.
Îádná bomba tam ale nebyla. V dopise,
kter˘ v úter˘ pfii‰el na adresu vedení
OKD, vydûraã Ïádal po firmû vyplacení
34 miliónÛ korun v hotovosti, jinak

údajne zmenené identifikaãné znaky.
Komu patrilo a ãi naozaj i‰lo o auto, s
ktor˘m prepadli banku v âiernej nad
Tisou, v‰ak polícia doteraz oficiálne
nepotvrdila.
Pri prepade boli zranení dvaja ºudia.

Jednu z pracovníãok i zamestnanca
bezpeãnostnej sluÏby zranilo rozbité sklo.
„Ochrankárovi e‰te ukradli opasok na
ktorom mal sluÏobnú zbraÀ a putá,“ doplnil
vy‰etrovateº.

***
14.6.2003

Pracovn˘ Ïivot sa predæÏi
do 62 rokov

BRATISLAVA -sme(tv)- Vláda
nesprávne informuje, o koºko plánuje od
budúceho roku predæÏiÈ vek odchodu do
dôchodku. Na svojej internetovej stránke
uverejnila schválen˘ návrh nového
zákona o sociálnom poistení, ktor˘ má
dôchodkov˘ vek predlÏovaÈ postupne -
kaÏd˘ rok vÏdy o ‰esÈ mesiacov. V
skutoãnosti v‰ak ministri schválili
r˘chlej‰ie tempo vyrovnávania
dôchodkového veku - kaÏd˘ rok o deväÈ
mesiacov.
„Áno, minister túto zmenu predloÏil

kabinetu priamo na rokovaní vlády,“
potvrdil hovorca ministra práce Martin
Danko. Skutoãn˘ návrh zákona o
sociálnom poistení zverejnil na svojej
webovej stránke Stredoeurópsky in‰titút
pre ekonomické a sociálne reformy
INEKO. Podºa tohto návrhu sa bude
odchod do dôchodku predlÏovaÈ kaÏd˘
rok o deväÈ mesiacov ãiÏe r˘chlej‰ie, ako
hovorí vláda.
Zvy‰ovanie dôchodkového veku sa

skonãí pri 62 rokoch pre kaÏdého obãana.
Najr˘chlej‰ie, uÏ v roku 2008, sa novému
systému úplne prispôsobia muÏi, ktorí
dnes odchádzajú do penzie v
‰esÈdesiatke. Komplikovanej‰ie, a teda
aj zdæhavej‰ie, bude zvy‰ovanie
dôchodkového veku u Ïien. Tie totiÏ
odchádzajú do dôchodku v niektor˘ch
prípadoch o sedem rokov skôr ako muÏi.
K úplnému vyrovnaniu dôchodkového
veku pre muÏov aj Ïeny dôjde v roku
2024.
R˘chlej‰ie posúvanie dôchodkového

veku nepovaÏuje minister práce ªudovít
Kaník za dramatické. Zmena zo ‰iestich
na deväÈ mesiacov podºa neho vyplynula
z moÏností verejn˘ch financií. Nov˘ zákon
navy‰e kaÏdému umoÏní, aby si slobodne
vybral, kedy chce ísÈ do dôchodku, keìÏe
opäÈ zavádza in‰titút predãasného
dôchodku. Skor‰í odchod sa v‰ak
odzrkadlí na v˘‰ke dôchodku.
Podobná situácia je vo v‰etk˘ch

ostatn˘ch európskych krajinách. V‰ade
okrem Portugalska pritom platí, Ïe Ïeny
o predãasn˘ dôchodok Ïiadajú skôr ako
muÏi.

***

priehradkou zaãal kriãaÈ: „Peniaze,
peniaze!“ Pracovníãka mu vydala asi ‰esÈ
miliónov korún, s ktor˘mi zlodeji vybehli
z banky, nasadli do auta a zmizli.
„Podºa doteraj‰ích zistení boli do

prepadnutia zapojení traja ºudia, dvaja v
banke a tretí ich ãakal v aute. Zobrali
peniaze a z âiernej nad Tisou u‰li zatiaº
nezisten˘m smerom. Vozidlo sme po
niekoºk˘ch hodinách na‰li zhorené
neìaleko futbalového ‰tadióna v obci
Baãka,“ informoval nás vy‰etrovateº
Krajského úradu Justiãnej polície v
Ko‰iciach Rudolf Pilarãík. Auto malo

13.6.2003
Lupiãi si z UniBanky

odniesli ‰esÈ miliónov
âIERNA NAD TISOU -sme/·TEFAN

FRIMMER-Dvaja maskovaní muÏi s
krátkymi guºov˘mi zbraÀami v rukách v
stredu okolo tri ‰tvrte na päÈ vtrhli do
poboãky UniBanky v âiernej nad Tisou.
V tom ãase tam, na‰Èastie, neboli Ïiadni
klienti. Keì jeden spacifikoval
ochrankára, druh˘ lupiã rozbil dve
sklenené v˘plne a na pracovníãky za

Denní kronika
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Potfiebujeme nutnû zku‰enou
servírku, která hovofií ãesky!

Volejte: 416/766-4421
1310-10

Zamûstnáme klempífie!
Volejte:

905/421-9430
1309-10

vyhroÏoval odpálením v˘bu‰niny, údajnû nastraÏené
na jedné ze ‰achet. ZároveÀ hrozil, Ïe dal‰í exploze
budou následovat. NáloÏ mûl pisatel anonymu odpálit
i v pfiípadû, Ïe se informace o jeho poÏadavcích dostane
na vefiejnost. Vydûraã pfiitom v dopise v˘slovnû tvrdil,
Ïe mu nezáleÏí na poãtu obûtí. “Na pfiípad jsme nasadili
maximum na‰ich sil. Podezfielého se nám podafiilo
nalézt po 14 hodinách,” informoval kriminalista z krajské
policejní správy Lubo‰ Valerián. Po dal‰ích dvou dnech
byl b˘val˘ horník zatãen a obvinûn z trestného ãinu
vydírání. Hrozí mu aÏ dvanáct let vûzení.
Domovní prohlídka potvrdila, Ïe v˘hrÛÏky zfiejmû

nebyly plané. “Objevili jsme nûkteré komponenty
v˘bu‰ného systému. Kromû toho jsme zajistili i ruãní
protitankov˘ granát PG 7 a také rozbu‰ky, které jsou
schopny odpálit trhavinu,” dodal Valerián. Obvinûn˘
podle policie velmi dobfie znal prostfiedí dolÛ. “NeÏ
zaãal v roce 1990 podnikat, pracoval na ‰achtû v
dûlnické profesi,” fiekl kriminalista. MoÏnost dostat se
do podzemí mûl díky své podnikatelské ãinnosti i v
souãasné dobû. BliÏ‰í informace o pachateli ale policie
odmítá s ohledem na pokraãující vy‰etfiování sdûlit. JiÏ
nyní ale lze témûfi vylouãit, Ïe vydûraã mûl komplice.
Podle policie z textu dopisu vypl˘valo, Ïe pisatel mûl

v‰echno dobfie naplánováno.
“Ten text byl velmi kultivovan˘. Bylo nám jasné, Ïe ho

nepsal Ïádn˘ primitiv,” fiekl námûstek krajského
policejního fieditele Jifií P‰ãolka. Dodal, Ïe zadrÏen˘ se
k trestné ãinnosti pod tíhou dÛkazÛ v hrub˘ch obrysech
pfiiznal. “Ten muÏ mûl velké dluhy z podnikání. ¤ekl
nám, Ïe ãást penûz chtûl pouÏít na jejich splacení, dal‰í
ãást chtûl vûnovat postiÏen˘m dûtem. A z penûz, které
by zbyly, chtûl Ïít z úrokÛ. TouÏil po klidném Ïivotû,”
dodal P‰ãolka. Vedení OKD muselo uÏ v úter˘ provést
na dolech mimofiádná opatfiení, která zahrnovala osobní
prohlídky v‰ech zamûstnancÛ a prÛzkum dÛlních
chodeb. “Na‰i lidé velmi mlhavû tu‰ili, Ïe se nûco dûje,
ale urãitû nevûdûli, o jak velké nebezpeãí se jedná,” fiekl
personální fieditel OKD Lubomír Langr. Dodal, Ïe

prohlídky podzemí byly velmi peãlivé. “Nemohli jsme
vynechat ani jednu ‰achtu. Bylo by ale témûfi nemoÏné
kompletnû prohledat desítky kilometrÛ neosvûtlen˘ch
chodeb, které jsou plné rÛzn˘ch zákoutí a v˘klenkÛ,”
dodal Langr. Pfiedstavenstvo vût‰inového vlastníka
OKD, spoleãnosti Karbon Invest, ve vãerej‰ím
prohlá‰ení oznaãilo ãin vydûraãe za nesmírnû podl˘ a
zákefin˘ a vyjádfiilo poklonu policii,  které se bûhem
krátké doby podafiilo nebezpeãí zaÏehnat.

***

 16.6.2003
Zvolili jsme Evropu

Praha-právé/âSÚ-Obãané âeské republiky se v pátek
a v sobotu jasnou vût‰inou rozhodli spojit svou
budoucnost s Evropskou unií. První v‰elidové hlasování
v dûjinách skonãilo je‰tû jednoznaãnûji, neÏ ãekala
vût‰ina politikÛ a dalo lekci ‰karohlídÛm, ktefií stra‰ili
národ a hlásali NE Evropû. Teì uÏ nám ve vstupu do
Evropské unie k 1. kvûtnu 2004 nic nebrání. Klíãov˘
okamÏik sv˘ch dûjin má na‰e republika úspû‰nû za
sebou.
Navzdory obavám z malé úãasti pfii‰lo k urnám 55,21

procenta voliãÛ a pro zapojení âeska do spoleãenství
hlasovalo 77,33 procenta. Proti se vyslovilo 22,67
procenta obãanÛ. O úãasti âeska v Unii tak rozhodlo
zhruba 3,5 miliónu lidí, tedy pfies ãtyfiicet procent ze
v‰ech osmi miliónÛ oprávnûn˘ch voliãÛ. âlenství âR v
EU musí je‰tû schválit parlamenty dosavadní evropské
patnáctky. “Jsem hrd˘, Ïe jsem premiérem republiky,
která má tak angaÏované obãany, Ïe se tak jasnû
rozhodli pro Unii,” fiekl na sobotní tiskové konferenci na
Úfiadu vlády premiér Vladimír ·pidla. Pfiiznal pak, Ïe
ãekání na v˘sledky referenda byly nejtûÏ‰ím politick˘m
ãekáním v jeho kariéfie. Mezi vládními politiky se totiÏ
hovofiilo o tom, Ïe pokud obãané vstup do spoleãenství
nepodpofií, mûl by se cel˘ kabinet odporouãet. Prezident
Václav Klaus byl ve svém vyjádfiení zdrÏenliv˘, kdyÏ v

Pokraãování na str. 8
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York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2 Drivers wanted!

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

York VW’s
Golf GL TD 1 - 1,9  l
Golf GLS  - 2,0  l
Jetta VR6 - 2,0 l
Jetta GLX
Jetta GLI
Beetle TD1 - 1,9 - 2.,0 l
Beetle Turbo  1,8 l
Passat 2,8 V6 -1,8 T
V‰echny modely jsou k dispozici
s automatickou i manuální
pfievodovkou.

Credit Issues
Let us worry about your financing needs

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

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

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

SLAVNÁ âESKÁ

P¤ENOSNÁ PEâÍCÍ MÍSA,
která griluje, toastuje, dusí, smaÏí, ale

hlavnû bájeãnû peãe - jak masa, tak mouãníky
téÏ naz˘vaná zahraniãními znalci jako

nejvût‰í tajemství âeskoslovenska
je není k dostání v Kanadû a USA.

REMOSKA -obsah 4 litry
NOVÁ v˘hodná cena:

 161,90 kanadsk˘ch dolarÛ plus danû a po‰tovné

nebo 111,90 americk˘ch dolarÛ plus po‰tovné

téÏ âESKÁ KUCHA¤KA na CD ROM
ve ãtyfiech jazycích

Recepty praÏského ‰éfkuchafie Martina Jiskry
…pfies 200 vybran˘ch receptÛ v interaktivním provedení, které umoÏní pfiepoãítávat a mûnit

váhy na lÏíce a hrnky a upravovat recepty podle vlastní chuti -
vhodné pro laiky i mistry kuchynû

19,90 kanadsk˘ch dolarÛ + 3 dolary po‰tovné;
12,90 americk˘ch dolarÛ  + 2,50 po‰tovné

Objednávky a informace
Inter Trade Avenue Inc. - Pavel Zeman

Tel.: 905/430-0844 nebo 1-866-850-3462 (Kanada a USA - mezimûsto zdarma)

E-mail: remoska@ Intertradeavenue.ca

10% SLEVA

nedûli prohlásil, Ïe aÏ budoucnost ukáÏe,
zda budou splnûna oãekávání tûch, kdo
fiekli v referendu ano, ãi zda se naplní
obavy tûch, kdo byli proti. “Ani pfied
referendem, ani po referendu nehrozilo a
nehrozí, Ïe by na‰e problémy nûkdo fie‰il
za nás, jak nám to bohuÏel v
pfiedreferendovém dramatickém
burcování nûktefií slibovali. Na‰ich
vnitrostátních, vnitropolitick˘ch problémÛ
se státními financemi, s dÛchodovou
reformou, zdravotnictvím, ‰kolstvím,
armádou a nevím co je‰tû, jsme se tímto
referendem nezbavili,” zdÛraznil
prezident v âeském rozhlase. Nad‰en
byl naopak ministr zahraniãí Cyril
Svoboda (KDU-âSL). “Je to vítûzství,
v˘sledek byl dosaÏen jak u star˘ch, tak u
mlad˘ch, jak u tûch, co Ïijí ve mûstech,

tak na venkovû, jak s lidmi se základním,
tak s vysoko‰kolsk˘m vzdûláním,” fiekl.
“Tento moment je vítûzstvím této vlády.

Na‰e strany sice mají rÛzné pfiedstavy o
EU, ale spojily se k tomu, aby se âeská
republika stala jejím ãlenem. Dûkuji, Ïe
jste na‰li odvahu, Ïe jste fiekli Ano,”
zdÛraznil místopfiedseda vlády Petr
Mare‰. S podûkováním pfiispûchal v
sobotu také velvyslanec Evropské komise
Ramiro Cibrián. Podle nûj jsou hlasy pro
Ano a úãast naprosto dostateãné a to
nelze nijak zpochybÀovat.
Exprezident Václav Havel v˘sledky

referenda také pfiivítal. V˘znam této
události podle nûj ocení aÏ historie.
Souãasnû cítí osobní satisfakci, protoÏe
procesu zapojení vûnoval fiadu let,
tlumoãil HavlÛv názor jeho tajemník Jakub
Hladík.

***

·pidlu nechali pfiipít
ãerven˘m

Praha-právo/(ada, nig)-V pracovnû
ministra zahraniãí Cyrila Svobody v
âernínském paláci se krátce po vyhlá‰ení
v˘sledkÛ referenda se‰li k pfiípitku tfii lídfii
vládních stran. KaÏd˘ se sklenkou vína v
ruce. Svoboda s premiérem ·pidlou s
bíl˘m, ‰éf US-DEU Mare‰ si pfiinesl své
oblíbené ãervené. Na fotografii je to v‰ak
jinak. âervené tfiímá v ruce ·pidla. Pr˘
nejen kvÛli estetickému dojmu, ale i kvÛli
stranickému dresu, navrhl v˘mûnu
Ïertem Mare‰.
Doplatil na to, Ïe si svou sklenku s

premiérem ochotnû vymûnil. Nakonec
se nemûl ãeho napít, neboÈ bílé nerad a
·pidla mu s jeho rudou sklenkou prchl. K
vidûní byli v paláci ãe‰tí velvyslanci i
ambasadofii zvenku. Zastoupeno bylo
¤ecko, Francie, Nûmecko, Dánsko.
Nechybûli tu vyjednavaãi v ãele s Ramiro
Cibriánem, nûktefií europoslanci. Mezi
nimi proplouvali ãe‰tí politici souãasní i ti
s pfiídomkem ex, upfiímnû vítáni byli dva
minulí ministfii zahraniãí Jifií ·ediv˘ a Jifií
Dienstbier. Zatímco první opustil sál je‰tû
pfied bouchnutím zátek ‰ampaÀského,
Dienstbier si tuto chvíli ujít nenechal a
spolu se Svobodou pronesl slavnostní
fieã. A tak hlavní pfiípitek nakonec
proná‰eli dva ‰éfové resortu zahraniãí -
ten, kter˘ to v‰echno zaãal, a ten, kter˘
dílo dokonãil. Snad se jen Dienstbier
lehce dotkl Svobody, kdyÏ nazval sál,
kter˘ jako hostitel vybral pro toto setkání
celebrit, stájí na mamuty.
Byly pfiesnû ãtyfii minuty po páté

odpoledne, kdyÏ si vzal Svoboda slovo.
Prohlásil, Ïe “na ty poslední tfii okrsky se
uÏ nebude ãekat” a oznámil, Ïe
referendum bylo úspû‰né. Na chvíli, kdy
oslavnû bouchlo ‰ampaÀské, vût‰ina
celebrit ãekat nevydrÏela, a tak tu
nejdÛleÏitûj‰í zprávu vyslechl
poloprázdn˘ sál. Jak se lidé z âernína
trousili, ze stolÛ u vchodu rychle mizely
upomínkové pfiedmûty na tento slavn˘
den. První zmizely hrnky se slovem ANO,
na draãku - hlavnû mezi novináfii - ‰ly
tuÏky a bloky. Zaprá‰ilo se i po
samolepkách, jen barevné prospekty o
tom, co âR pfiinese vstup do EU, zÛstaly
prakticky bez pov‰imnutí.

***

Najväã‰ou hviezdou snemu
HZDS bol Lexa

Púchov-sme/DANIEL VRAÎDA-Snem
HZDS mal tentoraz e‰te väã‰iu hviezdu
ako Vladimíra Meãiara. Úvodn˘ búrliv˘
potlesk patril exriaditeºovi SIS Ivanovi
Lexovi, ktor˘ sa v ‰portovej hale v
Púchove objavil ako hosÈ.
Lexa bol s prijatím oãividne spokojn˘.

Frenetick˘ potlesk a objatia kolegov
prijímal skromne.
Meãiar priateºa Lexu oznaãil za symbol

represií a otvorene sa Lexu zastal. „Preão
sa máme od neho di‰tancovaÈ? Je
riadnym ãlenom hnutia, odsúden˘ nebol.
Obvinenie z organizovania vraÏdy je
preã,“ zhodnotil Meãiar.
Záver snemu spestrila skupina mlad˘ch

ºudí, ktorí pozorovali odchod delegátov
zo ‰portovej haly. âas si krátili
skandovaním a ironick˘mi poznámkami
na adresu vedenia hnutia. „Vlado! Vlado!“
oz˘valo sa z terasy. Neskôr pribudlo aj
„Ivan! Ivan!“ a na záver „Pusu! Pusu!“.
Niekoºko nervóznej‰ích delegátov

zaãalo skupinku okrikovaÈ. Najväã‰í
rozruch v‰ak aj tu spôsobil príchod Lexu.

Poãiatoãné ironické skandovanie:
„Veríme Ivanovi! Pustite ho,“ sa zmenilo
na v˘kriky: „Ivan, ty zlodej a vrah!“
Odchádzajúci Lexa sa tváril, Ïe niã

nepoãuje. Rozrastajúcej sa skupinke
zjavne ch˘bal Meãiar, a tak zaãala
pokrikovaÈ „My chceme Vlada!“. Na
parkovisku pred halou sa v‰ak predseda
neobjavil, odi‰iel zadn˘m v˘chodom.

***
17.6.2003

Vína sa u nás zaãína piÈ viac
BRATISLAVA -sme (jog)-Obºuba vína

na Slovensku pomaly rastie. K˘m v roku
2001 sa jeho spotreba odhadovala na
11,5 litra, dnes vinári hovoria o 12,5 aÏ 13
litroch na osobu roãne, ão je spolu okolo
65 miliónov litrov vína.
Asi ‰tvrtina vína je z dovozu. Ministerstvo

pôdohospodárstva predloÏí návrh na
dovoz 12 miliónov litrov ãerveného a
bieleho vína od júla do konca roka.
Vinárov to neprekvapuje, situácia je podºa
nich ‰tandardná a trvá niekoºko rokov.
O vy‰‰ej obºube vína hovorí aj obchod.

„Pomer medzi vínom a tvrd˘m alkoholom
sa prevracia v prospech vína, ºudia si ho
v obchode v‰ímajú viac,“ povedal Adrián
ëurãek z Coop Jednota. Víno u nich v
najsilnej‰om období dosahuje okolo 37
percent z predaja v‰etk˘ch liehovín.

***

Lekárom zniÏujú platy,
mieria do âeska

PRAHA, BRATISLAVA-sme (mar) -
Lekárom na Slovensku sa zniÏujú platy. V
nemocniciach, ktoré sa zmenili na
neziskové organizácie, lekári dostali aj o
polovicu men‰ie v˘platy neÏ vlani.
ZniÏovanie uÏ oznámili aj nemocnice, ktoré
zostali v správe ‰tátu alebo samosprávy.
Fakultná nemocnica v Bratislave chce
lekárom a sestrám ubraÈ z platov 20
percent.
ZniÏovanie platov e‰te zv˘‰i poãet

slovensk˘ch zdravotníkov, ktorí
odchádzajú do âeska. UÏ teraz ich tam
pracujú stovky, najmä absolventov a
mlad‰ích lekárov po prvej atestácii.
·piãkoví odborníci to v‰ak v âesku

nebudú maÈ ºahké. Tamoj‰ia lekárska
komora má podmienku, Ïe slovensk˘ lekár
môÏe vy‰‰í post zastávaÈ iba vtedy, ak má
v âesku desaÈ rokov praxe.
âeská lekárska komora uÏ odmietla uznaÈ

prax dvom slovensk˘m lekárom,
zamestnancom pfierovskej nemocnice.
Nemohli sa staÈ primármi, hoci, ako napísali
Lidové noviny, len pár t˘ÏdÀov predt˘m
obaja úspe‰ne pre‰li v˘berov˘m konaním.
V komisii bol aj zástupca ãeskej komory.
Vedenie nemocnice a zdravotná rada

Olomouckého kraja otvorene hovoria o
moÏnej diskriminácii slovensk˘ch lekárov
a odvolali sa na predsedníctvo komory.
„Ide o vysokokvalifikovan˘ch odborníkov.

Po úspechu vo v˘berovom konaní jeden
nastúpil do funkcie primára hematologicko-
transfúzneho oddelenia a druh˘ ako primár
ORL,“ povedal riaditeº nemocnice Zdenûk
Horák.
Prezident ãeskej komory David Rath si

v‰ak myslí, Ïe verdikt okresnej poboãky je
správny. K˘m nebude âesko v únii, môÏe
lekárom z in˘ch krajín uznávaÈ na základe
medzi‰tátnej zmluvy len vzdelanie a
atestáciu. Prax v zahraniãí uÏ nie. „A je
jedno, ãi ide o Ukrajinca, alebo o Slováka.“
Slovenskí lekári v‰ak zrejme budú

odchádzaÈ aj za cenu, Ïe stratia vedúce
miesto. „Otázka je, ãi tu e‰te zostane
niekto, kto nieão z tej medicíny vie,“ hovorí
riaditeº nemocnice v Banskej Bystrici
Michal Bucek.

***

Pokraãování ze str. 7
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PORTRÉTY, KRESBY, OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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:

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

ãeské knihkupectví
Nejroz‰ífienûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû

ZAÎÁDEJTE  SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

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

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

V¯LETY MIROSLAVA HORNÍâKA

Usmûvn˘ portrét známého herce nabízí pfiedev‰ím
“soukromá” setkání s laskav˘m a moudr˘m ãlovûkem, kter˘

se umí na sebe a na svÛj Ïivot podívat i dnes se sv˘m
typick˘m humorem a nadhledem. Zavede nás za lidmi, které
má rád a na míste, která pro nûj znamenají mnoho: tfieba do

rodné Plznû, za pfiítelem Jifiím Sovákem, na Kampu, ale
hlavnû na chalupu v Kytlici, kterou povaÏuje za svÛj druh˘

domov. . Následují Hovory Miroslava Horníãka s hereãkou St.
Zázvorkovou a hereckou hvûzdou 60. let Vl. Pucholtem.

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

Miloslava Schmidmajera

krizov˘ scénáfi, jehoÏ jedním bodem byly
napfi. pronájmy  externích letadlov˘ch
kapacit vãetnû posádek s leteck˘mi
spoleãnostmi jak v âeské republice, tak i
v zahraniãí. ZároveÀ âSA poÏádaly dal‰í
letecké spoleãnosti, aby v dobû konání
pfiípadné stávky na lety z a do Prahy
nasadily letadla s vût‰í kapacitou.
Piloti se zase obrátili na své kolegy ze

SkyTeamu, jehoÏ je âSA souãástí, aby v
pfiípadû stávky  vyzvaly vedení sv˘ch firem,
aby nenavy‰ovaly lety do ãeské metropole.
SkyTeam sdruÏuje âSA, Air France,

Delta Airlines, Alitalia, Aero Mexico a
Korean Air.
Podobné drama s dohodou na poslední

chvíli “sehráli” piloti a vedení âSA v srpnu
2001.

***

Dohoda na posldní chvíli
odvrátila stávku pilotÛ

PRAHA - Novinky, âTK -PilotÛm i dal‰ím
odboráfiÛm spoleãnosti se podle slov
prezidenta odborového sdruÏení pilotÛ
CZALPA Radomila Kratochvíla podafiilo
pfiimût vedení firmy k vyjednávání o
samostatn˘ch kolektivních smlouvách pro
kaÏdou odborovou organizaci zvlá‰È a
jedné smlouvû spoleãné, kde budou
spoleãná ustanovení pro v‰echny
zamûstnance. âSA by tak mûla mít 7+1
kolektivní smlouvu. Jednání pilotÛ a
managementu âSA trvalo s pfiestávkami
dvacet hodin.
Pokud by oboráfii a vedení âSA

kompromis nena‰li, ve ãtyfii hodiny byli
piloti rozhodnuti stávkovat. âSA pfiipravily

Z do‰lé po‰ty
VáÏená redakce,
v ãlánku Evropu obchází duch… je na
konci chyba, která zcela mûní smysl vûty.
Správnû má b˘t …konãí  záhubou
ustupujícího.
Ad.  Poznámka redakce:JestliÏe v
komisích OSN sedí takoví machfii jako
pan pfiedseda Kavan, kterého my dobfie
známe, pak dûkujme za ty  zmetky, které
nikdy nic nevyfie‰ily. Válka je‰tû
neskonãila a hledání pokraãuje -
S pozdravem

Neumann
***

Matu‰ka a Cash
V tomto ãlánku uvádíte, Ïe Waldemar
Matu‰ka nikdy nepodepsal Antichartu,
v následujicím e-mailu vám posílám
okopírovanou stránku z Rudého práva,
která fiíká nûco jiného. TakÏe
dezinformace pokraãují a je to
nekoneãné. Doufám, Ïe ãlánek
uvedete na pravou míru.

Jifií Viewegh, Detroit, Michigan, USA
***

PoÏádali jsme o vyjádfiení autora ãlánku
Petra Kohouta
VáÏen˘ pane Vieweghu,
obviÀujete mû z ‰ífiení dezinformací, ale
dokument, jenÏ jste poskytl, nevyvrací z
mého ãlánku vÛbec nic. O jeho autenticitû
lze silnû pochybovat, a Vy ani neuvádíte,
jak a od koho jste jej získal. Skuteãnost,
Ïe na mÛj ãlánek reagujete aÏ po pÛlroce,
také cosi napovídá. Ale i kdyby byl Vá‰
dokument prav˘, tak Vám, doufám,
nemusím pfiipomínat, Ïe Rudé právo
lhalo, kdykoliv se mu to hodilo.
Není to po listopadu 1989 poprvé, kdy se
nûkdo snaÏí Waldemara Matu‰ku
po‰pinit, a myslím, Ïe nebudu daleko od
pravdy, kdyÏ vyslovím názor, Ïe v‰echna
ta osoãení (vent Valero adobe document)
pocházejí ze stejn˘ch kruhÛ. V závûru
Va‰eho dokumentu se pí‰e, Ïe Waldemar
a Olga svÛj podpis „pfiipojili“, coÏ si lze
vyloÏit i tak, Ïe autor chtûl naznaãit, Ïe
Matu‰kovi a KTO podepsali Antichartu
pozdûji. Tomu by nasvûdãovala i
skuteãnost, Ïe druh˘ den po odporné
podpisové fra‰ce v Národním divadle
vy‰ly seznamy v denním tisku, a tam

Matu‰kovo jméno nebylo. Rudé právo
jsem sice nikdy neãetl, ale v Lidové
demokracii a ve Svobodném slovu, které
jsem kupoval dennû, Matu‰ka uveden
nebyl. To si pamatuji velice dobfie, protoÏe
jsem oboje noviny pozdûji ukazoval
znám˘m, ktefií nechtûli Matu‰kovû
neúãasti vûfiit.
Waldemar Matu‰ka nikdy (ani hned, ani
pozdûji) Antichartu nepodepsal, aÈ uÏ se
Vám to, pane Vieweghu, líbí nebo ne.
Rád bych v tomto smûru uvedl nûkolik
dal‰ích vûcí. Matu‰ka - na rozdíl od mnoha
jeho kolegÛ, ktefií se dnes bijí v prsa, jací
Ïe jsou to antikomunisté a
svobodomilovní demokraté, nikdy nebyl
poplatn˘m pfiisluhovaãem
komunistického systému. Ani doma, ani
v zahraniãí. Tam se napfi. hodnû
zkompromitovala nestárnoucí „zlatá
Helenka“ Vondráãková, která poãátkem
80. let v interview pro ottawské noviny
prohlásila, Ïe v âeskoslovensku není
nikdo pronásledován. Vskutku pikantní
informace v ãase, kdy její nûkdej‰í
partnerka ze skupiny Golden Kids,
chartistka Marta Kubi‰ová, byla neustále
jednou nohou v kriminále a dfiela bídu s
nouzí, neboÈ nejenÏe nesmûla vefiejnû
vystupovat, ale navíc ji ani nikdo nikde
nesmûl zamûstnat. Na prohlá‰ení Heleny
Vondráãkové tehdy zareagoval dne‰ní
pfiedseda âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû Milo‰ ·uchma a
zmínûné noviny následnû otiskly jeho
pfiipomínky.
S Milo‰em ·uchmou, kter˘ je Matu‰kÛv
blízk˘ pfiítel, jsem o celé vûci hovofiil a on
mi potvrdil, Ïe Matu‰ka skuteãnû
Antichartu nepodepsal, o ãemÏ ho
Waldemar osobnû ujistil. Dokonce Milo‰i
·uchmovi popsal, jak se tomu vyhnul -
ohlásil onemocnûní a pozdûji na ãas odjel
z Prahy. I tak mu to (jak uvádím ve svém
ãlánku) pfiineslo mnohé pozdûj‰í tûÏkosti.
¤íká se vûfiit, ale provûfiit, a já vidím
v‰echny dÛvody vûfiit umûlci, kter˘ nûkolik
desetiletí sv˘m zpûvem a hraním rozdával
radost mnoha generacím a navíc si pfii
tom zachoval nezkfiiven˘ charakter.
Právo vyslovit svÛj názor patfií k
nejfundamentálnûj‰ím symbolÛm
svobodné spoleãnosti, a v˘mûna
informací je velmi uÏiteãná. NeÏ ov‰em
kritik nafikne pisatele z ‰ífiení dezinformací
a pokusí se po‰kodit dobré jméno
skvûlého umûlce a charakterního ãlovûka,
mûl by si nejprve ovûfiit fakta a
vûrohodnost zdroje, z nûhoÏ dokumenty-
nedokumenty získá.
To jste, pane Vieweghu, bohuÏel,
neudûlal.

 S pozdravem  Petr Kohout, Brampton
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

v úter˘ 17. ãervna 2003 v 4:11
Pfií‰tí ãíslo vyjde ve ãtvrtek

3. ãervence 2003
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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

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

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

PraguePraguePraguePraguePrague
BratislavaBratislavaBratislavaBratislavaBratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

Nová adresa: 150 King St. W., # 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario M5H 1J9
E-mail: ivan.znasik@mytravel.ca

Summer Seat Sale
to Czech Republic,

Austria and
Slovakia

TRAVEL INC.

827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta

Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,

poistenie, nájom auta
preklady
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

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 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

LOVAKOTOUR
Docela malé suma sumárum

Procházel jsem se kolem oceánu,
promenáda po jeho bfiehu byla nedávno
vylep‰ená, dílem proto, Ïe tu pÛvodní
po‰kodila vichfiice, dílem pro to, Ïe uÏ i
pfied ní existoval projekt na znaãné zmûny,
nicménû, promenáda je teì ‰ir‰í, s
dokonal˘m povrchem a mezi oceánem
(Pacifikem) a tou asfaltovou promenádou
leÏí krásné balvany a mezi nimi jsou oázy
písku, které jakási moudrá hlava, kon‰el
mûsta snad, pfiikázala osadit kefiíky a
travinami;  v‰echno se uchytilo a pÛsobí to
subtropick˘m dojmem.

Slunce se blíÏilo k horizontu, byl to
pfiíjemn˘ den vlahé teploty a bez de‰tû a
pojednou mû napadla otázka nejen
po‰etilá, ale moÏná, nahlíÏeno odborníky
i varující, jenÏe jako to nûkdy chodí,
vûhlasn˘ odborník dnes po letech se
promûní v pochybnou veliãinu, ba dokonce
v ‰arlatána, a tak jsem si klidnû ve sv˘ch
úvahách pokraãoval a ty se zaãaly
promûÀovat jen do jediné otázky, jak asi
daleko je ten ná‰ dne‰ní vûk, ta epocha
zvaná moderní dobou, jak daleko je od
poãátku svûta a jak daleko od jeho konce...
ov‰em, je pfiíhodné pfiedpokládat, Ïe v
kaÏdém poãátku je obsaÏen i konec,
pomysleme na symfonie, divadelní hru,
ale nejlep‰ím toho dÛkazem je narození a
smrt ãlovûka a zvífiete, hmyzu a ryb, a tak
proã by tedy moje otázka nemûla mít v
sobû zrnko logiky a oprávnûnosti, fiekl
jsem si.

Nikdo neví pfiesnû datum poãátku svûta,
miliónek let sem a tam, a je‰tû nejasnûj‰í
je i datum jeho konce, ale usoudil jsem, Ïe
tento dvoutisící a tfietí rok od narození
JeÏí‰e Krista je nejspí‰ bliÏ‰í poãátku neÏli
konci a jak jsem ‰el po bfiehu Pacifiku a
slunce se zvolna blíÏilo k obzoru a do ticha
podveãera ‰plouchaly vlny oceánu o bfieh,
fiekl jsem si, hochu, jsi uÏ koneckoncÛ
dost star˘ na to, abys mûl právo na jisté
závûry nebo alespoÀ úvahy, konstatování
a pozorování, vÏdyÈ stejnû tak ãiní i ti, ktefií
by klidnû mohli b˘t tv˘mi syny ãi dcerami,
aã jsou jistû vzdûlanûj‰í a k podobn˘m
úvahám povolanûj‰í.

Ten mÛj nápad se mi zalíbil a ve‰el jsem
tedy do jediné hospody (pubu) v ‰irém
okolí ãtvrti Západní Vancouver, objednal
si pivo po letech jiÏ ponûkud zlep‰ené
kvality, ale sotva se rovnající pivÛm ãesk˘m
nebo nûmeck˘m, ale milá paní Gabriela,
krajanka slovenského pÛvodu svou
pfiíjemnou letorou a pÛvabem zlep‰ovala
nûjak i kvalitu toho piva, takÏe se mi
naskytla situace bezmála ideální k
zam˘‰lenému zamy‰lení nad stavem

svûta v tomto roce 2003 tzv. n.l., tedy jak
jej  já, obãan a laik, vidím a pociÈuji.

O tom, co se ve svûtû událo pfied m˘mi
vyjíÏìkami v koãárku tlaãeném hodn˘m
dûdeãkem dozvídal jsem se pozdûji a
nedokonale z knih nebo filmÛ, ale docela
dobfie uÏ pamatuji pfiíjezd Rudé armády,
vítání obyvatel, hudbu a kvûtiny, nadûji a
radost z konce války, tfii roky, které se mi
líbily a po nich ‰ibenice a procesy,
kafkovina, obavy otce kam ty zmûny
povedou, aã to v‰echno zastiÀovala
náklonnost dívky, kterou jsem miloval a
zboÏÀoval - obnaÏen˘ kult osobnosti, po
nûm rozpaky a nakonec PraÏské jaro,
návrat armád a dilema co dûlat -
rozhodnutí, nov˘ domov, jin˘ systém, jin˘
svût, obavy a dobrodruÏství, pozvolné
sbliÏování se  s nov˘m prostfiedím,
spoleãností, fiádem - tohle v‰echno je
stará vesta, a nakonec tedy ta dne‰ní
procházka po bfiehu Pacifiku, o kterém
jsem tolik jen ãetl a nûkdy snil ...

Nelze vstoupit dvakrát do téÏe fieky,
pravil filosof, zdá se to b˘t nediskutovateln˘
axiom. A pfiece historická pfiemûna
minulosti do pfiítomnosti nijak jednoznaãnû
jeho platnost nepotvrzuje. NeboÈ lidstvo
znovu a znovu vstupuje do téÏe fieky
omylÛ a nedorozumûní, z nûjak˘ch dÛvodÛ
pfiesvûdãeno o své moudrosti,
neomylnosti, schopnostech.

Jeho schopnosti jsou ohromující, ale
mnohdy stejnû tak nedostatek moudrosti.

Války letité, nûkdy aÏ tfiicet let trvající,
zkrátily se na pár let, nûkdy jen mûsícÛ.
Pochybné ideologie stály lidstvo mnoho
ÏivotÛ a strádání. Netrvaly ale vûãnû.

Zajímav˘ paradox zabránil vypuknutí
dal‰í a patrnû nejstra‰nûj‰í dosud války.
Zbranû aÏ neskuteãné niãivé síly vlastnûné
obûma hlavními protivníky a strach
jednoho pfied druh˘m v podstatû zachovaly
mír.

Faktory ekonomické a politické vedly
nakonec k rozpadu sedmdesátileté fií‰e
novovûké tyranie, nijak si nezadávající s
hrÛzami dvanáctileté fií‰e nacistické.

Svododa a demokracie v mnoha zemích
vystfiídaly útlak, totalitu, ‰ikanování,
poniÏování, vûznûní pro sdûlené slovo
bez ohledu na jeho pravdivost. S touto
demokracií projevila se její známá slabost,
snadná zranitelnost pÛsobená v podstatû
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1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,

Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry

Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com

Letters

Landmark Travel Inc.
Letenky s âSA, KLM, Alitalia, Air France

Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku za 255 dolarÛ

Praha - 780
Brno - 880
Ostrava - 880
Bratislava - 880
Ko‰ice - 880

Nabízíme letenky od: Madrid - 820
Helsinki - 1025
Lyon -730
¤ím - 870
Milán - 870
PafiíÏ - 820

Budape‰È - 880
Záhfieb - 970
Bukure‰È- 840
Bûlehrad- 970
Riga - 1020

Îeneva - 730
Lisabon - 840
Athény - 890
Tunis -1055
Hong-Kong - 1199
Rio - 825

All fares on IATA Airlines - Some restrictions apply
GST/Transportation taxes and fee extra

719 Yonge Street, Suite 205, Toronto, Ont, M4Y 2R5
Tel.: (416) 962-6110    Fax: (416) 962-5910

www.landmarktravel.ca

dodrÏováním jejích zákonitostí. To se
projevuje nejen v tûch zemích, kde
demokracie je letitá, ale moÏná, Ïe je‰tû
více v tûch zemích, kam se po letech
navrátila.

Zmûna situace ve svûtû nepochybnû
spolu s jin˘mi faktory (rychl˘ rozvoj
moderní technologie a informatiky) vedly
ke globalizaci. A tu dochází k poru‰ení
letit˘ch vztahÛ zamûstnavatel-
zamûstnanec, kdysi tak dÛleÏit˘ch pro
obû strany. Dochází k nejistotám,
nezamûstnanosti, doãasnosti pracovních
pomûrÛ a z toho rostoucího stresu hlavnû
ve stfiední, nejpoãetnûj‰í vrstvû kaÏdé
vyspûlé spoleãnosti.

Jednostrann˘ imigraãní tok a jiÏ zcela
nekontrolovateln˘ multikulturalismus
pfiiná‰í stále více jevÛ negativních neÏli
pozitivních, aã sociální inÏen˘fii sjednoceni
pod standartou politické korektnosti
nepfiestávají to popírat.

Mocní svûta, vyzbrojeni penûzi a
nejmodernûj‰í technikou a technologií,
stejnû jako jistotou, Ïe v samé podstatû,
aÈ je to tak ãi onak, nemají co ztratit,
ztrácejí kontrolu nad svou hamiÏností a
nenasytností, nezfiídka uspokojovanou ne
zcela v souladu se zákonem.

Obrovsk˘ vliv a v˘znam profesionálního
sportu a populárního umûní, obdiv mas
vûnovan˘ celebritám, zneklidÀující
zkreslování a nedocenûní hodnot, kter˘mi
vysoce kvalifikovaní jedinci pfiispívají ku
prospûchu spoleãnosti, stává se stále
zjevnûj‰ím trendem na‰ich dnÛ.

Po dekadenci aristokracie minul˘ch
epoch zÛstaly nám skvosty nesmírné
umûlecké a estetické hodnoty. Po tûch,
ktefií do jisté míry tuto vrstvu dnes
nahrazují... Co po nich nám zÛstane?

USA, velmoc, dle mého názoru dosud
vykonávající více dobra neÏ zla pro své
spoluobyvatele Zemû, velmoc
nepochybnû mnohdy chybující, ale pro
blaho a rovnováhu svûta v˘znamná, ztrácí
v Evropû prestiÏ a sympatie, coÏ do znaãné
míry je dÛvodem vzniku Evropské unie,
jakéhosi spoleãenství s moÏností lépe ãelit
vlivu Spojen˘ch státÛ americk˘ch. Dochází
tím, aã jen vzdálenû, k jakési obnovû
rakousko-uherské fií‰e, leã na mnohem
‰ir‰í základnû.

Ztrácí se smysl pro umûní kompromisu.
Ale, co je dle mého názoru moÏná

nejzávaÏnûj‰í, dfiívûj‰í antagonismus
politick˘ je dnes nahrazován nenávistí,
kterou, obávám se, dosud je‰tû velká ãást
západního, kfiesÈanského svûta nechápe
v plné potenciální nebezpeãnosti. Ba
dokonce, pro dÛvod této nenávisti hledá a
nachází vysvûtlení ve vlastních chybách
... tedy pfiesnûji chybách USA.

Ale tu jiÏ pfiichází paní Gabriela s
poslední objednanou sklenicí piva, jehoÏ
kvalitu její osobnost pfiíjemnû
poznamenává, pokládá na stÛl úãet a i
kdyÏ Ïádná poloÏka nebyla pfiiãtena na
úãet hostince, smifiuji se s tím, neboÈ jak
praví pfiísloví ... bez penûz do hospody
nelez.

Zaplatil jsem a vy‰el na ulici. Pozdní
odpoledne promûnilo se ve vlah˘, pfiíjemn˘
veãer. Kolem bylo ticho a klid, svûtla
pouliãních luceren rozlévala se po asfaltu
vozovky a chodníkÛ. Pfiiznal jsem si, Ïe mi
tu nûjak chybí onen ruch evropsk˘ch mûst
a hlavnû matiãky Prahy, v tuto chvíli v
jejich ulicích je‰tû zcela samozfiejm˘.

JenÏe ... jeden nemÛÏe mít v‰echno ...
Vladimír Cícha - Vancouver

 * * *
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Novû otevfiené moderní

kadefinictví
„Ananas“
specializované

na nûkolikatónové barvení vlasÛ
a moderní stfiihy

50 % sleva pro nové zákazníky

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

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

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

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

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

Dovoz potravin z âech, Moravy
a Slovenska

Restaurants-Deli's

Torontsk˘ gala veãer zakonãil leto‰ní sezónu
Pondûlní sedmé utkání mezi New Jersey Devils a Anaheim Mighty Ducks udûlalo teãku

na ledû za leto‰ním hokejem. Zatímco draft je vstupem do dal‰í sezóny, ocenûní v podobû
hokejov˘ch oskarÛ je posledním ohlédnutím za  sezónou 2002/2003. I letos se tato slavnost
konala v Torontu, aãkoliv dlouho byly pochybnosti o tom, jestli gala veãer nebude vzhledem
k nákaze SARS, která zasáhla Toronto, pfiemístûn do jiného kanadského mûsta. Nemoc,
která se v minul˘ch dnech roz‰ífiila opût v torontsk˘ch nemocnicích, se zdá b˘t pod
kontrolou a tak se pfiece jen leto‰ní slavnost v torontském Convention Centre uskuteãnila,
pfiestoÏe se netû‰ila takové pozornosti jako v minul˘ch letech.

Napûtí pfied vyhlá‰ením cen je pravidelnû
vyhraÏeno novináfiÛm, kdy hokejové legendy
i právû vycházející hvûzdy se s nimi dûlí
nejen o dojmy z uplynulé sezóny, ale i o to,
jak udûlat hokej zajímavûj‰í a pfiitaÏlivûj‰í.
Není divu, Ïe stfiedem tûchto diskusí byli i
dva brankáfii nominovaní na leto‰ní Vezinovu
cenu; torontsk˘ Ed Belfour a Martin Brodeur
z New Jersey Devils. Oba se shodli v názoru,
Ïe vût‰í v˘zbroj brankáfiÛ je zapfiíãinûna
hlavnû rychlej‰í hrou a tvrd‰í stfielbou.
Pak jiÏ se hráãi a hokejové celebrity odebrali

do divadelního sálu, zatímco novináfii do
tiskového stfiediska. Jako první se dostalo
na nejmlad‰í hráãe na nováãky. Calderovu
cenu dostal obránce Barrett Jackman, ze
St. Louis, kter˘ získal 506 bodÛ, Ale‰ Kotalík
z Buffala byl s 92 body pát˘ a Ale‰ Hemsk˘
s 26 body devát˘.
Humornû pÛsobilo udûlování Ceny paní

Byngové pro hokejistu-dÏentlmena, kterou
spolu s hokejov˘m klaunem Edie Shackem
pfiedával Dave Schultz. Ten patfiil k
nejtrestanûj‰ím hráãÛm v sedmdesát˘ch
letech, tedy v dobû, kdy Flyers nehráli v
rukaviãkách. A jako bitkafi se stal skuteãnû
legendou. Cena se dostala Alexandru
Mogilnému (200 bodÛ), za kterého ji v‰ak
pfievzal torontsk˘ trenér Pat Quinn. Mogilnyj
svou neúãast zdÛvodnil tím, Ïe je t˘mov˘
hráã a Ïe v kolektivním sportu nesouhlasí s
hodnocením jedincÛ. (Umístûní ãesk˘ch a
slovensk˘ch hokejistÛ: 4. Hejduk 98, 5.
Marian Hossa 91, 6. Pavol Demitra 75, 15.
Miroslav ·atan 29.)
Za nejoddanûj‰ího hokejistu, kter˘ se

zaslouÏil sv˘m sportovním vystupováním o
kvalitu hokeje (Mastertonovu cena) byl
oznaãen osmatfiicetilet˘ Steve Yzerman,
kter˘ se podrobil sloÏité operaci, aby se
mohl vrátit na led. Yzerman je nejdéle
pÛsobícím kapitánem v NHL
Pouze Slovák Michal Handzu‰ z

Philadelphie, kter˘ skonãil na jedenáctém
místû zasáhl do bodování o Cenu Franka
Selkeho, urãenou pro nejlep‰ího obranného
útoãníka. Nositelem této ceny se stal jiÏ po
tfietí Jere Lehtinen z Dallasu.
Kuriózní situace nastala pfii udûlování ceny

Williama M. Jeningse, která je urãena pro
brankáfie, jehoÏ t˘m bûhem celé sezóny
obdrÏí nejménû branek a kter˘ sehraje
minimálnû 25 zápasÛ. Jak New Jersey Devils,
tak Philadelphia Flyers obdrÏely 166 branek.
Cena byla udûlena tedy tfiem brankáfiÛm,
Martinu Brodeurovi, Romanu âechmánkovi
a Robertu Eschovi. Jak praví pfiísloví, kdo
chce psa bít, vÏdycky si hÛl najde a tak ani
tato cena a neuvûfiiteln˘ prÛmûr 1,83 branek
na zápas nepomohly ãeskému brankáfii pfied
„tradem“ do Los Angeles. TakÏe leto‰ní cena
putuje vlastnû do tfií rÛzn˘ch t˘mÛ. Snad
urãitá rozmrzelost nad touto situací zpÛsobila,
Ïe Roman âechmánek nebyl pfiítomen pfii
udílení cen.
Pfiesnû v polovinû veãera do‰lo k vyhlá‰ení

první a druhé pûtky v NHL:
První pûtka: Brodeur (NJD) - Lindström

(Det.), MacInnis (Stl.) - Bertuzzi (Van.),
Forsberg (Col.), Naslund (Van.).
Druhá pûtka: Turco (Dal.) - Gonchar (Wsh.),

Hatcher (Dal.) - HEJDUK (Col.), Thornton
(Bos.), Kariya (Ana).
V hlasování se objevil rovnûÏ Roman

âechmánek (5. místo - 13 bodÛ), obránci:
Chára (8.-30), Tomá‰ Kaberle (15.-7),
Hamrlík a ·vehla (18.-2), pravá kfiídla: Marian
Hossa (3.-40) Pálffy (6.-9) Jágr (10.-1) a levá
kfiídla ·atan (9.-3) a Prospal (13.-3).
Z trenérÛ dostal Cenu Jacka Adamse

pfiesvûdãivû Jacques Lamaire z Minnesoty
pfied Johnem Tortorellou z Tampy a

Jaquesem Martinem z Ottawy, kter˘ se v‰ak
mÛÏe py‰nit Prezidentskou trofejí, kterou
získal se Senátory bûhem hlavní soutûÏe.
Pfii této pfiíleÏitosti jsme se ho zeptali, jak byl
spokojen s touto sezónu. Ottawsk˘ trenér,
kter˘ se opírá i o brankáfie Martina Pruska,
obránce RachÛnka a Cháru a útoãníky
Hossu, Bonka a Havláta tvrdí, Ïe muÏstvo
není je‰tû dostateãnû zralé, aby v
rozhodujících momentech, kdy se hraje
sedmkrát za sebou proti stejnému soupefii
zvládlo situaci. V tom je zapotfiebí na t˘mu
pracovat.
Vedení NHL také dbá na to, aby se hráãi

zapojili do charitativní ãinnosti mimo led.
Leto‰ní nositel ceny Kinga Clancyho
Brendan Shanahan je synem poÏárníka a
uvûdomil si, jaké mnoÏství lidí zahynulo v
jeho okolí pfií poÏáru. Postaral se o to, Ïe
fiada domÛ je nyní vybavena poÏárním
hlásiãem Navíc Shanahan pracoval i pro
dûti, které trpí nevyléãiteln˘mi chorobami.
Norrisovu cenu pro nejlep‰ího obránce

získal jiÏ po tfietí za sebou ·véd Nicklas
Lidström z Detroitu pfied nestárnoucím Al
MacInnisem. Za zmínku stojí sedmé místo
Zdeno Cháry a jedenácté Tomá‰e Kaberleho.
Cenu Arta Rosse (nejlep‰í v kanadském

bodování) a Hartovu cenu (nejplatnûj‰í hráã
v NHL) získal letos HejdukÛv spoluhráã z
Colorada ·véd Peter Forsberg. Aby triumf
·védÛ byl úpln˘, skonãil na druhém místû
jeho krajan Marcus Naslund z Vancouveru.
Marian Hossa byl v hlasování desát˘ a Milan
Hejduk tfiináct˘. Ten v‰ak získal Cenu
Maurice Richarda za to, Ïe jako jedin˘ hráã
dokázal vstfielit v leto‰ním roãníku padesát
branek. Skuteãností je, Ïe kdyÏ cena Maurice
Richarda vznikla, mûla b˘t urãena pro hráãe,
kter˘ jako první pfiekoná v jednom roãníku
tuto hranici. JelikoÏ v‰ak v následujícím
roãníku Ïádn˘ z hráãÛ této hranice nedosáhl,
zaãala se tato cena udûlovat nejlep‰ímu
stfielci.
Na závûr veãera jsme tedy poÏádali

jediného ãeského zástupce v Torontu o krátk˘
rozhovor. Pfied tím v‰ak pravé kfiídlo Colorada
muselo s trofejí do ateliéru, kde zhotovili
nûkolik desítek fotografií a tak pochopitelnû
na‰e otázka byla, jak se cítil v této roli zde v
Torontu:
MH: Tro‰ku jsem byl nervózní, protoÏe

jsem radûji na ledû neÏ na pódiu, ale jsem
rád, Ïe jsem vyhrál tuto cenu. Nikdy se mi o
tom ani nesnilo. Krásn˘ pocit.
ABE: Maurice Richard, kter˘ vstfielil v

roce 1945 neuvûfiiteln˘ch 50 branek byl
tehdy v kanadském bodování aÏ na
druhém místû za Elmerem Lachem. Snad
právû proto se udûluje zvlá‰tní cena pro
nejlep‰ího stfielce. Uvûdomoval jsi si to v
posledním zápase pfii padesáté brance,
Ïe se jedná o nûco v˘jimeãného?
MH: Pro kaÏdého hráãe je to mezník a v

tomto zápase jsem mûl strach, Ïe se to
nemusí povést. Taková ‰ance se naskytne
tfieba jen jednou za Ïivot.
ABE: Cenu ti pfiedával Mike Bossey…
MH: To bylo skvûlé, protoÏe jsem od dûtství

hledûl s úctou ke stfielcÛm a Mike byl jeden
z nich.
ABE: Jak dlouho se zdrÏí‰ v Torontu?
MH: Budu zde do nedûle.
ABE: Nemûl jsi strach ze SARS?
MH: V celé Evropû jsou stále zprávy, Ïe je

to zde nebezpeãné, tak jsem strach trochu
mûl. Ten mne v‰ak opustil  pfii cestû z leti‰tû.
Mûsto Ïije normálním Ïivotem. Nikde jsem
nevidûl nikoho v maskách, jak by moÏná
nûkdo oãekával.

Ale‰ Bfiezina
***

Mistrovství Evropy
Slovensko-Turrecko 0:1 (0:1)

GÓL: 12. Nihat. Pred asi 15 000 divákmi
rozhodoval Nór Hauge.

***
âesko - Moldavsko 5:0 (1:0),

Hráno pfied vyprodan˘m stadionem v
Olomouci. Branky: 88. a 90. Lokvenc, 42.
·micer, 73. Koller (z 11 m), 81. ·tajner

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

GÓLY: 61. z pok. kopu a 74. Owen - 30.
Janoãko.  Pred 34 000 divákmi rozhodoval
Stark (Nem.),

***
Skupnia 3

1. âesko 5 4 1 0 14:1 13
2. Holandsko 5 4 1 0 11:2 13
3. Rakousko 6 3 0 3 9:8 9
4. Moldavsko 6 1 0 5 3:13 3
5. Bûlorusko 6 1 0 5 2:15 3

Skupnia 7
1. Turecko 6 5 0 1 14:5 15
2. Anglicko 5 4 1 0 10:4 13
3. Slovensko 6 2 0 4 8:8 6
4. Macedónsko 6 1 2 3 9:11 5
5. Lichten‰tajnsko5 0 1 4 2:15 1

Slovenská liga
Îilina mistrem

V pfiedposledním 35. kole obhájila Îilina
mistrovsk˘ titul, kdyÏ zvítûzila v Bratislavû
nad Slovanem brankou z penalty v
poslední minutû. V˘sledky: Slovan-Îilina
1:2, Púchov-Ko‰ice 3:1, Trenãín-Dubnica
2:2, PetrÏalka-Inter 2:1, RuÏomberok-
Trnava 1:3.

Jedin˘ z na‰ich brankáfiÛ, kter˘ chytal v
leto‰ním Stanley Cupu byl Roman
âechmánek. V 13 zápasech odchytal 867
minut. PrÛmûr na zápas mûl 2,15 branky,
inkasoval 31 branek, ‰lo na nûj 337 stfiel a
úspû‰nost zásahÛ byla 90,9 %.

Martin Prusek z Ottawy byl v kaÏdém zápase
SC na stfiídaãce, ale do bojÛ nezasáhl.

***

Tabuºka
1. Îilina 35 21 6 8 67:29 69
2. PetrÏalka 35 19 7 9 48:32 64
3. Slovan 35 19 6 10 58:37 63
4. Trnava 35 14 11 10 51:47 53
5. Púchov 35 14 8 13 46:43 50
6. Dubnica 35 12 7 16 41:51 43
7. RuÏomberok 35 12 5 18 43:58 41
8. Inter 35 11 7 17 43:56 40
9. Trenãín 35 11 4 20 45:66 37
10. Ko‰ice 35 6 11 18 38:61 29

Na‰i ve SC
1 Gáborik S Min 18 9 8 17
2 Hossa S Ott 18 5 11 16
3 Eliá‰ â NJD 24 5 8 13
4 S˘kora â Ana 21 4 9 13
5 Bonk â Ott 18 6 5 11
6 Havlát â Ott 18 5 6 11
7 Kuba â Min 18 3 5 8
8 Handzu‰ S Phi 13 2 6 8
9 Jágr â Was 6 2 5 7
10 Chára S Ott 18 1 6 7
11 Bondra S Was 6 4 2 6
12 Ruãínsk˘ â Stl 7 4 2 6
13 Prospal â T.B 11 4 2 6
14 Demitra S Stl 7 2 4 6
15 Varaìa â Ott 18 2 4 6
16 Hejduk â Col 7 2 2 4
17 RachÛnek â Ott 17 1 3 4
18 Lang â Was 6 2 1 3
19 Kaberle â Tor 7 2 1 3
20 Reichel â Tor 7 2 1 3
21 ·vehla S Tor 7 0 3 3
22 Malík â Van 14 1 1 2
23 Sekerá‰ S Min 15 1 1 2
24 Stümpel S Bos 5 0 2 2
25 Hamrlík â NYI 5 0 2 2
26 Neckáfi â T.B. 7 0 2 2
27 âierník S Was 2 0 1 1
28 Dvofiák â Edm 4 0 1 1
29 ·koula â Col 7 0 1 1
30 âajánek â Stl 2 0 0 0
31 Martínek â NYI 4 0 0 0
32 Gro‰ek â Bos 5 0 0 0
33 ·mehlík â NJD 5 0 0 0
34 Bícek S NJD 5 0 0 0
35 *Hemsky â Edm 6 0 0 0
36 Kubina â T.B. 11 0 0 0
37 âechmánek â Phi 13 0 0 0


