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Václav Havel
a Amnesty (Inter)National
Prezidentská kariéra Václava Havla zaãala skvûl˘m
novoroãním projevem 1. ledna roku 1990 o tom, jak
na‰e zemû nevzkvétá. Jeho kariéra, která mûla trvat
pouze nûkolik mûsícÛ (do prvních svobodn˘ch voleb),
se prakticky skonãila po tﬁinácti letech rovnûÏ zajímav˘m
projevem o tom, jak na‰e zemû vzkvétá. Mezi tím je
období, kdy z jedné zemû se staly zemû dvû. Pﬁes
problémy, které v âeské republice jsou, má Václav
Havel pravdu. Jeho vize je optimistická; demokratick˘
proces v na‰í zemi je nezvratn˘. Ve stejnou dobu jin˘
intelektuál, HavlÛv vrstevník, kter˘ se v‰ak nestal
prezidentem, Günter Grass vidí situaci ponûkud jinak.
NahlíÏí na ni z perspektivy iráckého konfliktu, o kterém
se Václav Havel, jako snad jedin˘ státník ve svém
novoroãním projevu nezmínil. Günter Grass má spí‰e
pocit, Ïe svûtov˘ mír je ohroÏen a tím, Ïe je ohroÏena
i demokracie.
Mûl jsem nedávno diskusi s ãesk˘mi senátory, kteﬁí
tvrdili, Ïe demokracie buì je nebo není a proto, Ïe
nemají rádi, kdyÏ Václav Havel tvrdí, Ïe demokracie je
nezralá. Namítl jsem, Ïe se jedná naopak o ‰edivou
zónu a uvedl jsem jako pﬁíklady amalgamaci Toronta,
kdy se 80 procent zúãastnûn˘ch v neoficiálním referendu
vyjádﬁilo proti a pﬁesto se uskuteãnila, ãi poslední
americké volby, kdy o vítûzi rozhodlo v‰echno jiné neÏ
hlasy voliãÛ. Pﬁesto si myslím, Ïe jak Kanada tak
Spojené státy jsou demokratické zemû. Na druhé stranû
i nûkteré totalitní systémy si ponechávají urãité
demokratické prvky, popﬁípadû mohou zde vyklíãit a
nûkdy jsou tyto skuteãnosti mnohem dÛleÏitûj‰í neÏ je
ochotno toto ãernobílé vidûní pﬁiznat. VzpomeÀme jen
PraÏské jaro z roku 1968 a podle ãernobílého vidûní se
o nic nejednalo, protoÏe nebyly v té dobû v
âeskoslovensku svobodné volby.
Günter Grass je levicov˘ intelektuál a v osmdesát˘ch
letech kritizoval ruského spisovatele - disidenta Andreje
SiÀavského za to, Ïe publikuje v ultrapravicov˘ch
nûmeck˘ch novinách. SiÀavsk˘ se bránil, Ïe by
publikoval i tﬁeba v Pravdû, kdyby ta byla ochotna ho
tisknout. Bylo to období, kdy ne kaÏd˘ politik ãi podnikatel
se s disidenty z V˘chodu st˘kal a ne kaÏdé noviny je
chtûly tisknout. Málokterá univerzita pak pﬁispûchala s
udílením ãestn˘ch doktorátu nepohodln˘m lidem.
Václavu Havlovi ho, pokud vím, tehdy udûlila pouze
Yorská univerzita v Torontû spolu s jazzov˘m klavíristou
Oscarem Petersonem.
âasy se mûní a po revoluci zaãal ãesk˘ prezident
sbírat doktoráty a ocenûní jako na bûÏícím pásu a ve
sbírce cen mu snad chybí jiÏ jen Nobelovka, kterou mu
vyfoukl li‰ák Walesa.
S konãícím prezidentsk˘m obdobím ubude i jeho
kritikÛ a dokonce snad i úhlavní sok Václav Klaus ocení
jeho zásluhy. Je‰tû za tepla v závûru roku pﬁi‰la se
svou tro‰kou do ml˘na i Amnesty International, pﬁesnûji
ﬁeãeno ãeská odboãka ãili nûco jako Amnesty National.
Svoje první ocenûní dala tedy Václavu Havlovi za
celoÏivotní boj za lidská práva.
JenÏe celá vûc má nûkolik háãkÛ. Amnesty
International, jak název napovídá, je organizace
mezinárodní a neb˘vá zvykem, Ïe se udûluje ocenûní
uvnitﬁ vlastní zemû, pokud se nejedná o nûkoho, kdo je
zrovna pronásledován.
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Tato organizace mûla svoji váhu, právû proto, Ïe
nezasedá s mocn˘mi za jedním stolem, nehledí nalevo
ãi napravo. Proto se zastávala Václava Havla zrovna
tak jako chilsk˘ch vûzÀÛ za Pinocheta. Kritizovala
stejnû popravování v Texasu, kdy byl guvernérem
souãasn˘ americk˘ prezident G. W. Bush, jako v âínû.
Proto mûla tu úÏasnou dÛvûryhodnost, protoÏe nebyla
poplatná politikÛm. ByÈ se Václav Havel tváﬁí jako Ïe je
nepolitick˘ prezident, je to politická figura a pﬁestoupil
z klubu „MOC BEZMOCN¯CH” do klubu „MOCN¯CH“.
Je pravdou, Ïe se nekamarádí s Grebeníãkovou
Komunistickou stranou âech a Moravy, která mûla v
minulosti na svûdomí potlaãování lidsk˘ch práv v
âeskoslovensku. Sládkov˘m republikánÛm byl vskutku
trnem v oku. Castrovû Kubû se Havel ani nepﬁiblíÏil, jak
to uãinil Petr Pithart v dobré vÛli zachránit troseãníky
Pilipa a Bubeníka. Do âíny na Velkou zeì se nepodíval
a Vietnam je pro nûj spí‰ zemí, odkud utíkají boat
people neÏ zemû, kam mohou plynout na‰e investice,
jak to tûm blbeãkÛm novináﬁÛm vysvûtlil Milo‰ Zeman
a místo s ãínsk˘mi papalá‰i se radûji schází s
Dalajlámou. Nutno ﬁíci, Ïe Václav Havel patﬁí mezi
státníky se slu‰n˘m vychováním a za to sklízí obdiv.
Ale v‰e má své hranice. Jako politik je v jednom klubu
s lidmi, kter˘m se jaksi poru‰ování lidsk˘ch práv toleruje.
Tu zasedne s Georgem W. Bushem za jeden stÛl,
aãkoliv je tato postava kritizována Amnesty International
za to, Ïe se v Texasu popravovalo a popravuje jako na
drátku. Obãas i Ïeny, nezletilí, ãi mentálnû postiÏení.
Proti v‰em mezinárodním zvyklostem jel pﬁed volbami
na Floridu podpoﬁit Bushova bratra pﬁi pﬁedvolební
kampani. (Pr˘ tam jel pozdravit kubánské emigranty.)
Pﬁi kosovském konfliktu se zcela správnû zastal
albánsk˘ch uteãencÛ, ale jaksi zapomnûl na srbské
bûÏence, kteﬁí se narozdíl od tûch albánsk˘ch jiÏ do

Foto M. Gabánková

sv˘ch domovÛ nevrátili. KdyÏ jsem se ho pﬁi poslední
náv‰tûvû Kanady zeptal, jestli by se místo
„humanitárního bombardování“ nemûla podpoﬁit srbská
opozice (skupina, která nakonec sesadila Milo‰eviãe),
nechápal o co jde a ﬁekl, Ïe pﬁece tam mohou hrát jeho
hry. Jeho pﬁístup byl pﬁesnû opaãn˘ neÏ pﬁístup právû
Amnesty International v dobû kosovského konfliktu.
Václav Havel po dobu prezidentského období byl
politikem a i jeho vztah k lidsk˘m právÛm byl bohuÏel
politick˘. Na tom není nic ‰patného, jenÏe proto jsou
zde nevládní organizace právû jako Amnesty
International, které tyto politiky kontrolují, aby lidská
práva dodrÏovali i tam, kde se jim to nehodí do krámu.
Pokud tedy chtûla ãeská Amnesty International udûlit
nûkomu cenu, tak to mohli b˘t lidé vûznûni reÏimem,
kteﬁí nebyli rehabilitováni. Myslím tím tﬁeba „v˘trÏníky“
z roku 1956 pﬁi maìarsk˘ch událostech - jednalo se
skuteãnû o politické vûznû a nikoliv v˘trÏníky. Mám na
mysli svûdky Jehovovy, kteﬁí si odsedûli léta v kriminálu
za své pﬁesvûdãení. Mám na mysli ãínské ãi kubánské
disidenty. âleny opozice v Íránu. KﬁesÈany v islámském
svûtû… MoÏná i amerického televizního komika, kter˘
pﬁi‰el o zamûstnání díky tomu, Ïe se vyjádﬁil podle
svého svûdomí.
Mocní nebudou mít radost z toho, Ïe ãeská Amnesty
International chce rozjet kampaÀ za svobodu slova v
Rusku. Je to správné, ale nejen v Rusku je svoboda
slova ohroÏena a ãernobílé vidûní, Ïe demokracie buì
je nebo není nás mÛÏe pﬁivést jednoho krásného dne k
rozpoznání, Ïe uÏ tu demokracie není. Pak najednou
zjistíme, Ïe uÏ není také Amnesty International nebo Ïe
je tu od toho, aby udûlovala rÛzn˘m potentátÛm medaile
za zásluhy. I kdyÏ to zaãalo právû cenou nûkomu, kdo
se o lidská práva skuteãnû zaslouÏil.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Vítání Nového roku
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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.

Zprávy âeského a
Slovenského sdruÏení v
Kanadû
Novoroãní pfiání

âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû
pﬁeje celé krajanské komunitû ‰Èastn˘ a
úspû‰n˘ nov˘ rok a hlavnû pﬁekonání
ve‰ker˘ch virÛ, které se snaÏí stírat na‰í
tûlesnou schránku.
***
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Kongres

Silvestr. Poslední den v roce. Co s ním? Jsou lidé, kteﬁí dávají pﬁednost domácím oslavám
nadcházejícího Nového roku, jsou takoví, kteﬁí se nûkam za‰ijí a nechtûjí nikoho ani vidût ani
sly‰et. Jakoby byli na ten rychle valící se svût na‰tvaní, uvûdomujíce si vlastní nemohoucnost tomu
plynoucímu ãasu vÛbec nûjak vzdorovat. Ale jsou i takoví, kter˘m b˘t o samotû nûkde v koutku
jednodu‰e vadí. Neumûjí si samotu v dobû, kdy cel˘ svût jásá nad zmûnou ãíslovky letopoãtu v
oãekávání lep‰ích ãasÛ, ani pﬁedstavit. Chtûjí b˘t prostû „u toho“ a chtûjí se na tom vítání lep‰ích
ãasÛ také nûjak podílet. AÈ vede jakákoliv motivace tyto dychtivce pﬁijít se veselit spoleãnû s
davem, nemûní to nic na faktu, Ïe - aã nemám ráda davové oslavy ãehokoliv - tento zpÛsob vítání
Nového roku povaÏuji za nej‰Èastnûj‰í. AÈ uÏ ãlovûk vykroãí do nadcházejícího veãera tﬁeba i bez
nálady, garantuji vám, Ïe v prÛbûhu nûkolikahodinové komunikace s lidmi vstﬁícnû a sváteãnû
naladûn˘mi zap‰klost vyprchá a va‰e ãlovûãí du‰e je postupnû a jistû ovíjena pohodou a jakousi
spoluúãastí tohoto veskrze mírového konání.
Silvestr se v hale kostela sv. Václava v Torontû, kam jsme zavítali tentokráte, skuteãnû vydaﬁil.
Organizátoﬁi v ãele s rev. Liborem ·vorãíkem byli skvûlí, stejnû tak skvûlí jako i diskdÏokej
Michal. Kuchynû byla perfektní, Ïivotabudiã-kafíãko poﬁád k dispozici. Nedo‰lo k Ïádné
nepﬁedloÏené události. Hosté veselí, se slavnostní náladou, pﬁipraveni kdykoliv vykroãit na
parket... co více si mÛÏe ãlovûk pﬁát. TakÏe, do toho nového roku 2003 jen to nejlep‰í...
Text: Vûra Kohoutová/ Foto: Jitka Christofová

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

âSSK a koncert

Torontská odboãka âSSK ve spolupráci
s Ústﬁedím poﬁádá ve dnech 23.-25.
kvûtna 2003 svÛj 55. kongres âSSK.
Zasedání se budou odb˘vat v Munkovû
mezinárodním centru na Torontské
univerzitû a koncert v pátek, 23. 5. v
MacMillan Theatre (hned vedle
Ontarijského Muzea).
Prosíme, nechte si otevﬁen˘ pátek 23.
kvûtna na koncert, jehoÏ téma je „Hold
rodné zemi“, ve kterém vystoupí pﬁední
krajan‰tí umûlci v programu ãeské hudby.
***

The Consulate of the Slovak
Republic and the Slovak
Canadian National Council
poﬁádali dne 5. ledna 2003 oslavu 10.
v˘roãí nezávislosti Slovenské republiky.
Pozvánka byla poslána také pﬁedsedovi
âSSK. PonûvadÏ pozvánka byla
anglicky, odpovûdûl rovnûÏ anglicky:
Dear Sirs:
Thank you for your kind invitation to
attend the celebration of the 10th
Anniversary of the Independence of the
Slovak Republic.
It is wonderful when any dream becomes
reality even if it is a dream which I do not
share.
I wish all Slovaks and their Republic
every success. Indeed, the Czech and
Slovak Association of Canada supported
Slovak Republic’s application for
accession to NATO as well as the United
Europe.
It is also of some interest that in the last
few years more Slovaks than Czechs are
visiting our office. But that is as it should
be: there were probably more Slovaks
than Czechs building our organization
during the war years.
Although I wish your celebrations every
success, I hope you will excuse my
absence. I could claim that I have other
engagement on that day. But that is not
the reason I will not celebrate with you.
My reason is very simple: celebrating an
event which I opposed would make me
feel as a hypocrite.
Yours very truly,
Josef âermák
***

Masarykova doplÀovací ‰kola

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.

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.
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Svût diplomatÛ

Ottawská televizní stanice CPAC (kanál
24) vysílá v sobotu 25. ledna od 17 hodin
diskusi velvyslancÛ Dánska, Nûmecka a
Polska na téma Nová Evropa. O den
pozdûji v nedûli 26. ledna od 11 hodin je
na poﬁadu programu Nové NATO za
úãasti ãeského velvyslance ing. Vladimíra
Kotzyho, rakouského Wendelina
Ettmayera a slovinské diplomatky
Veroniky Stabejové.
***

Czech &Slovak Institutions

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

Zveme vás do divadla
Small Chember Harmonyuvádí hudební inscenaci

Já, Georg Friedrich Händel
Podle pﬁedlohy J.Some‰ev divadelní úpravû M. Jaro‰e & B. Hamva‰ové
v hlavní roli sólista plzeÀské operety

Pﬁemysl Kubi‰ta

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

***

Dále uãinkují
Zdenka Jaro‰ová & Small Chamber Harmony
ReÏie: Brigita Hamva‰ová
Joseph Workman Auditorium
1001 Queen St. W., Toronto
Pátek 10. ledna 2003 a sobota 11. ledna ve 20 hod.
Nedûle 12. ledna - 16 hod.

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

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

Rezervace vstupenek na telefonu:

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

Aktualizované stránky
Kalendáﬁ

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.

Co se pﬁipravuje v krajanské komunitû v
Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
âSSK
Zpravodajství Ústﬁedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû

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
St.: 13:00 - 16:00 (po pﬁedchozím ohlá‰ení)

www.cssk.satellite1-416.com

***
NHL
Zpravodajství z posledního zápasu
v Torontû

www.nhl.satellite1-416.com

***
Galerie M. Gabánkové

Honorary consulates
of the Slovak Republic
in Canada

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

Kalendáfi
10.1. (pá) 20:00
11.1. (so) 20:00
12.1. (ne) 16:00
Já, Georg Friedrich Händel
Small Chamber Harmony
Joe Workman Auditorium
1001 Queen St. W.
***
18.1. (so) 18:00
Potluck Sokola
Hala kostela sv. Václava
***
20.1.(po) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
25. 1. (so) 19:00
Film s veãeﬁí
154 McKenzie St.
Winnipeg
***
25.1. (so) 20:00
(Spoleãná náv‰tûva Sokola
Zlevnûné vstupné)
29.1.(st) 20:00
31.1. (pá) 20:00
4.2.(út) 19:00
7.2. (pá) 20:00
9.2. (ne) 14:00
L. Janáãek Její pastorkynû
Hummingbird Centre
***
1.2. (so) 20:00
·ibﬁinky
Hala kostela sv. Václava
***

1-416

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

Re6ie: Ladislav Smo4ek
P•TEK
7. února 2003
8 hod.

SOBOTA
8. února 2003
4 a 8 hod.

NED™LE
9. února 2003
4 hod.

Joseph Workman Auditorium, 1001 Queen St. W., Toronto
REZERVACE NUTNÉ!

363-7686 (den)
(416) 463-3182 (ve 4 er)
(416)

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

3

4

satellite
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Pfii hodinû poãtÛ si zpíval, a to nahlas…
V hlavní roli Pfiemysl Kubi‰ta

Zaãátkem ledna do Toronta pﬁicestoval Pﬁemysl Kubi‰ta - scénárista, herec, dramaturg, reÏisér a konferenciér v jedné osobû - ale ze v‰eho pﬁedev‰ím pûvec, aby
se nám jako hostující umûlec pﬁedstavil v hudební inscenaci Jaroslava Some‰e a Mirka Jaro‰e Já, Georg Friedrich Händel, kterou ve svûtové premiéﬁe uvidíme v pátek
10. ledna o 20. hodinû v Joseph Workman Auditoriu v Torontû.
Nikdy pﬁedtím jsem se s tímto umûlcem
nesetkala osobnû. Mûla jsem v‰ak moÏnost
s ním udûlat rozhovor na dálku
prostﬁednictvím emailÛ, jeÏ neobsahovaly
jenom text, ale také umûlcovy fotografie:
Pﬁemysl Kubi‰ta jako civil, jako umûlec v
barokním kost˘mu, jako ·vejk… V prÛbûhu
toho dopisování se mi natolik pﬁiblíÏil, Ïe
jsem nabyla (sugestivního) dojmu, Ïe jej
znám vlastnû dávno. ProÏívám jeho vitalitu,
s níÏ se ztotoÏÀuji. Znám takov˘ch lidí celou
ﬁadu. Lidi, kter˘m to nedá a musejí prostû
poﬁád nûco vym˘‰let a hledat a tvoﬁit.
Pﬁemysl Kubi‰ta, kterého v den svûtové
premiéry poznáme pﬁedev‰ím jako herce,
se svou v‰estranností doma zaﬁadil mezi ty
umûlce, jejichÏ tváﬁ s potû‰ením uvidíme
stejnû tak na scénû operety jako na
improvizované scénû historick˘ch slavností
ãesk˘ch hradÛ a zámkÛ, pro které tvoﬁí
programy..
Odkud se v nûm vzala touha zpívat a hrát
divadlo, sám pﬁesnû neví. Po rodiãích talent
nezdûdil, ”… protoÏe tatínek byl vûdec a
maminka konstruktérka,” ﬁíká, a pﬁitom
dodává,” Ïe by to mohlo b˘t po babiãce,
která za mlada b˘vala vá‰nivou ochotnicí a
krásnû i zpívala…” Urãitû to ale byla touha
velice silná, Ïe ji tenkráte nepﬁekazila ani
poznámka v Ïákovské kníÏce z první tﬁídy:
Pﬁi hodinû poãtÛ si zpívá, a to nahlas. Îádám
rodiãe o nápravu. „Náprava úspû‰ná nebyla,

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.:416/ 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

protoÏe uÏ v devíti letech jsem zpíval titulní
roli v televizní inscenaci opery Benjamina
Brittena Kominíãek,” vzpomíná s humorem
umûlec.
JenÏe, jak uÏ to b˘vá, také PﬁemkÛv vysok˘
záﬁiv˘ koloraturní soprán za pár let odnesla
puberta a zpûvák podlehl kouzlu
pûtistrunného bendÏa a country music. V
osmnácti byl vlastí povolán do Armádního
umûleckého souboru, o kterém se dodnes
vyjadﬁuje jednoznaãnû: “Pro mû mûlo období
v souboru zásadní v˘znam. AUS mû pﬁivedl
zpût do lÛna váÏné hudby a k divadlu, u
ãehoÏ jsem zÛstal. A pak jsem se tam setkal
s vynikajícími muzikanty, jak˘mi jsou klavírní
virtuóz a nynûj‰í ﬁeditel âeské filharmonie
Ivan Klánsk˘, nynûj‰í ﬁeditel âeské
filharmonie Va‰ek Riedlbauch nebo také
bájeãn˘ herec a komik Jirka Lábus a dal‰í.
A právû oni v˘raznû ovlivnili mÛj dal‰í Ïivot.
·koda, Ïe AUS uÏ neexistuje, pro mladé
zaãínající umûlce to byla dobrá ‰kola. Nu a
pak následovala Státní konzervatoﬁ v Praze,
pﬁedsíÀ to opravdového Ïivota a s ním i první
pﬁíleÏitosti, “…kdy jsem si musel ujasnit,
jaké divadlo bych po studiích chtûl dûlat: v
opeﬁe mnû vadilo, Ïe se nehraje divadlo, a
v ãinohﬁe Ïe se nezpívá. A tak jsem zvolil
jak˘si kompromis - operetu, kde musí b˘t
ãlovûk dobr˘ herec i pûvec.”
Pﬁemysl Kubi‰ta, na jehoÏ kontû se bûhem
sedmnácti let se‰lo na 68 rolí - od tûch
váÏn˘ch pﬁes milovnické aÏ po ty komické , které se nasbíraly za dobu pÛsobení jako
sólista jednak v operetû Národního divadla
v Brnû a v operetû Divadla J. K. Tyla v Plzni,
a jednak v pÛsobení v c.k. Divadle Pluto.
“Mezi námi, právû ty komické mám nejradûji,”
sdûluje pûvec a namátkou vyjmenovává ty,
které v jeho Ïivotû zanechaly stopy nejhlub‰í:
titulní role v Offenbachovû Orfeus v podsvûtí,
Bola i Popiela v Polské krvi, Loriota v
Mamzelle Nitouche, ale také ne‰Èastného
·pínu ve Filosofské historii, skladatele
Schuberta v Domu u tﬁí dûvãátek, Papacodu
v Noci v Benátkách, Monostáta v Kouzelné
flétnû a koneãnû i Josefa ·vejka v inscenaci
·vejkyjády, atd.”
Samozﬁejmû Ïe by nûkteré role dnes zahrál
a zazpíval tﬁeba i jinak. Ale, jak sám
zdÛrazÀuje,”… tenkrát je tenkrát, s tím se uÏ
nedá nic dûlat,” dávaje tak ve známost velice
stﬁízliv˘ postoj k vûcem minul˘m pan Kubi‰ta,
kter˘ se zaﬁazuje i tím, Ïe ze srdce upﬁímnû
nemá rád pokrytectví, aroganci a naduté
hlupáctví, mezi mé oblíbence.
MoÏná i ve vás probudil jistou zvûdavost,
kdyÏ ve vyjmenovan˘ch rolích byla i postava
·vejka. „Po 12 letech jsem ode‰el na volnou
nohu a mám svou umûleckou agenturu
Orfeus. Pojmenoval jsem ji podle své první
role, kterou jsem v Divadle J. K.Tyla PlzeÀ
hrál. Nyní hostuji na nejrÛznûj‰ích scénách,
ale mou domovskou scénou je Kabaretní a
‰antánové c. k. Divadlo PLUTO v Plzni,
pﬁezdívané Divadlo legrace, humoru a
srandy, které jsme pﬁed ãtyﬁmi lety zaloÏili
se sv˘mi kolegy z Divadla J.K.Tyla PlzeÀ, a
které máme po celou tu dobu naprosto
vyprodané. Hlavními hereck˘mi protagonisty
jsou Pavel Kikinãuk (nyní také herec v
âinoherním klubu Praha), jeho Ïena
Jindﬁi‰ka, moje Ïena Jitka a já. Ostatní herce
a hudebníky si na jednotlivé hry najímáme.
Uvádíme obzvlá‰tû veselé komedie
pro‰pikované skrznaskrz písniãkami.
·vejkyjády jsou právû z této provenience. V
na‰em dining theatre hrají herci nejen na
jevi‰ti, ale i mezi diváky, kteﬁí si pohodlnû
sedí u stolÛ, pojídají rÛzné pochutiny a popíjejí
veselé popitiny. Je velmi pﬁíjemné si veãer
zahrát docela nûkoho úplnû jiného a v jin˘ch
‰atech. Je to jediné divadlo svého druhu v
celé republice.“

Naprosto odli‰né Ïánry, coÏ? „Ov‰em
jedno mají spoleãné,“ objasÀuje Pﬁemysl
Kubi‰ta: „NejenÏe kaÏdou akci nebo koncert
vymyslím, udûlám dramaturgii, reÏíruji a
zároveÀ provázím i slovem, ale v celé té
umûlecké aktivitû spojuji opût herectví,
muziku a zpûv. Konec koncÛ díky tomu jsem
Mirka Jaro‰e - spoluautora hudební
inscenace Já, Georg Friedrich Händel (v níÏ
mám spí‰e poslání herecké neÏli pûvecké),
inspiroval - alespoÀ to tvrdí -, k napsání

Pﬁemysl Kubi‰ta v roli ·vejka

tohoto díla, které spoleãnû s reÏisérkou paní
Hamva‰ovou nyní dáváme dohromady. “
Zdálo by se, Ïe pro jednoho ãlovûka je té
práce aÏ nad hlavu. Ale pﬁece jen, i kdyÏ má
pan Kubi‰ta to ‰tûstí, Ïe jej Ïiví to, co ho baví,
nalezne si prostor i pro koníãka z úplnû
jiného soudku. “Pﬁedev‰ím mû baví historie
a heraldika, zkrátka v‰e, co zavání
dûjepisem. Holduji divoké vodû a sjíÏdûní
drav˘ch ﬁek na single kánoi. A jsem vá‰niv˘
nimrod neboli lovec. Neznám lep‰í relaxaci,
neÏ b˘t sám v noci v lese s flintou pﬁes
rameno a daleko od záﬁe divadelních
reflektorÛ. VÏdyÈ právû s Mírou Jaro‰em
nás spojuje nejen pﬁátelství z Divadla J. K.
Tyla v Plzni, ale také myslivost.
Mimochodem, v Plzni jsme spolu skládali i
myslivecké zkou‰ky.
Nemyslete si v‰ak, Ïe se dvûma dûtmi to
mají Kubi‰tovi doma jednoduché. Nikdo jim
s jejich v˘chovou nemÛÏe pomoci, neboÈ
nejbliÏ‰í pﬁíbuzní jsou nejménû stovku
kilometrÛ daleko. Nicménû o témûﬁ patnáct
let mlad‰í manÏelka Jitka je ze stejné branÏe,
takÏe s pochopením se o povinnosti
vzájemnû rozdûlí, a kdyÏ se programy
pﬁekr˘vají, zaplatí si hlídání. Ov‰em,
nemusíte ani hádat, zda uÏ nena‰el pro dûti
nûjakou tu roli. Samozﬁejmû Ïe na‰el, a jak
sám tvrdí, dcerky se jich ujaly velice rády.
Vzhledem k tomu, Ïe pan Kubi‰ta se
Ïenûním moc nepospíchal (bylo mu 36),
mohl s muzikou projezdit kﬁíÏem kráÏem
Itálii, Francii, byl v Moskvû, nûkolikrát
koncertoval v Rakousku, ãasto hraje v
Nûmecku. A jak sám konstatuje, v
souãasn˘ch velk˘ch zmûnách ãeská váÏná
hudba na rozdíl od âeské republiky nikdy
Evropu neopustila. „Kdykoliv jsem byl v
zahraniãí - aÈ to bylo s konzervatoﬁí nebo
pozdûji se Symfonick˘m orchestrem FOK
Praha ãi s âeskou filharmonií - v‰ude jsme
sklízeli nad‰ení a obdiv. AlespoÀ jedním
prstíãkem zÛstali âe‰i v západní Evropû.“
Do Kanady se Pﬁemysl Kubi‰ta upﬁímnû
tû‰í. KvÛli pﬁírodû je mnohem radûji, Ïe
pﬁi‰la jako moÏnost právû Kanada a ne
tﬁeba USA: „Není to bájeãné? AlespoÀ
doufám, Ïe se dostanu nûkam kousek za
mûsto do pﬁírody. V Torontû se tû‰ím

pﬁedev‰ím na divadlo, na lidi - jsem dychtiv˘
poznat tamûj‰í zpÛsob Ïivota, a na
torontskou architekturu.“
Rozhovor na dálku se dûlá obtíÏnû. Neznáte
ãlovûka, nevidíte mu do oãí ani do tváﬁe,
abyste podle jeho reakcí pochopili jeho
vnitﬁní zaloÏení. Ov‰em Pﬁemysl Kubi‰ta,
alespoÀ podle odpovûdí s upﬁímnou a sv˘m
zpÛsobem osvobozující dávkou moudrého
humoru (tvrdí mj., Ïe docela dobﬁe se mÛÏe
obejít bez hﬁebenu - ve skuteãnosti se uÏ
nemÛÏe pochlubit bohatou hﬁívou, - Ïe si s
novou technikou rozumí, ale ona Ïe nerozumí
jemu, - Ïe nejbliÏ‰í mu je ono masarykovské
nebát se a nekrást, Ïe má rád teplé barvy nejvíce modrou, ale i hnûdou, Ïlutou a
ãervenou - barvy podzimu, kter˘ miluje pro
svou nostalgii, a ãasopis Myslivost, - Ïe
nevidí Ïádné rozdíly mezi nedávnou minulostí
a dne‰kem, protoÏe vÏdy záleÏí na talentu,
píli a na ‰tûstí), bude bezesporu patﬁit mezi
ty hosty “ãeské scény” v Torontû, na které
se bude velice dobﬁe a rádo vzpomínat. Ne
jen pro jeho hudební a hereck˘ cit, ale i pro
jeho Ïivotní nadhled, v nûmÏ se zraãí i
nedávná zku‰enost z tisícitelé vody.
TakÏe, pane Pﬁemysle Kubi‰to alias mistﬁe
Händle, zajisté jste s sebou pﬁivezl dobrou
náladu a händlovskou pûveckou koloraturu,
moc se na ni uÏ tû‰íme.
Vûra Kohoutová - Brampton
***

âesk˘ kalendáfi
2003

JiÏ poosmé vy‰la ãtivá a oblíbená kníÏka
(176 stran), která pﬁiná‰í ãlánky a
zajímavosti z ãeské historie, písniãky,
recepty, obrázky, ver‰e, kﬁíÏovky a mnoho
dal‰ího poãtení. Jsou tu napﬁíklad ãlánky
o Dobrovském, Jungmannovi, Sabinovi,
Vrchlickém, o ãesk˘ch králech a
kníÏatech, o královsk˘ch korunovaãních
klenotech, o poutích, o oborách, o
houbách aj.
Objednávky posílejte do redakce
Legerova 61, 120 00 Praha 2, tel. 224941-149 (také fax a záznamník) 224941-976 (pﬁes vrátnici, kde je moÏno
nechat vzkaz), nebo po‰lete e-mail:
strizovska@seznam.cz
Cena je v zámoﬁí 10 USD i s leteck˘m
po‰tovn˘m, event. v pﬁepoãtu. Platit je
moÏno ‰ekem (v tom pﬁípadû prosíme 3
dolary navíc) ãi pﬁevodem na úãet:
241597389/0800 (âs. spoﬁitelna,
Verneﬁická 408, 190 00 Praha 9, CR).
Dûkujeme pﬁedem za Vá‰ zájem!
***
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Informace o americk˘ch
vojácích
V Národním osvobození (ã. 20. - 26. 9.
2002) jsem si pﬁeãetl v˘zvu nadace ÓK
poÏadující - z povûﬁení americké vlády informace o osudu americk˘ch zajat˘ch,
zahynul˘ch vojákÛ anebo posádek
sestﬁelen˘ch vojensk˘ch letounÛ na území
tzv. protektorátu âechy-Morava bûhem II.
svûtové války.
V létû 1944 jsem pracoval, totálnû nasazen˘
(nar. 1924) v továrnû na v˘robu obrábûcích
strojÛ F. Veverka a spol. v Lipníku nad
Beãvou. Nad mûstem ãasto pﬁelétávaly
stovky americk˘ch bombardovacích letadel
míﬁících do Polska a zpût do Itálie. Nûkdy
shazovaly ãeské a nûmecké letáky. Pohled
na stﬁíbrné bl˘skající se Liberatory a ochranné
stíhaãky letící volnû jako ptáci, byl pro nás
velk˘m morálním povzbuzením.
AÏ jednoho dne… Motory jednoho letadla
zaãaly ﬁvát jakoby zachváceny nesnesitelnou
bolestí. Zahlédli jsme nûkolik otevﬁen˘ch
padákÛ. Pilot zﬁejmû ztratil kontrolu letu.
Letadlo se nezﬁítilo stﬁemhlav, n˘brÏ
pﬁistávalo v okruzích kolem Lipníku. Pilot
zahynul pﬁi dopadu letadla. Místní si ‰eptali,
Ïe obûtoval svÛj Ïivot, aby letadlo nespadlo
do mûsta. InÏen˘ﬁi z na‰í továrny byli na
místû pﬁed nûmeck˘mi vojáky. Odnesli z
trosek pár kusÛ hliníkového plechu, z kterého
potají zhotovili rÛzné památkové pﬁívûsky.
Pilot byl pochovan˘ na místním hﬁbitovû.
Druh˘ den byl jeho hrob pokryt kvûtinami.
Nûmeãtí vojáci nûjak˘ ãas hlídali, ale pak
ztratili zájem. âerstvé kvûtiny se potom
objevovaly na hrobû skoro kaÏd˘ den.
V Lidov˘ch novinách (7.5.1990) jsem na‰el
následující noticku: Na hﬁbitovû v Lipniku

satellite

COC
nad Beãvou si vãera nûkolik set lidí na pietním
aktu pﬁipomnûlo smrt serÏanta Martina
Zeberského z Bostonu, vojenského pilota
amerického letectva, kter˘ poblíÏ mûsta u
oseckého jezu zahynul v sestﬁeleném letadle
22. srpna 1944. Letoun byl zasaÏen Nûmci a
devíti ãlenÛm posádky se podaﬁilo vyskoãit s
padáky a zachránit si Ïivot - ne v‰ak uÏ
pilotovi.
VáÏení ãtenáﬁi, máte-li nûjakou informaci

nebo vzpomínku o americk˘ch vojácích,
napi‰te redakci: Národní osvobození,
Legerova 22, 120 49 Praha 2, âeská
republika, která ji pﬁedá polské nadaci
(Ósrodek Karta.)
Stanislav Berton
21 Pandanus Avenue, Coolum Beach,
Queensland, 4573 Australia.
Tel.: 07-5446-2120.
E-mail: sberton@powerup.com.au
***

Janáãkova Její pastorkynû opût v Torontû
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1 CDN $
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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

Seznam dárcÛ
na povodÀov˘ fond

Dokonãení: Karel a Jaromíra Raku‰an 250,
Paul a Jarmila Beaudry 100, Dr. Radan a Dr.
Alena âapek 100, Dr. Eduard G. Kosinka a
Gabriela Kosinka 80, J.V. Dobiá‰ 100, Mrs.
Willa J. Hawker (Czech Turist Auth.) 500,
Ivan a Jitka Satori 200, Ellen Gazárek 50,
Helena a Rudolf Knos 100, Van City - Isabel
Cordua-Von Specht 100, Maureen a John
Orton 200, Marie a Joseph Hﬁib 100, Dr. V.J.
Vrána 100, Eva Procházková 100, Ven Kadlick
100, Peter a Paula Junek 300, Jim a Mary
VejraÏka 100, Pavel a TaÈána Potac 100,
Josef a M. Levina Svoboda 100, Ivan a Ann
Klacl 100, Milan Netuka 100, Zdenûk V.
ProkÛpek 100, Lubomír Filous 50, Petr a Jana
Doktor 20, Peter âonka 30, Michal Q. a Pasia
Schonberg 100, Mary Mctawish 100, Jiﬁina
Orlt 25 Miloslava Gavaã 200, Hana Minaﬁíková
50, Aliz Nagy a Miklos Koronczay 100,
McBurney Tile & Marble Inc. 100, Aesthetics
2001 75 George L. a ZdeÀka M. Macek 200,
Zdenûk Skuplik a Miroslava Skuplik 40,
Andrew Klenka 300, Anonym 20, Akuna
Health Products 1000, Future Sales
Corporation 1000, Jerry Formanek 5000,
OOCL Canada 250, George Brady 250,
·Èastn˘ & Co., Chartered Accountants 300,
A.C. Informatic Consulting Inc. 200, Dr. Libu‰e
Gilka 250, Frank Gilka 50, Zdenûk Matou‰ek
100, Emilie Bare‰ 100, Literacy Pragensis
150, Zdeneûk a Yvonne Fi‰era 100, Mr. &
Mrs. Kempenaar Mr. & Mrs. Madacky Mrs. J.
Peake Mr. & Mrs. Smetana Mr. & Mrs. Jonas
celkem 176, Georges Svoboda 200, Dr. Deo
H. a Anna Poonwassie 100, Dr. Bob a Líba
Procházka 100, Joseph Îáãek 100, Vaclav a
Marcela Hladík 200, Mark Hladík 200, Mrs.
Anna Nûmeãek 25 Eva Kadlec 100, Olga
Novotná 50, The Heart of Europe Pavillion
500, L. Agnes Hallama 25 Ms. BlaÏena
Adamec 70, Dr. John A. Moorhouse 100,
Kazimír a Gabriela Benadik 50, Ms. BlaÏena
Adamec 190, Charles Heller 50, Arthur Hesse
Mendel 300, Elizabeth Hill 100, Sophie R.
Murinko 400, Jiﬁina Ortl 50, Roman a Svatava
Mráz 500, Dale a Ema Ko‰ack˘ 100, Alex a
Paula Juk 100, Vlasta Scheybal 1,000,
Anthony Brand 20, Helena Veãeﬁa 100. Total:
91,515.56.
***
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Elektronická kompjuterová
tiskaﬁská sazba v 11 jazycích
na poãkání
Manuelní sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.
Pouze z perfektních strojopisÛ!
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abrezina4222@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech
Republic Chamber
of Commerce
Canadian Opera Company se rozhodla po sedmi letech opût uvést jednu z nejslavnûj‰ích
Janáãkov˘ch oper, která je v severní Americe známá pod názvem Jenufa. Naposledy
jsme tuto operu mohli vidût v roce 1995, z které je i snímek Michaela Coopera, kdy
vystoupili Gwynne Geyer jako Jenufa a Miroslav Dvorsk˘ v roli ·teva. Opera bude
uvedena ve dnech 25., 29. a 31. ledna a 6. února ve 20 hodin. 4. února jiÏ v 19 hodin a
v nedûli 9. února odpoledne ve 14 hodin. V hlavních rolích uvidíme jako Kostelniãku
Evu Urbanovou a Miroslava Dvorského jako ·tevu. UpozorÀujeme, Ïe Sokol pﬁipravuje
spoleãnou náv‰tûvu na pﬁedstavení na 25. ledna. Zájemci mohou volat Radmilu
Locherovou 416/762-6846. Lístky mÛÏete rovnûÏ dostat pﬁes internet: www.coc.ca
nebo na telefonním ãísle: 416/872-2262. Cena lístkÛ je od 38 do 140 dolarÛ.

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!
* 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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Plné znûní novoroãního
projevu prezidenta republiky
Václava Havla
Praha-právo-Milí spoluobãané, dnes
uplynulo deset let od okamÏiku, kdy vznikla
âeská republika jako samostatn˘ stát. Co
jejímu vzniku pﬁedcházelo? V podstatû tﬁi
roky velkého revoluãního kvasu, kdy se mûnil
cel˘ právní systém a obnovovala demokracie,
kdy oÏívaly v‰echny po desítiletí potlaãované
svobody, kdy ohromné státní vlastnictví
masivnû pﬁecházelo do privátních rukou, kdy
se témûﬁ ze dne na den objevovaly celé
skupiny nov˘ch politikÛ, rodily se nové politické
strany, probouzel se opût spolkov˘ Ïivot a
kdy jsme se - jako politici vesmûs zaãáteãníci
- narychlo seznamovali s velikostí problémÛ,
které dﬁímaly pod povrchem pﬁedchozích
pomûrÛ a jejichÏ hloubku pﬁedtím málokdo z
nás dokázal pﬁesnû odhadnout.
Jako velké téma té doby pﬁed námi vyvstala
i otázka ãesko-slovenského souÏití, tedy
otázka, kterou federalizovaná totalita neﬁe‰ila,
ale naopak obratnû zakr˘vala. Nemá smysl si
zapírat, Ïe mnozí z nás, âechÛ, tím byli trochu

zaskoãeni, protoÏe po celé generace vyrÛstali
v podvûdomém pocitu, Ïe kaÏdá dÛraznûj‰í
ﬁeã o slovenské národní svébytnosti v sobû
skr˘vá cosi podezﬁelého a nebezpeãného.
Problém ãesko-slovenského souÏití jsme se
tehdy pokou‰eli horeãnû a obãas moÏná i
naivnû ãi neobratnû ﬁe‰it, pﬁiãemÏ jsme zﬁejmû
v‰ichni podléhali iluzi, Ïe jde o ãistû technick˘
úkol, to jest lep‰í pﬁerozdûlení kompetencí.
Celá tehdej‰í nekoneãná série dohadování
vyústila nakonec v rozdûlení státu. Mûlo
ohromnou pﬁednost: probûhlo klidnû, bez
násilí, bez vût‰ích konfliktÛ a bez v˘raznûj‰ích
nedoﬁe‰en˘ch dÛsledkÛ. CoÏ sklidilo obecn˘
respekt, protoÏe tak tomu vût‰inou neb˘vá.
Mûlo ale jednu vadu: o tak veledÛleÏité vûci,
jako je zánik státu a vznik dvou jin˘ch státÛ,
nerozhodli obãané v lidovém hlasování, jak
by se v demokratick˘ch pomûrech slu‰elo,
ale uskuteãnila se opravdu pﬁeváÏnû
technicky, témûﬁ jako by ‰lo jen o nûjakou
úãetní operaci. Snad právû proto byl konec
âeskoslovenska provázen urãitou pachutí a
podivn˘mi rozpaky. Îádná v˘znamnûj‰í ãást
obãanÛ tehdy proti rozdûlení státu
neprotestovala, ale Ïádná v˘znamnûj‰í ãást
ho také neoslavovala. Jako by k tomu prostû
nebylo co dodat a jako by si veﬁejnost
víceménû oddechla, Ïe to nekoneãné a
traumatizující dohadování je koneãnû za námi.

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

To v‰echno je uÏ dávno pryã, patﬁí to do
historie, a mnû se s odstupem ãasu stále víc
zdá, Ïe aÈ uÏ se to tehdy stalo jakkoli divnû, je
dobﬁe, Ïe se to stalo. Vût‰ina národÛ musí
zﬁejmû aspoÀ na chvíli zakusit plnou vlastní
státnost, aby pak mohla dobﬁe spolupracovat
s jin˘mi. âe‰i a Slováci jsou si dnes moÏná
bliÏ‰í neÏ kdy dosud, není mezi nimi Ïádná
vzájemná trpkost, spojují je spoleãné cíle:
úãastnit se naplno svûtov˘ch i evropsk˘ch
integraãních procesÛ a ve vlastním zájmu se
postupnû zﬁíkat nûãeho ze suverenity vlastního
státu ve prospûch svého rostoucího vlivu na
Ïivot celkÛ daleko vût‰ích a mocnûj‰ích.
Îijeme ve veskrze propojeném svûtû a drÏíme
se - âe‰i a Slováci - za ruce pﬁi svém pohybu
po tomto novém terénu. A to je samozﬁejmû
nejdÛleÏitûj‰í.
Bude asi na místû, kdyÏ dnes znovu
pﬁipomenu, co dobrého se za tûch deset let
od vzniku âeské republiky stalo. Tím spí‰, Ïe
vût‰ina z nás si to uÏ ani neuvûdomuje.
Pﬁedev‰ím: svût v nás uÏ dávno nevidí jen
nûjak˘ zbytek zru‰eného státu, jehoÏ existenci
ãi smysl je dost tûÏké pochopit. Naopak: jsme
dnes dÛvûryhodnou a respektovanou
evropskou demokracií, kam cizí politici,
podnikatelé, umûlci a turisté rádi jezdí, která
je ãlenem mnoha dÛleÏit˘ch mezinárodních
organizací a vyznaãuje se znaãnou vnitﬁní
stabilitou i tvÛrãím potenciálem sv˘ch obãanÛ.
Jsme navíc státem pevnû bezpeãnostnû
zakotven˘m, vlastnû nejpevnûji a nejlépe za
celou dlouhou dobu historie ãeské státnosti.
Mluvím o na‰em ãlenství v Severoatlantické
alianci. Na‰e armáda, hlavnû dík sv˘m
zahraniãním misím a dovednosti nûkter˘ch
sv˘ch jednotek, má pﬁitom mezi spojenci velmi
dobré jméno. Zvykli jsme si na novû nabyté
svobody a plnû jich vyuÏíváme, upevÀujeme
demokratick˘ politick˘ ﬁád a rozvíjíme na‰i
mladou trÏní ekonomiku. Tu úspû‰nûji, tu
ménû úspû‰nû se pokou‰íme zápasit se v‰emi
nedobr˘mi prÛvodními jevy na‰í transformace,
od organizovaného zloãinu, korupce ãi
obãasn˘ch projevÛ netolerance k lidem jiného
etnického pÛvodu aÏ k velké hospodáﬁské
kriminalitû jako té hor‰í odpovûdi na poku‰ení,
jimiÏ byla privatizace provázena. Co je ale
podstatné: dorÛstají nové generace, generace
lidí, kteﬁí nab˘vali rozum uÏ ve svobodû, a
nejsou tudíÏ zdeformováni Ïivotem v
komunismu, lidí, kteﬁí nové pomûry pﬁijímají
uÏ jako samozﬁejmost. Bylo by skvûlé, kdyby
jejich vstup do rÛzn˘ch oblastí veﬁejného Ïivota
vedl k tomu, Ïe se budeme stále vûcnûji,
dÛkladnûji a bez pﬁedsudkÛ zab˘vat vlastní
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minulostí, bez jejíÏ otevﬁené reflexe
nemÛÏeme b˘t dobﬁe sami sebou, a Ïe se
budeme stále úspû‰nûji rozcházet s mnoha
nedobr˘mi následky zhoubného díla, jeÏ
pﬁedchozí reÏim napáchal v na‰ich du‰ích.
VáÏení pﬁátelé, rok, kter˘ vãera skonãil, nám
asi nesplyne nerozli‰itelnû s tûmi, které mu
pﬁedcházely, protoÏe nám pﬁinesl nûkolik
dÛleÏit˘ch zmûn a událostí, na nûÏ nelze
zapomenout a z nichÏ je opût tﬁeba vyvodit ãi
získat to nejlep‰í, co z nich vyvodit ãi získat
lze. Byl to pﬁedev‰ím rok nûkolike r˘ch voleb.
MÛÏeme si st˘skat nad malou úãastí voliãÛ i
nad lecãíms jin˘m, ale jedno popﬁít nemÛÏeme:
tyto volby ukázaly, Ïe vedle tûch, pro nûÏ je
politika pﬁedev‰ím úãelov˘m manévrováním
ve sféﬁe moci a moc sama jen koﬁistí k rozdûle
ní, mohou v ní pÛsobit i lidé otevﬁení, ochotní
naslouchat jin˘m, zkrátka ti, kteﬁí vracejí správû
vûcí veﬁejn˘ch její nejvlastnûj‰í smysl. A to
nám dává novou nadûji. Uplynul˘ rok byl
zároveÀ rokem, kdy se spojenecká Aliance,
jejíÏ jsme ãleny, se‰la na svém vrcholném
zasedání poprvé za b˘valou Ïeleznou oponou
právû u nás, v Praze. Toto zasedání bylo, jak
víte, velmi úspû‰né a mûlo témûﬁ pﬁevratn˘
v˘znam: rozhodlo o dal‰ích dÛleÏit˘ch krocích
k promûnû Aliance v organizaci schopnou
ãelit zcela novému spektru hrozeb a
pﬁipravenou obepínat celou Evropu, nikoli
pﬁijímat jen nûkteré. ZároveÀ toto zasedání
jasnû pﬁipomnûlo, Ïe úkolem Aliance není
slouÏit pﬁedev‰ím politikÛm, generálÛm a
v˘robcÛm zbraní, ale naopak chránit v‰echny
obãany a slouÏit obecné bezpeãnosti, míru a
lidsk˘m svobodám. Nemusím zajisté
zdÛrazÀovat, jak se toto v‰e - byÈ moÏná
zvolna a nepﬁímo - obrátí v ná‰ prospûch:
vÏdyÈ jsme dodali Praze opût autoritu mûsta,
v nûmÏ se pí‰e historie!
Neménû dÛleÏitá vûc se loni stala krátce po
tomto zasedání: na‰e mnohaleté úsilí bylo
korunováno úspûchem a my jsme byli - spolu
s devíti dal‰ími evropsk˘mi zemûmi - pﬁizváni
do Evropské unie. Dík tomu máme ‰anci
pﬁímo se podílet na historicky prvním pokusu
Evropy zaloÏit svÛj vnitﬁní poﬁádek na principu
vzájemné rovnosti, spoleãného sdílení
demokratick˘ch hodnot a respektu k vÛli v‰ech
sv˘ch souãástí. Evropská unie nejsou
samozﬁejmû jen solidární dotace bohat‰ích
chud‰ím, i kdyÏ i to má svÛj v˘znam:
bezpoãtukrát jsem se o tom pﬁesvûdãil, kdyÏ
jsem mûl moÏnost v‰ímat si dynamického
rozvoje zemí, které v dobû svého pﬁijetí také
nebyly nejbohat‰í. Evropská unie je ale
pﬁedev‰ím velkorys˘m projektem mírového
souÏití na na‰em kontinentû a jeho mírového
souÏití s jin˘mi ãástmi svûta, tedy projektem,
kter˘ by mûl definitivnû ukonãit dvoutisíciletou
éru válek, konfliktÛ, vytváﬁení zájmov˘ch sfér,
zbabûl˘ch kompromisÛ se zlem a bojÛ o
nadvládu mocnûj‰ích nad slab‰ími vãetnû
Evropy nad svûtem. Pevnû vûﬁím, Ïe
referendum o na‰em pﬁijetí se bude v tomto
roce tû‰it velkému zájmu obãanÛ, kteﬁí si
uvûdomí dosah svého rozhodnutí. Uplynul˘
rok nám pﬁinesl ov‰em i jednu velikou, dosud
nám v tomto rozsahu témûﬁ neznámou
zkou‰ku: povodnû. Velké uznání a dík patﬁí
v‰em, kteﬁí zachraÀovali lidské Ïivoty a
majetek lidí, jakoÏ i v‰em, kteﬁí pomáhali
odstraÀovat niãivé následky povodní a kteﬁí
na tuto pomoc pﬁispívali. Spousta z nás ztratila
mnoho, vãetnû po léta budovan˘ch domovÛ,
mnoho ztratila i spoleãnost jako celek
poniãen˘mi památkami ãi archívy. Ale zároveÀ
se ukázalo nûco nesmírnû dÛleÏitého: kdyÏ
jde do tuhého, umíme tvoﬁivû a pohotovû
spolupracovat a jsme schopni velké solidarity.
Není tedy pravda, Ïe Ïijeme v jakémsi eldorádu
sobcÛ. Ve spoleãnosti je silná vÛle k dobr˘m
ãinÛm. Jde jen o to, uvolÀovat ji i tehdy, kdy
nestojíme tváﬁí v tváﬁ katastrofû, a
systematicky vytváﬁet klima, které jí bude
pﬁát. Ale nejen to: podobnû jako povodnû v
roce 1997 jsou i ty loÀské v˘znamnou a sv˘m
zpÛsobem varovnou zku‰eností pro v‰echny,
kdo peãují o na‰i krajinu, o lesní a vodní
hospodáﬁství, o urbanistickou podobu lidského
osídlení, jakoÏ i pro politiky, samosprávu a
podniky, kteﬁí by jim mûli vytváﬁet
nejrozumnûj‰í podmínky k práci, i za cenu, Ïe
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by dlouhodobému zájmu museli obûtovat
leccos ze zájmu okamÏitého. Nejnovûj‰í
vûdecké poznatky a technické moÏnosti
bychom mûli pokornû skloubit s praktick˘mi
zku‰enostmi na‰ich pﬁedkÛ, kteﬁí si je po
tisíciletí pﬁedávali a kteﬁí se moÏná ménû
trápili otázkou, proã je nûco lep‰í tak ãi onak,
ale o to víc respektovali to, co se prostû jako
lep‰í osvûdãilo. Bylo by prostû velmi dobré,
kdyby nám tyto povodnû pomohly lépe chápat,
Ïe nejsme pány svûta, kosmu, zemûkoule a
pﬁírody, ale jen jejich souãástmi, které by
mûly dobﬁe váÏit, kde jsou hranice jejich
zásahÛ do toho, co je obklopuje a bez ãeho by
nemohly vÛbec b˘t, totiÏ kde se sluÏba
krátkodobému a spoãitatelnému prospûchu
promûÀuje v dlouhodobou a nûkdy i
nenapravitelnou zkázu, jejíÏ neblahé dÛsledky
uÏ nikdy nikdo nespoãítá.
Milí spoluobãané, kdyÏ jsem hovoﬁil o
rozdûlení âeskoslovenska jako o technické
operaci, nabízela se otázka po tom, o ãem
tehdy bylo tak málo ﬁeãi: totiÏ po ideji na‰eho
státu. Nejsem si jist, zda âeská republika má
nûjakou svou zvlá‰tní ideu, kterou lze jen tak
ﬁíct nebo dokonce vyhlásit. Jsem si v‰ak jist,
Ïe mnoho velk˘ch muÏÛ a Ïen na‰í historie
rÛzn˘m zpÛsobem formulovalo soubor
moudr˘ch principÛ vzájemného souÏití, k nimÏ
je dobré se vÏdy znovu vracet, které je tﬁeba
si pﬁipomínat, rozvíjet, ‰íﬁit ãi promítat do
sv˘ch ÏivotÛ a do své práce. K tûmto principÛm
patﬁí odpovûdnost nejen za sebe a k sobû, ale
i za své spoluobãany a k nim, nejen za svou
obec ãi stát a k nim, ale i za ‰ir‰í lidská
spoleãenství a k tûmto spoleãenstvím. âeská
otázka je otázkou lidskou, ﬁíkával Masaryk.
Myslím, Ïe nemusíme mluvit v kaÏdé vûtû o
národu ãi národních zájmech, ale o to víc
bychom se mûli zab˘vat sv˘mi bliÏními, aÈ uÏ
v na‰í ulici ãi kdesi na druhém konci svûta.
Ano, na‰im národním zájmÛm vskutku asi
nejlépe poslouÏíme, kdyÏ se prostû budeme
dobﬁe chovat k sobû navzájem, k zemi, kterou
ob˘váme, jakoÏ i k jin˘m národÛm, a kdyÏ
budeme nepﬁedpojatû pﬁem˘‰let o lidské
historii, lidském údûlu i lidském poslání na
tomto svûtû. KéÏ by tedy pokora, zájem o
druhé, lidská odpovûdnost, smysl pro
spravedlnost a solidarita byly tím, co lze nazvat
ideou ãeského státu!
Dámy a pánové, demokratick˘ v˘voj v na‰í
zemi je nezvratn˘. To ale neznamená, Ïe

na‰e úkoly konãí. Znovu a znovu je tﬁeba si
pﬁipomínat, Ïe demokracie nespoãívá jen v
urãité struktuﬁe institucí, ale téÏ v duchu,
lidském obsahu, smyslu a ideálech, jimÏ má
tato struktura slouÏit. V na‰em pﬁípadû to
mimo jiné znamená, Ïe je tﬁeba znovu a
znovu stavût hráze bezohlednosti skryté za
praporem tvorby zisku ãi pokusÛm vyvolávat
v lidech strach ze svobodného projevu ãi
svobodného sdruÏování, a znovu a znovu je
tﬁeba posilovat autoritu a nezávislost policie a
justice, tûchto praktick˘ch garantÛ
spravedlnosti. RÛzná bratrstva lidí vÏdy
pﬁipraven˘ch se obratnû obohacovat na úkor
ostatních a usilovat pﬁitom o beztrestnost ãi
dokonce politické krytí bohuÏel stále existují.
Nesmíme tomu jen odevzdanû pﬁihlíÏet! Ná‰
parlament bude brzy volit nového prezidenta
republiky. Vûﬁím, Ïe se jím stane ãlovûk
moudr˘, otevﬁen˘ a odpovûdn˘, kter˘ bude
tvoﬁiv˘m partnerem politické reprezentace
vze‰lé z nedávn˘ch voleb a v nûmÏ budou
v‰ichni obãané dobré vÛle spatﬁovat svého
spojence. Volba jednoho ãinitele státu, jakkoli
se shodou okolností dnes stává velmi
dÛleÏitou, není ale tím nejdÛleÏitûj‰ím, co je
pﬁed námi. Bez podpory obãanÛ ani sebelep‰í
prezident toho moc nezmÛÏe. Pﬁesnû to jsem
ostatnû ﬁíkal pﬁed tﬁinácti lety ve svém prvním
novoroãním projevu a dnes - kdy k vám mluvím
na Nov˘ rok naposledy - mi nezb˘vá neÏ to
opakovat. VáÏení spoluobãané, milí pﬁátelé,
kéÏ by tato zemû byla uÏ natrvalo a stále
zﬁetelnûji hezk˘m a slu‰n˘m domovem nás
v‰ech, kéÏ bychom na ni mohli b˘t stále
hrdûj‰í! Pﬁeji vám v‰echno dobré v roce 2003
i v celém va‰em budoucím Ïivotû!
***
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Kandidáti na Hrad Ïádají
o slovo
Praha-právo/Jitka Götzová-V‰ichni ãtyﬁi
oficiální kandidáti na prezidenta mají
zájem vystoupit na spoleãné schÛzi obou
parlamentních komor, na které se bude
volit nástupce Václava Havla. Na poslední
chvíli by tak mohli oslovit váhající
jednotlivce. Zda se jim to v‰ak podaﬁí,
rozhodnou hlasováním poslanci a
senátoﬁi aÏ 15. ledna pﬁímo ve

satellite

·panûlském sále PraÏského hradu, kde
tﬁíkolová volba hlavy státu zaãne. Soc.
dem. navrhli Jaroslava Bure‰e, ODS
Václava Klause, lidovci a US-DEU Petra
Pitharta a komunisté Miroslava
KﬁíÏeneckého. Dosud nebylo zvykem, Ïe
by se uchazeãi pﬁedstavovali. Pﬁi minulé
volbû prezidenta pﬁed pûti lety nedali
zákonodárci souhlas k vystoupení
jediného Havlova protikandidáta
Stanislava Fischera (KSâM). Jeho projev
za nûj tehdy z titulu funkce pﬁedsedy
poslanecké frakce pﬁednesl Vojtûch Filip
(KSâM). ·éf klubu mÛÏe promluvit,
kdykoli o to poÏádá. “Budeme navrhovat,
aby mûli moÏnost promluvit v‰ichni
kandidáti, “ ﬁekl vãera na dotaz Práva
pﬁedseda snûmovní volební komise Pavel
Hojda (KSâM). S tím souhlasí i jeho
protûj‰ek v Senátu Josef Pavlata (ODS).
Jasno má o svém pﬁípadném vystoupení
Bure‰, kter˘ poãítá, Ïe pﬁednese svÛj
“jasn˘, struãn˘ a srozumiteln˘”
prezidentsk˘ program, s nímÏ ‰el do
volební kampanû. “To znamená, Ïe ﬁeknu
svou pﬁedstavu ke kaÏdé kompetenci
hlavy státu,” uvedl vãera pro Právo.
ZároveÀ vyzdvihl, Ïe by rád vysvûtlil roli
“nekorunované hlavy soudnictví”
vzhledem k tomu, Ïe prezident jmenuje
v‰echny soudce a jejich funkcionáﬁe.
Podle nûj prezident není tím, kdo by mûl
urãovat zahraniãnûpolitickou orientaci
státu, ale naopak by mûl pomáhat
prosazovat v tomto smûru orientaci vlády
a parlamentu. “Jsem rozhodnû také
pﬁipraven prosazovat ekonomické zájmy
státu v zahraniãí,” poznamenal. Bure‰
nevyluãuje, Ïe by sv˘m vystoupením v
prvním kole volby mohl pﬁece jenom
ovlivnit rozhodování poslancÛ a senátorÛ
ve svÛj prospûch. “MÛÏe to pﬁispût k
tomu, aby i nûkteﬁí, kteﬁí mají pﬁedem
utvoﬁen˘ názor, si poloÏili otázku, jestli
se rozhodli správnû,” prohlásil. Podle nûj
ãlovûk, kter˘ neumí jasnû zformulovat
Pokraãování na str.8

Petr ChudoÏilov: Prodejná Ïena
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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:
11:00- 14:00 a 17:00-23:00
(o víkendech aÏ do 2 hodin ráno)

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

Praha -Únor 1999
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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Pﬁátelé, volejte

do âeské republiky
za pouh˘ch

10 centÛ za minutu!
* Ïádná volací karta
* Ïádné vytáãení pﬁedãísel
* Ïádné ãekání
Servis obdrÏíte na telefonním ãísle 1-877-673-3795
po pouÏití I.D. # 8317116112 (Gyurik)
Pak uÏ jen kdykoliv vytoãíte 011-420…
Otázky rád zodpoví Milan: (613) 248-3596.
1228-2

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû
film reÏisérky A. Sedláãkové

MUSÍM Tù SVÉST
Satirická komedie podle skuteãné události
je zamíﬁena na neobvykl˘ milostn˘ trojúhelník,
kter˘ vznikne v nejvy‰‰ích politick˘ch
kruzích. Hrdinkou pﬁíbûhu je úspû‰ná politiãka
Martina, která vûnuje ve‰ker˘ svÛj ãas kariéﬁe.
Její manÏel udrÏuje domácnost a vychovává
dceru a jiÏ dlouho usiluje o rozvod.
Martina odmítá, ohrozilo by to její kariéru.
A tak její manÏel vymyslí ìábelsk˘ plán, jak
dosáhnout rozvodu, jenÏe v‰em se nakonec
nastalá situace vymkne z rukou. . .
Hrají I. Ch˘lková, J. Kraus, I. Trojan a dal‰í.
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!

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

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
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

svou pﬁedstavu do relativnû krátkého
ãasového úseku, nemá právo se ani o
úﬁad ucházet. O nutné reformû justice,
správním soudu a i sociálních otázkách
by na Hradû rád mluvil KﬁíÏeneck˘. VÛbec
si ale podle sv˘ch slov nemyslí, Ïe by
tímto sv˘m vystoupením mohl získat hlasy
jin˘ch poslancÛ a senátorÛ neÏ
komunistick˘ch. “Je ale potﬁebné, aby to
sly‰eli,” ﬁekl Právu. Klaus si podle slov
jeho poradce Ladislava Jakla neumí
pﬁedstavit, Ïe by pﬁi‰el na spoleãnou
schÛzi parlamentu s nûjak˘m
“supernov˘m” obsahem. Obdobnû soudí
i poradce pﬁedsedy Senátu Jaroslav Veis.
“Petr Pithart je pﬁipraven vystoupit, pokud
bude k tomu vyzván, a rád sdûlí své
postoje. V‰ichni znají jeho názory a vûdí,
co mohou od nûj oãekávat,” ﬁekl.
Zatímco poslanec Hojda se nedomnívá,
Ïe by komise mûly navrhovat ãasová
omezení pro vystoupení kandidátÛ, pﬁesto
nevyluãuje, Ïe z diskuse mÛÏe vyplynout
deseti aÏ patnáctiminutov˘ limit pro
kaÏdého. Podle senátora Pavlaty se zatím
mluvilo o poloviãním ãase. ZároveÀ
zdÛraznil, Ïe první hlasovatelnou
procedurou bude v‰ak to, zda volba
prezidenta bude tajná ãi veﬁejná. “Myslím
si, Ïe bude tajná, protoÏe to sk˘tá ‰anci
na nûjaké pﬁekvapení,” dodal. Politické
strany sice pﬁiznávají, Ïe vyjednávají o
vzájemné podpoﬁe sv˘ch kandidátÛ, ale
ta se v‰ak podle jejich slov net˘ká prvního
kola. Politická jednání budou zahájena
ihned, jakmile nebude napoprvé nikdo
zvolen, coÏ se oãekává.
Spoleãnou schÛzi obou parlamentních
komor svolává podle ústavy pﬁedseda
Snûmovny Lubomír Zaorálek, kter˘ také
bude jednání od 10 hodin podle ‰éfa
komise Hojdy ﬁídit. Hodinu pﬁed zaãátkem
zasedání se sejdou je‰tû spoleãnû obû
volební komise, které poprvé v historii
budou ovûﬁovat totoÏnost kandidátÛ na
základû obãansk˘ch prÛkazÛ. Hojda
pﬁipomenul, Ïe i kdyÏ se mluví o pûti
uchazeãích, senátorku Jaroslavu
Moserovou nikdo oficiálnû nenavrhl.
Termín vypr‰í 13. ledna. “Poãítáme, Ïe
budou dvû urny pro poslance, protoÏe
tûch je 200, a jedna urna pro 81ãlenn˘
sbor senátorÛ. Budou také barevné
volební lístky,” uvedl Hojda. Vzhledem k
tomu, Ïe v prvních dvou kolech volby
zasedají obû komory zvlá‰È, budou
pﬁedsedové obou volebních komisí
informovat Zaorálka o v˘sledcích
hlasování.
***

Koruna silnie, v˘voz
prekvapil

BRATISLAVA-sme (tv)-Kurz koruny sa
priblíÏil tesne k úrovni, ktorá sa národnej
banke pred niekoºk˘mi t˘ÏdÀami nepáãila.
Obchodníci hovoria o ìal‰om posilÀovaní,
ale veria, Ïe banka bude tentoraz k silnej
korune tolerantnej‰ia a nebude proti nej
zasahovaÈ, aby chránila v˘vozcov. Vãera
zverejnená ‰tatistika o slovenskom
zahraniãnom obchode totiÏ nebola zìaleka
taká zlá, ako sa predpokladalo.
Novembrov˘ deficit zahraniãného obchodu
je kaÏd˘ rok tradiãne najvy‰‰í a ekonómov
posledné údaje príjemne prekvapili. ·tatistick˘
úrad oznámil, Ïe v novembri bol rozdiel medzi
cenou dovezeného a vyvezeného tovaru 9,7
miliardy korún. Analytici ale ãakali, Ïe toto
ãíslo bude o tri miliardy vy‰‰ie. ·tatistika
naznaãila, Ïe v˘vozcom sa zaãína dariÈ a ‰tát
ich nebude musieÈ tak skoro brániÈ.
Jeden z predstaviteºov národnej banky vãera
pripustil, Ïe v˘voj zahraniãného obchodu ho
príjemne prekvapil. Odmietol v‰ak prezradiÈ,

kedy zaãne banka znova bojovaÈ proti
silnejúcej korune. Pred niekoºk˘mi t˘ÏdÀami
zaãala intervenovaÈ pri kurze 41,190 koruny
za euro, vãera sa na trhu obchodovalo s
kurzom 41,240 koruny za euro.
***

So Satinsk˘m sa lúãili davy

Bratislava-sme (ãtk)-Potleskom i ‰tipkou
humoru sa vãera naposledy v
bratislavskom ·túdiu L+S rozlúãili
slovenskí i ãeskí herci a desiatky
Bratislavãanov s Júliusom Satinsk˘m, ktor˘
v nedeºu vo veku 61 rokov podºahol
zákernej chorobe.
„Julo, stojím na tomto mieste, kde sme
zaãínali ako klauni. A ako klaun som sa
doãkal najsmutnej‰ej roly vo svojom Ïivote
- rozlúãiÈ sa s tebou. S tebou odchádza i
kus mÀa samého, zostal som tu sám,
ak˘si neúpln˘,“ povedal Milan Lasica,
dlhoroãn˘ partner z humoristickej dvojice
L+S. „Stále ãakám, Ïe zazvoní mobil a z
neho sa ozve to tvoje povestné
‘momentálne som m⁄tvy, zavolajte neskôr‘.
Julo, pre nás nie si m⁄tvy a buì si ist˘, Ïe
zavoláme.“
Lasica svojimi spomienkami vylúdil na
tvárach smútoãn˘ch hostí aj úsmev.
Pripomenul, ako sa mu pred rokmi podarilo
pred ostrieºan˘mi borcami dlhé minúty
predstieraÈ kartovú hru, ktorú vôbec
nevedel.
Satinsk˘ bol podºa Lasicu aj v˘nimoãn˘
prognostik, ktor˘ okrem iného predpovedal
pád komunizmu. Splietol sa vraj jedine pri
predpovedi vlastnej smrti, ktorú oãakával
aÏ v roku 2016.
Do ·túdia L+S pri‰li desiatky známych
slovensk˘ch i ãesk˘ch hercov, medzi nimi
napríklad Ladislav Chudík, Emília
Vá‰áryová, Michal Doãolomansk˘ alebo
Václav Postráneck˘. âesk˘ komik Bolek
Polívka, ktorého práve trápia zdravotné
ÈaÏkosti, pripil vo videozázname na
Satinského nesmrteºnú du‰u. Medzi
smútoãn˘mi hosÈami boli aj poprední
slovenskí politici, vrátane premiéra
Mikulá‰a Dzurindu. Z âeskej republiky
pri‰iel minister kultúry Pavel Dostál.
S jedn˘m z najpopulárnej‰ích
slovensk˘ch hercov sa vãera rozlúãili i
stovky jeho priaznivcov. Pódium i chodby
divadla zaplavilo mnoÏstvo kvetov a
svieãok.
***
7.1.2003

Rôznorodá skupina
signatárov Ïiada referendum
o vstupe do NATO
BRATISLAVA-sme (rf, hr)-Ján âarnogursk˘
a ìal‰ích 37 ºudí vãera zverejnili v˘zvu, aby o
vstupe Slovenska do NATO rozhodlo
referendum. Mienia rozbehnúÈ petiãnú akciu
a zozbieraÈ 350-tisíc potrebn˘ch podpisov.
Ich Ïelaním je, aby sa referendum konalo
súãasne s plebiscitom o vstupe do Európskej
únie.
V‰etky koaliãné strany vãera v˘zvu odmietli
s t˘m, Ïe referendum o vstupe do NATO je
zbytoãné a ústava ho - na rozdiel od vstupu
do únie - nepredpisuje. Predseda KDH Pavol
Hru‰ovsk˘ povedal, Ïe âarnogursk˘ koná
ako obãan a KDH o jeho iniciatíve nevedelo.
Hru‰ovského mrzí, Ïe âarnogursk˘ sa kvôli
v˘zve spojil s ºuìmi, „medzi ktor˘mi sú aj
b˘valí ãlenovia komunistickej strany“.
Medzi signatármi v˘zvy sú známi ºudia ako
Albert Marenãin, Roman Kalisk˘, ale aj ªubica
Trubíniová z hnutia Greenpeace ãi moderátor
televízie Joj BraÀo Ondru‰. Okrem nich aj
viacerí b˘valí komunisti, napríklad hereãka
Mária Kráºoviãová ãi scenárista Jozef Bob.
Koordinátorom iniciatívy je Eduard Chmelár,
publicista ºavicového t˘Ïdenníka Slovo. „Sme
obãianskou iniciatívou, nie sme napojení na
Ïiadne politické strany,“ povedal. V˘zvu vãera
podporili aj KSS a SNS.
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Signatári sú prevaÏne odporcovia vstupu
Slovenska do NATO. âarnogursk˘ sa
napríklad obáva, Ïe do prípadnej vojny proti
Iraku by mohli byÈ zatiahnutí slovenskí vojaci.
Vo v˘zve sa pí‰e, Ïe „ãlenstvo v NATO
znamená pouÏitie mnohomilardov˘ch
poloÏiek“.
·tátny tajomník ministerstva zahraniãn˘ch
vecí Ivan Korãok povaÏuje v˘zvu za „úãelové
politizovanie s takou váÏnou vecou, ako je
otázka bezpeãnosti krajiny“.
Ak chcú signatári dosiahnuÈ, aby sa
referendum o NATO konalo súãasne s t˘m o
únii, ktoré je v polovici mája, budú sa zrejme
ponáhºaÈ so zbieraním podpisov, aby petíciu
predloÏili prezidentovi ão najskôr.
„Prezident sa niekoºkokrát opakovane
vyjadril, Ïe takéto referendum povaÏuje za
zbytoãné,“ povedal prezidentov hovorca Ján
Füle s t˘m, Ïe ak by sa predsa len uskutoãnilo,
o jeho v˘sledok sa prezident neobáva.
***

PREâO PODPÍSALI

Bratislava-sme (hr) -„Ja ako sociologiãka a
obãianka by som sa s prípadn˘m vstupom do
NATO lep‰ie zmierila, keby o Àom rozhodli
obãania v referende, a nie politické elity,“
vysvetºuje svoj postoj sociologiãka Zuzana
Kusá.
Dlhodob˘ kritik vstupu do NATO, publicista
Eduard Chmelár hovorí, Ïe uÏ nemôÏe
poãúvaÈ veºmi nepresvedãivé správy a lÏi,
ktoré vychádzajú z úst politikov. „Je to v
presadení trochu dôslednej‰ej demokracie,
aby aj obãania boli motivovaní trochu viac sa
zaujímaÈ o veci verejné,“ povedal. On sám je
proti vstupu do NATO.
Keì ªubica Trubíniová z Greenpeace
podpisovala v˘zvu, nevedela, kto e‰te bude
pod Àou podpísan˘, ale napriek tomu si za
svojím podpisom stojí. „To, Ïe sa s niektor˘mi
nezhodnem v niektor˘ch názoroch,
neznamená, Ïe by som nepodporila spoloãnú
vec, o ktorú nám ide,“ povedala. Ona sama
e‰te nie je údajne rozhodnutá a pri ‰ir‰ej
diskusii by si otázku vstupu do NATO
ozrejmila.
***

¤eky ustupují zpût do koryt

PRAHA-lidovky-Lidé Ïijící v blízkosti ﬁek
si mohou ãásteãnû oddechnout. Hladiny
ﬁek v âesku zaãaly jiÏ vãera klesat. Nejvy‰‰í,
tﬁetí povodÀov˘ stupeÀ platil dnes ráno jen
na tﬁech místech. KvÛli nízk˘m teplotám se
v‰ak v korytech ﬁek mohou hromadit kry
Nejvy‰‰í povodÀov˘ stupeÀ, stav ohroÏení,
platil v úter˘ v 09:00 uÏ jen na tﬁech místech,
v pondûlí ráno a odpoledne byl vyhlá‰en
ve ãtyﬁech lokalitách. Vzhledem k
pﬁedpokládan˘m nízk˘m teplotám budou
bûhem celého t˘dne postupnû klesat
v‰echny vodní toky.
OhroÏení v 09:00 platilo na MÏi na odtoku
z vodního díla Hracholusky a na Labi v
Mûlníku a v Ústí. V Ústí nad Labem
kulminovala ﬁeka v pondûlí odpoledne, kdy
její hladina dosáhla v˘‰ky 762 centimetrÛ.
V úter˘ ráno mûlo Labe na ústeckém
vodoãtu 738 centimetrÛ. Pracovníci Povodí
Labe v‰ak varují, Ïe v následujících dnech
by se mohly v nûkter˘ch ﬁekách hromadit
kry.
K normálu se doprava v Ústí vrátí aÏ po
poklesu Labe pod 5,6 metru. Na této v˘‰ce
se ﬁeka vrátí do svého koryta a uvolní tak
zaplavenou Pﬁístavní ulici pro ve‰kerou
dopravu. Kdy to bude, dnes zatím nikdo
neví. PrÛmûrná v˘‰ka labské hladiny v Ústí
je zhruba dva metry. První stupeÀ, bdûlost,
se zde vyhla‰uje pﬁi v˘‰ce Labe 4,5 metru.
Druh˘ stupeÀ, pohotovost, platí od 5,3
metru. Pro nejvy‰‰í stupeÀ, ohroÏení, je
limit ‰est metrÛ.
Druh˘ stupeÀ platí na Vltavû ve VraÀanech
a na Dyji na odtoku z vodního díla Nové
Ml˘ny. PrÛtok vody ve Vltavû v PrazeChuchli udrÏují vodohospodáﬁi na 1000
metrech krychlov˘ch za sekundu. V povodí
Odry jiÏ neplatí Ïádn˘ povodÀov˘ stupeÀ.
***

Dary na tiskov˘ fond
v roce 2002
ABRHAMOVÁ MANGA 11.00
ALÁâ J. 16.00
BABEL MIRO 6.00
âESKOSLOVENSK¯ BAPT. SBOR 100.00
BAUER EDMUND 5.00
BED¤ICH PETR 33.00
BENE· JI¤Í 13.00
BENKO P 20.00
BOTEK J. 11.00
BUNDÁLEK ELIZABETH 16.00
BUTAS S. & A. 6.00
DEMETER EMIL 10.00
DEUTSCH HANA 1.00
DOBRANSK¯ JURAJ 93.00
FALT¯NEK ALEX 20.00
DR.FARKAS LESLIE 20.00
DR. FIC V. R. 5.00
FORSTL MILO 6.00
FREUND JOHN 1.00
FR¯ZEK V.P. 6.00
GABÁNEK JOHN 10.00
HAJEK MILO· 20.00
HALBICH N. 6.00
HANKO JAN 5.00
HAVLÍK EVA 25.00
HILBERT SLÁVA 1.00
HNÁT MATYLDA 7.00
HORâICA EVA 6.00
HORTON JITKA 16.00
HYNEK J. 11.00
JANODA GLORIA 6.00
JANOUCH KAREL 6.00
JEâMEN M. 30.00
JUNEK PETER 2.00
KLOBOUK JI¤Í 2.00
KOâÍ KAREL 6.00
KOPEL D.D. 23.00
KO·ËÁL ARNO·T 16.00
JUDR, KREJâA JAN 6.00
KUBI· MARGITA 1.00
KUCHA¤ JOSEPH 1.00
KÒSKA JANA 1.00
KYLAR GEORGE 10.00
LEGIERSKI GEORGE 6.00
LEPKA J. 16.00
LEV M. 5.00
LIâKO M. 6.00
LINCZENYI EMA 6.00
MASTAL¯¤ RUDOLF 10.00
MATANOVIâ B.M. 16.00
MATùJOVIâ JAN 116.00
MATIâKA J. 10.00
MEN·ÍK VLASTA 66.00
MESTIC EVA 30.00
MIHALINA B. 26.00
MILITK¯ 10.00
NEBESK¯ V. J. 20.00
NEUDORFL PAVEL 1.00
NOR JI¤Í & JANA 25.00
OR·OV¯ MIROSLAV 16.00
ORT MIROSLAV 6.00
PCHÁLEK EVA 68.00
DR.PELNÁ¤ P¤EMYSL 16.00
PIRKO J. 6.00
POLIAK J. 66.00
PROKÒPEK ZD. 5.00
RAK·ANY SIDONIA 100.00
¤EZÁâ MARCELA 1.00
ROHN BLANKA 16.00
ROUS FRANK 11.00
RÒÎIâKA KAREL 6.00
·ÁNDOROVA R. 6.00
SEMEC VERA 1.00
SEP MILAN 1.00
SEVELKA VùRA 20.00
SKLEN RUDI 1.00
·KODA JI¤Í 6.00
·OLC MILO· 6.00
SOUDEK DU·AN 16.00
SOUDEK L. 1.00
STARÁ M. 16.00
ST¤ELEC VLASTA 16.00
STROM JOSEF 6.00
STUDNIâKA Z.&.M. 33.00
·UCHMA MILO· 40.00
SUR¯ MARIE 1.00
SUR¯ IVAN 6.00
TAUFER JAROSLAV 6.00
TICH¯ VICTOR 45.00
TOCHOR EVA 16.00
TRÓBL VLASTA 16.00
TUREâEK E. 0.00
ULLMAN OLGA 6.00
ULMANN STAN 10.00
VACULÍK JOSEPH J. 10.00
VOBRUBA VLADIMIR 6.00
ZAJÍC JAN V. 16.00
ZAVORAL V. 6.00
ZEMAN ALE· 4.00
ZOLLER VLADIMÍR 1.00
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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)
v˘stava potrvá 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;

Ode to Joy - New song
This painting is in a group
exhibition (30 artists) titled
A New Heaven and a New
Earth. It will be at the
Lookout Gallery, at Regent
College, 5800 University
Blvd., (UBC Campus)
Vancouver, BC.
Jan 15-Feb 4, 2003.
Tel.: 1-800-663-8664.
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

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
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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 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

Ejhle ãlovûk…

(2002/10)
UÏ po léta se snaÏím, alespoÀ v
nejminimálnûj‰í míﬁe, sledovat politické
události ve svûtû. Dosud tak ãiním z tûchto
dÛvodÛ:
1) Je asi dobré, b˘t alespoÀ v nejpodstatnûj‰ím
informován.
2) Nûkdy to není docela bez zajímavosti
snaÏit se o to.
3) Má si tak poãínat vlastnû kaÏd˘ kulturní,
prÛmûrnû inteligentní ãlovûk.
4) Takové sledování svûtového dûní (v tisku,
mediích) snad mÛÏe vylouãit mnohá zkreslení
ãi nepﬁesnosti v názoru, pokud jeden pﬁijímá
informace z druhé ruky (od pﬁátel, znám˘ch…)
JenÏe, kdyÏ se nad touto snahou a snaÏivostí
ãas od ãasu zamyslím, shledávám, Ïe vlastnû
je to, potaÏmo vzato, zbyteãné. NeboÈ svûtové
události se vyvíjí podle zákonitostí, o kter˘ch
asi nemám ani ponûtí.
TakÏe, nebylo by mnohem uÏiteãnûj‰í namísto
takové snahy sledovat svûtové dûní vûnovat
se ãetbû klasikÛ, poslechu znamenité hudby,
pﬁípadnû aktivnímu sportování?
***
Rok dospûl opût k datu, které znamená
bezmála více veãer nebo noc neÏli den. Je to
jednadvacát˘ prosinec, nejkrat‰í den v roce,
tedy na svûtlo den nejchud‰í.
Nevím, jak ostatní moji stárnoucí spoluobãané,
ale tento nejkrat‰í den v roce (tedy nejkrat‰í
doba, kdy je dobﬁe vidût na hezké dámy nebo
na stromy, domy v okolí atd.) rok od roku
silnûji mne deprimuje.
Dosud jsem v té vûci nevyhledal odborníka,
nicménû myslím, Ïe by mi stejnû nepomohl…
***
Tû‰il jsem se, aÏ v této provincii Britská
Kolumbie padne vláda NDP. To se v minul˘ch
volbách stalo. Ale, bohuÏel, v˘sledek je
pramálo radostn˘. Liberálové získali absolutní
vût‰inu, tedy mandát neomezenû vládnout. A
to je v dne‰ní dobû, a moÏná, Ïe tomu tak bylo
aÏ na v˘jimky vÏdycky, malinkat˘ malér.
Premier Campbell, jako vÛdce opozice figura
nijaká, kdyÏ se stal premiérem Britské
Kolumbie s opozicí ãítající dvû dámy (NDP),
jakoby náhle opojen neomezenou mocí,
dopou‰tí se ãinÛ, které mne, zavilého odpÛrce
NDP, fascinují… v negativním slova smyslu.
A jak se zdá, Campbellova vláda pﬁipravuje
nám je‰tû hor‰í ãasy.
Dostává snad tento ná‰ premiér rady od
na‰eho federálního Jeníka, kter˘ posunuje
Kanadu k pomalému, ale obávám se, Ïe spí‰
rychlej‰ímu poklesu prestiÏe, ekonomické a
jiné…
***
Za‰el jsem si poslechnout jazz do pﬁíjemného
podniku na Robson Street. O’Doul’s. Muzika
byla dobrá, na piano hrál mladík ze Seattlu,
jeho technika byla fenomentální.
Ze svého místa u barového pultu vidûl jsem
na ãlovûka, kter˘ mû upoutal. Byl to muÏ
stﬁedního vûku a pﬁitaÏlivého zjevu. Jeho tváﬁ

Nová adresa: 150 King St. W., # 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario M5H 1J9
E-mail: ivan.znasik@mytravel.ca

byl ozdobena knírkem pﬁíhodné velikosti, jeho
vlas byl stále solidní, rozdûlen˘ pû‰inkou.
Stál u barového pultu v elegantním svûtlém
montgomeráku a leÏérnû hledûl kolem sebe.
Mírnû pootevﬁená ústa dodávala mu zajímav˘
aÏ tajemn˘ v˘raz. Chvilkami pﬁipomínal mi
Petra O’Toola, slavného herce.
Byl jsem blízko místa, kde barmanka splÀovala
jeho pﬁání. Doná‰ela tomu chlapíkovi nespoãet
nádhern˘ch ãí‰í na jejichÏ dnû kolébal se
zlat˘ nápoj Grand Marnier.
Elegán s poÏitkem upíjel jednu ãí‰i za druhou.
Se stále stejn˘m v˘razem díval se podnikem
kolem sebe. Nev‰iml jsem si, Ïe by alespoÀ
jednou muzikantÛm zatleskal.
Chvilkami jsem mu ale závidûl jeho vizáÏ.
Byla impozantní. ¤ekl jsem si: To ale
neznamená, Ïe to není blbec. A pak jsem
vidûl, Ïe kyne barmance a odchází.
Doufám, Ïe svÛj úãet vyrovnal…
***
Nûkdy, náhle a bezmála neoãekávanû,
zmocÀuje se mû touha sednout na letadlo a
odletût okamÏitû do tepl˘ch krajin Mexika
nebo Havaje. Pravda, nûkolikrát se nám to
podaﬁilo. Ale to byly odlety plánované,
podniknuté s rozmyslem. A nikoli o Vánocích.
Ale v tento vánoãní ãas, nutkání je zcela jiné,
silné, impulzivní… a poznamenané jistotou
neuskuteãnitelnosti. NeboÈ choÈ rozhodla. Já
chci vÏdycky trávit Vánoce doma. MoÏná tak
je‰tû v Praze, ale tam v tu dobu není vlídné
poãasí, pﬁiznává. Tak pravila.
A pﬁece… jsem si jist, Ïe Vánoce v Mexiku
mohou mít znaãn˘ pÛvab. Mexiãané mají
umûleck˘ talent a moÏná, Ïe jesliãky na
námûstí v Puerto Vallartû jsou pÛvabnûj‰í
neÏli ty v na‰em okolí. A sníh ani mráz by mi
vûru nijak nechybûly, navzdory vánoãnímu
období…
***
P.S. Autor je si vûdom ãasové opoÏdûnosti
shora uveden˘ch textÛ.
Vladimír Cícha-Vancouver
***

Prosím o pomoc!
Volám sa Franti‰ka Sláviková, hºadám
prácu ako opatrovateºka star‰ích ºudí
alebo handicapovan˘ch ºudí. Chcela by
som pracovaÈ v slovenskej, ãeskej alebo
poºskej rodine.
Prosím Vás pomôÏte mi pri hºadaní ºudí,
ktorí ma potrebujú alebo po‰lite mi kontakt
na agentúru ktorá sa t˘mto zaoberá.
Dopredu Vám ìakujem.
slavik.miro@post.sk

Voláte do âeska?
Jenom 10 centÛ za minutu?
Voláte pﬁímo:
011-420… atd.
Kanada 7 centÛ za minutu
MÛÏete mít 5 centÛ
veãer a víkendy.
První mûsíc: 60 minut
zdarma!
Volejte Václava
416/621-5948
1229-2

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
Ostrava
Prague
Ko‰ice
Bratislava

Sun Destination
Call Ivan Zná‰ik

(416) 593-0837

Úãetnictví pro malé
podniky i jednotlivce
Volejte Evu:
905-790-1190
1230-2
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MOJE KUCHYNù

Jednoho krásného dne mi moje domovní
správa nadûlila nová okna - ta moderní,
izolaãní. Tato událost mû nadchla natolik,
Ïe jsem si hned, tentokrát na vlastní náklady,
poﬁídil i dálkové vytápûní - kdyÏ uÏ mám ta
okna. Tím v‰ak mÛj elán zútulnit si pﬁíbytek
zdaleka je‰tû neochabl. Moje pozornost se
nyní soustﬁedila na zhruba deset let starou
kuchyni.
Pravda - mohl jsem klidnû rok poãkat, na
novou kuchyni na‰etﬁit (nemalou investicí
do dálkového topení jsem finanãnû
vykrvácel), a potom si poﬁídit kuchyni m˘ch
snÛ na poãkání, vãetnû montáÏe. ProtoÏe
jsem cel˘ rok ãekat nechtûl, rozhodl jsem
se jinak, a poÏádal o pomoc pﬁátele.
Nejprve jsem tento nápad konzultoval
nezávaznû s pﬁáteli, jejichÏ názor na mé
plány mû silnû zajímal. Dosti nevybírav˘m
zpÛsobem mi vynadali do hlupákÛ, Ïe se
pou‰tím do vûcí, o kter˘ch uÏ pﬁedem vím,
Ïe je sám nedokáÏu pﬁivézt do zdárného
konce. Zviklat mû v‰ak nedokázali.
Hned pﬁi první pﬁíleÏitosti jsem oslovil
dobrého známého, malíﬁe obrazÛ, kter˘ se
drÏí finanãnû nad vodou zednick˘mi
pracemi, opravami nábytku a pod. MÛj dotaz
jej vyloÏenû potû‰il, nad‰enû mi ukazoval
na fotografiích jiÏ jednu kuchyÀskou linku
zbudovanou vlastníma rukama. Do t˘dne
byl u mne. Nakoupili jsme spoleãnû v‰e
potﬁebné, nechal jsem mu nûjaké peníze
na v˘daje v dobû mé nepﬁítomnosti a vydal
se na cesty.
Po t˘dnu jsem se vrátil v nadûji, Ïe kdyÏ uÏ
kuchynû nebude zcela hotová, tak se
alespoÀ bude její koneãná podoba nûjak˘m
zpÛsobem r˘sovat. Nic takového. Stará
kuchyÀská linka zmizela - nikoli v‰ak pﬁed
domem v popelnici, n˘brÏ na obrovské
hromadû v téÏe místnosti. A na jejím
pÛvodním místû zela temná prázdnota naprosté nic! Pouze sem tam chab˘ náznak,
Ïe zde a zde se jednou postaví podpÛrná
zídka pro pracovní desku...
Moje oãividné rozãarování se pﬁítel malíﬁ
snaÏil ze v‰ech sil rozpt˘lit, napﬁíklad
lamentováním nad katastrofálním stavem
podlahy v kuchyni a jin˘mi nepﬁíznûmi osudu
- av‰ak marnû. Pohled na ãetné láhve od
vína a plechovky od piva, volnû loÏené na
podlaze, mû nakonec utvrdil v rozhodnutí,
Ïe pﬁítele malíﬁe po‰lu obratem domÛ.
V Ïádném pﬁípadû jsem nejednal v afektu,
n˘brÏ po zralé úvaze. Dobr˘ch deset let
jsem totiÏ odslouÏil jako sociální pracovník.
Za tuto pomûrnû dlouhou dobu jsem se
ocitl nesãetnûkrát v situacích, srovnateln˘ch
s tou shora popsanou: nepopsateln˘ chaos
a uprostﬁed nûho jakási lidská hromádka
ne‰tûstí; pﬁiãemÏ vÛbec není jasné, kdo má
vlastnû navrch; zda síly chaosu, zrcadlící
se v troskách nábytku, prázdn˘ch lahvích a
plechovkách od alkoholu, a nebo pﬁece jen
ten ãlovûk, kter˘ takov˘ chaos produkuje?
Pﬁed deseti lety by moje priority bezesporu

znûly; ka‰li na kuchyni, tvÛj pﬁítel je
dÛleÏitûj‰í.
Nyní jsem si ﬁekl: tomuhle ãlovûkovi
nedokáÏe‰ pomoci, nato nemá‰ na to ani
sílu ani trpûlivost.
TakÏe jsem ho vyplatil - pr˘ královsky - a
jal se hledat nového pﬁítele.
Objevil se takov˘ - pracovit˘, ‰ikovn˘,
razantní. Dvakrát nebo tﬁikrát za mnou pﬁijel,
udûlal kus práce, ale náhle pﬁestal jezdit.
Po telefonu se tváﬁí pﬁátelsky nezávaznû.
ProtoÏe mû pﬁed “akcí kuchynû”
nav‰tûvoval prakticky kaÏd˘ mûsíc,
dom˘‰lím se, Ïe po nûm zﬁejmû poÏaduju
víc neÏ on je ochoten do na‰eho pﬁátelství
investovat. Inu, nezb˘vá mi, neÏ akceptovat
jeho svobodné rozhodnutí, z na‰eho
pﬁátelství “pﬁátelsky nezávaznû” vycouvat.
Po více jak pÛlroãním marném ãekání
jsem se tedy obrátil jiÏ na tﬁetího pﬁítele s
prosbou o pomoc.
Abych dlouho nenapínal - tﬁetím
pomocníkem jsem pﬁímo nad‰en˘! Pracuje
rozváÏnû, ãistû, s láskou k detailu. Jedním
slovem - jeho práce mû, totálního
manuálního analfabeta, uvádí v témûﬁ
extatické nad‰ení!
Na druhé stranû mû v‰ak jeho chování,
podobnû jako chování jeho Ïeny, obãas
pﬁivádí do nemal˘ch rozpakÛ.
Oba jsou totiÏ hluboce pﬁesvûdãeni o tom,
Ïe já svoji manuální ne‰ikovnost (pﬁesnûji:
nemohoucnost) pouze pﬁedstírám, tedy,
Ïe to, co poÏaduji od sv˘ch pﬁátel, bych pﬁi
tro‰e dobré vÛle dokázal docela jistû sám.
Nijak neumdlévají v rodiãovsky laskavém
naléhání, abych se práce ne‰títil...
Pﬁi v˘chovû dítûte je pﬁirozenû dÛleÏité,
ne-li to nejdÛleÏitûj‰í, malého ãlovíãka
povzbuzovat, uãit pﬁekonávat pﬁekáÏky,
stavût laÈku vÏdy o tro‰iãku v˘‰, neÏ na
jakou si dítû samo troufá.
Nicménû ve svûtû dospûl˘ch, navíc mezi
pﬁáteli, pÛsobí
toto “v˘chovné
povzbuzování” pﬁece jen ponûkud zvlá‰tnû,
pﬁinejmen‰ím na mû. Jako kdyby mû nûkdo
pﬁemlouval ke stript˘zu, ze kterého bude
zaruãenû v‰em zúãastnûn˘m nakonec
‰patnû - pﬁedem to v‰ak nikomu
nevysvûtlí‰...
***
Nebyl jsem to v‰ak já sám, kdo dal tuto
lavinu sebeobnaÏování do pohybu?
Nevyslal jsem do v‰ech svûtov˘ch stran
zoufalé volání SOS ohlednû své kuchynû?
Nepﬁitlaãil jsem tím své pﬁátele dost
nevybírav˘m zpÛsobem ke zdi? Nepﬁinutil
jsem je zjevit své skuteãné já? ByÈ mi
pﬁedem mohlo b˘t jasné, Ïe to zﬁejmû
nebude vÏdy vábná podívaná?
Pﬁesto jsem se do této akce pustil. Není se
tedy ãemu divit, Ïe mû lavina strhla s sebou,
Ïe jsem to nakonec já, kdy tady stojí
uprostﬁed staveni‰tû s kalhotama na pÛl
Ïerdi.....
Franti‰ek Matula - VídeÀ
***
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Sports

1-416

Baltika Cup
16.12. Finsko-Slovensko 4:1
17.12. âesko-·védsko 2:1 po prodlouÏení
18.12. âesko-Slovensko 6:1
20.12. Slovensko-·védsko 3:1
21.12. Slovensko-Rusko 1:3, âesko-Finsko
3:2
22.12. âesko-Rusko 3:4 po samostatn˘ch
nájezdech.

Tabulka:
1. âR
2. Finsko
3. Rusko
4. Slovensko
5. ·védsko

4
4
4
4
4

14:8
10:5
11:7
6:14
2:9

9
9
8
3
1

MS juniorÛ v Halifaxu

Skupina A: âR-Nûmecko 3:0, âR-Kanada
0:4, âR-·védsko 3:1, âR-Finsko 2:2.
Skupina B: Slovensko-Bûlorusko 11:1,
Slovensko-Rusko 0:4, Slovensko-·v˘carsko
3:0, Slovensko-USA 1:3.
âtvrtfinále: âesko-USA 3:4, SlovenskoFinsko 0:6
O 5. místo: Slovensko-âesko 2:0.
O 3. místo: Finsko-USA 3:2
Finále: Rusko-Kanada 3:2
***

âeská hokejová liga

33. kolo (27.12.): Sparta-Vítkovice 4:3 po
prodl., Zlín-Budûjovice 1:2 po prodl., HavíﬁovSlavia 0:3, Tﬁinec-Vsetín 10:4, PardubiceLiberec 3:2 po prodl., Znojmo-Litvínov 4:3 po
prodl., PlzeÀ-Karlovy Vary 3:1.
34. kolo (29.12.): Vítkovice-Pardubice 3:1,
Budûjovice-PlzeÀ 3:2, Slavia-Tﬁinec 4:0,
Liberec-Znojmo 3:4, K.Vary-Havíﬁov 7:1,
Litvínov-Zlín 2:0.
35. kolo (3.1.): Tﬁinec-Vítkovice 4:6, ZlínVsetín 4:5, Havíﬁov-Litvínov 1:4, ZnojmoPardubice 1:2, K. Vary-Budûjovice 1:2, SpartaLiberec 4:3 po prodl., Slavia-PlzeÀ 5:0.
36. kolo (5.1.): Pardubice-Tﬁinec 5:2, VsetínHavíﬁov 5:0, Vítkovice-PlzeÀ 5:2, SlaviaBudûjovice 3:4, Znojmo-Sparta 1:5, LitvínovK. Vary 1:2.
37. kolo (7.1.): Tﬁinec-Liberec 4:1, ZlínVítkovice 4:2, Havíﬁov-Znojmo 4:5, PlzeÀLitvínov 5:2, Budûjovice-Vsetín 2:4, SpartaPardubice 3:3, Slavia-K. Vary 2:0.
***

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

37
36
37
37
35
37
37
36
37
37
37
37
37
37

132:75
107:55
136:108
113:90
99:81
108:95
95:105
109:109
87:92
101:99
94:115
88:117
94:107
62:177

84
72
60
60
60
58
53
52
52
51
48
43
40
11

NHL
Kaberle se postaral o remízu
Toronto-San Jose 3:3
Branky: 22. Antropov 9 (Tucker, Mogilnyj),
51. Kaberle 6 (Mogilnyj, Antropov)
pﬁesilovka, 56. Sundin 17 (Kaberle,
Antropov) pﬁesilovka - 8. Sturm 12 (Marleau,
Selanne) pﬁesilovka, 9. Cheechoo 2 (Smith,
Bradley), 34. McGillies 1 (Selanne, Marleau)
pﬁesilovka. Stﬁely na branku: 26:29.
Pﬁesilovky: 6:5. VyuÏití: 2:2. Diváci: 19212.
JiÏ v 9. sekundû mûl první pﬁíleÏitost Sundin,
ale Jevgenij Nabokov v brance Sharks byl
na místû. Pak v‰ak pﬁi‰li pﬁekvapivû ke
slovu Sharks a dvakrát skórovali, coÏ byla
narkóza pro domácí Maple Leafs, kteﬁí
pokojnû dﬁímali aÏ do 50. minuty. Jedinou
v˘jimkou byla Antropovova branka bruslí
po stﬁele Tuckera, na kterou v‰ak odpovûdûl
hostující McGillies v 34. minutû. Teprve v
závûru utkání se Toronto probudilo a utkání
zaãalo mít spád. Nejprve po perfektním
vy‰achování soupeﬁovy obrany Tomá‰
Kaberle do prázdné branky sníÏil.
Dramatick˘ byl závûr utkání. V 55. minutû
po dvojím chybném vhazování dostalo San
Jose dvouminutov˘ trest, kter˘ Toronto
vyuÏilo, kdyÏ Sundin teãoval Kaberleho
stﬁelu za Nabokovova záda. V prodlouÏení
vyslali Îraloci na torontskou branku osm
stﬁel, ale i na druhé stranû mûl Sundin
pﬁíleÏitost skórovat. Po zápase byl vyhlá‰en
jako nejlep‰í hráã utkání Tomá‰ Kaberle.
Proto jsme mu také poloÏili nûkolik otázek.
ABE: Jak hodnotí‰ toto utkání?
TK: Byl to pro nás tûÏk˘ zápas, protoÏe
San Jose prohrálo v Ottawû 3:9 a muÏstvo,
které takto prohraje se snaÏí napravit
reputaci. Posilnili obranu, coÏ dokázali
hlavnû v první tﬁetinû, kdy jsme se nedostali
prakticky ke stﬁele. NeÏ jsme se staãili
vzpamatovat, tak to bylo 0:2. V prÛbûhu
utkání jsme se nemohli dostat do hry. Ani
pﬁesilovka nám ne‰la. V druhé tﬁetinû jsme
se trochu vzpamatovali a v tﬁetí jsme hráli
koneãnû dobﬁe, tak, jak jsme mûli hrát od
zaãátku.
ABE: Branka a asistence…
TK: V závûreãné tﬁetinû jsme mûli tﬁi
pﬁesilovky. Pﬁi nich jsme si zaãali nahrávat
a já dostal ideální pﬁihrávku od Mogilného
a uÏ jsem mûl jen prázdnou branku. Pﬁi
vyrovnávací brance se jednalo o takovou
nastﬁelenou nahrávku na Sundina.
ABE: Této brance pﬁedcházela kuriózní
situace. Vylouãení po dvou chybn˘ch
vhazováních…
TK: Nám se to stalo poprvé, ale uÏ jsem to
v NHL vidûl. Je to nové pravidlo. MuÏstvo
musí do pûti sekund b˘t pﬁipraveno hrát.

January 9, 2003

ABE: V prodlouÏení mûlo San Jose
osm stﬁel na branku…
TK: Jednalo se o otevﬁené utkání a
vzhledem k tomu, Ïe jsou v jiné konferenci,
prakticky se nebránilo.
ABE: Toronto hrálo v prodlouÏení s
dvûma útoãníky a dvûma obránci. Hraje
se nûkdy prodlouÏení s tﬁemi útoãníky a
pouze jedním obráncem?
TK: KaÏd˘ hráã na ledû ví, co má dûlat.
KdyÏ jde obránce dopﬁedu, tak za nûj musí
útoãník zaskoãit. Obãas nûkterá muÏstva
to zkou‰í tﬁi plus jeden. Ale vût‰inou toho
tﬁetího útoãníka nahrazuje útoãn˘ obránce
a kaÏdé muÏstvo má jednoho nebo dva
takové hráãe.
***

atlantské obrany…
RR: To, Ïe dokázal vyuÏít jejich chyb nám
skuteãnû hodnû pomohlo.
ABE: I v tomto utkání jsi zaznamenal
jednu asistenci…
RR: Vím, Ïe proti Atlantû se dá hrát od
zadního mantinelu. Aki Berg mi pﬁesnû
nahrál za branku. Mûl jsem dost ãasu a
nalezl jsem Hoglundovu hokejku. Pro nûj
uÏ nebylo problémem dát gól.
ABE: Jaké je Tvé pﬁání do roku 2003?
RR: Je dÛleÏité, aby byl mír a klid. Celá
zemûkoule je divoká. Násilí a rÛzné atentáty
nepﬁispívají Ïivotu. Chtûl bych, aby se to
zklidnilo. Jinak bych pﬁál v‰em, aby byli
zdraví.
***

Mogilnyj nadûloval
Toronto-Atlanta 5:1

Jako na stﬁelnici
Toronto-New Jersey 2:1

Branky: 27. Hoglund 6 (Reichel, Berg),
36. Mogilnyj 14, v oslabení, 38. Mogilnyj 15
(Tucker, Kaberle), 51. Berg 2 (Mogilnyj,
Sundin), 59. Mogilnyj 16 (Tucker) - 23.
Hrkac (Svartvadet). Stﬁely na branku: 27:21.
Tﬁetiny: 0:0, 3:1, 2:0. Pﬁesilovky: 3:6. VyuÏití:
0:0. Diváci: 19202. KdyÏ pﬁicházeli diváci
do Air Canada Centre s ãepicemi, které
nosí Santa Claus, netu‰ili, Ïe mnozí se
budou vracet domÛ bez nich. DÛvodem byl
hattrick Alexandra Mogilného, po kterém
byla ledová plocha zasypána nejen
klobouky, ale právû santaclausovsk˘mi
ãepicemi. Torontské vítûzství v‰ak nebylo
tak hladké, jak by mohl napovídat v˘sledek.
Byl to hostující Hrkac, kter˘ otevﬁel skóre
stﬁelou z levé strany do Belfourovy branky,
pﬁímo pod klacek. Hosté se v‰ak z vedení
neradovali dlouho. Aki Berg totiÏ nalezl za
brankou volného Roberta Reichla a jeho
nahrávka na Hoglunda, kter˘ hrál pûtist˘
zápas znamenala vyrovnání. Toronto dostal
do vedení Alexander Mogilnyj, kdyÏ vystihl
pﬁihrávku atlantsk˘ch obráncÛ a sólo
zakonãil stﬁelou mezi Nurminenovy betony.
Tﬁetí branku vstﬁelil rovnûÏ Mogilnyj
tentokrát po Tuckerovû nahrávce od
zadního mantinelu. V závûreãné tﬁetinû
Berg od modré ãáry zv˘‰il na 4:1. Skóre
pak ukonãil svou tﬁetí brankou opût po
samostatném nájezdu Alexander Mogilnyj
angliãanem. Autorem jedné asistence byl
Robert Reichel a tak jsme se ho zeptali, jak
hodnotí tento zápas.
RR: Bylo to tûÏké utkání a s Atlantou
nemáme pﬁíznivou bilanci. Dnes to zaãalo
podobnû, ale v druhé tﬁetinû se nám to
podaﬁilo otoãit. Pﬁesto si myslím, Ïe jsme
nehráli dobﬁe. Dûlali jsme chyby, které
bychom nemûli dûlat. Pomohlo nám, Ïe
jsme skórovali.
ABE: Góly Mogilného byly po chybû

Branky: 19. Fitzgerald 3 (Gavey, Healey),
44. Green 5 (Mogilnyj, ·vehla) pﬁesilovka 35. Langenbrunner 11 (Gomez, Rafalski).
Stﬁely na branku: 19:51 (!). Pﬁesilovky: 3:6.
VyuÏití: 1:1. Diváci: 19287. Tﬁetiny: 1:0, 0:1,
1:0. Po páteãním vítûzství Devils nad Torontem
v East Rutherfordu 2:0 do‰lo k odvetû mezi
obûma soupeﬁi. V Torontû v‰ak bûhem noci
napadlo dvacet centimetrÛ snûhu, letadlo mûlo
zpoÏdûní, takÏe se na hráãích, obzvlá‰tû na
domácích, projevila únava. Bûhem zápasu to
pak vypadalo jako na stﬁelnici. Domácí brankáﬁ
Belfour kryl z 51 stﬁel padesát, coÏ bylo nejvíce
v této sezónû. Kapituloval pouze jednou po
stﬁele Langenbrunnera z blízka v 35. minutû.
Toronto mûlo tentokrát více ‰tûstí, coÏ pﬁiznal
i trenér Quinn. První branku Maple Leafs
vstﬁelil z hranice brankovi‰tû po nahrávce
Gaveye Fitzgerald. Druh˘ gól pﬁipojil Green
stﬁelou z pravé strany, kterou Brodeur zﬁejmû
podcenil. V závûru utkání se Devils snaÏili
zoufale vyrovnat, ale nepodaﬁilo se jim to. V
jejich muÏstvu nastoupil i Slovák Jiﬁí Bíãek,
kter˘ vstﬁelil v pátek jednu ze dvou branek
Devils. PoÏádali jsme ho o zhodnocení utkání.
JB: I v tomto zápase jsme mûli hodnû stﬁel
na branku. Belfour nás v‰ak tentokrát vychytal.
Vytvoﬁili jsme si po vãerej‰ím tûÏkém utkání
‰ance, ale nepodaﬁilo se nám je promûnit.
Nyní se musíme pﬁipravit na dal‰í zápasy,
abychom opût zaãali vyhrávat.
ABE: Ve v‰ech dosavadních leto‰ních
zápasech padlo málo gólÛ; ãím je to
zpÛsobeno?
JB: Oba brankáﬁi odvedli kus dobré práce,
coÏ je podstatné a pak se hraje obrann˘
hokej. V takovém pﬁípadû muÏstvo, které
udûlá víc chyb prohraje.
ABE: Hrajete obrann˘ hokej také proti
muÏstvÛm ze Západní konference nebo
hru více otevﬁete?
JB: Stále hrajeme tímto zpÛsobem.
Nemûníme ho. Obãas prohrajeme, ale
vût‰inou se nám daﬁí, proto není potﬁeba nûco
mûnit. Dnes jsme navíc nehráli tak vyslovenû
obrann˘ hokej. Z 51 stﬁel to tam také mohlo
víckrát spadnout.
ABE: Jak to vypadá s ãasem na ledû?
JB: S tím jsem velmi spokojen˘. Hraji ãasto
s Patrikem Eliá‰em a Sergejem Brylinem. Byl
jsem na ledû i pﬁi pﬁesilovce. Doufám, Ïe to
takto bude pokraãovat.
Ale‰ Bﬁezina

Slovenská hokejová liga
36. kolo (27.12.): Îilina-Skalica 2:2, L.
Mikulá‰-Trenãín 2:7, Zvolen-Poprad 4:2,
Martin-Sp. N. Ves 3:1, Ko‰ice-Slovan 4:2.
37. kolo (29.12.): Martin-Îilina 3:2, ZvolenSp. N. Ves 7:0, Ko‰ice-Poprad 4:1, L. MIkulá‰Slovan 0:3, Skalica-Trenãín 2:2.
38. kolo (7.1.): Îilina-Trenãín 2:0, SlovanSkalica 5:2, Poprad-L. Mikulá‰ 4:3, Sp. N.
Ves-Ko‰ice 4:6, Martin-Zvolen 4:1.

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

Tabuºka
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

133:86
131:72
137:87
123:90
99:91
91:89
101:123
95:142
98:118
60:170

78
77
74
69
54
52
47
41
36
13

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
ve stﬁedu 8. ledna 2003 v 0:40
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde
31. ledna 2003

Danforth Ave.

Bloor St. W

Ossington Ave.

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

Tomá‰ Kaberle se tû‰í velké popularitû nejen v âechách, ale i na Slovensku, o ãemÏ svûdãí
snímek po sobotním utkání proti New Jersey Devils, na kterém je s pﬁíznivci z Bratislavy. Spolu
s ostatními na‰imi hokejisty v dresu Maple Leafs pak pﬁeje ãtenáﬁÛm Satellitu v‰e nejlep‰í v
Novém roce 2003.

Broadview Ave.
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
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