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Volby nejen
na Slovensku

Rok 2002 je rokem volebním. Volilo se témûfi v
celé stfiední Evropû a jedinû snad na Slovensku
zvítûzila „pravice“. V dne‰ním zmatení pojmÛ
v‰ak nikdo neví, co je to „levice“ a co „pravice“.
Pravicov˘ G. W. Bush si rozumí nejvíce s
levicov˘m Blairem, ale jako nejvût‰ího pfiítele
uvítal polského prezidenta a b ˘ valého
komunistu KwaÊniewského. A to nemluvím o
polibcích s b˘val˘m agentem KGB Vladimírem.
V âechách máme koalici prav˘ch lidovcÛ a
unionistÛ s lev˘mi sociálními demokraty. Do
vlády by se chtûli dostat jak komunisté, tak
ODS, ale obûma vadí „stfiedovû“ naladûn˘
premiér ·pidla, kter˘ s nimi nechce táhnout za
jeden provaz. Pfii tom obû strany nabízejí narozdíl
od unionistÛ disciplínu.
Po tom co vládli budoucí nositelé Nobelovy
ceny za ekonomiku ãi nositelé Nobelovy ceny
míru, aÈ jiÏ skuteãní jako Lech Walesa nebo její
vûãní kandidáti jako ná‰ Václav Havel, pfii‰lo
období, kdy lidé vûfií více lidem, ktefií jsou
nenápadn û j ‰ í a skromn û j ‰ í. To je snad
spoleãn˘m jmenovatelem nejen pro Dzurindu a
·pidlu, ale i tfieba pro jugoslávského prezidenta
Vojislava Ko‰tunicu, kter˘ má snad jako jedin˘
dÛvûru lidí v stále se rozpadající Jugoslávii.
Zfiejmû po „jitru kouzelníkÛ“ pfii‰lo „poledne
na pou‰ti“, jenÏe i to má svá úskalí a nebezpeãí,
i kdyÏ karavana táhne dál. Stále ãastûji si
pfiipomínám slova ãeského exilového spisovatele
Egona Hostovského, kter˘ napsal (nevím, jestli
tento názor skuteãnû sdílel), Ïe politika je jako
poãasí a politici jsou lidé, ktefií se tváfií, jako Ïe
mu vládnou, ale ve skuteãnosti se vûci pohybují
sv˘m vlastním Ïivotem.
V ãem tedy tkví nebezpeãí tûchto nenápadn˘ch
politikÛ? Rozhodnû to není v tom, Ïe by vytvofiili
kult osobnosti. To se jim skuteãnû nepodafií.
Spí‰e je nebezpeãí v tom, Ïe se nechají uná‰et
bárkou politiky neznámo kam, Ïe zkrátka
nerozpoznají nebezpeãí totality, Ïe se budou
bát vyslovit vûci normální, Ïe se budou bát fiíci,
Ïe je nûco bílé, kdyÏ je to bílé a Ïe je nûco ãerné,
kdyÏ je to ãerné a nechají tyto pravdy za sebe
vyslovovat lidi, ktefií nemají dÛvûryhodnost.
Tím se stane, Ïe najednou jsou komunisté, jak
v âechách, tak i na Slovensku v parlamentu.
Heidrovi svobodní urãují rakouskou politiku. V
Moskvû se chystají na Gruzii a ãtyfiista tisíc lidí
demonstruje v Lond˘nû proti chystané válce v
Iráku.
Pokud se budou politici chovat jako bílí
neangaÏovaní sloni, ktefií nemají na nic názor,
mÛÏe se lehce stát, Ïe po „jitru kouzelníkÛ“ a
„poledni na pou‰ti“ bude slunce zapadat „v
ãerváncích“. VÏdyÈ Grebeníãek se uÏ dnes tváfií
jako ochránce lidsk˘ch práv a národních zájmÛ.
Ale‰ Bfiezina

***

Pﬁedstavení se odkládá

Do tohoto ãísla jsme mûli pﬁipraven˘ ãlánek od na‰í spolupracovnice Vûry Kohoutové o hﬁe Nového divadla
Jezinky - Bezinky, kterou reÏíroval Tomá‰ Ma‰ek (na snímku s Dá‰ou Beláãikovou). Tûsnû pﬁed uzávûrkou jsme
se dovûdûli, Ïe Tomá‰ Ma‰ek bohuÏel onemocnûl a rovnûÏ dal‰í z hercÛ Nového divadla Bohou‰ Máca není
zcela zdráv. TakÏe Novému divadlu nezbylo nic jiného neÏ pﬁedstavení odloÏit na pozdûj‰í datum. Místo ãlánku
o pﬁedstavení Nového divadla pﬁiná‰íme na stranû 4 a 5 dokonãení ãlánku od stejné autorky právû o Tomá‰i
Ma‰kovi a Zdenû Novotné. Tomá‰i Ma‰kovi i Bohou‰ovi Mácovi pﬁejeme brzké uzdravení. Nové divadlo se
Foto: Vûra Kohoutová
tímto zároveÀ omlouvá sv˘m pﬁíznivcÛm.

Je‰tû jednou povodnû - Konkrétní pomoc

Jak pí‰e Josef âermák ve zprávách SdruÏení âSSK sbírka na povodnû Flood Fund Relief zdárnû
pokraãuje. ·eky mÛÏete poslat na adresu SdruÏení âSSK, 740 Spadina Ave., Toronto, M5S 2J2
a dostanete zde potvrzení pro daÀov˘ odpis. Pokud v‰ak chcete pomoci konkrétní rodinû, rozhodli
jsme se s ãesk˘m novináﬁem Radovanem Holubem vám pﬁedstavit v kaÏdém ãísle jednu rodinu,
která byla váÏnû zasaÏená povodnûmi nebo pﬁi‰la témûﬁ o v‰e. V âeské republice nejsou celkem
problémy s proplácením ‰ekÛ ve Spoﬁitelnû nebo v jin˘ch bankách, pouze to trvá urãitou dobu a vy
pokud se rozhodnete podpoﬁit takovou rodinu, za‰lete jim jakoukoliv pomoc pﬁímo. Pochopitelnû
nebudete mít daÀov˘ odpis. VÏdy jsme poÏádali, aby se nám tato rodina pﬁedstavila.
Dnes tedy pﬁedstavujeme paní
Miroslavu Ondráãkovou, Maredova 27/II, Veselí nad LuÏnicí. Telefon: 011-420-603-175-412.
Napsala nám: Je mi 40 let a jsem v˘pravãí vlakÛ. MÛj syn Jan studuje gymnázium, je mu 15 let.
Mojí matce je 72 let a je v dÛchodu. Bydleli jsme v pﬁízemním domû na soutoku dvou mal˘ch ﬁek
- LuÏnice a NeÏárky v malém mûsteãku Veselí nad LuÏnicí. V srpnu se ale tyto malé ﬁeky promûnily
ve valící se Ïivel, kter˘ nám zcela zaplavil dÛm. Museli jsme
rychle opustit svÛj domov. Po t˘dnu kdyÏ voda koneãnû ustoupila
byly v‰echny na‰e vûci zcela zniãené a zdivo domu popraskané.
Voda dosáhla v˘‰ky 160 cm. NemÛÏeme v domû bydlet, protoÏe
jej musíme opravit. Vûﬁíme, Ïe s pomocí pﬁátel se nám to podaﬁí,
protoÏe v domû bydlíme jiÏ pátá generace. Miroslava Ondráãková
Pokud chcete jakkoliv pomoci, máte moÏnost. V pﬁí‰tím ãísle
otiskneme dal‰í pﬁíbûh. V tomto seriálu budeme pokraãovat aÏ
do konce roku.
Na snímku: Povodnû ve Veselí nad LuÏnicí
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Churches

âESKÉ A

SLOVENSKÉ
BOHOSLU ÎBY
V TORONTù

âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: M. âajka.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30 anglicky, 10:30 slovensky.

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272; 464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.

Toronto/Canada/USA
25. v˘roãní

Moravskoslovácké hody
poﬁádané klubem „Moravan“
v sobotu 5. ﬁíjna 2002
88 Christie Street, Toronto
(Ukrajinské kulturní stﬁedisko)

hraje známá kapela

„LanÏhotãanka“
z Moravy
Program: 19:00 - LanÏhotãanka k poslechu
(vystoupení tanãních skupin)
20:00 Taneãní zábava
Veãeﬁe k dostání od 18 hodin

Obãerstvení * Bohatá tombola
Vstupenky: V pﬁedprodeji 18 dolarÛ - U vchodu 20 dolarÛ
Vstupenky k dostání v Prague Deli
638 Queen St. West * Phone (416) 504-5787

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu
a okolí na frekvenci 530 AM
a to v sobotu od 19 hodin do 20 hodin
a v pondûlí od 23 hodin do pÛlnoci.
E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-799-3399

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
740 Spadina Ave., Toronto, Ontario, M5S 2J2
Tel.: 416-925-2241. Fax: 416-925-1940.
E-mail: csskho@interlog.com
www.czech-slovak-assoc.ca
nebo www.cssk.satellite1-416.com

Torontská odboãka âSSK
Odboãka poﬁádá setkání se zajímav˘mi politick˘mi osobnostmi a kulturní akce.

740 Spadina Ave., Toronto, Ont. M5S 2J2
NezapomeÀte dopis oznaãit, Ïe se jedná o Torontskou odboãku.

Telefon: (416) 538-5507
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Pondûlí a pátek: 16:00-18:00, stﬁeda: 16:00-21:00

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí k vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má
myslet, ale pfiedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní
názor. Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena
rovnováha, která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor
zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) toward our mailing costs.
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Zprávy âSSK

Ono je vlastnû sbírek nûkolik - nûkteré
organizace jako napﬁíklad farnost
svatého Václava v Torontû dûlá vlastní
sbírku mezi sv˘mi farníky. Nûkteﬁí
ãlenové na‰í komunity mají korunová
konta v âR a pouÏívají pro dary tato
konta a jiní posílají pﬁíspûvky - a nûkdy
úctyhodné sumy. - prostﬁednictvím
vlastních nebo kanadsk˘ch ãi
mezinárodních charitativních organizací.
Samozﬁejmû nezáleÏí na tom, jak˘m
zpÛsobem se peníze shromaÏìují a jak
se do âR posílají. ZmiÀuji se o tom
pouze proto, aby krajané mûli na sbírky
- a pﬁedev‰ím na sbírku koordinovanou
âSSK - ucelenûj‰í pohled. (Seznam
dárcÛ na str. 11)
Na tuto sbírku, která byla a dosud je
velmi úãinnû podporována krajansk˘m
tiskem Nov˘m domovem a Satellitem
zatím do‰lo pﬁes 47 000 dolarÛ. Nûkdy
‰eky pﬁicházejí od jedincÛ a jindy jako
napﬁ. od odboãky âSSK z KitcheneruWaterloo (zatím poslala pﬁes 5000
dolarÛ) pﬁi‰la celková ãástka s jmény
jednotliv˘ch dárcÛ.
Jak budou darované peníze pouÏity?
Zatím jsou uloÏeny na povodÀovém kontu
v Kampeliãce. O úãelu je‰tû nebylo
rozhodnuto, ponûvadÏ v˘bor, kter˘ o
pouÏití rozhoduje bere v úvahu kaÏd˘
návrh, kter˘ je dárci pﬁedloÏen. Chce si
b˘t jist˘, Ïe peníze nûkde nezmizí.
Vût‰ina se pﬁiklání k názoru, aby peníze
byly pouÏity na obnovu nûkteré zniãené
venkovské ‰koly.
AÈ zvolen kter˘koliv projekt, dárci obdrÏí
potvrzení pro odpis daní. Konto zÛstane
otevﬁeno je‰tû nejménû mûsíc a za kaÏd˘
dar jsme vdûãní. ·eky vystavené na
Flood Relief Fund laskavû zasílejte na
adresu Czech and Slovak Association in
Canada, 740 Spadina Ave., Toronto,
On. M5J 2J2.
***

Pfiání Tomá‰i Ma‰kovi
k uzdravení

Na jiném místû tohoto ãísla se ãtenáﬁi
doãtou, Ïe pﬁedstavení BezinkyJezinky se zatím odkládá na neurãito,
ponûvadÏ reÏisér hry Tomá‰ Ma‰ek
onemocnûl. Pﬁejeme mu a s námi cel˘
soubor i veliká obec jeho ctitelÛ, aby se
brzy uzdravil a vrátil se do práce, kterou
má tak rád.
Zprávy âSSK pﬁipravil Josef âermák
Po telefonu: 30.9.2002 14:47
***

Oslava 28. fiíjna

âSSK v Torontû poﬁádá tradiãní oslavu
vzniku âeskoslovenské republiky v
kostele sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
Spoleãn˘ obûd (polévka, ro‰tûná s
knedlíkem, koláã, káva - cena 10 dolarÛ)
zaãíná ve 12 hodin.
Program, zahrnující hudbu a recitaci,
zaãne ve 13:30 (vstup dobrovoln˘).
***

JenÛfa

Janáãkovu opera Její pastorkynû
uvede opût Canadian Opera Company
za úãasti Evy Urbanové (kostelniãka) a
Miroslava Dvorského (·teva). Sokol
Toronto organizuje hormadnou
náv‰tûvu této opery v sobotu 25. ledna
2003. Pﬁedstavení v Hummingbird
Centre zaãíná ve 20 hodin. Sokol dostal
50 % slevu a jsou zamluvené velmi
dobré lístky (stﬁední orchestra: 52,50
dolarÛ - pÛvodnû 105 dolarÛ, mezanine
45,00 dolarÛ - pÛvodnû 90 dolarÛ). Plus
pﬁíspûvek tﬁi dolary na Sokol. Volejte
Radmilu Locherovou mezi 1. listopadem
a 6. lednem na tel. ãíslo 416/762-6846.
***
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Czech &Slovak Institutions

Malá domÛ
Skupina Klika (Lenka Nováková, Jiﬁí Grosman, Josef Musil)
pod zá‰titou Honorárního konzulátu v Torontû a âSSK vás zve
na hudební poﬁad ãesk˘ch muzikantÛ na Masaryktownu
Koncert se koná
v sobotu 12. ﬁíjna od 20 hodin
v Restauraci Praha.

ZRU·ENO

Farnost slovenského evangelického
kostela a. v.svatého Pavla

Masarykova doplÀovací ‰kola
se koná v Torontû v kostele
sv. Václava (496 Gladstone Ave.)
kaÏdou sobotu od 9 do 11 hodin.
Info: L. âarková: (416) 536-5342
Ve Scarborough se vyuãuje v sobotu
od 9:30 do 12:00 v Cornell Jr. Public
School, 61 Holmfirth Terrace
Informace MMI: (416) 439-4354

Vyuãovanie slovenského jazyka
pre deti - zdarma!!!
V sobotu od 9:30 do 12:00 hod.
v St. Bernadette School,
1201 Heritage Bay, Oakville
Informace Viera Banková:
905-337-7457.

Kalendáfi
5.10. (so) 18:00
V˘stava obrazÛ Radky Tesaﬁové
Restaurant L’Art
2060 Dundas St. W.
***
5.10. (so) 19:00
Moravskoslovácké hody
Klub Moravan
Ukrajinské kultutní stﬁedisko
85 Christie St.
***
7.10. (po) 13:00
Setkání seniorÛ - Hala sv. Václava
***
12.10. (so) 20:00
Benefiãní koncert (povodnû)
Masaryktown
***
19.10. (so) 20:00
Radim Zenkl -Mandolina
Nokturno na Masaryktownu
***
21.10. (po) 13:00
Setkání seniorÛ - Hala sv. Václava
***
21.10 (po) 19:30
Setkání se senátory na Masaryktownu
***
26. 10 (so) 14:30
The Life Journey
Zahájení v˘stavy M. S. Osmery
Waterloo Community Arts Centre
25 Regina St. S.
***
27.10. (ne) 10:45
Oslava 60.v˘roãí sboru sv Pavla
1424 Davenport Rd.

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

(1424 Davenport Rd., Toronto)

oslaví v nedûli 27. ﬁíjna 2002

Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

60 let trvání sboru

vystavuje své obrazy
v sobotu 5. fiíjna 2002 od 18 hodin
v Restauraci L’Art
2060 Dundas St. W
(poblíÏ Roncesvalles)
Toronto

Czech Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450

Slavnostní bohosluÏby zaãínají v 10:45.
Po nich následuje banket v hale kostela.
Cena banketu je 20 dolarÛ.

Radka Tesafiová

âeské velvyslanectví

Canadian-Slovak Theatre “Dolina”
Kanadsko-Slovenské Divadlo“Dolina”
Vás srdeãne poz˘va na veãer pln˘ neãakan˘ch zápletok
a rozuzlení v divadelnej komédii Ray Cooneyho

1+1=3
Piatok 1. novembra 2002 o 20 hodine
Sobota 2. novembra 2002 o 17 a o 20 hodine
Nedeºa 3. novembra 2002 o 17 hodine

V komédii vystúpi v˘razná herecká osobnosÈ
zo Slovenska: Franti‰ek V˘rostko.
Joseph Workman Auditorium
1001Queen Str. West, Toronto

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

Honorary consulates
of the Czech Republic
in Canada
Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
New address: #110-6130 3rd St. SE.
Calgary, AB T2H 1K4
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Toronto
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.
Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416-226-4528,
fax: 416-226-5679
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
Út: 16:00-18:00, ãt.: 10:00-12:00

(ParkovaÈ môÏete za auditoriom)

Rezervácia lístkov:
Tel.: 416/359-9866, 416/235-1892, 416/860-0129
VA·E DIVADLO SA TE·Í NA VÁS!
âESKOSLOVENSK¯ DùTSK¯ PùVECK¯ SBOR
Zpívají va‰e dûti rády?
Pﬁihlaste je do
âESKOSLOVENSKÉHO PùVECKÉHO SBORU PRO DùTI
OD PùTI DO ·ESTNÁCTI LET!
Kontakt: Nata‰a
Tel.: 905-849-5721 (ve veãerních hodinách)
E-mail: natasha.legierski@primus.ca

Honorary consulates
of the Slovak Republic
in Canada
Vancouver, BC:
905 West 8th Avenue, Vancouver
V5Z lE4
Tel: (604) 732-4431. Fax: (604) 732-4439
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbla
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr. Jozef Kiska, Honoray Consul
Jurisdiction: Manitoba

Unikátní nahrávku koncertu na Masaryktownu 27. ãervna 2002

(A) LIVE vladimir mi‰ik jan hrub˘ 2002
Se svolenám Vladimíra Mi‰íka a Jana Hrubého bylo vydáno v Torontu
unikátní CD, které je prvním CD s Ïivou nahrávkou V. Mi‰íka
a také prvním Ïiv˘m záznamem jejich spoleãného vystoupení.

CD si mÛÏete objednat telefonicky (15 dolarÛ + po‰tovné)
KAREL: (905) 339-2253 nebo JULIE: (416) 439-4354
Kdo byl na koncertu jistû chápe na‰e úsilí zachytit
jeho skvûlou úroveÀ a atmosféru na CD!
Dûkujeme vám za podporu!

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407,
North York M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec
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Povídání o Ïivotû a lidech v nûm

âást druhá

TOMÁ· MA·EK
„Nebyly to politické dÛvody, které mû v
roce 1967 vyhnaly z domova,“ ﬁíká Tom.“
O politiku jsem se vÛbec nezajímal, byl
jsem naprosto apolitick˘. Ale podvûdomû
jsem cítil neustálé napûtí. Dûsila mû ta
propastná a aÏ schizofrenní rozdílnost
mezi tím, co jsem sly‰el v rádiu a televizi,
a tím, s ãím jsem se setkával mezi lidmi.
Byl to hnus. Cítil jsem se doslova
paranoidnû. Matka mi ﬁíkala:“ Tak odejdi,
aspoÀ nûco uvidí‰,“ tak jsem ‰el. Po
odchodu ze zemû jsem ale nikdy nemûl
pocit, Ïe bych se mûl vrátit. Nejprve to
bylo Rakousko, kde jsem roz‰íﬁil ﬁady

Medical
Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ
Sobotní a veãerní náv‰tûvy
moÏné!

Ráda pomohu novû pﬁíchozím!
1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Dr. Petr Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.
Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípåtek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

âesk˘ zahraniãní ãasopis, kter˘ má
ãtenáﬁe v 51 zemích.
Napi‰te si o ukázkové ãíslo!

POLYGON, Box 9021,
OTTAWA, Ont. K1G 3T8
Kanadsk˘ redaktor Milo‰ ·uchma,
tel.: (613) 824-7439, fax: (613) 834-8757

„druhoﬁad˘ch obãanÛ - pﬁivandrovalcÛ“.
I kdyÏ tam lidi byli milí, ale stále jsme pro
nû byli „second class“. Po ‰esti mûsících
jsme se dostali do Kanady. A sotva jsem
vystoupil z letadla, cítil jsem se b˘t
Kanaìanem. Ani pozdûji mnû nikdo nedal
znát, Ïe jsem pﬁivandrovalec, aãkoliv jsem
anglicky neumûl. Uãil jsem se nûjakou
chvíli v lágru, ale to pochopitelnû ani
potom nestaãilo. Kanaìané byli
absolutnû skvûlí, ochotní, prostû jsem
mûl pﬁirozen˘ pocit, Ïe jsem jedním z
nich, Ïe mezi nû patﬁím.“
Dva roky Ïil Tom v Montrealu a ‰tûstí
mu pﬁihrálo práci ve firmû, která mohla
vyuÏít i jeho kvalifikace. „Pochopil jsem
ale, Ïe v Quebeku nemÛÏe b˘t ãlovûk
stoprocentní, pokud nezná obû ﬁeãi - jak
angliãtinu, tak i francouz‰tinu. JenÏe dva
jazyky najednou bylo na mû moc. A tak,
i kdyÏ jsem evropsk˘ Montreal miloval,
musel jsem jít o dÛm dál. âlovûk se musí
spolehnout sám na sebe. V Torontû jsem
bydlel s kamarádem v blízkosti General
Electric, kde jsem nakonec i na‰el práci.
Ve ãtvrtek jsem se tam ptal a v pondûlí
nastoupil, abych byl u této firmy
zamûstnán po ãtvrt století ... ov‰em
jednoho dne se tam objevil nûjak˘ Jack a
vyházel v‰echen ten „middle
management“, ãímÏ zanikl i mÛj job.
Vyplatili nás a já ‰el.
Divadlu jsem se zaãal vûnovat jiÏ v
dobû mého pÛsobení v GE, zúãastnil
jsem se celé ﬁady pﬁedstavení, která byla
v angliãtinû a která dûlala v Ottavû
multikulturálni asociace. Jednou, kdyÏ
jsem hrál v The Day my Grandad die,
oslovila mû po pﬁedstavení pracovnice
ze CBC s tím, Ïe by byla ráda, kdybych...
Souhlasil jsem, dal jsem jí fotku a povídání
o sobû. Stal jsem se ãlenem ACTRA, coÏ
je televizní a herecká unie...“ Tomá‰ to
ﬁekl jen tak, jako na pÛl úst, ale ono to uÏ
pro herce znamená jak˘si krok vpﬁed:
takto registrovan˘ b˘vá pﬁednostnû (pﬁed
lidmi „zvenãí“) obsazován do rolí, slu‰nûji
se s ním zachází, platí pro nûj - ve vztahu
k unii a úvazkovému zamûstnavateli respektovaná pravidla hry. A unie si svoje
ãleny opravdu vybírá... „V zásadû dûlám
jenom to, o ãem se tak v˘stiÏnû vyjádﬁil
Andy Warhol: zaÏít sv˘ch patnáct minut
slávy... vidûlo mû hodnû lidí v televizi,
nûkteﬁí mû poznali i na ulici, a dokonce
jsem podepisoval fotografie...,“ dûlá si
sám ze sebe reÏisér legraci. Je to pﬁíjemn˘
postﬁeh, i kdyÏ v tom, snad
blahosklonném úsmûvu nad sebou
sam˘m, v‰ichni cítíme jist˘ druh hrdosti.
„Nové divadlo jsem nepovaÏoval za to
nejlep‰í spojení, amatéry jsem se
nehodlal zab˘vat. Ale moje dobrá
pﬁítelkynû Markéta Pﬁíbramská mû tam
poﬁád tahala. Odmítal jsem, ale nûjaká
pﬁedstavení jsem i vidûl, a s pûkn˘mi
v˘kony, napﬁ. Bohou‰e Mácu v roli
inteligenta s ta‰kou („…já ty inteligenty

FAIRWAY TRANSPORT INC.
120 North Queen St.
Etobicoke, ON M8Z 2E2
Phone: (416) 231-1531
Fax: (416) 231-8032

hledá dálkové ﬁidiãe
(s prÛkazem A-Z)
jednotlivce nebo dvojice
Dobr˘ plat,
v˘plata kaÏd˘ t˘den.

looking for long distance
driver (A-Z)
single or team
Good pay,
pay every week!

tak nemám rád,” svûﬁil se mi Máca o
svém vztahu k roli, kterému jsem pochválil
jeho hereck˘ v˘kon,” odboãuje Tom ve
vzpomínce) v Srpnové nedûli Franti‰ka
Hrubína ( prosinec 1972, reÏie A. Toman).
AÏ jednou, nûkdy v roce 1974, Adolf
Toman, kter˘ tehdy reÏíroval vût‰inu her,
volal tenkrát m˘ Ïenû Aninû, Ïe mû
potﬁebuje. Mûl pﬁicestovat Jiﬁí Voskovec
a hrát s námi 40 zloãincÛ a jedno
neviÀátko (Oldﬁich Danûk, reÏie Toman,
leden 1975). Dûlal jsem jako drahoty, ale
doopravdy, kdyÏ ﬁekl Voskovec, to bych
na kolenou prosil, abych mohl s ním hrát.
KdyÏ jsem pak byl s Jiﬁím Voskovcem na
scénû, trémou se mi tﬁásla kolena
neuvûﬁiteln˘m zpÛsobem. Mûl jsem jiÏ
zku‰enosti s dobr˘mi herci, ale pan
Voskovec, to bylo nûco jiného... a to byla
souãasnû i moje první role v Novém
divadle. Od té doby uÏ jsem hrál poﬁád.
Jednodu‰e jsem nemohl nehrát.
„KdyÏ se jedním drápkem zachytí‰, tak
uÏ to nejde vzít zpût,“ souhlasnû vstupuje
Zdeniãka.
„Nevím, co to je, moÏná je to nûco jako
nemoc, nebo návyk? - ne, nejsem na
divadle závisl˘ jako na droze ...“ medituje
Tom hlasitû, “... Ïe bych se chtûl jako
ukazovat, spí‰e jsem introvert...“
MoÏná je to potﬁeba sdûlovat, pomáhám
hledat ten správn˘ v˘raz. Nejprve jsi
hrál, potom i reÏíroval, znamená to pro
Tebe dûlat rozliãné vûci?, ptám se, abych
pochopila, ve které emocionální a
intelektuální poloze se pohybuje Tom
jako herec a jako reÏisér.
„Hrát, to je piece of cake, to umí kaÏd˘,
ale reÏírovat, to je takov˘ orgasmus, Ïe si
to ani neumí‰ pﬁedstavit,“ neokolkoval
Tomá‰. „Vûﬁ mi, to má‰ tak povzná‰ející
pocit, kdyÏ lidi hrají to, co jsi chtûl a tak,
jak jsi to chtûl, hraje se hudba, kterou sis
vybral a pﬁipravil. Napﬁ. Perníková dáma
(Neil Simon, T. Ma‰ek, premiéra leden
1999), kde jsem z vûhlasné muzikálové
hvûzdy Judy Garlandové vlastnû udûlal
udûlal hvûzdu country muziky a pouÏil
jsem nahrávek ãeské country zpûvaãky
Vûry Martinové …a lidi mi po hﬁe volali,
abych jim ﬁekl, kdo to zpíval, kde jsem ji
objevil, jak je to krásná hudba a hlas, jak
je ta hra obohatila … a to je volba reÏiséra.
Jeho cítûní, jeho ruka, jeho vidûní…to je
úÏasné a neuvûﬁitelnû emocionální proti
tomu, kdy udûlá‰ dobr˘ v˘stup na scénû.
KdyÏ se ti to povede, to se potom cítí‰
jako…” nenalezl pﬁíhodné slovo Tomá‰.
Na chvíli se zarazil, jako by procitl a
dodal: “… mnohé vûci jsem i pokazil, ale
mnohé udûlal i dobﬁe“.
Spoleãnou cestou
„Dovolí‰ mi vzpomenout na to, jak jsme
se potkali?“, pohladí Tom ruku partnerce.
„Dávali jsme Slamûn˘ klobouk (premiéra
únor 1978, reÏie Toman - Safertál). Hrál
jsem Voskovcovu roli, Bohou‰ Máca
Werichovu, Zdenka bardámu „vyhazovala“ nohama, zpívali jsme tam
dobové písniãky. ·lo to jako po másle. A
já mûl pﬁilepen˘ knírek. A z té radosti, Ïe
se nám daﬁí, jsem Zdence dal za oponou
pusu. Ne hereckou, ale takovou normální
soukromou pusu. Ta hra byla tak
nádherná a my jsme v‰ichni byli tak
spontánní, takÏe i ta pusa vze‰la z ãiré
spontánnosti. A on se jí ten knír otiskl. Ve
tmû jsme si toho nev‰imli, aÏ Zdenka
vy‰la na dûkovaãku - v kankánové sukni
a ãern˘m knírem pod nosem,“ pokukoval
po Zdence vypravûã.
Poté se vzpomínky ubíraly ponûkud jinou
cestiãkou, neÏ bych si snad i sama pﬁála.
V lidech se za leta Ïivota nashromáÏdí
spousta pocitÛ a i nevyﬁãen˘ch pravd.
Najednou jako by procitli a najednou jako

by sami chtûli to dávné a minulé
pojmenovat. Tﬁeba se pﬁedtím obávali
jimi i pochopené skuteãnosti, tﬁeba se
báli si pﬁiznat, Ïe je jednou mÛÏe potkat
onen okamÏik pravdy, a Ïe si sami uleví
tím, Ïe své poznání budou jak˘msi
zpÛsobem definovat. Îe je prostû vyﬁknou
nahlas, Ïe pochopili, a to i za cenu, Ïe pﬁi
sv˘ch minul˘ch krocích - nûkdy s relativnû
nepﬁedvídateln˘mi závûry, si pozdûji
budou pﬁipadat jako obûti vlastních
rozhodnutí..
A ono to pojmenovávání pravd se
dot˘kalo tématu nejcitlivûj‰ího - vlastní
rodiny. Tom vloni vstoupil do ﬁad
‰edesátníkÛ - je to ten prav˘ ãas pﬁem˘‰let
o smyslu vlastního Ïivota, o jeho naplnûní
anebo i o jeho dluzích? - zajímám se.
„Zajisté, jak ãas postupuje, ãlovûk se
snaÏí sám sobû odpovídat na vlastní
otázky. Ale nemyslím si, Ïe nezbytnû
musí pﬁijít urãit˘ vûk, aby tato chvíle
nastala. Ono se to dûje postupnû, rok za
rokem, kdy si ãlovûk uvûdomuje jakési
zmûny. Najednou nejsou pro tebe dÛleÏité
vûci, na kter˘ch jsi pﬁedtím lpûl - napﬁ.
kolik vydûlá‰ penûz -, a zaãnou b˘t
dÛleÏité tﬁeba vztahy mezi lidmi.
Speciálnû ti zaãne záleÏet na vztazích s
tûmi nejbliÏ‰ími - s dûtmi a vnouãaty,“
rozváÏnû rozvíjí.
„Ono vlastnû ani nejde o Ïádné Ïivotní
mezníky, které by ti ﬁekly, Ïe Ïivot teì
nabírá jinou barvu, jinou vÛni, jinou
kvalitu,“ pokraãuje Tom. „Ta zmûna
kvality Ïivota pﬁichází poznenáhlu rok po
roce. Nestane‰ se moudﬁej‰í ãi chytﬁej‰í.
Pﬁijdou ale zku‰enosti, které ti ﬁeknou, v
ãem ta hodnota Ïivota pro tebe opravdu
spoãívá...
Já jsem byl v dobû, kdy jsem se Zdenkou
zaãal chodit, Ïenat˘. Spoleãnû jsme o
mnoh˘ch vûcech pﬁirozenû mluvili. Ale
ten stav jakési rozdvojenosti trval tak
dlouho, Ïe to bylo aÏ chorobné. S Aninou,
mou tehdej‰í Ïenou, jsme si jednoho dne
sedli, a Anina mi zcela neãekanû ﬁekla,
Ïe by chtûla b˘t s tím druh˘m. Já se
pﬁiznal, Ïe bych chtûl b˘t zase se
Zdenkou. Nakonec jsme na obou
stranách zjistili, Ïe to stejnû ne‰lo
dohromady.“
Zdeniãka se pﬁidává: „Nechtûli jsme
rozbít manÏelství ani jeden, ani druh˘.
Dûti prostû dorostly a v‰echno se vyﬁe‰ilo.
S Aninou jsme kamarádky. KdyÏ byl Tom
tak hodnû nemocen a tolikrát v nemocnici
a tolikrát operován, Anina byla jediná,
která mi ﬁekla, Ïe se mnou opravdu cítí.
Dnes spolu mluvíme, nemáme Ïádn˘
problém. Marijánka, Tomova dcera, která
bydlí v Kitcheneru, se mnou komunikuje.
MÛj syn David Tomá‰e zboÏÀuje.
Tomá‰ova sestra bydlí v Edmontonu,
mÛj brácha bydlí v Edmontonu a obû
maminky také. Babiãky se daly
dohromady a obû se o nás baví a mají
spolu „good time“. Spoleãnû se dívají na
videozáznamy z na‰ich her a jsme jim
námûtem k jejich hovorÛm. A celé to
rodinné spoleãenství spolu komunikuje.
·ílenû miluji malé dûti,“ ﬁíká Zdeniãka a
pohled jí uh˘bá nûkam daleko. „Ov‰em
nikdy jsem se nesnaÏila b˘t jeho dûtem
matkou, vnukÛm babiãkou. Mají svou
matku a svou babiãku. Tom dnes
poznenáhlu poznává, jak jsou dûti v Ïivotû
dÛleÏité. Miluje je. Byly doby, kdy pro nûj
nebyly tak dÛleÏitou kapitolou. Dnes se
to mûní. Je kouzelné, kdyÏ tû chytnou
kolem krku. Je nádherné, kdyÏ v‰echno
funguje, kdyÏ mÛÏeme spoleãnû do zoo,
na v˘lety. A vnuci cítí tu vzájemnou
pohodu a porozumûní. MÛj David má za
Ïenu ãerno‰ku a já se tû‰ím na své
ãokoládové grandbaby.“
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Hostitel
souhlasnû
doplÀuje:
„Nejkrásnûj‰í na tûch vztazích je, Ïe
mÛÏe‰ a Ïe má‰ co dávat. Ale pozor, dûti
musejí b˘t schopny to pﬁijmout. To nejde
tlaãit. Nebál jsem se ovlivÀovat svoje
dûti napﬁ. náboÏensky. Nesmûly se dívat
na cokoliv násilného a znásilÀujícího,
napﬁ. na Billyho Grahama. Prostû v
urãitém vûku pﬁijde‰ k poznání, Ïe proÏít
s vnouãaty pûkn˘ den je kvalitativnû
mnohem krásnûj‰í a hodnotnûj‰í
proÏitek, neÏ cokoliv jiného pﬁedtím...“
Ano, ãas pojmenovávání je pﬁekroãen
a moudrost lidí jej naplÀuje lidsk˘m
teplem. VyplÀuje ty mezery, které se v
minulosti z jakéhokoliv dÛvodu dostaly
do pﬁechodného vakua. Existuje nûco
podobného i v tvÛrãí oblasti?
„Ve spoleãenské oblasti, v na‰em
pﬁípadû divadlo,“ vkládá se do ﬁeãi
Zdenka, „kdy si uvûdomuje‰, Ïe ti uÏ
vlastnû nestaãí lidi jen pobavit, coÏ kdysi
bylo fajn, ale Ïe daleko dÛleÏitûj‰í pro
tebe je jim nûco prostﬁednictvím
pﬁedstavení ﬁíct. Najednou ti ono
pobavení lidí pﬁipadá stra‰livû málo a
stra‰livû nev˘znamné.”
„TouÏí‰ divákÛm pﬁedloÏit hru, nad
kterou se zamyslí a nûãím je obohatí.
Chce‰ jim více sdûlovat, neÏ je zabavit.
Napﬁ. taková klasická americká hra The
Skin of Our Teeth Wildera Thorntona,
nazval jsem ji Jen o chlup,” se zaujetím
hledá pﬁirovnání Tom, „je nûco jako
âapkovo RUR. V podstatû se jedná o
pﬁíbûh lidstva o tﬁech jednáních - doba
ledová, doba potopy a tﬁetí jednání
obsahuje období po válce - to v‰echno
pﬁeÏívá jedna jediná rodina. Sám jsem si
hru pﬁeloÏil. V zásadû jsem mluvil o svojí
rodinû. Moje rodina se rozpadla, rozbil
jsem ji, tohle bylo pro mû dÛleÏité ﬁíct. A
chtûl jsem také ﬁíct, jak je v Ïivotû ãlovûka
rodina nezastupitelná ... chtûl jsem sdûlit
nûco ze své poznané pravdy, z toho, co
bylo pro mû v mém Ïivotû dÛleÏité.“ Jak
pozdûji Zdenka dodala, byla to Tomova
reÏijní prvotina: „...ale po v‰ech stránkách
velice nároãná.“
Která z tûch her je jim nejbliÏ‰í?
„¤adu vûcí jsem miloval, napﬁ.
Nimchukovu hru Ten den, kterou jsem si
také pﬁeloÏil a hrál jsem v ní umírajícího
„dûdka“, kter˘ je po celou tu hru vlastnû
jenom v posteli. Udûlal jsem si tu hru po
svém. Ono je ﬁada her, ke kter˘m mám
trvale siln˘ vztah. Tﬁeba k Perníkové
dámû. To je jako s dûtmi, nemÛÏe‰ ﬁíci:
tohle miluji více a tohle ménû... kaÏdé je
jiné, ale miluje‰ v‰echny.“
K Perníkové dámû se pﬁiklonila i Zdenka.
Tenkrát v ní hrála hlavní roli. „âím jsem
star‰í, tím více si uvûdomuji, jak jsou
vztahy mezi synem a otcem, dcerou a
matkou, a navzájem, kﬁehké. Hra Jen o
chlup byla pro mû jako âapek. „JeÏí‰, já
bych si ráda zahrála âapka, to je moje
pﬁání. Za Tomana jsme hráli spoustu
komedií - legrace byla, nasmáli jsme se.
Dnes mi to nic neﬁíká. V tom jsme s
Tomá‰em zajedno. UÏ jsme ve vûkové
kategorii vyspûlej‰ích, takÏe bychom
chtûli dát divákÛm nûco, co je také
obohatí, prostû jim chceme dát víc, neÏ
jen dobrou zábavu. Napﬁ. klasiku, tﬁeba
âapka. George Belski, vynikající
ukrajinsk˘ reÏisér, se divil, Ïe jsme tﬁeba
nikdy nedávali Matku. Nemohli jsme ji
dávat, protoÏe jsme nemûli na toto
obsazení herce. Tomá‰ ji chtûl reÏírovat
jiÏ pﬁed pûti lety. Ale kde bychom tenkrát
sehnali do rolí pût synÛ. Dnes uÏ bychom
role obsadili, protoÏe herecká spoleãnost
ND je skuteãnû velká, má hodnû
talentovan˘ch hercÛ, a i vûková ‰kála je
‰iroká. Ov‰em âapek psal Matku pﬁed
více neÏ pÛlstoletím, kdy s pojmem válka

New Theatre
se automaticky spojovali jen muÏové.
Dnes je jiná i mezinárodní situace. Mohli
bychom toto drama upravit na syny a
dcery, coÏ by bylo mnohem silnûj‰í...
jenÏe pﬁeklenout názor, Ïe klasického
âapka nelze mûnit - nevím, jak by to
diváci vzali,“ uvaÏovala nahlas Zdenka.
„Nakonec, v‰echny hry se modernizují,
Shakespeare a i ta na‰e Prodaná se
modernizuje...a Tomá‰ odpovídá - ano,
bude to je‰tû silnûj‰í neÏ pﬁed více neÏ
pÛlstoletím.“
„No tak tady pozor, na to já jsem, rád se
pou‰tím do nov˘ch vûcí,“ rozhodnû
zasahuje Tom.
OdváÏné, myslím si, ale nejde mi to
proti srsti, je docela moÏné, Ïe namísto
dr. Galena budeme jednou mít na scénû
dr. Galenovou..., ostatnû, co brání pohrát
si tﬁeba i s âapkem a aktualizovat jej...
mnozí reÏiséﬁi svûtového vûhlasu necítí
ani ty nejmen‰í zábrany v pﬁekonávání
konvenãních pojetí.
¤íká se, Ïe v partnerském vztahu vÏdy
jeden dává více... kdo z vás to je?
„Já bych tohodle chlapa nevymûnila za
nikoho jiného,“ ujímá se slova Zdenka.
„Obohacujeme a podporujeme se
vzájemnû. Tom mû podporuje, kdyÏ hraju
divadlo, kdyÏ jsem na golfovém hﬁi‰ti, a
kdyÏ nûco doma udûlám, tak to on umí
ocenit. A já se snaÏím dûlat totéÏ. Já jako
Ïenská mám - jako kaÏdá jiná - své
v˘hrady, ale nevymûnila bych jej.
Îárlivost?
¤evnivost?
Závist?
Neexistuje, jsme si vzájemnou oporou.
Byla jsem vdaná jenom jednou, m˘m
Ïivotem pro‰la nûjaká ta pﬁátelství, ale
kdyÏ pﬁi‰el Tomá‰, vûdûla jsem, Ïe je to
s koneãnou platností. To, Ïe si udrÏuji
ãe‰tinu, je zásluha Tomá‰ova. MÛj syn
bohuÏel ãesky neumí, protoÏe sama jsem
Ïila mimo ãeské spoleãenství. Ale Tomá‰
mi ukázal, jak je dÛleÏité si udrÏet ten
nádhern˘ jazyk. A Ïe to mÛÏeme dûlat
prostﬁednictvím divadelní scény... to mû
také Tom nauãil, a tak ve mnû Tom
rozvíjel národní sounáleÏitost.“
A jak by hodnotili vlastní Ïivoty? ZÛstali
jim nûco dluÏni, nebo jsou vnitﬁnû
srovnáni? Jsem pﬁesvûdãena, Ïe
kaÏdého z nás jednou taková otázka
ãeká. Odpovûdût na ni bude o to sloÏitûj‰í,
oã vy‰‰í cíle jsme si v Ïivotû poloÏili.
„Je‰tû bychom si chtûli udûlat On
Golden Pond Ernesta Thompsona. Vidûli
jsme v hlavních rolích Catherine
Hepburnovou, Henryho a Jane Fondovy.
Je to dílo pro zralé lidi. Hluboké a krásné.
Jsme s Tomem ve vûku, kdy nechceme
vyjít na scénu a dûlat nûco levného,
chtûli bychom, aby na‰e jména byla
zárukou kvalitního proÏitku,“ zaãala
Zdenka divadlem.
„Vychovala jsem syna, s nímÏ mám
úÏasn˘ vztah a kter˘ pro mû stra‰livû
mnoho znamená. Pﬁed lety jsem otevﬁela

vlastní byznys, ãeské komunitû jsem také
nûco dala. Tome, „ obrátila se Zdeniãka
pﬁímo na partnera, „ale ví‰, Ïe mnû nikdy
nezáleÏelo na tom, kolik vydûlá‰ nebo
má‰ penûz? V tom jsem byla ‰Èastná.
Nakonec, tolik Ïenskejch si ﬁekne: je to
chudej chlap, nezajímá mû. Ale my jsme
mûli tolik spoleãného, Ïe jsme si ﬁekli, Ïe
peníze nepotﬁebujeme k tomu, abychom
byli ‰Èastni. Potﬁebujeme tu tro‰ku na
golf, na to, abychom si koupili oﬁí‰ky
nebo cokoliv nûco malého, Ïivobytí...“
MuÏi si neradi nechávají sahat na du‰i,
ale i tak Tomova odpovûì ﬁekla v‰echno:
„Samozﬁejmû jsem mohl udûlat více.
Ale m˘m cílem nebylo udûlat peníze.
NejdÛleÏitûj‰í v Ïivotû totiÏ je partnership.
B˘t s nûk˘m, s k˘m mÛÏe‰ prostû plnû
Ïít, a je jedno, kde.“
Jen jeden z nich nav‰tívil za tu dobu
vycestování svoji starou domovinu, ale
jak Zdenka prozradila na Tomá‰e, byl z
toho cel˘ nemocn˘. „Já nejsem posedlá
âeskem, kde jsem nebyla uÏ od roku
1974, ale mnoho o tom sly‰ím. Tomá‰
tam byl jen jednou, ale pﬁijel nemocn˘.
Já jsem nemohla pro svÛj byznys, ale
nakonec jsem zjistila, Ïe tahleta zemû
mû fascinuje. Projela jsem Kanadu,
Mexiko, vidûla jsem kus Ameriky, prostû
miluju tahleta jezera, lesy, tu
nekoneãnost severní Ameriky, Ïe mû to
do âeska ani neláká, neláká mû
pﬁelidnûná Evropa. Ta moje zku‰enost z
roku 1974 byla tak stra‰ná, Ïe jsem si
ﬁekla, Ïe tam v Ïivotû jiÏ nepojedu. Chci
se tam jednou podívat, ale s Tomem,
inkognito, abychom to mohli sami zaÏít,
vidût místa, kde jsme se narodili. Na
jedné stranû se na to tû‰ím, na druhé
stranû se bojím. Ov‰em vím bezpeãnû,
Ïe mÛj domov je tam, kde Ïiju od sv˘ch
devatenácti let.“
MoÏná máte stejnou zku‰enost. Jak
tak plyne Ïivot, potkáte jeho cestou
mnoho lidí. Mnoho jich minete, aniÏ byste
se s nimi vÛbec kdy je‰tû setkali. S
mnoh˘mi prohodíte slovo a zjistíte, Ïe to
není to pravé oﬁechové a radûji jdete dál.
Ale tou cestou potkáte i takové, kteﬁí vás
nûjak˘m zprvu tûÏce definovateln˘m
zpÛsobem pﬁitahují. Mají v sobû prostû
pÛvab a melodii, která je naladûna na
stejnou tóninu s tou va‰í. A navíc je‰tû
umûjí. Hudbu, obrazy, literaturu, divadlo.
Cokoliv. âi chtûjí umût a svou vnímavostí
okolní svût obohacují citem, rozumem,
tolerancí, velkorysostí, pochopením,
zku‰enostmi. âímkoliv krásn˘m a sv˘m
zpÛsobem i nev‰edním. Mûla jsem to
‰tûstí a s nûkter˘mi takov˘mi lidmi jsem
se cestou tím sv˘m Ïivotem potkala. To
zajímavé na nich je, Ïe kaÏd˘ z nich má
nûco jiného, ãím mû obohacuje. A k nim
bezesporu Zdeniãka a Tom patﬁí.
Vûra Kohoutová
***
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Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540
E-mail:
emestic@hotmail.com

Business

ABE
Elektronická kompjuterová
tiskaﬁská sazba v 11 jazycích
na poãkání
Manuelnª sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.
Pouze z perfektních strojopisÛ!
Tel.: (416) 530-4222
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech
Republic Chamber
of Commerce
Kanadsko- ãeská
obchodní komora
má novou adresu
740 Spadina AVE.
Toronto, On. M5S 2J2
Tel.: (416) 929-3432
Fax (416) 925-1940
E-mail: trade@ccrcc.net

Hypotéky na prodej!
Zaﬁiìte si novou hypotéku s na‰í Credit Union,
popﬁípadû pﬁeveìte si hypotéku k nám. VyuÏijte
na‰ich úrokov˘ch sazeb!
* moÏnost otevﬁení nebo uzavﬁení * pevn˘ úrok
* srovnatelné úroky * moÏnost dﬁívûj‰ího splacení
* moÏnost Ïivotní pojistky * dal‰í v˘hody

Informujte se je‰tû dnes v Kampeliãce!
740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario
M5S 2J2

CZECHOSLOVAK
(TORONTO)
CREDIT UNION LIMITED

czechoslovakcu@msn.com
www.kampelicka.com
Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557

6

satellite

October 3, 2002

Press

1-416

Clasified

Denní kronika
23.9.2002

Slovenská televizia,
po prv˘ raz, a to v roku 1998
zaãala sprístupÀovaÈ svoj

ZLAT¯
PROGRAMOV¯ FOND
pre ‰irokú verejnosÈ doma i
v zahraniãí prostredníctvom
videokaziet.
Kazety v severoamerickej norme sú
vyrobené priamo v ‰tudiu STV.

Zo svojho bohatého archívneho
fondu vám ponúkame
najzaujímavej‰ie programy pre deti
ako aj pre dospel˘ch.
Literárno dramatické diela
(televízne filmy, divadelné hry)
Rozprávky - hrané i animované
Dokumenty s náboÏenskou
tématikou
Prírodopisné dokumenty
Prírodovedné dokumenty
Kultúrne pamiatky Slovenska
·portové dokumenty

Informácie a katalog o celej
programovej ponúke vám
poskytneme na tel. ãísle
905-894-9368
alebo cez E-mail:
dbcno1@hotmail.com

âesk˘ obchod
s potravinami na
prodej!
Cena dohodou!

Tel.: (905) 271-0572
nebo

(416) 450-4096
1219-18

·ok z volieb:
tón udáva pravica
BRATISLAVA-sme-V˘sledok slovensk˘ch parlamentn˘ch volieb prekvapil
kaÏdého. Najsilnej‰ím hráãom domácej
politiky sa stal opäÈ súãasn˘ premiér Mikulá‰
Dzurinda, k˘m Robert Fico a Vladimír
Meãiar prakticky vypadli z rokovaní o zloÏení
novej vlády.
Na Slovensku tak podºa v‰etkého nedôjde
k striedaniu moci, ão je v strednej Európe
rarita. Je pravdepodobné, Ïe vládu budú
zostavovaÈ tri súãasné vládne strany SDKÚ,
SMK a KDH. DoplniÈ by ich mala nová
strana ANO. Takáto koalícia by mala v
parlamente miernu väã‰inu 78 poslancov.
Voliãi tak rozhodli, Ïe politická kontinuita sa
zachová a krajina môÏe oãakávaÈ pozvánku
do NATO a vstup do Európskej únie.
Do Národnej rady sa dostalo sedem strán
v poradí HZDS, SDKÚ, Smer, SMK, KDH,
ANO a KSS. V histórii slovensk˘ch volieb
pri‰lo k urnám zatiaº najmenej ºudí - 70,07
percenta.
Najväã‰ím prekvapením volieb je zisk
SDKÚ. Krátko pred voºbami málokto ãakal,
Ïe by mohla predstihnúÈ Ficov Smer.
Potvrdili sa úvahy, Ïe do parlamentu sa
dostanú komunisti. V parlamentnej politike
by v‰ak mali zohrávaÈ len okrajovú úlohu.
V˘znamn˘m v˘sledkom volieb je
vyradenie národn˘ch strán Anny Malíkovej
a Jána Slotu z parlamentu. Do poslaneck˘ch
lavíc nezasadne ani doteraz vládna SDª a
Ftáãnikova SDA. Rovnak˘ osud postihol aj
odídenca z HZDS Ivana Ga‰paroviãa,
ktorého HZD vzniklo krátko pred voºbami.
Sociológ Vladimír Kriv˘ denníku SME
povedal, Ïe Slovensko vydalo o sebe
svedectvo „slu‰nej miery realizmu“ veºkej
ãasti spoloãnosti. Podºa Krivého pri v‰etkej
nespokojnosti obãania realisticky ocenili
pozitívne zmeny v uplynul˘ch ‰tyroch
rokoch a namiesto nieãoho nevyskú‰aného
dostali veºkú ãasÈ hlasov súãasné vládne
strany. „To, na ão okolit˘ svet ãakal, bola
základná otázka, ãi Slovensko voºby
diskvalifikujú alebo naopak, podporia veºkú
‰ancu dostaÈ sa do NATO a do Európskej
únie. Z tohto hºadiska je odpoveì
jednoznaãná,“ povedal Kriv˘.
V Prezidentskom paláci sa zaãli
konzultácie o vytvorení novej vlády.

Prezident Rudolf Schuster sa najskôr
osobitne stretne s predsedom kaÏdej
parlamentnej strany. Za premiéra chce
vymenovaÈ toho politika, ktor˘ mu predloÏí
garanciu najmenej 76 hlasov v parlamente.
Do zloÏenia novej koalície nechce prezident
zasahovaÈ, pripustil v‰ak, Ïe ‰tvorka SDKÚ,
SMK, KDH, ANO by mohla maÈ problémy
so stabilitou, pretoÏe disponuje len 78
hlasmi.
***

Pôvaby slobodn˘ch volieb

Bratislava-sme/MARTIN M. ·IMEâKAPôvab slobodn˘ch volieb je v tom, Ïe
periodicky kreslia psychick˘ portrét
spoloãnosti. Pohºad na ten dne‰n˘ vyvoláva
úÏas. Prevládli v Àom vyrovnané ãrty
rozumu a dobrej vôle po v˘voji, hoci e‰te
len pred desiatimi rokmi sa v Àom ãrtala
hlavne zloba a úzkosÈ z budúcnosti.
Slovensko sa po t˘chto voºbách javí ako
zrel˘ ‰tát, ktor˘ má v celej strednej Európe
najlep‰iu ‰ancu ãosi poriadne so sebou
urobiÈ. PríleÏitosÈ, ktorú politici dostali od
voliãov, sa vyskytuje raz za veºmi dlh˘ ãas.
Mikulá‰ Dzurinda vstal prakticky z popola
a teraz sa budeme v‰etci môcÈ presvedãiÈ,
ãi z neho táto skúsenosÈ urobila ‰tátnika
hodného diela, ktoré by mohol stvoriÈ.
Pôvab slobodn˘ch volieb je aj v tom, Ïe zo
dÀa na deÀ urobia z arogantn˘ch politikov
trápne figúry. Vladimír Meãiar a Robert
Fico nezvládli svoju prehru a nedokázali
prísÈ ani na tradiãnú povolebnú debatu do
televízneho ‰túdia.
Pôvab slobodn˘ch volieb je napokon e‰te
v tom, Ïe odkr˘vajú intímne a utajené túÏby
ºudí. Ich odkrytá túÏba maÈ v parlamente
komunistov namiesto nacionalistov je - ale
len pri takom malom poãte ich mandátov pôvabná.
***
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·pidla odmítl nominaci na
úfiad prezidenta

Praha-právo/Naìa Adamiãková,
Marie Königová-Pondûlní pÛlnocí
skonãila ãlenÛm âSSD lhÛta pro návrhy
kandidátÛ, kteﬁí by se mûli v referendu
poﬁádaném sociální demokracií utkat o
nominaci na Hrad. Mezi navrÏen˘mi
byl i pﬁedseda vlády a âSSD Vladimír
·pidla, kter˘ v‰ak nominaci odmítl.
“Nevím, kdo mû navrhl, ale já souhlas
nepodepsal,” uvedl ·pidla pro Právo v

pondûlí. “¤ekl jsem jiÏ pﬁed volbami, Ïe
k prezidentskému úﬁadu nemíﬁím,”
dodal premiér. Do pondûlního
odpoledne byly do Lidového domu
pﬁedány tﬁi oficiální návrhy. Se‰ly se
kandidatury expremiéra Milo‰e
Zemana (58) a dvou nestraníkÛ ombudsmana Otakara Motejla (70) a
exministra spravedlnosti Jaroslava
Bure‰e (48). Právo o tom informovala
místopﬁedsedkynû âSSD a ministrynû
zdravotnictví Marie Souãková. Její v˘ãet
kandidátÛ, kteﬁí podepsali souhlas,
·pidla doplnil je‰tû profesorem
Univerzity Karlovy Martinem PotÛãkem
(54). Ten ‰éfoval t˘m, jenÏ loni vydal
Vizi rozvoje âeské republiky do roku
2015. Zatím pﬁedbûÏn˘ souhlas má
âSSD podle âTK od nûkdej‰ího
prezidenta Akademie vûd Rudolfa
Zahradníka (74), zatímco ‰éf Ligy proti
rakovinû Zdenûk Dienstbier odmítl.
Námûstek ‰éfa Legislativní rady vlády
Bure‰ by se teoreticky mohl utkat se
sv˘m pﬁím˘m nadﬁízen˘m, neboÈ podle
Souãkové se mezi jmény objevil i
nejvy‰‰í vládní legislativec, vicepremiér
Pavel Rychetsk˘. Ten v‰ak nedávno
ﬁekl, Ïe hlavní úkol pro nûj spoãívá ve
vládû. Navíc obhajuje senátorsk˘
mandát.
Souãková odmítla zveﬁejnit jména
tûch, kdo nominace pﬁedloÏili, s tím, Ïe
to není v této chvíli podstatné. Jak
dodala, budou pﬁijaty je‰tû v‰echny
návrhy s datem podání 30. záﬁí. Jedinou
podmínkou pﬁitom je, aby jiÏ návrh
obsahoval
souhlasn˘
podpis
navrÏeného kandidáta. Podle ‰éfa
poslaneckého klubu soc. dem. Milana
Urbana se oãekávají je‰tû dvû tﬁi jména
z akademické pÛdy.
O tom, zda jedním z kandidátÛ bude
Milo‰ Zeman, se dlouho vedly spory.
Expremiér totiÏ neustále opakoval dvû
podmínky. ·el by pouze do
vnitrostranického referenda, a nikoli
do veﬁejného hlasování, které pﬁitom
jiÏ v polovinû záﬁí schválil ústﬁední
v˘konn˘ v˘bor âSSD. Kandidaturu by
dále vzal pouze v pﬁípadû, Ïe by se
nena‰el prÛchozí jin˘ kandidát, a sám
by nastoupil aÏ do druhého kola. V‰em
diskusím se pokusila udûlat pﬁítrÏ
Souãková a v pátek osobnû nav‰tívila
Zemana. Tím, Ïe získala jeho podpis
pod kandidaturu, se domnívala, Ïe je
vûc hotova. JenÏe Zeman pro pondûlní
Právo dÛraznû ﬁekl, Ïe nominaci sice

Looking for truck driver
category AZ.
Must have 6 month
experience and clean
record. English speaking.
Long or short runs.
Must cross U.S.A. border
Call: (519) 896-6068 or
leave a message.
1221-20

Hledám ﬁidiãe (A-Z)
s moÏností pﬁejíÏdût
hranice
Volejte: 416-616-2177
1220-20

Zájemci o ãasopis
Hudební revue,
volejte Johna Freunda:
416/481-1933.
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podepsal, ale jen pro pﬁípad hlasování
uvnitﬁ âSSD. “To, Ïe Milo‰ Zeman v
nedûli mluvil o vnitrostranickém
referendu, mû trochu pﬁekvapuje,
protoÏe je velmi dobﬁe obeznámen s
plebiscitem veﬁejného charakteru,”
ﬁekla vãera Souãková Právu. “Jela jsem
za ním pro jeho podpis a hovoﬁili jsme
o tom, Ïe jde o veﬁejnou záleÏitost, ne
jen o vnitrostranickou. TûÏko by se to
dalo oddûlit, abychom dûlali zvlá‰È dvû
referenda. Je pﬁedpoklad, Ïe zná-li
usnesení ÚVV t˘kající se veﬁejného
referenda a úãasti kandidátÛ jiÏ v prvním
kole volby prezidenta a podepsal
souhlas, pak je samozﬁejmé, Ïe pÛjde
do veﬁejného referenda,” dodala
Souãková. Rozpaky nad Zemanov˘m
postojem vyjádﬁil i ·pidla: “Nevím,
musím vyjasnit, jak se vûci mají,” ﬁekl
Právu. Odmítl v‰ak moÏnost, Ïe by
ÚVV svÛj verdikt zmûnil. “Usnesení je
usnesení. Dal‰í jednání ÚVV je aÏ v
prosinci, ãili to je pozdû. Ale urãitû není
zámûr revidovat jeho rozhodnutí,”
zdÛraznil premiér. .
Jak se bude hlasovat
O kandidátovi âSSD, kter˘ se utká o
prezidentsk˘ post, rozhodne veﬁejnost.
* Obãané budou moci 22., 23. a 28.
ﬁíjna házet hlasovací lístky do uren na
místech dostateãnû znám˘ch. Vût‰inou
to budou pﬁedvolební stánky âSSD na
námûstích.
* Na lístku bude uvedeno maximálnû
deset jmen v poﬁadí, které stanoví
pﬁedsednictvo soc. dem. 12. záﬁí v
tajné volbû.
* Referendum by nemûlo b˘t
anonymní. “Kdo by se chtûl zúãastnit,
tak by vyplnil nûjaké iniciály, aby se
nemohly zpochybÀovat poãty hlasÛ a
manipulovat s nimi,” ﬁekl Právu ‰éf
poslancÛ âSSD Milan Urban.
* Lístky pro veﬁejnost a pro ãleny soc.
dem. budou barevnû odli‰eny. Urban
v‰ak zdÛraznil, Ïe pﬁi sãítání budou

Press
obû barvy mít stejnou váhu. “Barevné
odli‰ení bude spí‰e pro nás, abychom
vûdûli, kolik lidí se hlasování zúãastnilo
a kolik bylo ãlenÛ strany. Manipulace
se neobávám, neboÈ systém bude tak
propilován, Ïe by k ní dojít nemûlo.
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe ãím více lidí se
hlasování zúãastní, o to bude moÏnost
manipulace eliminována aÏ na nulu,”
je pﬁesvûdãen Urban.
***

Lídri strán sú s rozdelením
moci spokojní, aspoÀ to
tvrdia na verejnosti
BRATISLAVA-sme (sp, mi‰)-Podoba
vlády je definitívne hotová. Po vãeraj‰ku je
jasné stranícke rozdelenie ministerstiev,
ale o menách lídri ‰tvorkoalície zatiaº mlãia.
Rozdelenie vládnych kresiel sa zhoduje s
predpokladmi, ktoré v uplynul˘ch dÀoch
priná‰ali médiá.
Predsedovia pravicov˘ch strán sú s
v˘sledkami vyjednávaní spokojní. Len Béla
Bugár z SMK bol opatrnej‰í. Povedal,
„spokojní budeme“, aÏ keì sa uzatvoria
v‰etky otázky. To znamená program, ‰tátni
tajomníci, predsedovia v˘borov.
Napriek tomu sa dá povedaÈ, Ïe v
rokovaniach najlep‰ie obstáli SDKÚ a KDH.
Naopak, neoficiálne informácie naznaãujú,
Ïe v SMK nie sú v˘sledkom príli‰ nad‰ení.
Väã‰ina mien ministrov je dnes verejn˘m
tajomstvom. Nejasné sú len dve
ministerstvá - sociálne veci a
pôdohospodárstvo.
Sociálne veci patria SDKÚ. Zuzana
Martináková, o ktorej sa pôvodne uvaÏovalo
na post ministerky, pôjde za
podpredsedníãku parlamentu. Kandidátom
je teraz vraj predseda Demokratickej strany
ªudovít Kaník. Ponuku dostal aj mlad˘
ekonóm Miroslav Beblav˘ z In‰titútu pre
dobre spravovanú spoloãnosÈ. Ivan Miklo‰
z SDKÚ vãera na Beblavého kandidatúru
podotkol: „Nebudem to komentovaÈ.“
Problém má SMK s v˘berom kandidáta
na post ministra pôdohospodárstva. V hre
je súãasn˘ ‰tátny tajomník ministerstva
financií Vladimil Podstránsky, prípadne Pál
Csáky.

satellite

Ministerstvo kultúry obsadí ANO. Zrejme
to bude b˘val˘ veºvyslanec v Maìarsku
Rudolf Chmel. ·éf ANO Pavol Rusko
odmietol vãera ‰pekulácie, Ïe by sa jeho
strana dostala do konfliktu záujmov, keìÏe
on sám je spolumajiteºom televízie.
Mikulá‰ Dzurinda povedal, Ïe sa nezmení
poãet miest ‰tátnych tajomníkov. „Îiadna
‰ablóna sa nepresadila. Budeme rokovaÈ o
kaÏdom obsadení individuálne,“ povedal.
V koalícii sa uÏ ãrtá dohoda na obsadení
funkcií v parlamente. Opozícia dostane
jedno miesto podpredsedu parlamentu.
HZDS navrhlo ako svojho kandidáta Viliama
Vete‰ku alebo Evu Anto‰ovú.
Vo ‰tvrtok by mala koalícia diskutovaÈ o
návrhu programov˘ch téz. Pred ‰tyrmi rokmi
trvali rozhovory o vzniku vlády viac ako
mesiac. Teraz politici k dohode zrejme
dospejú do dvoch t˘ÏdÀov.
***

Restaurants-Deli's

Domaz Restaurant
âeská restaurace

417 Elizabeth St.
Burlington, On. L7R 2N1
Tel.: 905-639-3240

Ako si rozdelia vládne
kreslá
SDKÚ - premiér (Mikulá‰ Dzurinda),
zahraniãné veci (Eduard Kukan), financie
(Ivan Miklo‰), obrana (Ivan ·imko), práca a
sociálne veci (ªudovít Kaník alebo Miroslav
Beblav˘), doprava (Pavol Prokopoviã)
SMK - regionálny rozvoj (b˘valá v˘stavba)
(István Harna), Ïivotné prostredie (László
Miklós), pôdohospodárstvo (v strane stále
nevedia), vicepremiér bez portfeja (Pál
Csáky)
ANO - zdravotníctvo (Rudolf Zajac), kultúra
(pravdepodobne
Rudolf
Chmel),
hospodárstvo (Róbert Nemcsics)
KDH - vnútro (Vladimír Palko), ‰kolstvo
(Martin Fronc), spravodlivosÈ (Daniel Lip‰ic)
Poãet kresiel koaliãn˘ch strán v
parlamente:
SDKÚ - 28, SMK - 20, KDH - 15, ANO - 15
***
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Lakeshore & Elizabeth
(Village Sq.)

V˘borné ãeské jídlo
âeské pivo:
Kozel, PlzeÀ, Czechwar (Budvar)
Toãené nûmecké pivo!

Otevﬁeno dennû:
od 11 do 14 hod.
a od 17 do 23 hod.
(o víkendech aÏ do 2 hodin ráno)
1215-15

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
v úter˘ 1. ﬁíjna 2002 v 16:12.

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde
ve ãtvrtek 19. ﬁíjna 2002

Petr ChudoÏilov: Kauza ‰paãci

416-504-5787
638 QUEEN ST. W.
TORONTO, ONT. M6J 1E4
* PraÏské uzeniny
* Cukráﬁské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy
* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla

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

Danforth Ave.

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

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330
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Máte v âechách trápení? Soukromé nebo úﬁední?
Neutrácejte peníze za letenku!
U‰etﬁte svÛj ãas a své nervy!
Konkrétnû a reálnû pomohu pﬁi ﬁe‰ení v‰ech va‰ich specifick˘ch
nesnází i pﬁi plnûní va‰ích pﬁání. Projednám za vás v‰e, k ãemu mi
dáte svolení. ZaloÏím nebo povedu poboãku va‰í firmy v âechách.
Mohu k tomu pouÏít vlastní kanceláﬁ a u‰etﬁit vám dal‰í v˘daje.
Zjistím a zpracuji pro vás ve‰keré informace, které potﬁebujete znát,
abyste byli „in“. Zajistím osobnû skuteãnou pomoc. Kde na to sám
nebudu staãit, angaÏuji solidní odborníky (nájmy, koupû-prodeje,
restituce, nemovitosti vã. bytÛ, vûci movité, od‰kodnûní, dûdictví,
celní záleÏitosti, obãanství, rÛzné oblasti sluÏeb apod).
Reference v Kanadû:
satellite1-416@rogers.com nebo jan_drabek@telus.net
Jan Hrabina, agentura HOMBRE, P.O.Box. 32, Poãernická 369/
57, 108 00 Praha 10
Tel: 001- 420 2-7477 7476. Fax: 001- 420 2 7477 0929;
e-mail: hombre@mbox.vol.cz

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû
dramatick˘ film reÏiséra Petra Slavíka

SVùDEK
Dramatick˘ pﬁíbûh z dne‰ních dnÛ o dûlníkovi, kter˘ s prostou samozﬁejmostí
splnil svou obãanskou povinnost a vlastnû díky tomu se z nûho stal
bezdomovec. (Plnû platí paradoxní pravidlo, Ïe za kaÏd˘ dobr˘ skutek
následuje spravedliv˘ trest. ) Byl svûdkem loupeÏného násilného pﬁepadení a
‰el svûdãit k soudu jako hlavní svûdek a pak to v‰ecko nastalo…
V titulní roli hraje po dlouhé dobû opût Jaromír Hanzlík. A je vynikající.
Dále hrají F. Nûmec, P. Kostka, M. Procházková, E. Geislerová, K. Rimsk˘,
P. Nov˘, Vl. Zavﬁel, S. Turbová, J. Wehrenberg aj.
Cena kazety $ 30. 00 - plus taxy a po‰tovné.
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:

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

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

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

Nová nûmecká auta
za v˘hodné ceny!
Prodáváme i star‰í
nûmecké a japonské vozy!

October 3, 2002

Ejhle ãlovûk…
(2002/6)
I kdybych se mûl ptát na ãas kolemjdoucích, nikdy si nekoupím hodinky znaãky
ESQ. Proã? ProtoÏe reklama na nû, která se nespoãetnûkrát a v nejménû
vhodnou chvíli objevovala v prÛbûhu televizního pﬁenosu tenisového turnaje z
Wimbledonu, je neuvûﬁitelnû stupidní. A jakoby právû tato její imbecilita
opravÀovala k neuvûﬁitelnû ãastému zaﬁazování. A pﬁesto, sotva by kdo vynaloÏil
znaãnou ãástku na takovou inzerci, kdyby si nebyl jist, Ïe tím získá kupce
inzerovan˘ch hodinek. Rád bych je, ty kupce, vidûl....
***
·li jsme lesem a do‰li k místu, které mi pﬁipomnûlo pﬁíhodu z minulé houbaﬁské
sezóny. Tehdy jsem na tomto místû ukládal do papírového pytle pûkného bílého
hﬁiba, kdyÏ z ohbí pû‰inky vy‰el chlapík asi padesátilet˘ s paninkou po boku. Mûl
na hlavû klobouk populární znaãky Tidley’s, dokonalé kraÈasy po kolena na první
pohled jakostní.
-Copak to dûláte?- tázal se pﬁísnû.anglicky.
- Ukládám houbu. Pûkná je, coÏ?- ﬁekl jsem pﬁátelsky taky anglicky.
-Co vás to napadá? To se pﬁece nesmí! VraÈte houbu do lesa!-Je uÏ utrÏená a zkazila by se,- ﬁekl jsem. -A je to houba skvûlé chuti.Zjevné rozhoﬁãení zraãilo se muÏi v pﬁísné tváﬁi. Zdálo se, Ïe hodlá uãinit mi
náleÏitou pﬁedná‰ku. A tu jsem si pov‰imnul, Ïe ty jeho dokonalé kraÈasy mají
rozepnut˘ poklopec. Fascinován hledûl jsem na to místo a ztûÏí ovládal jsem
smích. V tom v‰imla si toho i jeho druÏka. Zrudla a uchopila muÏe za rukáv.
-Pojìme!- pravila naléhavû. MuÏ náhle sklopil hlavu a ráznû vykroãil, nestaraje
se jiÏ o mého hﬁiba ...
***
V rámci leto‰ního mezinárodního jazzového festivalu ve Vancouveru (2002),
vystoupil také Dave Brubeck, doprovázen tﬁemi ‰edovlas˘mi gentlemany na bicí,
basu a saxofon/flétnu. Dvaaosmdesátilet˘ Brubeck, legendární osobnost
moderního jazzu, pﬁicházel ke klavíru krokem, v nûmÏ dal se jiÏ rozpoznat
poÏehnan˘ vûk. Sotva se ale dotkl klávesnice, byl to jin˘ muÏ. ·Èastlivec, kterému
nadání a píle umoÏnily proÏít nádhern˘ Ïivot obklopen˘ hudbou. Kter˘ se v historii
jazzov˘ch velikánÛ ﬁadí k tûm nejpﬁednûj‰ím. Poslouchal jsem a jeho hra
promûÀovala se mi v jak˘si recepis na plnû proÏit˘ Ïivot ... jak˘ ale je umoÏnûn
jen vyvolen˘m.
***
V posledních letech uÏ vysedávám u TV pﬁi pﬁenosech z Wimbledonu,
nejvûhlasnûj‰ího tenisového turnaje. jen obãas. A tak tomu bylo i letos. A shledal
jsem nûkolik zajímav˘ch zmûn. Namísto onoho zpÛsobu hry jakému po léta
dominovali tﬁeba Sampras nebo Rafter ... servis, útok na síÈ ... bum, bum ...out,
síÈ nebo bod, valná vût‰ina zápasÛ byla soubojem od základní ãáry. Snad je to
zv˘‰enou razancí úderÛ (nepochybnû vliv materiálu tenisov˘ch raket) nebo
úrovní hráãÛ, ale zákroky na síti jakoby se staly velmi riskantními a bylo od nich
upu‰tûno.
Brzy, jak se zdá, budou hráãÛm odná‰et nebo odváÏet v‰e, co potﬁebují,
posluhové, podobnû jak je tomu na hﬁi‰tích golfov˘ch. Zatímco tenisové hvûzdy
minulosti odná‰ely si své rakety a saky paky v podpaÏdí nebo v jednom
nenápadném vaku, dnes jejich následovníci opou‰tûjí kurt obtûÏkáni jako soumaﬁi
sv˘m vybavením. Na jednom rameni jednu bra‰nu, na druhém druhou ..uf, co
v‰echno asi potﬁebují ke svému zápolení?
***
Ponûkud mne pﬁekvapilo sdûlení o chování francouzsk˘ch fanou‰kÛ pﬁihlíÏejících
závodu Tour de France. Navzdory zradû v roce 1938 mám pro Francii slabé místo
ve svém srdci a dokonce jsem i ochoten omluvit jejich ne právû znamenité
poãínání politické. Je to ale národ, kter˘ nepochybnû dovede Ïít, dovede
vychutnat v‰echny pﬁíjemnosti Ïivota, aÈ uÏ jde o víno, umûní nebo Ïeny.
Zmínûná informace z cyklistického závodu pojednává o kﬁiklounech, volajících
na cyklistického fenoméne posledních let, Ameriãana L. Armstronga, Dopé,
dopé, aã dosavadní dopingové testy prokázaly absolutní solidnost tohoto
pozoruhodného amerického cyklisty.
***
Chlapík ve finanãní instituci, v poslední dobû vybaven nûkolika diplomy, sdûlujícími,
Ïe jeho znalost finanãního svûta a jeho fíglÛ je znamenitá, rád mi pﬁi ﬁídk˘ch
náv‰tûvách jeho úﬁadu ukazuje nádherné grafy a vyhodnocení mutual fondÛ a s
chutí vykládá o v‰emoÏn˘ch zákonitostech i vrto‰ích burzy.
Je to v‰e jen hra a ztrácení ãasu, jak potvrzuje neblahá situace na burzách v
tûchto dnech
Obávám se, Ïe prÛbûh onûch znamenit˘ch kﬁivek, zaznamenávajících chování
trhu v prÛbûhu váÏn˘ch svûtov˘ch událostí, umístûní toho ãi onoho mutual fondu
v prvním nebo ãtvrtém kvadrantu v soustavû, kde jedna osa znaãí riziko, druhá

ãeské knihkupectví
Nejroz‰íﬁenûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû
ZAÎÁDEJTE SI O KATALOG!

JI¤Í KAZDA
NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

Sales and Leasing Consultant

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

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

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
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míru zisku, promûÀuje se jen v pitomouãkou statistickou hru. Mám zato, Ïe
uÏiteãnost investic do burzy je neÏ pro ãlovûka, kter˘ s tím zaãne nejpozdûji ve
tﬁiceti a doÏije se stovky ...a má to, ãemu se ﬁíká lidovû klika ...
***
Éra mnû blízká jakoby se ch˘lila k definitivnímu konci. Zemﬁela Rosemary
Clooney a krátce po ní Ray Brown. A pak herec Rod Steiger. A ﬁada jin˘ch. Tﬁeba
v âR Vlastimil Brodsk˘.
Mají následovníky, samozﬁejmû. ãas jde dál. Ty ale moje generace mÛÏe
oceÀovat jen pro jejich v˘kony, schopnosti. Ale tomu obdivu uÏ chybí ono
neviditelné pouto ãasové sounáleÏitosti ...
***
Zajímav˘ úkaz. Z tûch krajanÛ Ïijících v zahraniãí, kteﬁí se rozhodli letos volit do
parlamentu âR, vût‰ina dala svÛj hlav Koalici. Ta u voliãÛ místních skonãila aÏ
na ãtvrtém místû. Z toho vypl˘vá jisté potvrzení správnosti mého názoru v té vûci:
volby jsou v podstatû záleÏitostí tûch, kteﬁí v zemi Ïijí...
***
Mnohdy vláda (v tomto pﬁípadû kanadská), znepokojuje své obãany sv˘m
poãínáním.
A mnohdy zcela oprávnûnû. Doporuãováno je poãínat si jak ãiní sektor soukrom˘.
Tato rada se mi ale zdá velice pokulhávat v tomto pﬁípadû:
V roce 1992 vancouverské mezinárodní leti‰tû (YVR) pﬁe‰lo ze správy federální
vlády do soukrom˘ch rukou. V kompetenci federální vlády zÛstala, z
bezpeãnostních dÛvodÛ, jen sloÏka navigaãní( NAV Canada).
Záhy zaãínají se dít zmûny, roz‰iﬁování, zlep‰ování. A stejnû záhy od cestujících
zaãínají se vybírat poplatky, pﬁíplatek na zlep‰ení. Let po BC 5 dolarÛ, po Kanadû
10 dolarÛ, mimo Kanadu 15 dolarÛ.
V roce 1996 ãinil cestovní provoz na vancouverském leti‰ti cca 11,000 000. Pﬁi
prÛmûrné v˘‰i poplatkÛ, ﬁeknûme 8 dolarÛ, roãní pﬁíjem ãiní 88 milionÛ. Aã
kanadsk˘ch, je to slu‰ná suma. JenÏe, provoz se rok od roku zvy‰uje a letos
klidnû to mÛÏe b˘t 13 milionÛ cestujících, tedy pﬁíjem 94.5 milionÛ roãnû.
Vezmeme-li za prÛmûr od roku 1992 do leto‰ního roku (2002) onûch 11 milionÛ
cestujících, znamená to pﬁíjem 880 milionÛ. Natolik jsem vûci znal˘, abych se
domníval, Ïe takovou sumu nebylo lze za zlep‰ení utratit. A i kdyby to moÏné bylo,
tak tyto poplatky se budou vybírat navÏdy. (Stejnû jako GST). Znamená to snad,
Ïe se vancouverské leti‰tû bude rozrÛstat po celém mûstû? Je to bezmála
zlodûjna, jakou by si federální vláda dovolit nemohla, bádám ... A navíc ten,
cestující, kter˘ nejen, Ïe je odírán stále vy‰‰ími danûmi a poplatky k cenû letenky,
ale vlastnû platí v‰echna leti‰ní zlep‰ení tohoto leti‰tû. AÈ je tﬁeba obyvatelem
Patagonie nebo âR!
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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PORTRÉTY, KRESBY, OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Mobina

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

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

Important Message for Permanent Residents

Canada’s Permanent
Resident Card

What You Should Know
A New Permanent Resident Card: A more secure
and durable proof of residency card for permanent
residents (landed immigrants) living in Canada is one
feature of Canada’s new Immigration and Refugee
Protection Act. This tamper-resistant card replaces the
paper document (IMM 1000) for travel purposes.
Who will need the new Permanent Resident Card: “Permanent residents” are people
who have applied and been accepted to live in Canada. Permanent residents travelling outside
of Canada as of December 31, 2003 will need this card to re-enter Canada. Canadian citizens
do not need a Permanent Resident Card, and will not be issued this Card.
Becoming Canadian: Permanent residents who can become Canadian citizens are
encouraged to apply for their citizenship.
When To Apply For Your Permanent Resident Card: Applications are now available.
They will be processed based on the year you became a permanent resident of Canada.
Check the chart below to see in which month you should apply. For example, if your year of
landing as a permanent resident was 1998, you should submit your application in May 2003.
There is no need to apply earlier.
YEAR OF LANDING

WHEN TO SUBMIT YOUR APPLICATION

2002

October 15 to November 30, 2002

2001

December to February 2003

2000

March & April 2003

1996 - 1999

May 2003

1992 - 1995

June 2003

1988 - 1991

July 2003

1980 - 1987

August 2003

1973 - 1979

September 2003

Before 1973

ANYTIME after October 2002
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INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR
European Destination
Winter Seat Sale
to Czech Republic
and Slovakia

from $ 589
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

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

V¯HODNÉ LETENKY
DO âESKÉ REPUBLIKY
BRATISLAVY, KO·IC, VÍDNù, BUDAPE·TI A BERLÍNA

âSA
Austrian Airlines
Je moÏné zakoupit i dal‰í letenky!

E-mail: nitra_travel@hotmail.com
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186
662 Qeen ST. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

Smífiení v Sudetech
Je nedûle patnáctého záﬁí a z Horních
Teplic nad Metují na Broumovsku se táhne
stoupající polní cestou v de‰ti a za
sychravého podzimního poãasí dlouhé
procesí. Jeho cílem je nedaleká Buková
hora, pﬁesnûji místo náhlého terénního
zlomu, kterému se posledních padesát
sedm let mnozí lidé vyh˘bali a radûji ho
oklikou obe‰li. Nedivme se, vÏdyÈ toto
místo není pouze obyãejn˘ kus zdej‰í
zemû. Má svoji zvlá‰tní pamûÈ, zachovalo
si svoji mystickou schopnost vypovídat,
bolestn˘m mlãením kﬁiãet a nedopustit,
aby definitivnû zaklapla brána zapomnûní.
VÛbec, i ono procesí je zvlá‰tní. PﬁestoÏe
jeho ústﬁedním heslem jsou pojmy jako
smíﬁení a odpu‰tûní, nejde zdaleka o pouÈ
ryze náboÏenskou. Ta sice zaãala
ekumenickou bohosluÏbou v teplickém
mariánském kostelíku, ale pﬁesah
vlastního náboÏenského obsahu a formy
zﬁetelnû ukáÏe dal‰í prÛbûh.
Had poutníkÛ se v zalesnûné proláklinû
stáãí okolo pietnû upraveného místa se
sklonûn˘m kamenn˘m kvádrem
zdoben˘m reliéfem kﬁíÏe. JiÏ první, svûtsk˘
projev dává tu‰it, Ïe toto není místo
zázraku. Zde andûlé nepﬁispûchali
zachraÀovat. Zde nikdo nevstal z mrtv˘ch,
ani tu nevytryskl pramen léãivé vody. Nic
z toho. Naopak. Tady vítûzilo samo peklo.
Otcové pojídali kyselé hrozny a synÛm
teì trnou zuby , zní ztichl˘m lesem
staroÏidovského úsloví. ¤eãník ví, proã to
ﬁíká. Tady se totiÏ umíralo. Stojíme u kﬁíÏe
smíﬁení, pﬁesnû v místû, kde bylo 30.
ãervna 1945 zavraÏdûno tﬁiadvacet Ïen,
dûtí a star˘ch lidí. Cynicky ﬁeãeno, octli se
v nesprávn˘ ãas na nesprávném místû. A
nejenom to, mluvili nesprávnou ﬁeãí, i
kdyÏ se mezi tûmi sudetsk˘mi Nûmci
nacházela i jedna âe‰ka, a je‰tû k tomu
byli neschopni poÏadovaného pracovního
nasazení. KoneckoncÛ jejich ﬁady
doplÀoval i nûkolikamûsíãní kojenec. Ale
pﬁedev‰ím je zlá hra osudu svedla
dohromady s ústﬁední postavou celého
dramatu - kapitánem ãeskoslovenské
armády Václavem Svobodou. Ten
zabavoval se sv˘mi lidmi nûmecké
majetky a místní obyvatelstvo posílal
jednak na práci, jednak jej, pod záminkou
vysídlování nacistÛ, transportoval pﬁes
blízké hranice na území jiÏ polského
Slezska. Poláci v‰ak onen transport
tﬁiadvaceti vrátily. Nedo‰el v‰ak od hranic
daleko. Vojensk˘ rozkaz znûl zlikvidovat.
Tento zloãin nebyl nikdy potrestán.
Pachatele sice ãekalo vy‰etﬁování, ale
pﬁi‰el rok ãtyﬁicet osm a s ním i
komunistická justice, která je zbavila viny
pro nedostatek dÛkazÛ.

ALGONQUIN TRAVEL -

44 Victoria St. , Suite 1315, Toronto, On. M5C 1Y2
Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
Prague
Bratislava

Ostrava
Ko‰ice

Sun Destination
Call Ivan Zná‰ik

(416) 593-0837

Stojíme u smírãího kﬁíÏe na Bukové hoﬁe,
posloucháme slavnostní pﬁednes s
hudebním doprovodem, na pískovcov˘
symbol dopadají kapky svûcené vody,
pokládají se vûnce a do toho vrní televizní
kamery a ‰lehají blesky fotoreportérÛ. K
dal‰í ãásti programu sestoupíme po
vznikající lesní pû‰inû lemované
tﬁiadvaceti ãistû Ïlut˘mi kameny. âeká
nás odhalení ãtyﬁmetrové pískovcové
plastiky - dvou kamenn˘ch blokÛ se
‰tûrbinou ve tvaru lidského tûla. A to je
zároveÀ pﬁíleÏitost pro vzácné hosty z ﬁad
politikÛ a diplomatÛ.
Slovo má pﬁedseda Senátu, Petr Pithart,
kter˘ pﬁipomene zásluhy vojáku v boji
proti nacismu. Lubomír Zaorálek,
pﬁedseda Poslanecké snûmovny, odmítá
odpovûdnost tehdej‰í vládní politiky na
zdej‰ích událostech. Velvyslanec
Spolkové republiky Nûmecka ocení proces
sbliÏování mezi âechy a Nûmci, poslanec
Evropského parlamentu a pﬁedseda
Sudetonûmeckého landsman‰aftu, Bernd
Posselt, zase, kromû toho, Ïe ukáÏe na‰im
politikÛm jak správnû ﬁeãnit - struãnû a
vûcnû - zdÛrazní i my‰lenku, Ïe smyslem
dne‰ní akce není historická anal˘za, ale
„pouze“ to smíﬁení. Upﬁímn˘ potlesk za
osobní odvahu sklidí i starostka Teplic,
která vysloví nadûji, Ïe tento zloãin zde
zÛstane i zloãinem posledním.
Du‰í celého projektu smíﬁení jsou v‰ak
nezisková obãanská sdruÏení TuÏ se
Broumovsko v ãele s nedávn˘m
ekologick˘m revolucionáﬁem, dnes jiÏ
vedoucím správy Chránûné krajinné
oblasti Broumovska, Janem PiÀosem, a
sdruÏení Inex. Tyto subjekty vnesly do
této ponûkud zapomenuté ãásti zemû
âeské nov˘ duch, nov˘ styl komunitní
práce, a také nové projekty a iniciativy.
Zmínûné okolnosti v pﬁípadû teplického
smírãího kﬁíÏe, tedy Ïe naznaãen˘ proces
smíﬁení není pÛvodní a od starousedlíkÛ
vycházející aktivita, jsou pﬁedmûtem kritiky
aÏ odmítání obdobn˘ch snah o sbliÏování
se s pÛvodním, vyhnan˘m sudetonûmeck˘m obyvatelstvem, respektive s
jeho potomky. SvÛj nesouhlas s
nevyváÏeností a nepatﬁiãností realizovaného projektu smíﬁení vyjádﬁili kritikové
originálním zpÛsobem - instalací
ãtyﬁiadvacátého kamene vûnovaného
v‰em tûm, na které se zapomnûlo. Inu,
vyrovnání v oÏehavé sudetonûmecké
otázce je i s odstupem více jak pÛlstoletí
pro mnoho lidí stále nepﬁijatelné.
Organizátoﬁi akce smíﬁení v‰ak
neopomenuli dát prostor i onûm kritick˘m
hlasÛm v rámci diskusního fóra, jenÏ
zavr‰ilo tuto teplickou nedûli. Na podiu v
místním kinû zasedl jak historik, tak i
pamûtník tehdej‰ích událostí, dále
zástupce broumovsk˘ch NûmcÛ, ba i sám
velvyslanec Jihoafrické republiky v âR,
jistû nejkurióznûj‰í host tohoto dne. V
hledi‰ti pak, mezi mnoha mlad˘mi lidmi,
bylo moÏné zahlédnout i slavnostní
uniformu vojenského veterána.
Zﬁejmû nás ãeká je‰tû mnoho diskusí
mezi âechy a Nûmci, abychom se pﬁiblíÏili
k podobnému vyrovnání vztahÛ, k jakému
dospûli se sv˘m germánsk˘m sousedem
napﬁ. Francouzi a Holanìané, ale, myslím,
Ïe
oné
náboÏenské
dimenzi
reprezentované pokorou, pokáním a
odpu‰tûním se nevyhneme. A tady je
teplick˘ pokus léta pánû 2002 o smíﬁení
mal˘m zázrakem. Jedin˘m, kter˘ se kdy
na Bukové hoﬁe stal. Jenom nevím, jestli
jsme se dostateãnû, pﬁes to vrãení kamer,
cvakání fotoaparátÛ a okukování znám˘ch
tváﬁí prominentÛ, do té zmiÀované
dimenze dokázali ponoﬁit. Osobnû mám
za to, Ïe se na Bukovou horu musím je‰tû
vrátit. Nejlépe úplnû sám.
Miroslav Petr - záﬁí 2002
***
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Dary na povodÀov˘ fond

Pokraãování
Miro a Mila Tretina 100, Elizabeth a Jerry Kotrba 100, CSAC Batawa Branch 500, Doreen a Mike
Boyarchuk 50, Marie Hrachovec 50, Frank a Muriel Rabel 50, Hynek a Libuse Cholasta 50, E.M.
·míd 50, Joseph a Emma Bass 100, Mrs. Gajdicar 30, Joseph Leiske a Helen Hrasky 200, Hana
a John Nicholas Smithin 75, Martha Jeãmen 50, Josef a Sylvie Kachlík 100, Miroslav a Sophie
Klimek 100, Sylva a Jiﬁí Motyãka 100, Eugenie Bujná 50, Jerry a Anna Peterka 100, George
Ehrman 25, Dr. Marc A. Boileau Inc. 100, Vûra Svobodová 50, Chris a Olga Kopp 25, CSAC Ottawa
Branch 300, Michael Fulop Joos 100, Zbynûk KﬁíÏ 200, Mike‰ Miroslav 30, Sonia Jelínková 100,
NDT Technologies 250, V. Kraus Nurseries Ltd. 100, Dr. Peter Pohanka 200, Miroslav Kunagl 100,
Milo‰ a Senta Va‰íãek 25, SoÀa Rodovsky 50, Eva Jiran 50, Joseph a Dagmar Jeníkov 15, Lubor
J. a Zora Zink 400, JUDr. Jan Krejãa 200, David a Diane Hanna 25, Martin a Martina My‰iãka 150,
Jarry J. a Eva Horãica 50, Walter Joseph a Iva BroÏ 100, Jana Schroter 50, Dr. Marie Mulde 200,
Marie Somcynsky 50, Hana Lenhoff 50, Karel Muzika 50, Otto Jan Gazda 50, N. Chyka 25, Frank
a Paula Koﬁínek 100, Marcella’s Foot Care 100, Vlasta Nosek 50, Slavoj Hontela a Marie Marek 200,
Peter a Diana Petrik 200, Zbynûk a Bohdana Dvoﬁák 300, Ivo a Astride Wenigerova-Noga 90, Mary
Zapletal 50, Václav a Jarmila Jake‰ 200, Helen Patava 50, J. Barto‰ek 150, 83. J. M. Oprátko 500,
Frank Ry‰ánek a Stella Ry‰ánek 200, Dr. Ladislav a Helen Porez 50, Hana Fischl 50, Otakar Joe
a Hana Krten 500, Helaine Kliger 25, Vlast Maslan 100, Oswald a Marianna Kelton 100, Boja a
Zuzana Volesk˘ 100, Petr a Dagmar Vesel˘ 100, Marie Loukota a Milan Wichterle 100, M. V Gregor
a E. L. Gregor 15, Frank a Dagmar Novak 100, Frank a Vlasta Rozmahel 200, Irvin Glazer 20, Mark
Glazer 20, Herbie Glazer 22.00, John a Nora Freund 150, Jerry Hrub˘-Hol˘ - Unilight Limited 500,
Dr. Rudy Ma‰tal˘ﬁ 120, CSAC - Kitchener - Waterloo - Guelph Branch 1000, CSAC Kitchener Waterloo - Guelph Branch: Milada Baãkovská 20, Lída Bau‰e 40, J. a E. Branisa 100, Vladimír
Bubák 50, George Bubeník 15, Dennis Buchal 30, David Cates 100, Jana âern˘ 50, M. a E. âern˘
50, Ludmila Dejmek 500, Jerry Fabián 50, Dagmar Fisl 50, D. a M. Hanousek 100, Vûra Hanousek
50, Frank Havlík 100, V. a . Hnulík 50, Eva Holomek 50, A. a J. Host 50, H. a E. Ilãenko 40, Bert
Jarsch 200, M. a J. Jedlík 50, G. a J. Karger 100, Kvûta Kolman 50, G. a A. Koﬁistka 50, E. Kratochvíl
100, Ludmila Krist 100, J. a J. Martínek 100, S.a S. Petr 100, Marie Petﬁík 100, Anthony Poruban
120, R. a M. Pták 100, Zdenûk Pﬁíûovsk˘ 100, F. a V. Rous 100, Andrea ·evãík 50, B. a P. Suda
100, Draha Theimer 30, Jan a Y. Uhde 20, Marie Vejvoda 500, Jiﬁí Vlach 100, P. a H. Zima 100,
V. M. S. Tooling Inc. 100, Dennmark MTG. Inc. 50, Jan Bubák 50, Jana Otruba 50, 4J. a E. Hork˘
150, Edith Kadlec 250, Jarda z Kitcheneru 20, G. & G. Auto East 500, Vûra Zábrodsk˘ 100, Frances
Iska Gigal 25, Margaret A. Jacobc 100, Jindﬁich ·imek a Horká Kateﬁina 100, Madeleine Vlasák 20,
J. Kostir 250, Zdenûk a Jana Zikmund 25, Angela a Anthony Pospí‰il 150, Miroslav Sidney a Marie
O‰mera 200, Zdenûk D. a Jiﬁina J. Kopáãek 200, Manuel Bedregal 20, Alena Svátek 50, Ladislav
a Dora Tepl˘ 50, Jaroslav a Dagmar Mar‰álek 250, Petr a Ivanka Linhart 100, Milada Stehlík 150,
EKH Denture Clinic 100, Stanley HasoÀ 100, Jiﬁí George a ZdeÀka Vrla 500, BoÏena Widtman 200,
Hilda Barták a Inka Kaluzienski 100, Bohdan a Alexandra Bulchák 500, Jan M. Viktorín a Celerina
Sta Isabel 100, Vlasta Klíma 500, Jiﬁí Nor 1000, ZdeÀka Woo 20, Gleb a Lilit Îekulin 100, Stan a
Romana Martínek 100, Jarka a Pavel Petras 20, Dr. Bohumír a Olga Ole‰ovsk˘ 250, Dagmar a
Frank Simonik 100, Milo a Jarmila Forstl 20, Ivanka a Jan Najser 50, Frank a Marta Slavik 100,
Valerie a Hubert Obr 100, Alois a Rosa Fogl 100, Larry a Petra Brown 100, Irma Papesh 150, Jan
V. Matûjãek 100, Otto a Gabriela Kuchel 100, Bohumil a Vesna Alinãe 25, Marianne Vald‰t˘n 50,
Alena Vald‰t˘n 100, I. Dorrance 25, Huguette Fontaine 20, Ludmila Abrham 30, Jarmila Sekerka
200, Susan Dempsey 50, Arnold a Drahomíra Kaleta 100, A. a E. Drevjan˘ 100, Ernest a Marion
Zucker 100, F. R a J. Stubens 100, Martin Jelinowicz 50, Josef Brabenec 300, Roman a Eva Brázda
50, Dr. Miroslav J. Ort 100, Ema Linczenyi 100, Jan a Susan Rube‰ 100, J. G. Lauda 20, Duce
Bluma 100.00
Celkem: 39,640.18 (ãástka vãetne pﬁevodu americk˘ch dolarÛ a úrokÛ)

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

BliÏ‰í informace o pﬁedplatném 416/439-4354

SOPHIA’S BASKET DELI
714 Lakeshore Rd. E - Mississauga
Tel.: 905-271-0572

zve na lahÛdky!
MoÏnost nákupu krocanÛ a krút pro slavnost Díkuvzdání
Polské klobásy, párky, ‰unka, domácí tlaãenka, jitrnice, uhersk˘ salám, ãabajka.
Domácí pirohy: 100 pirohÛ za 20 dolarÛ.

Dovoz potravin z âech.
Matonka, znojemské okurky, hoﬁãice, zelí
Máme rozdílné druhy chleba.
Cukrovinky, v˘robky v konzervách, okurky, hoﬁãice, zelí ztd.
Na‰í specialitou jsou obloÏené mísy - party trays.

Sophia's Basket Deli a Patricia

TORONTO
(416) 363-3174
Toll free 1 800 641-0641
CzechAirToronto@iprimus.ca

MONTREAL
(514) 844-4200
Toll free 1 800 561-5171
reservation.montreal@czechairlines.com
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Pohár UEFA
V˘hru korunovala paráda
SPARTA- ·IROKI BRIJEG 3:0

V˘kon na pÛl plynu a chvílemi nezáÏivné
dob˘vání soupeﬁovy branky pﬁinesly Spartû
povinné vítûzství. Z ‰edi vynikly jen
Poborského parádní gólové nÛÏky.
Bosensk˘ celek zahrozil prakticky jen
jedinkrát, vût‰inu zápasu odehrál v hluboké
defenzívû. Branky: 41. Pospí‰il, 63.
Baranek, 76. Poborsk˘. Rozhodãí Mc
Donald (Skot.), Ïluté karty: Kurtoviã, Goriã,
Musa, Radovaniã, 5243 divákÛ, poloãas
1:0.
***

Slavia si zkomplikovala
situaci
MOUSCRON-SLAVIA 2:2
Fotbalisté praÏské Slavie sahali na hﬁi‰ti
belgického Mouscronu dlouho po cenné
v˘hﬁe, ale zbyteãn˘mi chybami v závûru
zápasu se o ni sami pﬁipravili. Navíc
dohrávali bez vylouãeného Bejbla. “V
závûru jsme zbyteãnû zaãali chybovat v
rozehrávce. Inkasovali jsme gól a v poslední
minutû jsme navíc zbyteãnû ztratili
zku‰eného Bejbla, kter˘ nám bude v odvetû
chybût,” s rozporupln˘mi pocity pﬁijímal
v˘sledek kouã Slavie Miroslav Beránek.
PraÏané pﬁedvedli v závûru poloãasu
jednoduchou akci, Skácel posadil pﬁesn˘m
centrem zleva míã na hlavu Vachou‰ka a
brankáﬁ nemûl ‰anci - 0:1. Hráãi Mouscronu
se po pﬁestávce ani nestaãili poﬁádnû
rozkoukat a Vandendriessche lovil podruhé
míã ze sítû. Gedeon rozehrál trestn˘ kop na
Petrou‰e, kter˘ bombou z bezmála 30 metrÛ
trefil pﬁesnû k úÏasu belgického gólmana.
Hosté v‰ak zﬁejmû podlehli uspokojení,
zaãali hrát laxnû a v 73. min. je za to
potrestal hlaviãkou Mpenza po centru
Poláka Zewlakowa. JiÏ v nastaveném ãase
fauloval Bejbl ve vápnû rozbûhnutého
Mpenzu, vidûl ãervenou kartu a sám
postiÏen˘ z penalty vyrovnal. Branky: 73. a
90. z pen. Mpenza - 42. Vachou‰ek, 49.
Petrou‰. Rozhodãí: Koren (Izrael), Ïluté
karty: Claeys, Dugardein - Petrou‰, âK: 90.
Bejbl, 8058 divákÛ, poloãas 0:1.
***

Internet

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com

***

Aktualizované stránky
Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje v krajanské
komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

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

***
NHL
Zpravodajství ze zápasÛ NHL
v Torontû se objeví i letos vÏdy
nûkolik hodin po zápase na
www.nhl.satellite1-416.com

***
Galerie M. Gabánkové
Asi stovka obrazÛ M.Gabánkové.
www.paintinggallery.net

***

Bídná obrana
srazila Liberec
LIBEREC-TBILISI 3:2
Bídn˘ v˘kon liberecké obrany v úvodním
utkání 1. kola Poháru UEFA s gruzínsk˘m
Tbilisi notnû srazil akcie SeveroãechÛ pro
odvetu. Branky: 18. Nezmar, 26. Zbonãák,
60. Gyan - 48. Daraselija, 67. Anchabadze.
Rozhodãí: Kostadinov (Bul.), Ïlutá karta
Nezmar, 5100 divákÛ, poloãas 2:0.
právo
***

Hostia v UEFA dohrali
Bordeaux - Matador Púchov 6:0
Bordeaux-sme (rs-kol) Na ‰tadióne
Jacquesa Chabana-Delmasa v Bordeaux
nastúpili na úvodn˘ zápas 1. kola Pohára
UEFA muÏstvá Girondins Bordeaux a
Matadoru Púchov. Od zaãiatku bolo jasné,
Ïe futbalová sila a kvalita je na strane
domácich. Tí vyuÏili predov‰etk˘m chyby
neskúsenej púchovskej obrany na r˘chle
získanie náskoku. Púchovãania sa nedostali
v podstate do Ïiadnych akcií a v druhom
polãase sa väã‰inou len prizerali, ako
narastá poãet gólov na ich konte. Pred
odvetou 3. septembra, ktorá sa bude hraÈ
v Îiline, sú teoreticky, ale vlastne aj prakticky
vyradení z ìal‰ieho úãinkovania v súÈaÏi.
GÓLY: 23. Sommeil, 36. Dugarry, 61.
Feindouno, 67. Pauleta z 11 m, 78. Pauleta,
89. Darcheville. Pred 10 000 divákmi
rozhodoval Hansson (·véd.). Polãas: 2:0.
***

Slavia hrála se Spartou
bez branek
S napûtím se oãekávalo v 8. kole praÏské
derby mezi Slavií a Spartou, které se hrálo
minulé pondûlí na Strahovû. Nejvût‰í ‰anci
mûl jedenáct minut pﬁed koncem
Vachou‰ek, ale jeho stﬁela ‰la pouze do
bﬁevna. Za de‰tivého poãasí byla i ponûkud
slab‰í náv‰tûva. Bohemians se doãkali první
v˘hry venku od loÀského prosince a pro
profesionálním v˘konu si z Bl‰an odvezli
zaslouÏené tﬁi body za vítûzství 3:1.
OkamÏik z 69. minuty rozhodl o tom, Ïe
Viktoria ÎiÏkov zÛstala doma neporaÏená.
Zcela evidentní faul ·mardy na Randu v
pokutovém území sudí ·ediv˘ nepotrestal
penaltou, ale Ïlutou kartou pro postiÏeného.
ÎiÏkov hrál s Pﬁíbramí 0:0. BrÀané si museli
na první bod ze svého hﬁi‰tû je‰tû poãkat,
stejnû jako v utkání s Libercem o nûj i
tentokrát pﬁi‰li s Teplicemi po chybû obrany
aÏ v nastaveném ãase a prohráli 1:2. K
utkání na hradeckém trávníku nastoupila
muÏstva s rozdílnou bilancí. Jablonec v
leto‰ním ligovém podzimu je‰tû neokusil
hoﬁkost prohry, hradeãtí fotbalisté naopak
je‰tû nepoznali, jak chutná vítûzství.
Nepoznali to ani nyní, protoÏe utkání se
skonãilo 0:0. Zatímco fotbalisté Tescomy
Zlín se koneãnû prvního podzimního
ligového vítûzství doãkali. V úvodu sice
prohrávali s Olomoucí 0:1, pak se ale
probrali a Exolomouãan Mucha a kapitán
muÏstva ·vach zaﬁídili obrat ve v˘voji utkání.
Fotbalisté Baníku se i po tﬁetím domácím
vystoupení sezóny mohou py‰nit
stoprocentním ziskem devíti bodÛ. Podruhé
v ﬁadû zvítûzil Baník nejtûsnûj‰ím pomûrem
1:0, kdyÏ v˘hru nad Synotem po kﬁeãovitém
v˘konu zaﬁídil v 88. minutû hlavou
Prohászka. V dohrávce pak rozdrtil Liberec
âeské Budûjovice 5:1.
9. kolo: JiÏ v sobotu hrála Sparta po tﬁetí
za sebou nerozhodnû tentokrát 0:0 s
Pﬁíbramí. V zajímavém stﬁetnutí SynotSlavia se diváci rovnûÏ gólu nedoãkali, byÈ
zejména slávisté si vypracovali ﬁadu ‰ancí.
Liberci se po sobotní remíze Sparty otevﬁela
pﬁíleÏitost vyhoupnout se do ãela ligové
tabulky. Domácí ji v‰ak odmítli a prohráli
brankami ÎÛrka z penalty a Bystronû s
Ostravou 0:2. Jako noc a den byly rozdílné
dva poloãasy ve vr‰ovickém dolíãku z
pohledu domácích. Zatímco v prvním
soupeﬁe jasnû pﬁehráli, ve druhém málem
pﬁi‰li i o bod za remízu se Zlínem 1:1.
Fotbalisté Teplic si pﬁipsali tﬁetí v˘hru v
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ﬁadû za vítûzství 2:0, kdyÏ navíc poprvé na
podzim udrÏeli ãisté konto. Poslední Hradec
jim to v‰ak umoÏnil sv˘m bezkrevn˘m
v˘konem. Udûlat tlustou ãáru za posledními
nepoveden˘mi zápasy se ãeskobudûjovickému trenéru Pavlu Tobiá‰ovi
nepovedlo ani tentokrát. ÎiÏkov‰tí na jihu
âech trpûlivû ãekali na chybu, hrozili brejky
a v 67. minutû z protiútoku pﬁehodil Stracen˘
bezmocného Koláﬁe a zajistil Viktorce
vítûzství 1:0. BrÀané se koneãnû doãkali
v˘hry na svém stadionu, kter˘ pro hostující
t˘my byl v poslední dobû zlat˘m dolem.
VÏdyÈ domácí na nûm naposledy vyhráli
24. bﬁezna. Tentokrát soupeﬁe z Bl‰an
pﬁehráli a zvítûzili brankou Do‰ka z penalty
2. minuty. V pondûlí pak Olomouc rozdrtila
Jablonec 3:0.

Tabulka
1. Sparta
2. Liberec
3. Slavia
4. Jablonec
5. Ostrava
6. ÎiÏkov
7. Teplice
8. Olomouc
9. Brno
10. Pﬁíbram
11. Bl‰any
12. Bohemians
13. Synot
14. Zlín
15. Budûjovice
16. Hradec

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
5
4
3
4
3
4
1
3
2
2
2
2
1
2
0

3
2
3
4
1
3
0
4
1
3
3
2
2
4
0
5

0 13:3
1 14:7
1 17:7
1 9:9
3 12:9
2 10:9
4 11:14
2 10:8
4 10:11
3 5:6
3 6:8
4 12:15
4 7:11
3 8:13
6 9:19
3 6:10

18
17
15
13
13
12
12
10
10
9
9
8
8
7
6
5

Slovenská liga
10. kolo: RuÏomberok-Slovan 0:1,
Trenãín-Trnava 1:1, PetrÏalka-Ko‰ice 2:1,
Inter-Dubnica 2:0, Púchov-Îilina 1:0.
11. kolo: Slovan-Púchov 3:1, Ko‰iceDubnica 1:1, Trnava-PetrÏalka 2:2,
RuÏomberok-Inter 3:0, Îilina-Trenãín 4:0.

Tabuºka
1. Slovan
2. Trnava
3. Îilina
4. Ko‰ice
5. Púchov
6. PetrÏalka
7. Dubnica
8. Inter
9. RuÏomberok
10. Trenãín

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
5
6
4
5
3
4
4
3
2

2
5
1
6
2
4
1
1
1
1

2
1
4
1
4
4
6
6
7
8

17:8
18:10
20:11
17:13
13:15
14:16
11:13
13:21
15:20
10:21

23
20
19
18
17
13
13
13
10
7

Ko‰ice 2:1, Trenãín-Zvolen 4:1, SlovanMartin 3:2, Poprad-Sp. N. Ves 5:2.
8. kolo: Îilina-Sp. N. Ves 4:0, MartinPoprad 3:1, Zvolen-Slovan 2:2, Ko‰iceTrenãín 2:2, L. Mikulá‰-Skalica 2:0.
9. kolo: Skalica-Îilina 4:2, Trenãín-L.
Mikulá‰ 8:1, Slovan-Ko‰ice 2:2, PopradZvolen 4:4, Sp. N. Ves-Martin 2:0.
Poﬁadí: 1. Trenãín 20, 2. Ko‰ice 20, 3.
Skalica15, 4. Zvolen 13, 5. Slovan 13, 6.
Martin 12, 7. L. Mikulá‰ 11, 8. Îilina 9, 9. Sp.
N. Ves 7, 10. Poprad 5.

Stfiídavû oblaãno

Z v˘sledkÛ pﬁed zaãátkem NHL se nedá
mnoho soudit. Vût‰inou hrají hráãi, kteﬁí
bojují o místo v t˘mu. Zatímco ti, co mají své
místo zaji‰tûné vûnují se spí‰e kondiãní
pﬁípravû. V pﬁípravném utkání TorontoBuffalo jsme vidûli na ledû z hvûzd pouze
Miroslava ·atana, kter˘ se v závûru utkání
nejprve asistencí a pak brankou postaral o
remízu 3:3. V obranû Toronta dvakrát
nahrával na branku obránce Karel Pilaﬁ. V
dresu hostí to byl pak Ale‰ Kotalík, kter˘
bojuje o místo v t˘mu. Právû jeho jsme se
zeptali na zhodnocení utkání.
AK: Torontu patﬁila závûreãná tﬁetina, kdy
se dostalo do dvoubrankového vedení. Nám
pak patﬁil samotn˘ závûr, kdy se nám v
posledních devadesáti sekundách podaﬁilo
vyrovnat.
ABE: Utkání mûlo dvû rozdílné ãásti.
Prvních ãtyﬁicet minut se pozornû
bránilo a nepadaly góly. AÏ teprve pﬁed
druhou sirénou se prolomil bezgólov˘
stav. V tﬁetí tﬁetinû pak padlo pût branek.
Jak bys to vysvûtlil?
AK: V prvních dvou tﬁetinách podávali
brankáﬁi skvûlé v˘kony a dokázali v‰echny
‰ance zlikvidovat. V závûreãné tﬁetinû chtûli
v‰ichni hráãi rozhodnout utkání, tlaãili se
dopﬁedu a z toho vyplynuly chyby v obranû.
ABE: V závûru utkání se daﬁilo
Miroslavu ·atanovi, kter˘ mûl lví podíl
na tom, Ïe se Buffalu podaﬁilo vyrovnat…
AK: Miro ·atan skuteãnû dominoval, je to
zku‰en˘ hráã, od kterého se mohu hodnû
nauãit.

Hokej
âeská liga

1. kolo: Sparta-Zlín 3:1 (dohrávka).
3. kolo: Vítkovice-Vsetín 1:4, LiberecBudûjovice 4:1, Pardubice-Litvínov 1:4,
Znojmo-Slavia 2:2, Sparta-PlzeÀ 4:1,
Tﬁinec-K. Vary 4:2, Zlín-Havíﬁov 8:2.
4. kolo: Slavia-Zlín 3:0, Vsetín-Liberec
6:3, Sparta-Havíﬁov 3:1, PlzeÀ-Tﬁinec 5:2,
K. Vary-Pardubice 1:7, Znojmo-Budûjovice
4:0, Litvínov-Vítkovice 3:2.
5. kolo: Liberec-K. Vary 4:2, PardubiceVsetín 4:1, Znojmo-Vítkovice 2:1, SpartaSlavia 1:1, Tﬁinec-Litvínov 4:2, Zlín-PlzeÀ
4:2, Havíﬁov-Budûjovice 2:5.
6. kolo: Vítkovice-Liberec 4:5 po prodl.,
Vsetín-Znojmo 4:5, Havíﬁov-PlzeÀ 4:3 po
prodl., K. Vary-Zlín 4:0, Slavia-Pardubice
1:3, Litvínov-Sparta 4:1, Budûjovice-Tﬁinec
odloÏeno na 29.10.
7. kolo: Pardubice-Liberec 1:0, ZnojmoLitvínov 1:3, Sparta-Vítkovice 5:1, TﬁinecVsetín 5:2, Zlín-Budûjovice 3:4 po prodl.,
Havíﬁov-Slavia 1:2, PlzeÀ-K. Vary 3:2.
Poﬁadí: 1. Pardubice 18, 2. Litvínov 18, 3.
Sparta 13 (jeden zápas k dobru), 4. Znojmo
13, 5. PlzeÀ 13, 6. Tﬁinec 12 (jeden zápas
k dobru), 7. Slavia 11, 8. Liberec 11, 9. Zlín
10, 10. Vsetín 6, 11. Budûjovice 5 (dva
zápasy k dobru), 12. K. Vary 4, 13. Vítkovice
3, 14. Havíﬁov 2.

Slovensko
5. kolo: Ko‰ice-Îilina 3:2, L. Mikulá‰Zvolen 2:5, Skalica-Martin 1:2, Trenãín-Sp.
N. Ves 2:2, Slovan-Poprad 6:5 po prodl.
6. kolo: Îilina-Poprad 3:1, Sp. N. VesSlovan 5:4 po prodl., Martin-Trenãín 0:1,
Zvolen-Skalica 1:4, Ko‰ice-L. Mikulá‰ 3:0.
7. kolo: L. Mikulá‰-Îilina 4:2, Skalica-

M. ·atan stﬁílí vyrovnávací branku

ABE: Ty jsi mûl v druhé tﬁetinû
obrovskou pﬁíleÏitost, jel jsi sám na
branku, ale nepromûnils…
AK: Pﬁi samostatném nájezdu jsem se
pokusil o kliãku do forhendu, ale brankáﬁ to
vystihl a od nûj to ‰lo do tyãky.
ABE: Jaká je ‰ance na to, Ïe se dostane‰
do t˘mu?
AK: Urãitá ‰ance beze sporu je, protoÏe
uÏ vloni jsem dokázal, Ïe hrát NHL mohu.
V této fázi se muÏstvo stále zuÏuje. Nûkdy
záleÏí na maliãkostech.
ABE: Jak probíhá léto pro hráãe, kter˘
musí b˘t v dobré formû bûhem tréninkkempu pﬁed sezónou?
AK: Minulá sezóna byla pro mne del‰í neÏ
normálnû, hrál jsem asi devadesát zápasÛ.
TakÏe jsem tﬁi t˘dny odpoãíval. Následovala
kondiãní pﬁíprava v Buffalu. V osobní
pﬁípravû jsem pokraãoval opût doma v
Budûjovicích, kde mne zastihly povodnû.
Nikdy bych nevûﬁil, Ïe se nûco takového
mÛÏe stát, ale pﬁed zaãátkem sezóny uÏ
jsem byl opût zde v Buffalu.
Ale‰ Bﬁezina
***

