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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
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!
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Velikonoce v Jeruzalémû, u PlastikÛ a v Gibsonovû filmuVelikonoce v Jeruzalémû, u PlastikÛ a v Gibsonovû filmuVelikonoce v Jeruzalémû, u PlastikÛ a v Gibsonovû filmuVelikonoce v Jeruzalémû, u PlastikÛ a v Gibsonovû filmuVelikonoce v Jeruzalémû, u PlastikÛ a v Gibsonovû filmu
Film The Passion of the Christ trhá rekordy
pokladen, diskutuje se o nûm nejen na stránkách
denního tisku, ale i na stránkách internetu. Ba co
více, mluví o nûm i normální lidé v kavárnách.
Hovofií o nûm i lidé, ktefií bûÏnû do kina nechodí.
Není to zkrátka bûÏn˘ film. KdyÏ jsem se chtûl
pokusit získat právo na publikování obrázku z
filmu, nedostal jsem se ani po nûkolika hodinách
k nûkomu, kdo by mi povolení dal, coÏ pfii
Drabinského Evangeliu podle Jana nebylo
problémem. I kdyÏ jsem ve skrytu du‰e doufal, Ïe
zvítûzí misionáfisk˘ altruismus a Ïe copyright na
film ãi fotky z nûj bude chybût. Místo toho jsem se
dovûdûl, Ïe jiÏ jsou ohlednû copyrightu urãité
soudní spory.
Ale takové vûci se stávají. Pamatuji se, Ïe jsem v

osmdesát˘ch letech dohodl s panem Zástûrou
vysílání Pa‰ijí od PlastikÛ Hlasem Ameriky. S
radostí jsem to volal VráÈovi Brabencovi a ten mû
oznámil, “AÈ si pfieãtou zadní stránku obálky. Je
tam jasnû copyright.” A Pa‰ije PlastikÛ se
nevysílaly.
Vlastnû bych si ani na tuhle pfiíhodu nevzpomnûl,

kdybych v kinû nepotkal Paula Wilsona, kter˘
Pa‰ije PlastikÛ produkoval v roce 1980. ·el právû
z filmu Good bye Lenin. KdyÏ jsem mu fiekl, Ïe jdu
na The Passion of Christ, trochu ho to pfiekvapilo
a nevidûl jsem nad‰ení, Ïe by on chtûl film vidût.
Nebyl jedin˘m, fiada na‰ich znám˘ch odmítla

film, protoÏe je tam pfiíli‰ násilí. Naturalistické
ukázání biãování Krista jim sv˘m zpÛsobem dává

za pravdu. JenÏe pohlédneme-li na obrazy star˘ch
mistrÛ, pak tam mÛÏeme spatfiit podobné scény a
nikdo je neobviÀuje z toho, Ïe propagují násilí.
Jistû jsou zde ‰okující scény, ale je nutné si
uvûdomit úhel pohledu. Násilí není propagováno,
jako tomu je ve filmech, kdy jsou na jedné stranû
“dobfií ho‰i” a na druhé “gangstefii”. Pfiesto je obraz
násilí trochu zjednodu‰en˘. Biãující pacholci to
dûlají s chutí, takÏe divák má pocit, Ïe se jedná o
sadisty a od jejich chování se distancuje. Zvítûzí
pocit: “To udûlali oni tehdy v barbarské dobû.” My
bychom se chovali jinak.
V okamÏiku, kdy si má lid vybrat mezi JeÏí‰em a

Barabá‰em, je Barabá‰ vyjádfien opût jako
psychopat, ale ve skuteãnosti mohl b˘t Barabá‰
velice sympatick˘. Divák nechápe, proã lid chce
jeho osvobození. (Navíc celé jeho jméno bylo JeÏí‰
Barabá‰ a Pilát se ptá, kterého JeÏí‰e chcete
propustit JeÏí‰e Barabá‰e nebo JeÏí‰e Krista? - A.
Novotn˘ Biblick˘ slovník.) Naopak sympaticky
vyznívá postava Piláta, kter˘ se chová jako moudr˘
politik a kter˘ nechce pouze nést následky svého
poãínání. Nechce neklid. Dobfie je vystiÏena
skuteãnost, Ïe “silní politici” velice ãasto podlehnou
tlaku.
Nejsilnûj‰í momenty filmu jsou okamÏiky, kdy se

prolíná “Kázání na hofie” s okamÏiky ukfiiÏování.
Teprve zde lze vysledovat solidaritu s utrpením
druh˘ch. Pokud by tato solidarita byla více
akcentována, vyznûl by film jako protest proti
utrpení, jehoÏ pfiíãina je velice ãasto

institucionalizována státem. Lidé souhlasí s
násilím, pokud je to ve jménu spravedlnosti,
bezpeãnosti, ãi jiného ideálu. Film by vyznûl i jako
solidarita s tûmi, ktefií laãní po spravedlnosti,
ktefií skonãili jako kacífii na hranici, byli
ukamenováni v islámském svûtû, ãi jako solidarita
s tûmi, ktefií skonãili v plynové komofie. Z filmu
není jasné, z ãeho vlastnû nenávist vÛãi JeÏí‰i
Kristu vychází, ale prezentuje pouze dÛsledky
nenávisti.
Vzkfií‰ení, které následuje je pouze naznaãeno,

ale totéÏ lze vytknout Pa‰ijím v provedení PlastikÛ.
Pokud bychom v‰ak tuto druhou stranu mince
Pa‰ijového pfiíbûhu opominuli nebo nemûli na
zfieteli, pak nám nejen cel˘ pfiíbûh nebude dávat
smysl, ale i Velikonoce se tím stanou svátky
nesmysln˘mi a prázdn˘mi, pfii kter˘ch mÛÏeme
nanejv˘‰ slavit konec zimy, malovat si vajíãka a
nikoliv oslavovat návrat Ïivota. Pak se mÛÏeme
dohadovat, jestli se v obrazech star˘ch mistrÛ
jedná o mistrnû udûlané vyjádfiení tragické události
nebo o k˘ã pln˘ násilí. Ve svûtle vzkfií‰ení v‰ak
dostávají tyto události jin˘ rozmûr, daleko ‰ir‰í, a
film nebo hudba zachycuje pouze nepatrnou ãást,
pouze jednu barvu, jeden odstín z tohoto spektra.
Z filmu The Passion of Christ rozhodnû

neodcházíme s veselou myslí, ale zároveÀ z
nûjakého dÛvodu si pfiejeme “Veselé Velikonoce!”
a v následujících dnech bychom se mûli zamyslet
proã.

Ale‰ BfiezinaAle‰ BfiezinaAle‰ BfiezinaAle‰ BfiezinaAle‰ Bfiezina
***

Aprílov˘ sonet
Apríl
pri‰iel si ako na koni
a e‰te k tomu v nedeºu,
keì ãas mlyny nemelú
Mal si mi aspoÀ zazvoniÈ.

Pesniãkou sa mám ozdobiÈ?
No ão uÏ? Ty si raz tak˘.
Priletí‰ z neba ako vtáky
a spadne‰ rovno do vody.

Tak vitaj teda v sonete
Sadni si, nikam neujdem.
Zober si tento boÏí deÀ.

Plnia sa studne - poviete.
To len jar silu naberá.

Zmokol mi apríl na perách.

Jana Kuzmová
(Dopis z Yellowknife na str. 9)

Grünewald:  Detail  UkfiiÏování, Issenheimsk˘ oltáfi, Colmar, Francie(1510-1516), Mnohé obrazy star˘ch mistrÛ inspirovaly Mel
Gibsona pfii natáãení filmu The Passion of the Christ
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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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pro ostatní svût CND $ 48-, US $ 35 -
v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK

PDF elektronicky $ 22 -
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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. 416/531-4836.  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:  9. a 11. 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

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

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

Webová adresa âSSK: 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

âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(200 Annette St., Toronto)

Velk˘ pátek 9. 4. 2004 v 11 hodin
Vel. nedûle 11. 4. 2004 v 11 hodin

***
Slovensk˘ evanjelick˘ kostol

augsburgského vyznania sv. Pavla
(1424 Davenport Rd. Toronto)
Velk˘ pátek 9. 4. 2004  v 10:45

Veãefie Pánû
Velikonoãní nedûle 11. 4. 2004 v 10:45
Veãefie Pánû  - V Kitcheneru  v 15:30

***
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava

(496 Gladstone Av., Toronto)
Zelen˘ ãtvrtek 8.4.2004 v 19:00
Velk˘ pátek 9. 4. 2004 v 15:00

KfiíÏová cesta
Bílá sobota 10. 4. 2004 v 19:00 - Vigilie
Velikonoãní nedûle 11. 4. 2004 v 10:30

***

¤ímsko-katolické bohosluÏby
v Burlingtonu

Velk˘ pátek 9.4. 2004 v 19 hod.
Velikonoãní nedûle 11.4.2004 v 15 hod.

***
¤ímsko-katolické bohosluÏby

na Masaryktownu
Velikonoãní pondûlí 12. 4. 2004 v 15 hod.

***
Slovensk˘ fiecko-katolick˘ kostel

sv Marie
(257 Shaw St., Toronto)

Zeleny ‰tvrtok 8. 4. 2004: 18 hodin
Sv. Liturgia s veãierÀou (anglicky)

19 hodin   STRASTI - ãítanie evanjelií o
utrpení Pána (slovensky, anglicky)

Veºk˘ piatok 9. 4. 2004 v 15 hodin -
Obrady uloÏenia pohrebného rúcha

 19 hodin   RuÏenec - Bolestné tajomstvá
Bílá sobota

10. 4.  2004 v 10 hodin - anglicky,

18 hodin -  Sv. Liturgia s veãierÀou
(anglicky),

19 hodin - Veºkonoãná utiereÀ s
poÏehnaním Paschy (starosloviensky).

VEªKONOâNÁ NEDEªA 11. 4. 2004 -
10 hodin  Veºkonoãná utiereÀ (anglicky)

11 hodin Sv. Liturgia
(slovensky a anglicky)

***
Lutheránsky kostel sv. Luká‰e
(3200 Bayview Ave., Toronto)
Velk˘ pátek 9. 4. 2004 v 12:30.

Velikonoãní nedûle 11. 4. 2004 v 12:30.
***

Slovensk˘ fiímsko-katolick˘ kotel
sv. Cyrila a Metodûje

(5255 Thornwood Drive, Mississauga)
Velikonoãní nedûle 11.4. 2004 v 9 hodin

(anglicky) v 11 hodin slovensky.
Ostatní informace: (905) 712-1200.

***

Velikonoãní bohosluÏby
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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

Toto ãíslo bylo dáno do tiskárny
24 .3.2004 v 03:28

Pfií‰tí ãíslo vyjde: 23. 4. 2004

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

Sokolská Ïupa Kanadská
pfiipravuje

MAJÁLES
v sobotu 8. kvûtna 2004

ve spoleãenské hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto

K tanci a poslechu hraje hudba PRESOVIA z Londonu

Vstupné (v cenû je zahrnuta veãefie)
v pfiedprodeji (do 2. kvûtna):
25 dolarÛ, studenti 17 dolarÛ.

u vchodu: 30 dolarÛ, studenti 22 dolarÛ
Veãefie se bude podávat v 19 hodin

Pfiedprodej vstupenek
Prague Deli 638 Queen St. W. 416/504-5787

Hana Jurásková 416/838-2541
Anna Janou‰ová 905/884-9829

***

3. 4. (so) 11:00
Mezinárodní den RomÛ

Slov. kostel v Hamilton - 604 Barton St.
Veãer zábava

***
3. 4. (so) 20:00

Sólov˘ koncert Lenky Novákové - Masaryktown
***

5. 4. (po) 18:30
Bájeãná léta pod psa - Public Library - Kitchener

***
  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
Cinematheque - 317 Dundas St. W.

***
 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
Cinematheque - 317 Dundas St. W.

***
 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

Cinematheque - 317 Dundas St. W.

Farnost svatého Václava
zve na

Jarní zábavu,
která se koná

17. dubna 2004 v 19 hodin
V hale kostela

496 Gladstone Ave.
Toronto, Ontario
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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

Jevi‰tní sklerotikon ·vestka s Ladislavem Smoljakem
Cimrmanovská hra v premiéfie 30. dubna

Je‰tû dnes si Ïivû vzpomínám na veliké
debaty kolem v˘bûru hry s hostujícím
hercem. Kdo jin˘ neÏ Pavel Král pfii‰el
pfied sedmi lety s návrhem, Ïe by to
tentokráte nemusela b˘t Ïádná klasika a
ani jiná psychologická “kláda”, ale naopak
lehk˘ a ‰imrající humor cimrmanovsk˘.
Îe je sice osobit˘ i osobit˘m zpÛsobem
podávan˘, ale Ïe jednodu‰e zabírá, jako
ostatnû v‰echno, co od pánÛ Ladislav
Smoljaka a ZdeÀka Svûráka doposud
vze‰lo.

Torontská komunitní divadelní
spoleãnost se málem roztfií‰tila na dva
tábory. - Jedni, co tvrdili, Ïe nemáme pro
takov˘ humor diváky, Ïe to, co dûlají ti z
Divadla Járy Cimrmana (dnes) na ÎiÏkovû
v Praze vlastnû ani za divadlo nepovaÏují,
a kdesi cosi... Ti druzí zase byli nad‰eni
natolik, Ïe to ãlovûka aÏ nutilo k
chladnému uvaÏování, jestli to obé není
tak trochu ode zdi ke zdi. Nicménû námût
vyhrál. Námût a nádhernû napsaná hra z
doslova domácího prostfiedí. Vzpomínáte
na Záskok?

Cimrmanova hra o ne‰Èastné premiéfie
hry Vlasta. To byl doslova balzám na
ochotnickou du‰i hereckou. V ní tolik
povûstn˘ ãesk˘ smysl pro humor jenom
jiskfiil. Premiéru mûla hra 4. fiíjna 1994,
my jsme ji uvedli na scénû Nového divadla
16. kvûtna 1997 pod reÏijním vedením
Pavla Krále, a samozfiejmû s Ladislavem
Smoljakem v hlavní roli profesionálního
herce PrácheÀského.

Nu a dnes stojíme ne pfied
rozhodováním “jestli ano nebo ne” - tento
proces jsme si odbyli jiÏ tehdy - ale
abychom se pfiipravili na pfiíjezd mistra
slova a humoru, pana Ladislava
Smoljaka. Pomy‰lení, Ïe na‰e pozvání
pfiijal, nás hfieje pfiímo u srdce. A moÏná
i proto pan Smoljak pozvání pfiijal rád, Ïe
sám kdysi pro‰el co by amatérsk˘ herec
horkou touhou stát na prknech, která
znamenají svût... Má k nám zfiejmû jak˘si
otcovsk˘ vztah.

Ve sv˘ch osmnácti letech se uchytil u
ochotníkÛ v Hole‰ovicích, v ochotnickém
spolku mûstsk˘ch jatek (jak doznává v
zajímavé knize autorÛ Tichého a JeÏka s
názvem ·est z ‰edesát˘ch): “Tak tam
mû vzali, ponûvadÏ zfiejmû nemûli lidi...”

A dále z téhoÏ na jiné stranû, kde se L.
Smoljak otevírá více: “Nikdy jsem si
nefiekl, Ïe divadlo pÛjde stranou a Ïe
budu dûlat muziku. Já dal muziku do
sluÏeb divadla, kde jsem je‰tû mûl
moÏnost mluvit, vymej‰let legrácky. To v
muzice nejde. Tam mohl b˘t smû‰n˘
nebo komick˘ nanejv˘‰ text, ale tím to
haslo.

Vlastnû aÏ do dne‰ka jsem závisl˘ na
verbálním humoru. Nejsem rozen˘ komik
jako tfieba Pepa Dvofiák. KdyÏ hrál v
Semaforu Polednici, mohl fiíci cokoli a lidi
se smáli. Staãilo zahuhlat “Dej sem dítû!”
a divadlo bouchlo. Kdybych pfii‰el na

jevi‰tû já a zahuhlal “Dej sem dítû!”, tak
se to neobejde bez pocitu trapnosti. Má -
na rozdíl ode mû - charizma, které má
správnej komik mít.

Tfieba Vlasta Burian velice ãasto
nastupoval tak, Ïe fiekl za scénou tím
sv˘m nosov˘m hlasem  první vûtu, a
je‰tû se neukázal na jevi‰ti, uÏ se lidi
smáli.

Tohle charizma komika já nikdy nemûl,
takÏe jsem pochopil, Ïe musím mít pointy,
jestli chci rozesmávat lidi, o coÏ mi
vÏdycky ‰lo.”

VraÈme se ale zpût ke ·vestce. Tuto
hru uvedli cimrmanovci na domácí scénû
poprvé 12. listopadu 1997. Velice dobfie
si pamatuji na to, jak jsme vyzvídali, o
ãem to vlastnû je. V podtitulu nese
dovûtek, Ïe se jedná o jevi‰tní sklerotikon.
Nemusíme základ slova ani dlouze
vyhledávat ve slovníku, abychom
pochopili, oã jde.

“Dûláme si legraci sami ze sebe,” fiíká
reÏisér Nového divadla Pavel Král, kter˘
má mj. stejnû vfiel˘ vztah k intelektuálnímu
humoru jako k reÏii takov˘chto dûl.
“Záskok byla fantastická hra z na‰eho
prostfiedí, z prostfiedí amatérského
divadla, ·vestka hovofií o nás v‰ech, o
na‰em zapomínání, o na‰í skleróze.
Jednodu‰e v urãitém vûku zapomínáme,
s tím se nedá nic dûlat. Musíme s tím Ïít.
Zapomínáme my herci, stejnû jako i diváci.
A jestliÏe máme smysl pro humor, tak se
budeme v‰ichni bavit, jestliÏe jej diváci
mít nebudou, tak nám budou za tu hru
nadávat, ale moÏná neÏ skonãí, uÏ
nebudou ani vûdût, co nám vlastnû po
pfiedstavení chtûli. Obû hry jsou nádherné
také proto, Ïe jsou ze Ïivota a o nás.”

Cimrmanovsk˘ humor je tak trochu jin˘
neÏ ten klasick˘ - v cimrmanovsk˘ch
hrách autofii mystifikují diváka, pfiedhazují
mu nezásadní vûci jako podstatné, dÛraz
je poloÏen na absurditû a recesi a na
intelektuálním slovû. Také cimrmanovské
herectví je jiné neÏ to klasické, hra
nesleduje dûj, ale slovo:  “Herectví je tak
trochu zvlá‰tní, totiÏ vÛbec se nehraje.
Slovo, text je tak siln˘ a tak vynikající, Ïe
je naplÀující, staãí. Inscenace nepotfiebují
jiné berliãky v podobû grimas ãi
stylizovaného hlasu,” objasÀuje podstatu
cimrmanovsk˘ch her reÏisér. “A proto
jsem také hledal do obsazení rolí typy
hercÛ a ty, kter˘m je dobfie rozumût a
mají nosn˘ hlas. A patfiiãn˘ vûk, neboÈ

pfiedepsáno je obsazení star‰í vûkovou
kategorií.” Jak jsem uÏ nûkolikrát uvedla,
Pavel Král, milovník intelektuálního
humoru, a toho cimrmanovského zvlá‰È,
se ujal reÏie. Zdálo by se, Ïe pfievzatá
reÏie je v˘hra, protoÏe uÏ je vlastnû
v‰echno vymy‰leno, mouchy vychytány
mnoha reprízami, kost˘my ovûfieny praxí,
rekvizity opravdu jenom ty, bez kter˘ch
by to prostû ne‰lo, ale to se jenom zdá na
první pohled, protoÏe: “Je to hor‰í, neÏ
kdyÏ si ãlovûk nareÏíruje hru sám. Nov˘
reÏisér se totiÏ musí vÏít do pfiedstavy
toho pfiedchozího a musí ty svoje
absolutnû potlaãit. Hostující herec k nám
pfiijede do uÏ nacviãené hry a odehraje si
roli tak, jak je zvykl˘ na domácí scénû.
Nemá ãas se pfieuãovat aranÏmá, pohyb
na scénû, eventuálnû krácen˘ ãi
pfiepracovan˘ text. A udûlat to pfiesnû
podle pfiedlohy je tûÏké - aÈ se kouká‰ na
kazetu desetkrát ãi padesátkrát, vÏdycky
ti nûco uteãe, musí‰ se vracet,
nastudovávat nanovo. A na pÛvodním
pojetí nemohu nic mûnit, i kdybych mûl
tisíc jin˘ch pfiedstav, musím absolutnû
respektovat tu originální - prostû hostující
herec pfiiletí a musí se do námi zhotovené
“boty” jenom nazout. A ãím pohodlnûji,
tím lépe pro hru samotnou. Ostatnû, od
doby, kdy k nám zaãali herecké veliãiny
jezdit, se úroveÀ na‰eho amatérského
herectví zv˘‰ila, a to je ta druhá dobrá
stránka na‰ich pfievzat˘ch her s
hostujícími herci,” uzavírá.

Zb˘vá je‰tû dodat, Ïe premiéra
jevi‰tního sklerotikonu ·vestka se koná
v pátek 30. dubna ve 20 hodin v na‰em
známém Auditoriu Joseph Workman na
Queen St. West v Torontû, reprízy v
sobotu 1. kvûtna v 16 a ve 20 hodin a v
nedûli 2. kvûtna jen v 16 hodin. A co
musím zdÛraznit - rezervace jsou opravdu
nutné. Pfies den volejte na tel.: 416/363-
6786, veãer pak na: 416/463-3182. (A
promiÀte mi toto upozornûní k rezervacím,
ale mnoh˘m telefonátÛm není moc
rozumût, a proto se pfiimlouvám za ty,
ktefií rezervace zpracovávají: buìte tak
hodní a buìte struãní, mluvte nahlas,
pomalu a zfietelnû, uvádûjte jméno,
datum, hodinu a poãet lístkÛ. To úplnû
staãí! A kdyÏ chcete rezervaci potvrdit,
svoje telefonní ãíslo zfietelnû do
záznamníku nadiktujte.)

Vûra Kohoutová
***

Ladislav Smoljak s reÏisérem Pavlem Králem a herci ND na zkou‰ce  inscenace Záskok v roce 1997
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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 $ 20,20 Kã
1 US $ 27,03 Kã
1 EURO 33,15 Kã
100 Sk 82,02 Kã
Quick - 19.3.2004

Kursovní lístek
100 Kã 5,07CDN $
100 SK 4,16 CDN $
1 CDN $ 19,72 Kã
1 CDN $ 24,03 SK
1 US $ 1,35 CDN $
1 EUR 1,64 CDN $
Toronto Star - 18.3.2004

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

Mezinárodní den RomÛ
SdruÏení ãeskoslovensk˘ch RomÛ si dovoluje
pozvat ‰irokou vefiejnost na setkání, které se
koná 3. dubna 2004 v Slovenském katolickém
kostele (1406 Barton St., Hamilton) v 11
hodin. Slavnost se koná u pfiíleÏitosti
Mezinárodního dne RomÛ (8. dubna). Pfii
setkání bude zasazen okrasn˘ strom. Pak
bude následovat pfiehlídka romsk˘ch
hudebních tûles. Veãer ve 20 hodin se koná
taneãní zábava v hale kostela.

hl

Královská konzervatofi
slaví

Rok ãeské hudby
v torontské Royal Conservatory of Music

v Mazzoleniho koncertním sále -
Pátek 30. dubna 2004 ve 20 hodin

ANTONÍN KUBÁLEK a jeho kolegové
MARIE BERARD - housle, STEVE

DANN - viola, WINONA ZELENKA -
violoncello, JOEL KATZ - zpûv, JAMES

ANAGNOSON & LESLIE KINTON -
klavírní duo.
PROGRAM

Vítûzslav Novák (1870-1949):
VZPOMÍNKY, Op. 6: Triste - Inquieto -

Amoroso, Antonín Kubálek - klavír
Bedfiich Smetana (1824-1884):

VEâERNÍ PÍSNù; Joel Katz - zpûv
Antonín Kubálek - klavír

Antonín Dvofiák (1841-1904):
T¤I SLOVANSKÉ TANCE;

James Anagnoson, Leslie Kinton
- klavír pro ãtyfii ruce

Bohuslav MartinÛ (1890-1959):
ETUDY A POLKY;

Antonín Kubálek - klavír
Antonín Dvofiák:

KLAVÍRNÍ KVARTET,
 Op. 87; Winona Zelenka - violoncello;

Steve Dann - viola; Marie Berard - housle;
Antonín Kubálek - klavír.

Vstupenky budou stát 35 dolarÛ.
Tel.: 416-408-2824 Ext 321

www.rcmusic.ca

Velikonoce kolem svûta
Leto‰ní pfiehlídka velikonoãních zvykÛ se bude
konat na kvûtnou nedûli 4. dubna od 12 do 17
hodin v rotundû torontské Nové radnice. Vstup
voln˘.

Uvidíte, jak vypadá velikonoãní chléb a
peãivo z Ukrajiny, Makedonie, Slovenska nebo
z âech. Budete si moci koupit tradiãní
malovaná vajíãka. Tohoto tradiãního festivalu
se zúãastní nejen etnické skupiny z Evropy,
ale i z JiÏní Ameriky a Asie. Podrobnosti jsou
na: www3.sympatico.ca/cfac.toronto.

abe
***

***
Prosba z Yellowknife

V prvom rade Vám veºmi pekne ìakujem za
posielanie Va‰ich novin, ktoré idú „z ruky do
ruky“.
Obraciam sa na Vás s dôverou o pomoc.
Práve som obdrÏala dopis od mojej veºmi
dobrej známej zo Slovenska, pani Jany
Kuzmovej, ktorá je veºmi nadaná poetka. Jej
básnicke zbierky boli uÏ viackrát uverejnené
v slovensk˘ch novinách a ãasopisoch a taktieÏ
boli zverejnené v rozhlase.
Jej básnicka zbierka Okamih bola schválená
ministerstvom kultúry, ktoré jej sºubilo uvolniÈ
peÀaÏn˘ príspevok 15 000 SK, ktor˘ jej chcú
dodaÈ po vyjdení zbierky. Celé vydanie ju
bude staÈ pribliÏne 80 000 SK. Má uÏ
zabezpeãeného vydavateºa, grafika, len
potrebuje zálohu na ‰tart. A v tom je kamen
úrazu! Ja uÏ som poÏiadala spolukrajanov

Ïijúcich tuná o pomoc, ale kedÏe nás tu je len
h⁄stka, stále to nie je dostaãujúce. A preto
chcem touto cestou poprosiÈ krajanov o
pomoc. Dúfam, Ïe bude vo va‰ich silách
uverejniÈ ÏiadosÈ o pomoc vo Va‰ich novinách.
Ak máte nejaké otázky, alebo pripomienky
prosím zavolajte mi na tel. ãíslo (867) 920-
8692, alebo cez e-mail:
franofrano@hotmail.com.
Vopred Vám srdeãne ìakujem aj v mene
Jany Kuzmovej!
S pozdravom

Sidonia FraÀová
P.O. Box 1753

Yellowknife, NT
X1A 2P3

***

Oslavy TGM v Montrealu
Konzulát âeské republiky, âSSK, Jednota
Sokol „Masaryk“ Montreal a Comenius
Institute Montreal uspofiádali v pátek 5. bfiezna
v koncertním sále hudební ‰koly Vincenta d’
Indy (Ecole de musique Vincent d’Indy)
koncert mlad˘ch umûlcÛ pfii pfiíleÏitosti 154.
v˘roãí narození Tomá‰e Gariggue Masaryka
„Young Musicians Celebrate T. G. Masaryk -
the first President of Czechoslovakia“.

Po úvodním slovu paní Aleny Vald‰t˘nové,
pfiedsedkynû poboãky âSSK v Montrealu,
pfiednesla referát o v˘znamu a Ïivotû T. G.
Masaryka generální konzulka âR dr. V.
Jare‰ová a poté byl koncert zahájen zpûvem
ãeské a slovenské hymny.

Koncert byl uveden varhanním sólem z
Glagolské m‰e Leo‰e Janáãka v podaní
Ryana Enrighta. Dále patfiil koncert skvûl˘m
v˘konÛm dvou hlavních protagonistÛ -
pianistovi Martinu Karlíãkovi a barytonu Karlu
M. Ludvíkovi, ktefií postupnû uvedli skladby a
písnû A. Dvofiáka, L. Fi‰era a G. Donizettiho.
Za vrchol celého programu lze jednoznaãnû
povaÏovat uvedení nejznámûj‰ích árií z
Mozartovy Figarovy svatby následovan˘ch
Sonátou B mol, Op. 36 S. Rachmaninova.
Koncert zakonãil varhaník Ryan Enright
skladbou J. S. Bacha a dlouhé ovace
obecenstva.

Po koncertu se konala v pfiísálí koncertního
sálu velmi pfiíjemná recepce.

ko
***

Nokturna na Masaryktownu
Poslední koncert sezóny 2003/2004

Radim Zenkl - mandolína
Jeden z nejlep‰ích mandolinistÛ na svûtû

Jeho loÀské vystoupení v rámci Nokturn bylo jednoznaãnû úspûchem.
KaÏd˘ jeho koncert je pfiekvapením

Podrobnosti: www.radimzenkl.com
Nedûle 25. dubna 2004 v 17 hodin

Vstupné 20 dolarÛ, studenti 15 dolarÛ
Rezervace nutná!

Volejte 416/439-4354
Restaurace Praha * Masaryktown

450 Scarborough Golf Club Rd.

Anketa
Otázky znûly: Krajané mohou kvalitnû ve
stereu poslouchat pfies internet fiadu ãesk˘ch
a slovensk˘ch rozhlasov˘ch stanic. Je je‰tû
zapotfiebí vysílání pro krajany na krátk˘ch
vlnách? Uvítali byste speciální pofiady pro
krajany pfies internet? Napfiíklad nedûlní
bohosluÏby jsou ve tfii hodiny ráno
v˘chodokanadského ãasu. Nemûla by b˘t
moÏnost si je poslechnout kdykoliv?
Vladimír Bubák, Kitchener: Domnívám se,
Ïe existence krátkovlného vysílání Radia
Praha má stále své opodstatnûní. Zejména
pro krajany Ïijící na chorvatském, srbském,
ukrajinském a jiném venkovû, kde sotva
v‰ichni zájemci o dûní v âR mají internet.
RovnûÏ tak i star‰í generace krajanÛ ve
vyspûl˘ch státech (Evropa a severní Amerika)
vût‰inou internet nevlastní a Radio Praha je
tak pro nû vítan˘m a rychl˘m zdrojem
informací.
Petr Pazdera, Praha: Principielnû by se
nemûlo zapomínat na krajany Ïijící v
Rumunsku, na Ukrajinû apod.
Anketa pro ãíslo 8, které se bude zab˘vat
filmem: Kter˘ ãesk˘ nebo slovensk˘ film na
vás udûlal v posledním roce nejvût‰í dojem?
Odpovûdi mÛÏete poslat e-mailem na adresu
satellite1-416@rogers.com nebo faxem na
ãíslo 416/530-0069 mezimûstsky na ãíslo 1-
877-333-6371.

Ale‰ Bfiezina
***

Z koncertu v Montrealu



6   satellite  1-416 April 8, 2004Press

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

Petr ChudoÏilov: Finsk˘ dvojdomek

Denní kronika

Radka Tesafiová
vystavuje

v L’ ARTE
2060 Dundas Street West, Toronto

416/535 -3181
V˘stava potrvá pravdûpodobnû

do 10. dubna 2004

www.radutesaro.com

13. 3. 2004

Zemfiel Karel KachyÀa
Praha-právo (mí‰) -Ve vûku nedoÏit˘ch
osmdesáti let zemfiel v pátek jeden z
nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch filmov˘ch
reÏisérÛ Karel KachyÀa. Podle sdûlení
dcery Eli‰ky âTK podlehl del‰í tûÏké
nemoci v nemocnici v ¤íãanech.
Tento nejplodnûj‰í ãesk˘ filmafi pováleãné

éry domácí kinematografie je podepsán
pod filmy jako Koãár do Vídnû, Ucho, Král
·umavy, UÏ zase skáãu pfies kaluÏe, Lásky

mezi kapkami de‰tû, Sestfiiãky, Smrt
krásn˘ch srncÛ, Kráva, Fany, televizními
snímky Zlatí úhofii, Mûstem chodí Mikulá‰
ãi seriály Vlak dûtství a nadûje a Prima
sezóna.
Karel KachyÀa je reÏisérem 70 filmov˘ch

a televizních, dokumentárních a hran˘ch
filmÛ a autorem více neÏ 40 scénáfiÛ. Jeho
dílo ocenil jednak v roce 1999 Mezinárodní
filmov˘ festival v Karlov˘ch Varech Cenou
za dlouholet˘ umûleck˘ pfiínos svûtové
kinematografii, jednak âeská filmová a
televizní akademie, která mu v roce 1995
udûlila âeského lva za celoÏivotní dílo.

***

 22. 3. 2004

Pfiivezli jsme do âeska
metodu, jak fie‰it problémy

s men‰inami
Praha-mfd/Ivana Cihláfiová-Rozhovor s
GORDONEM GREGOIRE Z
KANADSKÉ KRÁLOVSKÉ JIZDNI
POLICIE
* Do âeska jste pfiijel z kanadské Ottawy
jako manaÏer projektu “community
policing”, kter˘ od roku 2002 funguje i ve
tfiech ãesk˘ch mûstech. Dá se termín
“community policing” jednodu‰e pfieloÏit

jako urãit˘ program prevence kriminality?
S projektem “community policing” pfii‰la
asi pfied ãtrnácti lety kanadská policie,
ale není to jen ãistû program prevence
kriminality. Je to celá nová filozofie
policejní práce, která znamená uÏ‰í
spolupráci, partnerství mezi policií a
pfiedstaviteli urãité komunity pfii fie‰ení
problémÛ, jeÏ se jí t˘kají.
* Jak taková spolupráce probíhá?
KdyÏ se objeví nûjak˘ konkrétní problém,
napfiíklad zá‰koláctví dûtí, drobné
krádeÏe nebo tfieba zneuÏívání drog, tak
se svolá skupina, kde jsou kromû policistÛ
i pfiestavitelé té komunity z oblasti
napfiíklad ‰kolství, zdravotnictví,
sociálních sluÏeb, a snaÏí se problém a
jeho pfiíãiny fie‰it. Community policing je
pfiitom hodnû zamûfien˘ na práci mezi
men‰inami. Kanada je multietnická a
multikulturní zemû, kaÏdé etnikum má
svoje specifika a je nutné najít zpÛsob,
jak naplnit jejich potfieby. A community
policing je nejlep‰í zpÛsob, jak jejich
potfieby identifikovat.
* Máte nûjak˘ pfiíklad úspû‰ného uÏití
této metody z Kanady?
V jedné komunitû byl problém s tím, Ïe
dûti, které nemûly co dûlat, se toulaly po
ulicích a dopou‰tûly se krádeÏí v
obchodech. Pfied místní policejní stanicí
pfiitom bylo volné a nevyuÏívané
prostranství. Policie nejdfiíve iniciovala
setkání s tûmi toulajícími se mlad˘mi, aby
zjistila, co by tak chtûli dûlat. Jedna firma
pak upravila to prostranství a zfiídilo se
tam hfii‰tû na basketbal a volejbal,
elektrárenská spoleãnost tam zavedla
osvûtlení, obchody se sportovními
potfiebami dodaly sportovní náãiní.
Podmínkou ale bylo, Ïe dûti pfievezmou
za hfii‰tû zodpovûdnost a budou dávat
pozor, aby se nic nezniãilo nebo neztratilo.
V˘sledkem bylo, Ïe ti mladí lidé se nauãili
organizovat, dávat na sebe pozor. Vidûli
také, jak jejich rodiãe a dal‰í ãlenové té
komunity spolupracovali. Trvalo to urãit˘
ãas a stálo to úsilí, ale problém s toulav˘mi
dûtmi a krádeÏemi v obchodech to
vyfie‰ilo.
* Na co se zamûfiily projekty v âesku?
Obecnû fieãeno na zlep‰ení vztahu mezi
policií a romskou men‰inou ve tfiech
mûstech, Ústí nad Labem, Jirkovû a
Karviné. Konaly se tfiídenní semináfie,
kam jsme pfiizvali pfiestavitele policie,
romské men‰iny, zástupce z oblasti
‰kolství, sociálních a zdravotních sluÏeb,
a oni sami pak identifikovali konkrétní
problém v té které komunitû. KaÏdá
skupina si pak vypracovala plán a kaÏd˘
ãlen dostal svoji konkrétní úlohu, jak má
pfiispût k fie‰ení problému. TakÏe my
jsme udûlali jenom to, Ïe jsme lidem
ukázali cestu, kterou mohou pouÏít k
fie‰ení problémÛ, jak mohou spoleãnû
pracovat.
* A podafiilo se jim ty problémy vyfie‰it?
Ty projekty je‰tû nejsou ukonãené, je to
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* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

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

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

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Restaurants-Deli's

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

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

stále pokraãující proces, ale urãit˘ch
v˘sledkÛ dosáhli. Napfiíklad v Ústí nad
Labem se podafiilo vyfie‰it jednu nelegální
skládku v romské ãásti mûsta, kde si
hrály dûti a bylo to nebezpeãné. Prvním
cílem bylo spoleãnû vyãistit tu skládku, a
druh˘m, aby se pofiádek udrÏel. A obojí
se podafiilo. Dal‰ím, vedlej‰ím v˘sledkem
pak bylo, Ïe policie navázala úzk˘ kontakt
s romsk˘m terénním pracovníkem a ten
nyní dokonce poÏádal o pfiijetí do
policejního sboru, coÏ by se bez toho
projektu nestalo. V Jirkovû a Karviné
zase fie‰ili problém zá‰koláctví romsk˘ch
dûtí a zneuÏívání drog, hlavnû ãichání
toluenu. I tady pfiicházejí první v˘sledky.
Pfiedev‰ím v‰echny zúãastnûné
pfiekvapilo, co v‰echno tento problém
obsahuje, co v‰echno za ním je.
Samozfiejmû Ïe se nevyfie‰í hned, je
tfieba zaãít od mal˘ch skupin, od
konkrétního dítûte a fie‰it jej dlouhodobû.
* Je community policing pouÏiteln˘ i ve
velkomûstû typu Prahy?
Ano, ten model je jednoduch˘ a
v‰eobecnû pouÏiteln˘. ¤íkáme, Ïe
pracujeme s komunitou, ale jedin˘ rozdíl
mezi mal˘m mûstem a velkomûstem je,
do jaké míry se ti lidé znají. Ná‰ projekt
kromû âeska zahrnuje i Slovensko a
Maìarsko a v Maìarsku pro nûj byla
vybrána jedna lokalita v Budape‰ti.
* Budou dal‰í projekty pokraãovat i u
nás?
Uvedené tfii projekty, které hradí
Kanadská agentura pro mezinárodní
rozvoj, skonãí v prosinci leto‰ního roku.
Organizace Open Society Found ale jiÏ
pfiedloÏila policejnímu prezídiu návrh
projektu velmi podobn˘ na‰emu, na
kterém my budeme spolupracovat a oni
teì budou vybírat dvû mûsta, kde by ty
projekty mohly fungovat. Na podzim pak
plánujeme spoleãnou konferenci, které
se zúãastní zástupci ze v‰ech komunit
zúãastnûn˘ch v projektech, vãetnû tûch
dvou novû vybran˘ch, aby si mohly
vymûnit zku‰enosti. Spolupráce
kanadské a ãeské policie ale bude
samozfiejmû pokraãovat dál v jin˘ch
oblastech.

***

âesk˘ rekord:
 soud o od‰kodnûní trvá 45 let
Praha -mfd/LUDùK NAVARA—Je to
nejspí‰ ãesk˘ „justiãní“ rekord. Jifií Kos z
Prahy se soudí v jedné kauze uÏ 45 let.
Prvních 42 let u ãesk˘ch soudÛ a poslední
tfii roky u Evropského soudního dvora ve
·trasburku.
Za tu dobu chemick˘ inÏen˘r a pozdûj‰í
invalidní dÛchodce vychoval svou dceru,
vystfiídal asi dvacet osobních automobilÛ
a nyní se chystá oslavit osmdesátku.
„Ano, je to tak, soudím se vût‰í ãást
svého Ïivota,“ fiíká. Jeho spor je pfiitom
zdánlivû jednoduch˘ - v padesát˘ch
letech byl nespravedlivû odsouzen za
údajn˘ kriminální ãin z politick˘ch dÛvodÛ
a poslán do dolÛ tûÏit uhlí. Zhor‰ilo se mu
tam zdraví, a tak poÏadoval od‰kodnûní.
Soudí se o nû dodnes.
„Nedávno jsem dostal dopis z Evropského
soudu, Ïe mám vstoupit do jednání z
ãeskou vládou,“ fiíká. Je to první dobrá
zpráva po ãtyfiiatfiiceti letech, kdy jeho
Ïádosti o od‰kodnûní zaãali zamítat,
pfiestoÏe byl v invalidním dÛchodu.
Jednání, které navrhuje Evropsk˘ soud,
znamená, Ïe Kos má ‰anci na vítûzství a
vláda se s ním sama mÛÏe mimosoudnû
dohodnout, aby proces nekomplikovala.
Zatím v‰ak jednání mezi Kosem a vládou
nezaãala.

Je KosÛv spor v âesku nejdel‰í? Je velmi
pravdûpodobné, Ïe ve své „kategorii“
ano. Statisticky se to asi neovûfií.
Ministerstvo spravedlnosti totiÏ eviduje
jen celkové poãty sporÛ nad urãitou délku.
Navíc v tuzemsku KosÛv spor „papírovû“
skonãil pfied tfiemi lety - i kdyÏ ve
skuteãnosti pokraãuje ve ·trasburku.
„Civilních sporÛ del‰ích neÏ sedm let
evidujeme 3300,“ fiíká mluvãí ministerstva
spravedlnosti Vladimír Voráãek.
Podrobnosti o konkrétních sporech uÏ
v‰ak statistika nezná.

***

V evropsk˘ch volbách bude
kandidovat i KníÏák

Praha -mfd/(âTK, rep)-Milan KníÏák je
dal‰í z fiady znám˘ch osob, které se
budou snaÏit o získání kfiesla v Evropském
parlamentu.
Tfiia‰edesátilet˘ fieditel Národní galerie,
kter˘ je znám˘ sv˘mi vyhranûn˘mi
politick˘mi postoji, bude na druhém místû
kandidátky seskupení Národní koalice.
Tu tvofií âeská strana národnû sociální a
krajnû pravicová Národní strana.
„Domnívám se, Ïe se sv˘m
eurorealismem a pomûrnû slu‰nou
znalostí svûta bych byl dobr˘m
zástupcem âeské republiky,“ fiekl KníÏák
âeské televizi, která o jeho kandidatufie
vãera informovala.
JiÏ dfiíve ohlásili svou kandidaturu za
malé strany napfiíklad Vladimír Îelezn˘
ãi Josef Zieleniec.

***

Komunisti sa pohádali
pre Hoptu

Bratislava-sme/MIRKA KERNOVÁ-
Komunistická strana Slovenska sa otriasa
a nie je vylúãené, Ïe sa ako uÏ mnoho
slovensk˘ch strán ãoskoro rozdelí. Sobotné
zasadnutie Ústredného v˘boru KSS, na
ktorom o miesto pri‰iel podpredseda strany
Ivan Hopta, sa skonãilo krikom, nadávkami
a veºa nech˘balo k bitke.
K slovnej pot˘ãke do‰lo na chodbe
bratislavského kultúrneho domu Istropolis
neìaleko toaliet, po skonãení tlaãovej
besedy o v˘sledkoch zasadnutia. Vekom
mlad‰ím komunistom z Bratislavy-
PetrÏalky sa nepáãili dôvody, pre ktoré
Ústredn˘ v˘bor rozhodol o odvolaní Hoptu,
ani spôsob a postavili sa na jeho stranu.
“Keby nebolo nás, nie ste v Ïiadnom
parlamente. Kde ste boli, keì sa
agitovalo?!” kriãali na odchádzajúceho
tajomníka strany Ladislava Jaãu a vedenie
ÚV KSS oznaãili za “nedemokratick˘ch
aparátnikov”. Tí odpovedali napríklad
obvineniami, Ïe mladí sú siskári.
Keì spolustraníci odmietli komunistov z
PetrÏalky vpustiÈ na zasadnutie ÚV,
rozhodli sa zaloÏiÈ frakciu Za demokratickú
KSS. “Úplne neznámi ºudia mi pri‰li vyjadriÈ
podporu a boli surovo vyhodení,” povedal
Hopta, ktor˘ napokon pri‰iel aj o funkciu
ãlena predsedníctva ÚV KSS a sekretariátu
strany. PoslankyÀa Dagmar Bollová
povedala, Ïe neplnil svoje povinnosti v
straníckych orgánoch, poslaneckom klube,
na verejnosti, ani v novinách Úsvit.

***
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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:

MùSTEâKO
aneb Sláva vítûzÛm, ãest poraÏen˘m v mozaice pfiíbûhÛ a

událostí pfii nástupu kapitalismu v malém ãeském mûsteãku.
Îivot malé stfiediskové obce, kde právû skonãil komunismus -

sv˘m mikrosvûtem odhaluje daleko názornûji, na co zde
vlastnû narazila neãekanû spadlá svoboda. Mûli si s ní náhle

poradit stejní, ktefií pfied tím spoleãnû celá desetiletí
vym˘‰leli, jak se co nejlépe naÏrat v totalitû. Teì zaãínají
uskuteãÀovat své malé sny o hotelích pln˘ch NûmcÛ. Po

období snûní se dostavuje tvrdá realita. Komedie neznamená,
Ïe se pofiád jenom smûjete, nûkdy vám pfii ní mÛÏe b˘t i

hodnû smutno.
Hrají: O. Brancuzsk˘, R. Novák, P. Kfiiváãek, N. Lich˘,

M. Uãík, Vl. Brabec a mnoho jin˘ch.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû

hofikou komedii J. Krause

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

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/
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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!

23. 3. 2004
Policie zatkla

primátora Kladna
Kladno-mfd/JIND¤ICH ·ÍDLO,
LUDMILA VONDRÁKOVÁ-Kladensk˘
primátor Milan Volf, jeden z
nejúspû‰nûj‰ích komunálních politikÛ
ODS, je v policejní cele a hrozí mu aÏ tfii
roky vûzení. Je to poprvé, kdy policie tak
vysoce postaveného komunálního
politika zatkla pfiímo v úfiadu. Speciální
protikorupãní jednotka policie ho vãera
ráno obvinila ze zneuÏití pravomocí
vefiejného ãinitele.
Policie se domnívá, Ïe b˘val˘ prvoligov˘
hokejista Volf (40) bez schválení
zastupitelstva zafiídil jedenaãtyfiicet
milionÛ korun pro místní hokejov˘ klub.
„S prostfiedky, které byly majetkem mûsta,
nakládal jako se sv˘mi vlastními,“ tvrdí
mluvãí policejního prezidia Blanka
Kosinová. „Tam, kde mûlo rozhodovat
zastupitelstvo, rozhodoval sám.“
Kladensk˘ magistrát povaÏuje obvinûní
svého primátora za nesmyslné.
„O celkové v˘‰i podpory pro hokej
rozhodovalo vÏdy zastupitelstvo,“ fiíká
kladensk˘ radní Otakar âern˘ (ODS),
kter˘ je zároveÀ generálním manaÏerem
místního hokejového klubu. „Nechápu,
jak vlastnû policie k té ãástce
jedenaãtyfiicet milionÛ dospûla.“
Policie je pfiesvûdãena, Ïe primátor dával
v letech 2000 a 2001 o vlastní vÛli pfiíkazy
mûstské spoleãnosti SAMK, které patfií
hala, kde kladensk˘ klub hraje. Podle
policie v‰ak byly obchody mezi SAMK a
hokejov˘m klubem pro mûsto nev˘hodné.
Primátorovo zatãení politiky ODS
nepfiíjemnû pfiekvapilo. Kladno lze totiÏ
oznaãit za jednu z ba‰t ODS.

Volf tu na podzim 2002 dokázal zvítûzit
drtiv˘m zpÛsobem, ODS získala pfies
polovinu hlasÛ a ve mûstû vládne od té
doby sama. „Je to nepfiíjemné, nicménû
mám jen minimum informací a ctím
presumpci neviny,“ fiíká pfiedseda ODS
Mirek Topolánek. „Je dÛleÏité, aby
vy‰etfiování a pfiípadnû soud probûhly
rychle, a ODS se k nim postaví podle
zásady padni komu padni.“

***

 Pût nákladních aut vyletûlo
v Karlov˘ch Varech do povûtfií
Karlovy Vary-mfd (lep, zed)  - Nûktefií lidé
v Karlov˘ch Varech si mysleli, Ïe zaãala
válka. Tak silné byly v˘buchy, které v
pondûlí ráno deset minut po ‰esté hodinû
probudily ãást mûsta na sídli‰ti Stará
Role v Karlov˘ch Varech. Explodovaly
palivové nádrÏe pûti nákladních aut ve
velkoskladu, kter˘ patfií jednomu z
nejvût‰ích tuzemsk˘ch dovozcÛ tabáku
firmû Velta Plus Tobacco.
„Bylo to jako ve válce. Hust˘ ãern˘ d˘m
vystoupal do tfiicetimetrové v˘‰ky,“ popsal
vrátn˘ spoleãnosti Karel Kapustík. Ten
byl ráno ve firmû jako první. „KdyÏ jsem
letûl volat hasiãe, v‰echno to uÏ bouchalo
a létalo do povûtfií,“ popsal. Hasiãi uÏ jen
zachraÀovali okolní budovy. Auta shofiela
i s tabákem.
Jeden ze ãtyfi vietnamsk˘ch jednatelÛ
firmy Toan Le Duc sedûl otfiesen pfied
sídlem spoleãnosti v autû s hlavou v
dlaních. „Nezlobte se, je‰tû jsem se z
toho nevzpamatoval,“ nechtûl událost
komentovat. Policisté zji‰Èují, zda auta
nûkdo podpálil schválnû, nebo zaãala
hofiet kvÛli nedbalosti. PoÏár mohl
vypuknout i kvÛli technické závadû.

***



April 8, 2004 9  satellite  1-416Press

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Satellite 1-416 je mediálním partnerem plzeÀského festivalu Finále 2004

Zpravodajství jiÏ v pfií‰tím ãísle!

Odborníci tvrdia: Prezidentská
kampaÀ v STV je alibistická

BRATISLAVA-sme (hr)-Rozhovory s
prezidentsk˘mi kandidátmi, ktoré Slovenská
televízia vysiela ako predvolebnú kampaÀ,
odborníci tvrdo kritizujú. STV akúkoºvek kritiku
odmieta. Tvrdí, Ïe spôsob, ktor˘ zvolila je
optimálny.
“Je to veºmi neefektívne a neúãinné. Nechcem
povedaÈ priamo zbytoãné,” hovorí sociológ
Pavel Haulík z agentúry MVK. STV sa podºa
neho spreneverila svojmu poslaniu.
“Je to skutoãne veºmi ÈaÏkopádna forma,”
hovorí Rastislav KuÏel, v˘konn˘ riaditeº
MEMO ’98.
Televízia by mala pomôcÈ voliãovi zorientovaÈ
sa medzi kandidátmi t˘m, Ïe by na nich tlaãila,
aby sa jasne a zrozumiteºne vyjadrili k
zásadn˘m problémom. Spôsob, ak˘m
verejnoprávna televízia kandidátov
prezentuje, je podºa Haulíka z hºadiska
moÏnosti ovplyvniÈ rozhodovanie voliãov
“slabulink˘, skôr alibistick˘”.
Sociológ kritizuje aj to, Ïe STV na kampaÀ
urãila svoj málo sledovan˘ druh˘ program,
ale aj spôsob vedenia rozhovorov, v ktor˘ch
ch˘ba ak˘koºvek náboj ãi ostrie. “Pokojne ich
mohla nahradiÈ predvolebn˘mi ‰otmi.”
Okrúhle stoly ãi diskusie kandidátov, ktoré
riaditeº televízie Rybníãek zavrhol, by pritom
voliãom podºa Haulíka pomohli
jednoznaãnej‰ie a presnej‰ie sa zorientovaÈ
v kladoch a záporoch kandidátov a v ich
programoch. Mohli zohraÈ celkom v˘znamnú
úlohu najmä v postojoch zatiaº
nerozhodnut˘ch voliãov, ktor˘ch je 10 - 20
percent.
KuÏel kritizuje aj formu rozhovorov, ktorú
STV zvolila. “Nie veºmi pripomína novinársku
prácu ako takú.” Novinár by mal konfrontovaÈ
kandidátov s otázkami, ktoré môÏu voliãov

zaujímaÈ. “Nemyslím si, Ïe by kandidáti mali
maÈ moÏnosÈ vyberaÈ si otázky.”

***

Exposlanca odsúdili
na 5 rokov

ÎILINA, BRATISLAVA-sme(sp, tasr)-
B˘valého poslanca parlamentu za SOP
Imricha Sládeãka a neskôr kandidáta SNS
odsúdil senát Krajského súdu v Îiline na päÈ
rokov väzenia. Trestn˘ ãin podvodu, z ktorého
je podºa súdu vinn˘, spáchal e‰te predt˘m,
ako sa stal poslancom.
Súd udelil ‰tyrom obÏalovan˘m v kauze
Centrogel tresty od dvoch do piatich rokov.
Okrem Sládeãka má päÈ rokov v najºah‰ej
prvej nápravnov˘chovnej skupine stráviÈ aj
druh˘ konateº firmy Centrogel Peter â., tieÏ
za podvod v spolupáchateºstve. B˘val˘ riaditeº
Okresného úradu práce v Martine Pfiemysl
Ch. a jeho ‰tatutárny zástupca Pavol L. dostali
dva roky s odkladom na dva roky za
poru‰ovanie záväzn˘ch pravidiel
hospodárskeho styku.
“V‰etky hºadiská boli zohºadnené v zmysle
Trestného zákona a predpokladáme, Ïe takéto
tresty sú postaãujúce,” povedala predsedníãka
senátu Eva Kyselová. AÏ po doruãení
rozsudku bude zrejmé, ãi sa odsúdení
odvolajú.
ObÏalovaní vyhlásili, Ïe sa cítia nevinní.
Sládeãek v závereãnej reãi povedal, Ïe 30.
marca uplynie päÈ rokov od medializácie
kauzy, ktorú povaÏuje za ãisto politickú.
Martinská firma Centrogel dostala od
okresného úradu práce 22 miliónov korún na
vytvorenie 111 pracovn˘ch miest. S
novoprijat˘mi pracovníkmi v‰ak po dvoch
mesiacoch v skú‰obnej lehote pracovn˘
pomer zru‰ila.

***
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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

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

Majetek BáÀsk˘ch staveb
 je v neznámu

Praha-právo/Pavel BlaÏek-Kdo je nyní
vlastníkem majetku nûkdej‰ích BáÀsk˘ch
staveb Most, které poslal pfied dvûma lety
do konkursu soudce Jifií Berka? Odpovûì
je zdánlivû jednoduchá, ale zároveÀ i sloÏitá.
Majetek má b˘t nyní ve spoleãnosti BáÀské
stavby Mostecka, která je podle obchodního
rejstfiíku v likvidaci. O jejím vlastníkovi ale,
zdá se, nikdo nic neví. I proto se o pfiípad
zajímá policie.
Soudce Jifií Berka je t˘Ï konkursní soudce,

kter˘ byl letos obÏalován ze zloãinného
spolãení. Nikoli v‰ak v souvislosti s tímto
konkursem, pfiestoÏe ‰lo o majetek zhruba
za 400 miliónÛ korun, kter˘ konkursní
správce prodal za 11,5 miliónu.
“Policie pfiípad BáÀsk˘ch staveb Most a

BáÀsk˘ch staveb Mostecka provûfiuje. Víc
nelze sdûlit,” odpovûdûla na dotazy Práva
Daniela Smetanová z praÏského Vrchního
státního zastupitelství, která dozoruje
vy‰etfiování soudce Berky.
Jedin˘m vlastníkem BáÀsk˘ch staveb

Mostecka je kanadská spoleãnost ICS
International Trading Company Ltd., o níÏ
se Právu nepodafiilo dopátrat se bliÏ‰ích
informací.
“Nemáme Ïádn˘ údaj ani o vlastnících této

spoleãnosti. Pátrejte v kanadském
obchodním rejstfiíku,” radila Právu
pracovnice praÏského Obchodního
rejstfiíku.
Mylné doporuãení. Kanada podle

praÏského velvyslanectví této zemû Ïádn˘
obchodní rejstfiík podobn˘ ãeskému
nevede. “Nedafií se nám tuto spoleãnost v
Kanadû vypátrat,” fiekla Právu po dvou
t˘dnech dotazování pracovnice
velvyslanectví.
Podle ministerstva financí by tyto obtíÏe

nemûly ale b˘t problémem. “Z hlediska
platn˘ch ãesk˘ch zákonÛ postaãuje, jestliÏe
jsou známi místnû pfiíslu‰nému finanãnímu
úfiadu pfiedstavitelé statutárních orgánÛ
BáÀsk˘ch staveb Mostecka. Nemusí v nich
zasedat vlastníci,” fiekl pracovník tiskového
odboru ministerstva financí Radek
Nûmeãek.
BáÀské stavby Mostecka podle

obchodního rejstfiíku sídlí v âesk˘ch
Budûjovicích. Pro finanãní úfiad problém
pfiedstavují. “VÛbec nic o této spoleãnosti
nevíme,” odpovûdûla v pondûlí Právu
vedoucí vymûfiovacího oddûlení
ãeskobudûjovického finanãního úfiadu
·tûpánka Havrdová. Nezdarem skonãily i
pokusy o navázání kontaktu se sídlem firmy
a statutárními pfiedstaviteli BáÀsk˘ch staveb
Mostecka.
Neinformovanost finanãního úfiadu

znamená, Ïe nikdo neví, kde údajn˘

kanadsk˘ vlastník BáÀsk˘ch staveb
Mostecka platí danû a dal‰í odvody.
Nezodpovûzenou otázkou je také, kam
zmizí stamiliónov˘ majetek spoleãnosti.
Podle obchodního rejstfiíku totiÏ ICS

International Trading Company Ltd. jako
jedin˘ akcionáfi provedl loni v fiíjnu likvidaãní
operaci: “O zru‰ení spoleãnosti (BáÀsk˘ch
staveb Mostecka, pozn. red.) s likvidací a
jmenování likvidátora rozhodl dne 15. 10.
2003 jedin˘ akcionáfi. O rozhodnutí byl
sepsán notáfisk˘ zápis ze dne 15. 10. 2003,
ã. N 885/2003, NZ 653/2003.”

***
Ko‰Èál pfiipustil

prodej Sparty PPF
Praha-právo/Karel Felt-Prezident
fotbalové Sparty Praha Vlastimil Ko‰Èál
pfiipou‰tí prodej nejslavnûj‰ího ãeského
klubu finanãní skupinû PPF. Vypl˘vá to z
jeho pondûlního prohlá‰ení, v nûmÏ se
mj. pí‰e: “O oficiálním zájmu finanãní
skupiny PPF jsme informováni, ale znovu,
jako uÏ nûkolikrát v minulosti opakuji: v
trÏním prostfiedí je v‰e na prodej. Objeví-
li se kvalitní nabídka, nevyluãuji, Ïe k
jednání o prodeji akcií spoleãnosti PPF
dojde.”

Odmítl v‰ak cokoli dal‰ího komentovat
nebo uvést, zda jiÏ do‰lo k jednání nebo
jestli sdûlil PPF ãástku, za jakou by mûly
b˘t akcie Sparty prodány. Rozhodnû
odmítl, Ïe by majoritní vlastník akcií Axel
Diekmann mûl finanãní potíÏe, kvÛli nimÏ
by chtûl Spartu prodat.

Ko‰Èál vlastní minoritní podíl
sparÈansk˘ch akcií asi ve v˘‰i pûti
procent. Pfied ãasem v rozhovoru pro
Právo naznaãil i ãástku, na kterou si
momentálnû Spartu cení... “Pohybuje se
okolo jedné miliardy korun,” fiekl Ko‰Èál a
na adresu PPF uvedl: “Dle mého názoru
je to spoleãnost, která by mohla v
budoucnu dát fotbalovému klubu AC
Sparta Praha dal‰í moÏnosti pro jeho
rozvoj, pfiedev‰ím v evropském fotbalové
mûfiítku.”

Zájem o Spartu potvrdil i tiskov˘ mluvãí
PPF Ivan Lackoviã: “Analyzujeme tuto
pfiíleÏitost. Jsme na poãátku úvah o této
vûci.”

Pod Ko‰Èálov˘m vedením se povedlo
klub po prodeji Rosického do Dortmundu
oddluÏit. Prodej Sparty mÛÏe nyní
souviset i s Ko‰Èálovou zvaÏovanou
kandidaturou na funkci pfiedsedy
âeskomoravského fotbalového svazu.

“Pokud bych byl zvolen, byly by tyto
dvû funkce nesluãitelné a ze Sparty bych
ode‰el. O její budoucnost v‰ak nemám
obavu, protoÏe je uÏ dobfie fungující
spoleãností,” uvedl Ko‰Èál v rozhovoru
pro Právo.

Nûmeck˘ majitel Sparty Diekmann
koupil klub uÏ pfied pûti roky od VSÎ
Ko‰ice pfiibliÏnû za 900 miliónÛ korun...
“Byl to vyhofiel˘ dÛm,” prohlásil tehdy
souãasn˘ generální fieditel Sparty
Miroslav Pelta. V roce 1996 koupily
Ko‰ice Spartu za pfiibliÏnû stejnou ãástku
od Petra Macha, kter˘ ji na zaãátku 90.
let získal za pût miliónÛ korun.

Jsem Ïena stfiedního vûku s praxí
o‰etfiovatelky star‰ích lidí v

Kanadû. Vzhledem k tomu, Ïe mi
bude konãit pracovní smlouva,
hledám od záfií 2004 (moÏná i
dfiíve) podobné zamûstnání.

Mohu opatrovat i dítû v slovenské
nebo ãeské rodinû v Torontû anebo

v okolí. Zájemci zavolejte do
kostela sv. Pavla:
416/658-9793.

1408-8
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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

Sports

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

Bude finále Zlín-Sparta?
Po ãtyfiech zápasech totiÏ vedou Zlín i
Sparta své série 3:1 a k postupu jim staãí
pouze jedno vítûzství. Obû muÏstva,
obzvlá‰tû Sparta, v‰ak mûla i znaãnou
dávku ‰tûstí, bez kterého se play-offs
neobejde. Zlín vyhrál v prvním utkání
pfiesvûdãivû 7:2. DÛleÏité v‰ak bylo druhé
utkání, v kterém PlzeÀ tvrdû vzdorovala a
o vítûzství domácích 4:3 rozhodl aÏ v 8.
minutû prodlouÏení domácí Bala‰tík. V
tfietím utkání byla úspû‰nûj‰í PlzeÀ 3:2,
ale ve ãtvrtém zápase opût dominovali
zlín‰tí hokejisté, ktefií zvítûzili 3:0.
Ponûkud vyrovnanûj‰í byla druhá série,
ve které Slavia byla v prvním utkání
hokejovûj‰í a  zvítûzila 4:1. Dal‰í tfii utkání
se nerozhodly ani po ‰edesáti minutách
hry. V druhém zápase o vítûzství Sparty
2:1 rozhodl Chabada v 63. minutû. V
Edenu pak rozhodovaly dvakrát
samostatné nájezdy. V tfietím utkání, které
skonãilo po sedmdesáti minutách 1:1
rozhodl penalty SparÈan Ton. Ke
skuteãnému dramatu do‰lo ve ãtvrtém
zápase Slavia vedla po prvních dvaceti
minutách 3:1. Sparta v závûreãné tfietinû
nejprve sníÏila Dragounem v 45. minutû
a v poslední vtefiinû vyrovnal Chabada.
Pfii samostatn˘ch nájezdech v‰ak o jejím
vítûzství rozhodl ¤ezníãek.

Na Slovensku je jiÏ znám˘ první finalista
Trenãín dokázal totiÏ ãtyfiikrát za sebou
porazit Ko‰ice: 3:1, 7:0, 6:2 a 1:0. V
druhé sérii Zvolen-Slovan zvítûzili vÏdy
domácí hokejisté: V Zvoleni zápasy
skonãily 2:1 a 4:3. V Bratislavû byl pak
lep‰í dvakrát Slovan 8:2 a 5:3. Páté utkání
se hrálo opût v Zvoleni a domácí i tentokrát
vyhráli o branku 2:1. V baráÏi o ligu
zvítûzila Dukla Jihlava nad âesk˘mi
Budûjovicemi 4:0 na zápasy.

***
Slovenská liga CorgoÀ

19. kolo (dohrávka): Inter-Trenãín 1:0,
PetrÏalka-Púchov  3:0, B. Bystrica-Îilina
0:0, Trnava-RuÏomberok 1:0, Dubnica-
Slovan 4:1.
22. kolo:  Dubnica-Trnava 1:0, Slovan-

RuÏomberok 1:2, Púchov-Trenãín 1:0,
B. Bystrica-PetrÏalka 1:0, Îilina-Inter 2:1.

Tabuºka
1. B. Bystrica 22 10 7 5 31:22 37
2. RuÏomberok 22 10 5 7 37:32 35
3. Trnava 21 10 4 7 29:24 34
4. Îilina 22 7 10 5 34:28 31
5. Dubnica 22 8 7 7 27:26 31
6. PetrÏalka 22 7 9 6 29:25 30
7. Inter 22 7 6 9 21:24 27
8. Púchov 22 7 3 12 23:32 24
9. Trenãín 21 7 3 11 21:30 24
10. Slovan 22 5 8 9 22:31 23
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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.

Slávisté se vyhoupli za Baník
Ostrava-Slavia 0:2
Ostravská domácí neporazitelnost vzala poprvé
v sezónû za své v sobotu, kdy si z BazalÛ
odvezla cenné tfii body Slavia. Baník dal‰í dÛleÏit˘
krok v cestû za vysnûn˘m titulem nezvládl,
zápas se domácím pfied tradiãnû fantastickou
diváckou kulisou nepovedl. Pfiitom domácí mûli
dobr˘ vstup do zápasu. Soupefie zatlaãili na jeho
polovinu, Liãka mohl bûhem ãtvrt hodiny dvakrát
skórovat, ale ani jednu ‰anci nedal. A tak pfii‰el
trest. Bolf místo odkopu namazal balón Józsimu,
ten na‰el ve vápnû Pitáka a záloÏník praÏského
celku mûl dost ãasu, aby míã uklidil do sítû - 0:1.
Pak se zku‰en˘ slávistick˘ útoãník zjevil dvakrát
sám pfied La‰tÛvkou, jenÏe s nabídnut˘mi
‰ancemi naloÏil lajdácky. Jinak mohli vést hosté
v poloãase uÏ 3:0.  Baník se snaÏil alespoÀ
vyrovnat, jenÏe hráãÛm ligového lídra se nedafiilo.
Matu‰oviã sice trefil po centru Látala hlavou
bfievno, ale to bylo v‰e. Hosté pozornû bránili a
vyráÏeli do brejkÛ. V samém závûru se Slavia
doãkala druhého gólu, kdyÏ Pitákovu pfiihrávku
trefil levaãkou stfiídající Ha‰ler a radoval se z
premiérové ligové trefy. Branky: 16. Piták, 90.
Ha‰ler. 17 679 divákÛ, poloãas 0:1.
 Zlín- Opava  0:0
Utkání zÛstalo hodnû za oãekáváním, branky
nepfiineslo a k ligové úrovni mûlo daleko.
3058 divákÛ.
Teplice -Bl‰any 2:2
Hosté si odvezli z Teplic bod, o kterém v
poloãase uÏ ani nesnili a záfiili ‰tûstím. Branky:
2. Verbífi, 35. Kuchafi - 55. Polodna, 66. Pudil.
4128 divákÛ, poloãas 2:0.
Brno-PlzeÀ 4:0
BrÀané rozhodli o jasné v˘hfie nad ne‰kodnou
Plzní uÏ v prvním poloãase.  Branky: 9., 24. a
62. z pen. Pacanda, 44. Kroupa. 3156 divákÛ,
poloãas 3:0.
Pfiíbram-FC Synot  1:0
Tûsné, ale zaslouÏené vítûzství vybojovala
Pfiíbram nad zcela ne‰kodn˘m Synotem.
Branka: 74. Otepka.  4181 divákÛ, poloãas
0:0.
Jablonec-ÎiÏkov 1:1
Nekoncentrovanost v samotném závûru
utkání sebrala fotbalistÛm Jablonce vítûzství
nad ÎiÏkovem v souboji celkÛ ze spodních
pater tabulky. Branky: 25. ·enkefiík - 90.
Klimpl.  3482 divákÛ, poloãas 1:0.
Olomou-Budûjovice  1:0
Sigma znovu neoslnila, ale spasil ji Hudec a
udrÏel ji tak v boji o pohárovou Evropu. Branka:
38. Hudec. 5120 divákÛ, poloãas 1:0.
Sparta-Liberec 0:0
Sparta nedokázala na jafie vstfielit doma ani
branku. I tentokrát byl Liberec lep‰í a mûl
blíÏe k vítûzství. 6824 divákÛ.

Tabulka
1. Ostrava 22 13 7 2 44:19 46
2. Slavia 22 12 4 6 29:13 40
3. Sparta 22 10 9 3 35:17 39
4. Olomouc 22 11 6 5 33:17 39
5. Liberec 22 8 8 6 21:16 32
6. Synot 22 9 5 8 29:30 32
7. Zlín 22 9 4 9 22:27 31
8. Budûjovice 22 8 6 8 25:25 30
9. Brno 22 7 7 8 26:27 28
10. Pfiíbram 22 7 6 9 25:23 27
11. Teplice 21 6 8 7 21:23 26
12. Jablonec 22 4 12 6 17:24 24
13. Opava 21 6 4 11 25:40 22
14. ÎiÏkov 22 5 6 11 14:24 21
15. Bl‰any 21 5 4 12 23:42 19
16. PlzeÀ 21 3 6 12 14:36 15

NHL
Rozhodla první tfietina

Toronto-Colorado 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)
Branky: 8. Nolan 18 (Francis). 9. Reichel 10
(Johansson) 11. Antropov 10, 40. Sundin 30
(Mogilnyj, Roberts), 60. Nolan 19 (Kaberle) v
oslabení, do prázdné branky - 33. Liles 8
(Konowalchuk, Sakic) pfiesilovka, 36. Sakic 32
(Kariya, Hejduk) pfiesilovka. Stfiely na branku:
24:34. Pfiesilovky: 3:8. VyuÏití: 0:2. Diváci: 19449.

Colorado bylo aktivnûj‰í, ale Toronto dokázalo
vyuÏít chyb a v 11. minutû první tfietiny jiÏ vedlo 3:0.
Coloradu se podafiilo pfii zbyteãném vylouãení
Belaka a Belfoura sníÏit na rozdíl jediné branky,
inkasovalo v‰ak z hole Sundina v závûru druhé
tfietiny a to rozhodlo. Nolan pak peãetil do prázdné
branky. V dresu Toronta vstfielil svou desátou branku
Robert Reichel. Tomá‰ Kaberle zaznamenal svou
28. asistenci. Jednu asistenci zaznamenal vloni
nejlep‰í stfielec NHL Milan Hejduk. Zde je jeho
zhodnocení utkání:

MH: Mûli jsme pomûrnû ‰patn˘ zaãátek. Dostali
jsme rychle tfii góly a to se pak tûÏko otáãí. SnaÏili
jsme se a dotáhli jsme to na 2:3, ale dostali jsme
deset sekund pfied koncem druhé tfietiny branku.
Mûli jsme ‰ance na srovnání, ale Belfour zachytal
dobfie.

ABE: Jaké jsou zmûny v muÏstvu od loÀské
sezóny, kdy jsi zaznamenal padesát branek?

MH: Zmûny jsou velké. Vymûnilo se
pûtasedmdesát procent hráãÛ. ZÛstalo snad pût
nebo ‰est hokejistÛ. Zbytek je zcela nov˘. V‰ichni
od nás oãekávali nûjaké fantastické v˘sledky, ale
zatím se tak nedûje.

ABE: Nepfievy‰uje útok obranu?
MH: Myslím si, Ïe obranu máme dobrou, ale

máme hodnû zranûn˘ch hráãÛ. Dnes nehrál
napfiíklad Forsberg. Nehráli jsme snad ani jednou
kompletní.

ABE: Také není nejsilnûj‰ím místem brankáfi?
MH: Já bych Davida Aebischera nezatracoval.

Chytá dobfie a hodnû lidí pfiekvapil. Není lehké
nahradit Patricka Royu. Vypofiádal se s tím dobfie.
Dnes moÏná dostal jeden nebo dva laciné góly, ale
to se stane. Celou sezónu v‰ak chytá pomûrnû
dobfie.

ABE: Jak hodnotí‰ tuto fázi sezóny, kdy o
postupujících je rozhodnuto?

MH: SnaÏíme se hrát stále naplno a vypadalo to,
Ïe bychom mohli vyhrát celou konferenci. Rádi
bychom ‰li do Stanley Cupu z prvního místa v
konferenci anebo alespoÀ v divizi, abychom mûli v
prvním kole v˘hodu domácího prostfiedí.

ABE: Toronto a Detroit se posilovaly do
Stanley Cupu, jak to bylo s Coloradem?

MH: Nezískali jsme sice nikoho z absolutní ‰piãky,
ale zmûny byly i u nás.

ABE: TvÛj dlouhodob˘ spoluhráã Martin
·koula ode‰el do Anaheimu, jak je tam
spokojen?

MH: Je tam spokojen˘. Hodnû hraje, má tam pfies
dvacet minut za zápas. Anaheim je skuteãnû jedno
z tûch lep‰ích muÏstev, kam mohl jít.

***

ABE: Jak se ti hraje s Pavlem Kubinou?
MC: Velice dobfie. Je to vynikající obránce. Tento
rok se mu dafií i stfielecky. Má ‰estnáct gólÛ. Letos
se dostal do All Stars. Je to ofenzívní obránce,
kterého je zapotfiebí na modré ãáfie.
ABE: Na které muÏstvo bys nechtûl narazit v
play-offs?
MC: To záleÏí na ‰tûstí. KaÏd˘ t˘m je tûÏk˘, ale
nejhor‰í jsou Toronto a Boston.
ABE: T˘my z V˘chodní konference mnoho
necestují, pfiesto pro muÏstvo z Floridy mÛÏe
b˘t nepfiíjemné, kdyÏ pfiijede nûkolikrát za
sezónu do chladného Ontaria?
MC: Je to vÏdycky na krátkou dobu. Je tu zima, ale
na nás to nemá celkem Ïádn˘ vliv.
ABE: Vyvinula se rivalita mezi vámi a Floridou,
nebo jsou tato utkání jako kterákoliv jiná?
MC: Samozfiejmû jsou to tvrd‰í utkání, ale rivalita
se vytváfií mezi v‰emi t˘my v jednotliv˘ch divizích.
TakÏe je to dost podobné kdyÏ hrajeme tfieba s
Washingtonem.
ABE: Tampa nemûla pfiíli‰ povûst hokejového
mûsta. Jak to tam nyní vypadá?
MC: Teì je to lep‰í. Lidé poznávají hokej a pak
hodnû lidí cestuje na Floridu z Toronta a Ottawy a
ti také pfiijdou na hokej. Na poslední zápasy máme
teì vyprodáno, takÏe je to i po této stránce vynikající.
ABE: Jakou oãekává‰ atmosféru pfii play-offs?
MC: Minul˘ rok jsem byl jako náhradník, nehrál
jsem, ale vidûl jsem to a zaÏil jsem to. Lidé jsou
obleãení do bílého nebo do modrého a je to vynikající
hrát pfied takov˘m publikem.

Ale‰ Bfiezina
***

Javorové listy na ‰vestkách
Toronto-Tampa Bay 2:7 (1:4, 1:1, 0:2)

Branky: 6. Mogilnyj 7 (Sundin, Leetch) pfiesilovka,
22. Antropov 11 (Nieuwendyk, Ponikarevskij) - 3.
Modin 27 pfiesilovka, 7. Lukowich 5 (St. Louis,
LeCavalier), 14. Fedotûnko 17 (St. Louis,
Andreychuk), 20. Richards 23 (Stillman, Modin),
49. Andreychuk 19 (Modin, Stillman) pfiesilovka,
57. Le Cavalier 30 (St. Louis, Pratt), 58. Cibak 2.
Stfiely na branku: 29:40. Pfiesilovky: 3:5. VyuÏití:
1:2. Diváci: 19452.
Maple Leafs sehráli jedno z nejhor‰ích utkání v této
sezónû. Nic se jim nedafiilo, zatímco hostÛm
vycházelo v‰e. Hostující brankáfi Grahame dobfie
nahradil Chabibulina. Tampa byla lep‰í i pfii hfie v
poli mûla bûhem utkání pfievahu a dokázala i
jednotlivé akce zakonãit. Po prvních dvaceti
minutách Maple Leafs prohrávali o tfii branky, kdyÏ
na zaãátku druhé tfietiny Antropov sníÏil na rozdíl
dvou branek, zdálo se, Ïe dochází k obratu, ale
Andreychuk dostal v závûru tfietího dûjství Lightning
opût do tfiíbrankového vedení. V závûru utkání
peãetil opakovanou stfielou vítûzství hostí Martin
Cibák, kterého jsme poÏádali o zhodnocení:
MC: Prohráli jsme tfii pfiedchozí zápasy a potfiebovali
jsme se dostat dohromady a tento zápas nám
vy‰el. Jsem rád, Ïe to bylo proti Torontu, které je
pár bodÛ za námi. Podafiilo se nám utkání dotáhnout
do vítûzného konce, takÏe je to bomba.
ABE: Útoãíte na Prezidentovu trofej. Jak je
dÛleÏité ji získat?
MC: Tento t˘m je velice mlad˘. Máme vûkov˘
prÛmûr 25-26 rokÛ. Hrajeme dobfie jako muÏstvo a
to je zatím dÛvodem úspûchu. Doufám, Ïe nám to
vydrÏí do konce sezóny.
ABE: Vstfielil jsi dnes svou druhou branku v
této sezónû, jak jsi s ní spokojen?
MC: Nemám mnoho ãasu na ledû, protoÏe hraji ve
ãtvrté pûtce, mám jiné úkoly, ale jsem rád, Ïe to tam
padlo.

Pohnut˘ Ïivot
zlatého veslára Kozáka

sa skonãil pokojne
V nedeºu veãer zomrel ãesk˘ veslár storoãia Václav
Kozák. Spolu s Bratislavãanom Pavlom Schmidtom
získal na olympiáde 1960 v Ríme zlatú medailu.
Preteky boli na Lago di Albano. Nad ním sa t˘ãi
rezidencia Svätého Otca. Vojakov ãeskoslovenskej
ºudovej armády pozval ihneì na audienciu pápeÏ
Ján XXIII. Obaja i‰li. Olympijsk˘m víÈazom to “oãká”
v˘pravy zatrhnúÈ nemohli.
MuÏi rôznych pováh sa neskôr rozi‰li. Kozák túÏil
jazdiÈ sám. “Cítim sa na viac, idem vlastnou cestou.
·portov˘ Ïivot je jama levova, slab‰í zomrú,” povedal
podºa ãeského Sportu “parÈákovi” Schmidtovi. V
roku 1963 sa stal majstrom Európy v skife
jednotlivcov. MUDr. Pavel Schmidt sa stal známym
psychiatrom, v roku 1968 emigroval do ·vajãiarska,
kde pred necel˘mi dvoma rokmi zomrel.
Volali ho Venca rypák
Kozák zostal, trénoval nádeje Dukly. Prez˘vali ho
Venca rypák. VlastnosÈ - ão na srdci, to na jazyku,
ho stálo miesto v slávnom klube. Zaãal chºastaÈ,
bol najslávnej‰ím bezdomovcom, zlatú olympijskú
medailu predal v krãme za pár panákov. Lieãil sa.
Márne. Ale upokojil sa. Zomrel v terezínskom Ústave
sociálnej starostlivosti. Spolu so Schmidtom jazdili
práve v slávnom ‰esÈdesiatom roku za Duklu
Terezín.
Venca rypák mal zmysel pre humor, bez neho by sa
nedoÏil azda ani päÈdesiatky. “Keì som uÏ prepil
medailu, verím, Ïe ma do truhly poloÏia v
olympijskom saku. Je z tesilu, ten je odoln˘ proti
moliam,” Ïartoval v MF Dnes.
Dlho to vyzeralo, Ïe na Kozáka bude spomínaÈ iba
ne‰Èastná otrhaná skupina prízrakov z praÏsk˘ch
Ïelezniãn˘ch staníc.
 “Mohol by som o nich napísaÈ román. Pre‰iel som
Masaryãkou, WilsoÀákom i Hole‰ovicami. Tie boli
najhor‰ie, tam ukradli v‰etko. Mal som dvadsaÈ
vyÏobran˘ch korún, ale aj tie mi cez noc ukradli,”
spomínal v ãeskom denníku.

Bol prvoligov˘ opilec
Televízny dokument s otrhan˘m olympijsk˘m
medailistom pred pár rokmi ‰okoval. Pripomenul v
Àom nevyspytateºnosÈ osudu, veºké neznáme
Ïivota. “Nezná‰al som v‰etky tie sladké Ïbrndy. Po
tréningu i pretekoch som si musel daÈ pivo, tak ako
takmer kaÏd˘ z nás. IbaÏe, ja som si naÀ zvykol.”
Pre Magazín SME v júli 2002 opísal zlú cestu - ako
sa z úspe‰ného ‰portovca môÏe staÈ prvoligov˘
opilec. “V podstate k tomu viedla priama cesta.
·portom veºa vypotíte, no v ‰esÈdesiatych rokoch
bolo doplÀovanie tekutín problémom. Z nealka bola
vlastne iba ãervená malinovka. Volala sa príznaãne
Granát, tú keì ste vypili, fakt ste vybuchli. Dobré
bolo jedine pivo. A keì sa cez deÀ ãlovek vypotil,
veãer t˘ch sedem, osem, ale aj desaÈ pív na dobr˘
biftek sadlo. Robte to denne a roky, zákonite sa z
vás stane notorik.” Zákonite ako zákonite, Kozák
mal tú smolu.
LieãiÈ sa pokú‰al dvakrát. “Potom som i‰iel na
,protialkoholku’ tretí raz. Kamarát primár mi vraví -
pozri, ja Èa mám rád, ale antabus je drah˘. Z
peãene si sprav kachliãku a daj mi pokoj!
TakÏe, takto som dopadol. Ale v podstate uÏ pijem
iba ‘céãko’. V ‘áãku’ to bolo devätnásÈ veºk˘ch
rumov a t˘ch desaÈ pív. Dnes si dám dve-tri a mám
dosÈ,” niã netajil.
Plechov˘ odznak a koÏen˘ kabát
Redaktorka Magazínu SME mu vzápätí poloÏila
otázku, ktorá musela nasledovaÈ - Ani z notorika
v‰ak e‰te nemusí byÈ bezdomovec? “Odi‰iel som z
domu, lebo som mal mindrák, Ïe po v‰etkej tej
veºkej sláve na penzii po mne ani pes ne‰tekol.
Padla na mÀa stra‰ná ºútosÈ. âlovek sa cel˘ Ïivot
snaÏí, ako reprezentant, tréner, aj politicky, a k
niãomu to nevedie. Nemal som ani na‰etrené. Za
olympiádu sme dostali zdanené tri tisícky, zato veºa
pôct ako majster ‰portu a zaslúÏil˘ majster ‰portu,
plechov˘ odznak vzorn˘ ‰portovec, ãestn˘ odznak
ÚV âSTV od súdruha Himla, dokonca raz aj koÏen˘
kabát. Tak som vzal penziu, túlal sa po Prahe a
popíjal. KeìÏe to bolo pomerne dosÈ - osemtisíc -
mal som i dosÈ kamarátov. No za t˘ÏdeÀ sme to
prepili a tri t˘Ïdne som potom ‘pískal pí‰Èalku’ a
ãakal na ìal‰iu penziu. Dva roky som viedol tak˘to
Ïivot.”
Neodi‰iel v zabudnutí
Na stole terezínskeho ústavu leÏala pri Kozákovom
stolíku fotografia. B˘val˘ slávny veslár sa na nej
priateºsky objíma s Danou Zátopkovou. Na veãnosÈ
neodi‰iel v zabudnutí. Zaãali za ním chodiÈ kamaráti,
synovia, b˘valí zverenci. Filozofoval, kritizoval,
vtipkoval. Obzeral sa späÈ. “Stále som doháÀal
Ïivot. Teraz som uÏ vo veku, keì sa pozerám
smerom k nebíãku. Tu zomriem,” cituje MF Dnes vo
svojom nekrológu Václava Kozáka, ktor˘ s pokorou
a pri dobrej vôli ãakal na posledné chvíle. PánboÏko
bol zaslúÏene milostiv˘. Skonal v spánku na
mozgovú m⁄tvicu.
Syn Martin v praÏskom denníku hovorí, Ïe otec sa
usadil. Kúpil si bicykel a jazdil do veslárskeho klubu
v Litomûfiiciach. Hodiny presedel pri vode. Iste
spomínal i na vymaºovan˘ rímsky deÀ Hier XVI.
olympiády. Slnko prilepené na azúrovú oblohu,
mierny vetrík, skvelá viditeºnosÈ. Na‰i ‰okovali.
Dnes sa tomu hovorí: víÈazstvo ‰tart-cieº. Prví
predviedli vo veslovaní na dvojkilometrovej trati
‰printérsku taktiku.
Václav v cieli kriãí: “âo sme to urobili, Pavle?” “I‰li
sme celkom dobre, Václav,” opisuje záver triumfu
Igor Mráz v knihe Preslávili Slovensko. Oni vlastne
preslávili âesko-Slovensko. V tomto prípade tá
pomlãka do názvu skutoãne patrí. Druhé
ãeskoslovenské zlato (prvé získala ‰tvorka s
kormidelníkom na OH 1952) získali Bratislavãan a
rodák z dedinky Vrbnû nad Lesy blízko Roudnice
nad Labem. (sme)

***


