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Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
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32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
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Absurdita a paradoxy ãeského vefiejného Ïivota aneb Bûda faktÛm
Zatímco v mládí mi absurdní a paradoxní v oblasti ãeského
vefiejného Ïivota pfiipadalo bez v˘jimky úplnû v‰echno, k
stáru se mi zdá stále zfietelnûji, Ïe absurdní a paradoxní není
uÏ vÛbec nic. Uãitelé, kooperující ‰prti, policajti, pfiíslu‰níci
Lidov˘ch milicí a obecnû ãlenové Komunistické strany
âeskoslovenska, pokud respektovali pfiedcviãitele v Moskvû,
se tû‰ili neuvûfiiteln˘m privilegiím se v‰emi duchovními a
hmotn˘mi poÏitky, a to i v tûch pfiípadech, jestliÏe to zjevnû
odporovalo nejen poznatkÛm zdravého rozumu, ale
paradoxnû i vefiejnû deklarovan˘m spoleãensk˘m hodnotám.
MÛÏe b˘t nûco je‰tû absurdnûj‰ího, neÏ neodvolatelná vÛdãí
role nûjaké politické strany, zakotvená ve státní ústavû,
závazné i pro ty obãany, ktefií s touto stranou nemûli a
nechtûli mít nic spoleãného?
Z fejetonistick˘ch dÛvodu jsem si dopfiál alespoÀ krátk˘
nostalgick˘ v˘let do odborné literatury mého mládí. Slovník
cizích slov Dr. Ladislava Rejmana vydan˘ Státním
pedagogick˘m nakladatelstvím v roce 1966 definuje
absurditu jako „nesmyslnost ãi protismyslnost,“ paradox je
zde z politického hlediska ponûkud pikantnû vysvûtlen jako
„skuteãnû nebo zdánlivû nesmyslné tvrzení, odporující
v‰eobecné uznan˘m zásadám“, piln˘ ãtenáfi listující dál v
rozpadajících se zaÏloutl˘ch stránkách staroÏitného spisu je
odmûnûn informací, Ïe odvozen˘ pojem paradoxografie
znamená ve „starofiecké literatufie vypisování podivuhodn˘ch
událostí a pfiírodních jevÛ“.
Latinsko-ãesk˘ slovník, kolektiv autorÛ jej zpracoval ze
slovního materiálu gymnaziálních ãítanek z let 1950 a 1955
vydalo totéÏ nakladatelství bÛhvíproã bez udání letopoãtu,
pojem absurdus zaznamenává jako nûco “nelibého sluchu,
nelibozvuãného“, paradoxa jsou “vûty a zásady protismyslné

a podivné.” Pamûtník star˘ch ãasÛ, kdy absurdita vefiejného
Ïivota se nakonec vlastni vnitfiní dynamikou roztoãila do
nejvy‰‰ích obrátek, se podivuje a Ïasne: jak to, Ïe cenzor
tehdy pfied pÛlstoletím správnû nerozpoznal nezamy‰lenû
ironickou dvojsmyslnost, poÈouchlost a spoleãenskou
nebezpeãnost tûchto archaick˘ch definic, proã nezasáhl z
v‰emoci svého úfiadu? Okrajovû je‰tû pfiipomeÀme indiánsky
absurdní ceny zmínûn˘ch slovníkÛ: Jeden stál ‰estaãtyfiicet
korun, ten druh˘ jedenadvacet korun a sedmdesát haléfiÛ.
Volba nového prezidenta v pfiímém televizním pfienosu z
ãeskoslovenského parlamentu na sklonku památného roku
1989 na mû zapÛsobila jako nev˘slovné trapná, absurdní a
paradoxní fra‰ka. V jednu chvíli kamera zblízka zabrala
du‰evními pochody nedotãenou tváfi ‰patnû vyuãeného
krejãÍka, komunistického funkcionáfie a s odpu‰tûním
poslance Vasila Biºaka. Také on, stejnû jako ostatní zvolení
zástupci pracujícího lidu, zvedl ruku ke zdánlivému
prospûchu Václava Havla. Biºak tímto jen domnûle absurdním
aktem prospûl v první fiadû sám sobû, jeho zloãiny zÛstaly
nepotrestány, v klidu si dokonce vydal broÏurku obsahující
jeho pitomé pamûti, nikdo mu nesáhl na nepoctivû nabyt˘
movit˘ a nemovit˘ majetek, doÏiv se vysokého vûku zemfiel
oplakáván spolustraníky, aniÏ by mu kdy byl zkfiiven jedin˘
vlas na hlavû. Nebo je je‰tû moÏná nûkde potichu, ale slastnû
Ïiv? Prospûlo-li takto utrpûné vítûzství také zemi a Havlovi,
pfienechejme historii. Biºakovo poãínání v‰ak, nahlíÏime-li
dnes celou vûc jeho oãima, vÛbec nebylo paradoxní, n˘brÏ
naopak logické a rozumné, uskuteãnûné po zralé úvaze, na
niÏ se mu dostalo pfiimûfienû ãasu.
V souãasném ãeském parlamentu by Václav Havel pfii
prezidentsk˘ch volbách zcela urãitû nepro‰el. Zabránila by

mu v tom pfiedev‰ím komunistická strana. Oficielnû sice byla
prohlá‰ena za zloãineckou organizaci, ale pfii dob˘vání pfiíznû
voliãÛ v parlamentních volbách jí tato skuteãnost vÛbec
nebyla na pfiekáÏku, ba spí‰e naopak. Kdo by se odváÏil
housku obrátit na druhou stranu, musel by nahlas zvolat:  V
parlamentu âeské republiky jsou oficiálnû zastoupení
zloãinci! Komunistiãtí poslanci, zejména usvûdãen˘ placen˘
estébáck˘ dona‰eã anebo bachafi, kdysi v kriminále dohlíÏející
na politické vûznû, jsou tentokrát opravdu fiádnû zvolen˘mi
zástupci pracujícího lidu. Václavu Havlovi by volební pfiízeÀ
dnes neprojevili ani socialisti a president Klaus by se urãitû
také nepfiimluvil.
Kdo se licomûrnû podivuje skuteãnosti, Ïe sedmnáct let po
tak zvané sametové revoluci u ãeské policie pofiád je‰tû
slouÏí osm set estébákÛ, absurdní drama ãeského vefiejného
Ïivota vÛbec nepochopil anebo se tak aspoÀ tváfií. Budou
zklamanému náv‰tûvníku divadelního pfiedstavení na
pokladnû vráceny peníze za zakoupenou vstupenku? Stáhne
dramaturg tenhle kus, kter˘ se víc neÏ zfietelné ukazuje jako
propadák, z repertoáru? Sotva. Kulisy jsou na scénû pevnû
ukotveny, herci se dokonale vcítili do sv˘ch rolí, nápovûda
mÛÏe ve své budce klidné podfiimovat, opona hned tak
nespadne. A tak se pozorovatel ãeské politické scény musí ve
smyslu star˘ch fieck˘ch kronikáfiÛ spokojit s pouh˘m
vypisováním událostí a pfiírodních jevÛ, pfiidrÏovat se
zfiejm˘ch faktÛ, byÈ by i byly tu a tam sluchu nelibé. Ani to
v‰ak nezaruãuje kasovnÍ úspûch nebo aspoÀ poklid v hledi‰ti,
neboÈ fakta, jak fiíkával mol a ‰kÛdce v ‰atníku ãeské kultury
Zdenûk Nejedl˘ blahé pamûti, musí slouÏit vûci, jestliÏe
neslouÏí, bûda faktÛm!

Petr ChudoÏilov - fiíjen 2006 - Revue Prostor

·vankmajerovi ·ílení v Cinemateque Ontario
Pfied rokem 17. prosince  2005 mûl svou premiéru film Jana
·vankmajera ·ílení. V sobotu 2. prosince 2006 v 20:45 a ve
stfiedu 6. prosince v 18:30 bude tento film promítán v
Cinemateque Ontario -Budova AG0 (317 Dundas St. West,
Toronto). Pokud chcete vûdût, o ãem tento film je, pak jsem
zalistoval v katalogu leto‰ního plzeÀského festivalu
Finále:Osobit˘ reÏisér a v˘tvarník svÛj filozofick˘ horor
rozvíjí v intencích hraného filmu, ov‰em specifick˘m
snímáním opût dosahuje zvlá‰tního úãinku. v pfiedûlech mezi
obrazy vyuÏívá svoji charakteristickou trojrozmûrnou
animaci. Dûj je zasazen do podivného bezãasí a stroh˘ch
interiérÛ. podle autorovy explikace jde o alegorii souãasného
svûta, jehoÏ v˘stiÏnou kulisou je blázinec. Scénáfi volnû
vychází z motivÛ povídek Edgara Allana Poea a z textÛ
Mark˘ze de Sade. Právû s ním se setkává v zájezdním
hostinci mladík Jean Berlot, trpící utkvûlou noãní mÛrou.
·lechtic mu nabídne azyl ve svém zchátralém zámku, v nûmÏ
provozuje orgie, pfii nichÏ dûsivû spílá Bohu. posléze jej
zaveze i do blázince, kde se seznámí s pÛvabnou Charlotou
a v nûmÏ pÛsobí jako fieditel doktor Murlloppe, kter˘ by mu
údajnû mohl pomoci zbavit se chmurného snu...
Film trvá 118 minut, kameru dûlal Juraj Galvánek, hrají:
Pavel Li‰ka, Jan Tfiíska, Anna Geislerová, Jaroslav Du‰ek,
Martin Huba, Pavel Nov˘, Stano Danãiak, Jifií Krytináfi  a
dal‰í.

abe/finále
*** ReÏisér, scénograf a v˘tvarník JAN ·VANKMAJER (*1934). Foto: Finále-PlzeÀ
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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) towards our mailing costs.

Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Úfiední hodiny jsou jednou mûsíãnû,

vÏdy první  úter˘ od 19 do 20  hod. (po pfiedchozím zavolání)
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

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 16. záfií do 13. ãervna 2007:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“

601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kfiiÏovatky

Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stfiedu od 19:30 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin

George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kfiiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street,

vjezd na parkovi‰tû z ulice Bicknell Avenue)
Informace: Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

24.11. (pá) 19:30
Pfiedvánoãní koncert s tancem

J. Grosman - E. Vieznerová
Assembly Hall

1 Colonel Samuel Smith Drive,
***

25. 11.  (so) 9:30
Predvianoãn˘ bazar - Kostol sv. Pavla

1424 Davenport Rd.
***

25. 11. (so) 19:00
Mikulá‰ská zábava

Hala kostela sv. Václava
***

26.11. (ne) 16:00
SHALOM

Toronto Centre for the Arts,
Studio Theatre, 5040 Yonge Street

***
26.11. (ne) 17:00

Jifií Hanousek-cello
Pavel Ka‰par-klavír

***
1.12. (pá) 20:00

2.12. (so) 16:00 a 20:00
3.12. (ne) 16:00

RÛÏe z Bertramky
Nové divadlo

1001 Queen St. W.
Joe Workman Auditorium

***
2.12. (so) 14:00

Mikulá‰ská nadílka - Masaryktown
***

2.12. (so) 19:00
Veãer koled

âeskoslovensk˘ bapt. kostel
200 Annette St.

***
2.12. (so) 20:45
6.12. (st) 18:30

Film Jana ·vankmajera ·ílení
Cinemateque Ontario

***
3.12. (ne) 12:00

Mikulá‰sk˘ obûd
Farnost kostela sv. Václava

***
6.12. (st) 13:00
Setkání seniorÛ

Hala kostela sv. Václava
***

6.12. (st.) 18:30
The Book Launch

Carl the Christmas Carp
by Ian and Vladyana Krykorka,

Yorkville Public Library
***

9.12. (so) 9:00
Mikulá‰ v doplÀovací ‰kole

Kostel sv. Václava
***

10.12. (ne) 13:30
Milo‰ Krátk˘

âs. bapt. sbor -200 Annette St.
***

10.12. (ne) 17:00
Milo‰ Krátk˘ -kytara

Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354

***

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v  11:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

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.
Internet: www.katolik.ca.  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:  P. Dolinsk˘.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 20. 8., 10. 9., 8. 10., 19. 11.,
3. 12.  vÏdy o 13:00 hodine. a 24. 12. v 16:30.

Kat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Pavel Norbert Rou‰, St. Adalbert
R.C. Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington
L7T 1H2. Tel/Fax.: (905) 635-5763.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 18. listopadu .2006 v
17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 18.
listopadu 2006 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
19. listopadu 2006 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby.
5. prosince ve 12:00.

The BOOK LAUNCH
exhibit and sale of books and original

illustrations
celebrating

CARL THE
CHRISTMAS CARP
by Ian and Vladyana Krykorka,

published by Orca
Book Publishers.

Opening reception
 Wednesday December 6, 2006,

6:30 - 8:30 p.m.
at Yorkville Public Library,

22 Yorkville Avenue, Toronto.
Refreshment in the tradition

 of Svat˘ Mikulá‰

Veãer vánoãních koled
v âeskoslovenském baptistickém sboru

200 Annette St., Toronto
se koná letos

jiÏ v sobotu 2. prosince 2006 od 19 hod.

RovnûÏ srdeãnû zveme na

kytarov˘ koncert Milo‰e Krátkého
v nedûli, 10. prosince 2006 od 13.30 hod.

 Listky: 10 dolarÛ u dvefií.
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
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.

Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz

Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

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) 748-1773 ;

Fax::(613) 748-069

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

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
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
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
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

âesk˘ konzulát
 v Torontu

Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500

Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úfiední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Na okraj
Devadesátiny Jifiího Macka

Ve Vancouveru se v tûchto dnech doÏívá
sv˘ch devadesát˘ch narozenin jeden z
nejv˘raznûj‰ích pfiedstavitelÛ ãeskoslovenské
Kanady, Jifií Macek. Po Druhé svûtové válce
slouÏil jako ãlen Mezinárodní repatriaãní a
restituãní komise v Nûmecku. Po pfiíchodu do
Kanady se hned zapojil do krajanské práce
(‰estnáct let pfiedsedal vancouverské odboãce
âeskoslovenského sdruÏení v Kanadû) a se
svou paní se podílel na fiadû dobroãinn˘ch
akcí. Jifií Macek zÛstal vûrn˘ sv˘m kofienÛm:
kdyÏ v roce 2002 znaãná ãást âeské republiky
a Slovenka byla tûÏce po‰kozena povodnûmi,
na Mackovo pfiání peníze vybrané
vancouverskou odboãkou byly poslány do
vesnice Troubky...
Do dal‰í desítky mu pfiejeme pevné zdraví a
dobrou pohodu.

 ***

Boni pueri (hodní ho‰i)
Koncem fiíjna a první tfii t˘dny v listopadu v
Kanadû hostoval snad nejlep‰í chlapeck˘
sbor na svûtû, Boni pueri z Hradce Králové.
Sly‰el (a vidûl - oni totiÏ nekoncertují jenom
zpûvem, ale i pohybem) jsem jejich koncert v
kostele United Church of Canada v Torontû 6.
listopadu a byl jsem - jako nepochybnû v‰ichni
- okouzlen. Rád bych jen chtûl pfiidat maliãkou
absurdní perliãku: kdyÏ snad nejmen‰í ze
zpûvákÛ (mûl velikánské br˘le) a byl to -
myslím - Josef Sedláãek, zaãal zpívat Panis
Angelicus, v‰echno ve mnû a v nás v‰ech
ztichlo, jak jsme se otevfieli onomu
neuvûfiitelnû krásnému hlasu. Bylo to jako
kdyby nejdrobnûj‰í krystalky nejãist‰ího
kfii‰Èálu se sypaly na sklenûnou desku
pokrytou hedvábn˘m závojem. A jakmile
zaznûl první tón zpûvákova hlasu, moje kÛÏe,
rozcitlivûlá pásov˘m oparem, se rozechvûla
do bolesti tak bolavé, Ïe jsem z ní málem
vyskoãil. Nemyslím, Ïe je mnoho zpûvákÛ,
jejichÏ v˘konu se dostalo uznání tak urputnû
fysického...

 ***

Moravanka - odkaz rodiny
Honigovy (a také Marie Gajdové)
âasto si hodnotu toho, co ztrácíme,
uvûdomujeme teprve tehdy, kdyÏ to od nás
odchází. Jako na pfiíklad taneãní skupina
Moravanka, jejíÏ ãinnost letos konãí. VÏdycky
jsem Moravanku podvûdomû povaÏoval za
jeden z nejcenûj‰ích skvostÛ krajanského
Ïivota, ale ponûvadÏ se zdálo, Ïe s námi byla
prakticky od poãátku ãasu, její pfiítomnost na
ãeskoslovensk˘ch dnech a jin˘ch událostech
se zdála samozfiejmostí. Kaju se, Ïe jsem
práci jejích ãlenÛ a ãlenek (a hlavnû Mary-
Ann Honigové) nevûnoval ani ve sv˘ch
zprávách ani ve své kníÏce zdaleka tolik
pozornosti kolik si zaslouÏí. Soubor uvedla v
Ïivot snad uÏ nûkdy v padesáti ãi ‰edesáti
letech Marie Gajdová. Po ní - a to uÏ je skoro
ãtyfii desítky let - se vedení sboru ujala Mary-
Ann Honigová a vedla jej aÏ do dne‰ka.
âtyfiicet rokÛ dobrovolné práce, na níÏ se
podíleli i její manÏel Richard Honig a jeho
maminka, Eva Honigová. A vlastnû - jak v
televizi prozradila paní Eva, i její maminka,
která vy‰ila jeden z krojÛ, v nichÏ soubor
tanãil.
Rodina Honigová (a Marie Gajdová)
zanechávají po sobû odkaz velké hodnoty.
Doufám, Ïe tiskové, ale hlavnû fotografické a
televizní záznamy o práci souboru budou
shromáÏdûny, zpracovány a zachovány pro
historii na‰í skupiny v Kanadû.

 ***

Profesor Jaroslav Pánek
nav‰tívil Kanadu

V listopadu 2006 nav‰tívil Kanadu vice-
president Akademie vûd âR, profesor Jaroslav
Pánek. 7. listopadu pfiedná‰el v Munkovû
Centru na Torontské univerzitû o politické
kultufie v ãesk˘ch zemích od 16. do 20. století.
Aãkoliv pfiedná‰ka trvala skoro dvû hodiny,
pfiedná‰ející si udrÏel pozornost posluchaãÛ
aÏ do posledního slova.

Josef âermák
***

 
 

  
  
  
  
  
  

GGeeoorrggee  GGrroossmmaann  aanndd          
BBOOHHEEMMIIAANN  SSWWIINNGG                  MMMMMM  DDaannccee  GGrroouupp  
A unique and infectious brew      Choreography based on 
of gypsy jazz and                         Margaret Morris Method 
ethnic swing           of Creative Movement  
                                                    
                                                            
                                          
                                                            
                    
            
  

  
  

NNEEOO  MMUUNNDDOO  
Jazz, pop and world beat influenced music 

  

  

November 24th 2006 at 7:30 p.m. 
The Assembly Hall 

1 Colonel Samuel Smith Park Drive, Kipling & Lakeshore Blvd. W. 
(Humber College Campus -  parking available) 

Admission: $15  (children under 12 free) 
 

Info/Tickets call:  416-766-5574, 416-880-1429, email: mmmdance1@yahoo.ca

Poz˘vame vás, milí krajania na ná‰ i vá‰ tradiãn˘,

PREDVIANOâNY BAZÁR 2006
Slovenskej Evanjelickej Cirkvi A.V.

25.novembra 2006, v sobotu od 9.30 hodiny rána.
Ako kaÏd˘ rok vám ponúkame tieto v˘robky mäsiarenskej kuchyne: klobásy,

pálivé i nepálivé, jaternice, slaninu, údenú
 a paprikovú. Nakúpite tieÏ rezance, cukrárenské v˘robky, koláãe a zákusky

rôzneho druhu, vianoãné oplátky a mnohé iné ...
 ***

Poãas BAZÁRA 2006 budete môcÈ ochutnaÈ jedlá zakáºaãkovej kuchyne,
presvedãíte sa tak o kvalite na‰ich v˘robkov, ktoré si

u nás zakúpite a môÏete sa tieÏ zúãastniÈ na zaujímavej tombole.
 ***

BAZÁROVÁ HALA je v kostole sv. Pavla,
 EVANJELICKEJ A. V. SLOVENSKEJ CIRKVI

na 1424 DAVENPORT Rd.
100 metrov na západ od kriÏovatky Davenport Rd. a Dufferin.

Tel.: 416 658 9793.

 

         SOKOL TORONTO 
         Společenská činnost v roce 2006 
 

 

 

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA 
 

Sobota 25. listopadu 2006 
 

Lístky: $20 v předprodeji (do 20. listopadu); $25 u dveří 
 

Možnost zakoupení večeře. 
 

Přineste dárky, Mikuláš je bude rozdávat 
 

K tanci hraje skupina Miro Letka 
 
 

Obě akce jsou pořádané v hale kostela Sv. Václava 
496 Gladstone Avenue, Toronto 

 
Veškeré informace a předprodej lístků 

Prague Fine Food Emporium: (416) 504-5787 
Hana Jurásková: (905) 838-2541 
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1552 Bloor St. W.

Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-pátek:
10-13  a
15-19.

Tel.: 533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik

Canada-Czech Republic

Chamber of Commerce

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006

Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: trade@ccrcc.net

www.ccrcc.net

ABE
Letáky, broÏury,  tiskoviny.

Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca

P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Medical and relaxation

treatments

Massage therapy

Hot Stone Treatment

Ear Candling

 Michael Eisner, RMT,

MASc.

at

Také nabízíme

Homeopatii, Yogu, Qikong,

Reflexologii, Reiki,

Akupunkturu atd.

Některé soukromé pojišťovny

kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca

New Theatre

Malá romance na Bertramce
Johann Chrysostom Wolfgang Amadeus Mozart se narodil pfied 250 léty v roce 1856 jako syn slavného hudebníka Leopolda Mozarta.
Zemfiel ve vûku 35 let. Nûkolikrát nav‰tívil Prahu a v roce 1787 zde mûla premiéru jeho opera Don Giovanni. O jeho Ïivotû natoãil Milo‰
Forman slavn˘ film Amadeus. Nyní Nové divadlo uvede hru Mozart v Praze. Pfied premiérou jsme proto poloÏili reÏisérce Brigitû Hamva‰ové
nûkolik otázek:

ABE: 5.  prosince si pfiipomeneme 215.
v˘roãí Mozartovy smrti. Je to náhoda, Ïe 1.
prosince se chystá uvedení hry Mozart v
Praze nebo je to urãit˘ zámûr zakonãit
tento rok touto hrou?

BH: O uvedení spomínanej hry v tomto roku
rozhodlo 250. v˘roãie Mozartovho narodenia
a o termíne jej premiéry v prvom t˘Ïdni
decembra zas vnútorne dispozície
torontského Nového divadla, t.j. prost˘ fakt
zaloÏen˘ na tom, ktor˘ z hercov môÏe venovaÈ
svoj voºn˘ ãas dvanástim t˘ÏdÀom
intenzívneho skú‰aniu hry.  To, Ïe na‰a práca
vyvrcholí v dÀoch, v ktor˘ch si pietne
pripomenieme aj Ïivot a smrÈ W. A. Mozarta
je zhoda okolností úzko súvisiaca so samotnou
predlohou hry. Novela ZdeÀky PsÛtkovej RÛÏe
z Bertramky sa totiÏ zaãína správou o
Mozartovej smrti  a pokraãuje spomienkami
speváãky Jozefíny Du‰kovej na dni strávené
v jeho spoloãnosti.

ABE: Na plakátech chybí tentokrát autor
hry, jak tato divadelní hra vznikla?

BH: Meno autora hry sme na plagáte
neuviedli z ãisto technick˘ch dôvodov. I‰lo
nám o to, aby si ºudia v jeho  graficky nároãnom
obsahu v‰imli najmä to, ão sa bude hraÈ, kde
a kedy.  V ìal‰ích propagaãn˘ch materiáloch
/v bulletine a v ãlánkoch/ sa meno autora
dramatizácie novely RÛÏe z Bertranky, ãiÏe
moje meno - uÏ uvádza.   Hru Mozart v Prahe
aneb Malá romance na Bertramce som
napísala v uplynulom lete v priebehu ‰iestich
t˘ÏdÀov, ktor˘m predchádzali tri mesiace
‰túdia historick˘ch materiálov, poãúvania
Mozartovej hudby. Túto zdánlivo pasívnu ãasÈ
príprav vystriedali anal˘za textu, v˘ber
nosn˘ch motívov pre obsah budúcej hry a
vyt˘ãenie konfliktov, vrátane peripetií
dramatického príbehu. Bola to veºmi
vzru‰ujúca etapa práce, na ktorú rada
spomínam, pretoÏe som v nej rozhodovala o
tom, ktoré motívy z novely pouÏijem a ako ich
upravím, a ktoré motívy si musím, in‰pirovaná
predlohou, z gruntu vymyslieÈ. I‰lo o urãenie
Ïánru hry, stanovenie poãtu dramatick˘ch
osôb a osnovu s naãrtnut˘mi dramatick˘mi
situáciami. Spomínam si, Ïe najväã‰iu starosÈ
som mala s rozsahom hry, ãiÏe s trvaním a
dæÏkou budúceho predstavenia, pretoÏe pri
vytváraní  námetu sa mi neustále vynárali
nové a nové moÏnosti dramatického deja. Po
napísaní prvej verzie hry nasledovali úpravy
textu,  upresÀované  konkrétnou  predstavou
o tom, kto z hercov Nového divadla bude hraÈ
tú ktorú postavu. Vízia predstavenia sa
premietla aj do skú‰ok a ìal‰ích úprav textu
a to aj v rámci hereckej tvorby. Takéto herecké
“osvojovanie” textu hry mi neprekáÏa, pretoÏe
svedãí o tom,  interpretov príbeh nejak˘m
spôsobom in‰piruje a chcú sa k nemu aj t˘mto
sposobom vyjadriÈ.

ABE Kolikrát Mozart nav‰tívil Prahu a
které náv‰tûvy se to t˘ká?

BH: Podºa dochovan˘ch materiálov, Mozart
nav‰tívil Prahu asi päÈkrát. Po prv˘ krát v
zime  l787, kedy dirigoval úspe‰nú reprízu
predstavenie Figarovej svadby a z nového
Nosticovho divadla (dnes Stavovského)
obdrÏal objednávku na novú operu. Moja
dramatizácia sa zaoberá udalosÈami, ktoré
boli, okrem iného, spojené aj s dokonãovaním
objednanej opery a so svetovou premiérou
Dona Giovanniho v októbri 1787.  Posledn˘
pobyt Mozarta v Prahe, iba pár mesiacov
pred jeho smrÈou  je viazan˘ na korunovaãné
slávnosti pre následníka habsburskeho trónu
Leopolda II. a na premiérou opery La
Clemenza de Tito. K Prahe viazali Mozarta
hlboké priateºské vzÈahy s ãesk˘mi
hudobníkmi. Ani tu neprestal komponovaÈ. V
Prahe vznikla okrem drobn˘ch príleÏitostn˘ch
skladieb aj známa koncertná ária “Bella mia
fiamma, addio”, dedikovaná Mozartovej blízkej
priateºke Jozefíne Du‰kovej. Milovanému
mestu venoval Mozart okrem Dona
Giovanniho aj Symfóniu D-dur. Dá sa povedaÈ

bez zveliãovania, Ïe skladateº preÏil na
Bertramke tie najkraj‰ie chvíle svojho ãinného,
ale Ïiaº krátkeho Ïivota.

ABE: Co vás na tomto pfiíbûhu nejvíce
zaujalo?

BH: Okrem okolností za ktor˘ch sa opera
Don Giovanni v kruhu opernej spoloãnosti
Bondiniho dokonãovala, aj krehk˘ vzÈah
nenaplnenej lásky geniálneho skladateºa a
Jozefíny Du‰kovej, a v neposlednom rade aj
Mozartov zápas s ãasom.

ABE:  Jak dlouho jste inscenaci
pfiipravovala a kdo v ní bude hrát?

BH: Inscenáciu sme zaãali skú‰aÈ v prvom
t˘Ïdni septembra. Dnes som rada, Ïe v takom
predstihu, lebo ako sa neskôr ukázalo, mnohí
z hercov nemohli z pracovn˘ch dôvodov,
dochádzaÈ pravidelne na skú‰ky. Hneì na
prvej skú‰ke sme museli rie‰iÈ zmenu v
obsadení do hlavnej roly a túto potom zveriÈ
talentovanému Martinovi Bonhardovi. Te‰ím
sa, Ïe Jozefíny Du‰kovej sa ujala Radka
Tamchynová, hereãka a speváãka s
najväã‰ími predpokladmi pre túto nároãnú
rolu. ëal‰ie postavy hry sú v rukách skúsen˘ch
hercov ako sú Jana Fabiánová (speváãka
Saporiti), Jirko Benda (Du‰ek), Lenka Kimla
(Konstance), Zuzana Novotná (Betty), Petr
Smetana (Johann), Jirko ·koda (impresário
Bondini), Bohdan ZatovkaÀuk (Casanova) a
Petr Kohout (kaviarnik ·turm). Vo vtipn˘ch
vedlaj‰ích rolách sa predstavia nestori súboru
Josef âermák (Copánek) a Milan Crhák
(básnik Da Ponte) a publiku dosiaº menej
známi Zuzana Matejkoviãová, Zuzana
Borovjaková, Klára Petrová, Roman Kozák a
Luká‰ Kfiivka. Vo zvlá‰tnej úlohe speváka
Bassiho, t.j. prvého interpreta Dona
Giovanniho, sa zaskvie Janko Vaculík, ãlen
Canadian Opera Company. Rada by som
dodala, Ïe napriek rôznorodosti hereckého

potenciálu skú‰ky inscenácie prebiehali
hladko a v dobrej tvorivej atmosfére.

ABE:. Divadelní hru o Mozartovi si nelze
predstavit bez hudby, jak bude tato sloÏka
v pfiedstavení zastoupena?

BH: Hudbobná zloÏka inscenácie pozostáva
z diela W. A. Mozarta a spæÀa dve úlohy -
dramatickú a ilustraãnú. Pri jej v˘bere som
vychádzala z opernej, in‰trumentálnej a
vokálnej tvorby skladateºa. V hre zaznejú
nielen predohry z Figarovej svadby a Dona
Giovanniho, ale aj drobné klavírne skladby a
samozrejme, ária “Bella mia fiamma, addio”,
o ktorej sa v príbehu z Bertramky hovorí.

ABE: Prosinec je doba adventu; Mozart
skládal duchovní hudbu, bude pfiedstavení
také orientováno tímto smûrem nebo se
bude jednat jen o komedii?

BH: Pokiaº ide o nadchádzajúci Advent,
chcela by som dodaÈ nieão k Ïánru hry Mozart
v Prahe. Ide v podstate melancholickú
komédiu s cel˘m radom vtipn˘ch situácií,
ktoré sú orámované prípravou zádu‰nej om‰e
za Mozarta. Táto sa uskutoãnila, podºa
historick˘ch faktov, v chráme sv. Mikulá‰a
kam si Mozartovu pamiatku pri‰lo uctiÈ viac
ako ‰tyri tisíc ºudí. Hra, ktorú sme na‰tudovali
sa konãí zmienkou o  Lacrimose z Mozartovho
Requiemu. O nej sa hovorí v poslednom
dialógu manÏelov Du‰kov˘ch, Ïe je “napsaná
celá v D-moll, aÏ na závûreãn˘ akord. Ten je
najednou v dur... Jako by nám Wolfgang
otvíral dvefie do ráje a chtûl nás povzbudiÈ
ujistûním, Ïe smrtí Ïivot nekonãí!” “Dal nám
nadûji a nejen pro smrt”, uzatvára  dramatick˘
príbeh o Mozartovi Jozefína Du‰ková a dodáva
“Zanechal nám nûco, co dûlá Ïivot krásnûj‰í
neÏ byl.” Tomuto hudobnému dediãstvu sme
chceli vzdaÈ hold na‰ou prácou nad
inscenáciou Mozart v Praze.

Rozhovor pfiipravil Ale‰ Bfiezina
***
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Financial

1 CDN $ 19,22 Kã
1 EURO 28,08 Kã
100 Sk 78,51 Kã
1 US $ 21,89 Kã
âNB- 16. 11. 2006

Kursovní lístek
100 Kã 5,35 CDN $
100 SK 4,19 CDN $
1 CDN $ 18,69 Kã
1 CDN $ 23,87 SK
1 US $ 1,16 CDN $
1 EUR 1,50 CDN $
Toronto Star  - 16. 11. 2006

FINE FOOD EMPORIUM
Pfiijímáme objednávky

k rÛzn˘m oslavám.
Otevfieno dennû, vãetnû nedûle!

Pondûlí-pátek: 7:30-19:00
Sobota: 7:30-18:00
Nedûle: 10:00-16:00

Informace a podrobnosti:

416/504-5787
638 QUEEN ST. W.

 TORONTO, ONT. M6J 1E4

Česká doplňovací škola
je každou sobotu dopoledne

od 9 do 11 hodin

v hale
Kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave.,

Toronto
Informace podá

L. Čarková: 416/536-5342

Kanadská základina pre umenie a
divadlo uvádza pásmo poézie, prózy
a hudby z tvorby Ïidovsk˘ch autorov

slovenského pôvodu,
spojené s v˘stavou pod názvom

SHALOM.
Predstavenie sa koná v Toronto

Centre for the Arts, Studio
Theatre,

5040 Yonge Street v Toronte
 dÀa 26. novembra 2006

o 16.00 hodine.
Vstupné $20.00, dôchodcovia a ‰tudenti $15.00.

Vstupné Ticket Master: 416/872-1111
nebo v pokladnû divadla

K d ká ákl di i di dl á á é ó ž ý é ô

Ze setkání na torontském konzulátě: Zleva: D. Vavrušová,  historik

Jaroslav Pánek, velvyslanec Pavel Vošalík a Josef Čermák.

Ve stfiedu 5. listopadu 2006 se konalo na
ãeském konzulátu v Torontu setkání s
viceprezidentem Akademie Vûd historikem
Jaroslavem Pánkem. Kromû zástupcÛ
krajansk˘ch organizací a tisku byli pfiítomni
i velvyslanec Pavel Vo‰alík a konsul Petr
Mikyska. Pfii tomto setkání se hovofiilo o
tom, jak by Kanada mûla zhodnotit pfiínos
ãeské a slovenské emigrace pfii bilancování
svého kulturního dûdictví. Zatímco roky 1938,
1948 a 1968 byly pro âeskoslovensko
katastrofické, kdy emigraci tato zemû ztratila
velké mnoÏství inteligence, Kanada naopak
z této situace vytûÏila. Pfii‰la sem fiada
intelektuálÛ, spisovatelÛ, filmafiÛ, podnikatelÛ
i sportovcÛ. V nedávné dobû se konala v
Munkovû centru konference, která byla
hlavnû vûnována padesátému v˘roãí
maìarsk˘ch událostí.

V roce 2008 bude moÏné pfiipomenout si
osmiãková v˘roãí z ãeskoslovenského
pohledu. V diskusi podle inÏen˘ra Vladimíra
Rydla by bylo dobré do takové akce zapojit
i slovensk˘ konzulát. Presidentka MMI Alena
Kottová zdÛraznila, Ïe je dÛleÏité zajistit
urãité vzdûlávací programy ve ‰kolách.
Jaroslav Pánek pfiipomnûl fiadu odborníkÛ,
ktefií se zab˘vají etnografií. Urãit˘m pfiínosem
Kanadû byli jiÏ Morav‰tí bratfií v 17. a 18.
století a ãe‰tí legionáfii, ktefií se vraceli pfies
Kanadu zpût do vlasti v dobû vzniku
âeskoslovenské republiky. Konference by
mohla mít fiadu doprovodn˘ch akcí, aÈ jiÏ
v˘stavy, ãi vyuÏít Mezinárodního torontského
filmového festivalu, nebo uspofiádat vlastní
festival ãeského a slovenského filmu. Paní
Dagmar Rydlová upozornila na to, Ïe v
tomto roce by se mûla realizovat Janáãkova
opera Z mrtvého domu. Historik Jaroslav
Pánek zdÛraznil v rozhovoru, kter˘ se
uskuteãnil po tomto setkání, Ïe jsou mnohá
bílá místa v emigraci a ze Ïivota âechÛ a
SlovákÛ v Kanadû, která je zapotfiebí
zmapovat a k tomu by právû taková
konference mohla v roce 2008 pfiispût.

O tom, Ïe nov˘ konzulát v Torontu je
pfiínosem nejen pro krajanskou vefiejnost,
ale hlavnû pro reprezentaci âeské republiky
svûdãí i recepce, která se konala k v˘roãí
listopadov˘ch událostí 15. listopadu v Ontario
Clubu na Wellington St. Krátké pfiípitky
pfiednesli ãesk˘ konzul Petr Mikyska a ‰éf
protokolu ontarijské vlády Wayne Murphy.
Ve velmi pfiíjemné atmosféfie se této recepce
zúãastnili i reprezentanti torontského
diplomatického sboru. ·koda jen, Ïe nebyl
pfiítomen nikdo ze slovenské strany. 17.
listopad není jen svátkem âechÛ, ale i
SlovákÛ.

Ale‰ Bfiezina
***

Setkání na konzulátu

Nocturna
na Masaryktownu

Klavírista Pavel Ka‰par a cellista Jifií
Hanousek se poprvé setkali bûhem studií
v Ostravû. Jejich pfiátelství pokraãovalo
na praÏské Akademiii, kde vytvofiili
Moravské duo. Oba hudebníci vystupují i
jako sólisté, spoleãnû mají ‰irok˘
repertoár a v roce 1995 natoãili cédéãko
Sonát Bohuslava MartinÛ pro Centaur
Record v Los Angeles, za coÏ se jim
dostalo ocenûní v hudební revue Fono
Forum. O tfii roky pozdûji dvojice natoãila
pro ‰v˘carskou spoleãnost Tudor
kompletní dílo pro cello a klavír Josfa
Bohuslava Förstera. V jejich repertoáru
jsou Debussy, Fauré, Poulenc, Milhaud,
Koechlin,  Rachmaninov, Stravinskij,
Prokofûv a ·ostakoviã. Jsou stejnû
dokonalí, jak v star‰í hudbû, tak v moderní.
Pfii pfií‰tích nedûlních nokturnech se tedy
mají toront‰tí posluchaãi na co tû‰it.

abe
***
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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@videoelcanada.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:

RADOSTN¯ ÎIVOT
POSMRTN¯

Komediální pfiíbûh podle povídky Marka
Twaina “Îije nebo je mrtev” líãí ãtvefiici

mlad˘ch francouzsk˘ch malífiÛ, ktefií pfiijdou
na nápad, Ïe jeden z nich musí b˘t prohlá‰en

za mrtvého, aby v duchu zvyklostí mohl
stát slavn˘m. Na tomto plánu pilnû pracují

vãetnû pohfibu “mrtvého”a zaãíná tak neuvûfiitelná
historka, ve své podstatû humorná i tragická zároveÀ.

Hrají: V. Preiss, O. Vetch˘, L. Vaculík, O. Vízner,
M. Kopeck˘, P. Kostka, J. Somr, J. Jirásková aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
uvádí premiérovû televizní film

reÏiséra ZdeÀka Zelenky

Rosti
Brankovsky

Associate Broker
Jedineãné sluÏby

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

finanãní asistence.
Pracujeme v celé oblasti GTA

Sutton Group-Bayview Realty Inc.
416 483-8000 - direct 416 443-9268

www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

WHO WILL RENT
large light room (could be basement) w. kitchenette, bathroom
and separate entrance in Toronto to an older artist with limited

means & desperate need of place where to live and paint.  Up to
$ 400/m - he can help with garden and sit the house or pets - please

call evening to his friend: 416/289-2476.
1622-23

 Pizza Pizza,
606 Browns Line,

Etobicoke ON,
M8W 3T5

Counter help needed
at  Pizza Pizza,

young adult female,
40 + hr per week.

Tel.: 416/503-8458.
1622-23

8.11.2006

FILMOV¯ DIÁ¤
Praha-ln/Darina Kfiivánková-Minulou stfiedu
zaãal festival FAMU. Tfii dny se promítalo v
Divadle Archa a v kinû Atlas v‰echno, co se
bûhem roku na filmové ‰kole natoãilo.
Podívaná je to vÏdycky zajímavá, studenti se
nebojí riskovat, je‰tû z nich nevyprchalo
nad‰ení, ãasto s minimálním rozpoãtem
vykouzlí nevídané.

To, Ïe tu ãlovûk narazí na filmy nápadité,
originální, ale i zvlá‰tní, podivné ãi
nepovedené, je takfika jistota, ale v tom právû
spoãívá pÛvab studentské tvorby - letos jí bylo
k vidûní pln˘ch padesát hodin, coÏ odpovídá

sto osmdesáti ‰esti snímkÛm (nejen z FAMU,
ale i z jin˘ch domácích a zahraniãních ‰kol).
Porota rozhodla, kdo z famákÛ natoãil nejlep‰í
film, kdo napsal nejlep‰í scénáfi, kdo si nejlépe
vedl za kamerou atd.

Krom statutárních cen se udûlovala i Cena
Dagmar Táborské: dostala ji studentka, která
podle sv˘ch spoluÏaãek natoãila nejlep‰í film.
Spolu s dobr˘m pocitem si odnese i padesát
tisíc korun. Nebylo by to nic neobvyklého,
kdyby tuto cenu nezaloÏil a nesponzoroval
Václav Táborsk˘, v˘znamn˘ ãesk˘
dokumentarista, kter˘ uÏ léta Ïije v Kanadû a
z povzdálí sleduje, jak se dafií ãeskému filmu.
Cenu pojmenoval po své zesnulé Ïenû, také
filmafice. Stejné „kapesné“ nadûlí Václav
Táborsk˘ i autorovi nejlep‰ího
dokumentárního snímku. Nejsou to sice
miliony na celoveãerní film, ale upfiímn˘ zájem
o vûc a snaha pomoci mÛÏe mít mnohem
vût‰í hodnotu. Bylo by hezké, kdyby
donquijotské snaÏení pana Táborského
inspirovalo i nûkoho dal‰ího, tfieba nûkoho,
kdo má opravdu z ãeho rozdávat.

****

16. 11. 2006

Slováci tak˘ rast nezaÏili
BRATISLAVA - sme/(ºja)-Rekordy neláme
len slovenská koruna, ale aj ekonomika. Hrub˘
domáci produkt (HDP), ãiÏe celková produkcia
tovarov a sluÏieb, sa zv˘‰il medziroãne skoro
o desaÈ percent. Informoval o tom ·tatistick˘
úrad. Tak˘to rast Slovensko e‰te vo svojej
histórii nezaÏilo.

Ekonomiku potiahol najmä v˘voz, zvlá‰È
produkcia v automobilovom a
elektrotechnickom priemysle. Pod historick˘
rast sa podpísalo aj zv˘‰enie zásob.

Guvernér Národnej banky Ivan ·ramko
oznaãil rast za “zdrav˘”. Analytici sa zatiaº
nedomnievajú, Ïe by dochádzalo k
prehrievaniu ekonomiky.

Podobn˘m tempom rástla slovenská
ekonomika naposledy pred desiatimi rokmi.
Vtedy HDP stúpol o vy‰e osem percent.

Vysoké prírastky HDP sa uÏ prejavili vo
vy‰‰ej zamestnanosti. Stúpajú aj reálne mzdy
a Ïivotná úroveÀ.

***

18. 11. 2006
Tatry stále nie sú v poriadku

Poprad-sme (rf)-Od veternej smr‰te vo
Vysok˘ch Tatrách uplynuli dva roky.
Popadané stromy zmizli, podnikatelia sa te‰ia
z návratu turistov, zlé zákony v‰ak stále proti
sebe stavajú niekoºko in‰titúcií. Lesníci sa
sÈaÏujú na lykoÏrúty, ochranári na ignorovanie
ich návrhov.

Dva roky po kalamite je e‰te zjavnej‰ie, Ïe
v Tatrách je veºa sporov. Kºúãom k rie‰eniu
mala byÈ zonácia, ãiÏe rozdelenie Tatranského
národného parku do ochrann˘ch zón, ktoré
urãia, v ktorej oblasti nebude môcÈ ãlovek
zasahovaÈ a v ktorej sa bude stavaÈ. Nik
zatiaº nenavrhol spôsob, ako od‰kodniÈ
súkromn˘ch majiteºov pozemkov a
podielnikov, ktor˘ch je v TANAP-e vy‰e
tridsaÈtisíc.

***
20.11.2006

Topolánek porazil své kritiky
Praha -mfd/VÁCLAV DOLEJ·Í, JAN MATES-
Lídr ODS a premiér Mirek Topolánek smí
vyjednávat o podpofie své vládû s
Paroubkovou âSSD. Dovolil mu to dramatick˘
víkendov˘ kongres ODS. Topolánek tam ãelil
kritice, ale nakonec byl vût‰inou 70 procent
hlasÛ znovu zvolen pfiedsedou strany.

Delegáti mu v‰ak zároveÀ zakázali, aby se
na nové vládû dohodly pouze dvû velké strany
ODS a âSSD. To znamená, Ïe novû se rodící
kabinet musí kromû socialistÛ podpofiit je‰tû
nejménû jedna z obou men‰ích stran - lidovci
ãi zelení.

JestliÏe Topolánek nedokáÏe prosadit
pfiedãasné volby v roce 2007 (jak to kvÛli
nesouhlasu ostatních stran vypadá), má za
úkol alespoÀ prosadit do vlády co nejvíce z
reformního programu ODS. Jak dlouho by
takov˘ kabinet fungoval, kongres nerozhodl.
Pouze naznaãil, Ïe ãím víc bude vláda
reformní, tím déle je moÏné spojenectví s
âSSD pochopit a tolerovat. V˘sledky
praÏského kongresu, kter˘ urãil dal‰í smûr
jednání o vládû, jsou Topolánkov˘m
vítûzstvím.

Jeho kritici, ktefií odmítali jakékoliv jednání s
Paroubkov˘mi socialisty i za cenu odchodu
vítûzné ODS do opozice, zÛstali v men‰inû.
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Kratší Jméno, Více Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

TCT týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou, 
s možností distribuce po celé Evropě, 
Kanadě a USA.

Přepravujeme veškeré typy a velikosti 
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.

Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.

Naše letecké oddělení v Praze provádí 
proclení a distribuci.

Máme více než 25 let zkušeností v 
mezinárodní námořní, letecké, silniční 
i železniční přepravě.

• Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
• Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
• Snadný přístup ke všem dálnicím
• Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046

�

�

✈
�

Změnili jsme lokalitu abychom mohli
nabídnout kvalitnňejší služuby

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753

T O R O N T O •  P R A H A •  O T T A W A •  M O N T R É A L •  B U F F A L O •  C H I C A G O •  A T L A N T A

�

Zmûnili jsme lokalitu, abychom mohli
nabídnout kvalitnûj‰í sluÏby!

Kratší jméno, více místa!

DIAMONDS
1820 Dundas St. East, Mississauga

EAST OF DIXIE RD.

âESKOSLOVENSK¯
SILVESTR 2006!

Pojìte s námi oslavit Silvestra!

DJ RADO
  Tombola

studené mísy, veãefie, uzená kolena, ‰ampaÀské

Vstup za pouh˘ch 50 dolarÛ

Rezervace  416/562-3677

Bylo jich zhruba tfiicet procent.
Do jejich ãela se v sobotu postavila

místopfiedsedkynû ODS Miroslava Nûmcová.
Ale pfii nedûlních volbách jako jediná vypadla
z nejvy‰‰ího vedení strany. Nahradil ji ministr
místního rozvoje a TopolánkÛv spojenec Petr
Gandaloviã.

Kritici navrhovali cestu k pfiedãasn˘m
volbám pfies tfietí pokus sestavit vládu. Vûfií,
Ïe bude neúspû‰n˘, a v takovém pfiípadû
následují automaticky nové volby. JenÏe podle
Topolánka a vût‰iny obãansk˘ch demokratÛ
je to pfiíli‰ riskantní. Ve tfietím kole totiÏ nejspí‰
dostane ‰anci sestavit vládu pfiedseda âSSD
Jifií Paroubek, kter˘ se chce spojit s komunisty.
Topolánek se obává, Ïe levici by pak kvÛli
strachu z nov˘ch voleb pomohli nûjací
pfiebûhlíci.

Uspûl s názorem, Ïe je lep‰í zvolit men‰í
zlo. Delegáti schválili návrh, Ïe je nutné
zabránit vzniku vlády âSSD a KSâM. Tedy
vÛbec nepfiipustit Paroubka k vlastní ‰anci a
radûji se s ním teì nûjak domluvit.

Nové vedení ODS: Pfiedseda: Mirek
Topolánek, první místopfiedseda: Pavel Bém.
Místopfiedsedové: Petr Bendl, Petr
Gandaloviã, Ivan Langer a Petr Neãas.

***

âunek se chystá ohlásit
kandidaturu na ‰éfa lidovcÛ

PRAHA-právo (dan)-Vsetínsk˘ starosta a
senátor Jifií âunek dnes zfiejmû ohlásí, Ïe
bude 9. prosince v Brnû kandidovat na ‰éfa
KDU-âSL.

„VáÏnû o tom uvaÏuji,“ uvedl vãera v âeské
televizi. Dodal, Ïe doufá, Ïe se najdou
vhodnûj‰í kandidáti. Podle nûj zásadním
úkolem, kter˘ stranu ãeká, je vrátit KDU-âSL
vûrohodnost.

„PÛsobíme nevûrohodnû, protoÏe jsme se
pfiimkli na jednu stranu, pak jsme ‰li na úplnû
jinou stranu,“ uvedl. Dodal, Ïe mu vadí, Ïe se
KDU-âSL pfiíli‰ „zahledûla do sebe“ a nefie‰í,
jak vypadá v oãích vefiejnosti. „My tady nejsme
pro své voliãe. My jsme tu pro obãany,“ podotkl.

Pokud âunek kandidaturu vyhlásí, bude
prvním zájemcem o pfiedsednické kfieslo. Do
konce listopadu se chystá vyjádfiit
pfiedsedkynû snûmovního klubu KDU-âSL
Vlasta Parkanová. âunek na sebe pfied
volbami do Senátu upozornil tím, Ïe vystûhoval
romské neplatiãe do kontejnerové bytovky a
nûkolik z nich do cizích okresÛ.

Kromû velké podpory u lidí si vyslouÏil kritiku
i nûkter˘ch spolustraníkÛ. Napfiíklad kolegy
ze Senátu Petra Pitharta a Adolfa Jílka.

Oba byli proto také vyzváni, aby proti
âunkovi ve volbách na pfiedsedu kandidovali.
Pithart to odmítl. Jílek vãera Právu fiekl. „Zatím
o tom neuvaÏuji, protoÏe mû to neláká.“ Dodal,
Ïe se rozhodne podle situace. âunka by za
pfiedsedu nechtûl. „Nedovedu si pfiedstavit Ïe
starosta a senátor âunek se stane pfiedsedou
KDU-âSL. To bychom pfiestali b˘t tou klidnou
silou,“ podotkl. Proti âunkovi se postavil i
pfiedseda Strany zelen˘ch Martin Bursík.
Pokud by âunek stál v ãele KDU-âSL, zelení
by se zaãali více zajímat o to, jaké názory mají
lidovci na práva men‰in a na romskou
problematiku.

***
21. 11. 2006

Slovenské kariéry
 po 17. novembri

Bratislava-sme/MONA GÁLIKOVÁ-Keì v
osemdesiatom deviatom opadlo revoluãné
nad‰enie a city rozbúrené záÏitkami z námestí,
zaãal sa Ïivot, ak˘ dovtedy ºudia na Slovensku
nepoznali. Zaãali sa otváraÈ ‰tátne hranice,
ale aj zatváraÈ brány mnoh˘ch ‰tátnych
podnikov. Turbulentné udalosti prudko menili
Ïivotné podmienky. Nové pomery priná‰ali
niektor˘m v˘zvy, slobodu a moÏnosti, in˘m
brali istotu a pôdu pod nohami. Aké pracovné
príleÏitosti mali ºudia do “neÏnej” a aké majú
dnes? Îiadny prieskum, ktor˘ by mapoval
kariérne moÏnosti obyvateºov Slovenska, sa
zatiaº neuskutoãnil. “Predpokladám, Ïe
odpovede na takúto otázku by boli
‰truktúrované podºa veku a vzdelania,” hovorí
Ivan Diani‰ka z agentúry Focus. “Môj odhad
je, Ïe tí, ktorí v tom ãase mali pätnásÈ aÏ
dvadsaÈ rokov by zrejme nevedeli porovnávaÈ.

Z novej situácie profitovali najmä vzdelanej‰í
ºudia mlad‰ieho a stredného veku vo väã‰ích
mestách - t˘m sa otvorili nové moÏnosti.
Problematicky by zrejme hodnotili situáciu tí,
ktor˘ch revolúcia zastihla v star‰om veku.
Väã‰ina z nich chápe nové podmienky ako
kapitalizmus, ktor˘ im priniesol len veºké
problémy. A k tomu pristupuje samozrejme
e‰te jeden aspekt, ktor˘ nie je zanedbateºn˘:
ãi sa ãlovek pozerá na prelom iba z
ekonomickej stránky, alebo ãi je pre neho
dôleÏit˘ aj moment získania slobody. Ak ch˘ba
sloboda ako hodnota, tak drvivá väã‰ina
hodnotí v˘voj negatívne.”

Mnohé kariéry naplánované s v˘hºadom na
veºa rokov sa po roku 1989 zrútili a dopredu
sa dostali tí, ktorí dokázali dobre odhadnúÈ
situáciu a chytili sa príleÏitosti.

“Na zaãiatku deväÈdesiatych rokov zanikali
podniky, ale zároveÀ k nám prichádzali
zahraniãné spoloãnosti. Zaãal sa formovaÈ
trh práce a bolo potrebné zorientovaÈ sa v
Àom,” hovorí Rastislav Podhorec, ktor˘ mal v
tom ãase sedemnásÈ. “Generácia, ktorá mala
vtedy 25 aÏ 30 rokov, dostala obrovsk˘ priestor
na sebarealizáciu. Poznám veºa tak˘ch, ktorí
sa veºmi r˘chlo dostali na veºmi zaujímavé a
pomerne vysoké pozície najmä v rozliãn˘ch
zahraniãn˘ch firmách, pretoÏe boli “tam” a na
trhu bola veºká diera, ktorú bolo treba zaplniÈ.
Vtedy veºa ºudí odi‰lo napríklad aj do
zahraniãia. Mlad‰í ºudia, ktorí skonãili vysoké
‰koly neskôr, po roku 2001, uÏ také moÏnosti
nemali, pretoÏe generaãná diera sa pomaly
zapæÀa a kariéry sa budujú pomal‰ie.”

***
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Kam veãer?
Málokdy se stane, Ïe nevíme, co s naãat˘m veãerem. Vût‰inou máme rozvrh na pÛl roku dopfiedu naplánovan˘. JenÏe problém mÛÏe b˘t
v tom, Ïe kvalitní kulturní záÏitek mÛÏeme nahradit je‰tû kvalitnûj‰ím a pak saháme po rÛzn˘ch ãasopisech ãi novinách a hledáme, kde
vlastnû nûco hrají, pokud to hrají neznáme telefonní ãíslo, jestli mají lístky a nevíme, kdy to hrají a tak pro milovníky divadel jistû pfiijde vhod
mal˘ informativní ãasopis Evening Out. Málokdo ví, Ïe jeho vydavatelkou je âe‰ka Petra Brownová. JelikoÏ Nové divadlo je jen nûkolikrát
do roka, bude dobré, kdyÏ se pfiíznivci divadelní tvorby seznámí s tímto ãasopisem. PoloÏili jsme proto Petfie nûkolik otázek.

ABE: Petro, jste vydavatelkou
ãasopisu Evening Out, kter˘ se zab˘vá
divadelní scénou v jiÏním Ontariu. Jak
dlouho tento ãasopis vychází?
PB: Evening Out vy‰el poprvé v tomto

roce v kvûtnu. Máme za sebou zatím dvû
ãísla, letní a podzim/zima. I za tento krátk˘
ãas se zaãínáme dostávat do ‰ir‰ího
povûdomí a zájem pomalu, ale jistû
stoupá. Jak od divadel, tak od ãtenáfiÛ.
Je to jedin˘ existující zdroj informací,
kter˘ pfiiná‰í kompletní pfiehled divadel a
divadelních pfiedstavení, která se hrají v
Torontû a okolí. Vût‰ina divadelních
informací, které mÛÏete najít v novinách
ãi ãasopisech se omezuje na 1-2 t˘dny
dopfiedu a hlavnû nikdy neposkytuje
kompletní pfiehled. Vût‰inou jen pár
vybran˘ch divadel, povût‰inû velk˘ch
produkcí. Je pravda, Ïe v místních
lokálních novinách, jako napfiíklad North
York Mirror mÛÏete najít informace i o
men‰ích divadlech v místní komunitû, ale
kompletní pfiehled chybí. Lidé v Kanadû
jsou zvyklí cestovat velké vzdálenosti a
nikdo se nepozastaví nad tím, Ïe by mûl
jet do divadla 30, 50 i více kilometrÛ.
TudíÏ Evening Out vám umoÏní najít
divadla i v jin˘ch ãástech Toronta a okolí.
Zahrnuty jsou i známé festivaly Shaw a
Stratford, a i ménû známé festivaly
probíhající v rekreaãních oblastech mimo
Toronto, zejména v letních mûsících.
ABE: Jak˘m nákladem?
PB: KaÏdé ãíslo Evening Out vychází v

nákladu 30 000 v˘tiskÛ a obsahuje zhruba
100 divadel a 180 pfiedstavení na dobu
ãtyfi mûsícÛ.
ABE: âasopis je velmi pfiehledn˘; na

jaké ãásti je rozdûlen?
PB: Publikace je rozdûlena na ãtyfii ãásti,

které obsahují seznam v‰ech divadel s
adresou, struãn˘m popisem divadla,
cenov˘m rozsahem vstupenek, informaci
s telefonním ãíslem a webovou adresou,
vãetnû seznamu v‰ech her v daném
divadle. Druhou ãást tvofii mapy, v kter˘ch
lze najít polohu v‰ech divadel. Následující
struãná synopse kaÏdé hry a oznaãení
Ïánru vãetnû autora pomohou pfii v˘bûru

hry. V tabulce obsahující jména her s
datem kaÏdého pfiedstavení si lze vybrat
den i pfiesn˘ ãas náv‰tûvy divadla. KaÏdá
ãást publikace má podrobné odkazy na
ostatní ãásti, takÏe je velmi rychlé a
jednoduché se v pfiíruãce orientovat.
ABE: Uvítal bych, kdyby se objevila

také mapa TTC, popfiípadû struãn˘
popis, jak se do divadlo ãlovûk dostane
metrem nebo autobusem, kde má
vystoupit atd.?

pouh˘ch 16 dolarÛ vãetnû danû a kaÏdé
ãíslo vám doruãíme po‰tou hned po
vydání.
ABE: Poslední ãíslo je datováno od 1.

fiíjna do 31. ledna, proã takto neobvykl˘
ãasov˘ úsek nebo pfií‰tí ãíslo bude od
1. ledna do 30. dubna, s tím, Ïe se
bude vÏdy jeden mûsíc opakovat?
PB: Informace v dal‰ím ãísle se opakovat

nebude. Dal‰í ãíslo vyjde v druhé polovinû
ledna a bude zahrnovat ãasov˘ úsek od
1. února do konce kvûtna. Vydáváme
tedy kaÏdé ãtyfii m*ûsíce, s tím, Ïe ãíslo
vychází v posledním mûsíci pfiedchozího
období, aby jste mûli moÏnost plánovat
vá‰ ‘evening out’ dopfiedu.
ABE: Objeví se v Evening Out také

recenze na jednotlivá pfiedstavení ãi
rozhovory s reÏiséry a herci nebo
chcete zÛstat neutrální a pouze
informativní?
PB: Chceme, aby Evening Out zÛstal

jako referenãní pfiíruãka, nikoliv jako
ãasopis. V kaÏdém ãísle vychází ãlánek,
kter˘ poskytuje názory ãi zamy‰lení z
oblasti kanadského divadelního zázemí.
V prvním ãísle se hovofiilo o nové iniciativû
mladé skupiny ‘ScriptLab’ pracující na
v˘voji kanadsk˘ch muzik*álÛ. V
souãasném ãísle je zamy‰lení mladého
reÏiséra nad propastí mezi mladou a
star‰í generací hercÛ a generaãním
postojem ovlivÀující náv‰tûvnost a
vnímání divadla u star‰ích a mlad˘ch
divákÛ. Pracujeme také na v˘voji ‘blogu’
na na‰ich webov˘ch stránkách
www.eveningout.ca , kde si lidé budou
moci ãíst divácké recenze, ãi poskytnout
svÛj názor na shlédnutá pfiedstavení.
Uvítáme také nápady a návrhy na vás
ideální ‘evening out’. JiÏ teì mÛÏete na
na‰ich webov˘ch stránkách najít odkazy
na více neÏ 164 divadel.
ABE: Je zájem o to, publikovat také

produkce etnick˘ch divadel napfi.
francouzsk˘ch, italsk˘ch ãi ãeského
Nového divadla?
PB: Co se t˘ãe etnick˘ch divadel, rádi je

zahrneme do pfiehledu, ov‰em
podmínkou je, Ïe pfiedstaveni musí b˘t v
angliãtinû ãi francouz‰tinû, aby
‘oslovovalo’ ‰ir‰í vefiejnost. Jeden z
moÏn˘ch zajímav˘ch námûtÛ na nûkteré
z dal‰ích zamy‰lení by mohlo b˘t o v˘voji
etnick˘ch divadel.
ABE: BlíÏí se vánoce, kdybych mûl

koupit nûkomu lístky jako dárek, co
byste poradila?
PB: ZáleÏí na zájmu obdarovaného. V

Evening Out si mÛÏete vybrat ze v‰ech
moÏn˘ch ÏánrÛ a i cenovû ‰irokého
rozsahu (obû informace jsou v pfiehledu
uvedeny), v˘bûr je opravdu pestr˘.
Doporuãila bych zakoupit roãní
pfiedplatné a darovat pfiedplatné jako
dárek. AÈ si obdarovan˘ vybere
pfiedstavení dle svého vkusu. Jedineãná
pfiíleÏitost vánoãního dárku pro pfiátele ãi
osoby, pro které není snadnû najít dárek.
V‰ichni milovníci kultury urãitû Evening
Out uvítají s otevfienou náruãí.
ENJOY YOUR EVENING OUT -

PLANNING ONE HAS NEVER BEEN
EASIER!

S Petrou Brown udûlal rozhovor
pfies e-mail Ale‰ Bfiezina

***

PB: Myslím, Ïe je to dobr˘ nápad, a
budeme se snaÏit tuto informaci v
budoucnu pfiidat. Rozhodnû vítáme
nápady, jak Evening Out vylep‰it, aby se
ãtenáfiÛm líbil a byl uÏiteãn˘ po v‰ech
stránkách.
ABE: Zajímavé jsou rovnûÏ rÛzné

sluÏby, které mÛÏe divák pouÏít. Jedná
se o placenou reklamu nebo tyto
obchody vybírá redakce?
PB: Jedná se o placenou reklamu

podnikÛ, které mají zájem propagovat
své sluÏby ãi v˘robky na trhu ‘affluent ‘
spotfiebitelÛ, kter˘m bezpochyby lidé,
ktefií chodí pravidelnû do divadla jsou.
Vût‰ina inzerentÛ jsou restaurace, jelikoÏ
k divadelnímu veãeru patfií i dobrá veãefie
a drink pfied ãi po pfiedstavení. Dal‰ími
inzerenty jsou hotely, ãi resorty jako
napfiíklad Briars Resort na jezeru Simcoe,
kter˘ má na svém pozemku letní divadlo
Red Barn Theatre. SluÏby také propagují
obchody (Optic Zone on Front a Jarvis
St) a dokonce máme i láznû pro muÏe
‘Mens Power Spa’, kde se mÛÏete
zrelaxovat pfied pfiíjemn˘m veãerem.
Podniky, které chtûjí pfiedstavit své sluÏby
spotfiebitelÛm s vy‰‰ím pfiíjmem se mohou
v na‰í publikaci zviditelnit a samozfiejmû
inzerují i divadla, která se chtûjí zviditelnit
a pfiilákat více divákÛ.
ABE: Kde je moÏné tento ãasopis

dostat?
PB: Evening Out distribuuje v Torontû

zdarma, zejména v downtown, ale i v
nûkter˘ch jin˘ch ãástech Toronta. MÛÏete
jej najít v mnoha divadlech, restauracích,
hotelích, vybran˘ch obchodech a
nákupních stfiediscích s vysokou
náv‰tûvnosti.. Dodáváme ho také do
galerií a muzeí. Pravidelnû doplÀujeme
rozebrané v˘tisky, ale Evening Out se
dlouho na místû neohfieje a je velmi
populární. NemÛÏeme tedy zaruãit, Ïe
ho vÏdy najdete na v‰ech místech.
Nejjistûj‰í, jak si zajistit, Ïe vám Ïádné
ãíslo neunikne, je si Evening Out
pfiedplatit. Celoroãní pfiedplatné je

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

ANNA PLE·KOVÁ:

Vo víre drog
Ukázka z kníÏky, která má vyjít v slovenském
nakladatelství Tranoscius.

Desiata kapitola
(2. úryvek)
Jedného dÀa som ako zvyãajne pri‰la k
Janovi. Rudo tam uÏ bol. Pre ãosi sme
boli zasa pohádaní, ale rozprávali sme sa.
Dala som Janovi dvesto korún, nech mi
dá tovar. Jano ho v‰ak nemal v obálkach,
ale vo vrecú‰ku. Z obalu od kodeínovej
tabletky mal spravenú tzv. odmerku alebo
naberaãku. âiÏe z obalu vybral tabletku
a vzniknut˘ priestor mu slúÏil ako
odmerka na heroín. Mala som dvesto
korún, teda na stôl predo mÀa vyklopil
dve naberaãky. Telefónnou kartou som
ako vÏdy urobila dve ãiary a slamkou,
ktorá patrila k Janovmu “vercajgu”, ako
narkomani naz˘vajú svoje vybavenie, a
‰nupla som si.
Rudo bol ak˘si ãudn˘, nervózne sa
usmieval a zrazu jednému feÈákovi, ktor˘
tam b˘val, povedal:
“Predaj mi pumpu, Laco.” Pumpou
narkomani oznaãujú injekãnú striekaãku.
Pozrela som naÀho, neveriac, Ïe to naozaj
myslí váÏne.
“To si akoÏe chce‰ pichnúÈ?” sp˘tala
som sa.
“No a ão. AspoÀ u‰etrím,” odpovedal.
“PrestaÀ, Rudo. NeopováÏ si to pichaÈ.
âo si sa úplne zbláznil?” vyh⁄kla som.
Nevedela som, ako mu v tom zabrániÈ.
Bola som zhrozená z toho, ão som uvidela.
Ako ostatní narkomani, ktorí si pichali,
aj Rudo si vzal malú lyÏiãku. Do nej mu
Jano odklepal tovar. Rudo chcel na skú‰ku
len polovicu kilovky. Potom medzi prsty
vzal trochu kyseliny citrónovej, aby sa
tovar prevaril, a tieÏ ju nasypal do lyÏiãky.
Laco mu podal pumpu, Rudo do nej
natiahol vodu a vstrekol ju do lyÏiãky.
Samozrejme mu v‰etci radili, ako to má
robiÈ. Potom zapálil zapaºovaã a zaãal
lyÏiãku zospodu nahrievaÈ, aÏ k˘m sa v
nej nezaãali zjavovaÈ malé bublinky a z
prá‰ku nevznikla hnedá tekutina. Zubami
odtrhol filter z cigarety a ãiastoãne ho
ponoril do lyÏiãky. Cez filter pumpou
nabral prevaren˘ heroín a dávka bola
pripravená.
“Rudo, nepichaj si to, prosím Èa,” skúsila
som to e‰te raz. No bezv˘sledne.
“Napumpuj si ruku,” ozval sa Laco a
zobral Rudovu striekaãku.
Keì Rudovi navrela Ïila tak, Ïe ju bolo
dostatoãne vidieÈ, Laco mu to aplikoval.
Rudo odvrátil hlavu a rad‰ej sa nepozeral.
Ani ja. Nechcela som uveriÈ, Ïe je to
pravda. Laco mu potom vytiahol pumpu
zo Ïily a povedal mu, aby si chytil miesto
po vpichu. Bola som naãisto zúfalá,
nemala som na to slov. Rudo bol
spokojn˘. ZaÏil prv˘krát flash. Staãilo
na to iba trochu heroínu, pretoÏe
vpichnutím bol intenzívnej‰í neÏ pri
‰nupaní. Vtedy sme sa zasa dali nejako
dokopy. Mala som o Ruda veºké starosti,
aby s t˘m nezaãal. Naivne som sa
domnievala, Ïe to urobil prv˘ a posledn˘
raz - iba tak zo zvedavosti. M˘lila som
sa.

***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Nadûje

Ont. reg. # 1032252

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

SLOVAKOTOUR
Je ãas zajistit si letenky do Evropy!

Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

SPECIAL 2006-2007
SEAT SALE TO EUROPE

Praha, Ostrava, Brno, Bratislava, Ko‰ice,VídeÀ, Budape‰È
Do 12. prosince 2006   a od 28. prosince 2006 do 24. bfiezna 2007   je

cena od 589.00 +daÀ
Danû:  Praha,Brno:193.00 dol., Ostrava: 208.00 dol.,

Bratislava, Ko‰ice  257.00 dol., VídeÀ 270.00 dol., Budape‰È 261.00 dol

Prodej konãí 31. prosince 2006
Zavolejte si o podrobnosti o cenách a jednotliv˘ch letech!

Ing. Miroslav Princ, MBA
 Retirement & Estate planning

 • RRSP a investiãní fondy
 • Îivotní a jiné poji‰tûní

 • DaÀové v˘hody pro podnikatele
 • Bezplatné konzultace

 Freedom 55 Financial
 divize London Life Insurance Company

 Mississauga, ON

 Tel. 905-276-1177 ext. 586
 miroslav.princ@freedom55financial.com

 www.freedom55financial.com

Plánování Ïivotního stylu v dÛchodu
âást 7: Jak se dûlí penze pfii rozvodu
Podobnû jako se v Kanadû pfii rozvodu ãi rozchodu manÏelÛ dûlí majetek mezi oba
manÏele, je moÏné rozdûlit i penzi v rámci Canada Pension Plan. V˘sledn˘m
efektem je zv˘hodnûní toho z manÏelÛ, jehoÏ pracovní pfiíjem byl v dobû manÏelství
niÏ‰í. Penzi tak mÛÏe dokonce získat i ten z manÏelÛ, kter˘ nikdy do CPP
nepfiispíval.

PfiestoÏe odvody do CPP jsou zaloÏeny na pfiíjmu ze zamûstnání, správce CPP
vede evidenci nárokÛ kaÏdého pracujícího ve formû tzv. kreditÛ, nikoli v dolarech.
CPP má v sobû zabudovanou moÏnost rozdûlit rovn˘m dílem kredity obou manÏelÛ.
Této moÏnosti se fiíká Division of Unadjusted Pensionable Earnings, jinak také
Credit Splitting.

O rozdûlení kreditÛ lze Ïádat nejen po rozvodu, anulování sÀatku anebo rozchodu
manÏelÛ, ale také po rozchodu partnerÛ, ktefií spoleãnû Ïili. Rozdûlují se pouze ty
kredity, které kaÏd˘ z manÏelÛ získal v prÛbûhu spoleãného souÏití. To znamená,
Ïe se nezapoãítávají kredity získané za dobu, kdy kaÏd˘ z manÏelÛ pfiispíval do CPP
pfied tím, neÏ do‰lo k sÀatku. Pokud manÏelé Ïili ve spoleãné domácnosti pfied
sÀatkem, a to déle neÏ dvanáct mûsícÛ, zapoãítává se i tato doba. V pfiípadû, Ïe
jeden z manÏelÛ nikdy nepracoval (do CPP nepfiispíval), dûlí se kredity pouze toho
z nich, kter˘ pracoval.

Pokud si vzpomenete na minul˘ ãlánek o sdílení penzí, rozdûlení kreditÛ funguje
obdobnû. JestliÏe Franti‰ek nashromáÏdil 7,500 kreditÛ za dvacet let spoleãného
souÏití s Marií, a ta nashromáÏdila 3,500 kreditÛ, potom kaÏd˘ z nich bude po
rozvodu mít 5,500 kreditÛ. Franti‰ek bude mít po rozvodu ménû kreditÛ, a tedy nárok
na niÏ‰í penzi. Marie bude mít více kreditÛ a vy‰‰í penzi.

Podívejme se, jaká pravidla platí pro dûlení kreditÛ. Roli hraje nûkolik datumÛ a
to, zda se jednalo o rozvod, anulování sÀatku ãi rozchod.

V pfiípadech, kdy byl sÀatek ukonãen rozvodem anebo anulováním 1. ledna 1987
anebo pozdûji, je moÏné kredity rozdûlit, jestliÏe jste s manÏelem ãi manÏelkou Ïili
spoleãnû alespoÀ dvanáct mûsícÛ bez pfieru‰ení a jeden z vás poskytne Human
Resources and Social Development Canada (HRSDC) potfiebné informace. MÛÏete
tak uãinit kdykoli. Není stanoven Ïádn˘ ãasov˘m limit.

V pfiípadech, kdy sÀatek trvá, ale manÏelé Ïijí oddûlenû od 1. ledna 1987 anebo
pozdûji, je moÏné kredity rozdûlit, jestliÏe jste s manÏelem ãi manÏelkou Ïili
spoleãnû alespoÀ dvanáct mûsícÛ bez pfieru‰ení, Ïijete oddûlenû alespoÀ dvanáct
mûsícÛ a jeden z vás podá Human Resources and Social Development Canada
(HRSDC) písemnou Ïádost a za‰le potfiebné dokumenty. MÛÏete tak uãinit kdykoli.
Není stanoven Ïádn˘ ãasov˘m limit. Pouze v pfiípadû úmrtí va‰eho manÏela ãi
manÏelky musíte podat Ïádost do tfií let ode dne úmrtí.

V pfiípadech, kdy nedo‰lo k sÀatku, av‰ak partnefii dosud Ïijící spoleãnû zaãali Ïít
oddûlenû 1. ledna 1987 anebo pozdûji, je moÏné kredity rozdûlit, jestliÏe jste s
partnerem Ïili spoleãnû alespoÀ dvanáct mûsícÛ bez pfieru‰ení, Ïijete oddûlenû
alespoÀ dvanáct mûsícÛ a jeden z vás podá Human Resources and Social
Development Canada (HRSDC) písemnou Ïádost a za‰le potfiebné dokumenty do
ãtyfi let ode dne, kdy jste zaãali Ïít oddûlenû. Partner, kter˘ nepodává Ïádost, mÛÏe
písemnû odsouhlasit zru‰ení ãtyfileté lhÛty.

V pfiípadech, kdy byl sÀatek ukonãen rozvodem anebo anulováním mezi 1.
lednem 1978 a 31. prosincem 1986 je moÏné kredity rozdûlit, jestliÏe jste s
manÏelem ãi manÏelkou byli v manÏelském svazku a Ïili jste spoleãnû alespoÀ tfii
roky bez pfieru‰ení, rozvod anebo anulování je platné v kanadském právu a jeden
z vás podá Human Resources and Social Development Canada (HRSDC) písemnou
Ïádost a za‰le potfiebné dokumenty do tfií let ode dne ukonãení manÏelství. Pokud
Ïádost nebyla podána v této lhÛtû, k rozdûlení kreditÛ mÛÏe dojít pouze v pfiípadû,
Ïe druh˘ z manÏelÛ je stále naÏivu a písemnû odsouhlasí zru‰ení tfiíleté lhÛty.

V pfiípadech, kdy byl sÀatek ukonãen rozvodem anebo anulováním pfied 1.
lednem 1978 se kredity nedûlí, protoÏe tato moÏnost je‰tû neexistovala.

Je zfiejmé, Ïe mnozí lidé si mohou díky rozdûlení kreditÛ pfiilep‰it na penzi.
V˘hodou jsou dlouhé ãasové limity, pokud nûjak˘ vÛbec je, a moÏnost zaÏádat bez
souhlasu b˘valého manÏela ãi manÏelky. Pro ty z vás, ktefií jste pro‰li rozvodem ãi
rozchodem a byli jste tím, kdo pfiispíval do CPP ménû, mÛÏe b˘t zajímavé tuto
alternativu provûfiit.

Zdroje dal‰ích informací: website Human Resources and Social Development
Canada www.sdc.gc.ca

Ing. Miroslav Princ, MBA je finanãním poradcem u firmy Freedom 55 Financial.
Budete-li mít dotazy ohlednû uvedené problematiky, mÛÏete je zasílat na adresu
na‰í redakce anebo pfiímo autorovi ãlánku.

****

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000  titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.

Nové i levné antikvariátní knihy

  O  katalog  nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742     Fax: (514) 425-0742

e-mail: cskniha@sympatico.ca  web page: www.cskniha.com
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662 Queen St. West, Toronto, M6J 1E5

Czech Airlines
Praha-Brno-Ostrava-Bratislava-Kosice and beyond...

email:  nitratravel@gmail.com

TICO: #2631380

Winter Seat Sale!
CZECH AIRLINES - TORONTO DEPARTURES

Praha-Brno-Ostrava-Bratislava-Ko‰ice and beyond…
4. 11. - 12. 12. 2006 / 28.12. 2006 -24.3.2007

from $ 599 CAD
+ tax Praha $ 197 CA, Ostrava $ 208 CAD, Bratislava $ 256 CAD, Ko‰ice $ 256 CAD

AUSTRIAN AIRLINES - TORONTO DEPARTURES

Viena and beyond…

4. 11. - 14. 12. 2006 / 24.12. 2006 -28. 2. 2007

from $ 599 CAD + $150 CAD taxes

Macocha
Fal‰ování dûjin je staré jako lidstvo samo.
Dokládá to i nejnovûj‰í antropologicko-
etnografick˘ v˘zkum svûtoznámé
propasti Macocha. První senzaãní objev
se t˘ká jiÏ oné známé ponuré povûsti.
„V‰echno je jinak,“ prohlásil na tiskové

konferenci ‰éf badatelského t˘mu
profesor Absolon jun. „Ona doposud
nekriticky oãerÀovaná macecha zvaná
Macocha z nedalek˘ch Vilémovic nebyla
pachatelkou, ale pouze a jen obûtí.“
Jak je to moÏné? - „Za v‰echno mohl ten

spratek Martínek. NejenÏe neposlouchal,
ale je‰tû odmítl trhat jahody do
spoleãného kastrólku, naklánûl se nad
propastí, aby urval pro sebe v
nestfieÏeném okamÏiku co nejvíce
lákav˘ch lesních plodÛ a nacpal si jimi
papulu k prasknutí, pfiitom na zmrzlém
podloÏí uklouzl a …“ pfiibliÏuje dávné
události v˘zkumník.
Dále je pfiíbûh notoricky znám: V˘rostek

mûl neb˘valé ‰tûstí, zachytil se stromku
na stûnû propasti a byl definitivnû
zachránûn rychle pfiispûchav‰ími
dfievorubci. Co v‰ak tato pokfiivená povûst
zamlãuje, je, Ïe onu pomoc pfiivolala
sama Macocha.
„Jiné vysvûtlení ani moÏné není,“ tvrdí

profesor a odkazuje na nezpochybnitelné
v˘sledky rekonstrukce pfiípadu,
mimochodem pouÏili ukfiiãené dítko z
Erbenovy Polednice, kdy dûcko se samo
pomoci dovolati nemohlo.
Obdobnû deformovaná je, podle

badatele Absolona, i okolnost tragické
smrti hlavní hrdinky pfiíbûhu.
„Zpupn˘ adolescent Martínek, kterého

jeho nevlastní matka milovala jako svého
vlastního, ji kfiivû nafiknul, protoÏe mu
odmítla vydat v‰echny nasbírané jahody,
svedl na ni celou nehodu, naãeÏ macechu
rozlícen˘ vesnick˘ dav svrhl nemilosrdnû
do temné propasti.“
I netrvalo dlouho a hysteriãtí vesniãané

zchladli, z grobiánského chování
nepovedeného hejla Martínka rozpoznali
svÛj osudov˘ omyl, svého davového ãinu
hluboce litovali, a aby jej alespoÀ zãásti
odãinili, pojmenovali onu 138 metrÛ

hlubokou propast podle nevinné obûti
Macochou.
A jak je moÏné, Ïe tato historická pravda

byla zjevena aÏ teì, po mnoha staletích?
- Profesor Absolon jun. v odpovûdi
odhaluje je‰tû poslední pfiekvapení: „Tato
skuteãnost je známa jiÏ del‰í dobu, ale
pfiedcházející reÏim jejímu zvefiejnûní
pokrytecky bránil.“
A dÛvod? Ten je zcela banální. Macocha

totiÏ pocházela z rodiny místního
velkostatkáfie. Tento tfiídní pÛvod tedy
pfiedurãil i její roli v ideologicky poplatném
v˘kladu zdej‰í historie.
 Kuriózní dûjiny této jedineãné pfiírodní

památky ov‰em touto dnes jiÏ definitivnû
rozfie‰enou hádankou zdaleka nekonãí.
Navazuje na ni horolezecká expedice
odváÏného brnûnského mnicha, kter˘ si
kladl za cíl nebohou Macochu kfiesÈansky
pohfibít, uvaÏovalo se o ní tehdy jako o
svûtici, a také zbavit toto tajemné místo
pohanské nálepky brány do pekel. JelikoÏ
mnich nedbal ochrany vzácn˘ch
ãarovn˘ch bylin pnoucích se na
vápencov˘ch stûnách, poãínal si pr˘ jako
slon v porcelánu, tvrdí dnes zl˘ jazykové,
Ïe s jeho aktivitou jest spojen prvopoãátek
stále panující nevraÏivosti mezi ekology
a kfiesÈansk˘mi církevními kruhy.
Dal‰í temná éra propasti se vztahuje k

ãinnosti brnûnské expozitury Státní tajné
Bezpeãnosti. Zasvûcenci mluví dodnes
o horní vyhlídce jako o vy‰etfiovacím
mÛstku. Míní tím zavedenou praxi
pfiíslu‰níkÛ vyhroÏovat vy‰etfiovan˘m
svrhnutím se skály. Za tímto úãelem byly
z prostoru pod mÛstkem dokonce
odstranûny v‰echny náletové dfieviny, a
t˘ran˘m tak odebrána poslední zoufalá
nadûje na pfieÏití. Zda se ìábelské
v˘hruÏky StB nûkdy naplnily, není
doposud spolehlivû dokázáno. V˘zkumy
kosterních pozÛstatkÛ na dnû propasti i
pfies odpor star˘ch struktur stále
pokraãují.

prÛmyslu vytrvale tvrdí, Ïe by to vyfie‰ilo
energetick˘ problém âR na tisíc let
dopfiedu, a za to Ïe pr˘ ta plesnivá propast
stojí.
Reakce moravsk˘ch nacionalistÛ na

sebe nedala dlouho ãekat. Spustili hroziv˘
váleãn˘ pokfiik, pfiísahajíce, Ïe budou svoji
národní památku bránit do poslední kapky
(zda slivovice ãi krve není jasné), a
rozvûsili pfies propast provokativní
transparent „Vy máte SnûÏku, nám
nechte Macochu“.
Krása a v˘jimeãnost Macochy láká i

dal‰í podnikavce. Politici by z jejích útrob
v rámci stranick˘ch mítinkÛ rádi
vykfiikovali do svûta o své dokonalé
schopnosti vládnout, gigantické
automobilky a v˘robci pneumatik slintají
pfii pomy‰lení na zdolání jednoho z
posledních bíl˘ch míst planety, kde se
je‰tû neprotoãilo kolo automobilu, a coÏ
teprve bohaté fietûzce hypermarketÛ,
pfiesvûdãující ochranáfie, Ïe k zásobování
zboÏím své superprodejny na samém
dnû propasti pouÏijí v˘hradnû ekologicky
‰etrnou dopravu po ponorné fiece Punkvû.
 Nelze tedy tvrdit, Ïe by lidé o Macochu

nebo o jiné pfiírodní památky ztráceli
zájem. Opak je pravdou. Spí‰e jde o to,
jak nám i dlouhá historie slavné Macochy
ukazuje, kter˘ z tûch u‰lechtil˘ch lidsk˘ch
zámûrÛ získá navrch.

Miroslav Petr - Hradec Králové
***

Podûkování
Po vstupu do Ïivota kanadsk˘ch penzistÛ,
si se zájmem ãtu v Satellitu informace o
finanãních strategiích, pravidlech a
penzijních nárocích. Jsou jedinci, ktefií s
hrdostí prohla‰ují, Ïe nemají televizi. Já
pro zmûnu nemám poãítaã (bez
prohlaoívání). Sledování webov˘ch
stránek jsem nahradil telefonem  a zavolal
nejpovolanûj‰ímu - ing. Miroslavu
Princovi, kter˘ mnû ochotnû ãesky a
zadarmo zodpovûdûl a vysvûtlil
nejasnosti, v nichÏ jsem tápal a které mi
telefonicky neobjasnila ani vládní
agentura Service Canada.

Ivo Bfiehovsk˘-Burlington
***

I moderní demokratická doba
zaznamenává do pomyslné kroniky
propasti zajímavé pfiíspûvky. Jedním z
nich je kontroverzní úsilí promûnit slavnou
Macochu na trvalé úloÏi‰tû radioaktivního
odpadu. Atomová loby vãele s ministrem

Maliãkosti
Îivot je veliká hromada mal˘ch vûcí,
napsal kdysi O. W. Holmes. Je dost
moÏné, Ïe uÏ jsem v nûkterém ze sv˘ch
textÛ tento citát uvedl. Líbí se mi.
Dávám pfiednost hostincÛm a

kavárnám, kde jsou  k dispozici noviny.
Z toho dÛvodu odmítám obãasné nabídky
dodávky toho ãi onoho deníku za
v˘hodnou cenu aÏ do domu. Taková
dodávka nutí mne pfieãíst i nezajímavé.
A papír se v domû hromadí. V kavárnû
nebo hostinci vyberu si jen to, co mi
pfiipadá zajímavé.
Na sv˘ch ‰pacírech zastavím se obãas

v takové kavárniãce. Je tam k dispozici
nejen lokální North Shore News,
vycházející tfiikrát t˘dnû, mimochodem
dodávan˘ zdarma aÏ k na‰im a jin˘m
dvefiím, ale i nejménû tfii v˘znamnûj‰í
deníky.
Nalézají se na jistém místû ... a pfiíli‰

ãasto, pokud se v kavárnû neocitnu brzy
z rána, je to chuchvalec tvofien˘
jednotliv˘mi sekcemi onûch novin, bez
ladu a skladu tam odloÏen˘ch. Pfii
pohledu na tuto hromadu papíru, mû
jímá zlost. Snad jsem uÏ nerudn˘ stafiec,
ale nechápu, proã ãtenáfi nemÛÏe odloÏit
tiskovinu v tom stavu, jaká byla do
kavárny nebo hostince dodána. (Jsou
ov‰em i místa, kde v této vûci je pofiádek,
ale v mém okolí vím jen o jednom).
Jak˘ asi má vztah ke sv˘m neznám˘m

bliÏním ãtenáfi, kter˘ si pfieãte noviny ãi
jen nûkteré sekce a nijak se neobtûÏuje
dát je do téhoÏ pofiádku, v jakém vy‰ly z
tiskárny. A v jakém by jin˘ ãtenáfi rád
tiskovinu na‰el.
A tu vracím se mnoha léty nazpût, do

nejedné praÏské pivnice nebo
restaurace, kde na stûnách visely v
dfievûn˘ch rámech noviny. Nebylo
moÏné uãinit z nich salát, jen v nich
listovat a po pfieãtení zajímavûj‰ích
pasáÏí, zavûsit je opût na místo.
Vzpomínám na va‰nosty, pohodlnû
sedící u stolu, pfied sebou sklenici
plzeÀského, sklenku vína nebo stopiãku
likéru, v ruce onen rám s novinami, v
ústech virÏinko nebo d˘mku. Aã tehdy
nijak jsem se nepovaÏoval za va‰nostu,
snímal jsem ty rámy s novinami a ãetl je.
Dnes uÏ jsem v Praze restauraci

takového druhu nena‰el.
Ve Vancouveru ... nevím, ale asi nic

takového tu moÏná ani nikdy
neexistovalo. A pfiece ... kdyÏ uÏ to, co
se jeden doãte v tisku, je víceménû jen
neblahá zpráva o mordech nebo
podvodu, o bídném poãínání vlády,
kterou ...ouha, pfii minul˘ch volbách
náv‰tûvník podniku sv˘m hlasem
podpofiil ... ãte se to pfiece jenom jinak z
novin pûknû sepnut˘ch v tuhém
dfievûném rámu, nabízejících pohodlné
listování, neÏ po nezbytném
pfiehrabování se v hromadû
zpfieházen˘ch sekcí tiskovin, o které ani
nemám zájem.
Poznamenán takovou zku‰eností na

pozadí dávné vzpomínky, odcházím z
pohostinského zafiízení ponûkud
znechucen. A nûkdy, pokud to
znechucení je obzvlá‰tû silné, fiíkám si,
uchvácen vlnou zklamání, Ïe dobré staré
ãasy uÏ se asi nevrátí, ledaÏe jsem
nûjak nepostfiehl svÛj omyl.
Mám zato, Ïe lidé mohou se prostû dûlit

na pesimisty, realisty a optimisty. SnaÏím
se patfiit do té stfiední katagorie ...

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

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

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.22.satellite1-416.com

www.22.zpravy.ca

InternetInternetInternetInternetInternet

Tabuºka
1. Îilina 21 16 3 2 52:12 51
2. Artmedia 21 12 3 6 38:27 39
3. Ko‰ice 21 9 4 8 27:28 31
4. Bystrica 21 8 7 6 23:24 31
5. Senec 21 9 4 8 21:28 31
6. RuÏomberok 21 8 6 7 25:17 30
7. Nitra 21 8 3 10 15:21 27
8. Slovan 21 7 5 9 23:29 26
9. Trnava 21 6 6 9 22:32 24
10. Inter 21 5 7 9 22:24 22
11. Dubnica 21 5 7 9 23:35 22
12. Trenãín 21 3 5 13 16:30 14

Slovenská fotbalová liga
20. KOLO: Artmedia-AS Trenãín 4:1 (1:1),
FC Senec-Inter Bratislava 2:1 (1:1), MFK
Ko‰ice-Spartak Trnava 0:0, Slovan Bratislava-
M·K Îilina 0:2 (0:0), FK ZTS Dubnica-Banská
Bystrica 0:1 (0:0), FC Nitra-MFK RuÏomberok
1:0 (1:0).
21. KOLO: Banská Bystrica-MFK
RuÏomberok 0:0, M·K Îilina-FK ZTS Dubnica
2:2 (1:1), Spartak Trnava-Slovan Bratislava
2:1 (1:1), Inter Bratislava-MFK Ko‰ice 1:2
(0:0), AS Trenãín-FC Senec 0:1 (0:0),
Artmedia-FC Nitra 1:0 (0:0).

TABULKA
1. Sparta 15 8 6 1 17:6 30
2. Liberec 15 8 5 2 21:8 29
3. Boleslav 15 9 2 4 23:15 29
4. Slavia 15 8 4 3 23:12 28
5. Brno 15 6 6 3 13:11 24
6. Teplice 15 6 5 4 26:18 23
7. Jablonec 15 5 7 3 17:15 22
8. Budûjovice 15 6 4 5 17:20 22
9. Ostrava 15 5 5 5 21:20 20
10. PlzeÀ 15 4 6 5 16:19 18
11. Kladno 15 5 3 7 16:22 18
12. Most 15 3 6 6 18:23 15
13. Olomouc 15 4 3 8 14:20 15
14. Pfiíbram 15 2 6 7 11:19 12
15. Zlín 15 2 4 9 8:21 10
16. Slovácko 15 1 4 10 9:21 7

15. kolo: Slavia Praha - Dynamo âeské
Budûjovice 2:0 (0:0). Branky: 55. Hrdliãka;
66. Vlãek. Diváci: 2008. FC Slovan Liberec
- FK Mladá Boleslav 1:1 (0:0); Branky: 77.
Bílek - 55. Abrahám. Diváci: 6467. Baník
Ostrava - Teplice 1:1 (1:1);  Branky: 17.
Rajtoral - 31. Fenin. âK: 77. Luká‰. Diváci:
5247. 1. FC Slovácko - FK Jablonec 97 1:1
(1:1) Branky: 27. Ivana z pen. - 38. Jindfii‰ek.
Diváci: 3556. Sigma Olomouc - Tescoma

Zlín 3:0 (1:0);  Branky: 26. Melinho z penalty;
71. Janotka;  81. V. Schulmeister. Diváci:
4176. SIAD Most - Sparta Praha 1:1 (0:0);
Branky: 88. Mendy - 48. Do‰ek.  âK: 90+4.
Pikl (Most). Diváci: 7170. 1. FC Brno - FK
Marila Pfiíbram 2:0 (0:0);  Branky: 80. Stfie‰tík;
84. Zelenka. Diváci: 3920. Viktoria PlzeÀ -
SK Kladno 1:1 (1:1);  Branky: 31. Fillo z pen.
- 15. ·elicha. âK: 84. Pilafi (PlzeÀ). Diváci:
3123.

âeská liga Gambrinus
14. kolo:  FK Mladá Boleslav - SIAD Most
2:1 (1:0),  Branky: 34. Rajnoch, 66. Pecka -
56. Ga‰parík z pen.  âK: 90+1. Zbonãák.
Diváci: 2390. FK Teplice - Slovan Liberec
3:0 (0:0),  Branky: 53. DÏeko, 78. Sabou, 85.
Jirsák. Diváci: 2290. Dynamo âeské
Budûjovice - Baník Ostrava 2:2 (1:0),
Branky: 2. Táborsk˘, 61. Homoláã - 49. a 85.
Rajtoral. Diváci: 3819. Marila Pfiíbram - 1. FC
Slovácko 1:1 (0:1),  Branky: 88. Otepka - 11.
Ivana.  Diváci: 2102. SK Kladno - 1. FC Brno
3:0 (2:0),  Branky: 18. a 43. Veleba, 52.
Radzineviãius. âK: 21. Wagner, 51. ·vejnoha
(oba Brno). Diváci: 2150. FK Jablonec 97 -
FC Viktoria PlzeÀ 2:1 (1:1),  Branky: 34.
Weber, 81. Smí‰ek - 45. Krbeãek. âK: 67. M.
Knakal (PlzeÀ). Diváci: 1800. Sparta Praha -
Sigma Olomouc 1:0 (1:0),  Branka: 45.
Do‰ek.  Diváci: 5530.  FC Tescoma Zlín - SK
Slavia Praha 1:2 (0:0),  Branky: 75. âinãala
- 65. Hrdliãka, 68. Vlãek.  Diváci: 2276.

Trapas ‰Èastnû odvrátili v nastavení

âESKO-DÁNSKO 1:1 (0:1)
Trenér ãeské fotbalové reprezentace Karel
Brückner s oblibou fiíká, Ïe zápas má nûkolik
v˘vojov˘ch fází. Ten stfiedeãní s Dány (1:1)
mûl jedinou - zoufalství - s nezaslouÏen˘m
remízov˘m koncem. Od trapasu ãesk˘ t˘m
zachránila hlaviãka Milana Baro‰e v
nastaveném ãase.
Na absenci pûti hráãÛ základní sestavy se

nelze vymlouvat. DánÛm jich chybûlo ‰est a
byli jednoznaãnû lep‰í. Mohli vyhrát o tfii góly.
Navíc nedali penaltu. Slovinsk˘ sudí Skomina
pojal zápas hodnû benevolentnû. DánÛm
odpustil penaltu za faul na Ujfalu‰iho, ãeskému
t˘mu nevylouãil za fauly v únicích ·írla, Poláka
a âecha. V kvalifikaãním utkání bychom asi
dohrávali v osmi. Hfie chybûl nápad, urputná
snaha a bravurní v˘kon debutanta âecha v
brance byly jedin˘mi pozitivy.
Mnohé naznaãila slova dánského kouãe

Mortena Olsena: „Vzhledem k drÏení míãe a
ãeské power play ve druhém poloãase remíza
zápasu odpovídá. My jsme ale nepromûnili
ãtyfii ‰ance a kdyby ‰lo o kvalifikaci, byli
bychom hodnû nespokojení.“
Branky: 90.+3 Baro‰ - 28. Lövenkrands.

Rozhodãí Skomina (Slovin.), Ïluté karty:
Jarolím, ·írl, Polák, âech - P. Nielsen, 6852
divákÛ.
âesko: M. âech - Ujfalu‰i, Jiránek (81.

Zápotoãn˘), Rozehnal, Grygera (72. Kováã) -
Jarolím (46. ·írl), Galásek (46. Heinz), Polák,
Pla‰il - Baro‰, Vlãek (46. Lafata). Dánsko: T.
Sörensen - Helveg, P. Nielsen, Agger, N.
Jensen (62. Albrechtsen) - Kamper (65. D.
Sörensen), D. Jensen, Poulsen (58.
Thygesen), Kristiansen (46. Würtz) - Bendtner
(85. Priske), Lövenkrands (67. Bech).

***
Nov˘ tréner Kocian zaãal sympaticky

Slovensko - Bulharsko
3:1 (1:0)

ÎILINA -sme/ AÏ na úvodné oÈukávanie sa
hral v Îiline otvoren˘ útoãn˘ futbal, v ktorom
mali domáci mierne navrch. Aj vìaka pasivite
bulharského timu. Góly: 8. Mintál, 53. Sapara,
78. Karhan (z 11 m) - 80. KaradÏinov.
SLOVENSKO: âontofalsk˘ (46. Hajdúch) -
·inglár, ·krtel, Klimpl, âech - P. Petrá‰ (61.
·esták), ·trba (64. M. Petrá‰), Sapara (74.
Janoãko), ·vento - Mintál (61. Karhan), Vittek
(46. Holo‰ko). BULHARSKO: Ivankov (46.
Koljev) - J. Todorov, Iliev, Tunãev (86. Îelev),
Zanev - Georgiev (57. Jovov), Ki‰i‰ev (19.
Pejev), Telkijskij (61. KaradÏinov), Jankov -
Berbatov, BoÏinov (54. S. Todorov). Pred
4283 divákmi rozhodoval Granat (Poº.), Ïlté
karty Iliev, Ivankov, Jankov, Todorov.

***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

6.11.2006 v 1:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

7.12.2006
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Brankovsk˘ Tennis
School (BTS)
Tel.: 416/653-4942

www.brankovskytennis.com
E-mail:

brakovskytennis@sympatico.ca

uãí opût tenis v tûlocviãnû - proti zdi
Od zaãáteãníkÛ aÏ po turnajové hráãe

(dûti i dospûlé)
V pondûlí 18:00-21:00

K dostání je téÏ DVD nebo video
Tennis and Your Child

Pro rodiãe s mal˘mi dûtmi, jak je pfiipravit pro tenis
Combination: Wall and Tennis Court

Je pro kaÏdého, kdo se chce nauãit zdrav˘ a tvrd˘ tenis, tréninkem proti zdi
Pálka: Smart Starter Paddle Raquet

Je to nejlep‰í pro kaÏdého zaãáteãníka - dûti i dospûlé
Wall Method Manual

Ukazuje i ‰patnou techniku a jak ji opravit

 

Toronto v NHL
Kaberle zatloukl hfiebíãek do rakve

Philadelphie
Toronto-Philadelphia 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Branky: 6. Battaglia 4 (McCabe), 48. Antropov 1 (Sundin,
Ponikarovskij) pfiesilovka, 57. Ponikarovskij 6, 59. Kaberle
6 (Steen, Stajan) do prázdné branky  - 23. Eager 1
((Meloche, Rathje). Stfiely na branku: 32:41. Pfiesilovky:

7:7. VyuÏití: 1:0. Diváci: 19501.

Utkání bylo témûfi do poloviny závûreãné tfietiny
vyrovnané. Teprve branka Antropova donutila
Philadelphii otevfiít hru. Toho vyuÏil pûknou brankou
z levého kfiídla Ponikarovskij. KdyÏ se Philadelphii
pokusila hrát bez brankáfiem po pûkné kombinaci
Stajana a Steena skóroval do prázdné branky
Tomá‰ Kaberle. Kromû nûho byl na ledû i slovensk˘
hokejista ·tefan RuÏicka., kter˘ v‰ak byl pouze
2:36 sekund na ledû, pfiesto jsme mu poloÏili nûkolik
otázek.
ABE: Jak byste zhodnotil dne‰ní utkání?
·R: Myslím si, Ïe to bylo z obou stran velice dobré
utkání. V první tfietinû jsme zaãali lehkováÏnû, ale
v druhé jsme byli lep‰í, jak v ofenzívû, tak v defenzívû.
Tfietí tfietina byla vyrovnaná.
ABE: V závûru druhé tfietiny jste byl vylouãen,
za co to bylo?
·R: Byla to nedovolená hra loktem. Chtûl jsem
torontského útoãníka zastavit a pfii tom se tam
objevil loket.
ABE: Byl tento zápas nûãím v˘jimeãn˘m?
·R: Nemyslím si, protoÏe dnes jsem byl jen
nûkolikrát na ledû.
ABE: Které utkání bylo zatím pro vás v NHL
nejlep‰í?
·R: KdyÏ jsem dal svÛj první gól proti Pittsburghu.
Ten zápas jsme sice prohráli, ale potû‰ilo mne to.
Byl to velmi dobr˘ pocit z prvého gólu. Schoval jsem
si puk.
ABE: Je zde je‰tû jedna asistence…
·R: V utkání s Chicagem jsem nahrál Fosbergovi.
Z tohoto utkání jsem mûl asi nejlep‰í pocit. Cítil
jsem, Ïe mám dobrou formu.

***

Tomá‰ Kaberle zaznamenal
opût tfii body

Toronto-Montreal 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Branky: 12. McCabe 3 (Kaberle, Wellwood) pfiesilovka, 30.
Stajan 5 (Bell, Kaberle), 34. Kaberle 7 (McCabe, Wellwood)
pfiesilovka, 58. Antropov 4 (Kilger, Battaglia), 55. McCabe
4 (Wellwood, Ponikarovskij) pfiesilovka - 15. Koivu 4
(Latendresse, Rivet). Stfiely na branku: 42:26. Pfiesilovky:
8:3. VyuÏití: 3:0. Diváci: 19501.
Canadiens dokázali vzdorovat rozjet˘m Maple Leafs
témûfi polovinu utkání. Na vedoucí branku McCaba
pfii pfiesilovce je‰tû odpovûdûl Koivu. Pfii této brance
zaznamenal svou první asistenci v utkání a celkovû
devátou v této sezónû Tomá‰ Kaberle, kdyÏ nahrál
z levé strany obrany na pravou. Druhou nahrávku
si pfiipsal pfii vedoucí brance Stajana. I tfietí branka
padla pfii pfiesilovce, kdyÏ na trestné lavici byl
Tomá‰ Plekanec. Tentokrát Kaberle stfiílel z levé
strany obrany. Je‰tû pfied druhou pfiestávku
Antropov z dálky pfiekonal po ãtvrté ·v˘cara
Aebischera, kter˘ se vzápûtí nechal vystfiídat
Huetem. Ten kapituloval pouze jednou a to opût pfii
pfiesilovce. Tentokrát byl na trestné lavici Radek
Bonk. Autorem závûreãné branky byl stejnû jako v
úvodu utkání McCabe.
ABE: Dne‰ní utkání, kdy jsi zaznamenal jednu
branku a dvû asistence bylo snad stejnû
úspû‰né jako zápas v Montrealu, kdy jsi
zaznamenal hattrick…

TK: Utkání proti Montrealu jsou vÏdy krásná, protoÏe
Montreal je ná‰ nejvût‰í rival v divizi. Diváci se na
tyto zápasy tû‰í, jak v Montrealu, tak zde. Letos
jsme byli zatím lep‰í, tak doufám, Ïe nám to zÛstane.
ABE: Mohl bys popsat branku, kterou jsi vstfielil?
TK: Zdálo se, Ïe Canadiens vyhodí puk. Bryan
McCabe v‰ak zastavil puk na modré. Dal mi ho
kfiíÏem na druhou stranu. Mûl jsem dost ãasu, takÏe
jsem mohl dát vût‰í ránu a padlo to Aebischerovi
mezi nohy.
ABE: V této sezónû sedmá branka, deset
asistencí. Bere‰ to jako nejúspû‰nûj‰í zaãátek
sezóny?
TK: TûÏko fiíc. Musíme brát ohled na hodnû vûcí,
které hrají roli. Co se t˘ká útoãného pojetí, tak je to
asi moje nejúspû‰nûj‰í sezóna. Dnes jsem bodoval
po osmé za sebou. To se mi asi je‰tû nikdy
nepodafiilo. Doufejme, Ïe to tak zÛstane, ale dÛleÏité
je, Ïe muÏstvo hraje dobfie. KdyÏ celé muÏstvo
hraje dobfie, pak jsou i jedinci vidût.

***

Patrik Eliá‰ rozhodl
o ìábelském vítûzství

Toronto-New Jersey 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Branky: 57. Tucker 12 (McCabe, Kaberle)  - 37.
Langenbrunner 8 (Parise, C. White), 53. Eliá‰ 4 (Gionta).
Stfiely na branku: 34:19. Pfiesilovky: 2:4. VyuÏití: 0:0.

Diváci: 19409.

O pfievaze domácích Maple Leafs v úvodu utkání
svûdãí pomûr stfiel na branku 10:3. V druhé ãásti

hry se Devils zlep‰ili a v závûru dokázal
Langenbrunner k levé tyãce skórovat. V závûreãném
dûjství se snaÏili domácí pfiekonat v˘borného
Brodeura, ale ten byl vÏdy na místû. Naopak z
nevinného protiútoku se podafiilo dát „fotbalov˘m
oblouãkem“ Patriku Eliá‰ovi  druhou branku. Torontu
se sice z vyloÏen˘ch ‰ancí nepodafiilo pfiekonat
Brodeura, ale jeho konto nezÛstalo ãisté po stfiele
z dálky od Tuckera tfii a pÛl minuty pfied koncem. To
ho natolik probudilo, Ïe v závûru utkání byl opût
neprÛstfieln˘. Autor vítûzné branky Patrik Eliá‰ po
utkání fiekl:
PE: Toronto nás pfiekvapilo po vãerej‰ím tûÏkém
zápase s Ottawou (3:2). Mnû osobnû se velice líbí
jejich zpÛsob hry. Mají aktivní obránce, ktefií nám
nedávají hodnû prostoru. Vûdûli jsme, Ïe to bude
tûÏk˘ zápas. Dotáhli jsme ho v‰ak do vítûzného
konce, takÏe jsme spokojení. K té brance: V poslední
dobû jsem mnoho ‰tûstí nemûl, ale tato branka byla
‰Èastná. Jsem rád, Ïe jsem opût skóroval.
ABE: V dne‰ním utkání byl ve va‰em muÏstvu
velkou postavou Martin Brodeur, pfiesto mûl
zase smÛlu pfii torontské brance…
PE: Mûl velké mnoÏství perfektních zákrokÛ, takÏe
na tu jedinou chybu se rychle zapomene.
ABE: Jak se cítí‰ v roli kapitána?
PE: Je to obrovská ãest b˘t kapitánem v tomto
t˘mu. Celé muÏstvo si zakládá na tvrdé t˘mové
práci. Jsem rád, Ïe mohu b˘t jeho lídrem.

Ale‰ Bfiezina
***

âeská hokejová extraliga
22. kolo: Zlín-Karlovy Vary 0:3, Vítkovice-
Budûjovice 2:3 pp, PlzeÀ-Sparta 4:2,
Kladno-Tfiinec 5:3, Litvínov-Vsetín 6:2,
Znojmo-Slavia 4:2, Pardubice-Liberec
1:0.
23. kolo: Vsetín-Kladno 3:4 sn, Tfiinec-
PlzeÀ 3:4, Budûjovice-Pardubice 5:2,
Znojmo-Vítkovice 2:1, Karlovy Vary-
Sparta 3:2 pp, Liberec-Zlín 4:2, Slavia-
Litvínov 3:2 pp.
24. kolo: Pardubice-Slavia 2:3 pp, Zlín-
Tfiinec 0:1, Sparta-Budûjovice 6:4, Vsetín-
Vítkovice 1:2, Kladno-Liberec 5:4,
Litvínov-Znojmo 6:0, PlzeÀ-Karlovy Vary
0:3.

***
Tabulka

1. Budûjovice 24 76:62 46
2. Liberec 24 63:53 42
3. Litvínov 24 78:63 41
4. Pardubice 24 79:61 39
5. K.Vary 24 58:55 38
6. Sparta 24 85:73 37
7. Zlín 24 68:73 36
8. Kladno 24 84:80 35
9. Tfiinec 24 75:80 34
10. Znojmo 24 52:59 34
11. PlzeÀ 24 62:76 34
12. Slavia 24 74:80 32
13. Vítkovice 24 44:56 32
14. Vsetín 24 52:79 24

Slovensk˘ hokej
23. kolo: Trenãín-Martin 4:6, Mikulá‰-Zvolen
2:1, Slovan-Nitra 7:2, Poprad-Skalica 3:4,
Îilina-Ko‰ice 3:5.
24. kolo: Martin-Ko‰ice 2:3 sn, Skalica-Îilina
3:1, Zvolen-Slovan 4:3 sn, Trenãín-Mikulá‰
4:1, Nitra-Poprad 2:3 pp.

Tabuºka
1. Slovan 24 88:56 50
2. Zvolen  24 64:54 43
3. Ko‰ice 24 80:58 42
4.Trenãín 24 71:53 39
5. Martin 24 78:59 38
6. Poprad 24 69:67 34
7. Nitra 24 63:68 29
8. L. Mikulá‰ 24 54:76 26
9 Îilina 24 56:74 23
10. Skalica 24 48:106 15

Mezinárodní hokej
Slovenská hokejová reprezentácia
zaznamenala poãas víkendu v Hannoveri ìal‰í
medzinárodn˘ úspech, keì sa stala víÈazom
tradiãného Nemeckého pohára.
Tentoraz na severe Nemecka v miestnej
aréne, ktorá bola dejiskom finále majstrovstiev
sveta 2001, vyhrali v‰etky tri duely - s
Loty‰skom (2:0) , Kanadou (5:2) a vo finále i
·vajãiarskom (4:3).
Karjala Cup: âesko-·védsko 5:4, âesko-
Finsko 1:2, âesko-Rusko 2:3 po samostatn˘ch
nájezdech.

***

Patrik Eliáš v souboji s Pavlem Kubinou


