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Historie a hysterie

Mám rád tu pfiedvánoãní dobu oãekávání.
Koncem listopadu se objeví první svûtélka a pak
jiÏ se zaãnou objevovat ozáfiené domy. Najednou
zjistíme, Ïe se jiÏ bruslí. V rádiu se oz˘vají
koledy. Konají se rÛzné bazary. Obãas na nû
zavítá Mikulá‰. Nûkdy jsem tím Mikulá‰em já.
Lidé nakupují, zkrátka je to tady. âas oãekávání
- advent. Dokonce mnû nevadí i hysterie, která
tohle období provází. Patfií to nûjak k tomu.
Do Toronta pfii‰el letos vánoãní ãas jaksi
nenápadnû, bez hluku. Dokonce i první sníh a
první mrazíky byly nenápadné a rychle zmizely.
Za to v Praze se teì dûje v‰e nûjak na povel. I
vánoãní strom dostali PraÏané jako odmûnu, Ïe
byli hodní pfii summitu NATO. V pátek odjeli
delegáti a v nedûli jiÏ se smûli PraÏané radovat.
V úter˘ z toho byl jaksi rozpaãit˘ v ãeském
rozhlase i velk˘ dramatik prezident Havel. „Chtûl
jsem delegátÛm ukázat, jak jsme se krásnû
dokázali vypofiádat s povodnûmi a místo toho
jsem jim ukazoval prázdné mûsto plné tankÛ…“
povzdechl si jinak nad‰en˘ prezident. Ministr
Gross je rád, Ïe nemusí dávat hlavu na ‰palek.
Nic se nestalo. Jedinû starosta pro Prahu 2 byl
ponûkud posmutnûl˘, Ïe mu demonstranti
po‰lapali kytky a Ïe pr˘ moãili v parku. Druhou
ãást stíÏnosti nemÛÏeme potvrdit ani vyvrátit.
Lidé vût‰inou chodí moãit do parku, kdyÏ nejsou
k dispozici vefiejné záchody, ale nad první ãástí
je nutné se zamyslet hloubûji. Anarchisti a jim
podobné Ïivly jsou totiÏ proti globálnímu
oteplování a to zfiejmû zpÛsobilo, Ïe na Námûstí
Míru uprostfied zelenû rozkvetly lilie, které byly
tûmto nepfiátelÛm pokroku pfiímo trnem v oku
a tak je po‰lapali. ¤eknûme spolu s Marxem:
„Tito lidé takto bojují pouze proti následkÛm,
nikoliv proti pfiíãinám.“ Tentokrát to bylo proti
kvûtinám. Jejich dûdeãkové a babiãky (hippiesdûti kvûtin) by z nich jistû nemûli radost.
Vzdu‰n˘ prostor byl náleÏitû ochránûn, takÏe
kaza‰sk˘ ministr zahraniãí, kter˘ si to namífiil
do Prahy, byl pfiinucen pfiistát v Pardubicích a
to mÛÏe b˘t rád, Ïe ho nesestfielili a Ïe k tomu
nemusel pouÏít padák.
Lid opût prostfiednictvím sv˘ch zástupcÛ pozfiel
plody své práce a bylo se na co koukat. V‰ak se
stoly tentokrát proh˘baly nejen na Hradû, ale i
v Obecním domû, do jehoÏ okolí nemûla tentokrát
obec moÏnost se ani pfiiblíÏit. V‰ak oni opût
anarchisti ze vzteku, Ïe se na nû nedostalo,
dûlali poblíÏ hluk. Jak známo jsou to lidé
nevzdûlaní a nevûdí, Ïe k zdvojnásobení hluku
sta kfiiklounÛ potfiebují, aby jich bylo tisíc, k
ztrojnásobení deset tisíc atd. Îe hluk lze zvy‰ovat
pouze geometrickou fiadou. Neznají pouãky o
otevfieném prostranství, které hluk pohlcuje a
tak si s nimi na ‰ e v û decky orientovaná
spoleãnost lehce poradila.
Nepfiátelé NATO jsou v‰ak li‰ky pfievleãené za
b˘loÏravce, coÏ prokázali na závûreãné tiskové
konferenci, kdy generálního tajemníka NATO
L. Robertsona zasypali rajsk˘mi jablky. Jaké z
toho plyne pouãení? Pfií‰tû nevpou‰tût do zemû
podezfielé pa‰eráky se zeleninou a rajská jablka
prodávat v okruhu sto kilometrÛ pouze su‰ená.

Mikulá‰ obchází Toronto

UÏ je to tak. Mikulá‰ je tady a tentokrát jsme ho spatﬁili na sokolsk˘ch trzích u svatého Václava. Jinak ho
mÛÏete vidût nejen vy, ale i va‰e ratolesti v dnech pﬁí‰tích, a to u svatého Václava a na Masaryktownu, bohat˘
program na stranû 2.
VÛbec su‰ené potraviny pfii‰ly tentokrát vhod,
protoÏe po vzoru doby ne zcela dávné, lid
nezapomnûl plnit regály sv˘ch domácností
potravinami a samoobsluhy si tentokrát
nemohly stûÏovat na malé trÏby. Obyvatelstvo
opût zásobovalo a koloniály zely prázdnotou.
V‰ichni si pochvalují, jak to dobfie dopadlo. Za
620 milionÛ Praha odolala náporu nájezdníkÛ,
za dal‰í miliony se ministfii najedli, i prémie pro
ochránce pofiádku jsou vo vrecku. Zkrátka na
jednoho demonstranta se utratil skoro miliónek.
V anketû âeského rozhlasu, která se uskuteãnila
na hlavním nádraÏí do‰lo k vzácné shodû názorÛ.
Nikdo proti. A co k tomu dodat. JelikoÏ anketa
nebyla zmanipulovaná, tak buì mûli lidé strach,
coÏ by byla lep‰í varianta, více znepokojivé by
bylo, Ïe uÏ lidé opût nemají svÛj názor. „Jednotné
my‰lení“ je snad nebezpeãnûj‰í neÏ terorismus.
Summit NATO byl oznaãen jako historick˘.
ZaÏil jsem jiÏ spoustu „historick˘ch událostí“.
Tém ûfi ka Ï d ˘ sjezd KS â byl „historick ˘ “,
„historick˘ Vítûzn˘ únor“, ãi „historické odhalení
Stalinova pomníku“. Problém je v tom, Ïe to, co
je historické v û t ‰ inou není p fi ipravováno
mocn ˘ mi, ale vznikne jaksi nenápadn û ,
nepozorovanû. Mocní by se pouze rádi zapsali
do historie a nûjak jim to nejde.
Nedá se fiíci, Ïe by se o praÏském summitu v
kanadském tisku nepsalo. Nejvíce v‰ak o
historickém ãi hysterickém prohlá‰ení pravé
ruky premiéra Chrétiena Francoise Ducros, Ïe

prezident Bush je moron. Sáhl jsem tedy po
slovníku a dovûdûl jsem se, Ïe moron je dûtsky
vyvinut˘ ãlovûk, slabomysln˘ nebo-li pitomec.
A pak, Ïe je takov˘ summit k niãemu. Vsadím
se, Ïe pfied tímto summitem nevûdûlo devadesát
procent ãtenáfiÛ, co slovo moron znaãí. Dnes jiÏ
to víme.
Ale‰ Bfiezina
***

Konkrétní pomoc
BoÏena Marouková, vdova, 1924,
PlzeÀská 36, 370 01 âeské Budûjovice.
Pﬁedtím neÏ jí povodeÀ kompletnû
zniãila byt, bydlela ve dvoupokojovém
bytû s pûtaãtyﬁicetilet˘m synem, kter˘ je
postiÏeny Downovou chorobou. Nyní je
paní umístûna v Léãebnû dlouhodobû
nemocn˘ch a syn v Ústavu sociální péãe.
Oba doufají, Ïe jen doãasnû, protoÏe
cel˘ Ïivot bydlí spolu, jsou na sebe
fixováni a odlouãení sná‰ejí tûÏce.
Zejména syn je v ústavu ne‰Èasten.
Oba prosí o pomoc na obnovu vybevení
bytu. Jejich byt lze znovu zaﬁídit a potom
i ob˘vat.
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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.

Mikulá‰ská nadílka pro dûti
s Mikulá‰em, ãertem a andûlem
V nedûli 8. prosince ve 14 hodin
V Restauraci Praha na Masaryktownu
450 Scarborough Golf Club Road

Zveme vás do divadla
Small Chamber Harmony
uvádí hudební inscenaci

Já, Georg
Friedrich Händel
Podle pﬁedlohy J. Some‰e

Rezervace a podrobnosti
na ãísle
(416) 289-0283
Dárky pro dûti mÛÏete
Mikulá‰ovi pfiedat do 14:15.

SOKOL TORONTO
vás zve na

MIKULÁ·SKOU ZÁBAVU
Sobota 30. listopadu 2002 ve 20 hod.
Pﬁineste si dárky, Mikulá‰ je bude rozdávat.
K tanci hraje kapela Miro Letka
Akce je poﬁádána v hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
Ve‰keré informace a pﬁedprodej lístkÛ

v divadelní úpravû
M. Jaro‰e & B. Hamva‰ové
v hlavní roli
sólista plzeÀské operety

Pﬁemysl Kubi‰ta
Dále uãinkují
Zdenka Jaro‰ová
& Small Chamber Harmony
ReÏie: Brigita Hamva‰ová
Joseph Workman Auditorium
1001 Queen St. W., Toronto
Pátek 10. ledna 2003 - 20 hod.
Sobota 11. ledna -20 hod.
Nedûle 12. ledna - 16 hod.
Rezervace vstupenek na telefonu:

416/782-6139, 416/289-9337,
416/293-5970
Vstupné 20 dolarÛ
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu!

Kvûta Králová - Prague Deli 416/504-5787
Noví cviãenci od tﬁí let vítáni!

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.

Kalendáfi
30.11. (so) 9:00
Bazar Kostela sv. Pavla
***
30.11.(so) 12:00-18:00
1.12. (ne) 12:00-18:00
Art Book Show
Vl. Krykorková, J. Martonová
a dal‰í. v 21. Shaftesbury Ave. - Toronto
***
30. 11. (so) 20:00
Mikulá‰ská zábava Sokola Toronto
Hala sv. Václava
***
1.12. (ne) 14:00-16:00
Otevﬁení v˘stavy
J. Gabánka a A. Laníkové
v New Westminster Library (Vancouver)
V˘stava potrvá do 3.1. 2003
***
2.12.(po) 13:00
Setkání seniorÛ - Hala kostela sv. Václava
***
7.12. (so) 9:00
Prodej knih a videokazet
Hala kostela sv. Pavla
Video El/Literacy Pragensis
***
7.12. (so) 14:00
Mikulá‰ v St. Jacobs - Kitchener
***
7.12. (so) 19:00
Veãer koled
âeskoslovensk˘ baptistick˘ kostel
***
8.12. (ne) 12:00
Mikulá‰ v kostele sv. Václava
***
8.12. (ne) 14:00
Mikulá‰ská nadílka- Masaryktown
***
8.12, (ne) 14:30
Mikulá‰ská nadílka- Gordon House
1019 Broughton St. Vancouver
***
13.12. (pá) 20:00
Swing Noir- Classical jazz band
Nokturno na Masaryktownu
***
14.12.(so) 20:00 - Vánoãní koncert
Small Chamber Harmony
Hala kostela sv. Václava
***
15.12. (ne) 10:30
Vánoãní trhy - Masaryktown
***
15.12. (ne) 12:00
Vánoãní banket
âeskoslovensk˘ baptistick˘ kostel
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Czech &Slovak Institutions

âeské velvyslanectví

âeskoslovensk˘
baptistick˘ kostel

Czech Embassy

vás v‰echny srdeãnû zve k veãeru

Vánoãních koled,
kter˘ se bude konat v sobotu

dne 7. prosince 2002
v 19 hodin
v budovû na‰eho kostela

200 Annette St. v Torontû
Evanjelická a.v.cirkev
sv.Pavla,

Small Chamber Harmony vás zve na

VÁNOâNÍ KONCERT
Kostel sv. Václava - 496 Gladstone Ave., Toronto
Sobota 14. prosince 2002 - 20 hodin
Vstupné 10 dolarÛ, dûti do 12 let zdarma

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
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

poriada poslednú sobotu v
mesiaci november:
30.novembra 2002 od 10 hodiny
svoj tradiãn˘ predvianoãn˘

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

BAZAR.
Tradiãné zakáæaãkove v˘robky:
mäsiarenské, cukrarské, pekárenské
a iné za tradiãnú cenu.
Klobásy,pálivé a nepálivé, jaternice,
slanina a rezance, zákusky,
vianoãné peãivo a mnohé iné
pochúÈky slovenskej kuchyne.
Te‰ime sa na Va‰u náv‰tevu.
Kostol sv. Pavla, 1442
Davenport Rd.,

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.

od kriÏovatky Davenport Rd. a Dufferin
Str. na západ, pribliÏne 100 metrov.

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
Stﬁeda: 10:00-16:00.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
in Canada

Nokturna na Masaryktownu
tﬁetí koncert

Jiﬁí Grosman & Swing Noir
Jiﬁí Grosman- kytara, zpûv
Tim Crease - basa, zpûv
Darren Moore - saxofon
Tom Hamel - trubka
Pátek 13. prosince 2002 ve 20 hodin
Lístky u dveﬁí 20 dolarÛ , studenti 15 dolarÛ

Rezervace: 416/439-4354 - Julie
Program: Mo Better Blues, Autumn Leaves, Satin Doll, Moonlight in Vermont, Don’t Get Around
Much, Good Man, Lucky Old Sun, Pictures of Your Smile, What a Day for a Daydream, Sweet
Sue, Minor Swing, Blueberry Hill, Tuxedo Junction, I Fall in Love Too Easily, Mango Django, St.
James Infirmary, Moonglow, Behind Closed Doors, Georgia on My Mind, Mac the Knife…

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
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

Rezervace stolÛ a info: 416/439-4354
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Já, Georg Friedrich Händel

V pátek 10. ledna 2003 uvidíte v podání Pfiemka Kubi‰ty svûtovou premiéru hudební inscenace

PﬁíznivcÛm divadelního umûní se prostﬁednictvím pravideln˘ch pﬁedstavení Nového divadla za tûch více neÏ tﬁicet let jeho pÛsobení nabídl nejeden zajímav˘
divadelní Ïánr: drama, komedie, morytát, muzikál, opereta... „ale jedno tady pﬁece jen je‰tû nebylo,“ lehce oponuje Mirek Jaro‰, s nímÏ si povídám o zrodu
nekonvenãního díla s názvem Já, Georg Friedrich Händel.
„To, co chceme divákovi pﬁedvést se hudby, nûco dramatizace a smyslu- A pak uÏ mûly události pomûrnû rychl˘ geniální hudební skladatel Händel na
tûÏko zaﬁazuje do nûjaké dramatické plného dûní a nûco legrace, to v‰e spád. „Zajistit pﬁedstavitele hlavní vrcholu své umûlecké tvorby vzpomíná
kategorie, protoÏe to skuteãnû není zabalené v krásn˘ch dobov˘ch postavy Händla bylo úkolem na Itálii, Nûmecko, Anglii, na své pﬁátele
drama, ale ani opera, a není to ani kost˘mech.“
nejsloÏitûj‰ím,“ pokraãuje Mirek Jaro‰ a zejména na dámy, které ho Ïivotem
zpûvohra. V podstatû to je koncert s Otcem my‰lenky byl pﬁítel Pﬁemysl ve vyprávûní. „Na koho jsem se tenkrát provázely.
prÛvodním slovem skladatele, kter˘ je Kubi‰ta, profesionání pûvec s obrátil, ten mi onemocnûl, a navíc Pﬁijìte se na úsmûvn˘ vhled do
souãasnû hlavní postavou díla, v na‰em dvacetiletou zku‰eností v plzeÀské vzhledem k tomu, Ïe jsem tady deset vûhlasné tvoﬁivé historie podívat a
pﬁípadû jím je G. F. Händel. A kdyÏ to operetû,“ zasvûcuje mû Mirek Jaro‰, let nebyl, zastavily se mi hodinky a pﬁijìte se potû‰it nádherou ãeského
tak v‰echno shrnu, mohli bychom tento producent a spoluautor v jedné osobû. ztratil jsem pﬁehled o zdej‰ím dûní. jazyka a barokní hudby.
útvar nazvat hudební inscenací - ano, „Kdysi totiÏ Pﬁemek, kter˘ v plzeÀské TakÏe mi nevy‰lo angaÏovat pana
Tro ka o baroku
to je to pravé, protoÏe je tady nûco Nové komorní harmonii pÛsobí jako Rube‰e, roli nemohl vzít nikdo z Vnímavému ãtenáﬁi se pﬁi jménu George
pûvec, dramaturg, manaÏer a kon- osloven˘ch ãlenÛ Nového divadla - Friedrich Händel hned vybavuje éra, v níÏ Ïil a
Medical
ferenciér, pﬁi‰el s nápadem, Ïe muziku Pavel Král, Tomá‰ Ma‰ek a nakonec tvoﬁil - baroko. Období, v nûmÏ i pﬁes
bude dûlat v dobov˘ch kost˘mech a Ïe ani Bohou‰ Máca. Nezbylo, neÏ umûlce neustávající váleãné ‰arvátky v Evropû byly na
jeho manÏelka s ním bude zpívat vûci dovézt - poÏádal jsem profesionálního spadnutí velké vynálezy, daﬁilo se architektuﬁe
a umûní, zejména pak malíﬁství a hudbû, pro niÏ
Pﬁíjemné kvalitní
pro Ïensk˘ hlas. Ta my‰lenka se mi pûvce Pﬁemka Kubi‰tu z Plznû, a ten
je charakteristick˘ patos, vzru‰ená melodika a
velice zalíbila a ﬁíkal jsem si tehdy, Ïe roli pﬁijal. ReÏisérka s ním pracuje zatím virtuozita formy i v˘razu. Dvorsk˘ balet se
zubní o‰etﬁení
je ji tﬁeba dovést do konce. PoÏádal na dálku, protoÏe do Toronta pﬁicestuje rozvinul na dvoﬁe Ludvíka XIV., literatura
nabízí
jsem tedy pana Jaroslava Some‰e, hned po Novém roce.
zpracovávala zejména náboÏenské námûty, ve
doktora filozofie a herce z Divadla na „Nikdy pﬁedtím jsem s takov˘m dílem svûtské literatuﬁe pouÏívala v˘razného
dr. LUDMILA
Vinohradech, aby mi to slovo nepracovala,“
uvádí
Brigita jazykového projevu s duchapln˘mi obraty a
SCHUCKOVÁ
skladatelovo napsal. Dostal se mi do Hamva‰ová. Script jsem dostala do slovními hﬁíãkami. V divadle je kladen dÛraz na
rukou fascikl nadit˘ fakty a detaily, ruky jako monolog, z ãehoÏ jsem pﬁepychovou vizuálnost, ke slovu pﬁi‰ly
Sobotní a veãerní náv‰tûvy
takÏe jsem se musel rozhodnout, co s udûlala pﬁidáním postavy Marceliny a perspektivní malované dekorace, svûtelné i
zvukové efekty, do‰lo k prudkému rozvoji
moÏné!
tím - mûl jsem na vybranou: buì to zdramatizováním prÛvodního slova
scénografie, poprvé byl mezi hledi‰tû a jevi‰tû
Ráda pomohu novû pﬁíchozím! nechat leÏet ladem anebo se do toho hudebního skladatele pﬁedlohu, kterou umístûn orchestr (v Benátkách).
pustit sám. Vybral jsem si pﬁirozenû to bych nazvala dramatizovan˘ prÛvodce Barokní úsilí o plné poznání Ïivota v‰ak
druhé. Moje zku‰enosti z dob pÛsobení koncertem nebo hudební komedie o dostává jinou podobu. Poznávaná skuteãnost se
1849 Yonge St. - Suite 409
v torontském Novém divadle (1978- dvou hercích a ãtyﬁech hudebnících...,“ mûní ve znaky, symboly, které mají vyjádﬁit
(Yonge & Davisville)
86) mi ﬁíkaly, Ïe ãesk˘ a slovensk˘ pﬁem˘‰lela jakoby nahlas reÏisérka. nevyslovitelné a tajemné. Zatímco renezanãní
Toronto, On. M4N 1Y2.
divák miluje hudbu, Ïe miluje „Specifikovat Ïánr jednoznaãnû je ãlovûk chtûl proniknout k pravdû kritick˘m
(416) 487-7900
smysluplnou legraci a divadlo. TakÏe pomûrnû sloÏité uÏ proto, Ïe obû sloÏky rozumem, barokní ãlovûk pravdu nehledá, byla
jsem nechal ve skriptu to, co se mi z - hudební a divadelní - musejí b˘t v mu zjevena, a jde jen o to, jak ji bude proÏívat.
Dr. Petr Munk
Barokní období jakoby k protikladu zdÛraznûní
pÛvodního textu hodilo, obohatil jsem rovnováze, pﬁiãemÏ obû sloÏky mohou
religiózity pﬁi‰lo s nov˘mi svûtsk˘mi radostmi,
dílo humorem, pﬁidal ‰Èávu a Ïivot… a stát i osamocenû, ale na druhé stranû jak˘mi jsou bohatství - pﬁíliv zlata, stﬁíbra,
poÏádal Brigitu Hamva‰ovou, aby se jedna druhou podnûcuje a rozvíjí: hudba koﬁení a dosud nepoznan˘ch surovin ze
Chiropraktik
ujala reÏijní práce. Vidûl jsem totiÏ jejího je tu pro dramatick˘ dialog ilustraãní a zámoﬁsk˘ch objevÛ moﬁeplavcÛ, vãetnû
zdramatizovaného Villona a komedii naopak dialog objasÀuje hudbu. ekonomicky v˘znamn˘ch produktÛ, jak˘mi
1552 Bloor
Tﬁi v tom a mohl jsem tedy posoudit, Vzhledem k tomu, Ïe je hudba v této byly brambory, tabák a kukuﬁice, které doslova
St. W.
kolik toho s lidmi udûlala, aby do‰la k inscenaci na vysoké úrovni, tak je m˘m zachránily Evropu, jejíÏ poãet obyvatel se pod
Toronto, Ont.
takovému v˘sledku. Tohleto je re- úkolem dosáhnout této úrovnû i v tíhou epidemií a váleãn˘ch vﬁav tenkrát sníÏil o
Ïisérka pro nás, ﬁekl jsem si...“ vypráví pﬁípadû hereck˘ch v˘konÛ a vytvoﬁit tﬁetinu.
Ordinaãní
Baroko plné rozporÛ - viz upjaté ·panûlsko
se zaujetím spoluautor.
slouãením jiÏ dvou dan˘ch kvalit (hudby
hodiny:
celé v ãerném, zatímco Anglie se v záﬁi barev
„Dramaturgynû a reÏisérka B. a dialogu) kvalitu tﬁetí - jak˘si metaÏánr, jen topila - pﬁineslo bohaté, nad˘chané, tûÏké a
PondûlíHamva‰ová byla nad‰ená, dílo se jí kter˘ mÛÏeme v koneãné fázi nazvat nekonvenãní tvary, emoci a rozvernost. Zmizely
påtek
líbilo. A hned na první zkou‰ce se zrodila hudební konverzací, v níÏ herecké renezanãní racionalismus, vyváÏenost a úsilí o
10:00-19:00
dal‰í postava - tedy pro producentovu v˘kony musejí b˘t na zrovna tak vysoké v‰estrannou dokonalost, aby byly nahrazeny
manÏelku sopranistku Zdenku úrovni, na jaké je interpretace hudební.” mûkk˘m hedvábím, krajkami, sponami a
Jaro‰ovou, ãlenku torontské Small „Scénu uÏ mám promy‰lenou, na ozdobn˘mi stuÏkami. MuÏi se oblékali vzne‰enû
Tel.: 533-0005
Chamber Harmony v jedné osobû, jevi‰ti budou po celou dobu hry Ïiví a pestﬁe - moÏná aÏ pﬁíli‰ Ïensky, kalhoty konãily
vlastnû hned dvojrole - Händlova hudebníci, bude se pracovat se u kolen a krajkov˘ ‰átek u krku (Ïabó) dal
pozdûji vzniknout kravatû. Îeny mûstské na
sluÏebná Marcelina, ve které pulzuje svûtly…,” navazuje Mirek Jaro‰.
rozdíl od vesnick˘ch zamûnily ty ÏivÛtky cudnû
obyãejn˘ zemit˘ Ïivot jako protiváha „Torontské hudební tûleso Small vystﬁiÏené u krku za velk˘ ‰irok˘ v˘stﬁih, kter˘
Ïivota umûlcova, a múza, která Händla Chamber Harmony ve sloÏení Milan odhaloval celá ramena. Novinkou se stal
âesk˘ zahraniãní ãasopis, kter˘ má
oslovuje a inspiruje k hudební tvorbû Bruner - flétna, Jaroslav Jarosil - podpatek u bot, které byly navíc zdobeny
ãtenáﬁe v 51 zemích.
(tu jsem si je‰tû vymyslel k té sluÏce). violoncello, Kevin Manaugh - kytara a sponami, krajkami ãi brokátem.
Napi‰te si o ukázkové ãíslo!
Baroko je spojeno se jmény pokrokov˘ch
TakÏe Zdenka, pro kterou jsem musel Zdenka Jaro‰ová - soprano znají uÏ
POLYGON, Box 9021,
stavitelÛ, jak˘mi byli G. L. Bernini, F.
dialogy
v
textu
je‰tû
rozpracovat,
mnozí
z
na‰í
komunity
z
jeho
koncertÛ.
OTTAWA, Ont. K1G 3T8
nebude jen zpívat, coÏ je její Ïivotní Skladby, s nimiÏ na divadelní scénû Borromini, C. Fontana, A. Algardi, u nás
Kanadsk˘ redaktor Milo‰ ·uchma,
vystoupí, jsou souãástí jeho repertoáru, známého stavitele napﬁ. Jana BlaÏeje Santinihotel.: (613) 824-7439, fax: (613) 834-8757 parketa, ale i hrát.“
Aichla ãi pozdûj‰ího Kiliána Ignáce
budou napﬁ. hrát Händlovu Gavotte,
Dienzenhofera, sochaﬁe Matyá‰e Bernarda
Largo z opery Xerxes, Zdenka Brauna, malíﬁÛ Rubense, Velázquese,
Jaro‰ková zazpívá árii z opery Královna Rembrandta. Vzniká nová hudební forma FAIRWAY TRANSPORT INC.
ze Sáby i árii z opery Rinaldo.”
opera, pﬁiãemÏ se hraje jak opera seria, tak i
120 North Queen St.
To nejdÛleÏitûj‰í na konec: svûtovou buffa, do úhlu pozornosti se dostávají housle
Etobicoke, ON M8Z 2E2
premiéru hudební konverzace Já, Amatiho a Stradivariho, hrají se díla
Phone: (416) 231-1531
George Friedrich Händel mohou Monteverdiho, Periho, Cavalliho; rozkvût
Fax: (416) 231-8032
pﬁíznivci umûní zhlédnout v pátek 10. zaznamenávají oratoria, která pí‰e hlavnû
ledna pﬁí‰tího roku od 20 hodin, reprízy Händel (1685-1759), souãasník BachÛv,
Vivaldiho, Stradelliho, na‰ich Zelenky, Stamice
looking
for
long
distance
hledá dálkové ﬁidiãe
pak v sobotu 11. ve 20 a v nedûli 12.
aj.
ledna v 16 hodin v Joseph Workmann
driver (A-Z)
(s prÛkazem A-Z)
Je nutné si uvûdomit, Ïe ãeské zemû se
Auditorium na 1001 Queen St. v probouzely z niãivé pohromy po Bílé Hoﬁe,
single
or
team
jednotlivce nebo dvojice
Torontû.
národem je‰tû cloumala hrÛza z poprav ãesk˘ch
Good pay,
Vstupenky si mÛÏete rezervovat na pánÛ a z vyho‰tûní J. A. Komenského a dal‰ích
Dobr˘ plat,
tel. ãíslech: 416/782-6139, 416/293- vzdûlancÛ do ciziny. Ale rodící se svût barokní
pay every week!
v˘plata kaÏd˘ t˘den.
9337, 416/293-5970. A jak znám na‰e se chtûl bavit…
Vûra Kohoutová
vûrné diváky, zájem urãitû bude. KaÏd˘
***
pﬁece chce vûdût, jak to bylo, kdyÏ ten

‰
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Zprávy âSSK
Povodnû

Na své schÛzi 22. listopadu 2002
Ústﬁední v˘bor âSSK pojednal o ﬁadû
akcí, ale pozornost byla vûnována sbírce
na povodnû. Hlavní referát podala
jednatelka Ústﬁedí a také pﬁedsedkynû
torontské odboãky Radmila Locherová.
Zajímavé podnûty pﬁednesl místopﬁedseda Masarykova ústavu pan
Martínek, kter˘ se zasedání za MasarykÛv
ústav zúãastnil. K tomuto dni sbírka
pﬁesáhla 86 000 dolarÛ (vãetnû v˘tûÏku
benefiãního koncertu na Masaryktownu)
a dal‰í dary jsou hlá‰eny. Plánujeme
sbírku - pokud jde o dary, na které dárci

Tfiikrát Toronto Star

Kromû schÛzky NATO, nesãetn˘ch
reportáÏí o na‰ich hokejistech a zprávy,
Ïe v Olomouci museli fotbalisté za
‰patné v˘kony koupit divákÛm lístky,
objevily se tﬁi zprávy, které se dot˘kají
na‰í komunity.

V ﬁíjnu to byla vítûzná fotografie
Michaela Lee ze sokolského Sletu v
Praze. Ve zhodnocení se zdÛrazÀuje,
Ïe autor dokázal zachytit nûco, co v
dobû digitální technologie vypadá jako
poãítaãov˘ obrazec, ale ve skuteãnosti
se jedná o tradiãní fotografii.

Toronto
oãekávají potvrzenky pro daÀové úãely uzavﬁít dne 7. prosince 2002. Bylo
rozhodnuto o organizaci, která
potvrzenky bude vydávat a jejíÏ jméno
bude po posledním provûﬁení oznámeno
v pﬁí‰tí zprávû a vybrány dva projekty, na
nûÏ peníze budou zaslány. Jejich jména
budou rovnûÏ oznámena. Vedle této
sbírky, která byla sponzorována
sdruÏením a Masarykov˘m ústavem, byla
ﬁada jin˘ch akcí a ãetní jedinci poslali své
dary osobnû. Byli bychom jim vdûãni,
kdyby nám oznámili darované ãástky a
projekty, na které byly zaslány.
***

satellite

Oznámení
z âeskoslovenského
baptistického sboru

BohosluÏby na První adventní nedûli
se konají 1. prosince 2002 v 11 hodin.
Pﬁi nich se bude konat kﬁest a svatá
veãeﬁe Pánû. O den pozdûji v pondûlí
2. prosince 2002 je pásmo koled
Carolfest 2002 ve Walmer Baptist
Church. Poﬁad ãesk˘ch a slovensk˘ch
vánoãních koled je v sobotu 7. prosince
2002 v kostele na 200 Annette St. od
19 hodin. Vánoãní banket se koná 15.
prosince ve stejném kostele.
Návrh na ud lení ceny
jb
***
Gratias Agit Ji ímu Rohnovi

fi

û

SchÛze, které se zúãastnil bratr Junek ze
St. Catharines rovnûÏ rozhodla, aby âSSK
navrhla na cenu, kterou udûluje ministr
zahraniãí, Jiﬁího Rohna, in memoriam.
Iniciativa na tento návrh pﬁi‰la od prof.
Viktora Fice. Jiﬁí Rohn hrál v˘znamnou roli
v kanadském zdravotnictví, byl prvním
ﬁeditelem bez doktorátu medicíny Canadian
Mental Health Association a pro SdruÏení
organizoval nûkolik semináﬁÛ. V roce 1998
mu byla udûlena Masarykova cena âSSK.
Josef âermák
***
Dárek z Vancouveru
Od Lenky Mazánkové jsme dostali nûkolik
‰ekÛ z Vancouveru, které jsem pﬁedal v
kanceláﬁi SdruÏení. Pí‰e, Ïe kromû penûz a
gumov˘ch rukavic, které odvezla do âR
pﬁi‰ly i ‰eky na povodÀov˘ fond. Dodává:
Zajímavé ale bylo, Ïe nejvût‰í pomoc pﬁi‰la
od znám˘ch i neznám˘ch, kteﬁí v âechách
nikdy nebyli. Dûkujeme!
abe
***

Zmûny úfiedních hodin

Honorární konzulát v Torontu bude ve
dnech od 14.12.2002 do 10. 1. 2003
uzavﬁen. UpozorÀujeme rovnûÏ na
zmûnu konzulárních hodin, které jsou
nyní ve stﬁedu od 10 do 16 hodin.
lr
***

16. listopadu 2002 byl v sekci Condo
Living ãlánek o Tomá‰i Ma‰kovi a
Zdenû Novotné a jejich Ïivotu v
Collingwoodu. Oba se rozhodli dát
pﬁednost skromnûj‰ímu Ïivotu v pﬁírodû
pﬁed ruchem velkomûsta. Kondominium, které si poﬁídili není velké - asi
50 ãtvereãních metrÛ, ale jedná se o
útulné obydlí.

Kniha:
Dûti neklidné Evropy

Antonín Kubálek, exilov˘ klavírista
svûtového jména z Toronta, pﬁiletí do
âR, aby pﬁevzal cenu CHR za rok
2002, která se udûluje pravidelnû za
propagaci ãeské hudby v zahraniãí a u
nûho také za mimoﬁádn˘ v˘kon na
PraÏském jaru 2002. Antonín Kubálek
je jedním z “Dûtí” a kdyÏ se dozvûdûl,
ze vydání knihy vázne na nedostatku
finanãních prostﬁedkÛ, rychle upravil
program krátké náv‰tûvy své vlasti a
rozhodl se uspoﬁádat recitál na podporu
nové knihy. Takové gesto se neodmítá
a tak 30.11. vystoupí v Jeseníku v Kapli
v 17.00 hodin. Vzhledem k tomu, Ïe
chceme knihu kﬁtít za úãasti ãtyﬁ
ambasád, které mi velmi vy‰li v tomto
smûru vstﬁíc, domnívám se, Ïe by to
mohlo zajímat nûjakého solventního
podnikatele, kterému bychom nabídli
prezentaci v úvodu knihy. Myslíte si, Ïe
by bylo moÏné v tomto smyslu ãtenáﬁe
oslovit? O vydání knihy se zajímá také
Rada Evropy, která mû oslovila pﬁed
t˘dnem.
gro‰ková
***
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,34 CDN $
3,95 CDN $
18,73 Kã
25,31 SK
1,60 CDN $
1,58 CDN $

Toronto Star - 23.11.2002

1 CDN $
1 US $
1 EUR
100 Sk

19,36 Kã
30,58 Kã
30,66 Kã
73,73 Kã

Quick - 23.11.2002

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
Manuelní 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

pﬁeje ãtenáﬁÛm Satellitu
pﬁíjemné proÏití svátkÛ
a hodnû zdrav˘ch úsmûvÛ
do roku 2003

Kanadsko- ãeská
obchodní komora
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!
O t˘den pozdûji to jest 23. listopadu
2002 byl v sekci Life ãlánek The art of
survival o malíﬁi Pavlu Janáãkovi, kter˘
znovu nalezl lásku k umûní po letech,
kdy byl beznadûjn˘m alkoholikem a
dokonce bezdomovcem. Jeho obrazy
je moÏné vidût v Christie-Ossington
Neighbourhood Centre (854 Bloor St.
W.)
abe
***

* 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
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Speváci by si na Sláviku
radi zaspievali - naÏivo

Bratislava-sme(dv)-Anketa Slávik je nieão
ako rituál. V mramorovom Istropolise sa
pravidelne v novembri zídu tí istí umelci,
spomedzi ktor˘ch ºudia volia viac-menej
t˘ch ist˘ch víÈazov. Stereotyp tentoraz
naru‰ili speváci, ktorí si po ceny nepri‰li.
Skupina Elán sa scvrkla na sólistu Va‰a
Patejdla, nepri‰la ani Marika Gombitová a
zlatého slávika si neprevzala Jana
Kirschner. Zákulisné správy hovorili, Ïe
odmietla spievaÈ na playback, oficiálne

Clasified

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

stanovisko znie - z osobn˘ch dôvodov.
Otvorene to povedal Meky Îbirka, ktor˘
zosadil z prvého miesta JoÏa RáÏa (aj ten
bol niekde odcestovan˘). Îbirka tvrdil, Ïe
by bol rád, keby si na budúce mohli zahraÈ
s kapelou naÏivo. O tom v‰ak Slávik nie je.
V ºudovom hlasovaní vyhrávajú muzikanti,
ktorí pre hlasujúcich znamenajú to
najpopulárnej‰ie, ão tu máme. Niektor˘m
staãí k popularite bohat˘ v˘skyt v médiách,
ìal‰í sa zviditeºÀujú dvadsiatimi koncertmi
do mesiaca a hrajú v kaÏdej slovenskej
obci. Napríklad Jadranka alebo No Name.
Ozdobou sobotného veãera bola hviezda
ãeskej hudobnej scény Marta Kubi‰ová.
ëal‰í rituál - spievala aj Modlitbu pre Martu.
***

26.11.2002

Klaus pÛjde
do nepfiímé volby

Praha-právo/Luká‰ Bek, Jitka
Götzová-Skupinû obãansk˘ch demokratÛ kolem stranického ‰éfa
nevy‰el poslední pokus, jak popostrãit
Václava Klause na Hrad. V˘konná rada
ODS se vãera za Klausovy pﬁítomnosti
smíﬁila s tím, Ïe pﬁí‰tí hlavu státu bude
volit parlament. “ODS bere na vûdomí,
Ïe v lednu 2003 probûhne v parlamentu
nepﬁímá volba prezidenta a proto
vyz˘vá poslance a senátory za ODS,
aby navrhli pana Václava Klause na
funkci prezidenta republiky,” pí‰e se v
usnesení. Hlavním dÛvodem ústupu
ODS od pﬁímé volby je ãasov˘ tlak. Na
bleskovou zmûnu ústavy nena‰la dost
podpory ani ve vlastních ﬁadách. První
tﬁíkolová volba prezidenta zaãne v
parlamentu 15. ledna. Mezi koly je
podle ústavy maximálnû dvout˘denní
lhÛta. Kdyby nebyl nikdo zvolen, otevﬁe
se prostor pro novou nominaci do dal‰í
tﬁíkolové volby nebo pro novelu Ústavy
a schválení pﬁímé volby. Pro Ïádnou z
tûchto moÏností nejsou urãeny Ïádné
termíny
Pﬁedseda senátorÛ a kandidát na ‰éfa
ODS Mirek Topolánek popsal její
ãinnost struãnû: “Bude pracovat na
Václavu Klausovi a na jeho zvolení
prezidentem.” Poté, co ODS pﬁi‰la s
nápadem prosazovat pﬁímou volbu,

kterou aÏ do té doby odmítala, patﬁil
Topolánek k nejvût‰ím kritikÛm.
Nepﬁímo nazval její zastánce politick˘mi
prasaty. Zámûr, o nûmÏ i sami
navrhovatelé hovoﬁili jako o úãelovém,
pobouﬁil znaãnou ãást ODS. Její vedení
vãera znovu odmítlo, Ïe by se o podpoﬁe
Klausovi domlouvalo s KSâM, jak to
naznaãil v televizní Sedmiãce ministr
vnitra Stanislav Gross. “Ze strany ODS
nikdo takováto jednání nevede,” ﬁekl
na dotaz Práva Langer. Stejné
stanovisko zastávají i komunisté. Jak
Právu ﬁekl jejich ‰éf Miroslav
Grebeníãek, podle nûj Gross pouze
vysílal “sondu”. Místopﬁedseda KSâM
Jiﬁí Dolej‰ k názorÛm v komunistickém
poslaneckém klubu pro Právo uvedl:
“Pro nûkoho je nepﬁijatelnûj‰í Jaroslav
Bure‰ neÏ Klaus a pro nûkoho je
pﬁijatelnûj‰í jak˘koliv soc. demokrat neÏ
pﬁedstavitel jiné strany. AÈ uÏ to bude
Zeman, Bure‰ nebo Motejl.”
***

V prezidentské anketû
âSSD nejspí‰ zvítûzí Zeman

Praha-právo/Alexandr Mitrofanov-V
posledních hodinách pﬁed vãerej‰í
uzávûrkou veﬁejné ankety o kandidáta
âSSD na Hrad se vût‰ina krajsk˘ch
pﬁedstavitelÛ soc. dem. osloven˘ch
Právem shodla, Ïe vítûzem ankety se
stane expremiér Milo‰ Zeman. Spory
se ale vedou o to, koho a zda vÛbec má
âSSD poãátkem prosince nominovat
do první volby prezidenta, která startuje
15. ledna. ·éf stﬁedoãeské âSSD a
pﬁedseda poslaneckého klubu Milan
Urban ﬁekl: “Z hlediska ãísel to nemohu
potvrdit, nicménû se mi zdá, Ïe Zeman
mÛÏe skuteãnû vyhrát.” V tomto pﬁípadû
by podle Urbana bylo dobré se
Zemanem hovoﬁit je‰tû pﬁed ÚVV, kter˘
7. prosince navrhne kandidáta do první
volby. “Nicménû dovedu si pﬁedstavit,
Ïe Zeman nenastoupí do první volby a
pak soc. dem. musí rozhodnout, jestli
to bude druh˘ v poﬁadí nebo nûkdo jin˘.
Ale situaci, Ïe bychom do první volby
nenominovali nikoho, si nedovedu
pﬁedstavit,” dodal Urban. Podle

November 28, 2002
pﬁedsedy moravskoslezské âSSD
Petra Víchy je pﬁedãasné mluvit o
v˘sledcích celého kraje, ale v jeho
domovském Bohumínû u straníkÛ
vyhrál také Zeman a nestranická
veﬁejnost se úãastnila minimálnû.
“Férové by bylo rozhodnout podle toho,
jak ta anketa dopadla. Bude tady ale
jeden problém, pokud vyhraje Zeman,
kter˘ ﬁekl, Ïe do první volby nenastoupí.
Pak asi bude nutné nominovat druhého
v poﬁadí,” dodal Vícha. Zatímco jen
málokdo pochyboval, Ïe Zeman
vyhraje, názory na dal‰í postup se ostﬁe
rozdûlily. Zemanovi pﬁíznivci prosazují
oddanost taktice svého favorita, a proto
navrhují do první volby vÛbec nikoho
nepostavit, protoÏe jejich kandidát
úãast v ní odmítá.
Nezemanovská ãást soc. demokratÛ
se pﬁiklání k tomu, Ïe v pﬁípadû
Zemanova odmítnutí má b˘t do první
volby nominován ten, kdo skonãí ve
veﬁejné anketû jako druh˘. V této
souvislosti se nejãastûji mluví o
ombudsmanovi Otakaru Motejlovi. Soc.
demokraté se také shodli, Ïe veﬁejnost
projevila o jejich anketu minimální
zájem, kdeÏto straníci se v krajích
zapojili zpravidla nadpoloviãním
poãtem. Hlasující si mohli vybrat mezi
Zemanem, Motejlem, exministrem
spravedlnosti Jaroslavem Bure‰em a
vysoko‰kolsk˘m pedagogem Martinem
PotÛãkem. Místopﬁedseda jihomoravské âSSD, poslanec Ladislav
Skopal informoval, Ïe z pﬁedbûÏn˘ch
dojmÛ to vypadá na Zemanovu v˘hru.
“Doufám, Ïe zmûní svÛj názor, Ïe
nepÛjde do první volby, pokud souhlasil
s úãastí ve veﬁejné anketû. Pokud ne,
tak je to tro‰ku podvod na na‰í ãlenské
základnû. Potom nezbude nic jiného
neÏ nominovat druhého v poﬁadí,” uvedl
Skopal, podle nûhoÏ úãast krajsk˘ch
soc. dem. v anketû se blíÏí k 80
procentÛm, ale u nestraníkÛ byl zájem
tak mal˘, Ïe jde pouze o signál. Na jiÏní
Moravû se hlasy pﬁedstavitelÛ soc.
dem. v˘raznû li‰í. Zatímco jasnû pro
Zemana je zdej‰í rodák, místopﬁedseda
âSSD Zdenûk ·kromach i ‰éfka
krajské soc. dem. Zuzana Domesová,
ãestn˘ pﬁedseda krajské organizace,
b˘val˘ ministr vnitra v Zemanovû vládû
Václav Grulich je ostﬁe proti.
***
27.11.2002

DováÏené vraky slouÏí k
fingování nehod

Praha-právo/Milan Koukal-Poji‰Èovny
v âesku ãelí organizovan˘m
podvodÛm, pﬁi kter˘ch vyplácejí za
nehody, které se nikdy nestaly,
statisíce. Vûrohodnosti fingovan˘m
haváriím pﬁitom dodávají vraky, které
byly dovezeny ze zahraniãí.
“Tato forma pojistn˘ch podvodÛ je v
âeské republice velmi roz‰íﬁena, a to
jak v rámci havarijního poji‰tûní, tak
je‰tû ve vût‰í míﬁe v povinném ruãení.
Pochopitelnû uveden˘ druh pojistn˘ch
podvodÛ pﬁedpokládá schválení
technické zpÛsobilosti bez provedení
opravy vozidla, u havarijního poji‰tûní
pak sjednání poji‰tûní a následnou
inscenaci dopravní nehody,” ﬁekl Právu
Marek Vích z poji‰Èovny Kooperativa.
Odborníci tvrdí, Ïe takové poji‰Èovací
podvody mohou jejich vychytralé aktéry
obohatit o ãástky od desítek miliónÛ aÏ
po miliardy korun roãnû. “Konkrétních
zku‰eností, kdy dovezené nabourané
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vozidlo je naaranÏováno do dopravní
nehody v âeské republice a následnû
je vymáháno pojistné plnûní, máme
nûkolik. Nûkteré byly odhaleny na‰í
vnitﬁní detektivní sluÏbou, na ãást z
nich pﬁi‰la policie,” uvedl ﬁeditel odboru
komunikace âeské poji‰Èovny Richard
Kapsa.
Aby ov‰em byl moÏn˘ podobn˘
podvod s fingovanou nehodou, které
vraky dodávají potﬁebnou kulisu, musí
fungovat cel˘ ﬁetûz podvodníkÛ. “Jde o
organizované skupiny s napojením na
dovozce, opravce vozidel, ale i policii a
v nûkter˘ch pﬁípadech o zkorumpované
pracovníky poji‰Èovny,” vypoãítal expert
Kooperativy Vích. Odborníci, kteﬁí se v
âeské poji‰Èovnû zab˘vají poji‰tûním
motorov˘ch vozidel, potvrdili, Ïe kaÏd˘
likvidátor by mûl v pﬁípadû autonehody
poÏadovat fotodokumentaci a policejní
protokol - u firemních vozidel vÏdy, u
soukrom˘ch tehdy, pokud odhadnutá
‰koda pﬁevy‰uje ãástku 20 000 Kã.
“Víte ale, jaká je skuteãnost. Nikdo
vám nezaruãí, Ïe se tak dûje vÏdy.
Nikdo nevylouãí tichou dohodu s
poji‰Èovacím agentem, jenÏ mÛÏe tvrdit,
Ïe úãastníci nehody havarovaná
vozidla po vzájemné dohodû odstranili
z místa nehody. A nûkdo tﬁetí jim to
dosvûdãí,” popsal Právu moÏné
obcházení závazn˘ch norem jeden ze
zku‰en˘ch poji‰ÈovákÛ.
***
28.11.2002

Dzurinda zaskoãil Maìarov

BRATISLAVA-sme/(sp, hr, kl)-Premiér
Mikulá‰ Dzurinda v utorok veãer prekvapil
svojho maìarského partnera Pétera
Medgyessyho. V Budape‰ti razantne
zamietol jeho opravenú verziu zákona o
zahraniãn˘ch Maìaroch.
Dzurinda vysvetºoval svoj postoj t˘m, Ïe
zákon naìalej obsahuje paragrafy, ktoré
svojimi úãinkami zasahujú na územie
Slovenska. Okrem toho „je principiálne zl˘
a odporuje medzinárodn˘m zvyklostiam“.
Slovensk˘ premiér prekvapil aj svojho

Press
koaliãného partnera. Predseda SMK Béla
Bugár neskr˘val sklamanie aj preto, lebo
práve on po dohode s Dzurindom navrhol
Medgyessymu kompromisné znenie
niektor˘ch odsekov. „Ak sa uÏ ani dohody
nedodrÏiavajú, nebudeme plytvaÈ ãasom a
sústredíme sa na iné veci,“ povedal Bugár.
O odchode z koalície zatiaº neuvaÏuje.
Podpredseda vlády Pál Csáky si na rozdiel
od Dzurindu myslí, Ïe nov˘ návrh maìarskej
strany povaÏujú európske in‰titúcie za
korektn˘ a slovenské odmietnutie vníma
ako „nedôstojné“.
Politológ Miroslav Kus˘ v˘sledok
rozhovorov v Budape‰ti povaÏuje za
„prekvapujúci“. O v˘hradách slovenskej
strany povedal, Ïe napríklad Nemci
poskytujú krajanom na Slovensku
veºkorysej‰iu pomoc ako Maìari. „V‰ak im
kúpili kultúrne domy a pomáhajú deÈom v
‰túdiách. Berie sa to ako samozrejmosÈ a
nikto to nepovaÏuje za diskrimináciu
ostatn˘ch, ale v prípade Maìarov je to
slab˘ argument,“ povedal.
***

Schuster dostal v Sofii
ãestn˘ doktorát

Bratislava-sme (TASR)-Prezident SR
Rudolf Schuster sa vo veãern˘ch hodinách
vrátil z krátkej pracovnej náv‰tevy v Sofii.
Jej cieºom bolo prevzatie ãestného
doktorátu, ktor˘ mu udelila najstar‰ia
bulharská vysoká ‰kola - Univerzita sv.
Klimenta Ochridského, ktorá je súãasne
najv˘znamnej‰ou vedeckov˘skumnou
in‰titúciou v krajine.
Prezident sa v Sofii stretol aj s prezidentom
Georgim Parvanovom a s premiérom
Simeonom Sakskoburggotsk˘m. V ich
rozhovoroch dominovala téma spolupráce
a v˘meny odborníkov v oblasti ozbrojen˘ch
síl, jadrovej energetiky a v˘stavby
infra‰truktúry. S Parvanovom sa zhodli na
tom, Ïe Bratislava a Sofia by mali pred
ratifikáciou prístupového procesu
Slovenskej a Bulharskej republiky do NATO
kooperovaÈ a koordinovaÈ svoj postup.
Popoludní sa prezident zúãastnil na
prezentácii bulharského prekladu svojej
knihy Ultimátum a na vernisáÏi v˘stavy
slovenského sochára Rastislava Biarinca
a maliara Jána Kudliãku.
***

satellite

Rada âT napodruhé
odstfielila Balvína

Praha-flash/Jana Perglerová-Rada
âeské televize na svém stﬁedeãním
jednání rozhodla, Ïe bude znovu
hlasovat, tentokrát aklamací, nikoli
tajnû, o odvolání generálního ﬁeditele
Jiﬁího Balvína. V 18.20 hodin pak 10
pﬁítomn˘ch radních aklamací Balvína z
funkce odvolalo. Radním se tak
napodruhé podaﬁilo Balvína z vedení
televize dostat. Prvním pokusem bylo
tajné hlasování 18. listopadu, kdy k
jeho odvolání chybûl jeden hlas z deseti
potﬁebn˘ch. Pﬁedseda Rady Jan
Mrzena navrhl, aby se prozatímním
generálním ﬁeditelem âT stal stávající
finanãní ﬁeditel Petr Klime‰. Hlasování
o Balvínovû odvolání se zdrÏeli Helena
Fibingerová a Lucie Weissová. Ze 14
ãlenÛ rady chybûli Milan Horálek a Jiﬁí
Presl. Pro aklamaãní hlasování se
vyslovilo 10 ãlenÛ ze 12 pﬁítomn˘ch
radních. Hlasování o tomto bodu se
zdrÏeli pﬁedseda rady Jan Mrzena a
její místopﬁedseda Bohumil Fanta.
“Vím, Ïe Jiﬁí Balvín udûlal spoustu chyb,
ale kdyÏ se na Radû dohodne jeden
t˘den, Ïe s ním budeme dále jednat, a
druh˘ t˘den je to úplnû jinak, to
nepovaÏuji ze strany sv˘ch kolegÛ za
fér,” ﬁekla Právu radní Helena
Fibingerová. Rada pﬁitom pﬁed
hlasováním o odvolání neumoÏnila
Balvínovi, aby se k jejím v˘tkám vyjádﬁil.
Balvín: Rada podlehla politick˘m a
ekonomick˘m tlakÛm “S odvoláním
absolutnû nesouhlasím, uvedené
dÛvody radních povaÏuji za zástupné.
Podlehli ãásteãnû politickému tlaku,
zejména ze strany pﬁedsedy Snûmovny
pana Lubomíra Zaorálka, ãásteãnû
ekonomick˘m tlakÛm, protoÏe jsme
odﬁízli od pomûrnû dobr˘ch finanãních
zdrojÛ ﬁadu lidí. A ti byli schopni vytvoﬁit
potﬁebn˘ tlak na nûkteré ãleny rady,”
ﬁekl bezprostﬁednû po svém odvolání
Právu Balvín.
***

Petr ChudoÏilov: Jak nadûlat miliardy
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Restaurants-Deli's

Domas Restaurant
âeská restaurace

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

Ruppelt
European Deli
258 Markham Rd.
Scarborough, On.
M1J 3C5
416/266-7328

Vám ponúka predaj
* domácich klobás, salámov a
párkov
* ãerstvého mäsa
* ‰alatov
* eurposk˘ch cukrovinek
KaÏd˘ ‰tvrtok - Seniors Day 10% off!!!

Otvoreno:
Út.-st.: 9:00-18:00
‰t.-pia: 9:00-19:00
so: 8:00-17:00

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

416-504-5787

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

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
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Nûkolik poznámek k dopisu znít)? ProtoÏe platy hráãÛ, manaÏerÛ a
ostatních funkcionáﬁÛ ocitají se v
ãtenáfie

12.listopadu 2002 nerovnováze s pﬁíjmy od divákÛ. A zde uÏ
je vysvûtlení jen laãností zúãastnûn˘ch a
VáÏen˘ pane Kohoute,
s obsahem Va‰eho dopisu (Platy hráãÛ a ochotou (nakonec pﬁece jen omezenou)
jin˘ch, Satellite ã.21/02) v podstatû diváctva cálovat za vstupné.
souhlasím. Pﬁesto mi dovolte nûkolik (5) BohuÏel, dnes více neÏli jindy, navzdory
nûkolika vyzkou‰en˘m systémÛm
poznámek k nûmu:
(1) Moje textíky (Ejhle ãlovûk) jsou krátké ekonomicko-spoleãensk˘m, odmûna za
a monothematické. Zmínka o baseballu práci, dílo, zábavu neodpovídá spoleãenské
ocitla se mezi nimi hlavnû kvÛli té stávce a dÛleÏitosti, úsilí nezbytnému k nabytí
proto, Ïe jí media vûnovala takovou potﬁebné kvalifikace, nároãnosti fyzické,
stejnû jako mentální. A zájmy, preference
pozornost.
(2) Ov‰em, Ïe zábava a profesionální sport a soudnost mas mohou b˘t mnohdy znaãnû
jsou v podstatû placeny diváky (viz téÏ pﬁekvapivé.
moje zmínky jinde o debilitû WWF a jeho (6) O pl˘tvání penûzi souãasnou kanadskou
diváctvu, aã nevím, kolik ta zápasící vládou (ale i tûmi pﬁedchozími) mohl bych
se sám dost ob‰írnû rozepsat zcela v souladu
monstra vydûlávají).
(3) Pﬁípad R. MacLeana a poprask mezi se závûrem Va‰eho dopisu.
fanou‰ky v podstatû jen potvrzuje trapnost TakÏe: autora jakéhokoli uveﬁejnûného
a iracionalitu dne‰ní situace na poli zábavy textu vÏdy potû‰í reakce ãtenáﬁe. Dle mého
a to hlavnû sportovní podívané a nijak mÛj názoru nemusí pro to b˘t ani pﬁíznivá.
názor nepopírá, spí‰ potvrzuje. Je to v Ostatnû, Vá‰ dopis nemohu povaÏovat za
popﬁení obsahu zmínûného textíku z
podstatû stejná kategorie ‰lamastiky.
(4) Proã ale dochází k takov˘m situacím posloupnosti zvané Ejhle ãlovûk.
jako nedávno v té baseballové federaci a S pozdravem
Vladimír Cícha, Vancouver
jak sám pí‰ete, nejspí‰ k podobné dojde i v
***
NHL (ten název je absurdum... IHL by mûl

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

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Václav Klaus kandiduje
na prezidenta
Vancouver 17. 11. 2002
Redakci Satellitu
Vrátili jsme se z náv‰tûvy ve vlasti se
‰patn˘mi zprávami, První: volby dopadly
‰patnû. Druhá: povodnû napáchaly
nesmírné ‰kody. O obou bylo uÏ dosti
napsáno. Vûnuji se tﬁetí: Václav Klaus
kandiduje na prezidenta.
Od roku 1990 sedí na nejvy‰‰ích pozicích
ve vláddû, nejprve jako ministr financí,
dal‰ích nûkolik let jako pﬁedseda vlády,
pak ãtyﬁi roky pﬁedseda parlamentu a
vynálezce opoziãní smlouvy, kdy
rozhodoval o bytí a nebytí ‰patné Zemanovy
vlády. Z tûchto pozic byl nepochybnû
odpovûdn˘ za v‰e, co se v republice dûlo,
coÏ s cynick˘m úsmûvem odmítá.
ObãanÛm byl dosud prezentován jako
glorifikovan˘ VÛdce ODS.
NuÏ inteligentní, vzdûlan˘, schopn˘ i v‰eho
schopn˘. Jeho morální vlastnosti jsou
bohuÏel velmi pochybné. Egoista, je‰itn˘,
bez morálních zábran. Cynick˘ prospûcháﬁ,
bezosty‰nû vypoãítav˘ s neobyãejnû
vyvinut˘m zájmem o vlastní moc a její
uchopení za kaÏdou cenu a pﬁi kaÏdé
pﬁíleÏitosti. Nebezpeãn˘ a zákeﬁn˘ soupeﬁ.
V pﬁípadech nouze b˘vá stiÏen pﬁechodnou
amnesií, vÛbec si nevzpomíná na nic, co by
mûl dobﬁe vûdût. My âechoslováci v cizinû
povaÏujeme za nejohavnûj‰í rozbití
âeskoslovenska.
Národ, kter˘ proÏil moﬁe utrpení, nacistické
a komunistické muãírny, v‰echno vydrÏel
a projevil sílu i Ïivotaschopnost a postavil
se znovu mezi demokratické státy svûta. S
nástupem Klausovy vlády v‰ak nastal zánik
âeskoslovenska. Stát, kter˘ pﬁeÏil dvû kruté
diktatury, nepﬁeÏil vládu Václava Klause.
Co nedokázal Hitler ani Stalin, to dopatlali
Klaus a Meãiar. Dva chamtiví handlíﬁi ve
svém nezkrotném úsilí o moc, zniãili dílo
prezidneta Osvoboditele.
Osud se naplnil. ¤í‰e Zla se rozpadla a my
jsme se mohli vrátit do vlasti. BohuÏel uÏ
ne do té zemû, ze které jsme odcházeli.
Václav Klaus je nejvût‰ím ‰kÛdcem
polistopadového âeskoslovenska. Tento
ãlovûk na praÏsk˘ Hrad? Nikdy!
V. P. Neumann M.D.
***

Jak to bylo s Werichem?

Drivers wanted!

York VW’s
Pre-Owned Vehicle Centre
2001 Beatle GLX
2000 Jetta TDI
2000 Jetta GLS
2000 Golf GL
1999 Jetta GLS
2000 Jetta GL
1999 VW GTI
1999 GTI VR6
2001 Jetta GLS
2002 Jetta GLS
Credit Issues
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24 888
18 888
18 888
14 888
17 988
20 888
19 988
23 000
23 288
24 388

Let us worry about your financing needs
All VW vehicles qualify for VW Certified
Pre-owned limited warranty 2 years/40 000km

JI¤Í KAZDA

VáÏená redakce,
v Satellitu ze dne 17.10. 2002 jsem pﬁeãetl
sloupek Josefa âermáka o protestu
v˘znamného zharaniãního sokolského
ãinitele Jana Waldaufa proti cviãení
praÏského Sokola Pocta Janu Werichovi.

Jan Werich, zejména pﬁedváleãn˘, patﬁil
mezi ãetné umûlce, kteﬁí svou ãinností
znaãnû ovlivnili ba zaslepili mladou ãeskou
inteligenci vÛãi nebezpeãí ãeského a
sovûtského komunismu. Na poãátku
devadesát˘ch let jsem na‰el v literární
pﬁíloze Lidov˘ch novin dopis ãeského
spisovatele, kter˘ tvrdil, Ïe Jan Werich byl
autorem Anticharty. Zmínil jsem se o
Werichovû údajném autorství v dopisu
Ludvíku Vaculíkovi. Odepsal mi 1. 5. 1996,
Ïe Werich nic takového neudûlal. Kdo má
pravdu?
Dovoluji si upozornit ãtenáﬁe na pamûti
Jiﬁiny Bohdalové, v nichÏ zaznamenala
náv‰tûvu u Wericha. Pﬁi‰el k nûmu také
nûjak˘ umûlec, kter˘ se nemohl
rozhodnout, zda má Antichartu podepsat
ãi nepodepsat. Werich mu poradil, aby
podepsal.
âeská po‰ta vydala Werichovi pamûtní
známku. Tomu jsem se také moc podivil.
Stanislav Berton, Austrálie
sberton@powerup.com.au
***
Poznámka: Pracoval jsem v nemocnici Na
Franti‰ku, kde byl Jan Werich v dobû
podepsání Anticharty hospitalizován. Tûsnû
pﬁed tím jsem se ho zeptal, jestli nepodepí‰e
Chartu 77. Werich odpovûdûl, Ïe nechce,
aby jeho podpis byl na dokumentu spolu s
lidmi, kter˘ch si neváÏí. Nikoho nejmenoval,
ale celkem bylo jasné koho myslí. Více neÏ
minulost mu vadilo na Pavlu Kohoutovi, Ïe
je neoriginální a Ïe upravuje velké autory. Z
osobních rozhovorÛ vím, Ïe se mu tﬁeba
nelíbila Jirousova reakce na nûkterá
Hrabalova prohlá‰ení (a byla skuteãnû dost
zlá), kdy Jirous naházel Hrabalovy knihy
spisovatelovi pﬁes plot. Kritizoval emigraci,
Ïe je nudná a málo vynalézavá - ﬁíkával:
„To je vám odboj, Ïe by se z toho jeden
posral… Kdyby takhle psali Bibli, tak máme
jen pláã nad tím, Ïe Herodes vyvraÏdil
nemluvÀátka.“ Z jeho postoje, jsem spí‰
oãekával, Ïe zÛstane neutrální. Podpis
Anticharty nenesl lehce. Následujícího dne
byl v silné depresi a tvrdil, Ïe si myslel, Ïe
podepsal jen prezenãní listinu a Ïe ho
zaskoãilo to, kdyÏ pro nûj najednou pﬁijeli
autem a odvezli ho do Národního divadla.
Komentoval to, jako Ïe to je hrozná sranda.
Jen Werich rozhodnû nebyl autorem
Anticharty. Jeho jméno se v‰ak mezi
signatáﬁi Anticharty objevilo a on nikdy proti
tomu oficiálnû neprotestoval. Nutno také
ﬁíci, Ïe tam byla jména skoro v‰ech umûlcÛ,
kteﬁí nepodepsali Chartu 77 a v té dobû
oficiálnû vystupovali. Dnes se za to vût‰inou
stydí a rovnûÏ tvrdí, Ïe Antichartu
nepodepsali. Skuteãností je, Ïe od té doby
se opût hrály Werichovy písniãky v rozhlase.
Ale‰ Bﬁezina
***

SIELSKI’S - ITTC SALES
WINES & LIQUORS FROM AROUND THE WORLD

Exclusive Agent For
TOKAJSKÉ
FURMIT

TOKAJSKÉ
TOCCATA

TOKAJSKÉ
SAMORODNÉ

TOKAJSK¯
5PUT≈ OV¯

TOKAJ - FRANKOVEâKA âERVENÁ

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

345 Flint Road, Toronto, On. M3J 2J2
Tibor Martínek
Tel.: 416/667-0111; Fax: 416/8181.
E-mail: itfc@on.aibn.com
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Bacha, nezapomeÀte si
teplomûr!

Îe máme v Kanadû v kaÏdé provincii
potíÏe se zdravotnictvím a lékaﬁskou péãí
ví snad kaÏd˘, co sleduje sdûlovací
prostﬁedky, a nebo si hledá rodinného
lékaﬁe. RovnûÏ si nehty hryÏou ti, co mûsíce
ãekají na prohlídku specialistou, nebo
operaci odborn˘m lékaﬁem. Na‰e “vlády”
jim tvrdí, Ïe jednak nejsou peníze (!!!) na
zdravotnictví, ale na jiné politické aktivity,
rÛzné studie, kanadské vlajky peníze jsou,
dále Ïe pr˘ není dostatek “doktorÛ”, tedy
lékaﬁÛ.
LékaﬁÛ, co rozváÏejí pizzy, jezdí s
náklaìáky, a v restauracích um˘vají nádobí
jsou ve skuteãnosti tisíce a tisíce, a stále
pﬁib˘vají! Ve skuteãnosti vlády národ
podvádûjí, protoÏe neﬁeknou pravdu: je
nedostatek licencovan˘ch lékaﬁÛ!!! Lékaﬁi
- cizinci, kteﬁí procházejí ﬁadou zkou‰ek,
navíc je musí dûlat i vícekrát (okolo tisíce
dolarÛ za kaÏdou), jen vûﬁí a doufají, Ïe se
nûkdy pﬁed vlastní penzí je‰tû stanou
praktizujícími lékaﬁi v Kanadû, Ïe pﬁekonají
úmyslnû hozená polena pod nohy jak na
Velké pardubické a dokáÏí, Ïe jejich
odborn˘ standard je v mnohém vy‰‰í neÏ
jist˘ch graduantÛ kanadsk˘ch a angloamerick˘ch. LékaﬁÛ - cizincÛ je tu ãím dál
více neÏ tûch pár desítek, co uspûjí.

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 z posledního zápasu
v Torontû

www.nhl.satellite1-416.com

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

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.

Letters
Neub˘vá jich, ale pﬁib˘vá….
Uspûjí vût‰inou ti, co pocházejí ze zemí
Britského spoleãenstvi, z Afriky i Asie. Je
zde v Kanadû zcela urãitû rasismus a
pﬁedpojatost, zvlá‰tû proti lidem z east
bloku, jak to pﬁesnû speloval mé Ïenû oficír
ontarijského Ministerstva zdravotnictví! Je
to hrÛza. Spoleãenské tﬁídy?!?! Ano,
nejménû dvû!
V nûãem má p. Ale‰ Bﬁezina pravdu, v
jiném nikoli. Je to zde v Kanadû pﬁes ty
problémy stále lep‰í neÏ v b˘valém
âeskoslovensku! Tam je to hrÛza na entou,
poãínaje poji‰Èovnami, a konãe vybavením
nemocnic a poskytováním zdravotní péãe
urãité úrovnû napﬁíklad turistÛm!
Nepoãítaje zakoupení si léku v lékárnách
bez v‰imného!
Pﬁi na‰í poslední náv‰tûvû Ko‰ic na
V˘chodním Slovensku, domova mé Ïeny,
musel jsem na pohotovostní oddûlení
Fakultní nemocnice ·afaﬁíkovy university,
a byl jsem tam hospitalizován. První sestra
ke mnû pﬁi‰la a zeptala se, kdeÏe mám svÛj
teplomûr. Vydûsil jsem se a nevûﬁil jsem.
Chyba, je to tak, pacienti si musí do
nemocnice pﬁinést svÛj vlastní teplomûr!
TotéÏ se pak opakovalo i pﬁed obûdem,
kdyÏ jsem byl dotázán, kde mám pﬁíbor.
Více nepochopitelné bylo, Ïe ani na
smradlavém záchodû nebyl toaletní papír!
“CoÏe, vy to nevíte, Ïe si musíte sám pﬁinést
pro sebe hajzlpapír?” Ne, ne, byl jsem tak
blbej, nevûdûl jsem to, ani to v˘‰e popsané,
uÏ proto, Ïe jsem se nemohl nikoho na nic
takového zeptat, byl jsem totiÏ na
Emergency! Rolku toaletního papíru mi
vûnovala Ïenina kamarádka-kolegynû,
koÏaﬁka z téÏe nemocnice!
V umyvadle se jeden nemohl um˘t,
protoÏe tam byl po celé dva dny pln˘
baÏant staré moãi (a byl tam celé dva dny
co jsem byl v nemocnici),
Odpadky po podlaze. Uklid pokoje se
‰esti pacienty byl smû‰n˘. Uklízeãka s
mokr˘m mopem byla hotova asi za 40
sekund, protoÏe zde platí heslo, “Co je
mokré, to je ãisté!” Sestﬁiãky postávali u
staniãní sestry, neustále kouﬁili a bavili se
o vûcech osobních a soukrom˘ch. Tûm
bylo dobﬁe, hodnû se ﬁehtali… Lékaﬁi
nebyli, a kdyÏ, tak to bylo jen ‰up sem-‰up
tam, biã a pryã.
Logicky jsem nemûl u sebe v kapse tisíce
slovensk˘ch korun, jen cestovní ‰eky a
kreditní karty. Ty ov‰em nebrali, protoÏe
tomu vÛbec nerozumûli, jak to pracuje, jak
se tím dá platit úãet. A Ïe mi za dva dny
úãet narostl! UÏ mne propou‰tûli, ale
propustit nemohli, protoÏe jsem byl
cizincem a jako takov˘ jsem byl nucen
platit jen a jen v hotovosti. Je‰tû Ïe se má
Ïena v tom uÏ trochu vyznala, a vyrazila do
ulic ko‰ick˘ch nalézt automat, co by jí ty
SK vysázel na ruku. Stálo nás to dal‰ích
pár hodin.
Po návratu domÛ do kanadského
Londonu v Ontariu mi to pak na‰e drahá a
vzácná OHIP poji‰Èovna do posledního
centu proplatila…
Poãítám, Ïe Bﬁezinovi se je‰tû nic
takového nestalo, protoÏe by jinak
zdravotnictví v âechách, na Moravû a na
Slovensku tak nechválil!
Ach jo, tûch starostí….
“CELDA”
Poznámka: Pﬁi OH v Calgary jsem mûl v noci
neãekanû prudkou alergii a musel jsem na
emergency. Tam mi dali infuzi a poslali mne do
dvacetistupÀového mrazu ve ãtyﬁi ráno. Poprosil
jsem je, jestli bych mohl zÛstat do ‰esti, protoÏe
v ‰est zaãínala jezdit mûstská doprava.
Ale‰ Bﬁezina
***
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MARIA GABÁNKOVÁ

Con Fuoco
With Fire

v˘stava obrazÛ na téma hudby a tance

v Hamilton Conservatory for the Arts
126 James St. South, Hamilton
(mezi Hunter & Bold, naproti Go Station)
od 10. listopadu 2002 do 30. ledna 2003
otevﬁeno pondûlí aÏ pátek 9-20 hod.
V sobotu od 9 do 17 hod.
Tel.: 905-528-4020 anebo (416) 535-8063;
Fax: (416) 530-0069

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

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

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!
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
oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû seriál zábavn˘ch
pohledÛ na zajímavá mûsta

·UMNÁ MùSTA I, II, III
V cyklu stylizovan˘ch dokumentÛ o architektuﬁe ãesk˘ch a moravsk˘ch
mûst nás provede akademick˘ architekt a herec divadla Sklep David
Vávra s humorem a nadsázkou po ménû znám˘ch, ale neménû
v˘znamn˘ch architektonick˘ch památkách vybran˘ch mûst. Pﬁi
procházkách se budete nejen bavit, ale budete moÏná i pﬁekvapeni na jaké
skvosty narazíte, o kter˘ch jste dﬁíve nevûdûli. Voln˘ cyklus spojuje
jednotn˘ název ·umná...
I. Ostrava, Opava, Olomouc, Krnov, Nov˘ Jiãín, Prostûjov, Zlín
II. Orlice, Náchod, Hr. Králové, Pardubice,
Kolín, Jablonec n/N., Liberec
III. Nymburk, ·pindlerÛv Ml˘n, Louny,
Podûbrady, Teplice, Most a Litvínov, Tû‰ín
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
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INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR
European Destination
Winter Seat Sale
to Czech Republic,
Austria
and Slovakia
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

Ejhle ãlovûk
(2002/10)
Vût‰inou podpaluji krb papírov˘mi
sirkami se ‰krtátkem, které si nosím
domÛ z vancouversk˘ch kafíren nebo
hostincÛ. Ve vzácn˘ch a slavnostních
pﬁípadech pouÏiji sirek dﬁevûn˘ch, která
jsem si pﬁivezl z âech. Nacházejí se v
bytelnûj‰í krabiãce a chytnou vÏdy na
první pokus. Na krabiãce ãtu tﬁeba:
ZÁPALKY PRO DOMÁCNOST - SOLO
SU ICE-ZÁVOD LIPNÍK. Ale hlavnû ...
ano, hlavnû, kdyÏ plamínek na konci
vzplane, zavoní to nádhernû! A tu ocitám
se v dávné minulosti, kdy jsem
podobn˘mi sirkami podpaloval noviny v
kamnech nebo o Vánocích svíãky na
stromeãku. Je to vÛnû kratiãká, ale
pﬁíjemná a pÛsobivá…
***
Kdysi dávno vy‰lo v místním Zpravodaji
moje povídání s názvem Guru. Je platné
dodnes. Tento guru, mÛj pﬁítel (na‰e
rodiny emigrovaly do Kanady s
odstupem dvou t˘dnÛ) nejenÏe ignoruje
v‰echny rady finanãních poradcÛ a
expertÛ a jejich doporuãované aktivity,
ale usmûrÀuje svÛj Ïivot k maximální
realizaci sv˘ch zájmÛ a talentÛ. Daﬁí se
mu to bez horentních pﬁíjmÛ. Jen skvûlou
organizací, ignorací nepotﬁebností, které
mnohé vedou do katastrofální
zadluÏenosti. Obejde se bez e-mailu,
internetu, jeho majetkem je mal˘ domek
jiÏ dávno vyplacen˘, staré auto dosud
pojízdné piano, psací stroj a vinn˘ sklep,
kde sám víno vyrábí, a dnes jiÏ star˘
pejsek. Îena majetkem není, ta je
plnohodnotnou
souãástí
jeho
spokojeného Ïivota.
Nedávno vy‰la mu v Praze kniha, soubor
básní o poÏehnaném obsahu 500 stran.
Hodí se velmi sv˘m obsahem i k názvu
tohoto textu. Ta publikovaná poezie
stejnû jako zpÛsob Ïivota jejího autora
potvrzují, jak mnohdy ‰alebné a scestné
je to, za ãím se vût‰ina lidstva v
západním svûtû pachtí a to za cenu
stresu, infarktÛ a nepﬁíjemností…
***
Nedávno sly‰el jsem v rozhlase poﬁad o
klavíristce Kathlyn She (?). Na samém
zaãátku kariéry utrpûla úraz s váÏn˘mi
následky. Ochrnula na obû ruce. Silou
vÛle, houÏevnat˘m cviãením vzepﬁela
se osudu a dnes opût koncertuje.
Pﬁipomnûl jsem si R. Hansena, T. Foxe,
amerického cyklistu Armstronga a jiné.
Jsou jich jistû stovky dal‰ích, o nichÏ
jsem nikdy nesly‰el. Tito stateãní lidé,
muÏi stejnû jako Ïeny, nejednou mi

ALGONQUIN TRAVEL -

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

SPECIAL RATES TO:
Ostrava
Prague
Ko‰ice
Bratislava

pﬁipomnûly banálnost vlastních
problémÛ, jejich osudu se zdaleka,
díkybohu, neblíÏících…
***
Citace z textu v THE NEW YORK
REVIEW ...Farewell to Politics, ﬁeãi V.
Havla 19.záﬁí 2002 v New Yorku, druhé
ze tﬁí uveden˘ch pozorování, která mu
poskytla jeho politická kariéra: ìábel
musí b˘t konfrontován v zárodku a
jestliÏe není jin˘ zpÛsob jak to uãinit,
pak je tﬁeba uÏít k tomu i síly. JestliÏe
krajnû sofistikované zbranû musí b˘t
uÏity, aÈ se to dûje zpÛsobem, kter˘
neublíÏí civilnímu obyvatelstvu. JestliÏe
toto není moÏné, tak biliony utracené na
tyto zbranû jsou promarnûny.
Svût zﬁejmû dospûl uÏ do takového
stadia, kdy i humanista Havel povaÏuje
jednání z pozice síly (dÛvodné po
vyãerpání jin˘ch moÏností) za jediné
moÏné. A dochází-li ke krizi, aã technika
do v‰ech detailÛ nedosahuje zmínûného
poÏadavku dokonalé ochrany civilního
obyvatelstva, ﬁe‰ení z pozice síly zdá se
b˘t nevyhnutelné.
***
Myslím, Ïe pﬁesné oznaãení ãehokoli
nemÛÏe b˘t nikdy na ‰kodu. Snad kromû
názvu moderní básnû, kdy souvislost
textu s názvem mÛÏe b˘t nûkdy jasná
jen autorovi. KaÏd˘ ale ví, co znamená
OSN, ãi znamenalo ÚRO nebo ROH.
UÏ po léta existuje profesionální
hokejová liga pod názvem neodpovídajícím skuteãnosti. Nejménû
polovina hráãÛ v ní pochází z Evropy.
Právû zaãínající dlouhá hokejová
sezóna mi opût onen paradox
pﬁipomnûla.
Kdy se najde moudrá hlava s patﬁiãn˘m
vlivem, která prosadí zmûnu z NHL na
IHL (International Hockey Laegue),
odpovídající mnohem pﬁesnûji
skuteãnosti? Mám zato, Ïe není nad
pﬁesnost. Proã by se nemûla t˘kat i
hokeje, navíc sportu tak populárního?
***
Po tﬁi t˘dny byli jsme svûdky brutálního
vraÏdûní ve dvou americk˘ch státech,
odstﬁelování zcela nevinn˘ch osob jako
králíkÛ. Nakonec s pomocí veﬁejnosti
pachatelé byli dopadeni a jejich zloãin
byl jim prokázán.
Blahodárné uvolnûní napûtí v
pﬁíslu‰n˘ch státech. Na obrazovkách
TV objevují se zábûry tûch dvou.
Vypadají jako beránci, sympaticky,
mírumilovnû.
A jak se dá ãekat, hlavní ‰aráda teprve
zaãne. Souboj desítek právníkÛ, v‰ichni
budou si mastit kapsu. PrÛkazné
vy‰etﬁování policie, FBI a jin˘ch orgánÛ
bude jen pﬁílohou k tomuto souboji
vzdûlancÛ.
Moje pﬁedpovûì: bude to v˘smûch do
tváﬁí pozÛstal˘ch po obûtech. V‰e,
jenom ne uposlechnutí zdravého
rozumu, uãinûní spravedlnosti zadost
bez zbyteãn˘ch prÛtahÛ.
Obávám se, Ïe ti dva vrazi budou mít v
následujících t˘dnech je‰tû nejeden
dÛvod ke spokojenému úsmûvu.
Budu rád, kdyÏ tyto pﬁedzvûsti ukáÏí se
myln˘mi…
Vladimír Cícha-Vancouver
***

Sun Destination
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Call Ivan Zná‰ik
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November 28, 2002

Slovenská liga - Mars

Fotbal

17. kolo: Slovan-Îilina 2:2, RuÏomberok-Trnava
Pohár UEFA
1:1, Púchov-Ko‰ice 1:0, PetrÏalka-Inter 1:0,
Senza ní Slavia a Liberec Trenãín-Dubnica 3:1.
18. kolo: Ko‰ice-Trenãín 2:3, ÎilinaSkuteãná dramata se odehrávala v odvetû RuÏomberok 4:0, Inter-Slovan 1:3, Trnavav Liberci a na Strahovû. Liberec srovnal Púchov 2:1, Dubnica-PetrÏalka 0:0.

ã

jednobrankové manko proti Ipswichi aÏ
minutu pﬁed koncem Gyanem Bafourem.
JelikoÏ v prodlouÏení branka nepadla,
skonãilo utkání v normálním ãase 1:0.
Rozhodly penalty pﬁi kter˘ch brankáﬁ Kinsk˘
dvû kryl a Liberec zvítûzil v rozstﬁelu 4:2.
Slavia po prohﬁe v Bûlehradû 1:3, jiÏ v prvním
poloãase dvûma góly Vachou‰ka vymazala
náskok Partizánu. V‰e se zdálo jasné, kdyÏ
‰el v 67. minutû pod sprchy hostující Bajiã a
Petrou‰ tﬁi minuty pﬁed koncem z penalty
zv˘‰il na 3:0. V 90. minutû v‰ak Iviã vykﬁesal
pro hosty opût plamínek nadûje, kter˘ v
prodlouÏení Gedeon a Adauto nemilosrdnû
uhasili. V˘sledek 5:1 znamenal postup Slavie
celkov˘m skórem 6:4. Dal‰í dva praÏské
kluby propadly: Sparta v Turecku s
Denzilisporem 0:2 a Viktorka ÎiÏkov ve
·panûlsku s Betis Sevila 0:3. Soupeﬁem
na‰ich jsou v 3. kole ﬁecké kluby. Liberec
hraje doma s Panathinaikos Atheny a Slavia
jede do Solunû.
***

Mezinárodní pfiátelsk˘
fotbal

âesko-·védsko 3:3
Slovensko-Ukrajina 1:1.

âeská liga

Gambrinus

15. kolo (17.11): Teplice-Bl‰any 1:0,
Budûjovice-Hradec 2:1, Liberec-Pﬁíbram
2:0, Synot-Bohemians 3:1, Ostrava-ÎiÏkov
0:1, Slavia-Olomouc 1:0, Sparta-Zlín 0:1
(!), Brno-Jablonec 1:0.
OdloÏené 4. kolo (25.11.): Liberec-Sparta
1:2, ÎiÏkov-Bohemians 3:2, OstravaOlomouc 2:1, Bl‰any-Zlín 2:1, St. MûstoTeplice 1:1, Hradec-Pﬁíbram 2:2, BrnoBudûjovice 0:0, Slavia-Jablonec 1:1.

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

15 11
15 9
15 9
15 8
15 7
14 7
15 6
15 5
15 6
15 5
15 5
14 4
15 4
15 2
15 1
15 2

3
5
1
2
3
2
4
4
1
3
3
5
4
5
8
3

1
1
5
5
5
5
5
6
8
7
7
5
7
8
6
10

26:5
29:9
22:18
24:18
21:21
21:14
18:18
14:14
20:27
17:18
13:17
14:21
15:23
12:18
13:23
19:34

36
32
28
26
24
23
22
19
19
18
18
17
16
11
11
9

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

18 12
18 8
18 9
18 7
18 8
18 7
18 6
18 6
18 4
18 5

3
7
3
6
3
2
2
1
6
3

3
3
6
5
7
9
10
11
8
10

36:17
26:19
34:18
23:21
24:23
26:31
22:32
23:33
22:31
15:24

39
31
30
27
27
23
20
19
18
18

Hokej

âeská liga - Telecom

21. kolo (15.11.): Vsetín-Sparta 2:1 po
prodl., Pardubice-Vítkovice 3:2, ZnojmoLiberec 8:3, Havíﬁov-Karlovy Vary 2:4, PlzeÀBudûjovice 4:2, Tﬁinec-Slavia 3:5, ZlínLitvínov 6:2.
22. kolo (17.11.): Pardubice-Znojmo 2:1,
Liberec-Slavia 1:4, Vítkovice-Tﬁinec 3:4 po
prodl., Vsetín-Zlín 3:3, Litvínov-Havíﬁov 8:1,
PlzeÀ-Slavia 1:3, Budûjovice-Karlovy Vary
0:5.
23. kolo (19.11.): Budûjovice-Slavia 3:2 po
prodl., Karlovy Vary-Litvínov 2:1 po prodl.,
Sparta-Znojmo 4:3, Havíﬁov-Vsetín 2:6, PlzeÀVítkovice 1:1, Zlín-Liberec 3:3, TﬁinecPardubice 3:3.
24. kolo (22.11.): Pradubice-Sparta 4:1,
Liberec-Tﬁinec 1:7, Znojmo-Havíﬁov 5:3,
Litvínov-PlzeÀ 3:1, Karlovy-Vary-Slavia 1:5,
Vsetín-Budûjovice 4:3, Vítkovice-Zlín 4:1.
25. kolo (24.11.): Karlovy Vary-Vsetín 6:1,
Budûjovice-Vítkovice 3:5, Havíﬁov-Liberec
1:0, PlzeÀ-Pardubice 4:3, Zlín-Znojmo 3:4,
Tﬁinec-Sparta 5:3, Slavia-Litvínov 4:0.
OdloÏené 19. kolo (26.11.) Znojmo-Vsetín
3:2, Liberec-Vítkovice 2:2, PlzeÀ-Havíﬁov 5:1,
Zlín-Karlovy Vary 3:0, Tﬁinec-Budûjovice 0:1,
Pardubice-Slavia 1:0, Litvínov-Sparta 2:0.

Tabulka
1. Pardubice
2. Tﬁinec
3. Slavia
4. Litvínov
5. Znojmo
6.K. Vary
7. Sparta
8. Vítkovice
9. PlzeÀ
10. Vsetín
11. Budûjovice
12. Zlín
13. Liberec
14. Havíﬁov

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

89:50
90:65
71:42
65:57
75:62
67:65
70:63
68:59
65:76
75:78
67:72
64:75
63:89
41:117

58
46
45
42
40
40
39
37
34
33
31
26
26
7

Dárek k vánocÛm
SLAVNÁ âESKÁ

P¤ENOSNÁ PEâÍCÍ MÍSA,
která griluje, toastuje, dusí, smaÏí, ale hlavnû
bájeãnû peãe - jak masa, tak mouãníky
téÏ naz˘vaná zahraniãními znalci jako
nejvût‰í tajemství âeskoslovenska
se zaãne prodávat tento podzim i v Kanadû a USA

REMOSKA - obsah 4 litry
Cena pro prvních 300 Remosek jen
179,90 kanadsk˘ch dolarÛ plus danû a po‰tovné
nebo 114,90 americk˘ch dolarÛ plus po‰tovné

téÏ âESKÁ KUCHA¤KA na CD ROM
ve ãtyﬁech jazycích
Recepty praÏského ‰éfkuchaﬁe Martina Jiskry
…pﬁes 200 vybran˘ch receptÛ v interaktivním provedení, které umoÏní pﬁepoãítávat a mûnit
váhy na lÏíce a hrnky a upravovat recepty podle vlastní chuti vhodné pro laiky i mistry kuchynû
19,90 kanadsk˘ch dolarÛ + 3 dolary po‰tovné;
12,90 americk˘ch dolarÛ + 2,50 po‰tovné

PﬁedbûÏné objednávky a informace
Inter Trade Avenue Inc. - Pavel Zeman
Tel.: 905/430-0844 nebo 1-866-850-3462 (Kanada a USA - mezimûsto zdarma)

E-mail: remoska@ Intertradeavenue.ca

satellite

1-416
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Sports/NHL

1-416

Detroit udefiil v oslabení
Toronto-Detroit 1:2
Branky: 60 Domi 5 (Hoglund) - 46. Maltby
4 (Chelios, Draper) v oslabení, 48.
Zetterberg 4 (Datsyuk), Hull). Pﬁesilovky:
4:2. VyuÏití: 0:0. Diváci: 19110. Utkání
pﬁipomínalo ‰achovou partii, kdy obû
muÏstva ãekala na chybu soupeﬁe. Pokud
k ní do‰lo, byli zde oba vynikající brankáﬁi
Belfour a Legace, kteﬁí drÏeli ãisté konto aÏ
do úvodu závûreãné tﬁetiny. Rozhodujícím
momentem byla 46. minuta, kdy na trestnou
lavici ‰el za drÏení McCarthy. Místo toho,
aby Toronto vyuÏilo pﬁesilovky, ujel Maltby
a z levé strany vystﬁelil. Puk skonãil v pravém
horním rohu Belfourovy branky. Druh˘ gól
pﬁipojil o dvû minuty pozdûji zblízka
Zetteberg. Závûreãn˘ nápor Toronta pﬁinesl
pouze sníÏení deset sekund pﬁed koncem
Domim. Nejvíce ãasu na ledû mûli toront‰tí
obránci McCabe a Tomá‰ Kaberle. Toho
jsme poÏádali o odpovûì na pár otázek.
ABE: V Buffalu jste o branku vyhráli
(3:2), dnes o branku prohráli. Mohl bys
srovnat tato dvû utkání?
TK: Utkání v Buffalu nás obrovsky
motivovalo, protoÏe jsme tam jiÏ dlouho
nevyhráli. Daﬁilo se nám a doufali jsme, Ïe
totéÏ dokáÏeme proti Detroitu. Vût‰í ãást
zápasu nám vycházela. Dokonce jsme si
vypraocvali nûjaké brankové ‰ance, ale
nedokázali jsme je vyuÏít a bez branek se
tûÏko vyhrává. Jedinou branku jsme vstﬁelili
deset sekund pﬁed koncem a to jiÏ bylo
pozdû.
ABE: Obû utkání v‰ak mûla pro Toronto
spoleãného jmenovatele a to prohranou
poslední tﬁetinu…
TK: To je matematická skuteãnost, ale
prÛbûh byl odli‰n˘. V Buffalu jsme hráli v
poslední tﬁetinû v oslabení. Museli jsme se
bránit a byli jsme rádi, Ïe jsme vítûzství
uhájili. Dnes jsme naopak inkasovali a
museli jsme otevﬁít hru.
ABE: První branka Detroitu byla v
oslabení…
TK: TûÏko ﬁíci, jestli to chtûl Malby takto
udûlat, ale trefil se pﬁesnû do horního rohu.
Je moÏné, Ïe to Belfour pﬁes mne nevidûl.
ABE: Nedávno zde hrál tvÛj bratr
Franti‰ek, jaké to bylo setkání…
TK: Nehráli jsme proti sobû poprvé. Bylo
to pûkné setkání. Se‰li jsme se témûﬁ celá
rodina i s otcem na veãeﬁi. Pûknû jsme si
popovídali, jenom maminka chybûla. Jsou
to zvlá‰tní zápasy.
ABE: VyrÛstal jsi na Kladnû, teì se
Kladno trápí v druhé lize. Sleduje‰ stále,
jak si klanden‰tí hokejisté vedou?
TK: Mluvím skoro po kaÏdém zápase s
otcem. Zatím se Kladnu daﬁí a vypadá to,
Ïe se probojuje do baráÏe a pak je dÛleÏité
v ní uspût. Letos to vypadá, Ïe tam skonãí
Havíﬁov, coÏ by bylo nadûjné.

Slovensk˘ hokej

20. kolo (29.10): Îilina-Trenãín 0:3, SlovanSkalica 3:2, Poprad-L. Mikulá‰ 2:5, Sp. N. VesKo‰ice 1:3, Martin-Zvolen 5:2.
23. kolo (15.11.): Ko‰ice-Îilina 2:1, L. Mikulá‰Zvolen 2:5, Skalica-Martin 3:0, Trenãín-Sp. N.
Ves 6:0, Slovan-Poprad 4:0.
24. kolo (17.11.): Îilina-Poprad 1:3, Sp. N.
Ves-Slovan 1:4, Martin-Trenãín 1:2, ZvolenSkalica 4:2, Ko‰ice-L. Mikulá‰ 4:2 po prodl.
25. kolo (19.11.): L. Mikulá‰-Îilina 5:4 po prodl.,
Skalica-Ko‰ice 1:1, Trenãín-Zvolen 1:2, SlovanMartin 4:2, Poprad-Sp. N. Ves 3:2.
26. kolo (22.11.): Zvolen-Slovan 1:1, ÎilinaSp. N. Ves 4:0, Martin-Poprad 1:0, Ko‰iceTrenãín 4:2, L. MIkulá‰-Skalica 2:9.
27. kolo (24.11.): Slovan-Ko‰ice 4:2, PopradZvolen 3:5, Skalica-Îilina 5:2, Trenãín-L. Mikulá‰
8:2, Sp. N. Ves-Martin 2:7.

Tabuºka
1. Trenãín
2. Ko‰ice
3. Slovan
4. Zvolen
5. Skalica
6. Martin
7. Poprad
8. L. Mikulá‰
9. Îilina
10. Sp. N. Ves

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

96:48
81:60
84:60
91:63
71:61
67:64
69:89
70:95
69:82
44:120

54
51
49
48
40
36
32
31
26
12

ABE: Má‰ nûjaké jiné muÏstvo v ãeské
lize, kterému bys fandil?
TK: Kladno, kde jsem hrál je muÏstvo, na
které jsem zamûﬁen. Jinak sleduji pouze
v˘sledky a doufám, Ïe se Kladno opût do
ligy vrátí.
Popﬁál jsem Tomá‰ovi, aby mûl více
radosti, jak s Torontem, tak i s Kladnem.
***

Rozhodl úvod poslední
tfietiny
Toronto-Boston 2:0
Branky: 42. Renberg 6 (Fitzgerald, ·vehla), 45.
Healy 1 (Kaberle, McCabe). Stﬁely na branku:
27:29. Pﬁesilovky: 4:4. VyuÏití: 1:0. Diváci: 19355.
Toronto nastoupilo jiÏ s Antropovem a v útoku
byl tentokrát i Paul Healy. První velkou ‰anci mûl
v oslabení Hoglund, ale Shileds jeho stﬁelu
zlikvidoval. V druhé tﬁetinû se podaﬁilo Belfourovi
zne‰kodnit akci Thorntona, kter˘ se dostal aÏ na
hranici brankovi‰tû. Z levé strany se pokusil
vystﬁelit i Ivan Huml, ale ani on nemûl úspûch. Na
zaãátku poslední tﬁetiny ujel Renberg a blafákem
zajistil Torontu vedení. O dvû minuty pozdûji
nahrál dozadu Kaberle Healymu a ten zv˘‰il na
2:0. V závûru mûl velkou ‰anci Sundin, ale
nepromûnil. Hrdinou utkání se stal brankáﬁ
Belfour, kter˘ vychytal druh˘ bezgólov˘ v˘sledek.
***

Toronto jako vymûnûné
Toronto-Philadelphia 6:0

Branky: 3. Lumme 1 (Tucker), 23. Hoglund 3
(Reichel, Belak), 34. Tucker 5 (Reichel, Jackman)
pﬁesilovka, 42. Domi 6 (Hoglund, Reichel), 51.
Renberg 7 (·vehla, Kaberle) pﬁesilovka, 54.
Mogilnyj 11 (Tucker, Kaberle). Stﬁely na branku:
16:25. Pﬁesilovky: 3:4. VyuÏití: 2:0. Diváci: 19318.
Toronto dokázalo tentokrát vytûÏit z minima
maximum, zatímco Philadelphia, která se pﬁed
utkáním py‰nila dobrou obranou a skvûl˘m
útokem naprosto selhala. JiÏ v tﬁetí minutû musel
lovit âechmánek poprvé puk ze své svatynû po
stﬁele Lummeho od modré ãáry. Na druhé stranû
Belfourovi se podaﬁilo zlikvidovat stﬁelu Roenicka
pﬁi nájezdu tﬁi na dva. V druhé tﬁetinû nejprve
Robert Reichel perfektnû naservíroval puk
najíÏdûjícímu Hoglundovi a pak totéÏ zopakoval
s Tuckerem. Na zaãátku tﬁetí tﬁetiny poslal Domi
po ledû po ãtvrté puk za âechmánkova záda,
kter˘ po této brance odjel na stﬁídaãku a v brance
hostí se objevil Robert Esche, ale ani jemu se
moc nedaﬁilo. Po v˘mûnû puku mezi Kaberlem a
·vehlou na modré ãáﬁe zv˘‰il na 5:0 Renberg.
Skóre zakonãil Mogilnyj ‰est minut pﬁed koncem.
I pﬁi této brance asistoval Tomá‰ Kaberle. Je
pochopitlené, Ïe vût‰í spokojenost po utkání
byla v domácí ‰atnû. O pocity hostÛ jsme se
rozdûlili s Michalem Handzu‰em

MH: V posledních ãtrnácti dnech nehrajeme
dobﬁe a dnes to vyvrcholilo. Po dvou
brankách v druhé tﬁetinû jsme se jiÏ
nevzpamatovali. Ale nebyl to jen dne‰ek, jiÏ
nûkolik zápasÛ hrajeme ‰patnû.
ABE: Úvod sezóny nebyl pro tebe
‰patn˘, doposud má‰ ‰est branek a dvû
asistence, prospûla ti zmûna z Phoenixu
do Philadelphie?
MH: Myslím si, Ïe je to zde pro mne lep‰í,
daﬁilo se mi obzvlá‰tû na zaãátku sezóny.
Teì je to hor‰í, ale musím se vrátit k v˘konÛm,
které jsem podával na zaãátku sezóny.
ABE: Jak jsi spokojen s ãasem na ledû,
kter˘ zde má‰?
MH: To záleÏí hodnû na tom, jak hraji. KdyÏ
hraji dobﬁe, tak dostávám i více ãasu na
ledû. Myslím si, Ïe to je spravedlivé. âas na
ledû záleÏí jen na mnû a na m˘ch v˘konech.
ABE: V ãem je pﬁíãina poráÏky?

MH: Hodnû jsme prohráli osobních soubojÛ.
Nenahráváme si dobﬁe. Nedaﬁí se nám dûlat
malé vûci tak, jak bychom mûli.
ABE: Které muÏstvo na tebe udûlalo
obzvlá‰È dobr˘ dojem?
MH: V této sezónû hrají skuteãnû v‰echna
muÏstva dobﬁe. Je to vyrovnaná soutûÏ.
Velice dobﬁe ov‰em hraje letos Boston.
MuÏstvo má hodnû sebevûdomí.
ABE: Nemûlo to psychick˘ dopad, Ïe
Toronto v pﬁedchozím zápase Boston
porazilo?
MH: Nemyslím si, protoÏe spí‰e sledujeme
vlastní v˘kony a ty byly v poslední dobû
‰patné, dnes to vyvrcholilo.
ABE: Ale to je pﬁece bûÏné v NHL, Ïe
muÏstva bûhem dlouhé soutûÏe mají
období, kdy proÏívají krizi…
MH: To je pravda, prohrát se mÛÏe, ale
záleÏí také na tom jak. Dnes rozhodnû nebyla
pﬁíãinou únava.
V torontské ‰atnû byl tentokrát velice
spokojen˘ Tomá‰ Kaberle. K samotnému
utkání ﬁekl:
TK: Dnes jsme pﬁedvedli disciplinovan˘
hokej. V tom bylo toto utkání podobné zápasu
proti Bostonu, kdy jsme také neinkasovali
ani branku. VyuÏili jsme ‰ance, které jsme
mûli. Zvedli jsme se a doufejme, Ïe to takhle
pÛjde dál.
***

Robertu Reichlovi se vskutku daﬁí

V‰ichni bodovali
Toronto-Washington 5:4
Branky: 14.. Antropov 5 (Reichel, Pilaﬁ)
pﬁesilovka, 21. Kaberle 5 (Antropov, Mogilnyj),
25. Reichel 2 (Domi, ·vehla), 29. Renberg 8
(·vehla, Mogilnyj) pﬁesilovka, 45. ·vehla 2
(Kaberle, Renberg) pﬁesilovka - 19. Zubrus 2
(Eminger, Nylander), 20. Johansson 1 (Lang,
Nylander) pﬁesilovka, 31. Nylander 4 pﬁesilovka,
38. âierník 1 (Zubrus). Pﬁesilovky: 7:5. VyuÏití:
3:2. Diváci: 19218. Utkání sledoval reprezentaãní
trenér Slavomír Lener a mohl vychutnat skvûlou
hru torontsk˘ch hráãÛ, pﬁi ãemÏ Robert Reichel
jednu branku dal a na jednu nahrál. TotéÏ se
podaﬁilo i Tomá‰i Kaberlemu. Nejlep‰ím hráãem
utkání byl vyhlá‰en Róbert ·vehla s brankou a
dvûma nahrávkami. Jednu asistenci mûl i Karel
Pilaﬁ. Na druhé stranû zaznamenal svou první
leto‰ní branku Ivan âierník. Proto jsme mu poloÏili
nûkolik otázek jako prvému:

ABE: Ivane, jak jsi vidûl toto utkání,
zaznamenal jsi jednu branku?
Iâ: Trochu jsme se trápili, dokázali jsme v
druhé tﬁetinû vyrovnat, ale musím pﬁiznat, Ïe
Toronto bylo lep‰í.
ABE: Dnes jsi hrál druhé utkání, jak jsi se
dostal do muÏstva?
Iâ: Peter Bondra se zranil a tak jsem nastoupil
na jeho místû s Nylanderem a Zubrusem.
ABE: Jak vypadá atmosféra v muÏstvu?
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Iâ: Ta odpovídá tomu, Ïe se nevyhrává.
Osobnû o tom mohu tûÏko nûco ﬁíci. Jsem
tady teprve druh˘ t˘den. Snad se to otoãí.
ABE: Tvoje situace?
Iâ: V minulém utkání jsem mûl je‰tû více
ãasu na ledû. Dnes to bylo jedenáct minut. V
poslední tﬁetinû jsem jiÏ moc nehrál, protoÏe
byla na ledû hlavnû první pûtka. Jinak pokud
je Peter Bondra zranûn˘ hraji dost v druhé
útoãné ﬁadû.
ABE: Jaká byla tvoje cesta do NHL?
Iâ: Na MS juniorÛ jsem byl draftován do
Ottawy. Odtud jsem pﬁi‰el do Washingtonu.
Normálnû hraji na farmû v Portlandu. Jinak
jsem pﬁi‰el z Nitry, která jiÏ dodala nûkolik
hráãÛ do NHL. Nejznamûj‰í jsou ·tümpel a
Kolník.
ABE: Jaké jsou pro tebe perspektivy ve
Washingtonu?
Iâ: Peter Bondra se nevrátí v nebliÏ‰ích
dnech, ale nevím jestli po prohﬁe trenéﬁi v‰e
nepromíchají.
Spokojenost byla v ‰atnû Toronta Maple
Leafs. V‰ichni hráãi bodovali. A jelikoÏ Robert
Reichel sesbíral v posledních dvou zápasech
na domácím ledû pût bodÛ, poloÏili jsme
tentokrát jemu nûkolik otázek.
RR: V obou zápasech jsme hráli dobﬁe.
Dne‰ní vítûzství bylo skuteãnû vydﬁené. V
sobotu to byl krásn˘ zápas, protoÏe
Philadelphia má velmi silné muÏstvo, ale my
jsme promûnili v‰echny ‰ance, které jsme
mûli. PodrÏel nás Belfour. Góly vyplynuly ze
hry. ·lo to na jeden dotek.
ABE: Jak nepﬁíjemné bylo, kdyÏ se
Washingtonu podaﬁilo srovnat vá‰
dvoubrankov˘ náskok?
RR: Vûﬁili jsme si, Ïe se to dá vyhrát. Po celé
utkání jsme mûli více ze hry a rozdíl mohl b˘t
i vût‰í.
ABE: O utkání rozhodl Róbert ·vehla
stﬁelou z dálky…
RR: Kolzig chytal v˘bornû. ·lo na nûj hodnû
stﬁel, ale tentokrát jiÏ byl zﬁejmû unaven a
podcenil ji.
ABE: Jak se cítí‰?
RR: Cítím se dobﬁe, ale to bylo i na zaãátku,
pﬁestoÏe jsem nesbíral body. Vûﬁil jsem si.
Teì se to zaãíná otáãet.
ABE: K tomu sebevûdomí pﬁispûlo i to, Ïe
má‰ pomûrnû dost ãasu na ledû?
RR: To záleÏí na zápasech nûkdy je hodnû
vylouãen˘ch hráãÛ a není moÏné se poﬁádnû
dostat na led.
ABE: Vãera jste hráli v Ottawû, pﬁiletûli
jste v noci a dnes dal‰í zápas, cítí‰ se
unaven?
RR: To je rÛzné, nûkdy mám pocit, Ïe bych
mohl hrát deset tﬁetin za sebou, nûkdy jsem
unaven˘ po dvaceti minutách.
ABE: Co pÛsobí pozitivnû na psychiku
hráãe?
RR: Nûkdy záleÏí na první stﬁídání. KdyÏ se
podaﬁí dobrá akce nebo dokonce vstﬁelit
branku, pak se hraje urãitû lépe. âlovûk
nemÛÏe odehrát osmdesát zápasÛ ve stejném
tempu. KaÏd˘ hráã má v˘kyvy.
Ale‰ Bﬁezina
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny ve stﬁedu
27. listopadu 2002 v 22:40
Pﬁí‰tí vánoãní ãíslo vyjde:
19. prosince 2002

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

Zveme na lahÛdky! Máme nové bomboniéry!
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,
v˘robky v konzervách
Máme rozdílné druhy chleba, cukrovinky.
Na‰í specialitou jsou obloÏené mísy - party trays.

Sophia's Basket Deli a Patricia

Danforth Ave.

Bloor St. W

Broadview Ave.

satellite

Ossington Ave.

12

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

