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Ach ti ·védové!
Nedávno pﬁi‰la neuvûﬁitelná zpráva. Památník Jana
Ámose Komenského v holandském Naardenu má b˘t
uzavﬁen. V ãeském rozhlasu se vedou uãené debaty o
tom, jestli byl Komensk˘ pacifistou nebo ne. Jisté je, Ïe
se pﬁi tﬁicetileté válce spoléhal na ·védy, dokonce v
roce 1642 do ·védska i zajel, ale nakonec v roce 1648
jeho nadûje skonãily s Vestfalsk˘m mírem a válkou pﬁi
které zahynula tﬁetina obyvatelstva se nic nevyﬁe‰ilo.
Nebylo to v‰ak poslední zklamání, které nám ·védové
u‰tûdﬁili. VzpomeÀme jen na legendárního Svena
Tumbu Johanssona, kter˘ nejednou pra‰til hokejkou
pﬁes prsty na‰e reprezentanty a na rok 1969 kdy po
slavném vítûzství ve Stockholum 4:3 nad nenávidûn˘mI
okupanty nás ·védové pﬁivedli k slzám a na stupních
vítûzÛ stáli pﬁece jen hráãi v ãerven˘ch dresech s
písmeny CCCP na prsou (za toto oznaãení pﬁi‰el
komentátor Ludûk Brábník v polovinû sedmdesát˘ch
let o chleba). Hnûv ãeského a slovenského národa se
tehdy z ãásti obrátil proti blonìat˘m potomkÛm VikingÛ.
„Nic nechápou!“ volal rozhoﬁãen˘ lid.
Ale ·védové chápali. Po svém zachraÀovali poctivost
hry, zkrátka fair play. Mnohokrát jsem si na tento
okamÏik vzpomnûl, kdyÏ jsem vidûl podplacená a tudíÏ
nudná utkání, kdy se dalo pﬁedpokládat, jak v‰e
dopadne. Jednodu‰e ﬁeãeno sportovní ‰a‰kárny.
Pﬁi tom se nedá ﬁíci, Ïe by ·védové nepletli sport do
politiky, Svûdãí o tom následující léta, kdyÏ ‰véd‰tí
hokejisté na protest proti neudûlení víz ‰védsk˘m
novináﬁÛm nepﬁijeli k hokejovému utkání do Prahy.
ZaslouÏili se tak o to, Ïe bylo vydáno do ·védska malé
dítû ãesk˘m emigrantÛm. Neb˘t toho, svût by znal
tûÏko modelku Pavlínu Poﬁízkovou.
Zkrátka ·védové dûlali vÏdycky potíÏe. Pro lidi na
Západû, byli pﬁíli‰ nalevo, pro komunisty zase napravo.
V dobû, kdy nás v‰ichni pﬁesvûdãují, Ïe je nutné b˘t v
NATO, ·védové tam provokativnû nejsou a zÛstávají
neutrální.
KdyÏ chtûli dát komunisti poslední hﬁebíãek
náboÏenství do rakve v roce 1956, natoãil reÏisér
Ingmar Bergman Sedmou peãeÈ.
Podle pivních ekomomÛ je ·védsko na pokraji krachu,
ale pﬁesto nemá na ulici Ïebráky. PﬁestoÏe je o lidi
postaráno a ti se nemají ãeho obávat, je tam hodnû
sebevraÏd. Není tam vysoká kriminalita, ale v minul˘ch
dnech byla zavraÏdûná ‰védská ministrynû
zahraniãních vûcí Anna Lindhová, druh˘ politik po
Olofovi Palmem, kterého zastﬁelil neznám˘ muÏ v roce
1986.
·védové jsou nevyzpytatelní a svoji zvlá‰tnost, i pﬁes
masivní agitaci, vyhroÏování nedozírn˘mi následky, Ïe
jejich ekonomika pÛjde do pekel, projevili i pﬁi hlasování
o pﬁijetí jednotné evropské mûny. Ve ·védsku se bude
i nadále platit korunami jako v sousedním Dánsku.
Proã takov˘ rozruch? ·védsko spolu s Dánskem totiÏ
nastavilo, jak se ﬁíkalo v âeskoslovenské televizi pﬁed
promítáním západního filmu, zrcadlo Evropské unii.
Tﬁeba ten nápad s jednotnou mûnou není vÛbec tak
dobr˘. MoÏná, Ïe ano. KaÏdopádnû otázka je vyslovena.
Jiné ãeské pﬁísloví praví: Kdo se moc ptá, moc se doví
a ·védové se ráno po referendu dovûdûli, Ïe jejich
mûna prudce oslabila. KaÏdá hÛl má dva konce oslabilo i EURO.
Ale‰ Bﬁezina
***

Oratorio Terezin by Ruth Fazal

World Premiere in Toronto in partnership
with Holocaust Education Week
Composed by renowned violinst Ruth Fazal, Oratorio Terezin is a full length musical work scored for orchestra,
childrens chorus, mixed adult choir, and three vocal soloists. Set in the context of the Holocaust, using children’s
poetry which miraculously survived from the ghetto of Terezin and woven together with passages from the Hebrew
scriptures, this piece explores the question so many ask in the face of human suffering: “Can God be found in my place
of pain?”
Over 15,000 children passed through Terezin, of whom only one hundred survived.
The work will be performed by the New Streams Symphony Orchestra conducted by Kirk Trevor, and features Huw
Priday (tenor), Daniel Lichti (baritone) and Teresa Gomez (soprano).
When: Saturday, November 1st - 8:00 pm and Sunday, November 2nd - 3:00 pm
Where: Toronto Centre for the Arts, George Weston Recital Hall
Tickets: $35 and $45 - Call Ticketmaster: (416) 870-8000
www.oratorioterezin.com

OMLUVA
Jsou vûci, které ovlivnit mÛÏeme a na druhou stranu vûci, které ovlivnit
nemÛÏeme. K tûm patﬁí po‰ta a tiskárna. Tentokrát se stala nemilá vûc, Ïe v
tiskárnû vymûnili poãítaãe a v novém poãítaãi nemûli typ písma Bookman.
Noviny, které byly dodané jako jindy a které mûly vût‰inu nadpisÛ tímto fontem,
pak mûly nadpisy rozházené. TotéÏ se stalo i v nûkter˘ch inzerátech a dokonce
i jeden ãlánek byl neãiteln˘. Tento ãlánek dnes pﬁiná‰íme znovu a jako náhradu
pﬁineseme vánoãní dvojãíslo. âtenáﬁÛm i tûm, kteﬁí inzerují v na‰ich novinách
se tímto omlouváme.
Ale‰ Bﬁezina
***
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NOKTURNA NA MASARYKTOWNU
koncertní série 2003-2004

Druh˘ koncert sezóny

Záznamník: (416) 530-0202
Fax: (416) 530-0069
E-mail: abrezina4222@rogers.com
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www.satellite1-416.com
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Po‰tovní schránka 32, 108 00 Praha 10
Tel.: 274 777 476 nebo 495 269 285
Tel./ Fax/Záznamník: 274 770 929
Ale‰ Bﬁezina - redaktor;
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 10:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze 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.

IVAN ÎENAT¯ - housle
KATARINA ÎENATÁ - klavír
Houslov˘ virtuóz svûtového formátu
za klavírního doprovodu své Ïeny Katariny

PÁTEK 24. ¤ÍJNA 2003 ve 20 hodin
Rezervace nutná - volejte 416/439-4354
Restaurace Praha - Masaryktown
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough

âeská televize Novy Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

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

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
je otevﬁeno
kaÏdou sobotu od 10 do 12 hodin
v budovû kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave., Toronto
(KﬁiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.)

Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
âSSK následující E-mailové adresy:
Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa âSSK:
www.cssk.ca
nebo www.cssk.satellite1-416.com

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

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

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

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) toward our mailing costs.
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Na‰e horory
v Cinematheque Ontario
JiÏ po nûkolikáté v posledních letech
budeme mít moÏnost vidût ãeské nebo
slovenské filmy v Torontu. V ﬁíjnu totiÏ
kromû filmÛ vynikajícího nûmeckého
reÏiséra Reinera Wernera Fasbindera
na programu v Jackman Hall v Art Gallery
of Ontario (317 Dundas St. W., Toronto)
od 24. ﬁíjna do 3. listopadu pﬁes dvacet
krátk˘ch a celoveãerních ãeskoslovensk˘ch a ãesk˘ch filmÛ z let 1964 aÏ 2000.
Filmy jsou oznaãené jako horory, ale
jedná se spí‰e o váÏné filmy. K nejstar‰ím
z nich patﬁí A pát˘ jezdec je strach (1964),
Kdo chce zabít Jessii (1966), Spalovaã
mrtvol (1968) a Ucho (1970). Dále
mÛÏeme vidût nûkolik krátk˘ch filmÛ Jana
·vankmajera a jeho celoveãerní film
Otesánek (2000). Pﬁesn˘ program uvádíme v Kalendáﬁi. Info: 416/968-FILM.
abe

Kalendáfi
15. 10. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava
***
17.10. (pa) 20:00
18.10. (so) 16:00 a 20:00
19. 10. (ne) 16:00
Jezinky Bezinky
1 Colonel Samuel Smith Park Dr.
***
18. 10. (so.) 10:00
52. valná hromada Days Inn, Kingston
Sokolská Ïupa Kanadská
***
24. 10. (pá.) 20:00
Nocturno Ivan Îenat˘ - Masaryktown
**
24. 10. (pá.)
Odjezd na odhalení pamûtní desky Pier 21
- Halifax âSSK
***
24. 10. (pá.) 18:30
Kdo chce zabít Jessii
AÏ do ãasného rána
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
25.10. (so.) 20:15
Ucho
Kyvadlo, jáma a nadûje
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
26. 10. (ne.) 12:00
Farní obûd - Den reformacie
Kostel sv. Pavla
***
26.10. (ne.) 1545
Krysaﬁ
Poslední lup a Golem
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
28.10. (út.) 20:45
Valerie a t˘den divÛ
Havran a Pád domÛ UsherÛ
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
29.10. (st.) 20:45
Otesánek a Do pivnice
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
30.10. (ãt.) 20:15
A pát˘ jezdec je strach
Jídlo
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
31.10. (pá.) 21:00
Spalovaã mrtvol
Otrantsk˘ zámek
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
1.11. (so) 20:15
Morgiana
Sestﬁeniãky
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
2. 11. (ne.) 13:00
Oslava 28. ﬁíjna - Kostel sv. Václava âSSK
***
2.11. (ne.) 17:00
Prokletí domu HajnÛ
Defektor
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
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IT ALL STARTED WITH
PRINCE RUPERT
âtenáﬁi o knize Josefa âermáka:
The Story of Czechs and Slovaks in
Canada“
“TûÏi‰tû knihy je ov‰em pﬁedev‰ím v
solidních svûdectvích o pozitivních aktivitách
krajanÛ, které jsou ﬁazeny pﬁeváÏnû podle

Knihu dr. Josefa âermáka

It All Started With
Prince Rupert
The Story of Czechs
and Slovaks in Canada

lze objednat
u Anny Ot˘pkové.
Cena knihy (vãetnû GST) 32 dolarÛ,
s po‰tovn˘m 36 dolarÛ.
Objednávku s ‰ekem vystaven˘m na
Josef âermák (Rupert Account)
laskavû za‰lete na adresu

Anna Ot˘pka
11 Antrim Crescent, Apt. 1211,
Toronto, ONT M1P 4P3.

E-mail: otypka@sympatico.ca
1316-17

Internet

Na‰e internetové
stránky

oborÛ ãinnosti, a v zaznamenání osobností,
které byly pﬁínosem pro na‰i komunitu i
Kanadu... âtûte âermákovo svûdectví,
nebudete zklamáni. Je to opravdu pﬁínos
zásadní...“
Ing. Stanislav Ch˘lek, b˘val˘ velvyslanec
âR v Kanadû
***
“Je krásná.“
Pavel Král, reÏisér a herec Nového divadla
v Torontu
***
“Naprosto jsem neãekal, Ïe se jedná o
takovou encyklopedickou práci... Îe se Vám
podaﬁilo pﬁi tom nesmírném vytíÏení v‰emi
Va‰imi funkcemi a prací dát dohromady takto
obsáhl˘ elaborát je naprosto neuvûﬁitelné...
rozsah a hloubka mnû opravdu vyrazily dech...
Je to elaborát, kter˘ vyplÀuje v literatuﬁe
naprosto prázdné místo a je také správné, Ïe
je napsána v angliãtinû, a tak dostupná druhé
a dal‰í generaci a rovnûÏ ostatním
KanaìanÛm. Pro mé dva syny a mé anglicky-

mluvící pﬁátele se stane povinnou ãetbou
(?!)”
Prof. MUDr. Josef Skala, M.D., PhD.,
FRCPC
Professor Emeritus, Faculty of Medicine,
Univ. of British Columbia, Vancouver, B.C.
Visiting Professor, 2nd Faculty of Medicine,
Charles University, Prague
***
Kniha je pokladnicí informací... Svûdãí, Ïe
je sotva odvûtví lidské ãinnosti, v které by
âe‰i a Slováci v˘znamnû nepﬁispûli.
Profesor Don Sparling, Masarykova
univerzita v Brnû
***
Kniha bude k dostání (s autorov˘m
vûnováním) na v‰ech pﬁedstaveních hry
Jezinky bezinky v provedení Nového
divadla (viz inzerát). Cena $32.00 (vãetnû
GST). Knihu je rovnûÏ moÏno objednat na
mé adrese. V pﬁípadû zaslání po‰tou, cena
knihy je $ 36.00.
***
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Czech &Slovak Institutions

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

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

Honorary consulates
of the Czech Republic
Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,Calgary, T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924, fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Toronto
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416/226-4528, fax: 647/436-1407
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pﬁedchozím ohlá‰ení)

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.org

***

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

Nové divadlo
Nové i star‰í hry, které uvedlo Nové
divadlo v Torontu
www.divadlo.satellite1-416.com
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
NHL
Po kaÏdém zápase v Torontu zde mÛÏete
nalézt rozhovory s na‰imi hokejisty, vãetnû
obrázkÛ z utkání
www.nhl.satellite1-416.com
www.zpravy.org/nhl.html
***

âeská doplÀovací ‰kola
v Torontu - v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave. - Toronto
Vyuãování je v sobotu od 9 do 11 hodin
Informace: L. âarková: 416/536-5342
·kola ve Scarborough
je v Cornell Junior Public School
61 Holmfirth Terr., Scarborough
Vyuãování je v sobotu od 9:30 do 12 hod.
Informace: M.M.I.: 416/439-4354
Slovenská ‰kola v Oakville
se koná v St. Bernadette School
Vyuãování je v sobotu od 9:30 do 12 hod.
Informace: Viera Banková: 905/337-7457

3

Vancouver
Honorary Consul K. E. Newman
1480-885 West Georgia St.
Vancouver, B.C. V6C 3E8
Tel.: 604/601-2011, fax 604/639-3134
E-mail: newman@insigniacorp.com
Po. - pá: 9:00-12:00 a 14:00-17:00

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British 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, Honorary 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

4

satellite

1-416

New Theatre

October 9, 2003

„Mám ráda váÏné hry...“
Zamysleli jste se nûkdy nad otázkou, co je vlastnû divadlo? Je to hledání, nalézání, tvoﬁení, útûk pﬁed skuteãností, inspirace pro Ïivot, sebereflexe, uspokojování
vlastního exhibicionismu, vyplnûní tuÏeb, romantické proÏívání, nezkrotné ponoukání b˘t nûk˘m jin˘m a nûkde jinde? Je to nutkání zkusit si proÏít to a ono, je to neklid
v du‰i a vzlínav˘ kolot utajené energie? Je to skrytá tvÛrãí energie, která prostû musí ven? KaÏd˘ v nûm nalézá nûco jiného, a pﬁitom v‰ichni vlastnû totéÏ. Bez ohledu
na to, zda jde o herce, reÏiséra, scénografa, dramaturga i dramatika, anebo jednodu‰e o diváka. Jedna strana se neobejde bez druhé. Vzájemnû se inspirují a motivují.
Do Nového divadla se zadrápla docela náhodou - to kdyÏ reÏisér Adolf Toman nastudoval âapkovu Bílou nemoc: “ Bude‰ hrát sestﬁiãku, potﬁebuju tû,” ﬁekl mi tehdy
Áda a bylo to,“ zavzpomínala Dagmar Beláãiková. „A uÏ jsem tam zÛstala - a nejen v roli sestﬁiãky. To bylo nûkdy v prosinci 1982. Nedávno jsem si prohlíÏela fotky.
Jsem na nich s Julkem Münstrem, jak jsme se tam snaÏili,“ usmívá se Dá‰a nad vlastní vzpomínkou, která s sebou pﬁinesla i jasn˘ vhled do minulosti, jeÏ si pﬁed onûmi
více neÏ dvaceti lety zaãala spojovat se svûtem pﬁedstav, pomíjivé krásy pﬁevlekÛ a snad i existujících ÏivotÛ.
„To, Ïe existuje ãeskoslovenské divadlo A vlastní poznatky zuÏitkuji pﬁi studiu rolí. prozrazují, Ïe paní domu dává prostor i Ïe osmadvacetilet˘ Jakub, kter˘ mj. také
v Torontû, jsem se dozvûdûla od sv˘ch Ráda hraji seriózní role, a kdybych si dûtské du‰i. Jejími nejmilej‰ími svého ãasu pÛsobil v Novém divadle
znám˘ch. Hlavnû od Irmy a Ferdy mohla vybrat, pak by to byly role váÏn˘ch náv‰tûvníky byly nejprve dûti pﬁítelkynû hlavnû jako osvûtlovaã, mluví velmi dobﬁe
âulíkov˘ch, kteﬁí stejnû jako já bydleli v her a klasiky, napﬁ. Shakespeare, âapek (také) Dá‰i, a dnes k nim pﬁibyl (dnes jiÏ ãesky, coÏ se vÏdycky u dûtí ãesk˘ch
Harmony a které jsem mûla velice ráda. aj...“ a s nedokonãenou vûtou pﬁi‰lo i tﬁílet˘) vnuk Anthony, syn JakubÛv. rodiãÛ nevidí. K Dá‰in˘m jazykov˘m
A pak uÏ to ‰lo: Bambini di Praga povzdechnutí, Ïe je ‰koda, Ïe se Nové „VÏdycky jsem milovala dûti. V‰echny. znalostem se musí pﬁipoãítat i sloven‰tina,
Ale vlastní vnouãe, to je nûco jiného. rodn˘ jazyk jejího otce “... i kdyÏ mluvil mj.
Bohumila Hrabala (1983, reÏie Václav divadlo od tûchto dûl odklonilo.
Táborsk˘), v operetách, napﬁ. Polská Hrát a reÏírovat jsou dvû rozdílné, i kdyÏ Máme spolu mnohá tajemství, také plynule ãesky...,“ podot˘ká.
krev Oskara Nedbala a ve Straussovû velice si blízké, vûci. KdyÏ nûkdo reÏíruje dodrÏujeme rituály, o kter˘ch víme jenom Setkání s milou dámou Nového divadla
Netop˘ru (obû 1985, reÏie A. Toman), je‰tû neznamená, Ïe nemÛÏe hrát a my dva...,“ nechává mû tro‰ilinku se pomalu schylovalo ke konci. Dal‰í
jsem úãinkovala jen ve sboru, protoÏe naopak. Pﬁíkladem takového uÏiteãného nahlédnout do svojí du‰e hostitelka. Je to povinnosti jiÏ tahaly za rukáv. Kdo ví,
zpívání není zrovna moje silná stránka. - a v Ïádném pﬁípadû ne ke ‰kodû vûci - její tiché soukromí. Rozumím jí. Zdá se, kolik je‰tû rolí na Dá‰u ãeká. Kolikrát se
Následoval Podskalák Karla Ha‰lera spojení jsou koneãnû na‰i dva páni Ïe dûtské Ïvatlání tak pﬁeklenulo smutek, bude vnoﬁovat do du‰e postav, aby se je
(1993, reÏie Pavel Král), v nûmÏ hostoval reÏiséﬁi P. Král a T. Ma‰ek, které jste kter˘ se v tomto domû rozprostﬁel po pokusila ztvárnit. A kdyÏ taková pﬁijde,
znám˘ Pepíãek Zíma z Prahy, pak pﬁi‰la mohli vidût na obou dvou linkách letákÛ - úmrtí Dá‰ina tatínka. Z jejích slov je pﬁála bych jí tu vysnûnou váÏnou roli. Tak
hra Neila Simona Poslední ze Ïhav˘ch jednak jako tvÛrce postavy a jednak i zﬁejmé, Ïe je‰tû po sedmi letech jakoby jí tﬁeba toho âapka...
milencÛ skládající se ze tﬁí povídek (1992, jako tvÛrce hry. Jednu chvíli se zdálo, Ïe táta byl stále nablízku. Snad si dnes více Pokud by mohla nûco v divadle zmûnit?
reÏie T. Ma‰ek), dále GogolÛv Revizor k této dvojici pﬁibude i Dá‰a, která se jako neÏ kdy jindy uvûdomuje, jak prozﬁetelnû „Divadlu chybûjí mladí herci, a na ty,
pod reÏií Va‰ka Táborského (1993), reÏisérka doposud v Novém divadle ji tenkráte jako studentku nasmûrovali kter˘m pﬁib˘vá let, je tûch starostí hodnû
nezapomenutelná detektivka Aghaty zapsala jednou, a to v ﬁíjnu 1992 ve hﬁe rodiãe na stﬁední ‰kolu zahraniãního a zodpovûdnost velká.“ ¤íká se, Ïe kaÏd˘
Christie VraÏda na faﬁe s nezamûnitelnou Stalo se v Collingwoodu. Jako Ïena jsem obchodu s angliãtinou a francouz‰tinou. je nahraditeln˘, ale upﬁímnû ﬁeãeno, ne
hostující Stellou Zázvorkovou (1994, reÏie jí vÏdycky fandila. Nejen pro to, co Za maminkou jezdí Dá‰a do Prahy. Ale kaÏd˘ beze zbytku, dolaìujeme spoleãné
Tomá‰ Ma‰ek), opût Neil Simon a jeho v‰echno pro divadlo dûlá. Zejména v‰ak tam uÏ jen na náv‰tûvu. „Dneska jsem uÏ obavy. „Co tﬁeba takov˘ Tomá‰,
Rozladûné dueto (1995, reÏie T. Ma‰ek) pro její sladûnou personalitu, v níÏ má doma tady v Kanadû ne v âechách, i Zdeniãka, Pavel nebo Jana Fabiánová,
a úÏasná Gogolova Îenitba (1995, reÏie dostatek místa i pro bolístky druh˘ch lidí. kdyÏ ze zaãátku jsem s tím tro‰ku která je nadaná hned nûkolika talenty
P. Král) s neménû úÏasn˘m hereck˘m „I kdyÏ jsem nehrála v kaÏdé hﬁe, byla bojovala. Ov‰em Ïivot jde dál, pﬁi‰la najednou,“ stupÀuje fakta Dá‰a.
v˘konem
praÏského
Václava jsem ale zainteresovaná v jin˘ch, pro práce, noví pﬁátelé a ãlovûk si za ta léta „Kdybych si tak mohla je‰tû pﬁát, pak by
Postráneckého. Koneãnû následovala divadelní Ïivot nezbytn˘ch ãinnostech, zvykl. Byl to osud, ãlovûk se s tím musí bylo príma mít centrální objekt pro ãeskou
ãeská klasika Na‰i furianti Ladislava napﬁ. jako inspicientka, nápovûda, smíﬁit, a musí si z toho vzít vÏdycky to a slovenskou komunitu, kam by se
StroupeÏnického (1998), nanovo mÛj i rekvizitáﬁka aj. podle toho, co bylo zrovna nejlep‰í,“ pﬁitaká hostitelka, k níÏ jako soustﬁedila ve‰kerá ãinnost - knihovna,
Tomá‰Ûv oblíbenec Neil Simon se svou zapotﬁebí. Jako reÏisérka jsem vystoupila emigrantce byl - objektivnû vzato - osud pÛjãovna filmÛ, zábavy, v˘stavy, cviãení,
Perníkovou dámou (1999, reÏie T. Ma‰ek) poprvé, ale zku‰enosti z pﬁípravy a vedení naklonûn pﬁíznivû. „Nûkolik let jsme Ïili v ‰koly a byl by tam prostor i pro divadlo ...
… a dnes je na programu ãerná komedie hry jsem postupnû získávala i jako Ottawû, kde jsem pracovala pro federální tak to by byl mÛj splnûn˘ sen, i kdyÏ vím,
Otty Kesselringa Jezinky Bezinky, kterou asistentka reÏie. Je to velice zajímavá vládu a pak jsme se pﬁestûhovali do Ïe moÏná i snem zÛstane.“
reÏíruje Maja Breinerová.“
práce: pod va‰ima rukama dostává Toronta, kde jsem pÛsobila na x x x
Nejdéle se ale Dá‰a zdrÏela u hry postupnû hra koneãnou podobu. Nezi‰tnû ministerstvu zdravotnictví. S provinãní TakÏe, co Ïe je vlastnû to divadlo?
JestliÏe z nûj oprá‰íme v‰echny ty
Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ. Má na ni mi tenkráte pomáhali Pavel i Tomá‰. vládou jsem 25 let...“
v˘raznû milé vzpomínky. „Byla to velká ReÏijní práce mi tenkráte otevﬁela novou Emigraci vidí Dá‰a - rodilá Jihoãe‰ka z parádiãky a ‰minky, pak nám zÛstane jen
práce. A Tomá‰ nejen jako herec, ale i dimenzi pohledu na divadlo. Od té doby âesk˘ch Budûjovic, vyrÛstající v Bechyni, ona poctivá, nikdy nekonãící mravenãí
jako reÏisér byl úÏasn˘. Tenkrát mi dal jsem se o to podruhé nepokusila. Bavilo kde její tatínek pracoval u vojska a pozdûji práce. A to je moÏná to, co lidi na nûm
‰anci a cítila jsem velkou zodpovûdnost by mû na scénû tvoﬁit, ale nezb˘vá mi v Praze, kam pﬁe‰el k civilnímu letectvu láká: ta jeho nekoneãnost.
za to, jak ta hra dopadne. Tom se mnou ãas. Ostatnû, kdybych byla reÏisérkou, -, jako danou osudovost: „Já jsem se PS: Dovoluji si jenom pﬁipomenout, Ïe
mûl trpûlivost. Hodnû jsme o obsahu, o vidûli by diváci ode mû jen váÏné kusy.“ nerozhodovala, bylo rozhodnuto za mû,“ se s Dá‰ou Beláãikovou, a nejen s ní,
textu a o dialozích mluvili. Znala jsem Dá‰in rodinn˘ domek v samém srdci ﬁíká, kdyÏ vypráví o své lásce, kterou mÛÏete setkat ve hﬁe Jezinky Bezinky, v
jeho reÏijní zámûr, reÏijní pojetí, vûdûla Toronta se krãí pod rozlehl˘mi vûtvemi potkala právû v roce 1974 v Ottawû, kde níÏ hraje jednu z titulních rolí, tetu Abby.
jsem, ãeho chce Tomá‰ dosáhnout a odrostl˘ch listnáãÛ. Uvnitﬁ na ãlovûka se zastavila na t˘denní pobyt za Premiéra je v pátek 17. ﬁíjna ve 20 hodin,
proã. To je pro herce velice dÛleÏité. Nu d˘chne klid a pohoda. Díla klasikÛ váÏné kamarádkou cestou do New Yorku. reprízy 18. ﬁíjna v 16 a ve 20 hodin a v
a hra se povedla a mûla jednoznaãn˘ hudby trvale umocÀují útulnost interiéru, „Zamilovala jsem se a bylo rozhodnuto. nedûli 19. ﬁíjna jen v 16 hodin. Pro
rezervaci volejte: 416/463-3182 veãer.
úspûch. Hráli jsme ji na mnoh˘ch místech v nûmÏ je dost místa pro vzpomínky i Jakub se narodil v Ottawû.“
a v‰ude nám blahopﬁáli. Na tu dobu souãasnost najednou. Leporela a hraãky AÈ chci nebo nechci, musím podotknout, Ozve se vám - Dá‰a.
Vûra Kohoutová
vzpomínám velice ráda.
***
Tomá‰ si vybírá hry ze Ïivota a Simonovy
inscenace jsou v tomto smûru nedostiÏné.
Simon patﬁí i k m˘m oblíben˘m
dramatikÛm pro svoje pojetí pﬁi odkr˘vání
Hledáme Sborník
vztahÛ mezi dvûma lidmi. Nesmírnû mi
“HOST¯N,
vyhovuje, mohla bych ﬁíct, Ïe logicky
Prázdninov˘
tábor 1954-1979"
zapadá do mého nitra. Vyhovuje mi jeho
vy‰el v roce 1979.
odhalování charakterÛ, zvraty situací,
totoÏnost postav s reáln˘m Ïivotem.
Vydala ho Czechoslovak
KaÏd˘ se v nich mÛÏe najít. Jeho hry
Welfare Association, tiskárna
nejsou nároãné, nejsou nepﬁehlednû
The Friends of Good Books,
spletité, nutí k zamy‰lení.
Cambridge, Ontario
Ono to navíc souvisí s mou zálibou
(ISBN 0-920150-06-3).
pozorovat lidi. K smrti nerada chodím
nakupovat, ale kdyÏ uÏ to musí b˘t, tak si
Libri prohibiti
ráda sednu na plaze a pozoruji lidi. Dívám
SenováÏné nám. 2
se na jejich reakce, projevy, snaÏím se
110 00 Praha 1
odhadnout, jak˘ mají charakter, o ãem
Czech
Republic
rozmlouvají, proã se asi hádají, ãi co je
Tel./fax. 00420-224 225 971
popohání dûlat to ãi ono. KoneckoncÛ i v
práci, kde jsem ve styku s lidmi
libpro@iol.cz
kaÏdodennû, ty lidiãky tak trochu studuji.
http://libpro.cts.cuni.cz
Foto: D.Kosová
Dá‰a Beláãiková (vpravo) jako Dubská v Na‰ich furiantech.
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Survay/RRSP
nedívá, není reklamou, ale vyhozen˘mi
penûzi.
Karel Kroc, spojov˘ technik, Nov˘
Bor: Nebyl bych ochoten platit za televizi
více, aãkoliv reklamu nesná‰ím.
Petr Munk, chiropraktik, Toronto: Asi
by záleÏelo na pﬁislíbené kvalitû programu
a také o jak vysokém zv˘‰ení v cenû by
se jednalo. UÏ takhle platíme za kabelové
pﬁipojení dost penûz. Na druhé stranû je
dobré, Ïe nám to ty reklamy pûknû
znepﬁíjemní, jinak bychom pﬁíli‰ civûli na
televizi a vyhnily by nám mozky.
Barbara Sherriffová, pﬁekladatelka,
Mississauga: V zásadû ano. Ale uÏ teì
vlastnû platím hodnû a musím pﬁesto
sná‰et spoustu hloup˘ch a otravn˘ch
reklam. Padesát dolarÛ mûsíãnû je víc
neÏ napﬁ. ãtvrtletní poplatek za televizi v
Evropû, kde reklama program neru‰í.
Dﬁíve tady v USA a v Kanadû divák uÏíval
televize zdarma: ty zábavné programy v
Technicolor byly vlastnû vedlej‰ím
produktem obchodní transakce - prodeje
reklamního ãasu. Bylo to geniální a
americké. Potom pﬁi‰la kabelová televize,
která pod slibem více kanálÛ za nejprve
zanedbateln˘ poplatek, postupnû vyrostla
ve v‰emocného Molocha. Neustále
zvy‰uje poplatky a vnucuje nám dal‰í a
dal‰í kanály, které nechceme. Máme tedy
spoustu kanálÛ, které pﬁitom nemají co
vysílat a jenom se opakují. Pak se v té

Financial
spleti nelze vyznat a uteãe nám obãas i
dobr˘ program. Je nemoÏné navyknout
si na urãitou dobu, kdy bûÏí oblíben˘
poﬁad. Mám reklamu v principu ráda tam kde financuje dobré vysílání nebo
dobrou vûc. Dal‰ím ne‰varem je tzv.
„reality TV“, na kterou pﬁi‰ly chytré hlavy,
aby sníÏily náklady. Tento druh programÛ
je nejen tup˘, ale i nezábavn˘. Kdo vydrÏí
dlouho sledovat lidi, kteﬁí si cosi mumlají
a nemají cviãen˘ hlas ani profesionální
projev? Pokud jde o reklamy samotné:
uÏ neuvidíme ani reklamu americkou,
protoÏe zdej‰í stanice ji pﬁekr˘vají inzercí
kanadsk˘ch firem. Ta je jedna z
nejhor‰ích: tupá, nudná, stále se
opakující, vût‰inou uÏ ani ne na
hmatatelné atraktivní v˘robky, n˘brÏ na
finanãní sluÏby ãi internet. O tom, jak
reklama ‰patnû vychovává, pﬁedvádí
rÛzné „nezpÛsoby“, a pﬁispívá k
sociálnímu inÏen˘rství, by se dala napsat
dal‰í kapitola.
Otázka ãíslo 12: V ‰edesát˘ch letech
se pﬁedpokládalo, Ïe s rozvojeme vûdy a
techniky bude mít ãlovûk víc ãasu na
kulturu, sport a odpoãinek. Ukazuje se,
Ïe opak je pravdou. Otázka zní: Jak
dosáhnout toho, aby ãlovûk i v
pﬁetechnizovaném svûtû mûl více ãasu
sám na sebe?
Ale‰ Bﬁezina
***

Oztázka ãíslo 11 znûla: Reklama v
televizi nás stojí spoustu ãasu.
Objevuje se v‰ak i na kanálech, které
jsou placené. Byli byste ochotni místo
toho radûji platit více za televizi, která
by byla bez reklam?
Radovan Holub, publicista, ·piãák:
Já osobnû bych byl teoreticky ochoten
platit za pay TV bez reklam, tedy platit
víc. Reklamy niãí program a sv˘m
zpÛsobem omezují programovou
nabídku, o tom by mohli vyprávût televizní
dramaturgové. Jde o prodej divákÛ
reklamû. Druhá vûc je v‰ak to, zda by
moje Ïena s takov˘m zv˘‰ením poplatkÛ
souhlasila. Myslím, Ïe ne. Seãteno a
podtrÏeno: Nebyli bychom nakonec
ochotni platit víc a problém bychom
vyﬁe‰ili tradiãnû: na televizi bychom se
nedívali. UÏ dnes sledujeme kvÛli ﬁvaní
reklam jen vybranou publicistiku nebo
obãas filmy na ARD, ZDF a âT, kde má
reklama své jasnû dané limity. Díváme
se jen dvû, tﬁi hodiny t˘dnû a nevidím
dÛvod, proã bychom se nemohli dívat
je‰tû míÀ. Noviny jsou lep‰í.
Petr Krejãí, jadern˘ fyzik, politick˘
poradce, Praha: Reklama je ãasto
hrozná, nûkdy hor‰í, málokdy dobrá.
Nechci v‰ak platit více, abych mûl ménû
reklamy. Pﬁipustím-li to, budu mít stejnû
více reklamy a budu rovnûÏ více platit.
VÏdy se ãasem najde nûjaká rovnováha.
Reklama se dává jen tam, kde se nûkdo
Jak získat maximum z va‰eho RRSP
dívá. TakÏe procento reklamy nemÛÏe RRSP je pro vût‰inu KanaìanÛ nejjednodu‰‰ím prostﬁedekem k odloÏení splátek danû z pﬁíjmu,
pﬁerÛst únosnou mez. Jinak klesne a proto spûchají koncem února investovat naspoﬁené peníze s vidinou daÀové úlevy koncem
sledovanost a reklama, na kterou se nikdo dubna. Ale RRSP nepﬁedstavuje jenom to, je to jeden z pilíﬁÛ kanadského penzijního systému.

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

Naskytá se otázka, jak v jakékoli Ïivotni fázi zmaximalizovat efekt dnes u‰etﬁeného dolaru na
budoucí penzi. S podzimem v plnem proudu je nyní ten správn˘ ãas pﬁem˘‰let, jakou strategii
zvolit pro pﬁí‰tí investice v rámci RRSP.
Zaãít ãím dﬁíve tím lépe
Následující pﬁíklad názornû ukazuje efekt takzvaného sloÏeného úroãení. Zaãnûte spoﬁit ve
vûku pûtadvaceti let s ãástkou 250 dolarÛ mûsíãnû. Za pﬁedpokladu prÛmûrného zhodnocení osm
procent roãnû budete mít ve vûku pûta‰edesáti let na‰etﬁeno 577 294 dolarÛ. Pokud byste ale se
spoﬁením zaãali o pût let pozdûji, budete mít v pûta‰edesíto naspoﬁeno pouze 375 074 dolarÛ rozdíl více neÏ 200 000 dolarÛ! Vyplatí se tedy plánovat dopﬁedu a zaãít brzy.
Maximální spoﬁení pro maximální efekt
Maximální daÀovû odepsatelné spoﬁení závisí na va‰em pﬁíjmu. ﬁeknûme, Ïe vá‰ limit pro
RRSP je 3000 dolarÛ. Podle va‰í marginální daÀové sazby byste mohli po podání daÀového
pﬁiznání získat aÏ 1500 dolarÛ od státu zpût. Ale máte tûch 3000 dolarÛ odloÏeno na hromádce?
Pomoc je snadná. Spoﬁitelní plán vám automaticky strhne zvolenou ãástku - v tomto pﬁípadû 250
dolarÛ - z va‰eho bankovního Ûãtu kaÏd˘ mûsíc a pomÛÏe vám tak dosáhnout potﬁebného minima.
ZvaÏujte pÛjãku na RRSP
Stalo se vám nûkdy, Ïe je konec února a momentálnû nemáte hotovost na maximální RRSP?
ZvaÏte moÏnost pÛjãky na RRSP. VÏdy se to vyplatí a ve vût‰inû pﬁípadÛ je lépe pÛjãit si ãástku
maximálního limitu RRSP a z následného vrácení danû splatit ãást pÛjãky. Tato strategie se
vyplatí nejvíce v období nízk˘ch úrokov˘ch sazeb, s relativnû krátkou splatností pÛjãky na RRSP
a u osob, jeÏ mají dobrou kreditní historii a vysokou marginální daÀovou sazbu.
Problematika RRSP nezaãíná ani nekonãí maximalizací kaÏdoroãního spoﬁení. Existuje celá
ﬁada faktorÛ, pro úãely ilustrace v tomto ãlánku neuveden˘ch, které zpÛsobují mnohdy zásadní
rozdíly ve v˘nosnosti zvolené strategie u rÛzn˘ch investorÛ. Jedno je ale jisté - RRSP je a i nadále
zÛstane nejroz‰íﬁenûj‰ím prostﬁedkem spoﬁení na dÛchod v Kanadû.
Tomá‰ Götz
***
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Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

Business

ABE
Elektronická kompjuterová
tiskaﬁská sazba v 11 jazycích
na poãkání
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
Kanadsko-ãeská
obchodní komora
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net

PACE Savings & Credit Union Limited - Czechoslovak Branch
(B˘valá Kampeliãka)
Nyní budete moci pouÏívat
Debitní kartu pro ATM
PouÏívat internetu k pﬁevodu penûz
Telefonní pﬁevody a placení úãtÛ
V˘hodné pro jednotlice i malé podniky
Vklady jsou poji‰tûné do 100 000 dolarÛ
u Deposit Insurance Corporation of Ontario

Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

E-mail: czechoslovak@pacecu.com

Czechoslovak Branch

Tel.: 533-0005

1-416

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2

Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557
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Soudce pustil ‰éfa kriminálky
PLZE≈ -právo/PlzeÀsk˘ soudce v sobotu
rozhodl, Ïe ‰éf kriminální policie v
Karlov˘ch Varech Miroslav Rou‰al
nepÛjde do vazby. Rou‰al byl ve ãtvrtek
zatãen v souvislosti s vy‰etﬁováním
po‰tovní loupeÏe, ze které se zpovídal
jeho podﬁízen˘ Jan Budík. Podle státního
zastupitelství maﬁil vy‰etﬁování a
ovlivÀoval dosud nevyslechnuté svûdky.
Rou‰ala pﬁivezla eskorta k soudu v 12.30.

Na rukou nemûl pouta, coÏ u zatãen˘ch
osob pﬁedvádûn˘ch k soudu neb˘vá
zvykem. Pﬁed pﬁítomn˘mi novináﬁi se
snaÏil skr˘t obliãej. Po více neÏ hodinû
soudce rozhodl, Ïe Rou‰al zÛstane
vy‰etﬁován na svobodû. “Aktivita
ovlivÀování svûdkÛ ze strany obvinûného
nebyla podle soudce dostateãná na to,
aby byla splnûna podmínka vazby, tak
jak to mûl na mysli zákonodárce,” uvedla
Ïalobkynû Vûra Brázdová z krajského
státního zastupitelství, která rozhodování
o vazbû byla pﬁítomná. Rou‰al je spolu s
dal‰ími ãtyﬁmi vysok˘mi dÛstojníky

okresního ﬁeditelství policie stíhán ze
zneuÏití pravomoci veﬁejného ãinitele.
“Zjistil jsem skuteãnosti, které mû vedly k
zadrÏení obvinûného,” ﬁekl v pátek státní
zástupce Libor ¤eﬁicha, kter˘ vede
vy‰etﬁování. Podezﬁel˘ z loupeÏe Jan
Budík, syn místního zástupce policejního
ﬁeditele, byl pﬁed ãasem zpro‰tûn
obÏaloby. Soudce si tehdy stûÏoval na
chyby v postupu vy‰etﬁování, které mu
neumoÏnily Budíka uznat vinn˘m.
Vy‰etﬁování pﬁípadu maﬁili mimo jiné tak,
Ïe pﬁivedli Jana Budíka pﬁepaden˘m
pracovnicím po‰ty ukázat, aby urãily, zda
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jej poznávají. ¤ádnou rekognici, pﬁi níÏ
by obûti pﬁepadení identifikovaly
pachatele mezi jin˘mi muÏi, neprovedli.
Pracovnice po‰ty ho nepoznaly se
stoprocentní jistotou. Po‰ta v Karlov˘ch
Varech byla pﬁepadena loni v prosinci.
Lupiã ukradl 13 600 korun. Z loupeÏe je
podezﬁel˘ Jan Budík. Letos v ãervenci ho
ale karlovarsk˘ okresní soud zprostil
obÏaloby pro nedostatek dÛkazÛ. Státní
zástupce se proti rozsudku odvolal,
protoÏe je pﬁesvûdãen, Ïe Budík loupeÏ
spáchal. Pﬁípadem se proto bude zab˘vat
krajsk˘ soud v Plzni.
***

Pes zabil chlapca
Bratislava-sme(frm)-V piatok zomrel v
Sobranciach osemroãn˘ chlapec po tom,
ão ho dohr˘zol pitbul. Za pol roka je to v
tomto meste uÏ druh˘ prípad, keì po
útoku psa zomrelo dieÈa. V máji tam
zomrel päÈroãn˘ chlapãek, ktorého
dohr˘zol bandog.
Majiteºa psa, ktor˘ nemal náhubok, uÏ
vy‰etrovateº obvinil z trestného ãinu
ublíÏenia na zdraví s následkom smrti.
Pitbul sa vrhol na chlapca v poli, kde sa
hral s kamarátmi.
***

Slota má novú chatu od
mesta: za 400-tisíc
Îilina- TOMÁ· PALOVSK¯, rk-Nedávno
rozveden˘ Ïilinsk˘ primátor Ján Slota si
kúpil od Îiliny rekreaãnú chatu v Dlhej
nad Kysucou. Schválili to poslanci
mestského zastupiteºstva a Slotovi tak
patrí nehnuteºnosÈ, ktorej zastavaná
plocha má 424 metrov ‰tvorcov˘ch a
záhrada má 290 metrov ‰tvorcov˘ch.
V deÀ odklepnutia novej chaty
zastupiteºstvom Slota oslavoval aj
narodeniny. Pri‰iel tam teda mierne
podguráÏen˘ alkoholom, ão ani
nezakr˘val. „Tro‰ku mám pripité, ale keì
ãlovek má len raz za rok 50 rokov,“ privítal
svojich kolegov spolu s oslovením „bratia
a sestry“. Tí dostali záchvat smiechu. Vo
vynikajúcej nálade sa ‰éf Îiliny a patriot
rozhodol, Ïe zaplatí za chatu
dvojnásobok, teda nie sumu, uvedenú
na znaleckom posudku. Celkovo ho chata
v podobe men‰ieho domu vyjde o nieão
menej ako pol milióna korún.
Miestni obyvatelia Dlhej nad Kysucou
nevolajú chalupu inak ako Slotova chata.
Star‰í pán povaÏuje Slotu za jediného
poriadneho chlapa v politike: „No a ão
keì sem chodí? Veì nech si aj vypije, ja
vám poviem. A ja som rád, Ïe ho semtam uvidím aj v na‰ej dedine.“

Petr ChudoÏilov: Bourák

***
7.10. 2003

Zabijáka policistÛ
v nemocnici stﬁeÏí

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

âesk˘ Tû‰ín-právo/Radim Kijonka, Ivan
Trnka-Policejní hlídka se od soboty
nepﬁetrÏitû stﬁídá u jednoho z pokojÛ na
chirurgickém oddûlení karvinské
nemocnice. LeÏí v nûm se zlomeninou
stehenní kosti ﬁidiã, kter˘ v noci na sobotu,
je‰tû za tmy, zabil sv˘m mercedesem v
âeském Tû‰ínû tﬁi policisty ve sluÏební
felicii. “DÛvodem je, aby nebyl ovlivÀován
a sám nemohl ovlivÀovat pﬁípadné
svûdky. Kdyby byl totiÏ zdráv, byl by uÏ
ve vazbû,” ﬁekla Právu policejní mluvãí
Zlatu‰e Viaãková. Na místo tragédie k
prostému dﬁevûnému kﬁíÏku se tﬁemi
jmény - Tadek, Martin, Tomá‰ - od soboty
neustále pﬁicházejí lidé a pokládají kvûtiny
a zapalují svíãky. “To není jen o tom, Ïe tﬁi
nevinní lidé zahynuli kvÛli hazardérství
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opilého zbohatlíka, ale i tom, jak velká
ãást lidí v t˘hle spoleãnosti úplnû
zdivoãela. Je to za v‰echny mrtvé z
víkendu,” ﬁekl Právu asi ãtyﬁicetilet˘ muÏ,
zapalující jednu z desítek svíãek u kﬁíÏku.
¤idiãe, kter˘ podle policie ve chvíli sráÏky
mûl v krvi dvû promile alkoholu a jel
rychlostí pﬁes 150 km za hodinu, vãera
policie obvinila. Za ublíÏení na zdraví z
nedbalosti mu hrozí 3 aÏ 10 let vûzení.
Podle informací Práva jde o
devûtadvacetiletého podnikatele z
âeského Tû‰ína ZdeÀka Bulawu. “Je to
kluk, kter˘ obchoduje s alkoholem,” líãili
lidé, kteﬁí jej znají. Podle nich se v âeském
Tû‰ínû prohánûjí drahá auta vysokou
rychlostí úplnû normálnû.
“A policie na to kouká. Snad je tohle
ne‰tûstí koneãnû probudí,” nechal se
sly‰et jeden z místních. “Mladí kluci si
tady díky panãování alkoholu pﬁi‰li k
velk˘m penûzÛm, a tak nevûdí, co s
voln˘m ãasem a penûzi. Dopravní
pﬁedpisy tady pro nû neexistují,” líãila
situaci mlad‰í Ïena s koãárkem. BulawÛv
luxusní mercedes stojí v základní verzi
1,3 miliónu korun. Podle v˘pisu z
obchodního rejstﬁíku je Bulawa
spoluvlastníkem firmy Vinium Europa,
která má sídlo v Ostravû. Její základní
kapitál je pﬁes ‰est miliónÛ korun. Nûkteﬁí
obyvatelé âeského Tû‰ína si myslí, Ïe jej
drazí právníci s velkého prÛ‰vihu vysekají.
Vina podle kriminalistÛ leÏí pouze na
opilém mladém ﬁidiãi. “Policisté se na
místû nehody mohli otáãet. Je tam
pﬁeru‰ovaná ãára,” ﬁekla mluvãí karvinské
policie. PolicistÛm odmítl zatím Bulawa
vypovídat.
“VÛbec
s
námi
nespolupracoval, policejní rada mu proto
pouze pﬁedal obvinûní,” uvedla policejní
mluvãí Viaãková. V autû s ním jela jeho
osmnáctiletá romská partnerka z
diskotéky Na Zámeãku, kterou je‰tû
doprovázel její o rok star‰í bratr. Oba
chtûli od nehody ujet taxíkem. Nyní
pﬁipravují policisté pro oba obvinûní z
trestného ãinu neposkytnutí první pomoci.
“Pﬁihlásilo se nám nûkolik svûdkÛ. Své
musí ﬁíci také soudní znalci,” informovala
Viaãková. Nekomentovala informace, Ïe
na silnici ãasto závodí majitelé siln˘ch
aut, mnohdy i motorkáﬁi. Hovoﬁí se o tom,
Ïe se Bulawa honil s jin˘m autem.
Policisté chtûli patrnû vyrazit za tím prvním
a právû se na silnici otáãeli.
***

Dvû tﬁetiny berou
podprÛmûrnou mzdu
Praha-právo/J.
VavroÀ-PﬁestoÏe
prÛmûrná mzda rok od roku stoupá a loni
dosáhla 18 133 korun hrubého, coÏ je o
témûﬁ dva tisíce více neÏ v roce 2001,
pﬁíjem dvou tﬁetin âechÛ, kteﬁí Ïijí z
pravidelného mûsíãního platu, je daleko
niÏ‰í.
Polovina âechÛ bere mûsíãnû dokonce
ménû neÏ 15 542 korun. Nejvût‰í poãet
lidí bere plat v rozmezí 12 aÏ 16 tisíc.
Vût‰í pﬁíjem neÏ prÛmûrn˘ mûsíãnû pobírá
pouze 34 procent zamûstnancÛ. Pﬁíjem
sto padesát tisíc aÏ milión korun mûsíãnû
má v âR asi 7 aÏ 8 tisíc lidí. Naopak s
minimální mzdou musí mûsíãnû vyjít pﬁes
dvacet tisíc lidí.
Rozdíly v platech se podle nov˘ch
propoãtÛ rok od roku zvût‰ují, upozornil
vãera pﬁedseda âeského statistického
úﬁadu (âSÚ) Jan Fischer. “Obãané jsou
ov‰em zvyklí sl˘chat údaje o prÛmûrné
mzdû v ekonomice, které je navíc pﬁi
srovnání s jejich skuteãn˘mi platy spí‰e
rozãilují,” sdûlil Fischer.
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V˘‰i prÛmûrné mzdy totiÏ nejvíce
ovlivÀuje malá skupina extrémnû
vysok˘ch pﬁíjmÛ. Ty navíc rostou
nejrychleji. ProtoÏe vût‰ina obyvatel
pobírá plat niÏ‰í neÏ 20 tisíc, statisícové
nebo dokonce miliónové v˘platy
prÛmûrnou mzdu neúmûrnû zvy‰ují.
Proto se nad uvádûn˘m prÛmûrem v
âeské republice drÏí pouze tﬁetina
zamûstnancÛ. âSÚ proto nyní uplatÀuje
pﬁi v˘poãtu takzvan˘ medián, tedy mzdu,
která zamûstnance rozdûluje na polovinu
s niÏ‰ími pﬁíjmy a polovinu s vy‰‰ími
pﬁíjmy. “Tuto ãástku, která dosahuje
zmínûn˘ch 15 542 Kã, pobírá v
souãasnosti polovina âechÛ,” uvedl
Fischer. Pﬁes 20 tisíc korun vidí na své
v˘platní pásce podle nov˘ch zji‰tûní âSÚ
pouze kaÏd˘ ãtvrt˘ zamûstnanec.
Desetina nejchud‰ích lidí pobírá kaÏd˘
mûsíc necel˘ch sedm tisíc korun, naopak
desetina nejbohat‰ích má mûsíãní pﬁíjmy
nad 27 tisíc korun. V˘dûlky tûch
nejbohat‰ích, kter˘ch je zhruba 8 aÏ 10
tisíc, dosahují 150 tisíc aÏ miliónu korun
mûsíãnû. Nejvíce penûz berou lidé ve
vrcholn˘ch pozicích ve v‰ech odvûtvích,
piloti a navigátoﬁi berou mûsíãnû pﬁes 70
tisíc korun. Lékaﬁi mají v prÛmûru plat
pﬁes 31 tisíc korun mûsíãnû, plat uãitelÛ
na základních ‰kolách se pohybuje kolem
17 tisíc korun.
V ãeské ekonomice rok od roku stále více
platí, Ïe cesta k vysokému platu se
jmenuje vysoko‰kolské vzdûlání, ﬁekl Ivo
Makalou‰ z âSÚ. Tzv. medián (stﬁední
plat) zamûstnance se základním
vzdûláním byl 12 070 korun, s vy‰‰ím,
bez maturity 14 409 korun, s maturitou
18 514 korun, drÏitel titulu bakaláﬁ si
mohl loni vydûlat 20 000, vysoko‰kolák s
úpln˘m universitním vzdûláním 31 835
korun. Právû zde jsou ale prÛmûrné
charakteristiky nejvíce o‰idné, protoÏe
obsahují i zmínûné statisícové platy
manaÏerÛ. Polovina vysoko‰kolákÛ tak
nebere ani 24 tisíc korun. Pﬁesto jejich
mzdy rostou rychleji neÏ u jin˘ch skupin
obãanÛ. U vysoko‰kolákÛ nepﬁesáhla
nezamûstnanost 2 aÏ 2,5 procenta (v
celé populaci byla v prÛmûru 10 procent).
Pokud se zaãínají porovnávat platy muÏÛ
a Ïen jin˘mi metodami, neÏ je srovnání
prÛmûrn˘ch aritmetick˘ch mezd a zaãne
se pﬁihlíÏet k dal‰ím faktorÛm, situace se
zmûní. Zohlednit je tﬁeba podle vrchního
ﬁeditele âSÚ Jana Srby poãet skuteãnû
odpracovan˘ch hodin, poãet zkrácen˘ch
pracovních pomûrÛ a pﬁíslu‰nost k
odvûtvím, kde Ïeny pﬁevaÏují a kde jsou
tradiãnû nízké mzdy. Mzdy Ïen pak jsou
nikoliv na 75 procentech platÛ muÏÛ, ale
pohybují se okolo 81 procent. Vrcholné
pozice s rekordními platy jsou v âesku
témûﬁ v˘hradnû doménou muÏÛ, Ïeny
tvoﬁí pouze desetinu. Vykazovan˘ niÏ‰í
plat Ïen je zãásti zpÛsoben právû jejich
absencí na ‰piãkov˘ch pozicích a také
mnohem niÏ‰ími platy Ïen ve vedení.
Plat muÏÛ v ãele velk˘ch podnikÛ ãiní
témûﬁ sto tisíc korun, Ïeny ﬁeditelky mají
v prÛmûru pouze 44 tisíc korun.
***

Slovák vo Viedni hrozil
bombou
VIEDE≈ -sme/tasr.ãtk-Na viedenskej
autobusovej stanici Südtiroler Platz sa v
jednom z autobusov zabarikádoval 46roãn˘ Slovák Michal C. a hrozil odpálením
bomby. Po dvoch hodinách sa vzdal
polícii. „Pri prehliadke sme u neho Ïiadnu
bombu nena‰li,“ povedala hovorkyÀa
viedenskej polície Doris Edelbacherová.

MuÏ, zrejme psychicky naru‰en˘, hovoril
polícii nieão o OSN, ktorej úrad sídli vo
Viedni a o tom, Ïe sa cíti na Slovensku
ohrozen˘.
„Prepustil v‰etk˘ch cestujúcich aj ‰oféra.
Pôvodne nemal Ïiadne poÏiadavky,“
povedala hovorkyÀa.
Do policajnej akcie boli zapojené desiatky
policajn˘ch úradníkov - kriminalistov,
pyrotechnikov a protiteroristická jednotka.
Policajti oblasÈ v ‰irokom okruhu uzavreli
a vyprázdnili autobusoú stanicu a okolie.
MuÏ poãas vyjednávania s políciou tvrdil,
Ïe je pyrotechnik a okolo tela má pás s
v˘bu‰ninami. Policajti spoãiatku nevedeli
odhadnúÈ, ãi naozaj náloÏ má.
Michalovi C. hrozí obvinenie podºa
rakúskeho Trestného zákona. V tomto
prípade dostane maximálne tri roky,
keìÏe bombu pri sebe nemal. Do Viedne
zrejme pricestoval z Bratislavy
autobusom.
***
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Korupcia: tri roky sa niã
nezmenilo
BRATISLAVA -sme (hr, sp) Vláda uÏ
dlho hlása boj proti korupcii, ale za
posledné tri roky sa na Slovensku jej
vnímanie nezmenilo. Situácia je o to
hor‰ia, Ïe podozrenia o podplácaní sa
objavujú na najvy‰‰ích miestach.
Povedali to vãera predstavitelia
Transparency International Slovensko
(TIS), keì zverejnili index vnímania
korupcie za rok 2003.
Vnímanie korupcie na Slovensku je na
úrovni Kolumbie, Peru ãi Salvádoru, s
ktor˘mi sme sa ocitli na 59. prieãke
spomedzi 133 krajín.
ªudia by zmenili názor, keby sa korupcia
odhaºovala a trestala na t˘ch najvy‰‰ích
miestach. To by bol pre nich „signál, Ïe
sa skutoãne nieão mení“, povedala
Daniela Zemanoviãová z TIS.
Riaditeº odboru boja proti korupcii na
Úrade vlády Ján Hrubala si myslí, správy
v médiách „o podozreniach z korupcie na
najvy‰‰ích miestach“ prekryjú aj pozitívne
informácie. Do parlamentu prichádza
viacero zákonov, ktoré majú obmedziÈ
korupciu.
Poslanec opoziãného Smeru Robert
KaliÀák v‰ak namieta, Ïe ºudia musia
pocítiÈ zmenu najprv vo vlastnom Ïivote,
aby sa presvedãili, Ïe proti korupcii sa
naozaj bojuje. Te‰í ho, Ïe policajti sa
zbavili strachu vy‰etrovaÈ aj citlivé kauzy,
„kde úãinkujú politické ‰piãky“, a verí, Ïe
to bude napredovaÈ.
Poslanec SDKÚ Peter Mi‰‰ík hovorí, Ïe
korupciu medzi vysok˘mi ústavn˘mi
ãiniteºmi treba dokázaÈ, nielen
naznaãovaÈ. Úlohou parlamentu je
prijímaÈ dobré zákony. „Zaãíname robiÈ
kroky, ktoré sú drobné, ale podstatné k
tomu, aby sa zníÏila miera korupcie,“
tvrdí.
Podºa Pavla Nechalu z TIS na ºudí uÏ
veºké slová poslancov nezaberajú, lebo
nakoniec protikorupãné zákony pre
„neprekonateºné prekáÏky“ aj tak
neprijmú. „Podºa nich sa boj proti korupcii
má t˘kaÈ kaÏdého, len nie ich,“ povedal
na adresu politikov.
Politológ László ÖllŒs si myslí, Ïe politika
v postkomunistick˘ch krajinách sa vyvíja
len ako súboj záujmov. „V t˘chto ‰tátoch
sa objavil typ úspe‰ného politika, ktor˘
nevidí vy‰‰ie morálne princípy, len
záujmovú kalkuláciu. Vytvára sa tak
dojem, Ïe v‰etko sa deje ako obchod,
resp. politick˘ obchod.“
***
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Restaurants-Deli's
Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

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

Slovenská restaurace
v západním Torontu

WOODHOUSE
Restaurant & Pub

3089 Lakeshore
Boulevard West
(Mezi Islingtonem a Kipling)

Toronto, Ontario
M8V 3W8

416/259-6836
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Most, kter˘ spojuje V˘chod se Západem
KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ

VáÏení pﬁátelé, ãtenáﬁi knih z âech, Moravy a Slovenska! ¨
Nepﬁehlédnûte novou kniÏní zásilkovou sluÏbu a knihovnu

CS KNIHA®
(ãeská & slovenská kniha)
Nabízíme Vám jak nejãersvûj‰í novinky mnoha ÏánrÛ a autorÛ z âech, Moravy,
Slovenska a ze zahraniãí, tak i knihy star‰í a klasické, které by v Ïádné knihovnû
chybût nemûly.
Novinkou na trhu budou urãitû zvukové knihy na audio kazetách.
Vám, ãtenáﬁÛm, chceme pﬁíjemné chvíle s hezkou knihou je‰tû více vylep‰it.

SOUTùÎ O CENY
Pﬁipravujeme pro Vás mnoho hodnotn˘ch cen, které kdokoli z Vás,
ãtenáﬁÛ, mÛÏe vyhrát pﬁi slosování, které probûhne pod oficiálním
dohledem notáﬁe 16. dubna 2004 v Montrealu.
Podmínkou pro vstup do soutûÏe je nákup jedné jediné knihy - toÈ v‰e.
1.cena je letenka Montreal - Praha a zpût, voln˘ v˘bûr termínu
(zmûna na Toronto, New York a Bratislavu je moÏná)
O katalog nabízen˘ch knih a oficiální propozice soutûÏe si Ïádejte:
Tel & fax: (514) 425-0742
Toll free: 1-866-425.0742
e-mail: cskniha@sympatico.ca
adresa: 960A Duhamel, Pincourt, PQ, J7V 4H1, Canada
www.cskniha.com (zatím ve v˘stavbû)
Osobní náv‰tûvy vítány, zavolejte ale prosím pﬁedem
UdrÏujte ãesk˘ a slovensk˘ jazyk a na‰i národní kulturu
a zvyky na americkém kontinentu!
HLEDÁME SPONSORY, KTE¤Í BY SV¯M P¤ISPùVKEM POMOHLY S
PROPAGACÍ âESKÉHO A SLOVENSKÉHO JAZYKA
KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ

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

REMOSKA
OBLÍBENÁ âESKÁ P¤ENOSNÁ
PEâÍCÍ MÍSA
Griluje, toustuje, dusí, smaÏí a bájeãnû peãe – jak masa, tak mouãníky;
po svém úspû‰ném vstupu do Velké Británie naz˘vaná „nejvût‰ím
tajemstvím âeské republiky“. Ocenûna ãasopisem GOOD
HOUSEKEEPING in 2002 - the most innovative product of the year
Remoska ORIGINÁL (2 litry) a GRAND (4 litry)
k dostání jak v Kanade tak v USA
Cena: 2L (Originál) 151,90 kanadsk˘ch dolarÛ, 106.90 americk˘ch dolarÛ
4L (Grand) 161.90 kanadsk˘ch dolarÛ, 111.90 ameirck˘ch dolarÛ
Extra: Kanada - platné danû, po‰tovné a manipulaãní poplatek;
USA - pﬁeprava UPS

Objednávky a informace
InterTrade Avenue Inc. – Pavel Zeman
Tel. : 905-430-0844 nebo
1-866-850-3462 (Kanada a USA zdarma)
E-mail : remoska@intertradeavenue.ca,
Web : www.intertradeavenue.ca

Remoska je vdûãn˘ a originální dárek
pro kaÏdou pﬁíleÏitost

Predrag Matvejeviç
Dokud byl Mostar skuteãnû mûstem, b˘val Star˘
most jeho chloubou,. Dlouho jsme zÛstali jak bez
mûsta, tak bez mostu. Koneãnû byl tedy spojen
kamenn˘ oblouk nad ﬁekou. Znovu, po celém
desetiletí pﬁeklenul Neretvu. Dﬁíve, neÏ se této
události budeme vûnovat, je tﬁeba si poloÏit otázku,
co to vlastnû znamená.
Byl most skuteãnû rozboﬁen a muselo k tomu
skuteãnû dojít? Tyto otázky nás trápily jako noãní
mÛra od okamÏiku, kdy v listopadu 1993 dopadly
na Star˘ most v Mostaru granáty a zboﬁily ho. My
jsme ho se sklopen˘ma oãima vidûli dál, cítili
jsme jeho pﬁítomnost, tﬁebaÏe jsme ho vlastnû uÏ
vidût nemohli. “Je zde a zÛstane tu” ‰eptali jsme si
a uji‰Èovali se, navzdory skuteãnosti. Sami sebe
jsme pﬁesvûdãovali, Ïe jeho nepﬁítomnost je jen
zdánlivá, doãasná, vlastnû neskuteãná.
Pﬁipomínal jsem v posledních letech, sám sobû i
jin˘m, krásu na‰eho mostu, jeho smûlou stavbu,
bûlost kamene, z nûhoÏ byl vytesán, obraz jejÏ
nabízí jeho oblouk jak ve dne ve slunci, které je v
tomto krasovém kraji záﬁivûj‰í, tak v noci, za svitu
mûsíce, kter˘ zde svítí jasnûji neÏ jinde.
Postaven byl za otomanské vlády, roku 1566
kﬁesÈanského letopoãtu ãi 944 roku HidÏry. Na
staré kamenné desce bylo kdysi arabsk˘m písmem
napsáno: “Byl postaven stavitelem jménem
Hajrudin za vlády Sulejmana Vzne‰eného”. Slovo
most, jeÏ je obsaÏeno ve jménu Mostar, je spoleãné
v‰em slovansk˘m jazykÛm.
¤íkali jsme mu “star˘”, tak, jak kluci ﬁíkají tátovi
anebo star‰ímu kamarádovi. Potkávali jsme se “na
starém”, mluvili “o starém”, nejodváÏnûj‰í z nás
skákali “se starého” do Neretvy, “nejprÛhlednûj‰í
ﬁeky na svûtû”. Byli jsme pﬁesvûdãeni, Ïe je zde
nejãist‰í voda vÛbec. Její bﬁeh je lemován vysok˘mi
a ostr˘mi skalami, kter˘m lidé z Mostaru ﬁíkají
“peçiny”. KaÏdá z nich má své jméno, nûkterá i
dÛvûrnou pﬁezdívku: “Zelenika”, na níÏ rostou
divoké fíkovníky a granátová jablka, “Dûravá”,
pod níÏ byl nebezpeãn˘ vír, (mostarsky “kapak”),
Velk˘ a Mal˘ Sokol pﬁi ústí potoka Radobolje a u
nich “Hlavoun”, podobn˘ molu v nûjakém
maliãkém jadranském pﬁístavu a proti nûmu
“Stojánek”, na nûmÏ se kluci pﬁipravovali na skok
s mostu. NejodváÏnûj‰í skákali po hlavû, tomu se
ﬁíkalo “na vla‰tovku”. Na ostatní skály, stejnû
jako na most slétali od moﬁe rackové. Jaderské
moﬁe je odtud na dosah.
Obãané Mostaru byli py‰ní, Ïe lidé pﬁicházeli
zdaleka, aby jejich most vidûli a obdivovali jej.
Kluci z nûj nûkdy skákali “zadarmo”, jen aby
cizinci ukázali, co dovedou. KaÏd˘ z nás pamatuje
vesniãany, kteﬁí pﬁes nûj pﬁecházeli s nákladem na
zádech, ovce, které za sebou zanechávaly chomáãe
vlny, kozy a bobky, co po nich zÛstaly, neúnavné
mezky a tvrdohlavé muly, hubené oslíky, konû se
zvoniv˘mi podkovami a klepot dﬁevákÛ mlad˘ch
dívek na kamenn˘ch deskách chodníku. Koldokola
kopce, nûkdy s modrav˘m nádechem.

Dole u ﬁeky se rozpalují písãiny, a tryskají
prameny ochlazující pole s melouny. V létû se tu
zahﬁívá zvizdan, tepl˘ svi‰tiv˘ vítr, v zimû vane
severák bura. “Huãí vûtry od Neretvy” zpívalo se
jak v létû, tak v zimû o obou.
Války, dob˘vání, zuﬁivost a dokonce i
zemûtﬁesení, na tomto balkánském území ãasté,
jej pﬁes ãtyﬁi sta let u‰etﬁily. Okolní mosty zaãali
boﬁit “Srbové”, Star˘ svrhli do Neretvy “Chorvaté”.
Jejich jména dávám do uvozovek, abychom tyto
katolické a pravoslavné talibánce, míﬁící na
památníky islámské civilizace, neztotoÏÀovali s
tûmi Chorvaty a Srby, s nimiÏ jsme se dûlili o
spoleãné slzy nad Star˘m i o stud za toto barbarství.
KdyÏ se zhroutí veliká stavba, zÛstává obvykle
na jedné ãi druhé stranû po stranách men‰í ãi vût‰í
pah˘l, stejnû jako kdyÏ ãlovûku useknou ruku
nebo nohu. Nejdﬁíve se mi zdálo, Ïe se cel˘ most
zhroutil a nezanechal za sebou nic, Ïe se do
hlubiny zﬁítily i skály, které jej podpíraly i kamenné
vûÏe “Tara” a “Halebija”, bdící nad ním i s tou
hercegovskou hlínou, do níÏ byly zasazeny. Na
obou stranách zÛstaly jen zející rány, nic jiného.
Ná‰ Star˘ nebyl pouh˘m mostem, ãi
pamûtihodností. SlouÏil v‰em, v‰echny nás
spojoval. Uchovával pamûÈ pﬁedkÛ, jako dûdictví
jej pﬁebíraly generace. Nespojoval jen oba bﬁehy,
ale i svûtové strany. Zde si podávaly ruce V˘chod
se Západem. Bylo moÏné jej zboﬁit, ne v‰ak zniãit.
ZÛstal v lidech, kteﬁí pﬁi nûm vyrÛstali, Ïili s ním
a umírali anebo jej alespoÀ spatﬁili. Skr˘vali jsme
jedni pﬁed druh˘mi, jak jeho ztráty litujeme. A
nyní, kdyÏ je opût zde, rozepjat mezi obûma bﬁehy
ﬁeky, zmocÀuje se nás smutek i radost zároveÀ.
Nevím, co je silnûj‰í.
Pokusy o obnovu Starého mostu v Mostaru nebyly
nej‰Èastnûj‰í. Zaãínalo se chaoticky, znova a znova.
ZÛstalo jen u pﬁíprav, pﬁeru‰ovan˘ch a zmaten˘ch.
Snad proto, Ïe my uÏ jsme nebyli pospolu, blízcí
jedni druh˘m. Zahraniãní odborníci byli ochotni
se s obnovou pustit do kﬁíÏku - francouz‰tí
maìar‰tí, tureãtí, ital‰tí a nevím, kteﬁí je‰tû. Bylo
toho dost, co jsme se od nich mohli nauãit.
Zapomnûli jsme druhy kamenÛ, z nichÏ byl most
sloÏen - tenelije z Muku‰e, miljeviny ãi breãe z
kamenolomÛ po celém údolí Neretvy, v zapomnûní
se ocitly nûkdej‰í nástroje dávn˘ch stavitelÛ mostÛ
- ãaklje, pritegaãe, uprnjaky. Málokdo si dnes
je‰tû vzpomene na díla hercegovsk˘ch a
dalmatsk˘ch “mistrÛ kamene” v tomto kraji. Ti na
dohled od poboﬁeného Stolce tesali mramorové
náhrobky a sv˘mi dláty vpisovali jména a vzkazy
budoucím pokolením do steçkÛ, bosensk˘ch
náhrobkÛ, na polích u Radimlje. Kolem jsou “hroby
a kosti na‰ich pﬁedkÛ”, napsal Aleksa ·antiç.
Tato obnova, navzdory v‰emu, je ovocem dobré
vÛle a úsilí postavit se nenávisti a zlu. Nad Neretvou
se znova klene skuteãn˘ most, na‰e stará çuprija,
jak ﬁíkáme u nás v Bosnû.
PﬁeloÏil Jeronym Bﬁezina-srpen 2003
***

THIS AMAZING ALL-IN-ONE MINI-OVEN DOES EVERYTHING!
This mini-oven, with the lid that does the
cooking, has been made in Czech Republic
since 1957 and has become a household name
there. Many who cook with Remoska® say that
it is the best appliance in the kitchen and that all
households should have one. Why?
It cooks, fries, roasts, bakes, grills, toasts and
defrosts, but it doesn’t burn!
You can even plug Remoska® into the car’s
cigarette lighter and cook a wholesome meal!
You can cook with Remoska anywhere - at
home, when camping, in the motor home, on
the boat, anywhere… Remoska® can prepare a
full course meal with any 120V electrical outlet.
***
Remoska® is practical and economical; it can
replace a standard oven. In the summer,
Remoska® can be used on the balcony, on the
patio - and even when used inside, both air
conditioner and Remoska® can work together
at maximum comfort and at minimum cost.
In the United Kingdom, where Remoska® has
been sold for the last three years, the British call
it “the best kept secret of Czech Republic”.
Lakeland Limited, a retail chain, declared
Remoska® the best selling item in its catalogue.
Remoska® also won The Good Housekeeping
Institute’s prestigious award for the most
innovative product on the market.
Remoska® comes in two sizes, Original (twolitre) and Grand (four-litre). With electrical
consumption of 500W (Original), and 650W
(Grand), Remoska® needs no heat control. Its
cooking temperature never exceeds 191 degrees

Celsius (375 degrees Fahrenheit). There does not
need to be any other control, Remoska® is equipped
with only an on/off switch. Can anyone invent a
simpler appliance?
With Remoska® also comes a free recipe book!
Detailed information is accessible on the web
site: www.intertradeavenue.ca’
or by sending e-mail to:
remoska@intertradeavenue.ca.
A testimonial that says it all:
Dear Mr. Zeman,
I wish to say how pleased I am with Remoska.
The many good features that this cooker has
become apparent each time it’s used.
One: the vastly improved flavour of all the
vegetables cooked in it.
Two: the ease of preparation (just put in
vegetables. on the bottom then the meat on top)
then leave to cook in a much shorter time than the
conventional oven.
Three: saving in power as a large oven (or
space) is needed, also less heat in the kitchen.
Four: much less washing up of pots, pans, and
dishes.
All in all, a most enjoyable cooking and eating
experience so, thank you once again.
Yours sincerely,
Mr & Mrs. Andrews, 28 Adeline Ave.
Tottenham, ON, Box 589
L0G 1W0; Tel: 905-936-3166
PS: You may quote on this any time you like and
any advice I can give on cooking meats or fish just
let me know…
***
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Mistr linky a pohybu
Sochy Edgara Degase v AGO

satellite
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MARIA GABÁNKOVÁ
má v˘stavu

na téma knihy Zjevení

Od 11. ﬁíjna 2003 do 4. ledna 2004 mÛÏete nav‰tívit v˘stavu 73 bronzov˘ch soch
Edgara Degase ze sbírky NY Carlsberg Glyptotek v Kodani. Zvlá‰tností je, Ïe Degas
znám˘ hlavnû jako autor kreseb a malíﬁ lidské postavy v pohybu byl také úÏasn˘ sochaﬁ,
ale bûhem svého Ïivota byla vystavena pouze jedna socha - âtrnáctiletá malá
taneãnice. Degas si zamiloval svût baletu a tímto tématem se ve svûtû proslavil. Tato
v˘stava je opravdu dalo by se ﬁíci v pohybu, jak studie taneãnic, tak koupajících se postav
i sérií bûÏících koní.
V˘stavu provází celá ﬁada odborn˘ch pﬁedná‰ek, prohlídek s prÛvodcem a také trochu
jiná zajímavost - místnost s Ïiv˘m modelem v urãené dny, jindy s dﬁevûnou manek˘nou,
kde mÛÏe kdokoliv sednout k pﬁipraven˘m skicákÛm a kreslit. Na velké plátno pﬁitom
jsou promítány video-záznamy z kreslení umûlce Kerry Kima. KdyÏ jsem uvidûla
pózovat Ïivou baletku a Kerry Kima s dal‰ími kreslit, neodolala jsem a musela jsem
udûlat pár skic.
Více informací naleznete na www.ago.net nebo volejte 416/979-6656.
M. Gabánková
***

Betty a Katka pﬁed obrazem Nová píseÀ, na kterém figurují

do 19. ﬁíjna 2003
v Loop Gallery
1174 Queen St. W., Toronto, On. M6J 1J5
Tel.: 416/516-2581
Otevﬁeno: Stﬁeda-sobota. 13:00-17:00, nedûle: 14:00 PM-16:00

www. revelation.paintinggallery.net
www.paintinggallery.net

Svatováclavské posvícení
právnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû film
reÏiséra Petra Nikolajeva

VLCI VE MùSTù

AlespoÀ fotografií se vracíme k svatováclavskému posvícení, pﬁi kterém hrála skupina M. Letka.

Chrámové spoloãenstvo Evanjelickej a.v.cirkvi sv. Pavla v Toronte
1442 Davenport Rd.

bude konaÈ 26.októbra 2003 od 10:45
Slávnostné SluÏby BoÏie pri príleÏitosti:

DÀa Reformácie
Po nich je pripraven˘ Slávnostn˘ banket s príleÏitostn˘m programom.
Cena za plné pohostenie sviatoãného stola je 15.00 dolárov.
Celá krajanská pospolitosÈ je bratsko-sestersky vítaná a oãakávaná.
Úprimne te‰íme sa na vás v láske ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista.

Dramatick˘ pﬁíbûh z prostﬁedí praÏské periférie je
podobenstvím o vykoﬁenenosti mlad˘ch lidí pﬁicházejících s
rÛzn˘mi nadûjemi a pﬁedstavami do velkomûsta. Osud
dospívajícího Adama utíkajícího po vzoru star‰ího bratra do
Prahy je pﬁíbûhem o antihrdinovi této doby a zároveÀ
podobenstvím o sociální a spoleãenské vykoﬁenûnosti ãásti
mladé generace. Vlãí Ïivot, kteﬁí tito hrdinové na praÏské
periférii a v squatu vedou je pﬁedurãuje do rolí vûãn˘ch
‰tvancÛ, ale souãasne je nezbavuje moÏnosti rozli‰ovat pravé
od fale‰ného.
Hrají: J. Zygma, K. Lutanská, Z. Hanáková, D. Suchaﬁípa, R.
Ja‰ków, R. Rychlá.
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
E-mail: video.el@rogers.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com
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LOVAKOTOUR
Fall and Winter Seat Sale
to Czech Republic
Slovakia, Hungary,
Poland, Austria
and Germany

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!

WINTER SPECIAL
DO PRAHY, BRNA,
BRATISLAVY, KO·IC,
POPRADU A SLIAâE
MoÏno rovnûÏ koupit letenky do:
Záhﬁebu, Benátek, ¤íma, Splitu, Curychu a Madridu
Ont. Reg. # 2631380

E-mail: nitra_travel@hotmail.com
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Planeta nesná‰í Ïádné
centralizace a Ïádné monokultury
(Rozhovor s lesníkem-ekologem Karlem KaÀákem)
Karel KaÀák, Ing.CSc. (1922), vystudoval lesní inÏen˘rství na âVUT. PÛsobil nejprve jako
asistent katedry dendrologie a geobotaniky. Byl spoluzakladatelem V˘zkumného ústavu
pûstování lesa v Opoãnû a od roku 1956 zakládal Arboretum Sofronka v Plzni, které vzniklo
pod V˘zkumn˘m ústavem lesního hospodáﬁství a myslivosti. Vytvoﬁil zde základy sbírky
rÛzn˘ch druhÛ borovice na plo‰e 25 ha. Roku 1989 vedl t˘m pracovníkÛ pro ozeleÀování
severoãesk˘ch a severomoravsk˘ch oblastí zdevastovan˘ch imisemi. V roce 1991 se stal
vedoucím oddûlení evoluce lesa v právû zaloÏeném Národním parku ·umava. Toto oddûlení
bylo zru‰eno roku 1995 po nástupu nového, hospodáﬁsky zamûﬁeného vedení parku. KaÀák
se vrátil do Arboreta Sofronka a úãastnil se téÏ prací pro Krkono‰sk˘ národní park a Národní
park âeské ·v˘carsko. Roku 1999 se stal spolu s pûti dal‰ími vûdeck˘mi kapacitami autorem
v˘zvy ZachraÀme zbytky ‰umavsk˘ch pralesÛ, která iniciovala nenásilnou blokádu
Trojmezenského pralesa na ·umavû a leto‰ní blokádu pÛvodních porostÛ na Pramenech
Vltavy. V souãasné dobû pracuje na odborné lesnické publikaci pro reformu v˘uky lesnického
dorostu a na práci pro II.Svûtov˘ kongres botanick˘ch zahrad v Barcelonû. Roku 1995 byl
jmenován v˘znamnou osobností mûsta Plznû. Má manÏelku (1948) a tﬁi syny. Karel (1951)
je podnikatel, Jan (1953) je vedoucím Arboreta Sofronka a Martin (1973) se po absolvování
univerzity v Limû (Peru) stal pracovníkem praÏské agentury cestovního ruchu.

V roce 1991 jste stál jste u zrodu
Národního parku ·umava. Jak vnímáte
jeho v˘voj dnes?
Národní park ·umava se dostal do kritického
stavu. Pﬁedev‰ím tu byla ignorována pﬁísná
ochrana pﬁírodních procesÛ a zanedbáno
hlavní pravidlo pﬁírody, totiÏ Ïe na planetû
musí panovat rovnováha. JestliÏe se nûco
narodí, tak zároveÀ vznikne jeho potenciální
oponent. Je to vlastnû zákon akce a reakce.
Napﬁíklad loÀské záplavy jsou jen logickou
reakcí planety na neobvykle vysoké teploty
jinde na planetû, konkrétnû na asijském
kontinentu. Málokdo ov‰em ví, Ïe nejtûÏ‰í
klimatické poruchy vznikají stál˘m ub˘váním
lesÛ, a to také v Evropû. Za druhé: na ·umavû
jde primárnû o problém tepla a sucha. Celá
ta kÛrovcová kalamita je jeho dÛsledkem.
19.století bylo je‰tû stoletím chladna. Období
1400-1700 naz˘vají odborníci malá ledová
doba. Nûkteﬁí vûdci toto období poãítají aÏ k
roku 1865. Tehdy nastal zlom. Konec
pﬁede‰lého tisíciletí aÏ do roku 1100 byl
naproti tomu tepl˘ - ãástem Prahy se zaãalo
ﬁíkat Vinohrady nebo Vinice, to proto, Ïe se
tam pûstovala vinná réva, která v chladném
období nevydrÏela. Názvy zÛstaly. Od roku
1906 pﬁekroãilo teplo dlouhodob˘ prÛmûr.
Vracíme se zase do období tepla a sucha.
Zaãaly sesuvy ledovcÛ, v˘buchy sopek,
zemûtﬁesení a katastrofy parazitÛ. V
Národním parku ·umava se tedy pláãe na
cizím hrobû. Katastrofu tu nezavinil kÛrovec,
ale sucho, a tím chﬁadnutí smrku.
Vedení parku v‰ak oponuje, Ïe se musí
proti kÛrovci a dal‰ím parazitÛm bránit,
Ïe lesy ·umavy by jinak nepﬁeÏily.
Název „parazit“ neodpovídá ãinnosti
pﬁírodního v˘bûru, tj. urychlit smrt jedincÛ,
kteﬁí z nûj odebírají Ïiviny a nevracejí náhradu.
Dlouhá léta jsem sledoval podobné problémy
od Krkono‰ aÏ po ·umavu. Nûkde se bojovalo

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

SPECIAL RATES TO:
Ostrava
Prague
Ko‰ice
Bratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

proti „parazitÛm“ neobyãejnû drah˘m
leteck˘m postﬁikem a prá‰kováním, ale
vÏdycky tento „parazit“ zmizel, teprve kdyÏ
vykonal svou úlohu v ekosystému. „Parazité“
tedy pﬁipravují ekosystém na nové období zbydou totiÏ jen nejvitálnûj‰í jedinci, kteﬁí
období sucha a tepla pﬁeÏijí. Smrk je odoln˘
napﬁíklad proti imisím i toxick˘m plynÛm za
pﬁedpokladu, Ïe v prÛdu‰ích jeho jehlic je
dostateãn˘ tlak vody. Pokud je sucho, tlak v
buÀkách prÛduchÛ jehlic chybí, plyn vniká
dovnitﬁ a smrk hyne. PﬁeÏití u rostlin a
ÏivoãichÛ je ãistû jen otázkou zásoby energie.
Tak je to i u ãlovûka. Mlad˘ ãlovûk má plno
energie, pﬁímo s ní pl˘tvá a odolává kdejaké
nákaze. Star˘ uÏ ne. Takhle pﬁíroda
odstraÀuje jedince, kteﬁí uÏ prostﬁedí neslouÏí,
jen zabírají místo a ubírají ostatním v˘Ïivu.
Na ·umavû se tento pﬁírodní zákon podcenil.
Nejdﬁíve nov˘ ﬁeditel správy parku Ing. Ivan
Îlábek zru‰il sbor ochráncÛ zákonÛ
národního parku proti zásahÛm do pﬁísnû
chránûné oblasti, udûlal ochránce z hajn˘ch
a skuteãní ochránci, kteﬁí mûli vychovávat
hajné k plnûní zásad parku, pﬁe‰li pod
Chránûnou krajinnou oblast, kde jsou
parametry ochrany podstatnû niÏ‰í. V parku
pﬁevládlo dﬁevaﬁství. Nejsem nepﬁítelem
lesníkÛ, naopak, ale oni jsou prostû
vychováváni k v˘nosÛm ze dﬁeva, ale
nedovedou pochopit, proã nechat les bez
lesnické v˘chovy - pokládají to za pl˘tvání
hodnotami. Lesník myslí pﬁedev‰ím
hospodáﬁsky. Nesnese pohled na stromy
schnoucí od korun, na umírající les. Svaluje
vinu na brouka, jenÏe vina je jinde.
A nakonec chﬁadnoucí stromy porazí, i
kdyÏ je v národním parku mûl nechat stát.
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe stromy, které
pﬁestávají fungovat v ekosystému, musí
zahynout. Takov˘ smrk vyãerpá v‰echnu
svou energii na boj proti chﬁadnutí a uÏ mu
nezb˘vá síla, aby se ubránil brouku. Smrková
monokultura tedy odumﬁe a pod ní zaãne
postupnû vznikat nov˘, odolnûj‰í smí‰en˘
les. A zrovna tak jako „parazit“ nastoupil na
stromy, nastoupí „paraziti“ na pﬁemnoÏené
populace „parazitÛ“. V polském Národním
parku Bialowieza napoãítali celkem 53 druhÛ
parazitÛ ãíhajících na kÛrovce. Tento park
ov‰em pracuje podle mezinárodnû uznan˘ch
pravidel ochrany pﬁírody a je kandidátsk˘m
parkem evropské sítû PAN Parks, z níÏ byl
Národní park ·umava pro drastické tûÏby
vy‰krtnut. âím více parazitÛ v lese Ïije, tím
lépe. KdyÏ nemají koﬁist, hladoví a neplodí
potomstvo. Neurodí-li se my‰i, kánû snese
jen dvû vejce, je-li my‰í dost, hnízdí i dvakrát
v roce. To je pﬁírodní samoregulace a základní
nástroj pﬁírody k obnovení naru‰ené stability.
Ochrana tûchto pﬁírodních procesÛ je pﬁitom
nejzákladnûj‰í poslání kaÏdého národního
parku. Jde o v‰udypﬁítomné pﬁírodní zákony,
které se t˘kají v‰eho Ïivého, aÈ jde o mamuta,
ãlovûka nebo blbouna nejapného na Mauritiu.
Pokraãování pﬁí‰tû
Radovan Holub,
Martina Vacková
***
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Quo vadis, Kanada?
Dle mého názoru k ponûkud jiné Kanadû
neÏ do jaké jsme pﬁi‰li, jejíÏ obyvateli jsme se
pﬁed pár dekádami stali.
Notoricky známé jsou problémy, které vidí
vût‰ina obyvatel, které ale nechce vidût na‰e
liberální vláda. Problémy, které není nemoÏné
odstranit nebo alespoÀ umírnit. K tomu je ale
potﬁeba rozhodnost a nekompromisní
zhodnocení nedostatkÛ a jejich pﬁíãin, mnohdy
zjevn˘ch. Leã tato liberální vláda zﬁejmû si
libuje v rÛÏov˘ch br˘lích mámení. Tûmi sleduje
dne‰ní zpÛsob a prÛbûh imigrace, vzrÛst
zloãinnosti, justici, která si vyÏaduje závaÏn˘ch
zmûn.
A vãera (16.9.03) zaãala se cesta k dal‰ím
promûnám, které Kanadu oãekávají. Za své
vezme, dﬁíve nebo pozdûji, jedna z
podstatn˘ch institucí civilizace - manÏelství,
svazek muÏe a Ïeny jehoÏ posláním je rodina.
Záhy bude uzákonûna definice jiného svazku,
dvou lidsk˘ch bytostí. Posouzeno do poslední
litery, mÛÏe to byt legálnû sexuální svazek
bratra s bratrem sestry s bratrem, matky se
synem ... raãte si doplnit dal‰í kombinace.
Proã by si pederast nevzal ho‰íka za manÏela?
Jaká to nátlaková skupina vytvoﬁila se v
poslední dekádû! A proã ten rok od roku
rostoucí zájem o Gay parády, o tu pochodující
lidskou bizarnost, mnohdy za hranicí vkusu?
CoÏ jiná spoleãenská skupina zviditelÀuje
se tak vehementnû jako milovníci stejného
sexu?
Je snad lÏí sdûlení, Ïe na ‰íﬁení hrozné
choroby AIDS zaslouÏilo se nejvíce právû
toto spoleãenství?
Ano, jakoby skuteãnû tato na‰e západní,
demokratická spoleãnost zaãínala uhnívat. A
pﬁímo od hlavy. A nebo snad v‰ichni ti v
Parlamentu, kteﬁí hlasovali proti zachování
definice manÏelství, vyjádﬁili svoje nejniternûj‰í
pﬁesvûdãení? Nebo to byl více strach
liberálních poslancÛ, aby nedostali za ucho
od Jeníka v posledních mûsících jeho
panování? Jsou pﬁesvûdãeni, Ïe jde jen a jen
o civilní svobody?
Snad nejedna Ïena lesbická chce byt i
matkou. Jak se jí stane? V jakém prostﬁedí,
atmosféﬁe, bude dítû vyrÛstat? A k˘m bude
pﬁivedeno na svût?
NeodvaÏuji se dom˘‰let dál. V podstatû mû
to uÏ ani zajímat, coby staﬁíka, nemusí. Co mû
ale je‰tû zneklidÀuje, po vãerej‰í volbû v
Parlamentu? Poãínání budoucího Prime
Ministra P. Martina. Obávám se, Ïe jeho
pÛsobení pﬁipomene pﬁísloví ...z bláta do louÏe.
Dou‰ka: Nemohu si pomoci, ale kdyÏ mû
metabolismus pﬁinutí k nezbytnému úkonu,
nûkdy mne napadají jisté my‰lenky ...
Vladimír Cícha - Vancouver
***
Poznámka redaktora: Není to poprvé, co s na‰im
vancouversk˘m dopisovatelem nesouhlasím. Není mi
známa statistika, Ïe by zloãinnost v Kanadû vzrÛstala,
ani si nemyslím, Ïe by se uvolÀovala imigraãní kritéria.
PﬁestoÏe nesouhlasím s registrovan˘m partnerstvím,
nemyslím si, Ïe by se díky tomuto zákonu více ‰íﬁila
choroba AIDS, spí‰ naopak. Na ‰íﬁení této choroby,
obzvlá‰tû v Africe, se podílí znaãnou mûrou také
promiskuita heterosexuální populace. Pokud jsou
mladiství dostateãnû chránûní, nehrozí díky tomuto
zákonu nebezpeãí, Ïe by si je nûjak˘ pederast tímto
zpÛsobem osvojil, ale jak jsme vidûli minul˘ t˘den v
Rumunsku do‰lo k nezákonnému svazku patnáctiletého
s dvanáctiletou.
Ale‰ Bﬁezina

***
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Pohár UEFA

âeská fotbalová liga Gambrinus

SMEDEREVO-SLAVIA 1:2
Fotbalisté Slavie se nejprve ãtyﬁicet minut
trápili, ale nakonec v srbsko-ãernohorském
Smederevu zuÏitkovali sedmdesátiminutovou
pﬁesilovku a jsou jednou nohou ve 2. kole
Poháru UEFA. Po pûti utkáních koneãnû
zvítûzili, soupeﬁ sníÏil ve ãtvrté minutû
nastaveného ãasu... “Po posledních zápasech
jsem ani nemohl ãekat v˘kon bez chyb,”
pravil po utkání trenér Miroslav Beránek, kter˘
splnil slib a provedl zmûny v sestavû, a tak jen
na laviãku usedli L. Do‰ek, Kuka, Hrdliãka i
Latka. Ve 43. minutû Adauto na‰el T. Do‰ka
a ten rozjásal laviãku PraÏanÛ. A hned nato
bylo je‰tû veseleji, i kdyÏ s dávkou ‰tûstí.
Slab˘ Dostálek penaltu po faulu na Pitáka
kopl nad bﬁevno, jenÏe sudí Davida ze
·panûlska ji nechal pro pﬁedãasné vbûhnutí
domácích do ‰estnáctky opakovat a
,náhradník` Bejbl ji se ‰tûstím dal - 0:2. V
nastaveném ãase pak sníÏil hlavou Koãiã.
Branky: 90. Koãiã - 43. T. Do‰ek, 45. Bejbl z
pen. 6500 divákÛ, poloãas 0:2.
BRÖNDBY- ÎIÎKOV 1:0
Ani v Poháru UEFA neskonãila ÏiÏkovská
v˘sledková mizérie, ale po nejtûsnûj‰í poráÏce
se slavn˘m, nikoliv v‰ak uÏ tolik siln˘m
soupeﬁem není ‰ance na postup ztracena.
Branka: 65. Jonson. 8939 divákÛ, poloãas
0:0.
KAISERSLAUTERN-TEPLICE 1:2
Senzaãní vítûzství vezou fotbalisté Teplic z
Kaiserslauternu. V 1. kole Poháru UEFA sice
více neÏ polovinu zápasu ãesk˘ t˘m ãelil tlaku
domácích, ale nakonec vybojoval skvûlou
v˘chozí pozici pro odvetu. Branky: 57. Klose
- 6. Rezek, 64. Benãík. 18511 divákÛ, poloãas
0:1.
FC Utrecht - M·K Îilina 2:0 (1:0)
Juraj ·imurka, tréner Îiliny: „Myslím, Ïe sme
videli kvalitn˘ zápas, Utrecht síce vyhral, ale
potrestal dve na‰e hrubé chyby v záveroch
polãasov a vyÈaÏil z minima maximum. Mali
sme v zostave viac zraneniami vynúten˘ch
zmien, zloÏenie obrany aj útoku bolo pomerne
nové. S v˘sledkom absolútne nie som
spokojn˘, oãakával som, Ïe strelíme gól, ale
napriek tomu sa nevzdávame a budeme doma
e‰te bojovaÈ o postup.“ Góly: 44. Van de
Haar, 86. Tanghe. Rozhodoval Zammit
(Malta), hralo sa bez divákov.
Matador Púchov - FC Barcelona 1:1 (0:0)
Iba radostné slová zneli z úst púchovsk˘ch
hráãov po skvostnom v˘kone a remíze s
Barcelonou. Milan Jambor, strelec gólu, ktor˘
zabil klinec do rakvy nádejí Barcelony, tvrdí,
Ïe je to nadôleÏitej‰í gól v kariére. „Budem si
ho dlho pozeraÈ, ak mi ho manÏelka nahrala
na video,“ vravel. „Nabiehal som si do
priestoru, do ktorého lopta mohla smerovaÈ.
Mário ma asi videl. Bola to super prihrávka a
super gól. Musím sa mu odvìaãiÈ.“
Supermário Bre‰ka raz dokázal od pol ihriska
o ‰tyri metre predbehnúÈ van Bronckhorsta, v
závere ‰okoval obranu Barcy definitívne.
„·koda, Ïe sme z mnoÏstva ‰ancí premenili
jedinú. Som veºmi spokojn˘. KieÏby som mal
viac pokoja v koncovke. Pred gólom som sa
pozrel, videl som Perni‰a a Jambora.“
Zákrokmi muÏstvo podrÏal kapitán a brankár
Tomá‰ Bernady, hoci sa zlostil, Ïe Kluivertov
gól mohol chytiÈ. „Kluivertovu strelu som mal
na ruke, no bol som uÏ v protipohybe a
nedokázal som ju prud‰ie zasiahnuÈ. ·koda,
Ïe pri tom góle stred obrany skôr nepristúpil k
Ronaldinhovi.“ GÓLY: 90+. Jambor - 49.
Kluivert. 18500 divákmi (vypredané)
rozhodoval Müftüoglu (Turecko).

9. kolo: Bl‰any-Sparta 0:4, Liberec-Olomouc
1:1, Ostrava-Zlín 3:0, PlzeÀ-Pﬁíbram 0:4, St.
Mûsto-Opava 3:1, Slavia-Brno 4:1, ÎiÏkovTeplice 0:1, Budûjovice-Jablonec 3:0.
10. kolo: Zlín-Brno 3:2, Teplice-Slavia 0:1,
Olomouc-Bl‰any 3:1, Opava-ÎiÏkov 1:1,
Pﬁíbram-Liberec 2:0, Jablonec-Ostrava 1:1,
Budûjovice-St. Mûsto 2:2, Sparta-PlzeÀ 3:1

Liga mistrÛ

Tabulka
1. Ostrava
2. Sparta Praha
3. Teplice
4. Olomouc
5. Slavia Praha
6. Brno
7. Pﬁíbram
8. Liberec
9. Zlín
10. â. Budûjovice
11. Opava
12. St. Mûsto
13. Jablonec
14. PlzeÀ
15. ÎiÏkov
16. Bl‰any

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

7
5
5
5
5
4
4
3
4
3
3
2
1
2
2
0

3
4
4
3
2
4
2
5
2
2
2
4
6
3
2
2

0
1
1
2
3
2
4
2
4
5
5
4
3
4
5
8

21:7
19:6
14:8
18:8
13:6
14:11
14:9
9:7
11:12
11:15
9:18
11:15
5:12
10:20
7:14
7:25

24
19
19
18
17
16
14
14
14
11
11
10
9
9
8
2

Slovenská fotbalová liga CorgoÀ
10. kolo: Trenãín-Inter 0:1, Slovan-Dubnica
2:0, Îilina-Banská Bystrica 4:2, RuÏomberokTrnava 2:2, Púchov-PetrÏalka 1:1.
11. kolo: Trnava-Púchov 2:1, Trenãín-Slovan
2:1, PetrÏalka-Îilina 1:3, B. Bystrica-Dubnica
2:0, Inter-RuÏomberok 0:1.

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

5
5
5
5
3
3
3
3
3
3

4
3
3
1
5
5
4
4
5
2

2
3
3
5
3
3
4
4
5
6

20:14
20:17
16:15
15:14
12:11
14:15
16:18
11:14
12:15
14:17

19
18
18
16
14
14
13
13
12
11

âeská hokejová liga Tipsport

Hokejová sezóna
se chystá odstartovat
Pﬁed zahájením leto‰ní NHL jsme nav‰tívili zápas tradiãních rivalÛ Toronta a
Montrealu. Maple Leafs tentokrát zvítûzili 3:1, kdyÏ jedinou branku hostí vstﬁelil dvû
minuty pﬁed koncemTomá‰ Plekanec. Byl na ledû 15:33 minut, coÏ by napovídalo
tomu, Ïe by se mohl objevit v základní sestavû Canadiens. Jako autor branky byl
i ve stﬁedu pozornosti kanadsk˘ch novináﬁÛ. Jemu a torontskému Tomá‰i Kaberlemu
jsme tedy po zápase poloÏili pár otázek. Nejprve tedy Tomá‰ Plekanec:
ABE: Jak se ti hrálo zde v Torontû?
jsme na S˘koﬁici. Tam je hodnû stoupání.
TP: Necítil jsem se ‰patnû, byl jsem témûﬁ Nejezdí tam mnoho aut.
poﬁád na ledû.
ABE: Jaké dal‰í sporty dûlá‰ pﬁes léto?
ABE: Jaké jsou vyhlídky, Ïe zÛstane‰ v
muÏstvu?
TP: Nepﬁem˘‰lím o tom, chci hrát hokej a
chci dokázat, Ïe tady mohu zÛstat. Jestli tu
zÛstanu, to nezáleÏí na mnû, ale na vedení
muÏstva. Jestli se jim budu líbit nebo ne.
ABE: Zaznamenal jsi první branku za
Montreal Canadiens…
TP: Ano, urãitû jsem rád. Je to sen dát gól
v NHL, dát gól za Montreal Canadiens. Je to
dobr˘ pocit, i kdyÏ se jednalo jen o pﬁípravu.
Jen je ‰koda, Ïe jsme prohráli.
ABE: Jaká byla tvoje cesta do Montreal
Canadiens?
TP: Hrál jsem za Kladno a byl jsem
draftován Montrealem v roce 2000.
ABE: Montreal má slavnou historii, ale
souãasnost nevypadá zrovna rÛÏovû. Tomá‰ Kaberle
Mûnil bys Montreal za jiné muÏstvo?
TK: Tenis vût‰inou na zaãátku léta, jinak
golf.
ABE: Fotbal?
TK: Fotbalu se spí‰ vyh˘bám. Chodím se
v‰ak dívat na kluky z Velké Dobré, s kter˘mi
jsem vyrÛstal.
ABE: Letos bylo soustﬁedûní pﬁed
sezónu ve Finsku a ve ·védsku, jak se ti
tam líbilo?
TK: Byla to trochu zmûna. KaÏd˘m rokem
jsme byli tady. Nûkterá muÏstva to jiÏ zkusila
a byl jsem rád, Ïe to udûlalo i Toronto.
Vyhráli jsme v‰echny tﬁi zápasy. Byli jsme
také u Sundina na chatû, která je na moﬁi.
Strávili jsme tam celé odpoledne. Bylo to
prima, uÏ jen proto, Ïe jsme nemuseli b˘t
celou dobu na hotelu.
ABE: Co je tﬁeba zlep‰it v této sezónû?
TK: JiÏ od zaãátku myslet na play-off a
nenechat nic náhodû. Vloni jsme nûkolikrát
prohráli zbyteãnû o branku a to se pak
Tomá‰ Plekanec
projevilo v závûru sezóny.
Ale‰ Bﬁezina
TP: Myslím si, Ïe ne. Montreal je

6. kolo: Tﬁinec-Vsetín 4:3, Zlín-Vítkovice 4:5 po
prodlouÏení, Budûjovice-Znojmo 3:4, LitvínovKladno 3:4, Liberec-K. Vary 1:3, Pardubice-Sparta
3:1, Slavia-PlzeÀ 2:3.
7. kolo: Kladno-Slavia 0:3, Tﬁinec-Pardubice 1:ã,
Vsetín-Budûjovice 4:1, Sparta-Litvínov 1:3, K. VaryZlín 1:3, PlzeÀ-Liberec 2:2, Znojmo-Vítkovice 4:3 v
prodlouÏení.
8. kolo: Vítkovice-PlzeÀ 4:0, Zlín-Znojmo 1:1,
Budûjovice-Kladno 1:3, Litvínov-Tﬁinec 4:3, LiberecSparta 3:4, Pardubice-Vsetín 2:3 po prodlouÏení,
Slavia-K. Vary 3:1.
9. kolo: Tﬁinec-Budûjovice 4:1, Vsetín-Liberec
1:4, Kladno-Zlín 1:2, K. Vary-Vítkovice 2:2, PlzeÀZnojmo 3:1, Pardubice-Litvínov 6:1, Sparta-Slavia
2:2.
10. kolo: Zlín-Tﬁinec 5:2, Budûjovice-Litvínov 3:1,
Slavia-Vsetín 5:2, PlzeÀ-K. Vary 2:3, Znojmo-Kladno nejslavnûj‰í muÏstvo. Ale hrát za kterékoliv
3:0. Liberec-Pardubice 2:4, Vítkovice-Sparta 0:1. muÏstvo v NHL je skvûl˘ pocit.

ABE: Jak se ti líbilo zde v Torontû?
TP: Je to skvûlé hrát pﬁed pln˘m stadiónem.
1. Pardubice
10
36:18
25
Vloni
jsem se tady byl podívat na nûkolika
2. Sparta
10
28:20
22
zápasech.
3. Zlín
10
32:23
21
ABE: V pﬁípadû, Ïe by ses pﬁece jen
4. Znojmo
10
27:21
18
5.Tﬁinec
10
32:29
18
nedostal do muÏstva, co by následovalo?
6. Vítkovice
10
29:23
16
TP: Hrál bych pravdûpodobnû za Hamilton
7.K. Vary
10
25:24
16
a musel bych se pokusit dostat se do prvého
8.PlzeÀ
10
22:25
13
muÏstva z farmy.
9. Slavia
10
22:22
12
Pak jiÏ jsme pohovoﬁili s Tomá‰em
10. Kladno
10
21:26
12
Kaberlem o uplynulém létû a o zájezdu
11. Litvínov
10
21:33
11
12. Vsetín
10
22:27
8
Toronta do ·védska. O tom jak trávil
13. Liberec
10
23:32
8
hokejovou dovolenou nám ﬁekl:
14. Budûjovice
10
18:35
3
TK: Bylo to dlouhé léto. Hrál jsem za
Slovenská hokejová extraliga JágrÛv t˘m. Pﬁipravoval jsem se na kole a v
6. kolo: Nitra-Îilina 0:2, Zvolen-Martin 2:4, Poprad- posilovnû.
Ko‰ice 4:2, Trenãín-Slovan 4:0, L. Mikulá‰-Skalica
ABE: Jezdil jsi na silnici nebo v terénu?
1:1.
TK: Dával jsem pﬁednost silnici. Jednou
7. kolo: Skalica-Nitra 7:1, Slovan-L. Mikulá‰ 7:0, t˘dnû jsme si dali vÏdycky padesátku. Jezdili

Tabulka

LAZIO-SPARTA 2.2
Góly Sionka a Poborského vedla Sparta po
první pÛli stﬁedeãního utkání fotbalové Ligy
mistrÛ ve skupinû G nad Laziem ¤ím na
Olympijském stadiónu. Inzaghi v‰ak bûhem
ãtvrt hodiny vyrovnal, ale PraÏané si nakonec
odvezli cenn˘ bod. Branky: 46. a 61. z penalty Ko‰ice-Trenãín 0:2, Martin-Poprad 3:3, ÎilinaInzaghi - 27. Sionko, 35. Poborsk˘. 38 000 Zvolen 5:2.
8. kolo: Nitra-Zvolen 0:4, Poprad-Îilina 3:2,
divákÛ, poloãas 0:2.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
8.10.2003 v 1:03
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
23.10. 2003

October 9, 2003

Trenãín-Martin 5:0, L. Mikulá‰-Ko‰ice 3:2 po prodl.,
Skalica-Slovan 4:4.
9. kolo: Slovan-Nitra 6:3, Ko‰ice-Skalica 5:1,
Martin-L. Mikulá‰ 1:2, Îilina-Trenãín 2:3, ZvolenPoprad 5:1.
10. kolo: Nitra-Poprad 3:2, Zvolen-Trenãín 2:4,
Îilina-L. Mikulá‰ 0:0, Martin-Skalica 3:2, Ko‰iceSlovan 3:1.
11. kolo: Ko‰ice-Nitra 7:0, Slovan-Martin 4:1,
Skalica-Îilina 0:3, L. Mikulá‰-Zvolen 1:3, TrenãínPoprad 5:1.

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

38:13
41:23
29:24
31:18
33:31
20:26
26:35
24:39
33:34
13:45

31
19
18
16
16
16
13
11
8
6

Novû pﬁíchozí star‰í Ïena
hledá práci v Torontu
(pokud moÏno v rodinû)
Volejte Zdenu nebo Yuri:
416/503-9888 nebo 416/
878-5723
1319-0

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

Danforth Ave.

Bloor St. W

Broadview Ave.

satellite

Ossington Ave.

12

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

