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

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

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
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JiÏ se stalo témûfi pravidlem, Ïe filmy na plzeÀském
Finále kolidují s promítáním ãesk˘ch ãi slovensk˘ch
filmÛ v Cinematheque Ontario. Stalo se to s filmy Juraje
Jakubiska i se ·vankmajerov˘m Otesánkem.  Vloni se
objevily v Plzni filmy osamûlého bûÏce Pavla Juráãka
a letos se pfiehlídka filmÛ reÏiséra a scénáristy Pavla
Juráãka uskuteãní v Torontu.
Je aÏ nûco symbolického, Ïe Pavel Juráãek zmizel

jako Josef Kilián z jeho Postavy k podpírání. Chybí jak
v encyklopedii Kdo je kdo z roku 1991-1992, tak i v Kdo
byl kdo z roku 1994. Informace o nûm jsem nalezl
pouze v Katalogu pro loÀské plzeÀské Finále: Scénárista
a reÏisér Pavel Juráãek Ïil v letech 1935-1989. Dva
roky studoval na Filosofické fakultû Univerzity Karlovy
v Praze ãe‰tinu a Ïurnalistiku, rok pÛsobil v Nymburku
jako redaktor Vesnick˘ch novin. V letech 1957-1962
studoval obor scénáristiky na praÏské FAMU. V roce
1963 natoãil se spoluÏákem z FAMU Janem Schmidtem
podle vlastního námûtu a scénáfie kafkovské
podobenství Postava k podpírání. Jeho prvním
celoveãerním filmem je snímek KaÏd˘ mlad˘ muÏ. Poté
se Juráãek vûnoval psaní scénáfiÛ pro své kolegy a
spolupracoval i na pfiípravû kinoautomatu pro svûtovou
v˘stavu EXPO 67 v Montrealu. Pfiedev‰ím se ale
pfiipravoval na svÛj nejambicióznûj‰í projekt, film Pfiípad
pro zaãínajícího kata. Film mûl premiéru v roce 1969,
ale po nûkolika projekcích skonãil v trezoru a Pavel
Juráãek se uÏ k filmové práci prakticky nedostal.
Podepsal Chartu 77 a v roce 1978 emigroval. Po pûti
letech se z emigrace vrátil.
Osmatfiicetiminutov˘ snímek Postava k podpírání

vypráví o Janu Heroldovi, kter˘ hledá Josefa Kiliána.

Pfii svém hledání zavítá do podzemí, kde jsou uschovány
staré obrazy Stalina a transparenty z padesát˘ch let.
KdyÏ vyjde na ulici, spatfií obchod, nad kter˘m je nápis
PÒJâOVNA KOâEK. Jan Herold se rozhodne pÛjãit si
koãku. V pÛjãovnû si zapí‰í ãíslo obãanského prÛkazu
a dají mu my‰í konzervu (konzervy pro koãky se objevily
na trhu aÏ o nûkolik desítek let pozdûji). Druhého dne
chce Jan Herold koãku vrátit, ale v místû, kde byla
PÒJâOVNA KOâEK je prázdn˘ obchod, v kterém
pracují malífii. Nikdo o PÒJâOVNù KOâEK neví. Nikdo
nezná pana Kiliána. Osamûl˘ Jan Herold dostává na
své otázky pouze stupidní odpovûdi. V okamÏiku, kdy
se obrátí na úfiady, stává se podezfiel˘m. KdyÏ má
pocit, Ïe koneãnû potkal Josefa Kiliána v jedné hospodû,
muÏ, kterého osloví jej odmítne, ale v podpaÏdí drÏí
koãku, která je zfiejmû ze stejné pÛjãovny.
Ve filmu KaÏd˘ mlad˘ muÏ nás Juráãek zavede do

vojenského prostfiedí. Vojáci hovofií pochopitelnû o
dívkách. Jejich frustrace vyvrcholí, kdyÏ má dojít k
zábavû a autobus vyjede do okolí hledat pro vojáky
partnerky. Místo toho pfiijede pouze jedno dûvãe a to se
je‰tû nikdo nedovolí oslovit.

Filmy Pavla Juráãka v Cinematheque Ontario

 K vrcholÛm Juráãkovy tvorby se poãítá Pfiípad pro
zaãínajícího kata, ãernobíl˘ film z roku 1989. Jedná se
o pohádkov˘ pfiíbûh na motivy tfietí knihy Gulliverov˘ch
cest Jonathana Swifta. Mlad˘ Lemmuel Gulliver zabloudí
se sv˘m vozem na silnici, která nikam nevede. Spustí
se strání mezi stromy na jinou silnici, projede nûkolika
krkolomn˘mi zatáãkami a havaruje. S úÏasem zjistí, Ïe
havárii zpÛsobil obleãen˘ zajíc. Gulliver si vezme
hodinky z kapsy jeho koÏené vestiãky a tím se ocitá v
balnibarské pasti, odkud zfiejmû není návratu. Dostane
se do sv˘ch vzpomínek na dívku Markétu, setkává se
s mlãícími lidmi a nepochopiteln˘mi vûcmi. Profesor
Beiel mu vysvûtlí, Ïe jeho proÏitky nejsou sen, ale
skuteãností. Je v Balnibari. Obãané mu násilím brání v
mluvení. Situaci zkomplikují hodinky, na kter˘ch je
vyryto vûnování od kníÏete Munodiho, vládce mûsta
Laputy, které se kdysi - obleÏeno nepfiítelem - vzneslo
do v˘‰e. Gulliver je obvinûn, Ïe je zajíc Oskar.
 Filmy Pavla Juráãka mají co fiíci i dnes, kdy opût se

ztrácí nejen historická pamûÈ, ale i pamûÈ z nedávné
minulosti. (Datum promítání v AGO - 317 Dundas St.
W., Toronto naleznete v Kalendáfii na stranû 3)

 abe/katalog finále
 ***

Sokol Toronto
zve na tradiãní velikonoãní trhy,

které se konají letos jiÏ
28. bfiezna 2004 od 12 hodin v hale kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
Pozor zmûna data - trhy se konají o t˘den dfiíve!

Z filmu Pavla Juráãka Pfiípad pro zaãínajícího kata

ReÏisér Pavel Juráãek
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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 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  10:00.
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.

Lutheránsky kostol sv. Luká‰a, (Luteheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Slovenské
bohosluÏby: 8.2. , 14.3., 9. a 18. 4., 2.5. a
20.6. o 12:30 hod.

Kat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. 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

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

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 218)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

www.satellite1-416.com
www.zpravy.org

***
Aktualizované stránky

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

www.cssk.ca
***

Nové divadlo
Nové i star‰í hry, které uvedlo Nové

divadlo v Torontu
www.divadlo.satellite1-416.com

***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
NHL

Po kaÏdém zápase v Torontu zde mÛÏete
nalézt rozhovory s na‰imi hokejisty, vãetnû

obrázkÛ z utkání
www.nhl.satellite1-416.com

www.zpravy.org/nhl
***

InternetInternetInternetInternetInternet

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

16.3.2004 v 19:28
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

9. 4. 2004

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Úfiední hodiny jsou v úter˘ od 19 do 20 hodin ¨

(po pfiedchozím ohlá‰ení)
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.

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

P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8
Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
 E-mailové adresy: Ústfiedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca

www.cssk.ca nebo www.cssk.satellite1-416.com

âeská doplÀovací ‰kola
v Torontu  v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave. - Toronto

Vyuãování je v sobotu
od 9 do 11 hodin

Informace:
L. âarková: 416/536-5342

·kola ve Scarborough
je v Cornell Junior Public School
61 Holmfirth Terr., Scarborough

Vyuãování je od 9:30 do 12 hodin
Informace:

M.M.I.: 416/439-4354

Slovenská ‰kola v Oakville
se koná v St. Bernadette School

1202 Heritage Way
Vyuãování je v sobotu
od 9:30 do 12 hodin

Informace:
Viera Banková: 905/337-7457

Pfiijìte si zacviãit, zahrát volejbal nebo nohejbal do Sokola!
Dospûlí - kaÏdou stfiedu: 20:00 - 22:00 hod.

Dûti - kaÏdou sobotu:16:30 - 18:00 hod.
Gyros Gymnastics, 12 Densley Avenue
(severnû od Keele & Eglinton Avenue West)

Volejbal - kaÏdé pondûlí: 19:30 - 22:00 hod.
Nohejbal - kaÏdou stfiedu:19:30 - 22:00 hod
George Harvey Collegiate,1700 Keele Street

(jiÏnû od Keele & Eglinton  Avenue West)
Informace: Jan Waldauf 416/626-3476

Ivo Sypták 416/656-0490

Kanadská mozaika
Václav Havel obdrÏel

¤ád Kanady
Canadian embassy-Velvyslanec Kanady
v âeské republice Bruce Jutzi pfiedal ve
stfiedu 3. bfiezna Václavu Havlovi ¤ád
Kanady nejvy‰‰ího stupnû. Ceremonie
se konala v rezidenci kanadského
velvyslance Hadovka v Praze 6. V této
souvislosti poslala pozdravy a poselství
fiada osobností ãesko-kanadsk˘ch
vztahÛ, napfi. Tomá‰ BaÈa, Otto Jelínek,
Edvard Outrata, Josef ·kvoreck˘, Karel
Velan ãi Paul Wilson. Václav Havel byl
jmenován ãestn˘m nositelem ¤ádu
Kanady generální guvernérkou Kanady
Adrienne Clarkson. B˘val˘ ãesk˘
prezident je uznávan˘ Kanaìany jako
v˘razn˘ zastánce demokracie a lidsk˘ch
práv a, skrze osobní integritu a respekt
ostatních, symbolizuje vzor hodnot, které
se Kanaìané snaÏí prosazovat. Václav
Havel je teprve tfietí zahraniãní osobností,
která obdrÏela nejvy‰‰í stupeÀ tohoto
ocenûní. Pfied ním se této pocty dostalo
britské královnû AlÏbûtû, královnû matce,

a b˘valému jihoafrickému prezidentovi
Nelsonu Mandelovi. ¤ád Kanady je
nejvy‰‰ím kanadsk˘m ocenûním. Udûluje
se od roku 1967 za v˘jimeãn˘ pfiínos a
sluÏbu v rÛzn˘ch sférách lidské ãinnosti.
Je udûlován ve tfiech stupních podle
úrovnû a rozsahu spoleãenského pfiínosu.
http://www.gg.ca

***

Paul Martin
ve Spojen˘ch  národech

Pfiedseda vlády Paul Martin nav‰tívil v
pondûlí 1. bfiezna OSN, kde zastává
funkci pfiedsedy Komise pro soukrom˘
sektor a rozvoj. Spolu s místopfiedsedou
komise, b˘val˘m mexick˘m prezidentem
Ernestem Zedillem, pfiedstavil
generálnímu tajemníkovi OSN Kofimu
Annanovi dvû iniciativy na podporu
podnikání v rozvojov˘ch zemích. Komise
pro soukrom˘ sektor a rozvoj se zab˘vá
otázkou, jak umoÏnit pfiíliv investic a tudíÏ
i rozvoj podnikatelského sektoru v
chud˘ch zemích. „âinností komise
chceme mobilizovat prÛmyslové zemû,
aby se nebály investovat v rozvojov˘ch

regionech, coÏ by umoÏnilo vrátit
miliónÛm lidí tu ãást lidství, o kterou jsou
ochuzeni vinou chudoby,“ prohlásil
kanadsk˘ premiér. Dal‰ím tématem
jednání mezi Paulem Martinem a Kofim
Annanem byla krizová situace na Haiti.
Paul Martin prohlásil, Ïe kanadská vláda
se bude v fie‰ené této krize v˘znamn˘m
zpÛsobem angaÏovat. Pfiíslu‰níci
kanadsk˘ch vojensk˘ch sil se pfiipojí k
mírové operaci OSN, jejímÏ cílem bude
stabilizace situace na Haiti. Detaily o
charakteru kanadské úãasti je‰tû nejsou
známy. http://www.pm.gc.ca/

***
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Czech Republic

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

Toronto, ON
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)

Vancouver, BC
Honorary Consul: 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:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB 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, MB 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, ON 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

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

Joseph Workman Auditorium, 1001 Queen St. West, Toronto
RESERVACE

NUTNº
P5es den

(416)363-7686
V hodinách ve4ern9ch
(416)463-3182

Pátek
30. dubna 2004

8 hod.

Sobota
1. kv2tna 2004

4 a 8 hod.

Ned2le
2. kv2tna 2004

4 hod.

Cestu L. Smoljaka do Kanady sponsorovaly ¢SA * Air travel sponsored by CSA

V hlavní roli

Re6ie: Pavel Král

Auto5i:
Ladislav Smoljak a Zden2k Sv2rák

z repertoáru Divadla Járy Cimrmana

Láznû Bohdaneã hostí
kanadsko-ãesk˘ semináfi

Ve dnech 3. a 4. bfiezna probûhl ve
v˘cvikovém stfiedisku Ministerstva vnitra
âR v Lázních Bohdaneã kanadsko-ãesk˘
semináfi vûnovan˘ krizovému fiízení.
Zástupci krajsk˘ch fieditelství Hasiãského
záchranného sboru âR (HZS) ze 14 krajÛ,
jakoÏ i vedoucí pfiedstavitelé ministerstva
vnitra, v jejichÏ kompetenci je
problematika krizového fiízení, mají
pfiíleÏitost k v˘mûnû odborn˘ch
zku‰eností s pfiedstaviteli kanadského
Úfiadu pro koordinaci opatfiení v
nouzov˘ch situacích provincie Manitoba
(Manitoba Emergency Management
Organization - EMO). Odborníci z EMO
pfiedstaví sv˘m ãesk˘m partnerÛm
kanadské pfiístupy a metodologie v
takov˘ch odvûtvích jako napfi. fungování
nouzov˘ch provozních stfiedisek, kritická
infrastruktura, role dobrovolníkÛ pfii
pohromách ãi v˘padek elektrického

proudu v Torontu v loÀském roce.
Semináfi je zavr‰ením dvouletého
projektu spolupráce v oblasti krizového
fiízení mezi provincií Manitoba a
Ministerstvem vnitra âR - Generálním
fieditelstvím HZS âR. Projekt probíhá za
finanãní podpory Kanadské agentury pro
mezinárodní rozvoj.

***

Obchod: Kanada propaguje
v Brnû své speciality

Ve dnech 2. - 5. bfiezna probûhl v Brnû
mezinárodní v˘stava potravináfisk˘ch
v˘robkÛ SALIMA, kde bude mít své
zastoupení také velvyslanectví Kanady.
Kanada patfií k nejvût‰ím svûtov˘m
producentÛm a v˘vozcÛm mofisk˘ch ryb
a rybích v˘robkÛ, javorového sirupu,
ledového vína, lu‰tûnin a olejnat˘ch
semen. TéÏ dosáhla pozoruhodn˘ch
v˘sledkÛ ve v˘vozu sóji, konopí,
bramborové sadby, borÛvek a brusinek,
medu, krmiva pro psy a koãky, v˘robkÛ
ekologického zemûdûlství a dal‰ích
potravináfisk˘ch produktÛ.
http://www.bvv.cz/salima

***

Divadlo Duncan Centre uvede
Narcise v tichu taneãnice

a choreografky Mariko Tanabe
JiÏ nûkolik t˘dnÛ tvofií v Praze v˘znamná
kanadská pfiedstavitelka soudobého
tance Mariko Tanabe. „Její tvorba odráÏí

hledání vlastního kanadsko-japonského
dûdictví stejnû jako ohnivû v˘bu‰nou
dynamiku flamencov˘ch taneãních forem
ãi zkoumání tajemství lidského ducha
skrze pradávná mystická uãení,
mytologické archetypy ãi náboÏenství…“
Takto se hovofií o Mariko Tanabe v jejím
vlastním Ïivotopise. Po pfiedchozí
spolupráci se svûteln˘m designérem
Janem Komárkem, kter˘ Ïil dlouhá léta v
Kanadû, nav‰tívila Mariko Tanabe Prahu,
kde se aktivnû zapojila do zdej‰ích iniciativ
v oblasti soudobé taneãní tvorby.
Dosavadním vyvrcholením této ãinnosti
je pfiedstavení Narcis v tichu, jeÏ uvede
Divadlo Duncan Centre 9. a 10. bfiezna
ve svém sídle v Branické 41. V tomto
sólovém projektu Mariko Tanabe
vyboãuje ze svého dosavadního
taneãního projevu a snaÏí se proniknout
hloubûji pod zaÏitá kli‰é a rutinu. Jan
Komárek prokládá její vlastní choreografii
dramatick˘mi divadelními prvky, které
vznikly na základû inspirace konkrétními
Ïivotními situacemi  a záÏitky ze Ïivota
taneãnice. Vedle vlastní sólové taneãní
dráhy se Mariko Tanabe vûnuje v Praze
také uãení na konzervatofii Duncan
Centre, kde se snaÏí pfiedat studentÛm
své zku‰enosti v taneãní technice Ericka
Hawkinse. PraÏská tvorba a pobyt této
kanadské umûlkynû se uskuteãnily za
finanãní podpory velvyslanectví Kanady.
http://www.marikotanabedanse.com

***

28. 3. (ne.) 12:00
 Sokolske velikonoãní trhy

Kostel sv. Václava
Sokol Toronto

***
3.4. (so) 20:00

Sólov˘ koncert Lenky Novákové
Masaryktown

***
  7. 4. (st.) 13:00

 Setkání seniorÛ (videofilm)
Kostel sv. Václava

***
16. 4. (pá) 21:00

Pfiípad pro zaãínajícího kata
Pfiehlídka filmÛ P. Juráãka

Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***

 17. 4. (so.) 19:00
 Jarní zábava  Farnost sv. Václava

496 Gladstone Ave.
***

18. 4. (ne) 13:00
Klíã k urãování trpaslíkÛ

 aneb poslední cesta Lemuela Gulivera/
Postava k podpírání

Pfiehlídka filmÛ P. Juráãka
***

 21. 4.  (st.) 13:00
  Setkání seniorÛ - pfiedná‰ka

Kostel sv. Václava
***

22. 4. út 18:30
Hlídaã dynamitu/KaÏd˘ mlady muÏ

Pfiehlídka filmÛ P. Juráãka
***

 24. 4. (so.)
KfiesÈansk˘ klub  Farnost sv. Pavla

***
24. 4. (so) 19:30

Veãer poezie
St. Luke Church - 3200 Bayview Ave.

***
 25. 4. (ne.) 17:00

  Nocturno: Radim Zenkl Masaryktown
***

27. 4. (út) 18:30
Konec srpna v hotelu Ozon
Pfiehlídka filmÛ P. Juráãka

***
29. 4. (ãt.) 20:45

Ikarie XB 1
Pfiehlídka filmÛ P. Juráãka

Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***

30. 4. (pá) 20:00
1.5. (so) 16:00 a 20:00

2.5. (ne) 16:00
Nové divadlo

·vestka
L. Smoljak a Nové divadlo
J. Workman Auditorium

1001 Queen St. W.
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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-
pátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

nabízí úãinnou léãbu akutních a chronick˘ch
nemocí za pouÏití  vysoce efektivních léãiv,

která nemají vedlej‰í úãinky. Ve vût‰inû pfiípadÛ
mÛÏeme pomoci pacientÛm trpícím zejména:

nádorov˘mi onemocnûními, revmatismem
bolestmi hlavy, nespavostí, sexuálními

poruchami, koÏními nemocemi, mentálními a
emociálními problémy (deprese, strachy),

dûtsk˘mi nemocemi atd.
V‰ichni na‰i lékafii jsou ãleny profesionální

organizace a jsou fiádnû registrováni.
Pro podrobné informace prosím volejte:

416/255-3325
Mezimûstsky zdarma: 1-877-863-2478

IVANA WELLS

SALES REPRESENTATIVE

REAL ESTATE EXPERIENCE  SINCE 1980
Specializing in West Toronto & Mississauga

Bus & Pager 416/235-2500
Direct Line 905/274-6555

 West Realty Inc., REALTOR

KniÏní nedûle jaká má b˘t ... Jan Waldauf udûlal doslova
stachanovsk˘ kus práce (doufám, Ïe ho
tato poklona [?] pobaví). Zaãal na farmû,
kácel stromy, pracoval jako úãetní. V
roce 1963 nastoupil u Dunnwoody &
Company a dvanáct let pozdûji u Mitsui &
Co. (Canada) Ltd., odkud odcházel do
penze jako vice-prezident. Jan Waldauf
pracoval témûfi ve v‰ech krajansk˘ch
organizacích, nejvíce v Sokole. Jednota
Toronto, Kanadsk˘ Sokol a Sokol v
zahraniãí navÏdy zÛstanou jeho dluÏníky.
Má velké zásluhy i o âeské a Slovenské
sdruÏení v Kanadû. Byl iniciátorem mnoha
akcí (na pfiíklad du‰iãkové náv‰tûvy
sokolsk˘ch hrobÛ) a ujal se - po
onemocnûní Franti‰ka Klime‰e - pfiípravy
programÛ pro schÛzky seniorÛ. Pfiejeme
mu dlouhou fiadu ‰Èastn˘ch rokÛ.

***

Setkání prof. Jifiiny ·iklové
s torontsk˘mi krajany

Profesorka ·iklová má obdivovatele
nejen v âeské republice, ale i v Kanadû
a v‰ude, kde Ïijí krajané, ktefií znají její
postoj za komunistického reÏimu i po
sametové revoluci.

Pfii své nedávné kanadské náv‰tûvû se
vedle pracovních náv‰tûv na univerzitách
v Torontû a Britské Kolumbii, 12. bfiezna
setkala v kostele sv. Václava i s
torontsk˘mi krajany. Její názor na v˘voj v
âeskoslovensku - vãetnû anal˘zy dÛvodÛ
rozdûlení âeskoslovenska - se pfiíli‰
nerozcházel s názory pravdûpodobnû
vût‰iny pfiítomn˘ch: Po jejím soudu âeská
republika promarnila hospodáfisk˘
náskok, kter˘ zdûdila po první republice
a kter˘ si zachovala i bûhem Druhé
svûtové války. Mravní korupce,
zanechaná komunistick˘m reÏimem
nebyla zdaleka vym˘cena. Vinu za
celkem nepfiíznivou hospodáfiskou situaci
nesou pfiedev‰ím obãané sami:
nepochopili, Ïe prosperita si vyÏaduje
úsilí, tvrdou práci. Její pohled na ãeskou
situaci je v mnohém podobn˘ názoru
rusk˘ch pozorovatelÛ na situaci v Rusku.
Na pfiíklad pfiedsedkynû strany
Demokratická Unie, Valeria
Novodvorskaja, viní za ruskou situaci
rusk˘ národ, kter˘ oãekával blahobyt
zadarmo bez jakéhokoliv vlastního úsilí a
kter˘ kdyÏ zjistil, Ïe kapitalismus a
demokracie nejsou pouze plné v˘kladní
skfiínû, ale také tvrdá práce a Ïe (západní
zemû) mají bohaté i chudé, okamÏitû se
odvrátil od demokracie, slovo demokrat
se stalo synonymem se slovem lump, a
lidé dobrovolnû odmítli svobodu. Prof.
·iklová rovnûÏ souhlasila s postfiehem
Lubo‰e Frynty, Ïe jedním z problémÛ
dne‰ní ãeské spoleãnosti je, Ïe jí chybí
jednotící idea. Problém, kter˘ ov‰em není
vzdálen˘ ani KanaìanÛm. V˘znaãn˘
kanadsk˘ novináfi, hledající definici
KanaìanÛ, dospûl k závûru, Ïe
Kanaìané jsou lidé, ktefií Ïijí v Kanadû.

Náv‰tûva Prof. ·iklové patfií mezi
nejpodnûtnûj‰í, které jsme z âeské
republiky mûli.

Josef âermák
***

Ne nadarmo se fiíká, Ïe kníÏka je nejlep‰ím
pfiítelem ãlovûka. Slogan více neÏ otfiel˘
má v‰ak pravdiv˘ základ: potvrdil to Ïivot
sám. S kníÏkou se setkáváme jiÏ od

sv˘ch prvních krÛãkÛ do Ïivota. Je to
právû kníÏka, která nám otevírá svût. A je
to také kníÏka, ke které se utíkáme, kdyÏ
nám není zrovna nejlépe. Je to kníÏka,
která pohladí, poradí, zavede nás na
cestu dobrodruÏství stejnû jako na cestu
vûdûní ãi fantazie. Právû kníÏka nás
vzájemnû sbliÏuje - i kdyÏ se zdálo, Ïe
poãítaãe by ji mohly vytûsnit. Vidíte,
nestalo se tak. KníÏky si Ïijí ten svÛj
vlastní Ïivot a my jej rádi pfiebíráme a
snaÏíme se jej pfiizpÛsobit na vlastní
podmínky. V kníÏkách jsou na‰e vzory a
my je vyhledáváme, abychom se s nimi
ztotoÏÀovali anebo abychom je
následovaly. KníÏky nám pomáhají
nalézat fie‰ení dÛleÏitá i ménû dÛleÏitá...
Jedna kníÏka pfieloÏena do stovky jazykÛ
dokáÏe spojit cítûní vyznavaãÛ tfieba
stejné víry, stejného spisovatele ãi vûdce.
Pohleìme jen, jak je Ïivot kníÏky bohat˘.
Urãitû se nem˘lím, kdyÏ tvrdím, Ïe svût
zaãínal mít k sobû blíÏe díky knihtisku,
jehoÏ vynálezce Johannes Gutenberg v
roce 1450 ani nemohl tu‰it, jakou vûc
dává lidstvu do rukou. Byla to asi taková
senzace jako dnes poãítaã s internetem.
Snad pro jejich duchovní sílu chováme

ke kníÏkám neskonalou úctu a bereme
kaÏd˘ v˘tisk do rukou s jakousi tichou
váÏností a soustfiedûním. Oãima se
vnofiujeme do jejich dûje, abychom zjistili,
zda bychom se chtûli do jejich stránek
ponofiit cele. Kultivovan˘ ãlovûk ãtenáfie
z jeho soustfiedûní neru‰í, uctívajíc tak
nik˘m nepsan˘ zákon, Ïe soustfiedûní
ãtenáfiovo se musí chránit jako spánek
dítûte. Ostatnû, ãtenáfi stejnû okolí
nevnímá - jeho mysl tancuje, bûhá po
stráních, lu‰tí jinotajné záhady, bádá nad
nevyfie‰en˘m úkolem, komponuje
skladbu ãi vym˘‰lí akurátní slova ke
svému pomyslnému libretu. Knihy se
nevyhazují, ani nepálí, knihy se jednodu‰e
„pfieposílají“ dále anebo rovnou darují.
Snad právû proto se dvakrát do roka

pofiádají KniÏní nedûle na Masaryktownu.
Ta první pfiipadá na bfiezen - letos byl

KniÏní nedûli vûnován 14. bfiezen, tu
podzimní oãekávejme ve druhé pÛli záfií.
Hlavní organizátorkou je Julie Novotná z
Masarykova ústavu, a pfiidávají se k ní
dobrovolníci z fiad MMI anebo i ti, co tuto
akci povaÏují za pfiinejmen‰ím uÏiteãnou.
Restaurace Praha na Masaryktownu, kde
je o hosty vÏdy dobfie postaráno, uÏ zaÏila
ledajaké akce, a nutno dodat, Ïe KniÏní
nedûle patfií vÏdy k tûm více
nav‰tûvovan˘m. I kdyÏ se tam nejãastûji
setkáváme se stejn˘mi lidmi, tentokráte
tomu bylo pfiece jenom jinak - ke znám˘m
milovníkÛm ãeské knihy pfiibyli noví napfi.
z Hiltonu, Newmarketu, Kitcheneru,
Bramptonu, Hamiltonu i z Cambridge. A
mûli se v ãem pfiebírat - na stolech se
se‰lo pfies 1200 svazkÛ knih v‰eho druhu
- od uãebnic pfies romány i z âervené
knihovny, bibliografie, dûtské knihy, poezii
aÏ k divadelním hrám pro nejmen‰í od
Matûje Kopeckého. Byl to ráj pro ty, ktefií
si chtûjí doplnit knihovnu tfieba o svazky
âapkovy nebo o Zeyera, ãi o mnohé
svûtové spisovatele.
Nu a proã si náv‰tûvníci pro kníÏky jezdí?

Nejãastûj‰í odpovûdí v na‰í malé anketû
bylo, Ïe i pfies více jak pûtatfiicetilet˘
pobyt v kanadské emigraci jim ãeská
kniha stále je‰tû fiíká více neÏli ta napsaná
angliãtinou, Ïe se rádi vnofiují do star˘ch
ãesk˘ch dûjin anebo Ïe milují urãité ãeské
spisovatele.
TakÏe, jestliÏe máte doma knihy, které

byste rádi nabídli jin˘m, neváhejte, pfiijímá
je paní Novotná a uskladÀuje je do doby
dal‰ího kniÏního trhu na Masaryktownu,
aby s ochotníky, mezi nimiÏ tentokráte
byli Libu‰e Melecká, Jana Sabek, Danu‰e
Janoudová, Vûra Rollerová, Petr Kohout
a neãekanû pfiibyv‰i i rodina Hamva‰ova,
pfiipravila dal‰í KniÏní nedûli. A jak si
organizátofii pochvalovali, tato patfiila k
tûm nejvíce nav‰tíven˘m a nejvíce
pfiínosn˘m vÛbec.
A dovolím si jedin˘ dotaz: Myslíte si, Ïe

byste pfií‰tû mohli b˘t nejen mezi
nakupujícími, ale i mezi dobrovoln˘mi
organizátory? Tam je kaÏdé ochotné ruky
skuteãnû zapotfiebí.

Text a foto: Vûra Kohoutová
***

Na okraj
 Jan Waldauf - 75

Duben je mûsícem sokolsk˘ch, ale nejen
sokolsk˘ch, narozenin. Mezi tûmi, jichÏ
narozeniny oslavujeme, je hamiltonsk˘
faráfi Josef ·ach, mimofiádnû úspû‰n˘
podnikatel a podporovatel Osady Sv.
Václava i Torontské univerzity Jan
Matûjoviã, sokolská pracovnice J.
Beãková a jeden z na‰ich
nejv˘znamnûj‰ích, Jan Waldauf.
Jan Waldauf letos oslaví své 75.

narozeniny. Narodil se 8. dubna 1929.
Od dûtství sokoloval. Svou lásku k Sokolu
zdûdil od svého otce, v˘znaãného
sokolského pracovníka, kter˘ strávil válku
v koncentraãním táboru, vrátil se domÛ s
podlomen˘m zdravím a brzy zemfiel. Od
svého pfiíchodu do Kanady v dubnu 1949

Petr Kohout a redaktorka Nového domova Vûra
Rollerová pfii kniÏních trzích na Masaryktownu

Sólov˘ koncert

Lenky Novákové
se skupinou Jifiího Grosmana

se koná v sobotu 3.dubna 2004 ve 20 hodin
na Masaryktownu
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Canada-Czech
Republic Chamber

of Commerce

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

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: czechoslovak@pacecu.com

1 CDN $ 20,28 Kã
1 US $ 25,51 Kã
1 EURO 33,02 Kã
100 Sk 81,14 Kã
Quick - 6.3.2004

Kursovní lístek
100 Kã 5,06CDN $
100 SK 4,13 CDN $
1 CDN $ 19,76 Kã
1 CDN $ 24,21 SK
1 US $ 1,35 CDN $
1 EUR 1,64 CDN $
Toronto Star - 6.3.2004

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

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

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net

Optimismus Jifiiny ·iklové
Disidentka, socioloÏka a nyní profesorka
na KU v Praze,  Jifiina ·iklová mûla v
minul˘ch dnech nûkolik pfiedná‰ek v
Kanadû. Poslední z  nich se konala v Hale
kostela sv. Václava v Torontû, kde kromû
situace v âR  odpovídala i na dotazy
krajanÛ. Po pfiedná‰ce jsme ji poÏádali o
zhodnocení  tohoto pfiedná‰kového  turné:
J·: Byla jsem zde poprvé a mûla jsem z
toho dobr˘  pocit. Pfiedná‰ky na
univerzitách pro odborné kruhy byly odli‰né
od tohoto  setkání s krajany.
ABE: O co se zajímali posluchaãi na
univerzitách?
J·: Hovofiila jsem o souãasném v˘voji. O
vstupu do  Evropské unie, jestli nás  to
po‰kodí nebo jestli nám to pomÛÏe. Dále
se pak ptali  na ná‰ názor na  severní
Ameriku.
ABE: Jak byste hodnotila dne‰ní
besedu?
J·: Byla velice zajímavá a byla jsem ráda,
Ïe jsem zde  mohla b˘t.
ABE: Vidíte nûjak˘ rozdíl mezi
generacemi, jak˘?
J·: Ano, nejstar‰í generace vyrostla z
totalitního  reÏimu. Stfiední generace  sice
mohla zjistit co dûlat, ale je roztfií‰tûná.
NáleÏí do více okruhÛ a to  je i problém nás
v‰ech. Nejmlad‰í generace, která se  teì
formuje, je na tom  urãitû lépe. Po stránce
vzdûlanostní i po stránce  sebeuplatnûní.
ABE: Neodnesla to tak trochu ta stfiední
generace?
J·: Stfiední generace je skuteãnû na tom
nejhÛfie, jak po  stránce morální, tak  i po
stránce ekonomické, protoÏe se formovala
v dobû  normalizace, ale s tím  se nedá nic
dûlat. Nedá se zmûnit bûh Ïivota.
ABE: Tuto generaci neformovala pouze
normalizace, ale i  ‰edesátá léta a rok
1968?

vût‰í problémy v Rumunsku a Bulharsku,
kde  nebyla socialistická  kontinuita
pfieru‰ená.
ABE: To v‰ak neplatí napfiíklad o Polsku
a v˘chodním  Nûmecku?
J·: V˘chodní Nûmecko spoléhá stále na
západní Nûmecko.  Není to hezké fiíkat
“v˘chodní Nûmecko” a “západní
Nûmecko”, ale rozdíly zde  stále jsou.
V˘chodní  Nûmecko se cítí jako chud‰í
bratr a stále fiíká: My za  to nemÛÏeme, Ïe
jsme  se vyvíjeli takto, my za to nemÛÏeme,
Ïe jsme se  vyvíjeli pod vlivem  Sovûtského
svazu. O nás rozhodly mocnosti. Polsko je
po  stránce politické  rychlej‰í neÏ u nás.
Myslím si, Ïe my jsme mûli  ekonomick˘
náskok, zatímco  Polsko mûlo náskok
politick˘.
ABE: Nedá se pfiirovnat to, jak ve
v˘chodním Nûmecku mají  pocit, Ïe za

J·: Myslím si, Ïe osma‰edesát˘ rok byl
pozitivním  momentem a jeho zhodnocení
bude vût‰í neÏ dosud. Asi si nerozumíme
v pojmu stfiední  generace, protoÏe
generace formovaná rokem 1968 je dnes
jiÏ stará.
ABE: Z této generace se v‰ak formovala
i urãitá skupina  disidentÛ?
J·: To uznávám, ale co je pod pojmem
generace. Pokud  berete urãitou  profilující
se minoritu, pak je to v˘borné, ale nûco
jiného je celek.  Uznávám, Ïe rok 1968
ovlivnil tuto generaci, ale nebyl  to jen rok
1968, byla  to celá ‰edesátá léta, která
formovala fiadu v˘born˘ch  lidí.
ABE: ·edesátá léta neprobíhala jen u
nás, ale v celé  Evropû?
J·: Na Západû se lidé k roku 1968 vracejí
ãastûji neÏ u  nás. Díky tomu se u  nás
podafiilo rychleji nastartovat neÏ v zemích,
kde  obrodn˘ proces nebyl.  Proto jsou

 Jifiina ·iklová v Torontu

to  mohou Rusové k tomu, jak na
Slovensku mají pocit, Ïe za  to mohli
âe‰i?
J·: Nemyslím si, Ïe by Slováci mûli tento
pocit, ale  záleÏí na tom, jací  Slováci.
V‰ude jsou lidi, ktefií myslí v
zjednodu‰en˘ch  kategoriích a uvaÏují
stejnû. Myslím si, Ïe se na Slovensku
nikdo nedomnívá,  Ïe by za nû nûco
rozhodli âe‰i. Skuteãností je, Ïe napfiíklad
rok 1968  byl proÏíván na kaÏdé  stranû
jinak. Slovensko toto období proÏívalo spí‰
nacionálnû, ale my spí‰  politicky. My jsme
se cítili ohroÏeni Slovenskem,  protoÏe
nûktefií jejich  pfiedstavitelé neustále
opakovali, Ïe dÛleÏitá je otázka
národnostní, zatímco  my jsme tvrdili, Ïe
podstatná je demokracie.

Ale‰ Bfiezina
***

Slovenské pivo
ZLAT  ̄BAÎANT

je opût k dostání v Liquor Stores

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
 od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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Z  knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

Petr ChudoÏilov: Lahvová po‰ta

Denní kronika
15.3.2004

Policie nasadí do ãesk˘ch
ulic psy na v˘bu‰niny

PRAHA-právo (teã, âTK) - Poté, co se
k masakru v Madridu pfiiznala al-Kajdá,
nastal okamÏik pro ostfiej‰í bezpeãnostní
opatfiení i v âesku. Zpfiísní se kontrola na
hranicích a udûlování víz. V ulicích se
objeví policejní hlídky se psy vycviãen˘mi
na hledání v˘bu‰nin. Bezprostfiední
nebezpeãí v‰ak podle úfiadÛ nehrozí.

Ministr vnitra Stanislav Gross vãera
uklidÀoval vefiejnost slovy, Ïe není dÛvod
k panice, neboÈ zatím Ïádná
zpravodajská sluÏba, ani na‰e, ani
zahraniãní, nevyslala signál, Ïe by mûlo
v âeské republice dojít k podobnému
útoku jako v Madridu. “Bezpeãnostní
situace v Evropû je zhor‰ená, proto byla
bezpeãnostní opatfiení pfiijata,” dodal
Gross, kter˘ uÏ v pátek fiekl, Ïe al-Kajdá
je pro âesko nebezpeãnûj‰í neÏ ETA.

V nedûli dopoledne se spolu s ministrem
obrany Miroslavem Kostelkou a fiediteli
bezpeãnostních sloÏek dohodl na

zv˘‰ené policejní pohotovosti na celém
území státu.

Akce se bude podle nûj t˘kat nûkolika
stovek míst âeska. “Policie zahájí v
prÛbûhu pfií‰tího t˘dne dohled na
nûkter˘ch místech, kde v bûÏném civilním
Ïivotû dochází k vysoké koncentraci lidí a
kde existuje teoreticky moÏnost
zv˘‰eného rizika,” sdûlil Gross. Na
takov˘ch místech by lidé mûli potkávat
policisty, v nûkter˘ch pfiípadech se psy,
speciálnû vycviãen˘mi na vyhledávání
v˘bu‰nin. “PovaÏujeme to za preventivní
opatfiení,” podotkl Gross.

Dal‰í kroky se podle nûj budou t˘kat
reÏimu na hranicích a vízové praxe. ·éf
vnitra také poznamenal, Ïe opatfiení
nebudou úãinná, pokud nebude vefiejnost
spolupracovat. “V pfiípadû, Ïe by lidé
identifikovali vûci, které budou podezfielé,
nemûli by b˘t lhostejní,” vyzval.

Uvedl, Ïe ministr obrany uloÏil vyãlenit
síly pro podporu policie. Zatím ale podle
Grosse armáda nemá policii pomáhat
“nad míru”.

Mluvãí obrany Ladislav ·ticha k tomu
fiekl, Ïe armáda má jiÏ velmi dlouhou
dobu vyãlenûny skupiny vojákÛ pro
pfiípadné posílení policie. “Nejsem si úplnû
jist, Ïe to znamená, Ïe právû teì by
ministr Kostelka vydal nûjaké nové
nafiízení nebo Ïe by se jednalo o jiné
jednotky neÏ vÏdycky.”

Ministr zahraniãí Cyril Svoboda v
RadioÏurnálu upfiesnil, Ïe kaÏd˘ Ïadatel
o vízum bude podrobnûji provûfiován.
Nebudou se vydávat hromadná víza. V
pfiípadech nûkter˘ch zemí se lidé budou
moci o nû ucházet jedinû tam, kde mají
trvalé bydli‰tû. Diplomatické úfiady tak
získají více ãasu i moÏností na filtrování
vstupu do republiky.

Podle mluvãího civilní kontrarozvûdky
Jana ·uberta by lidé mûli pochopit, Ïe
BIS není jejich nepfiítel. Dodal, Ïe nyní
jejich sluÏba potfiebuje kvalitní informace
od partnerÛ z ciziny a informace ze
zdej‰ího rizikového prostfiedí. “Jde o to,
kdyÏ poÏádáme nûkoho o informaci,
abychom ji dostali a aby ji neodmítl,” fiekl
·ubert v RadioÏurnálu.

Úfiady se snaÏí více vtáhnout do ochrany
pfied pfiípadn˘mi útoky i velké spoleãnosti.
“V nadcházejících dnech a t˘dnech
budeme chtít, aby do‰lo ke ‰kolení
pracovníkÛ rÛzn˘ch firem. Aby
zamûstnanci podnikÛ, kde dochází k
vysoké koncentraci osob, byli seznámeni
s moÏn˘mi riziky a s vûcmi, kter˘m by
mûli vûnovat pozornost. Aby oãí, co sledují
moÏná rizika, bylo co nejvíce. Bez toho
se bezpeãnostní aparát nemÛÏe obejít,”
zakonãil Gross.

“Nemáme zatím Ïádné informace od
bezpeãnostních orgánÛ, které by Ïádaly
tfieba nûjaké zv˘‰ení nebo ãastûj‰í
prohlídky tratí,” fiekl mluvãí âesk˘ch drah
Petr ·táhlavsk˘.

***

V âesku sprísnili reÏim,
 na Slovensku zatiaº nie

BRATISLAVA-sme (tasr)-Slovensko zatiaº
nezaviedlo mimoriadne bezpeãnostné
opatrenia alebo sprísnen˘ reÏim na hraniciach
po útoku teroristov v Madride. âeská republika
sa vãera rozhodla zaviesÈ sériu preventívnych
a bezpeãnostn˘ch opatrení proti prípadn˘m
teroristom. Sprísni reÏim na hraniciach,
ãastej‰ie budú napríklad podrobné kontroly
motorov˘ch vozidiel. Na miestach, kde sa
stretáva väã‰ie mnoÏstvo ºudí, sa objavia
policajné hliadky so psami cviãen˘mi na
hºadanie v˘bu‰nín a vo v‰etk˘ch ãesk˘ch
krajoch bude sprísnená ochrana stoviek
strategick˘ch a dôleÏit˘ch objektov.

Ministerstvo zahraniãn˘ch vecí od pondelka
sprísni na ãesk˘ch ambasádach v niektor˘ch
krajinách systém vydávania víz. V niektor˘ch
‰tátoch uÏ nebude moÏné získaÈ ãeské víza
hromadne.

***

Nabízím práci pfii pokládání
dlaÏdiãek (tiles). Je nutné

auto nebo metropass, S.I.N.
a zku‰enost v oboru.

Volejte: 416/994-4330.
1406-06
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* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla
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Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Restaurants-Deli's

The New Heart
of Celts Pub

2872 Dundas St. W.
západnû od Keele St.

Toronto, Ontario, tel.: 416/766-4421

Vás zve
na speciality slovenské a ãeské kuchynû

Svíãková na smetanû
Vepfio, knedlo, zelo

SmaÏen˘ s˘r
¤ízek s bramborov˘m salátem

Ro‰tûnky
Dr‰tková polévka

Bramboráky
***

Halu‰ky s bryndzou a kyslou kapustou
Údené varené kolienko
Slovenská kapustnica

Fazulová s úden˘m mäsom
Zemiakové placky

Palacinky
Ovocné knedlíky

V piatok a v sobotu k dostaniu
halu‰ky a údené kolienko s horãicou

V nedeºu
peãená kaãica, ãervená kapusta, knedle.

MoÏnosÈ odberu jedál so sebou (take-out)

Volajte EVU: 416/766-4421

16.3.2004

RuzyÀské leti‰tû stfieÏí
obrnûn˘ transportér

Praha-právo-„Nebezpeãí terorismu
nepodceÀujeme a v‰echny potfiebné
sloÏky k ochranû na‰í republiky proti tomuto
sílícímu jevu jsou aktivovány,“ fiekl vãera
pfii své náv‰tûvû Kladna ministr vnitra
Stanislav Gross.

Dodal, Ïe na hranicích a v dal‰ích
strategick˘ch lokalitách, napfiíklad na leti‰ti
v Praze-Ruzyni, se ochrana zv˘‰í
okamÏitû.

Gross povaÏuje zpfiísnûnou ochranu
vytipovan˘ch lokalit za pfiimûfienou celkové
bezpeãnostní situaci v Evropû, která se
podle nûho zmûnila k hor‰ímu od chvíle,
kdy se v‰eobecnû zaãalo soudit, Ïe by za
útoky v Madridu mohla stát organizace Al-
Kajdá nebo jiná organizace s ní propojená.
Podle Grosse to obecnû zhor‰uje
bezpeãnostní situaci také na na‰em území
a je na místû zavádût bezpeãnostní
opatfiení.

ZdÛraznil, Ïe stejné riziko neplatí pro
celé území státu. Obecnû ale platí nejvíce
pro Prahu a dal‰í strategické cíle.

„Do poloviny tohoto t˘dne bude pfiijat
komplexní soubor opatfiení od speciálních
bezpeãnostních sloÏek aÏ po fiadové
policisty, ktefií budou monitorovat a
zaji‰Èovat prÛbûh v‰ech akcí, na kter˘ch
se soustfiedí více lidí. T˘ká se to napfiíklad
‰piãek v metru, ale i na pfiipravovaném
mistrovství svûta v ledním hokeji, které se
bude konat v Praze,“ uvedl Gross.

Zv˘‰enou ostrahu vybran˘ch cílÛ ale
chystají policejní sloÏky na území celého
státu.

Na ruzyÀském leti‰ti je od vãerej‰ího
odpoledne policejní obrnûn˘ transportér,
kter˘ stojí pfied odletovou halou. Má na
leti‰ti „spí‰e preventivní funkci, aby v
pfiípadû nájezdu nûjakého velkého vozidla
jej mohl zastavit“, jak uvedla mluvãí
cizinecké policie Nela Gajdu‰ková.

Podle mluvãí âeské správy leti‰È Anny
Kovafiíkové pfiijal Leti‰tní v˘bor pro
bezpeãnost, jehoÏ ãleny jsou mimo jiné
zástupci âSL a cizinecké policie, i dal‰í
bezpeãnostní opatfiení. „Jde o posílení
kontroly posádek vozidel pohybujících se
na leti‰ti, posílení kontroly osob v areálu
leti‰tû, ve více pfiípadech jsou pfii kontrolách
nasazováni psi s psovody,“ vypoãetla
Kovafiíková.

Mezi riziková místa patfií podle policistÛ
i velké obchodní domy a supermarkety.
Ve vût‰inû z nich se o bezpeãnost
zákazníkÛ stará ochranka. „Bezpeãnostní
opatfiení máme vypracovaná do detailu,
probíhá kontrola odpadkov˘ch ko‰Û a
pfiedem vytipovan˘ch míst, kde by mohlo
hrozit nebezpeãí,“ fiekla âTK mluvãí
spoleãnosti Carrefour Jana Havlíãková.
Ochranka je podle ní prÛbûÏnû ‰kolena,
ostatní zamûstnanci zatím ne, pfiipraveni
jsou v pfiípadû nutnosti volat policii.

Hypermarkety Globus ‰kolí prÛbûÏnû
v‰echny zamûstnance. ¤editel Petr
Vyhnálek uvedl, Ïe firma má své vlastní
postupy, které se t˘kají bezpeãnosti.
Personál si v‰ímá hlavnû podezfiel˘ch
zavazadel. Standardními postupy se fiídí i
Tesco. Podle Vesselina Barlieva z
tiskového oddûlení je spoleãnost v otázce
bezpeãnosti zákazníkÛ pfiipravena fiídit se
pokyny policie.

Ostraha jadern˘ch elektráren v Temelínû
a Dukovanech je na zv˘‰ené úrovni od
teroristick˘ch útokÛ ve Spojen˘ch státech
v roce 2001. Po madridské tragédii se na
ní nic nezmûnilo, fiekli odpovûdní pracovníci
státní správy.

I Spolana v Neratovicích na Mûlnicku v
souvislosti s útoky od vãerej‰ka zostfiila

ostrahu podniku. „Nebude se zvy‰ovat
poãet lidí na branách podniku, ten je jiÏ
nyní dostateãn˘. Zv˘‰í se ale pochÛzková
ãinnost a zpfiísní kontrola osob a
automobilÛ,“ fiekl mluvãí firmy Jan
Martínek.

Více budou kontrolováni i cizinci pfii
vstupu pfies hranice jinde mimo leti‰tû, na
hraniãních pfiechodech. âTK to vãera fiekl
Jifií Voku‰ z policejního prezídia. Kontroly
se zamûfiují pfiedev‰ím na lidi pfiijíÏdûjící z
rizikov˘ch zemí. Policisté cizince kontrolují
i mimo hraniãní pfiechody. „Zamûfiujeme
se pfiedev‰ím na kontrolu dokladÛ osob
vstupujících na na‰e území, namátkovû
provádíme i kontrolu zavazadlov˘ch
prostor,“ uvedl napfiíklad mluvãí oblastního
fieditelství sluÏby Cizinecké a pohraniãní
policie v Brnû Roman Skfiepek. KvÛli
teroristick˘m útokÛm tak musí cizinci
poãítat s pfiísnûj‰ími kontrolami na
jihomoravsk˘ch hraniãních pfiechodech se
Slovenskem a Rakouskem. „DÛkladnûji
v‰em pfiijíÏdûjícím kontrolujeme doklady,
namátkovû prohledáváme i auta. Zatím je
v‰e bez problémÛ,“ fiekl Skfiepek.

Mistrovství svûta v ledním hokeji, které
se bude hrát na pfielomu dubna a kvûtna,
je akcí, která soustfiedí do Prahy a Ostravy
mnoho fanou‰kÛ. „VÛbec nic jsme
nepodcenili, jednou t˘dnû se schází
pfiípravn˘ v˘bor mistrovství svûta, kde jsou
pochopitelnû zastoupeny i policejní
sloÏky,“ fiekla Právu tisková mluvãí
policejního prezídia Blanka Kosinová s
tím, Ïe v nové praÏské Sazka Arénû uÏ
dnes pracují pyrotechnici, ktefií dohlíÏejí
na to, zda do haly nikdo nepfiiná‰í nic
nepatfiiãného. Pofiádek pfiímo v hale v‰ak
nebude ani v Praze, ani v Ostravû
zaji‰Èovat policie, ale soukromá
bezpeãnostní sluÏba.

„Po tragédii v Madridu jsme pfiijali urãitá
bezpeãnostní opatfiení. Pochopitelnû je
nemohu konkrétnû komentovat,“ sdûlila
Kosinová.

***

Policie pfiedala Ïalobci dal‰í
kauzu Îelezného

PRAHA-právo (vac)-Police vãera
pfiedala praÏskému mûstskému státnímu
zastupitelství nejrozsáhlej‰í ze tfií trestních
kauz b˘valého fieditele televize Nova a
senátora Vladimíra Îelezného. Jde o ãtyfii
pfiípady po‰kozování vûfiitele, spoleãnosti
Central European Media Enterprises, ve
kter˘ch je Îelezn˘ stíhán spolu se tfiemi
sv˘mi nûkdej‰ími právníky.

„Pfiedali jsme státnímu zástupci spis a
návrh na obÏalobu,“ potvrdil vãera Právu
policejní komisafi Ondfiej Star˘.

***

ANO je za Kukana,
Smer za Ga‰paroviãa

BRATISLAVA-sme MIRKA KERNOVÁ -
Necelé tri t˘Ïdne pred prezidentsk˘mi voºbami
sa zaãala súÈaÏ kandidátov mierne
dramatizovaÈ. Smer ohlásil, Ïe podporuje
Ivana Ga‰paroviãa z HZD a ªubo Roman z
ANO stiahol svoju kandidatúru v prospech
Eduarda Kukana z SDKÚ. Toho v‰ak po prv˘
raz v prieskume predstihol Vladimír Meãiar z
HDZS.

Súãasn˘ prezident Rudolf Schuster je na 3.
mieste. Anetta Patajová, sociologiãka z Ústavu
pre v˘skum verejnej mienky, ktor˘ robil
posledn˘ prieskum, hovorí, Ïe Ga‰paroviã
teoreticky môÏe útoãiÈ na Schusterovu pozíciu,
ale Kukana a Meãiara asi neohrozí.

Schuster tvrdí, Ïe rozhodnutie Smeru ho
neprekvapilo a “povaÏuje ho len za ìal‰ie
pokraãovanie vplyvu sponzorov strany na
ãinnosÈ jej politick˘ch orgánov”. Fico tento
v˘klad odmietol.

HZDS zasa obvinilo Smer, Ïe podporou
Ga‰paroviãa rozbíja opozíciu a “rozptylom

voliãsk˘ch hlasov zv˘‰i ‰ance Eduarda
Kukana”.

Súboj kandidátov sa v tejto neprehºadnej
situácii asi znaãne vyostrí a veºa bude podºa
Patajovej závisieÈ od toho, ako bude
orientovaná ich kampaÀ, ãi “dokáÏu motivovaÈ
nerozhodnut˘ch voliãov, alebo t˘ch, ão sa
neplánovali zúãastniÈ”.

Podºa prieskumu necel˘ch 12 percent ºudí
uÏ teraz vie, Ïe voliÈ nepôjde.

Medzi hlavn˘mi dôvodmi spomínajú
znechutenie z politiky, nezáujem a nedôveru
ku ktorémukoºvek kandidátovi.

KampaÀ je v plnom prúde, hoci Ústredná
volebná komisia vãera skon‰tatovala, Ïe
bilbordy niektor˘ch kandidátov nie sú v súlade
so zákonom o prezidentsk˘ch voºbách.
Neoznámila v‰ak, ktoré to sú, lebo priznáva,
Ïe posudzovanie kampane nepatrí do jej
právomocí.

Zákon hovorí, Ïe vedenie kampane mimo
urãeného ãasu je zakázané. Kandidáti sa
bránia, Ïe ich reklama nehovorí, ako majú
ºudia voliÈ, len propaguje ich osoby. Proti
uzneseniu komisie boli podºa na‰ich informácií
zástupca ANO a SDKÚ, zástupca
Ga‰paroviãovho volebného tímu sa zdrÏal.

***
17.3.2004

Premiér s osobnosÈami:
off record

Bratislava-sme (rf) - Toto je “off record”, toto
je “off record” (mimo záznamu). Mikulá‰
Dzurinda sa vãera stretol s asi sto vybran˘mi
osobnosÈami a pracovníci tlaãového odboru
Úradu vlády novinárov upozorÀovali, Ïe si
nemôÏu robiÈ zo stretnutia ani poznámky.
Napriek tomu, Ïe bolo riadne ohlásené
prostredníctvom tlaãov˘ch agentúr a bolo v
starej budove Národnej rady.

Moderoval Milan Lasica. Mikulá‰ Dzurinda
stojac za reãníckym pultom dlho ãítal svoju
úvodnú reã obráten˘ ãelom k publiku umelcov,
vedcov, lekárov, politológov, ekonómov.
Hovoril dlho, dával si veºk˘ pozor na gestá.

Dzurinda si raz za ãas poz˘va niekoºko ºudí,
ktorí sú mu blízki, aby vysvetºoval svoje
postoje. Vãera podveãer im hovoril, Ïe Ivan
Miklo‰ je najsilnej‰í reformátor, rozprával o
Európskej únii, NATO, behoch na dlhé trate,
Ïe on vie, Ïe pri maratónoch b˘vajú posledné
kilometre najÈaÏ‰ie, ale vtedy treba nasadiÈ a
udrÏaÈ tempo.

Nevyhol sa kritike b˘valého ‰éfa Národného
bezpeãnostného úradu, hovoril o ãlánkoch v
britskom magazíne Jane’s Intelligence Digest,
ktoré podºa Dzurindu mali provokovaÈ a
zdiskreditovaÈ, tvrdil, Ïe vraj v SIS uÏ nie je
ani jeden b˘val˘ príslu‰ník ·tB.

“Veºmi starostlivo skúmajte, ão je pravda,”
vyzval osobnosti Dzurinda, aby nedali len na
to, ão sa pí‰e v médiách. Médiá kritizoval,
hneval sa, Ïe v najãítanej‰om denníku
uverejnili údajnú dohodu medzi ním a
Meãiarom. Dzurinda hovoril, Ïe je to pamflet
a p˘tal sa, kde sú tí “investigatívni horlivci”,
preão nevy‰etrujú, kto vyrobil ten pamflet.

Obãas zazvonil v sále mobil, Lasica poprosil,
aby si v‰etci telefóny vypli, o minútu komusi
zazvonil znova.

Osobnosti mali moÏnosÈ s premiérom
diskutovaÈ. Prihlásili sa ako v ‰kole, dostali
mikrofón, ãosi povedali. Takto sa mikrofón
vystriedal v troch-‰tyroch rukách za sebou a
Dzurinda na otázky odpovedal.

B˘val˘ prezident Michal Kováã hovoril o
krokoch vlády skôr pozitívne, ale nepáãilo sa
mu, ako v koalícii ãasto jeden proti druhému
bojujú, Ïe sú ako súperi. Dzurinda povedal,
Ïe b˘val˘ ãesk˘ premiér Zeman ho vraj nauãil
rebríãek priateºstva - priateº, nepriateº a
koaliãn˘ partner.

Dzurinda pôsobil omnoho uvoºnenej‰ie, ako
keì stojí len pred novinármi. Na konci
dvojhodinového stretnutia sa úplne odbrzdil,
rozprával pomerne tvrdo o Rómoch, o ·imkovi,
vzÈahoch v koalícii. Îe SF za 24 hodín otoãí aj
o 180 stupÀov, Ïe Bugár povie v televízii
nieão, ale v skutoãnosti sú kamaráti a na
rokovaní to vyzerá úplne inak, aj keì na
verejnosti to vyzerá, akoby sa v koalícii Ïrali.

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

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

www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a

zábavn˘ch pofiadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

CO TEë A CO POTOM,
 s pestrou dramatickou mozaikou pfiíbûhÛ, které
musí kaÏd˘ den fie‰it psycholoÏka v manÏelské

poradnû. Anal˘za psychologÛ i osobit˘ humorn˘
pohled na zachycené situace odkr˘vají v obvykl˘ch

manÏelsk˘ch konfliktech nové a pfiekvapivé
souvislosti, motivace a zákonitosti.

V hlavní roli psycholoÏky I. Ch˘lková,
 dále hrají K. Hefimánek, J. Hartl, T. Medvecká,

N. Konvalinková, V. Îilková, J. Smutná, J.
Zahájsk˘, O. Brousek ml. , O. Vízner, O. Navrátil,

J. ·vandová aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch
filmÛ na videokazetách uvádí
premiérovû úspû‰n˘ televizní
osmidíln˘ seriál H. Boãana

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CS KNIHA®
(Distributor ãesk˘ch a slovensk˘ch knih)

Více neÏ 1000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû. Novinka - zvukové knihy
na audio kazetách a CD.

 Stále probíhá  SOUTÉÎ O CENY se slosováním 16. dubna 2004

O katalog nabízen˘ch knih, celkov˘ seznam a oficiální propozice
soutûÏe si Ïádejte:

Toll free: 1-866-425-0742
Tel & fax: (514) 425.0742
e-mail: cskniha@sympatico.ca
adresa: 960A Duhamel, Pincourt, PQ, J7V 4H1, Canada
web page: www.cskniha.com

Knihy na objednávku mÛÏete také hledat na:
  http://www.iz.cz/ nebo na  http://knihy.cz/
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zloãiny mocn˘ch proti vlastnímu národu
Dal‰í pfiíbûh, kter˘ budu vyprávût se stal
pfied koncem druhé svûtové války ale sv˘m
dûjem se dostal ze stfiedního Slovenska do
âech, do mûsta Pfiíbrami a konãí ve
vestibulu ‰v˘carské banky a u Evropského
soudu.

Vojenská kasárna se poãala
vyprazdÀovat. „·imone, válka konãí, bûÏ
domÛ k Ïenû a dûtem“.

·imon Kupãí, rolník z Velké Lehoty okresu
Nová BaÀa se nenechal dlouho pfiemlouvat,
sbalil si vûci a nabral kurs domÛ. Doma ho
ãekala Ïena Veronika, ãtyfiletá dcera Cecílie
a ‰estilet˘ syn ·imon, chalupa pod
do‰kovou stfiechou a pole a louky v
kotárech.

Neradoval se dlouho ze svobody a
rodinného kruhu. V noci si pro nûj pfii‰li
partyzáni s velitelem, kterému budeme fiíkat
Kapitán. „Nechci znova bojovat - dejte mi
pokoj - musím zasít, sázet a orat“ vymlouval

se ·imon ale nic naplat, za nûkolik dní se
octnul se sv˘m druhem v kulometném
hnízdû se 150 náboji a s jedním pûchotním
granátem proti stovce nûmeck˘ch SS-
manÛ, podporovan˘ch obrnûn˘mi
transportéry.. Klikatá silnice vedla do obce
Biel˘ Potok, kde bylo vlakové nádraÏí.

KdyÏ vystfiíleli náboje, coÏ vzalo necel˘ch
pût minut, vzali nohy na ramena vzhÛru do
hor. Nûmci nemohli okupovat nádraÏí do
nekoneãna a tak se pozice zase obrátila ve
prospûch zbytku partyzánské jednotky v
ãele s Kapitánem a jeho poradcem.

„Já, Kapitán, velitel partyzánské jednotky
trestám ·imona Kupãího a jeho druha za
opu‰tûní pfiidûlené kulometné pozice, pro
v˘strahu vám v‰em, trestem zastfielením.
Rozsudek bude vykonán, aÏ si vykopou
jámu.“

Z pamûtí úãastníkÛ je hrozné ãíst, jak
odsouzení plakali a prosili o Ïivot, vãetnû

stráÏe, která je hlídala.. Popravãí ãetu nebylo
moÏno sestavit a tak popravu provedl sám
Kapitán a jeho poradce ranou z revolveru
do t˘la. Zahrabali je nûkolik metrÛ od nádraÏí
jako uhynulou zvûfi, bez posledního pfiání a
bez jakékoliv moÏnosti obrany - moÏnosti
ústup vysvûtlit.

Vdova Veronika a rodiãe popraveného
druha se dozvûdûli o smrti sv˘ch blízk˘ch
aÏ po nûkolika t˘dnech. Za pomoci státních
orgánÛ pak popravené vyhrabali a pohfibili
na hfibitovû. Jméno ·imona Kupãího
pfiitesali do obecního pomníku na návsi ve
Velké Lehotû s tím, Ïe padnul hrdinskou
smrtí. Je to tam psáno dodnes.

Vdova Veronika zemfiela záhy na
tuberkulózu a dûti, ·imon a Cecílie dospûly
a na‰ly ‰tûstí v âechách. ·imon drÏel hubu
a krok a radûji lámal v práci rekordy.
Dokonce se stal zlep‰ovatelem a nejlep‰ím
pracovníkem Ïelezáren Jince - âenkov,
protoÏe si vidle, kter˘mi nakládal, dal na
kaÏdé stranû roz‰ífiit o jeden hrot, aby toho
víc naloÏil.

Cecílie hubu nedrÏela a kde mohla, dávala
svoji tragédii na vefiejnost s tím, Ïe Kapitán,
kter˘ zavraÏdil jejího otce je mocn˘ politik.
¤editelé pfiíbramsk˘ch podnikÛ kde
pracovala, dostávali strach a husí kÛÏi,
kdyÏ se dozvûdûli, co jejich pracovnice
vypráví ale ne jenom to. KaÏd˘ vûdûl, Ïe
kdyÏ se na pfiíbramském nádraÏí pfiipravila
vlaková souprava na uranovou rudu do
Sovûtského svazu, dnem i nocí jezdily Tatry
naloÏené rudou pfies centrum mûsta.
Uranového prachu bylo na ulicích tolik, Ïe
rudí kon‰elé nafiídili pfiísnû utajit v˘sledky
mûfiení. Nejhor‰í snad bylo, Ïe asi 100
metrÛ od násypky uranu do vagónÛ byly
otvory pro nasávání vzduchu pro
pfiíbramskou udírnu. Na uskladnûném mase
se na‰lo tolik uranového záfiení, Ïe bylo
mnohokrát vy‰‰í neÏ dovolovala norma
horníka za osm hodin práce v dole. Dlouho
se krmily dûti a dospûlí uranov˘mi
uzeninami z Pfiíbrami. Nikdo nemûl odvahu
to vefiejnû napadnout.

Ze spisu lze doloÏit, Ïe na v˘roãní schÛzi
obãanÛ v restauraci Mariánka, obãanka
Cecílie, pÛvodem ze Slovenska, kritizovala
tûÏbu uranové rudy a dodávky do
Sovûtského svazu. Kon‰el mûsta Ïádal
StB o pro‰etfiení, zda nedo‰lo jejím
v˘stupem k naplnûní trestného ãinu. Cecílie
nebyla pfiipravena na takov˘ stres a na
uranové záfiení v svém bydli‰ti. Nedlouho
nato zemfiela na agresivní rakovinu plic s
metastázemi v celém tûle. Zemfiela na
podzim roku 1978. ZÛstaly po ní dvû
neplnoleté dûti s manÏelem a novû
postaven˘ dÛm v Pfiíbrami. Okresní soud
stanovil dûtem za opatrovníka Mûstsk˘
národní v˘bor v Pfiíbrami. Ten mûl za
povinnost starat se o jejich v˘chovu a
opatrovat jejich majetek. Ze spisu je zji‰tûno,
Ïe tehdej‰í pracovník ONV Ing. Melmuk
vypracoval odhad a Mûstsk˘ národní v˘bor
v roli opatrovníka prodává v roce 1982
zákonem chránûné a neopominutelné
sirotãí podíly Státní traktorové stanici v
Pfiíbrami pro jejího námûstka.

Ze spisu OPS Pfiíbram 747/kadr.BO se
lze doãíst jak˘m zpÛsobem vyhodili Cecílii
z práce v dobû její tûÏké nemoci. Cituji:
…nebudou v podniku trpûny ne‰vary v
pracovní kázni a proto jsme nuceni
vykazovat pracovníky, ktefií dlouhodobû
nepracují. Pracovní pomûr konãí dnem
doruãení tohoto sdûlení. Závodní v˘bor
ROH dal k okamÏitému zru‰ení pfiedchozí
souhlas.

Vedoucí odboru Bohumil Bolina.
Na vûdomí Václavu ·roubovi,

povûfienému plnou mocí vykonávat
zastoupení manÏelky v dobû nemoci.

Provozovna na opravu kostelÛ, kde

pracovalo aÏ 17 pracovníkÛ, kterou ·roub
zfiídil za Dubãeka byla za souhlasu ONV
Pfiíbram zavfiena.

Úfiad dÛchodového zabezpeãení zamítá
v˘nosem ze dne 20.1.1979 sirotãí dÛchod
Pavlovi a Alenû. V záfií 1981 pfieráÏí V.
·roub autobusem hraniãní závoru a
emigruje do Kanady s celou rodinou.

V roce 1991 zjistily státní orgány, Ïe se v
roce 1982 tehdej‰í ONV v Pfiíbrami dopustil
nezákonnosti i podle tehdy platn˘ch zákonÛ,
kdyÏ prodal traktorové stanici chránûné
sirotãí podíly tehdy neplnolet˘ch dûtí.

9. záfií 1992 pí‰e pfiedseda vlády
âeskoslovenské republiky, Doc. Ing. Václav
Klaus CSc. pod ã. 16692/92: „Já osobnû
mám zájem na tom, aby nebyl nikdo
protiprávnû po‰kozován na sv˘ch právech.
Proto jsem povûfiil fieditelku své kanceláfie,
aby vyfiizování sledovala.“

V roce 1992 podal okresní prokurátor
protest proti tomuto nezákonnému obchodu
a okresní úfiad zru‰il b˘valé rozhodnutí
rud˘ch kon‰elÛ v ãele s Ing. Melmukem.
Spravedlnost a sirotci se dlouho neradovali
ze znovu nabytého majetku. Pfiíbramská
samosoudkynû JUDr B. ·kopková darovala
tyto sirotãí podíly dne 28. února 1996, pod
ã.j. II C 64/94 zpátky traktorové stanici do
jejího privatizaãního procesu. Ostudu
napravil odvolací soud tím, Ïe zru‰il
rozsudek pfiíbramské samosoudkynû v
plném rozsahu. To se ale nelíbilo dal‰í
pfiíbramské samosoudkyni, JUDr. L.
Melmukové, sna‰e Ing. Melmuka, v˘‰e
zmínûného rudého kon‰ela a tak rozhodla
17. února 2000 pod ã.j. 12 C 247/98, Ïe list
vlastnictví 3823 a v nûm konstituãní zápis s
nab˘vacími tituly státních orgánÛ a
vyznaãení nabytí právní moci a placení
daní z tohoto majetku je k niãemu, a Ïe
dává pfiednost platnosti teroristického
rozsudku zru‰eného zákonem 119/1990 a
rozhodnutí, na kterém se podílel její tchán,
a Ïe zmínûn˘ majetek je znovu ve vlastnictví
státu. Je to neuvûfiitelné ale je to ãerné na
bílém a teì to ãeká u mezinárodního soudu
na odpovûì ãeské vlády do 10. kvûtna
2004.

MoÏná, Ïe to vezme je‰tû pár let, neÏ se
sirotci Pavel a Alena domohou svého podílu
po své matce a pfiitom ústavní zákon a
Listina lidsk˘ch práv âeské republiky
zaruãuje kaÏdému právo na dûdictví. Tento
tfiináctilet˘ maratón u‰tvan˘ch obûtí, které
se chtûjí domoci svého majetku je v˘strahou
v‰em, kdo se chtûjí na stará kolena tû‰it z
ãesk˘ch luhÛ a hájÛ, dodnes podupan˘ch
kopyty zvrhlé bol‰evické ideologie.

Autor tohoto ãlánku se v letech 1992-
1993 úãastnil pátrání kam a kolik ulila KSâ
do zahraniãí. Ve vestibulu ‰v˘carské banky
zaslechl ãe‰tinu. Slovo dalo slovo a tak se
hovofiilo jaké jsou perfektní koupû v rámci
privatizace, a Ïe oni teì podnikají v
âechách, ale Ïe jsou pÛvodnû ze
Slovenska, kde jejich otec a tchán byl velik˘
politik a proto jsou v âechách v lep‰í pozici.

„Já jsem z Kanady ale na Slovensku mám
mnoho pfiátel z té doby. MoÏná, Ïe znám
va‰eho otce, jak se jmenoval?“ jsem
prohodil. „On se jmenuje Kapitán, tû‰í se
dobrému zdraví. A jak se vy jmenujete,
kdybychom se dostali do Kanady?“  „Já…,
já se jmenuji ·imon Kupãí a va‰eho otce
znám osobnû a on se na mne bude
pamatovat. Pozdravujete ho.
NezapomeÀte! ·imon Kupãí, Biely Potok u
RuÏomberka.“

Psáno na konci Highway 101 na kameni
na bfiehu mofie pfii kdákání rackÛ. Z archivu
H-21, dne

5. bfiezna 2004.
Václav ·roub,

Britská Kolumbie, Kanada
***
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REMOSKA
Upravená pro zdej‰í pomûry a normy
narozdíl od zboÏí zakoupeného v âR.

OBLÍBENÁ âESKÁ P¤ENOSNÁ
PEâÍCÍ MÍSA

Griluje, toustuje, dusí, smaÏí a bájeãnû peãe – jak masa, tak mouãníky;
po svém úspû‰ném vstupu do Velké Británie naz˘vaná „nejvût‰ím

tajemstvím âeské republiky“. Ocenûna ãasopisem GOOD
HOUSEKEEPING in 2002 - the most innovative product of the year

Remoska ORIGINÁL (2 litry) a GRAND (4 litry)
k dostání jak v Kanadû tak v USA

Cena: 2L (Originál) 154,90 kanadsk˘ch dolarÛ, 115,90 americk˘ch dolarÛ
4L (Grand) 164,90 kanadsk˘ch dolarÛ, 123,90 americk˘ch dolarÛ
Extra: Kanada - platné danû, po‰tovné a manipulaãní poplatek;

USA - pfieprava UPS 23,90

Objednávky a informace
InterTrade Avenue Inc. – Pavel Zeman

Tel. : 905-430-0844 nebo
1-866-850-3462 (Kanada a USA zdarma)
E-mail : remoska@intertradeavenue.ca,

Web : www.intertradeavenue.ca

Remoska je vdûãn˘ a originální dárek
pro kaÏdou pfiíleÏitost

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!

Letters

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Pfiátelé
Dosáhli jiÏ oba období, na které se v
posledních létech stále víc tû‰ili. Oba
mûli vcelku solidní, kvalifikované
zamûstnání, ale návdavkem i fiadu jin˘ch
zájmÛ. Pracovní povinnost nedovolovala
vûnovat se jim tak, jak by si pfiáli.

Pracovali tehdy v centru mûsta a ãasto
trávili spoleãnû polední pfiestávku v útulné
hospodû. Bydleli ale na opaãn˘ch koncích
mûsta a kdyÏ koneãnû nemûli jiÏ
pracovních povinností, scházeli se na
stejném místû uÏ jen jednou za tfii nebo
ãtyfii t˘dny.

Byl opût jeden z takov˘ch dnÛ. Usedli u
oblíbeného, svého stolu. Ten den bylo
venku krásnû, aã v kalendáfii je‰tû zima,
den podobal se jiÏ jarnímu. Usedli tedy,
oãima nedoãkavû sledujíce vrchního. Ten
si hostÛ pov‰iml a mírnû se u stolu uklonil.

„Pûknû opût u nás vítám a bude to, fiekl
bych, jako vÏdycky?“ hlaholil.

„Pfiesnû, jako vÏdycky,“ pravil pan Pavel
dÛraznû. A pak se obrátil ke svému
kolegovi

„Dneska jsem pfii chuti rozbalit tady ten
svÛj orbis pictus!“

„Copak to? Napíná‰ mû,“ pfiiznal pan
Petr. Tu vrchní jiÏ kvaãil ke stolu s pln˘mi
sklenicemi. „Není to milé, Ïe i vrchní je
na‰inec?“ pravil s úsmûvem.

„Dlouho tû napínat nebudu! Dnes mám
chuÈ pfiekroãit obvyklou míru!“

„To asi s tebou neudrÏím krok,“ znejistûl
pan Petr a spí‰ jako sleãinka upil ze svojí
sklenice.

„Asi jsem zcvoknul, ale nûjak se teì víc
dívám na bednu a navíc, ano, uÏ mû to
taky dobûhlo ...pofiídil jsem si internet!“
pravil kolega a zjevnû rozhodnut dodrÏet
svoje slovo, na jedno pfiihnutí vyprázdnil
svou sklenici.

„No tohle ... copak se to dneska
dozvím?“

„Bude toho dost, pfiipadám si jako
pfietopen˘ kotel!“ pravil pan Pavel
dramaticky.

„Poslouchám.“
„Ty ví‰, Ïe jsem byl vÏdycky spí‰

optimista. Ale v‰eho do ãasu! FaktÛm se
dál uÏ nejde vzpírat! A nebo si je jen tak
fiadit k sobû jako kostky domina! Pfiesnû
to se mi teì dûje, aÈ chci nebo nechci, aÈ
hledám záchranu v zábavn˘ literatufie
nebo ve sportu, nic naplat ... snad by
pomohly Ïenské, ale ãasy bujnosti a síly
jsou nechci fiíct kde!“

„Jde s tebe malinko strach,“ fiekl pan
Petr opatrnû.

„Hola, to zní pûknû, ale já spí‰ ten
strach mám! A hnedle ti vysvûtlím proã.“

„Na‰li ti nûco na rentgenu nebo v krvi
snad?“

Pan Pavel neodpovûdûl a gestem
pfiivolal vrchního. Objednal dal‰í dvû piva,
nedbaje na zpola plnou sklenici pfiítele.

„Já jsem na‰el nûco! Souvislosti!
Pravdûpodobnost konvergující ke
skuteãnosti. Staãí se v klidu, dÛkladnû
zamyslet. Pfiibrat aspoÀ minimální znalost
historie, k tomu trendy a úkazy posledních
let ... a má‰ pfied sebou docela
neradostnou mozaiku!“

„MoÏná zaãínám tu‰it kam mífií‰,“ pravil
pan Petr a dopil svoje pivo, právû vãas,
aby vrchní mohl pfied nûj a pfiítele postavit
dal‰í rundu. Ten se napil a pokraãoval:
„Podívej, ono vlastnû skoro staãí jenom
do lajny sestavit co víme, jen ty fakta co
známe a pak uÏ jen docela laicky
analyzovat…“

„Hofiím nedoãkavostí,“ ‰pitnul kolega.
„Ha, to mnû se makovice rozhofií, neÏ

se vyzpovídám! Dneska mám prostû den,
kdy se musím o tu tíhu rozdûlit. Sundat
rÛÏov˘ brejliãky a bez nich pohlédnout
malinko do budoucnosti, do které se
kaÏd˘m dnem promûÀuje pfiítomnost.
Bezdûky si pfiipomínám ty Leninovy
jiskfiiãky ze kterejch se rozhofií plamen.
JenÏe, zdá se mi, Ïe ono je to v‰echno
mnohem komplikovanûj‰í. A na‰inec,
jenÏ má takovou dvojí zku‰enost teì si
pfiipadá jako dobûhnutej moula! V podobû
politick˘ správnosti, která jako bumerang
...“

„Nojo ... ale tohle uÏ je dneska stará
vesta, to nás uÏ popouzí nûjak˘ rok,“
poznamenal pan Petr.

„JenÏe bude i nadále! Zdá se, Ïe i to
známé na vûãné ãasy se opakuje! JenÏe,
jako na potvoru, ono je to je‰tû v‰echno
mnohem sloÏitûj‰í!“

Pan Pavel se malinko zad˘chal a
dychtivû se napil.

„Uklidni se, a pak fiekni jak sloÏitûj‰í,“
fiekl kolega starostlivû.

„Jsem klidnej! Hola, jak já sem klidnej!
A právû proto se mi to v‰echno zjevuje a
fiadí do souvislostí aÏ je mi z toho ouzko.
Od nepfiíjemnejch, nelogickej prkotin aÏ
k tomu nejzávaÏnûj‰ímu. Ale abych
neodboãil... katastrofa je, Ïe v poslední
dobû ta na‰e vyspûlá a bohatá spoleãnost
a její nejvy‰‰í reprezentanti, to není o
moc víc neÏ zprofanace, zklamání,
podvod, nenasytnost. Ta krásná slova,
kter˘ma se americká konstituce jenom
hemÏí, ztrácejí glanc a opravdovost!
ZmocÀuje se mû stále ãastûji pocit, obava
ba jistota, Ïe dneska uÏ se vlastnû nedá
nikomu vûfiit, moÏná nejmíÀ tûm, kter˘m
by se mûlo vûfiit nejvíc ...a pfiitom, kam
nejvíc lidí emigruje, kde chtûjí Ïít? Do JÛ
Es Ej! Pfiesnû! A teì se do toho je‰tû
montuje ta Evropská unie, která snad má
zajistit jednotu Evropy ale jsou v tom
prvky zmûnûn˘ch vztahÛ k Americe! Kam
to asi povede?“

„Pûknû fieãeno,“ poznamenal pan Petr
beze známky sarkasmu ãi ironie. „Ale
fiíkals nûco o drobn˘ch vûcech a mluví‰ o
tom nejzávaÏnûj‰ím…“

„Pravda ... jenÏe já toho jsem dneska
plnej! Mal˘ch vûcí stejnû jako velik˘ch!
Jedin˘ den co toho nûkdy nabídne k
pûkn˘mu rozãílení! Tfieba jen ta
komunikace s úfiadem, institucí po
telefonu. âirá kafkovina! Automat si s
tebou hraje jako koãka s my‰í, nûkdy
Ïiv˘ho tvora na drát vÛbec nedostane‰!
A nebo internet. ÚÏasná vûc, geniální,
neuvûfiitelná! A souãasnû plná zárodkÛ
pravdûpodobné budoucí kalamity! A kdo
propadne touze po informacích, zanedbá
literaturu, poezii, muziku ba i sport, pokud
se nedovede zlet˘rovat! A ten stále vût‰í
spûch a kvalt, napûtí a stres, neschopnost
obyvatelstva toho na‰eho moderního
svûta vystoupit z toboganu zvaného
pokrok, progres! Uh, já vidím jedin˘
pokrok v medicínû! AÏ na ty ãasto v
prÛbûhu ãasu protichÛdn˘ v˘sledky v
prÛzkumu stejné vûci…“

„Zdá se, Ïe dneska se moc ke slovu
nedostanu,“ fiekl pan Petr.

„Promluv, aÏ se ti bude zdát, Ïe plácám,“
pravil pfiítel. „MoÏná, Ïe to v‰echno vidím
ãernû, protoÏe nemám patfiiãné vzdûlání,
ale staãí co vidím kolem sebe… ty poklidn˘
ãasy, kdy kaÏd˘ mûl svojí práci a u podniku
mohl vydrÏet tfieba tfiicet let, pokud
neudûlal nûjakou velkou blbinu… co
dnes? Kontrakty na pár t˘dnÛ, mûsícÛ a

Pokraãování na str. 10
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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

âSA
Jarní a letní zlevnûn˘ prodej letenek

DO PRAHY, BRNA, OSTRAVY, BRATISLAVY, KO·IC,

POPRADU, SLIAâE, VÍDNù, KARLOV¯CH VARÒ

Lufthansa
Jarní prodej

Nové sluÏby do Prahy a Bratislavy zaãaly 2. bfiezna 2004
MoÏno letût i do jin˘ch ãástí svûta!

Ont. Reg. # 2631380

SLOVAKOTOUR
Early Bird  pro Evropu

odjezd  mezi  14. dubnem a 10. záfiím

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

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

nazdárek! A pfiitom, co mû udivuje, lidi
jakoby si tohle ani neuvûdomovali. Îijou
na dluh, nad pomûry, velik˘ domy, auta,
komfort. Ty co na to nemají snaÏí se
vyrovnat tûm co na to mají. ·ílenû bohatá
vrstva se zvût‰uje co do objemu, ale
hlavnû v˘‰e majetku a na‰inec, ta v˘plÀ
mezi nima a vrstvou nejchud‰í sotva se,
navzdory svojí snaÏivosti, pfiibliÏuje k
tomu vrcholu, naopak. Má jen jedno jisté:
danû. Ty platí s absolutní samozfiejmostí!“

“To mi vykládej!“
„A co korporace! KaÏdou chvíli se provalí

jak ten kter˘ hodnostáfi udûlal prÛser a
‰el do penze za podmínek, které jeden
ani pochopit nemÛÏe! A ti co do penze
nejdou… ty jejich platy, ty jejich bonusy!
Kde jen se v nich bere ta hladovost? A
kdo z nich investuje ty ‰ílen˘ prachy do
uÏiteãn˘ch vûcí, nadací tfieba? Na prstech
by se dali spoãítat! A teì do toho je‰tû
fundamentalisti, Ladin a jeho bratfii! A
aby to bylo jo pikantní, objevují se borci
co tvrdí, Ïe on za to vÛbec nemoh, za ty
mrakodrapy v Nov˘m Yorku! A moÏná,
Ïe skuteãnû nemoh! No fiekni, nejse‰
taky rád, Ïe uÏ má‰ jist˘ léta na hfibetû?“

„Inu, rád i nerad, jak se to vezme. Je‰tû
zÛstává fiada pfiíjemností na dosah...
mÛÏeme si cestovat, hrát bingo, na kytaru,
v podstatû co nás napadne,“ pravil pan
Petr.

„To je ten tvÛj zatracenej relativismus!
V‰echno je relativní! KdyÏ jeden pfiijde o
nohu, mÛÏe bejt rád, Ïe nemá zhoubnou
metastázi jako soused v ulici! Ale tohle
mû neupokojí, kamaráde!“ pravil
rozhodnû pan Pavel.

„To mi zaãíná b˘t docela zfiejmé.“
„Zaãíná se to tady v tom na‰em mûstû

podobat Divok˘mu západu. A ty mordy a
loupeÏe a krádeÏe ve valn˘ vût‰inû jsou
dílem ochraÀovan˘ a preferovan˘
neviditeln˘ men‰iny! Jejda, jak ta je
neviditelná! Bravo, bravissimo! WASPové
ti ubliÏujou, a ty se nedá‰ ... dobfie dûlá‰!
Bílej muÏ je dekadent a bídák!“

„Je to v podstatû jak fiíká‰, ale uklidni
se. Nic nenadûláme. Jsme mal˘ páni.
Hovínka u cesty. Ale jídlo je tu pofiád
neuvûfiitelnû levn˘, chlastík uÏ tolik ne,
zato Ïádn˘ dûsiv˘ mrazy, sníh jen na
horách a léto bez hicÛ, to pfiece není
docela nepodstatné, nebo je?“ tázal se
pan Petr.

„Je a není... s tím poãasím se nedá nic
dûlat, ale co jinak? Vidím to v‰echno v

bídnejch barvách!- pravil prorocky pan
Pavel.

„Problém je, Ïe já musím dneska
vypadnout dfiív, zná‰ to, paninka si zase
nûco vymyslela. Pfií‰tû to protáhnem...“

„Chápu.“ Pan Pavel pfiivolal vrchního.
Zaplatili a vy‰li na ulici. Ale byl v ráÏi a
jako drcená oliva, jak poznamenal pan
Hrabal, vydával plody sv˘ch úvah. Pan
Petr pozornû poslouchal.

„Watch out, you stupid dummies!- vyru‰il
oba pfiátele brutální hlas muÏe z
otevfieného okénka automobilu, kter˘ je
minul jen o vlásek.

„Uf… to byla klika… nejednou mû
napadlo, Ïe politikou se ãlovûk zabejvat
nemá! Mám srdce aÏ v krku!“ pravil pan
Petr na druhé stranû ulice.

„Svût je pfielidnûnej! I tohle na‰e mûsto,
v tom je problém!“ konstatoval pfiítel, nijak
zvlá‰È neotfiesen skuteãností, Ïe právû
unikl zranûní…

Vladimír Cícha-Vancouver
* * *

Slovenská restaurace
v západním Torontu

WOODHOUSE
Restaurant & Pub

3089 Lakeshore
Boulevard West

(Mezi Islingtonem a Kipling)

Toronto, Ontario
M8V 3W8

416/259-6836

Pfiátelé
(Pokraãování ze str. 9)
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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

Hockey

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

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

Prahy
Brna
Ostravy
Bratislavy
Ko‰ic

Nabízíme letenky do: Madridu
Helsinek
Lyonu
¤íma
Milána
PafiíÏe

Budape‰ti
Záhfiebu
Bukure‰ti
Bûlehradu
Rigy

Îenevy
Lisabonu
Athén
Tunisu
Hong-Kongu
Ria

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

Hokejové soutûÏe fini‰ují
Zatímco na Slovensku ve ãtvrtfinále

extraligy pouze Slovan musel hrát pût
zápasÛ a ostatní favorizované t˘my
neztratily ani zápas, v âechách tomu bylo
pfiesnû opaãnû. S v˘jimkou Sparty, která
postoupila po ‰esti utkáních se v‰ude
rozhodlo aÏ v sedmi zápasech. Sparta sice
prohrála ve ãtvrtém zápase ve Vítkovicích
2:6, ale pak jiÏ nezaváhala a zvítûzila
dvakrát 6:1 a 4:1.

K velkému pfiekvapení do‰lo v
Pardubicích, kde osmá PlzeÀ, která se
kvalifikovala pro play-offs aÏ v hodinû
dvanácté, prohrála sice v pátém zápase
2:5 a zdálo se Ïe postup pro ní jiÏ budou
pouze teorii. V bojovném ‰estém utkání
v‰ak dokázali plzeÀ‰tí hokejisté doma
zvítûzit 3:1. Dobfie se pro nû zaãal vyvíjet i
sedm˘ rozhodující zápas v Pardubicích. JiÏ
v 20. sekundû se na modré ãáfie srazili oba
obránci domácích a PlzeÀ se dostala do
rychlého vedení. Kontrolovala hru a
nakonec zvítûzila 5:1.

Zlín pfiesvûdãivû zvítûzil v pátém zápase
8:3 nad Tfiincem, ale ‰esté utkání bylo
nelítostnou obrannou bitvou a o vítûzství po
bezbrankov˘ch sedmdesáti minutách
rozhodly penalty, pfii kter˘ch byli úspû‰nûj‰í
domácí. Stejná bitva následovala i ve Zlínû,
ale tentokrát se ‰tûstí pfiiklonilo na hokejky
domácích, ktefií zvítûzili 2:0 a postoupili do
semifinále.

Ani sedm zápasÛ a prodlouÏení
nerozhodlo o sérii Znojmo-Slavia. Dafiilo se
domácím t˘mÛm: Nejprve Slavia srovnala
vítûzstvím 3:0 na 2:2. V pátém zápase, ale
Orli zvítûzili 5:2 a ‰li znovu do vedení.
Slavia suverénnû vítûzstvím 5:0 opût
srovnala skóre a tak se rozhodovalo ve
Znojmu. Po ‰edesáti minutách byl stav
nerozhodn˘ 2:2. V prodlouÏení rovnûÏ
branka nepadla a tak do‰lo na samostatné
nájezdy. Za Slavii promûnili Martinec a
Klepi‰, za domácí pouze Pucher.

V semifinále se tedy stfietnû Zlín s Plzní a
Sparta se Slavií.

***

Slovenská hokejová liga
Semifinálová play-offs

Trenãín-Ko‰ice 3:1 a 7:0
(na zápasy 2:0)
Zvolen-Slovan 2:1 po pred.
(na zápasy 1:0)

***

Na prodej:
âeské zásilkové knihkupectví

s 15ti letou tradicí.
Kontakt - (905) 704-1056

1405-6
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863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.Bloor St. W
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Toronto, Ont
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High Park Cycle
& Sports

32 let v Torontu

2878 Dundas St. W.
(Západnû od Keele St.)

Toronto, Ontario, Tel.: 416/614-6689
Kola, lyÏe, bûÏky, hokejky, sportovní potfieby

Prodej, servis, pÛjãovna, v˘mûna, brou‰ení bruslí.

NHL
Torontu se dafiilo, Floridû ne
Toronto-Florida 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

Branky: 6. Nolan 15 (Stajan), 11. Roberts 24
(Sundin, Mogilnyj), 45. Stajan 13 (Nolan, Fitzgerald),
52. Nieuwendyk 15, 54. Roberts 25 (McCabe).
Stfiely na branku: 42:15. Pfiesilovky: 3:3. VyuÏití:
0:0. Diváci: 19335.

Aãkoliv se Pavlu Trnkovi v pfiedchozím zápase v
Torontu dafiilo a vstfielil dvû branky, tentokrát nehrál.
Václav Nedorost do Toronta vÛbec nepfiijel, kvÛli
otfiesu mozku. Nedafiilo se ani floridské obranû, kde
zÛstal samotn˘ Branislav Mezei, kter˘ nakonec byl
na ledû pfii ãtyfiech torontsk˘ch brankách a floridsk˘
útok nedokázal nalézt recept na motivovanou
torontskou obranu a zmohl se pouze na patnáct
stfiel. Pochopitelnû vût‰í spokojenost byla v
torontském tábofie, kter˘ se v úter˘ náleÏitû pfied
stanleycupovou uzávûrkou posilnil. Pfiesto hráãi z
Floridy poskytli ochotnû interview. Nejprve nehrající
Pavel Trnka.

ABE: Pavle v dne‰ním utkání jsi nehrál, proã?
PT: Na takovou otázku se tûÏko odpovídá. Nehrál

jsem v posledních dvou zápasech. Je to rozhodnutí
trenérÛ. Nic s tím nenadûlám.

ABE: Jak vypadá situace s muÏstvem?
PT: Teì jiÏ to nevypadá moc dobfie. Dlouho jsme

doufali, protoÏe jsme hráli dobfie. Posledních nûkolik
zápasÛ se nám nepovedlo. Ub˘vají zápasy a ‰ance
je stále men‰í a men‰í.

ABE: Jak˘ vliv mûla na hráãe uzávûrka pro
pfiestupy v NHL?

PT: Obavy jsou vÏdycky. My jsme se spí‰ hráãÛ
zbavili neÏ jsme získali. Nemûli jsme mnoho hráãÛ
na v˘mûnu.

ABE: Jak bys srovnal atmosféru na Floridû a
v Anaheimu?

PT: Hokej na v˘chodû a na západû je trochu
rozdíln˘. V muÏstvech v‰ak byla podobná atmosféra.
V Anaheimu bylo také mladé muÏstvo, které se
budovalo. Tady se jedná o jedno z nejmlad‰ích v
NHL. Doufejme, Ïe ho nechají pohromadû. Byl
bych rád kdyby se probojovalo do Stanley Cupu,
ale tenhle rok to nevypadá, Ïe postoupíme.

ABE: Jakou bylo zku‰eností hrát za národní
muÏstvo, jak na to vzpomíná‰?

PT: Nevzpomínám vÛbec.
ABE: Na PlzeÀ v‰ak vzpomíná‰ rád?
PT: Stra‰livû ji fandím, protoÏe se dostala do play-

off. V sezónû, kdy nikdo nevûfiil, Ïe bude mít nûjak˘
úspûch. Jsem v kontaktu se sv˘mi pfiáteli a fandím
jí stra‰nû moc. I kdyÏ nepfiejdou pfies Pardubice,
myslím si, Ïe mohou odejít se vztyãenou hlavou
(pfie‰li, pozn. red.)

Ne pfiíli‰ ‰Èastn˘ s prÛbûhem utkání byl obránce
Branislav Mezei:

ABE: BraÀo, na tento zápas asi nebudete rád
spomínaÈ.

BM: To teda nie, veì sme prehrali 0:5. Napriek
tomu máme e‰te ‰ancu dostaÈ sa do play off.
V‰etko je moÏné, i keì nám odi‰li niektorí kºúãoví
hráãi.

ABE: Slovenskú reprezentáciu ãakajú
majstrovstvá sveta v âesku. Kontaktoval vás
niekto?

BM: E‰te so mnou nikto nehovoril, ale rád by som
si na ‰ampionáte zahral. Jednak preto, Ïe by som
rád reprezentoval svoju krajinu, a potom vynechal
som polovicu sezóny, tak by som si rád e‰te trochu
zahral hokej.

ABE: âo bolo príãinou takej dlhej pauzy?
BM: Mal som zranené oko, trafili ma pukom. Mal

som v Àom silné krvácanie. Mimo ºadu som bol tri
mesiace.”

ABE: V akom stave je teraz?
BM: Nie je to stopercentné. Stále naÀ nevidím tak

ako na to druhé. Ale môÏem hraÈ.
ABE: Pomohol by vám vtedy plexisklov˘ ‰tít?
BM: BohuÏiaº, som ho nemal. S ním by sa mi to asi

nestalo. Plexisklo ochráni pred pukom alebo
vysokou hokejkou. Teraz s ním hrám a uÏ som mal
na Àom pár odtlaãkov, ão by znamenalo ìal‰ie
zranenie oka alebo tváre.

Pravého krídelníka Juraja Kolníka sme sa najskôr
sp˘tali na jeho komentár zápasu.

JK: Bolo cítiÈ, Ïe Toronto získalo silu a túÏi po
Stanleyho pohári. Vynikajúci je Brian Leetch. My
sme stretnutie nezvládli. Sme sklamaní.

ABE: Ako sa vám osobne hrá?
JK: Je to moja prvá sezóna v NHL. Odohral som

viac ako polovicu zápasov. Mám dosÈ príleÏitostí.
Strelil som trinásÈ gólov.

ABE: Ak˘ bol prechod do NHL?
JK: Chvíºu mi trvalo, k˘m som sa do toho dostal.

Keì v‰ak ãlovek dostane ‰ancu, tak sa jej musí
chopiÈ. âo najr˘chlej‰ie.

ABE: V predchádzajúcich zápasoch proti
Torontu sa vám darilo. V ãom bol rozdiel?

JK: Dokázali sme vyuÏiÈ presilovky, ão sa nám
dnes nedarilo. Toronto bolo na duel perfektne
pripravené, na rozdiel od nás.

ABE: Myslíte na MS?
JK: Uvidím, ãi dostanem pozvánku. Ak áno, rád

budem reprezentovaÈ. ZáleÏí na vedení muÏstva a
tréneroch.

 Podstatnû uvolnûnûj‰í byla atmosféra v ‰atnû
Toronta. Karel Pilafi sice nehrál, ale v obranû mûl
dÛvod ke spokojenosti Tomá‰ Kaberle.

TK: Utkání pro nás zaãalo dobfie. Mûli jsme dobr˘
start. Dali jsme rychle dva góly, pak jsme to udrÏovali.
V závûreãné tfietinû uÏ jsme kontrolovali hru.

ABE: Proti Buffalu jste hráli ‰patnû, dnes
v˘bornû, jak lze vysvûtlit tyto zmûny?

TK: KaÏd˘ zápas je jin˘. Jedná se o dlouhou
sezónu. Byli jsme si vûdomi chyb proti Buffalu.
Také máme s Buffalem letos problémy. V sobotu
nám chybûlo nasazení a to jsme dnes mûli.

ABE: Co fiíká‰ tradÛm, ke kter˘m dnes do‰lo?
TK: Nemyslím si, Ïe by byla nûjaká nervozita v

muÏstvu, ale v‰ichni jsme rádi, Ïe uÏ je nejistotû
konec. KdyÏ je uzávûrka v den zápasu, tak se nikdo
neubrání tomu, aby na to nemyslel. Jsme rádi, Ïe to
takhle dopadlo. Dostali jsme v˘borné hráãe a pfii
tom nikdo neode‰el. Víme, Ïe kdyÏ budeme chtít
hrát aÏ do konce, tak Ïe nás to bude stát hodnû sil.
Také se mÛÏe nûkdo zranit a to je vÏdy dobré mít
náhradu. Jsou to vût‰inou star‰í hráãi. Mnozí z nich
dûlali kapitána, nûktefií mají odehráno pfies tisíc
zápasÛ. Jde nejen o sílu na ledû, ale i mimo led.

ABE: Jak je dÛleÏit˘ souboj o prvé místo?
TK: Je to dÛleÏité, protoÏe je to vizitka za celou

sezónou.

***

Pittsburgh opût vítûznû
Toronto-Pittsburgh 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Branky: 16. Nieuwendyk 16 (Nolan, McCabe)
pfiesilovka, 54. Sundin 27 - 7. Jackman 8 (Kraft,
Tarnstrom) pfiesilovka, 22. Fata 14 (Morozov,
Tarnstrom), 37. Morozov 11 (Malone, ·trbák). Stfiely
na branku: 46:17 (!). Pfiesilovky: 3:3. VyuÏití: 1:1.
Diváci: 19411.

Po závûreãné sirénû na ukazateli poãtu stfiel na
branku skóre 46:17 pro Toronto, ale na branky to
bylo 2:3. Hrdinou utkání byl hostující brankáfi
Sebastien Caron, kter˘ po dvaceti minutách vystfiídal
zranûného Jean-Sebastiena Aubina. Caron pfiivádûl
torontské útoãníky k zoufalství. Kryl totiÏ bûhem 40
minut z ‰estatfiiceti stfiel pûtatfiicet. Jedinû Sundin,
kter˘ se pfied ním ocitl v závûru sám ho dokázal
pfiekonat. V dresu Pittsburghu hráli spolu v obranû
Josef Melichar a Martin ·trbák. Martin ·trbák si
pfiipsal jednu asistenci v druhé tfietinû pfii brance
Morozova. Jednu asistenci si pfiipsal i Milan Kraft
pfii úvodní brance Jackmana. Bylo to pfii pfiesilové
hfie a Kraft nahrával z levé strany do stfiedu kluzi‰tû.
Po zápase jsme postupnû hovofiili s Josefem
Melicharem, Martinem ·trbákem i Milanem Kraftem.

Nejprve hodnotil utkání Josef Melichar:
JM: Myslím si, Ïe jsme hráli padesát minut

vyrovnan˘ hokej. Párkrát jsme udûlali hodnû ãerno
pfied torontskou brankou. Nutno dodat, Ïe oni pfied

na‰í taky, ale nás podrÏel gólman. Ve tfietí tfietinû
mûlo Toronto v závûru absolutní pfievahu. My jsme
jen vyhazovali puky, ale staãilo to.

ABE: Proã do‰lo k vystfiídání brankáfie po
první tfietinû?

JM: Ná‰ brankáfi se zranil, ani nevím pfiesnû, co
mu je (na zaãátku druhé tfietiny nebyl ani na stfiídaãce
pozn. red.)

ABE: Hrál jsi s Martinem ·trbákem, jak vám to
‰lo spolu v obranû.

JM: Martin se vrátil po zranûní, takÏe chodí je‰tû
dfiív stfiídat. SnaÏí se hrát rychleji, jednodu‰e. Hraje
to, co mne vyhovuje. Je to v˘born˘ hokejista, mám
se od nûj co uãit, kdyÏ s ním hraji. Rád bych to s ním
letos dohrál.

ABE: O co se vlastnû hraje, Toronto má postup
zaji‰tûn˘, vy naopak nepostoupíte…

JM: Cel˘ t˘m hraje o umístûní. Jsme
profesionálové, nemÛÏeme odevzdávat zápasy.
Sebeúcta - nechceme skonãit poslední. Bylo by
dobré dotáhnout muÏstvo, které je pfied námi. Vyhráli
jsme ãtyfii zápasy za sebou, coÏ je vynikající pocit.
Jsme mlad˘ t˘m a jsme rádi, kdyÏ nám to zaãalo
‰lapat. Díváme se dopfiedu a nejde pouze o tuto
sezónu, ale i o tu pfií‰tí.

ABE: V útoku hrál Milan Kraft, jak jemu se
dafiilo v této sezónû?

JM: Milan se ze zaãátku nemohl dostat do sestavy.
Nehrál prvních osm zápasÛ. Poslední tfii, ãtyfii t˘dny
hraje skvûle, je sebejist˘ a v nejlep‰í formû. Umí dát
gól i nahrát a rozhoduje zápasy.

Martin ·trbák hodnoti zápas takto: Dnes jsme
‰li do zápasu s tím, Ïe nemáme, co ztratit, protoÏe
se do play-offs nedostaneme. ·lo o to, abychom
hráli dobfie jako t˘m a abychom to stíÏili kaÏdému.
Vyhráli jsme se ‰tûstím, ale vyhráli jsme. Nevím
proã Caron stfiídal Aubina, ale nastoupil na led s
chutí a vy‰lo mu to. Mûl skvûlé zákroky, pomáhal
nám dobfie v defenzivû tím, Ïe nejen dobfie chytal,
ale i pfiesnû rozehrával puky.

Milana Krafta jsme se nejprve zeptali, jak
sleduje PlzeÀ, odkud pochází, v souboji s
Pardubicemi:

MK: Sleduji v‰echny zápasy na internetu. Doufám,
Ïe porazí Pardubice a pÛjdou dál. Na PlzeÀ skuteãnû
vzpomínám v nejlep‰ím, bylo to místo, kde jsem
okusil extraligu.

K samotnému utkání pak Milan Kraft fiekl: Nám
se teì dafií, i kdyÏ Toronto mûlo více ze hry. Mûli
jsme dost ‰tûstí, ale hrajeme dobfie jako t˘m a
vyhráváme.

Svou ãtrnáctou asistenci v této sezónû vidûl
takto: Pfii pfiesilovce jsem mûl hodnû prostoru,
najel jsem mezi kruhy a tam jiÏ byl Ric Jackman,
kter˘ prakticky skóroval do prázdné branky.

Pro SME, Satellite a zpravy.org/nhl Ale‰
Bfiezina

***

Slovenská fotbalová liga
21. kolo: B. Bystrica-Slovan 1:1,

PetrÏalka-Dubnica 1:1, Trenãín-
RuÏomberok 1:1, Trnava-Îilina 2:1, Inter-
Púchov 1:0.

***
Tabuºka

1. B. Bystrica 20 9 6 5 30:22 33
2. RuÏomberok 20 9 5 6 35:30 32
3. Trnava 19 9 4 6 28:23 31
4. Îilina 20 6 9 5 32:27 27
5. PetrÏalka 20 6 9 5 26:24 27
6. Dubnica 20 6 7 7 22:25 25
7. Trenãín 19 7 3 9 21:28 24
8. Inter 20 6 6 8 19:22 24
9. Slovan 20 5 8 7 20:25 23
10. Púchov 20 6 3 11 22:29 21

Sparta i o deseti
porazila Slavii
Slavia-Sparta 0:2

Góly sparÈanÛ Labanta a Kováãe
rozhodly v nedûli veãer na Strahovû 145.
ligové derby praÏsk˘ch S, byÈ hosté z
Letné hráli cel˘ poloãas o deseti.
Tfiíbodov˘ zisk je vrátil na druhou pfiíãku
tabulky.
Sparta nastoupila bez zranûného BlaÏka
a nemocného Zelenky. Mezi tyãe se v
ligovém utkání po 22 mûsících postavil
Kouba, kter˘ poslední derby chytal na
jafie 1996, ale nikdy v nûm neprohrál.
Domácím chybûl zranûn˘ T. Do‰ek.
Hned v úvodu se po centru Poborského
dostal do ‰ance Michalík, ale âern˘ vãas
vybûhl. Na druhé stranû hasil nebezpeãí
Labant pfied Kalivodou, podruhé témuÏ
hráãi sebral míã Kouba. Zatímco na
trávníku se hrál pohledn˘ fotbal, fanou‰ci
Sparty se bavili nesmysln˘m házením
svûtlic za Koubovu branku a vyvolali bitku
s policií Ve 12. min. poslal Latka k zemi
Juna a Labant z 18 metrÛ technickou
stfielou pfies zeì uklidil míã k levé tyãi.
Slavia tlaãila, ale brejky hostí byly
nebezpeãnûj‰í. V závûru poloãasu
zachraÀoval Kouba rukou za ‰estnáctkou
pfied Kalivodou a vidûl ãervenou kartu.
Ze hfii‰tû ‰el ·tajner a do branky nastoupil
k premiéfie Biãík a hned si poradil s
trestn˘m kopem Müllera. Pfiesilovku
Slavie odstartovali po zmûnû stran
petardami její fanou‰ci. Trávník zahalil
d˘m a sudí utkání na pár minut pfieru‰il. I
kdyÏ domácí mûli pfievahu musel âern˘,
likvidoval stfielu Poborského. Biãík se
zase vyznamenal pfii ránû Kalivody. A
Sparta udefiila podruhé. Labant rozehrál
trestn˘ kop a Kováã hlavou pfiekonal
âerného. Sparta se snaÏila dál o brejky a
drÏela co nejdál míã od branky. “Mûli
jsme v úvodu dvû ‰ance, ale nedali jsme
je, Sparta ano. To, Ïe jsme hráli proti
deseti, jsem nevidûl jako v˘hodu.
Nedokázali jsme si poradit,” fiekl kouã
Slavie Josef Csaplár.
Branky: 12. Labant, 71. Kováã. Rozhodãí
Puãek, Ïluté karty: Józsi, Jefferson -
Hübschman, Kováã, ãervená: 43. Kouba,
16 156 divákÛ, poloãas 0:1.
Slavia: âern˘ - L. Do‰ek (75. Luke‰),
Latka, Müller, Józsi - Piták, Bejbl,
Kolou‰ek, ·vec (46. Jefferson) - Kalivoda
(80. Ha‰ler), Kuka.
Sparta: Kouba - Pergl, Hübschman,
Johana, Labant - Poborsk˘, Kováã, Sivok,
Michalík (90. Vofií‰ek) - ·tajner (45. Biãík),
Jun (81. Rezek).
Ostatní zápasy 21. kola: St. Mûsto - Teplice
2:0 (1:0), 43. Kostka, 53. âinãala, 4646.
âeské Budûjovice - Pfiíbram 0:0, 3100.
Opava - Olomouc 1:2 (0:0), 66. Tichota (z
11 m) - 80. Vyskoãil, 82. ZboÏínek, 5321.
ÎiÏkov - Zlín 3:0 (2:0), 55. a 90. Oravec, 29.
Sabou, 2412. Bl‰any - Brno 2:1 (1:1), 8.
Zelenka, 90. Polodna - 12. Má‰a, 2300.
Liberec - Jablonec 0:0, 6480. Zápas PlzeÀ
- Ostrava 1:2.

Tabulka
1. Ostrava 21 12 7 1 44:15 46
2. Sparta Praha 21 10 8 3 35:17 38
3. Slavia Praha 21 11 4 6 27:13 37
4. Olomouc 21 10 6 5 32:17 36
5. St. Mûsto 21 9 5 7 29:29 32
6. Liberec 21 8 7 6 21:16 31
7. â. Budûjovice 21 8 6 7 24:24 30
8. Zlín 21 9 3 9 22:26 30
9. Teplice 20 6 7 7 19:21 25
10. Brno 21 6 7 8 22:27 25
11. Pfiíbram 21 6 6 9 24:23 24
12. Jablonec 21 4 11 6 16:23 23
13. Opava 20 6 3 11 25:40 21
14. ÎiÏkov 21 5 5 10 13:23 20
15. Bl‰any 20 5 3 12 21:40 18
16. PlzeÀ 20 3 6 10 14:32 15


