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…a pát˘ jezdec je strach
V tûchto dnech pﬁinesla Cinematheque Ontario pﬁehlídku
ãesk˘ch filmov˘ch hororÛ. Mohli jsme vidût upíry,
·vankmajerovy krátké filmy, ãi jeho Malého Otíka neboli Otesánka. Film, kde se fanatická touha rodiãÛ po dítûti
vysmekne z rukou a dá vzniknout monstru, nad kter˘m
ztratí kontrolu. Na programu byl nûÏn˘ pohádkov˘ horor
Jaromila Jire‰e Valerie a t˘den divÛ spolu s Herzov˘mi
filmy Spalovaã mrtvol a Morgiana.
Nûkteré filmy patﬁily do kategorie tûch, které jsme znali a
vidûli i nûkolikrát, jiné bylo moÏno vidût poprvé a zﬁejmû
mûli i severoamerickou premiéru. Do této kategorie bych
zaﬁadil filmy Jiﬁího Bárty Krysaﬁ, Poslední lup a Golem.
Úplnou novinkou v‰ak pro mne byl ãeskoslovensk˘ film
Prokletí domu HajnÛ z roku 1988. ·ílenství pﬁichází
nepozorovanû skrze pomateného str˘ce myslícího si, Ïe je
neviditeln˘, kterého hraje vynikajícím zpÛsobem Petr
âepek.
Skuteãn˘m hororem v‰ak byly filmy, které se blíÏily
realitû. Mezi nû patﬁil snímek reÏiséra ZbyÀka Brynycha
…a pát˘ jezdec je strach z roku 1964. Odstup témûﬁ
ãtyﬁiceti let nic nemûní na aktuálnosti. Nûkteﬁí západní
kritici se snaÏili atmosféru filmu zaﬁadit do období druhé
svûtové války, ãemuÏ by mohly slouÏit rÛzné nûmecké
vyhlá‰ky, ale film se odehrává v Praze uprostﬁed let
‰edesát˘ch (mÛÏeme vidût letensk˘ tunel, budovu URO,
stﬁechy s televizními anténami, policie pouÏívá jiÏ tehdy
první mobilní telefony). Horor je (podobnû jako u Orwella)
v tom, Ïe je zakázáno myslet. Kromû profesionálního
udavaãe, kter˘ se za to ani nestydí a kter˘m lidi v baráku
opovrhují, jsou zde i lidé spoleãensky úspû‰ní, kteﬁí vypadají
jako Ïe vzdorují systému, ale Ïe se jim v‰e daﬁí, protoÏe
jsou to odborníci na svém místû. V domû Ïije Ïidovsk˘
lékaﬁ, kter˘ nemÛÏe vykonávat své povolání a místo toho
dûlá jakéhosi bezv˘znamného úﬁedníka, kter˘ sepisuje
seznam zkonfiskovaného majetku. V pﬁípadû potﬁeby se
v‰ak s nasazením vlastního Ïivota stane opût lékaﬁem a
operuje ranûného ãlovûka. Jin˘ lékaﬁ ze stejného domu
nemá problémy s v˘konem povolání. Ví pﬁesnû, co si mÛÏe
dovolit a kde jiÏ nesmí dojít za hranice poznané nutnosti,
aby neztratil nejen svobodu, ale i privilegia, která má v
totalitní spoleãnosti.
Skuteãn˘m hororem nejsou ani upíﬁi ãi otesánci nebo
‰ílenství. Skuteãn˘m hororem je strach, kter˘ prochází
spoleãností. Strach, kter˘ je o to hor‰í, o co víc je
nepropoãitatelnûj‰í. Policie mÛÏe zatknout zrovna tak
udavaãe jako odpÛrce systému. V‰ichni mají totiÏ máslo
na hlavû. Nikdo si není niãím jist˘. Strach pﬁichází nejen z
nûmeck˘ch vyhlá‰ek, ale i ze schodÛ, které vedly ke
Stalinovu pomníku. Strach zde má b˘t hlavnû proto, aby
zastra‰il zloãince, ve skuteãnosti je zde proto, aby
manipuloval lidmi ve spoleãnosti.
Právû v nedávné dobû jsme mohli b˘t svûdky, jak nepojízdná
obrnûná auta stála u muzea na Václavském námûstí. V
okamÏiku, kdy nastaly povodnû jich uÏ nebylo zapotﬁebí,
jako kdyby v dobû povodní pominulo nebezpeãí terorismu.
Aãkoliv v Torontû nikdy nebyl Ïádn˘ teroristick˘ útok,
zaãaly se kontrolovat obsahy ta‰ek pﬁi vstupu do nûkter˘ch
budov a dokonce i nûkteﬁí kandidáti na starostu si dali jako
pﬁedvolební heslo, Ïe udûlají Toronto opût bezpeãné, aãkoliv
se jedná o jedno z nejbezpeãnûj‰ích mûst v severní Americe.
A co na to Hollywood? Toãí dále horory, které nemají nic
spoleãného s realitou.
Vzpomnûl jsem si na jin˘ film. Film z mnichovské
olympiády, kdy po atentátu na izraelské sportovce,
odpovûdûl britsk˘ maratónec, Ïe pro nûj to znamená pouze
to, Ïe pobûÏí maratón o den pozdûji. Byl to cynismus
ãlovûka, kterého se net˘ká smrt lidí kolem anebo postoj,
kter˘ je zapotﬁebí zaujmout, aby terorismus nad námi
opravdu nezvítûzil?
Doba, kdy se filmy (dokonce i horory) zab˘valy tûmito
otázkami v‰ak je dávno pryã a Hollywood se klidnû mÛÏe
vûnovat komerci. Díky globalizaci se svût tomuto trendu
pﬁizpÛsobuje.
Ale‰ Bﬁezina
***

Katarína Îenatá: „Doprovázet svého muÏe je krásné…“

ManÏelé Kubálkovi (vlevo) se na Masaryktownu setkali s dvojicí Katarina a Ivan Îeantí

Kdyby se byl uskuteãnil zámûr tatínkÛv, neposlouchali
bychom na nocturnovském veãeru v pátek 24. ﬁíjna
houslového virtuóza, ale dÏezového klavíristu. Kdyby
se uskuteãnil jeho vlastní sen, chodil by dnes nûkde v
hale velkého leti‰tû a rozná‰el by limonádu s brãkem v
ní, pﬁesnû tak, jak to obdivoval jako mal˘ kluk v leti‰tních
restaurantech… doznal s upﬁímností sám houslista
Ivan Îenat˘, kdyÏ jsem s ním a jeho Ïenou Katarínou
sedûla v zákulisí sálu masaryktownovského restaurantu
Praha, kde právû na druhém koncertu tﬁetího roãníku
Nocturen vystupovali.
“Tatínek totiÏ mûl dÏezovou kapelu a chtûl, abych mu
tam hrál piano,“ usmál se nad osudov˘m po‰oupnutím
do hudebního svûta mistr hry na housle. UÏ jsem
dokonce stál v lidové ‰kole umûní pﬁede dveﬁmi uãebny
na klavír. JenÏe moje první paní uãitelka hudby Marta
Klapková, sama houslistka, s jistotou pochopila, kde
bude moje pevné zázemí a tak jsem se ‰el uãit hﬁe na
housle. Zprvu se mi to moc nezdálo, ale nakonec jsem
u houslí zÛstal. Pozdûji jsem studoval praÏskou
konzervatoﬁ, po ní AMU. Hned po studiích jsem mûl to
‰tûstí, Ïe mû jmenovali jako stálého sólistu PraÏsk˘ch
symfonikÛ a âeského rozhlasu, takÏe jsem mûl moÏnost
hodnû hrát s orchestry. Pravidelnû jsem jezdil na kurzy
do Wiemaru, Curychu, Berlína, Moskvy. A podaﬁilo se
mi vyhrát i pár soutûÏí,“ vyjevil ve více neÏ struãném
Ïivotopisu rodák z podkrkono‰ské Lomnice nad
Popelkou.
V‰echno to konstatování d˘chalo jakousi lehkou
samozﬁejmostí. Ivan Îenat˘ stojí dnes na ‰pici

evropsk˘ch houslistÛ. MÛÏe si vybírat místa a mûsta,
kde bude hrát. Znají jej ve svûtov˘ch hudebních tûlesech
- napﬁ. v Berlínské filharmonii, v lond˘nské Queen
Elizabeth Hall, tokijské Metropolitan Hall, v torontské
Ford Center a mnoha dal‰ích. Vyuãuje na Vysoké
hudební ‰kole C. M. von Webera v DráÏìanech. Stál na
koncertním pódiu s umûlci takov˘ch jmen, jak˘mi jsou
Yehudi Menuhin (v roce 1999 zesnul˘), souãasník YoYo Ma, spolupracoval se Sergem Baudem (od r. 2001
‰éfdirigentem Symfonického orchestru hl. m. Prahy
FOK), anglick˘m dirigentem Nevillem Marrinerem…
Nikdo se jej uÏ ani neptá, kolik do toho v‰eho vloÏil sil.
Snad proto ne, Ïe kaÏd˘, kdo do svûta hudby byÈ jen
malounko zabrousil, ví, Ïe ve‰keré to ‘talentované
houslování veskrze z nekonãící dﬁiny pochází‘. Je‰tû
jako konzervatorista debutoval s âeskou filharmonií, v
roce 1982 stanul ve finále âajkovského mezinárodní
houslové soutûÏe v Moskvû, o ãtyﬁi roky pozdûji získal
první cenu na mezinárodní soutûÏi PraÏského jara. Stal
se laureátem Mezinárodní tribuny mlad˘ch interpretÛ
UNESCO a vyhrál Hlavní cenu mistrovsk˘ch kurzÛ
Ruggiera Ricciho v Berlínû, coÏ mu pﬁineslo sólistické
angaÏmá u Berlínsk˘ch symfonikÛ. Velice rád vzpomíná
na Josefa Suka, v houslové hﬁe mistra nad mistry,
jehoÏ byl svého ãasu i soukrom˘m Ïákem: „Dodnes se
scházíme a dodnes mistr chodí na koncerty. Cítím se
jeho pﬁítomností poctûn…“, doznává.
Virtuózova Ïivotní partnerka Katarína, která jej provází
koncertováním nejen jako pianistka, mûla svou cestu k
Pokraãování na str. 3
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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.

Toronto/Canada/USA
Na okraj:

Ode‰el uãitel
Václav Hanka
Jsou jména, která jsou nûjak
zasnoubena s povoláním jejich nositele.
Pﬁi vyslovení jména Václava Hanky jsem
si vÏdycky automaticky pﬁidal „uãitel“.
Václav Hanka jím byl tûlem i du‰í. Asi to
zdûdil po mamince, která byla rovnûÏ
uãitelkou.
Narodil se - a
na‰e komunita je
rozdûlena na dva tábory: jeden tvrdí, Ïe
se narodil 16. ãervence 1918 (a údajnû v
ten den své narozeniny oslavoval) a ta
druhá, Ïe se sice narodil v roce 1918, ale
aÏ 16. ﬁíjna. Do Toronta pﬁi‰el v roce
1951 a za informace o jeho Ïivotû v
Kanadû vdûãím manÏelÛm Tmejov˘m,
kteﬁí s ním, s Gregorov˘mi a Patavov˘mi
vlastnili turistické stﬁedisko.
V Torontu zaãal jako uklízeã bytÛ, pak
se vrátil do ‰koly, aby se mohl vrátit k
svému zamûstnání (doma byl uãitelem).
V pûtapadesátém roce zaãal uãit, nejdﬁíve
v “public school” a pozdûji na katolické
‰kole Sv. Tomá‰e Aquinského, kde
skonãil jako zástupce ﬁeditele.
Tím se Ïivil. Ale to byla jen ãást jeho
Ïivota. Ta dal‰í patﬁila na‰í komunitû.
Uãil dûti ve ‰kole Masarykova ústavu,
nacviãoval s nimi besídky, uãil je rybaﬁit,
vedl tábory na Masaryktownu, hrál divadlo
se souborem Masarykova domu.
Rád rybaﬁil, vaﬁil (i ‰vestkové knedlíky a
cmundu) a také rád zpíval, hlavnû
Ha‰lerovy písniãky a z nich nejãastûji ‘Na

star˘ch zámeck˘ch schodech‘. Îil
skromnû - jeho rodina pozemsk˘mi statky
neopl˘vala - a co u‰etﬁil na sobû, ãasto
rozdal.
Mûl smysl pro humor, ãasto si vzpomnûl
na pﬁíhodu, která se moÏná stala a spí‰ si
ji nûkdo vymyslil: Paní pracuje na poli,
kolem jde soused a volá ‘Pomáhej Pán
BÛh‘ a Ïena mu odpovídá:‘ Pán BÛh
pomáhá, ale lidi jsou líní.’
Uãitel Hanka - bylo v nûm nûco z
vlasteneck˘ch uãitelÛ národního obrození
- svoji hﬁivnu nepromarnil.
***

Miroslav Pouzar 75
Pﬁed dvûma t˘dny jeho toront‰tí pﬁátelé
oslavili v restauraci Praha na
Masaryktownu 75 rokÛ Miroslava
Pouzara, slánského rodáka, kter˘ do
Kanady pﬁiplul s celou ﬁadou jin˘ch na
lodi General Leroy Eltinge v dubnu 1949.
V Torontu tento absolvent slánské
Obchodní akademie zaãal jako úãetní
pro nûkolik men‰ích podnikÛ, vãetnû
jedné pekárny. Vût‰ina zákazníkÛ byli
Italové. Její dva majitelé a Miroslav Pouzar
se po ãase stali partnery a spoleãnû
vybudovali jednu z nejúspû‰nûj‰ích
pekáren v Torontu, která dodávala své
v˘robky podnikÛm jako Swiss Chalet,
CARA Operation, pﬁedním hotelÛm
Skyline, Bristol Place, Constellation,
Royal York atd. Jejich podnik
zamûstnával 155 zamûstnancÛ a roãní
pﬁíjem pﬁesáhl ãástku sedmi milionÛ
roãnû. Majitelé se blíÏili vûku, kdy se

âeská televize Novy Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10 hodin
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odchází do penze a podnik prodali
spoleãnosti Corporate Foods, také známé
pod jménem Dempster’s. Dnes pekárnu
vlastní Canada Bread.
Vedle velmi úspû‰ného podnikání byl
Pouzar dlouhá léta ãlenem úvûrové
komise âeskoslovenské Kampeliãky a
poslední léta pracuje v Sokole. Do dal‰ích
let mu pﬁejeme hodnû zdraví a
spokojenosti.
Josef âermák
***

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
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

opakování v úter˘ v 7:30 hodin

Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4)

www.kalendar.satellite1-416.com

E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

***
NHL

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Úrední hodiny jsou v útery od 19 do 21 hodin
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave..
(KﬁiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.).
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

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
***

âeská doplÀovací ‰kola
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 od 9:30 do 12 hodin
Informace:
M.M.I.: 416/439-4354

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

Slovenská ‰kola v Oakville

Tel.: 416-431-9477

se koná v St. Bernadette School
1202 Heritage Way
Vyuãování je v sobotu
od 9:30 do 12 hodin
Informace:
Viera Banková: 905/337-7457

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.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
4.11.2003 v 20:28
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
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ManÏelé Îenatí na Masaryktownu protoÏe z první ruky vidím, jak se byznys repertoár
Pokraãování ze str. 1

hudbû ponûkud klikatûj‰í: „IvanÛv nástup
byl pﬁím˘ a strmûj‰í. Já jsem se dostala
ke klavíru vlastní urputností. MÛj bratr
chodil na základní umûleckou ‰kolu na
klavír. To mnû byly ãtyﬁi roky, kdyÏ jsem
mu brnkala na klávesy, kdyÏ cviãil. Mojí
mamince uÏ se to pﬁestalo zdát a vzala
mû k bratrovû uãitelce hudby, aby ona
ﬁekla, jak to se mnou vlastnû je. Nu a paní
uãitelka se mnou zaãala zaobírat - ukrojila
z brá‰kovy hodiny posledních pár minut,
aby mûla prostor pro mû. Tehdy jsem
neumûla ani ãíst, ani psát a ona mû k
tomu uÏ pomalouãku vedla. S ní jsem
mûla velice pﬁátelsk˘ vztah aÏ do
posledního roãníku druhého cyklu
základní umûlecké ‰koly, kdy se
rozhodovalo, co se mnou bude. Vyhrálo
to gymnázium s tím, Ïe hudbu nakonec
mohu dûlat i po v‰eobecném studium.
Dále jsem pokraãovala na filosofické
fakultû Univerzity Komenského v
Bratislavû, kde jsem vystudovala hudební
vûdu, muzikologii a varhany,“ zpovídala
se z nedaleké Ïivotní cesty sympatická
tmavooká klavíristka. „Koketovala jsem s
moÏností potom studovat veterinu nebo
jazyky. Ale nakonec jsem ráda, Ïe klavír
zvítûzil, “ vzhlíÏí ke svému muÏi pianistka,
kterou jsme jiÏ mohli poznat na jednom z
koncertÛ Nocturen, tehdy je‰tû ne
manÏelského dueta. A dodala svou
mûkkou sloven‰tinou: „Mám tu krásnou
pﬁíleÏitost koncertovat s Ivanem…“
Ov‰em houslista si nepochvaluje jen
fakt, Ïe mohou b˘t jako manÏelé spolu
mnohem více neÏ kdyby kaÏd˘ z nich
volil cestu individuálního koncertování.
Ale vzhledem k tomu, Ïe Ïena je i ‰ikovná
manaÏerka, je sám od mnohého
papírování osvobozen: „Katarína kromû
klavíru a svého studia na univerzitû
vlastnû vede cel˘ management, takÏe pﬁi
v˘hodû techniky - hlavnû internet - jsme
v kaÏdodenním kontaktu s dal‰ími
organizátory v celém svûtû. Dnes zrovna
pﬁi‰la nabídka na koncert do Madridu a
my jsme byli schopni na ni ihned reagovat,
hovoﬁit o programu, letenkách, penûzích
apod. Pro mû je to v˘razná pomoc,

Kalendáfi
8.11. (so) 20:00
Dance Party - Du‰an Maru‰ák
Croatian Centre
3250 Commercial Dr. Vancouver
***
19. 11. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava
***
23. 11. (ne.) 12:00
Sokolské pﬁedvánoãní trhy
Kostel sv. Václava Sokol Toronto
***
23. 11. (ne.) 17:00
Nocturno: Swing Noir Masaryktown
***
29. 11. (so.)
KﬁesÈansk˘ klub Farnost sv. Pavla
***
29. 11. (so.) 19:00
Sokolská Mikula‰ská zábava
Kostel sv. Václava Sokol Toronto
***
3. 12. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ (videofilm)
Kostel sv. Václava
***
6. 12. (so.)
Bazar - knihy a videa
Kostel sv. Pavla Video El
& Literacy Pragensis
***

h˘bá, coÏ mi organizaci dne a
rozhodování náramnû zjednodu‰uje.
KdyÏ to mûl v rukou kdysi agent, nikdy
jsem takov˘ pﬁehled nemûl.“
MÛÏe mít umûlec pﬁi vûdomí, Ïe uÏ
dosahuje vlastnû ‰piãky, je‰tû cíle?
„Pﬁirovnal bych to k penûzÛm: máte sen
si za vydûlané peníze nûco koupit. Pak
ale zjistíte, Ïe chcete více, Ïe to, co jste si
koupila vás uÏ vlastnû ani do sytosti
neuspokojuje. Tak podobnû je to i s
kariérou nebo s tím, ãemu se kariéra ﬁíká:
ãlovûk má chuÈ hrát v Berlínské filharmonii
nebo koncertovat v Amsterodamu, kdyÏ
se to po‰tûstí, ﬁekne si dobﬁe, splnil se mi
sen, ale já chci dál a pak je‰tû dál. Ale pro
mû uspokojení nespoãívá v mnoÏství
odveden˘ch koncertÛ, ale v jejich kvalitû.
Pro mû je nejdÛleÏitûj‰í, abych se jako
houslista vyvíjel, abych se vyvíjel jako
ãlovûk, abych nestagnoval - jen tak se
mohu cítit ‰Èastn˘,“ a pak je‰tû dodal
nûco o dosaÏení krásného houslového
tónu - mnozí jsme mûli za to, Ïe jsme jej
uÏ sly‰eli, ale mistr tak zﬁejmû prozradil
jeden ze sv˘ch tajn˘ch snÛ.
Jeho tmavovlasá a ‰tíhlounká partnerka,
pocházející z Pie‰Èan, na sebe prozradila
to, co z ní vlastnû dosud záﬁí a co zﬁejmû
je‰tû dlouho vyzaﬁovat bude: „Já si právû
tohohle velice uÏívám a radostnû musím
konstatovat vÏdycky, kdyÏ se posunu o
kousíãek dál a je mi pﬁi srdci teplo nechci, aby to znûlo namy‰lenû - Ïe
velkou zásluhu na tom má právû Ivan. A
to umûlecké jde ruku v ruce s tím lidsk˘m.
Vûﬁím, Ïe spoleãnû to posuneme hodnû
daleko.“
Ivan a Katarína Îenat˘ch jsou manÏelé
nûco málo pﬁes rok. Jejich Ïivot nyní
kráãí v tónech velké radostné ódy. Jeho
Ïena jej doprovází v‰ude, a Ivan má co
pﬁedvádût. Jeho mimoﬁádnû bohat˘

zahrnuje na padesát
orchestrálních koncertÛ v‰ech hudebních
stylÛ a jeho nahrávací ãinnost se
soustﬁeìuje na komplety velk˘ch autorÛ.
SoutûÏe uÏ ale v jeho programu nejsou.
Jak sám jednaãtyﬁicetilet˘ virtuóz dodal,
pﬁestoÏe mu v jistém období pomohly,
podruhé by do ‘toho‘ ne‰el: „… jednak
proto, Ïe soutûÏe jsou vÏdycky velké
nervy, a jednak také proto, Ïe do jisté
míry lze pochybovat o jejich objektivitû.
V‰ichni, co tam hrají, hrají opravdu dobﬁe
a nûkdy je obtíÏné poznat, kdo je ten
úplnû nejlep‰í. Ov‰em dnes, kdyÏ jste
první, tak to je‰tû v˘znam má, ale kdyÏ
obsadíte druhé tﬁetí místo, pak se po vás
nikdo ani neohlédne… “
Koncert na Masaryktownu se opût
zaﬁadil mezi ty, na které bude manÏelsk˘
pár rád vzpomínat. Jaké Ïe to je
doprovázet svého muÏe na koncertech?
- pﬁipomínám si v duchu Kataríninu
odpovûì - … „krásné“… tak takové to je
sly‰et i ty dva hrát. Jen jejich letm˘ stisk
rukou pﬁi dûkovaãkách prozrazuje, jak
jeden druhého potﬁebuje a jak si jeden
druhého váÏí. My také potﬁebujeme sly‰et
va‰i hru a naslouchat krásn˘m tónÛm
„Prince OranÏského“ (proslul˘ nástroj
italského mistra Giuseppe Antonia
Guarneriho z roku 1743), mistrovsk˘ch
houslí Ivanov˘ch, které nesou tak
noblesní název. Vím, má doma je‰tû jedny
- také model Guarneri. Teprve nedávno
byly na zakázku v dílnû „Jan ·pidlen, syn
- Praha“ zhotoveny. A mají krásn˘ syt˘
tón. Tﬁeba právû jimi nám mistr houslové
hry pﬁi nejbliÏ‰í pﬁíleÏitosti je‰tû jednou
zahraje nejen ono novomanÏelÛm
dedikované Les adieux pro housle a klavír
souãasného hudebního skladatele Juraje
Filase, které kaÏdému tak uãarovalo…
Vûra Kohoutová
***
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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)
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

Survay/Exil

1-416

Anketa
Otázka ãíslo 13 znûla: Charta 77 poÏadovala
dialog s vládnoucí KSâ. Dnes skupina
intelektuálÛ (mnozí z nich podepsali Chartu
77) Ïádá, aby demokratické strany nehovoﬁily
s komunisty. Je v tom nûjak˘ rozpor?
Radovan Holub, publicista, ·piãák: Myslím
si, Ïe tehdy byla jiná situace a “dialog s KSâ”
byl pﬁece symbolem pro filosofickou i
státoprávní zmûnu. Já si myslím, Ïe dnes je
dÛleÏit˘ dialog s ekologicky a zelenû
zamûﬁen˘mi stranami a Ïe by k tomu
intelektuálové mohli napomoct. Jde opût o
tzv. tﬁetí cestu, ale obávám se, Ïe komunistické
strany k ní nemají moc co ﬁíct. VÏdyÈ podívejte
se, co dnes ãe‰tí komunisté ﬁíkají k teorii
trvale udrÏitelného v˘voje. Jsou anachroniãtí.
Z tohoto dÛvodu dialog - zatím - nemá smysl.
Ale nemá taky smysl dûlat, Ïe neexistují.

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:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

Petr Krejãí, politick˘ poradce, Praha:
Otázkou je, co se myslí pod slovem rozhovor.
Pokud CH 77 vyz˘vala vládnoucí garnituru,
aby dodrÏovala vlastní zákony, bylo v‰e v
poﬁádku. Pokud nûkteﬁí chartisté hledali pod
záminkou rozhovoru podíl na moci, bylo to
‰patné. Jinak s jednotliv˘m komunistou lze
vést rozhovor, tak jako s jednotliv˘m nacistou.
S komunisty jako se stranou se nedá vést
rozhovor, tak jako se nedá vést rozhovor se
stranou nacistickou. To platilo dﬁíve a platí i
dnes. Kdo to poru‰il, tomu se to nevyplatilo.
Zdenûk Vesel˘, spojov˘ technik, Praha:
Charta 77 oslovovala lidi, kteﬁí byli aktivní ve
sv˘ch postojích vÛãi totalitû vládnoucí KSâ.
Také ty pasivní, kteﬁí osamocenû zji‰Èovali,
Ïe jsou chartistÛm názorem velmi blízko.
Chtûla dialog, protoÏe komunisti mûli mj. i
patent na rozum. Souãasná v˘zva - nemluvit
s komunisty - je jiÏ v dobû demokracie. Obrací
se k demokratick˘m stranám. Ty jsou ale plné
lidí, ãi jejich potomkÛ, kteﬁí za minulého
totalitního reÏimu na základû ãlenství v KSâ
mûli v‰eobecné zv˘hodnûní. TakÏe já rozpor
Ïádn˘ nevidím, neboÈ obû v˘zvy oslovují, byÈ
v jiném ãase a v jiném politickém zﬁízení,
pouze jednotlivce - bohuÏel!
Otázka ãíslo 14: Winnipegsk˘ zpravodaj
Pramen pﬁinesl zajímavou otázku: Jednou ze
zbraní proti organizovanému zloãinu, vãetnû
terorismu, je zavedení prÛkazu totoﬁnosti ﬁíká kanadsk˘ ministr Denis Coderre. UvaÏuje
se také o tom, Ïe tyto karty budou obsahovat
biometrická data, jako otisky prstÛ nebo
skanovanou oãní duhovku. Co si o tom myslíte
vy?
abe
***
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SOKOL TORONTO
zve na

Vánoãní trhy,
které se konají
v nedûli 23. listopadu 2003 od 12:00 do 17:00
Prodej peãiva, vánoãního cukroví, knedlíkÛ, jaternic, umûleck˘ch
pﬁedmûtÛ, videokazet, dárkového zboÏí, knih, keramiky, vánoãních
ozdob, hraãek a mnoha dal‰ích zajímavostí.
Kromû toho si také mÛÏete dát dobr˘ obûd
anebo jen popovídat se znám˘mi nad zákuskem a kávou..
Po 14 hodinû pﬁijde Mikulá‰ s ãertem.
***
Dále zveme na

Mikulá‰skou zábavu,
která bude v sobotu 29. listopadu 2003
Veãeﬁe se podává v 19 hodin
K tanci hraje skupina PRESOVIA
Vstupné 23 dolarÛ v pﬁedprodeji
26 dolarÛ u vchodu
Pﬁineste si dárky pro své milé a Mikulá‰ je doruãí
pod dohledem ãerta a andûla

Obû akce se konají

v Hale kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave., Toronto
Informace, rezervace stolÛ a pﬁedprodej lístkÛ
je u Kvûty Králové v Prague Deli

Tel.: 416/504-5787

Zpráva z T˘dne zahraniãních âechÛ
Rád bych Vás informoval o prÛbûhu a
v˘sledku jiÏ 3. konference T˘dne
zahraniãních âechÛ, konané ve dnech
28. záﬁí - 4. ﬁíjna 2003 v Praze za úãasti
na 300 úãastníkÛ z asi 36 zemí. Z Kanady
tam bylo devût úãastníkÛ, vãetnû
zástupcÛ v˘borÛ z Calgary, Winnipegu,
Montrealu, Toronta a Ottawy. Bylo
skuteãnû potû‰ující sly‰et hovoﬁit plynnou
ãe‰tinou úãastníky napﬁ. z Rumunska,
Chorvatska, Ukrajiny nebo ze S˘rie,
Egypta, Uruguaye, jak se v podstatû
ztotoÏÀují s problémy, které jsou pro nás
spoleãn˘m jmenovatelem, i kdyÏ mnohdy
mají své specifické potíÏe.
Konference byla zahájena v nedûli 28.
záﬁí v praÏském Karolinu seznamovacím
veãerem, pokraãovala v pondûlí 29. záﬁí
slavnostním zahájením ve velké aule
Karolina úvodním projevem rektora
univerzity Karlovy Ivana Wilhelma na
téma “âeské vysoké ‰koly v Evropské
unii” a Jana Kruli‰e - Randy ze ·v˘carska
na téma “V˘znam âechÛ v zahraniãí pro
na‰i souãasnost”. Zdravice pronesl
pﬁedseda Senátu, nûkolik ministrÛ i
pﬁedseda ODS. V prÛbûhu konference
T˘den zahraniãních âechÛ pak nav‰tívil

jednání ministersk˘ pﬁedseda Vladimír
·pidla, ministr zahraniãních vûcí Cyril
Svoboda, nûkteﬁí poslanci, senátoﬁi a
vysocí státní úﬁedníci rÛzn˘ch
ministerstev. Velmi obsaÏná a ãasovû
nároãná pracovní ãást konference
probûhla od pondûlí 29. záﬁí do soboty 4.
ﬁíjna. V sobotu 4. ﬁíjna veãer byla pak
závûreãná slavnostní recepce ve
Vald‰tejnském paláci.
V pracovní ãásti konference se
uskuteãnila sympózia a úãastníci
pracovali v rÛzn˘ch odborn˘ch sekcích.
Probûhla sympózia “Exil sám o sobû” a
“Pﬁítomnost a budoucnost ãesk˘ch
komunit v zahraniãí”. Sekce legislativní,
politická a ekonomická diskutovala
tematické okruhy obãanství, volebního
práva, restituãního práva, krajanského
zákona a spolupráce ãesk˘ch
krajansk˘ch organizací v zahraniãí s úﬁady
a organizacemi v âR. Dal‰í diskuse
probûhly v sekci kulturní, sekci zdravotní,
sekci ‰kolské, v˘chovné a vzdûlávací a v
sekci sociální. Souãástí konference byla
v˘stava âe‰tí architekti v zahraniãí,
filmová pﬁehlídka âeská filmová tvorba v
zahraniãí, v˘stava âe‰i v Americe (za

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
E-mail: czechoslovak@pacecu.com

Czechoslovak Branch

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2

Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557

úãasti amerického velvyslance Craig
Stapletona), âeské dûjiny v dokumentech
(náv‰tûva Státního ústﬁedního archivu v
Praze). Bûhem konference bylo také
udûleno deseti v˘znamn˘m Ïenám
ocenûní “V˘znamná ãeská Ïena ve svûtû
2003”, v Senátu âR.
V˘sledkem konference bylo schválení
‰esti rezolucí. Rezoluce jsou adresovány
Parlamentu a vládû âR a budou úkolem
a pracovní náplní tûchto institucí. Nelze si
dûlat pﬁíli‰ optimistické pﬁedstavy,
nicménû samotná skuteãnost schválení
tûchto rezolucí takto reprezentativním
v˘bûrem krajanÛ je do znaãné míry
zavazující, jak pro ãeské politiky, tak i pro
nás jako pﬁedstavitele organizací,
abychom pﬁi plnûní tûchto rezolucí aktivnû
spolupracovali.
Mimo rámec konference bych Vás rád
informoval o tom, Ïe jsem se setkal s
b˘val˘m velvyslancem v Kanadû
Stanislavem Ch˘lkem, kter˘ Vás v‰echny
pozdravuje, protoÏe na svÛj pobyt zde
velmi dobﬁe vzpomíná. Jak moÏná víte,
vûc, která mu leÏela na srdci je morální
devastace ãeského charakteru, zejména
obavy o mladé lidi. Je ãlenem v˘boru
obãanského sdruÏení Etické Fórum, které
se snaÏí pÛsobit osvûtovû na v‰ech
úrovních v âeské republice, nejen ve
‰kolách, kde se prosazuje v˘uka etiky,
ale i v pracovním Ïivotû v podnicích a
obcích. Trochu podrobnûji jsem o plánech
a pﬁípadné spolupráci mluvil také s
místopﬁedsedou Etického Fóra panem
Jiﬁím Dejnarem. Také jsem byl poÏádán
o v˘pomoc s v˘ukou angliãtiny a
francouz‰tiny prostﬁednictvím mlad˘ch
lidi na soukrom˘ch gymnáziích. RovnûÏ
tak jsem mluvil o pﬁípadné náv‰tûvû
Kanady populárního a permanentnû
beznadûjnû vyprodaného Dejvického
divadla. V Praze jsem se setkal s
kanadsk˘m velvyslancem Brucem
Jutzim, s kter˘m jsem pﬁedev‰ím mluvil o
pﬁípadném zru‰ení vízové povinnosti.
Milo‰ ·uchma - pﬁedseda âSSK
***
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Nejedno oko nezÛstalo suché, kdyÏ
architekt zániku âeskoslovenska,
souãasn˘ prezident Václav Klaus
dojemnû mluvil o vzniku âeskoslovenské

Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

4,94 CDN $
3,82 CDN $
20,24 Kã
26,18 SK
1,34 CDN $
1,53 CDN $

Toronto Star - 1.11.2003

1 CDN $
1 US $
1 EURO
100 Sk

20,81 Kã
27,63 Kã
32,03 Kã
77,31 Kã

Quick - 3.11.2003

Translations

EVA
MESTICOVÁ

Herec ND B. Máca

republiky pﬁed 85 lety. To jeho protûj‰ek,
slovensk˘ prezident to vzal zase po svém
a pro jistotu v tento den zÛstal doma a
projevÛm se pro jistotu vyhnul. A tak se
zdá, Ïe nejblíÏe k odkazu b˘valého státu
byli oba pﬁedsedové vlád, Vladimír ·pidla
a Mikulá‰ Dzurinda, kteﬁí se se‰li v
Bratislavû na bﬁehu Dunaje u pomníku,
kter˘ pﬁipomíná tento historick˘ den. Bylo
dobﬁe, Ïe se tak stalo právû v Bratislavû,
protoÏe tendence vytlaãit Slovensko jaksi
ze spoleãné historie není zanedbatelná.

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

Na oslavach zpívaly deti z Masarykovy ‰koly

Projevilo se to i na tradiãních oslavách v
Torontu, kde byli zastoupeni ãe‰tí
diplomaté, ale sloven‰tí chybûli a kde
pﬁevaÏovala ãeská národnost a ãesk˘
program. Po pravdû ﬁeãeno, vût‰inou
nevíme, co s âeskoslovenskem jako s
historick˘m pojmem dûlat. V Torontû jsme
toto v˘roãí oslavili v kostele svatého
Václava. Vystoupily zde dûti z
Masarykovy ‰koly, herec Nového divadla
Bohou‰ Máca, kter˘ recitoval básnû
Viktora Dyka a Josefa âermáka. Krátk˘
projev mûl i generální konzul z Montrealu
inÏen˘r Jiﬁí Parkmann, kter˘ dostal na

Canada-Czech
Republic Chamber
of Commerce

Dotácie na krytie aktivít
zahraniãn˘ch Slovákov
z rozpoãtovej kapitoly Úradu vlády SR na rok 2004
V roku 2004 bude Generálny sekretariát pre zahraniãn˘ch Slovákov Úradu
vlády SR zabezpeãovaÈ a realizovaÈ grantov˘ systém na krytie aktivít zahraniãn˘ch
Slovákov z rozpoãtovej kapitoly Úradu vlády SR za t˘ch ist˘ch podmienok,
aké boli stanovené v roku 2003.
Îiadosti o poskytnutie dotácie je moÏné predkladaÈ do 31. januára 2004 na adresu:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Generálny sekretariát pre zahraniãn˘ch Slovákov
Nám. slobody 1
813 70 Bratislava 1
Slovenská republika

Ing. Parkmann a R. Locherová

památku i symbolick˘ dárek od
pﬁedsedkynû torontské odboãky Radmily
Locherové a to americké známky s TGM
z roku 1960. Pozdravn˘ dopis dostalo
âSSK i od ãeského velvyslance inÏen˘ra
Vladimíra Kotzyho a vÛdce opozice Steve
Harpera. Pﬁíjemn˘m zpestﬁením byla
hudební vystoupení âeskoslovenského
baptistického sboru, dûtí z Masarykovy
‰koly, flétnistky Zuzany Zacharové a zpûv
Josefiny Tiché.
abe
***

Priãom rozhoduje dátum po‰tovej peãiatky. Îiadosti o dotáciu môÏu predkladaÈ
právnické osoby (krajanské spolky, organizácie s právnou subjektivitou, obãianske
zdruÏenia riadne zaregistrované v krajine svojho pôsobenia, nadácie) a fyzické
osoby (jednotlivci). Îiadosti nemôÏu predkladaÈ ‰tátne in‰titúcie (napr. ‰tátne ‰koly).
V‰etky potrebné informácie (Záväzné podmienky a zásady pre poskytovanie dotácií)
a úradné tlaãivá (ÏiadosÈ a prílohy) nájdete na internetovej stránke
www.gszs.sk v rubrike „StarostlivosÈ o Slovákov v zahraniãí“.
V prípade nejasností kontaktujte Generálny sekretariát pre zahraniãn˘ch Slovákov:
tel./fax: ++421/2/52495088, 52496914
tel. ++421/2/52495184
e-mail: gszs@vlada.gov.sk

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

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
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“KdyÏ jej dobûhl, vytáhl pachatel pistoli a
chlapce v ulici Na Îertvách postﬁelil,”
ﬁekla Eva Miklíková z tiskového oddûlení
2.11.2003
praÏské policie.
Stﬁílel kvÛli tﬁem stovkám
***
PRAHA - právo (tom) - Osmnáctiletého
mladíka postﬁelil neznám˘ zlodûj v sobotu Soudce: Srbu usvûdãily údaje
veãer nedaleko stanice metra Palmovka
o Slonkové
v osmém praÏském obvodû. MuÏ si svou Praha-právo/Pavel BlaÏek-* Odvolací trestní
obûÈ vytipoval bûhem jízdy v metru ze senát Vrchního soudu, kterému jste pﬁedsedal,
stanice Florenc. Ve voze vytáhl mladému potvrdil, Ïe Petr Volf si za pﬁípravu vraÏdy
muÏi z kapsy penûÏenku s tﬁemi stovkami novináﬁky musí odpykat ãtyﬁi roky vûzení.
a osobními doklady. Okraden˘ si v‰ak po Jako jedin˘ ze ãtyﬁ odsouzen˘ch za stejn˘
krátké chvíli své ztráty v‰iml a zaãal skutek byl z vazby propu‰tûn a pobíhá na
svobodû. Proã?
utíkajícího zlodûje z metra pronásledovat.

Denní kronika

Petr ChudoÏilov: U první linie

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

ObÏalovan˘ Volf byl ve vazbû neoprávnûnû,
protoÏe jeho vazba nebyla podle paragrafu
71 trestního ﬁádu prodlouÏena na základû
soudního pﬁezkoumání dÛvodÛ vazby a zda
nedochází k nûjak˘m prÛtahÛm vazby. To
musí soud uãinit kaÏdé tﬁi mûsíce. DÛvody
Volfovy vazby byly jiné podle jiného paragrafu
a soud je povaÏoval za dostaãující. JenÏe v
záﬁí vydal Ústavní soud rozhodnutí, Ïe
uveden˘ paragraf 71 nemÛÏe b˘t nahrazen
Ïádn˘m jin˘m rozhodnutím o vazbû. Napﬁíklad
zamítnutím Ïádosti o propu‰tûní z vazby a
pokraãováním vazby. V dÛsledku toho, tedy
neprodlouÏení vazby na základû pﬁezkumu,
se stalo, Ïe pan Volf musel b˘t propu‰tûn.
* Nepﬁítomnost a propu‰tûní Volfa nebyly
jedin˘m otazníkem. Nejasnosti vznikly okolo
semtexu, kter˘ Eva Tom‰ovicová koupila od
Jiﬁího Slavíka k provedení vraÏdy. Mûlo to b˘t
loni 5. ãervence. Slavík to popírá a najat˘
údajn˘ vrah Karel Rziepel uvedl 3. ãervenec
jako datum, kdy semtex dostal.
Je to tak. Problém je v tom, Ïe údaj o pﬁedání
semtexu je verifikován v˘povûìmi v‰ech tﬁí
úãastníkÛ setkání v motorestu Na haldû 5.
ãervence. Tedy Tom‰ovicovou, Novotn˘m i
Slavíkem. Toho dne se skuteãnû se‰li.
Svûdectví Rziepela o pﬁedání semtexu 3.
ãervence nikdo nepotvrdil. Evidentnû semtex
dostal, ale jeho údaj je víceménû z jeho strany
odhadem. On pﬁesnû neví, kdy to bylo.
Vycházeli jsme z toho, Ïe údaj svûdka mÛÏe
b˘t nepﬁesn˘, a není potvrzován Ïádn˘m jin˘m
dÛkazem. Údaj o setkání v motorestu Na
haldû je potvrzován v˘povûdí v‰ech tﬁí
úãastníkÛ. Soud pﬁihlíÏel k tomu setkání. Na
nûm mûlo dojít k pﬁedání semtexu.
* Slavík stále popírá, Ïe by semtex prodal. A
Novotn˘ vypovûdûl, Ïe pﬁedání semtexu a
penûz pﬁi setkání Na haldû nevidûl. Îe jen
vidûl, jak Slavík dává Tom‰ovicové nûjakou
igelitovou ta‰ku, ve které nûco bylo.
Koupi semtexu a pﬁedání penûz v motorestu
Na haldû potvrdila Tom‰ovicová.
* SrbÛv obhájce Miroslav KﬁíÏeneck˘ vyt˘ká
policii, Ïe nevyãkala na okamÏik pﬁedání penûz
za údajnû provedenou vraÏdu novináﬁky, coÏ
by bylo nezpochybniteln˘m dÛkazem
obÏaloby. Proã policie zaãala zat˘kat
pﬁedãasnû?
To není otázka pro soud. To je otázka pro
policii. Pokud policisté dospûli k závûru, Ïe
mají dost dÛkazÛ, zﬁejmû nepokládali za nutné
v tom dál pokraãovat. Mûli nahrané telefonní
hovory, kdy se v‰ichni domlouvali o tom, kdy
uÏ budou pﬁedány peníze. Mluvili o ãtyﬁech
stech padesáti kompotech. Nemluvili o
penûzích pﬁímo. Takhle to maskovali.
* âí hovory to byly?
Byly to nahrané hovory Tom‰ovicové,
Novotného a Volfa. Srby ne. V odposlechu
Srby se nic takového neobjevuje.
* V hodnocení jste za pﬁím˘ dÛkaz Srbovy viny
uvedl v˘povûì Tom‰ovicové a nález fotografií
novináﬁky s jejími osobními údaji pﬁi domovní
prohlídce u Srby. Srbovi advokáti nález
fotografií jako dÛkaz odmítli. Tvrdí, Ïe z
internetu si je poﬁídí kdokoliv.
Nález fotografií s osobními údaji jsme
kvalifikovali jako pﬁím˘ dÛkaz. ObÏalovan˘
Srba to vysvûtlil tím, Ïe chce na novináﬁku
podávat Ïalobu, eventuálnû psát nûjak˘
ãlánek. Ale k tomu nepotﬁebuje osobní data
novináﬁky. Tam by zﬁejmû Ïaloba ‰la proti
novinám. Adresa novin je v tiráÏi. Není tﬁeba,
aby proto znal osobní data novináﬁky. Navíc
tam nebyla jen její osobní data, ale i osobní
data jejích pﬁíbuzn˘ch, dûtí, rodiãÛ vãetnû
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rodn˘ch ãísel, v‰ech adres, na kter˘ch se
zdrÏovala. A hlavnû, bylo to trojmo. Pokud
budete chtít, aby za vás nûkdo jiného zabil,
pak k tomu budete muset podat nûjaké
informace. âím víc tûch informací bude, tím
vût‰í bude pravdûpodobnost, Ïe se tomu
najatému zámûr podaﬁí. To je ideální situace,
kdy máte informace nejen o tom, jak se osoba
jmenuje, jak je stará, jak vypadá, kde bydlí,
ale kde by se napﬁíklad mohla zdrÏovat.
Napﬁíklad u sv˘ch rodiãÛ, se sv˘m maÏelem
a podobnû. Podle mû jde o velice dÛleÏit˘
dÛkaz. Pan obÏalovan˘ Srba Ïádn˘m
vûrohodn˘m nebo logick˘m zpÛsobem nebyl
schopen vysvûtlit, proã to doma má. Tvrdí, Ïe
osobní data o novináﬁce má od Tom‰ovicové.
Proã by mu to dávala Tom‰ovicová, kdyÏ by
nevûdûl o tom, co pﬁipravuje? Proã by potom
pro nûj taková osobní data získávala?
* Soudila se pﬁíprava jedné vraÏdy. Ze
ãtvrteãního jednání vyplynulo, Ïe Srba mûl
zadat ãtyﬁi vraÏdy. Proã se soudila jen jedna?
“Obvinûní z pﬁípravy vraÏdy bylo pÛvodnû
sdûleno pro více pﬁípadÛ. Nakonec byla
obÏaloba podána pro jednu. Soud je vázán
tím, na co je podána obÏaloba. To je problém
státního zástupce, jestli podá nebo nepodá
obÏalobu a na kolik pﬁípadÛ. Soud rozhoduje
o tom, co je pﬁedmûtem obÏaloby. Tím byla
pﬁíprava vraÏdy novináﬁky Sabiny Slonkové.
***
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Chleba i rohlíky znovu zdraÏí
PRAHA - právo -(zr)-Rohlík za 1,50 a chleba
za zhruba 17 korun, to jsou ceny, se kter˘mi
se mohou setkávat kupující. Dvû pﬁední
pekárenské spoleãnosti na ãeském trhu, Delta
pekárny a Odkolek, od pondûlí kvÛli rÛstu
nákladÛ na vstupy zdraÏily své v˘robky. “S
nûkter˘mi partnery se ty smlouvy je‰tû
dolaìují, ale obecnû lze ﬁíci, Ïe jsme zdraÏili
plo‰nû,” ﬁíká mluvãí Delta pekáren Jaroslav
Pomp. Rozsah úpravy cen neupﬁesnil. Ke
zv˘‰ení cen peãiva do‰lo naposledy v roce
1997. ZdraÏení pekaﬁského sortimentu v
prÛmûru o dvacet procent ohlásila od listopadu
brnûnská firma Penam. Znamená to
desetihaléﬁe u levnûj‰ích a koruny u draÏ‰ích
v˘robkÛ, napﬁíklad u chleba. Zru‰ení desetníkÛ
a dvacetníkÛ na zdraÏení nemá vliv, dÛvodem
jsou vy‰‰í ceny mouky, ﬁekl marketingov˘
ﬁeditel nejvût‰í moravské pekárny Zdenûk
Tala‰. Tala‰ upozornil, Ïe zdraÏení peãiva
Penamu je pouze pro obchodníky. “Koneãnou
cenu na pultû vÏdy urãuje prodejce,” zdÛraznil.
“Ceny jsme zv˘‰ili, fakturovat budeme 11.
listopadu. Mezitím asi je‰tû probûhne nûkolik
horeãn˘ch jednání,” ﬁekl generální ﬁeditel
Odkolka Ivan Flek. Odkolkem doporuãená
maloobchodní cena je pro nejvût‰í obchodní
ﬁetûzce okolo 1,50 koruny za rohlík a zhruba
17 korun za chleba.
V prÛmûru podnik kvÛli rÛstu cen obilí i dal‰ích
vstupÛ zdraÏil v˘robky zhruba o pûtinu.
ZdraÏení pekárensk˘ch v˘robkÛ potvrzuje
spoleãnost Ahold Czech Republic, která
provozuje obchody Albert a Hypernova. “Od
pondûlka jsme ve v‰ech prodejnách Albert a
Hypernova v celé âeské republice nav˘‰ili
prodejní ceny peãiva,” uvedla firma. DÛvodem
je zv˘‰ení nákladÛ na suroviny a v˘robu, a tím
pádem i cen od pekáren. Ceny peãiva zvedl
podle jednatele Petra Vyhnálka také ﬁetûzec
Globus. Rohlík prodává za 1,50 koruny.
“Zvlá‰tní je, Ïe v‰ichni dodavatelé mají ceny
stejné,” podotkl Vyhnálek. Carrefour vût‰inu
pekárensk˘ch v˘robkÛ peãe ve vlastní
pekárnû, která je souãástí obchodu. “U tûchto
produktÛ zÛstává cena stejná. Zv˘‰ení se
t˘ká minimálního poãtu v˘robkÛ od
dodavatele,” uvedla mluvãí Jana Havlíãková.
Zástupci ﬁetûzcÛ i obchodníci podle Pompa
nutnost zdraÏení chápou. Od roku 1997 se
ceny peãiva v âesku plo‰nû nezvy‰ovaly.
Nyní je to pro obor Ïivotní nutnost, dodal. Flek
jiÏ dﬁíve uvedl, Ïe ceny obilí s ohledem na
schodkovou tuzemskou bilanci po nízké sklizni
stouply bûhem nûkolika mûsícÛ více neÏ o
tﬁetinu a do jara pravdûpodobnû vzrostou o
dal‰í tﬁetinu. V kvûtnu Odkolek nakupoval
p‰enici v prÛmûru za 3050 korun za tunu, v
polovinû záﬁí to bylo zhruba 3700 korun za
tunu.
***
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První cizinci vybráni
Ministerstvo práce a sociálních vûcí
(MPSV) vybralo v pondûlí prvních 75
cizincÛ, kteﬁí se pﬁihlásili do projektu
nazvaného “Aktivní v˘bûr kvalifikovan˘ch
zahraniãních pracovníkÛ”, kter˘ má za cíl
pﬁilákat k Ïivotu a práci v âeské republice
ikvalifikované cizince. Zatím ze tﬁí zemí Bulharska, Chorvatska a Kazachstánu.
Právu to sdûlil ‰éf tiskového oddûlení
MPSV Vladimír Hrub˘. “Z nich 56 je z
Bulharska, patnáct z Kazachstánu a ãtyﬁi
z Chorvatska. Vybráno bylo jednaãtyﬁicet
Ïen a tﬁicet ãtyﬁi muÏÛ,” uvedl Hrub˘.
Nejvût‰í poãet tvoﬁí lidé s technick˘mi
profesemi (22), dále odborníci v
managementu (9) a zdravotnictví (8).
“Mezi vybran˘mi uchazeãi je také ‰est
umûlcÛ a tﬁi vûdeãtí pracovníci,” dodal
Hrub˘. V prvním kole mÛÏe b˘t vybráno
celkem 150 zahraniãních odborníkÛ.
Zatím byli vybráni ti, kteﬁí uÏ pracují v âR,
protoÏe mají povolení k zamûstnání a
vízum k pobytu nad 90 dnÛ za úãelem
zamûstnání. Dal‰ích 75 osob má ‰anci
poÏádat o zaﬁazení do projektu z území
cílov˘ch státÛ. V˘bûrová procedura se
uskuteãní zaãátkem ledna 2004.
Vybraní zájemci postoupí do druhé etapy
projektu - dvouapÛlletého zku‰ebního
období, po jehoÏ skonãení budou moci
poÏádat o trval˘ pobyt v âeské republice.
“To pﬁedstavuje v˘razné zkrácení oproti
dosavadní úpravû, která pﬁedpokládá
desetileté období,” uvedl Hrub˘. Po
uplynutí zku‰ebního období provede
MPSV takzvané sociální provûrky

úãastníkÛ projektu: “Bude se dotazovat
zamûstnavatelÛ, pﬁedstavitelÛ obcí a
pﬁípadnû i dal‰ích institucí v místû jejich
bydli‰tû, zda skuteãnû splnili cíle projektu,
tedy zda se v co nejvût‰í míﬁe dokázali
integrovat do ãeské spoleãnosti. Pokud
dospûje ke kladnému rozhodnutí,
doporuãí Ministerstvu vnitra âR Cizinecké a pohraniãní policii, aby
uvedenému úãastníku projektu udûlila
trval˘ pobyt ve zkrácené lhÛtû,” vysvûtlil
Hrub˘. Administrativní pracovi‰tû MPSV
v Praze pﬁijalo od zahájení projektu letos
v ãervenci celkem 88 pﬁihlá‰ek, z nichÏ
65 podali obãané Bulharska, 19
Kazachstánu a 4 Chorvatska. To v
podstatû odráÏí poãet cizincÛ z tûchto
zemí, kteﬁí v âR pracovali k 30. ãervnu
2003 na základû povolení k zamûstnání.
V zahraniãí ãeské zastupitelské úﬁady
pﬁijaly jednu pﬁihlá‰ku svobodné
vysoko‰kolaãky v Kazachstánu s titulem
inÏen˘r, která Ïádost podala soubûÏnû
se Ïádostí o udûlení víza nad 90 dnÛ za
úãelem zamûstnání. Do projektu bude
zaﬁazena, pokud jí toto vízum bude
udûleno. “Neznamená to v‰ak, Ïe by o
projekt nebyl zájem. Právû naopak.
Napﬁíklad v Kazachstánu pracovníci
ambasády v rekordním dni odpovûdûli
na více neÏ 500 dotazÛ zájemcÛ o projekt.
Také v Bulharsku a Chorvatsku vyﬁizují
povûﬁení konzulární úﬁedníci desítky
dotazÛ aÈ jiÏ telefonicky, písemnû, ãi pﬁi
osobních náv‰tûvách zájemcÛ na
ambasádách,” zdÛraznil Hrub˘. Podle

1-416

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

Pokraãování na str. 8

Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT
je opût k dostání v Liguor Stores

Slovenská restaurace
v západním Torontu

WOODHOUSE
Restaurant & Pub

3089 Lakeshore
Boulevard West
(Mezi Islingtonem a Kipling)

Toronto, Ontario
M8V 3W8

416/259-6836
JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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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
Upravená pro zdej‰í pomûry a normy
narozdíl od zboÏí zakoupeného v âR.

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 vdûcn˘ a originální dárek
pro kaÏdou pﬁíleÏitost

nûj je problém spí‰e v tom, Ïe podmínky
projektu jsou tvrdé: “Zejména skuteãnost,
Ïe zájemci o vstup do nûj si sami musejí
sehnat v âR práci a obstarat povolení k
zamûstnání, jsou velice limitující.
Nicménû vzhledem k tomu, Ïe pﬁi
zamûstnávání cizincÛ je tﬁeba vÏdy
pﬁihlíÏet k ochranû domácích obãanÛ na
trhu práce, by pﬁípadná zmûna v
nastavení projektu mohla b˘t pﬁijata pouze
po zevrubné diskusi v‰ech zúãastnûn˘ch
institucí,” dodal Hrub˘.
***

Za ‰kody v metru nebude
nikdo stíhán
Praha-Lidovky/iln, ãtk -Policie se
zatopením metra zab˘vala od poloviny
loÀského srpna. Provûﬁovala, zda se
nûkdo nedopustil trestného ãinu
obecného ohroÏení z nedbalosti. Podle
údajÛ dopravního podniku povodnû
zpÛsobily metru ‰kodu za témûﬁ sedm
miliard korun. V jedné ãásti pﬁípadu se
policie pﬁi vy‰etﬁování zamûﬁila na to, kdo
zpÛsobil stavební závady v metru.
Policejní mluvãí jiÏ dﬁíve ﬁekla, Ïe v pûti
pﬁípadech stavbu metra provádûla jedna
stavební firma a policie zji‰Èuje moÏnou
trestní odpovûdnost konkrétních osob.
Vy‰etﬁovatel se zab˘val tím, Ïe se voda
v nûkolika pﬁípadech do metra dostala
netûsn˘mi otvory pro kabely u tlakov˘ch
uzávûrÛ. Zji‰Èoval proto, zda nûkdo
nezanedbal technologické postupy, i to,
jak pracovníci metra udrÏovali ochrann˘
systém podzemní dráhy. Policie jiÏ také
dﬁíve informovala o tom, Ïe pracovníci
metra zavﬁeli v zatopen˘ch ãástech metra
jen 60 procent uzávûrÛ.
Viníka se policii nepodaﬁilo zjistit ani ve
druhé ãásti pﬁípadu. “Policii se nepodaﬁilo
najít osoby, které by byly odpovûdné za
‰kody zpÛsobéné v praÏském metru.
Policejní rada se proto rozhodl celou vûc
ukonãit usnesením o odloÏení dle
pﬁíslu‰ného paragrafu trestního ﬁádu,”
ﬁekla Lidovkám mluvãí policie Daniela
Razímová. Podle zdroje âTK hasiãi jasnû
ﬁekli, Ïe metro bylo uzavﬁeno pozdû.
“Pokyn mûl jednoznaãnû nûkdo vydat,
ale z vy‰etﬁování nevyplynulo kdo,” dodal.
Velká voda loni v srpnu vyﬁadila z provozu
asi polovinu z pûti desítek stanic, 16 z
nich zcela nebo ãásteãnû zaplavila. KvÛli
zatopení podzemní dráhy rezignovali
ﬁeditel metra Ladislav Houdek a ‰éf jeho
ochranného systému Jiﬁí Svoboda. KvÛli
povodÀov˘m ‰kodám na majetku policie
v celé zemi vy‰etﬁovala vût‰inou pro
podezﬁení ze spáchání trestného ãinu
obecného ohroÏení z nedbalosti asi deset
pﬁípadÛ, nikdo nebyl obvinûn. Na
provûﬁování odpovûdnosti byly v
nejzávaÏnûj‰ích pﬁípadech vytvoﬁeny
speciální vy‰etﬁovací t˘my, napﬁíklad t˘m
Metro.
***

Vysoké ‰koly budou
demonstrovat
Praha-lidovky/ãtk-Vysoké ‰koly budou v
prosinci bûhem jednání zákonodárcÛ o
státním rozpoãtu pﬁed Poslaneckou
snûmovnou. Chtûjí upozornit na
neutû‰enou situaci ve financování
vysok˘ch ‰kol, jimÏ chybûjí peníze na
zaﬁízení i na platy pedagogÛ.
Odboráﬁi se dnes usnesli také na tom, Ïe
zadají celoplo‰n˘ inzerát v nûkterém
deníku, jehoÏ prostﬁednictvím budou
veﬁejnost informovat o problémech
vysok˘ch ‰kol. Jeho zveﬁejnûní bude stát
asi 200.000 korun, odboráﬁi je získají z
mimoﬁádného ãlenského pﬁíspûvku.
KaÏdého ãlena svazu bude inzerát stát 20
korun, ﬁekl pﬁedseda odborového svazu
Franti‰ek Barták.
K demonstraci vyzval Petr Bilík, pedagog
z Palackého univerzity v Olomouci a
iniciátor v˘zvy Poãítejte s námi, která na
zaãátku roku upozornila na situaci ve
vysokém ‰kolství. Jeho názor podpoﬁilo
nûkolik lidí uÏ bûhem zasedání. Je podle
nich tﬁeba se v˘raznûji ozvat. Odboráﬁi
také chtûjí, aby se akce zúãastnili i studenti,
a jsou pﬁipraveni s jejich zástupci jednat.
Byli bychom rádi, kdyby si uvûdomili, Ïe
míra jejich vzdûlávání je závislá na reformû
vysok˘ch ‰kol, ﬁekl novináﬁÛm Bilík.
Akademická obec je nespokojena se
souãasnou finanãní situací vysok˘ch ‰kol,
které jsou zadluÏené, chybûjí jim peníze
na platy i na vybavení. Hrozí, Ïe za nûkolik
let nebude mít studenty kdo uãit, protoÏe
mladí lidé na fakultách nezÛstávají.
Zástupci univerzit spolu s ministerstvem
‰kolství pﬁedloÏili návrh reformy vysok˘ch
‰kol, která mûla souãasn˘ stav napravit a
pomoci ‰kolám rozvíjet se. PoÏadovali na
to pro pﬁí‰tí rok navíc 5,2 miliardy korun.
Vláda ‰kolám v‰ak kvÛli reformû veﬁejn˘ch
financí dala jen 1,7 miliardy korun. Podle
akademikÛ to na reformu ‰kol nestaãí.
Rektor Univerzity Karlovy a pﬁedseda
Konference rektorÛ Ivan Wilhelm ﬁekl, Ïe
je ãas seznámit veﬁejnost se situací
vysok˘ch ‰kol. Je podle nûj tﬁeba zaãít s
jejich reformou, pokud se neuskuteãní,
zaostanou za evropsk˘mi ‰kolami. Myslí
si, Ïe by akademici sly‰eli na slib vlády, Ïe
sice nyní pro nû peníze nemá, ale bude s
nimi poãítat pro dal‰í roky.
Námûstek ministrynû ‰kolství Petr Koláﬁ
na sjezdu ﬁekl, Ïe kaÏdá dobﬁe pﬁipravená
akce, která pomÛÏe dostat peníze do
vysok˘ch ‰kol, je dobrá. Podle nûj uÏ
ministerstvo pﬁipravuje plán, jak úãelnû
vyuÏije 1,7 miliardy korun, aby mohlo
podpoﬁit kvalitní projekty vysok˘ch ‰kol.
Na dlouhodobé nedostateãné financování
vysok˘ch ‰kol a nízké platy upozornili uÏ v
únoru olomouãtí pedagogové svou v˘zvou
Poãítejte s námi. V ãervnu uspoﬁádali
v˘straÏnou hodinovou stávku, kterou
podpoﬁily i jiné vysoké ‰koly v republice.
Platy a neutû‰ená situace ve ‰kolství
pﬁimûly 1. záﬁí ke stávce zhruba 70.000
kantorÛ ze ‰kol zﬁizovan˘ch obcemi a
kraji.
***

âeskoslovensk˘ baptistick˘ kostel
vás srdeãnû zve k veãeru

Vánoãních koled,
kter˘ se bude konat
v sobotu dne 13. prosince 2003 v 19 hodin
v budovû kostela na 200 Annette St. v Torontû
***
Srdeãnû zveme v‰echny zájemce, kteﬁí by se rádi pﬁipojili ke zpûvu koled s na‰im
pûveck˘m sborem, na cviãení, které se bude konat
ve stﬁedu dne 10. prosince 2003 v 19:30 na stejném místû..
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PORADNA ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY
Dﬁíve neÏ se v dal‰ích ãíslech Satellitu zaãneme zab˘vat návody k léãbû jednotliv˘ch
nemocí, zranûní a jin˘ch “bolístek”, povaÏujeme za nutné seznámit ãtenáﬁe s pﬁípravou
domácích, av‰ak velmi úãinn˘ch léãiv. Nejedná se zde o informace na základû Jedna paní
povídala, ale o ãasem a klinickou praxí ovûﬁené pﬁípravky, které v mnoha pﬁípadech sv˘m
úãinkem pﬁedãí konvenãní léãiva.
Zaãneme s nepochybnû nejúãinnûj‰ími pﬁípravky, MATEâN¯MI TINKTURAMI (lidovû se
jim téÏ ﬁíká kapky).
Pﬁíprava Mateãn˘ch tinktur je pﬁekvapivû snadná a Mateãné tinktury si pﬁi správném
skladování zachovají plnou úãinnost po dlouhou ﬁadu let. K domácí pﬁípravû Mateãn˘ch
tinktur budete potﬁebovat:
1. âerstvou nebo su‰enou bylinu (drogu)
2. âist˘ líh 90 - 92 %. (Pokud ãist˘ líh není k dosaÏení, mÛÏete pouÏít konzumní líh 60%,
nebo kvalitní vodku ãi slivovici. Úãinek tinktury bude témûﬁ stejn˘.)
3. Zavaﬁovací sklenici s hermetick˘m uzávûrem
4. âisté kuchyÀské sítko, husté
5. Filtraãní papír, ale postaãí i filtry pouÏívané pro kávovary.
6. Láhev s hermetick˘m uzávûrem pro dlouhodobé skladování tinktury
7. Nálepku s názvem tinktury.
Uvádíme zde jen pﬁípravu tinktur z netoxick˘ch (nejedovat˘ch) rostlin. Normou, aÏ na
nepatrné v˘jimky, je pomûr jednoho váhového dílu rostliny, ‰Èávy ãi suché drogy ku dvûma
váhov˘m dílÛm alkoholu. Pomûr váhov˘ch dílÛ nemusí b˘t naprosto pﬁesn˘. K váÏení
postaãí lep‰í kuchyÀské váhy.
***
Pﬁíprava Mateãné Tinktury : âistou drogu dobﬁe rozkrájíme na co nejmen‰í kousky nebo
rozmixujeme v mixéru a v zavaﬁovací sklenici ji smícháme s dvûma váhov˘mi díly alkoholu.
Sklenici ﬁádnû uzavﬁeme a smûs protﬁepeme. Uzavﬁenou sklenici ponecháme na chladnûj‰ím
a temném místû po dobu deseti aÏ ãtrnácti dnÛ a dennû s ní zatﬁepeme. Po této dobû smûs
nejdﬁíve pﬁecedíme a poté pﬁefiltrujeme jednou ãi dvakrát pﬁes filtraãní papír. âistou tekutinu
potom pﬁelijeme do skladovací láhve, dobﬁe utûsníme a oznaãíme jménem drogy a datem
zhotovení. NezapomeÀte, Ïe kvalitní a správnû skladovaná tinktura vydrÏí po dobu aÏ deseti
let pﬁi nezmûnûné úãinnosti. Mateãné tinktury se vût‰inou uÏívají po kapkách a jejich
správné dávkování bude uvedeno pozdûji v souvislosti s konkrétními nemocemi.
Jen pro ilustraci, jak jsou Mateãné tinktury úãinné uvedu, Ïe uÏitím 3 - 5 kapek Mateãné
tinktury tzv. “obyãejné” kopﬁivy Ïahavé (Urtica Urens) lze spolehlivû v nûkolika minutách
zastavit akutní záchvat dny (gout).
V dal‰ím pﬁíspûvku vysvûtlíme pﬁípravu léãiv˘ch mastí a olejÛ.
Podot˘káme Ïe v‰echny Mateãné tinktury jsou k dostání za pﬁimûﬁené ceny od Clinic of
Biomedicine, tel: [416] 255 - 3325 nebo toll free: 1-877-863-2478 . RovnûÏ rádi zodpovíme
ve‰keré va‰e dotazy ohlednû léãby konkrétních akutních a chronick˘ch nemocí.
Clinic of Biomedicine 4195 Dundas Street W. Toronto, On.
gf

FINANâNÍ OKÉNKO
Va‰e penûÏenka a Vánoce
Ryba nebo krocan, cukroví peãené ãi nepeãené, perníková chaloupka nebo anglick˘ puding.
KdyÏ pﬁijdou Vánoce, kaÏd˘ z nás má na sváteãním stole sváteãní pochoutky, kter˘m prostû
nelze odolat. Následkem hodování pak b˘vají zaÏívací potíÏe, které se vût‰inou podaﬁí vcelku
rychle vyﬁe‰it, aÈ uÏ léãivy nebo dietou. Naproti tomu následky Vánoc na na‰e penûÏenky se
ãasto pﬁekonávají hÛﬁe.
Reálná cena Vánoc - drahé dluhy na kreditních kartách
Málokdo má nûco proti tomu, Ïe kartiãky z umûlé hmoty jsou jednoduch˘m platebním
prostﬁedkem v nákupních stﬁediscích i mal˘ch obchÛdcích. JenomÏe kaÏd˘ ‰pás nûco stojí.
Pokud instituce, která kreditní kartu vydala neobdrÏí celou platbu do urãeného data, úãtuje
si úroky v ﬁádu 18-30%. Tisícidolarov˘ nákup, ze kterého byl jeden dolar zaplacen s
jednodenním zpoÏdûním, se tak prodraÏí aÏ o 25 dolarÛ, dvoutisícov˘ 50 dolarÛ atd. Pokud
se takov˘ nákup nepodaﬁí splatit dﬁíve neÏ za rok, cena zakoupeného zboÏí není 1000, ale
aÏ 1300 dolarÛ. To znamená, jste-li napﬁíklad v nejvy‰‰ím daÀovém pásmu 44%, Ïe musíte
vydûlat o 536 dolarÛ více, abyste po zdanûní uhradili roãní úroky!
Kontrolujte úãtování na kartu
Nejlep‰í zpÛsob léãby dluhu je nedostat se do nûj. Pokud máte pravideln˘ pﬁíjem, víte, kolik
z nûj zb˘vá na útratu. UtraÈte pﬁes kartu jen tolik, kolik budete moci za dva t˘dny zaplatit.
Kontrolujte si v˘pis pravidelnû, aÈ uÏ v rámci rozpoãtu nebo prevence proti úãtování
neÏádoucích poloÏek. Vlivem administrativní chyby mohlo dojít k mylnému naúãtování, za
které jste zodpovûdní aÏ do doby vyﬁízení stíÏnosti. Reklamace lze také pouÏít v pﬁípadû, kdy
jste zaplatili a neobdrÏeli jste dotyãné zboÏí nebo sluÏbu. Dobr˘m pﬁíkladem je bankrot
letecké spoleãnosti, která Vám vystavila letenku.
PouÏijte debitní karty
Debitní karta je pﬁímo napojena na bankovní úãet a nahrazuje tím tradiãní ‰ekovou kníÏku.
AÏ na mal˘ debitní rámec umoÏÀuje v˘bûr pouze do v˘‰e zÛstatku na úãtu a je tak dobr˘m
kontrolním mechanismem. Tradiãní nev˘hodou jsou poplatky za kaÏdou transakci, které
v‰ak uÏ banky pomalu ru‰í a napﬁíklad PC Financial dokonce za kaÏdé pouÏití pﬁipisuje body.
Nedejte se zlákat slevami a financováním zdarma
Nûkteﬁí ekonomové tvrdí, Ïe hospodáﬁsk˘ rÛst devadesát˘ch let byl zpÛsoben marketingov˘mi
aktivitami obchodních ﬁetûzcÛ, houfnû nabízejících fantastické sezónní slevy a postarání se
o financování. Do jisté míry mají pravdu, protoÏe mnoho lidí se nechalo zlákat dostupností
nového auta, kotle ãi dovolené ve formû malé mûsíãní splátky nebo odkladu platby o rok ãi
dva. Neuvûdomují si pﬁitom, Ïe prodejcova marÏe musí b˘t o to vy‰‰í, Ïe nese náklady
financování v ﬁádu 20-30% za kaÏd˘ rok odkladu.
Vyhnûte se Cash Advance
Banky bûÏnû nabízejí tuto sluÏbu jako rychlou hotovost k dispozici kdekoli kdykoli. Jedná se
ov‰em o nejdraÏ‰í hotovost, neboÈ úrok se v pﬁípadû cash advance poãítá jiÏ ode dne v˘bûru
a mÛÏe b˘t vy‰‰í neÏli klasick˘ úrok na kartû. PouÏijte debitní kartu - poplatek za bankomat
nebo úrok za v˘bûr do debitu bude levnûj‰í varianta.
PouÏijte ménû úroãené pÛjãky
Pokud se Vám nepodaﬁí uhradit do data splatnosti z bûÏného úãtu, otevﬁete si kreditní
úvûrovou linku a zaplaÈte z ní. Úrok se pohybuje okolo Prime v pﬁípadû zaji‰tûní nemovitostí
nebo Prime + 1-3% v pﬁípadû nezaji‰tûné úvûrové linky a je poãítán dennû z aktuálního
zÛstatku. Za úvahu mÛÏe stát i konsolidace a, kdyÏ uÏ by nebylo jiného zbytí a kreditní karta
musela b˘t pouÏita, zavolejte své bance aÈ zmûní typ karty na nízko úroãenou, jako napﬁíklad
CIBC VISA Select s úrokem 10,5%.
Tomá‰ Götz; www.tomasgotz.com
tomas@tomasgotz.com
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MARIA GABÁNKOVÁ
vás srdeãnû zve na v˘stavu

Art Detour
21 umûlcÛ pod jednou stﬁechou

14. -16. listopadu 2003

Pﬁijìte se podívat!
1400 Dupont St. (at Lansdowne) 2. patro, ãíslo 232
Toronto, Ontario
Tel.: 416/535-8063 nebo 416/536-0834
Otevﬁeno: pátek 16:00-21:00, sobota 11:00-18:00, nedûle: 11:00-17:00

www.paintinggallery.net
oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû: film
reÏiséra Petra Slavíka

JIN¯ âLOVùK
Dramatick˘ pﬁíbûh ãlovûka, s kter˘m se seznáváme
v okamÏiku, kdy pﬁichází do pracovny psychologa,
zab˘vajícího se obûÈmi zloãinu,
Jmenovan˘ cel˘ svÛj Ïivot zasvûtil popﬁení svého
domnûlého prokletí - svého romského pÛvodu.
Podaﬁilo se mu Ïít jako Ïijí bílí. Je vzdûlan˘, úspû‰n˘,
bohat˘. A pﬁece ho jeho “prokletí” dostihne v osudu
jeho dûtí.
Hrají: I. Gogál, V. Îilková, M. Holan, G Czinová,
Fr. Nûmec, O. Kepka, J. Fi‰ar.
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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âeská liga Gambrinus

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!

12. kolo: Teplice - Ostrava 1:1 (1:1)
26. Benãík - 7. Liãka, 3454
Pﬁíbram - Bl‰any 1:2 (0:1)
46. Otepka - 5. Pe‰ír, 62. Horáãek, 2820
Olomouc - Slavia 2:0 (0:0)
69. Reiter, 79. Babniã, 6659.
Opava - PlzeÀ 2:0 (0:0)
71. Faldyna, 81. Ja‰ek, 2954
â. Budûjovice - ÎiÏkov 2:0 (1:0)
10. Klimpl (vl.), 68. Lafata, 3224
St. Mûsto - Liberec 2:1 (2:1)
27. Nezmar, 31. âinãala - 5. Kisel, 4858
Jablonec - Zlín 2:1 (1:1)
34. Ma‰ek, 80. Weber - 25. Lasota, 2505
Sparta-Brno 1:0 (0:0)
67. Sionko, 4452
***
13. kolo: Liberec - Opava 3:1 (0:1)
59. Papou‰ek, 74. Pospí‰il, 77. Slepiãka 13. Dort, 4880
Brno - Jablonec 1:1 (0:1)
89. Kroupa - 14. Michálek, 4026
PlzeÀ - Teplice 2:0 (1:0)
42. Barteska, 58. JEÎ, 3036
Bl‰any - Budûjovice 2:2 (2:2),
8. Ple‰ko, 45. ·elicha - 1. Vozábal, 17. Kuliã,
104
Zlín - Sparta 1:0 (1:0)
18. âervenka, 4800
Ostrava - Olomouc 2:1 (1:1)
25. Heinz, 81. Matu‰oviã - 3. Reiter 17897
ÎiÏkov - Pﬁíbram 1:0 (0:0)
58. Chihuri, 1348.
Slavia - St. Mûsto 2:0 (1:0)
37. Piták, 86. Adauto.

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

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
2
3
3
2

4
4
2
3
5
5
5
3
4
3
2
2
7
4
2
3

0
2
4
4
3
3
3
5
4
6
7
7
4
6
7
8

27:10
21:7
19:9
23:13
15:11
17:14
16:13
13:14
16:20
16:19
16:15
13:25
9:17
12:22
8:17
14:29

31
25
23
21
20
20
20
18
16
15
14
14
13
13
11
9

Ont. Reg. # 2631380

Evropská liga
Ve 4. zápase Evropské ligy prohrála Sparta
s tureck˘m Besiktasem venku 0:1, kdyÏ
jedinou branku vstﬁelil deset minut pﬁed
koncem Guiaro hlavou. Sparta je ve skupinû
G se 4 body tﬁetí.

Slovenská liga CorgoÀ
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

13. kolo: Inter-Îilina 2:1, PetrÏalka-B. Bystrica
0:0, Trnava-Dubnica 0:1, Trenãín-Púchov 1:0,
RuÏomberok-Slovan 0:0.
14. kolo: Dubnica-Inter 0:0, Slovan-PetrÏalka
1:1, B. Bystrica-Trnava 3:0, PúchovRuÏomberok 3:1, Îilina-Trenãín 3:1.

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

6
6
5
5
5
5
6
3
3
4

5
4
6
5
5
4
1
6
6
2

3
4
3
4
4
5
7
5
5
8

19:15
24:21
17:12
21:18
14:15
20:21
18:20
18:21
13:16
17:22

23
22
21
20
20
19
19
15
15
14

âeská hokejová liga
16. kolo: Tﬁinec-K. Vary 4:5 v prodlouÏení,
Budûjovice-PlzeÀ 4:3, Litvínov-Vítkovice 6:2,
Pardubice-Kladno 1:2 v prodlouÏení, LiberecZnojmo 2:4, Slavia-Zlín 2:2, Vsetín-Sparta
4:2.
17. kolo: Zlín-Liberec 4:2, Sparta-Budûjovice
3:2, Vítkovice-Slavia 1:3, PlzeÀ-Litvínov 4:4,
Znojmo-Pardubice 3:3, Kladno-Tﬁinec 7:3, K.
Vary-Vsetín 3:0.
18 kolo: Tﬁinec-Sparta 1:4, Zlín-PlzeÀ 3:0,
Litvínov-Vsetín 1:1, Budûjovice-K. Vary 3:1,
Liberec-Kladno 2:1 v prodlouÏení, SlaviaZnojmo 6:3, Pardubice-Vítkovice 2:2.
19. kolo: Vsetín-Tﬁinec 1:3, Vítkovice-Zlín
4:0, K. Vary-Liberec 2:2, Kladno-Litvínov 1:0,
PlzeÀ-Slavia 3:5, Sparta-Pardubice 2:2,
Znojmo-Budûjovice 2:4.
20. kolo: Budûjovice-Vsetín 3:1, SlaviaKladno 4:2, Zlín-K. Vary 4:0, Vítkovice-Znojmo
3:4 v prodlouÏení, Litvínov-Sparta 5:2, LiberecPlzeÀ 1:1.

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

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

66:39
58:50
59:49
57:41
56:52
58:61
45:46
43:47
51:50
48:56
46:53
39:46
44:63
45:62

41
38
36
34
31
31
30
28
26
25
24
19
19
17

Slovenská hokejová liga
17. kolo: Zvolen-Nitra 5:3, Îilina-Poprad
5:2, Martin-Trenãín 2:2, Ko‰ice-L. Mikulá‰
4:0, Slovan-Skalica 1:2.
18. kolo: Trenãín-Îilina 2:1, Nitra-Slovan
3:1, Skalica-Ko‰ice 3:2, L. Mikulá‰-Martin
3:2, Poprad-Zvolen 0:3.
19. kolo: Poprad-Nitra 2:5, Trenãín-Zvolen
3:1, L. Mikulá‰-Îilina 3:3, Skalica-Martin 7:1,
Slovan-Ko‰ice 2:4.
20. kolo. Nitra-Ko‰ice 1:2, Martin-Slovan
3:4, Îilina-Skalica 2:2, Zvolen-L. Mikulá‰ 3:1,
Poprad-Trenãín 1:4.

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

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

66:24
62:50
64:46
57:41
50:46
37:53
54:51
47:63
40:67
36:72

53
36
35
31
28
23
22
22
17
17

863 Bloor St. W.

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
Ostrava
Prague
Ko‰ice
Bratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.

Bloor St. W

Broadview Ave.

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

Ossington Ave.

10

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330
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Hanzel: S tretinou
prokurátorov sa treba rozísÈ
BRATISLAVA -sme/ROMAN PATAJ-AÏ
doteraz sa ministerstvo spravodlivosti pri
svojich reformách sústreìovalo najmä na
sudcov. Novelou zákona o prokuratúre, ktor˘
pôjde tento t˘ÏdeÀ do pripomienkového
konania, sa má zaãaÈ so zmenami aj v tejto
ãasti justície.
Zmeny sa okrem iného dotknú
disciplinárneho stíhania prokurátorov. Sprísnia
sa tresty a zavedie sa princíp nulovej
tolerancie. Systém bude rovnak˘ ako u
sudcov. Rovnako sa budú vytváraÈ aj
disciplinárne senáty. Ich ãlenov bude
navrhovaÈ rada prokurátorov, minister
spravodlivosti a parlament.
S prísnej‰ím postihovaním prokurátorov
súhlasí aj ich ‰éf Milan Hanzel. „Jedna tretina
prokurátorov nie je spôsobilá vykonávaÈ
funkciu prokurátora. Treba zefektívniÈ
mechanizmus, ako sa so zl˘mi prokurátormi
rozísÈ,“ vyhlásil generálny prokurátor. Za
situáciu podºa neho môÏe spôsob prijímania
nov˘ch ºudí po roku 1989, keì sa nerobil
v˘ber, ale nábor do prokuratúry. „Niekto
dobrovoºne odíde a niekto sa drÏí ako klie‰È,
no a t˘ch sa musíme zbaviÈ,“ povedal Hanzel
o nekvalitn˘ch prokurátoroch.
S ìal‰ím zámerom ministra Lip‰ica v‰ak
Hanzel nesúhlasí. Lip‰ic navrhuje, aby mohlo
ministerstvo spravodlivosti vydávaÈ
v‰eobecné pokyny, ako má prokuratúra konaÈ
v druhovo podobn˘ch alebo rovnak˘ch
kauzách. „Niekedy nejednotnosÈ konania
prokuratúry spôsobuje problémy aj v
dôveryhodnosti celého justiãného systému,“
povedal Lip‰ic.
Chce, aby napríklad pri dopravn˘ch
nehodách s následkom smrti prokuratúra vÏdy
navrhla nepodmieneãn˘ trest. Hanzel tento
návrh odmieta. Jeden z jeho predchodcov uÏ
tak˘to príkaz vydal. Problémy sú s jeho
aplikáciou v praxi. „Aj napriek tomu, Ïe tak˘to
pokyn platí, v praxi sa neuplatÀuje, t˘ch
prípadov je veºa,“ priznáva Hanzel. Tvrdí, Ïe
sa to prokuratúra snaÏí vyrie‰iÈ. Hanzel
odmieta, aby tak˘mito pokynmi ministerstvo
riadilo prácu prokurátorov: „Neviem, preão by
ministerstvo spravodlivosti malo do toho
rozprávaÈ, keì nie je orgánom ãinn˘m v
trestnom konaní.“
Zhoda medzi oboma predstaviteºmi justície
panuje v tom, Ïe by mohol generálny
prokurátor vykonávaÈ iba jedno funkãné
obdobie. „Generálny prokurátor, ktor˘ je vo
funkcii a má záujem znovu kandidovaÈ,
nav‰tevuje poslanecké kluby a lobuje, to
ohrozuje jeho nezávislosÈ,“ zdôvodnil Lip‰ic.
Pripú‰Èa, Ïe sa v budúcnosti môÏe otvoriÈ aj
otázka voºby generálneho prokurátora. Teraz
ho volí parlament, v budúcnosti by postup
mohol byÈ podobn˘ ako v prípade predsedu
Najvy‰‰ieho súdu. Toho volí odborn˘ orgán,
ktor˘m je Súdna rada.
***

1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,
Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry
Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com

Landmark Travel Inc.
Letenky s âSA, KLM, Alitalia, Air France
Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku
Nabízíme letenky do:
Prahy
Brna
Ostravy
Bratislavy
Ko‰ic

Budape‰ti
Záhﬁebu
Bukure‰ti
Bûlehradu
Rigy

Madridu
Helsinek
Lyonu
¤íma
Milána
PaﬁíÏe

Îenevy
Lisabonu
Athén
Tunisu
Hong-Kongu
Ria

All fares on IATA Airlines - Some restrictions apply
GST/Transportation taxes and fee extra

719 Yonge Street, Suite 205, Toronto, Ont, M4Y 2R5
Tel.: (416) 962-6110 Fax: (416) 962-5910
www.landmarktravel.ca
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NHL

ABE: ProdlouÏení zaãalo pro vás dobﬁe, protoÏe jste
hráli pﬁesilovku…
FK: Byla to pﬁesilovka ãtyﬁi na tﬁi, ale pﬁed tím jsme hráli
Branky: 22. McCabe 1 (Mogilnyj, Sundin), 26. Sundin 1
dokonce pût na tﬁi. Taková pﬁíleÏitost se má vyuÏít, ale
(Mogilnyj, Berg) pﬁesilovka, 42. Niuwendyk 3, 60. Tucker 2
nakonec jsme zápas pﬁece jen dotáhli do vítûzného konce.
(Reichel, McCabe) do prázdné branky - 32. Jágr 3 (Lang,
Gonãar) pﬁesilovka. Stﬁely na branku: 22:40. Pﬁesilovky
6:8. VyuÏití 1:1. Diváci: 19241.
Toronto se proti pﬁedchozímu zápasu doma podstatnû
zlep‰ilo, zatímco Capitals tentokrát pÛsobili unaven˘m
dojmem. K rozhodnutí do‰lo na zaãátku druhé tﬁetiny, kdy
Toronto dvakrát skórovalo. Obzvlá‰tû branka Sundina pﬁi
pﬁesilovce, kdy ho pﬁepychovû uvolnil Mogilnyh byla
pochoutkou. Jedinou branku Washingtonu vstﬁelil Jaromír
Jágr. Robert Reichel nahrával Tuckerovi v závûru utkání,
kdy Washington hrál power play. O zhodnocení utkání
jsme poÏádali Roberta Reichela.
ABE: Jaká je teì atmosféra v muÏstvu?
RR: Bylo to zcela rozdílné utkání. V prvním zápase jsme
byli mnohem lep‰í, ale neskórovali jsme. Oni nás trestali pﬁi
pﬁesilovkách. Pﬁiletûli jsme v pátek odpoledne po pûti
zápasech venku. To se poznamenalo na dne‰ním zápase.
Myslím si, Ïe jsme venku hráli lep‰í hokej. Dnes zachytal
v˘bornû Belfour a staãilo to k vítûzství.
ABE: Vstﬁelil jsi jednu branku má‰ tﬁi asistence, jak
hodnotí‰ tuto skuteãnost?
RR: Pozitivnû. Mám dost ãasu na ledû a díky tomu hraji
také uvolnûnû.
ABE: Nahrál jsi dnes Nolanovi, ale ten nepromûnil.
RR: Owen Nolan mûl prázdnou branku, ale dnes byl
‰patn˘ let a puk mu odskoãil. To je hokej, nûkdy to tam
spadne a nûkdy ne.
ABE: Jak ti vyhovuje systém NHL, kdy hrajete hodnû
zápasÛ venku a pak zase hodnû doma?
F. Kaberle a Mogilnyj
RR: Je lep‰í hrát jednou venku a pak doma, ale nûkdy to
tak vyjde. Musí se to pﬁekonat. Tentokrát pro nás zájezd ABE: To je pravda, ale pﬁed tím neÏ Savard vstﬁelil
vítûznou branku, jste hráli v oslabení…
nebyl ‰patn˘, chytli jsme se a pomohlo nám to.
ABE: Co ﬁíká‰ tomu, Ïe domácí t˘m hraje doma v FK: Bylo to jako na houpaãce. Ale my jsme byli ‰Èastnûj‰í.
ABE: Jak se cítí‰ v Atlantû?
tmav˘ch dresech?
RR: Myslím si, Ïe na tom nezáleÏí. V˘kon se musí podat FK: Mûli jsme dobr˘ zaãátek, ale máme za sebou jen pár
vÏdy stejnû. Nevidím v tom Ïádnou zmûnu. Nepﬁikládám zápasÛ, takÏe tûÏko hodnotit, ale zaãátek se nám povedl.
Doufám, Ïe v tom budeme pokraãovat.
tomu velk˘ vliv.
ABE: Jak˘ to byl zápas proti Tomá‰ovi?
ABE: Kdy nastal zlom bûhem tohoto zájezdu?
RR: V zápase v New Yorku jsme nehráli nejlépe, ale v FK: VÏdycky, kdyÏ hrajeme proti sobû, tak je v tom nûco
Dallasu proti silnému muÏstvu, jsme dobﬁe bránili a to zvlá‰tního. Mnû se zde hroznû dobﬁe hraje a tato utkání
otoãilo celou tu sérii. Chtûl bych pﬁipomenout, Ïe i v proti Tomá‰ovi a proti Torontu mám rád.
ABE: Hráli jste nûkdy spolu?
Montrealu jsme hráli dobﬁe. Bylo to jako na houpaãce.
FK: Pouze v Jágr-t˘mu. V reprezentaci, na Kladnû nebo v
***
NHL jsme v jednom t˘mu spolu nehráli.
ABE: Byl jsi tﬁiadvacet minut na ledû, jsi s tím
spokojen˘?
FK: To je pomûrnû hodnû, doufám, Ïe pokud budu hrát
dobﬁe, Ïe mi to vydrÏí.
ABE: S Ivanem Majesk˘m se v‰ak na ledû neobjevujete?
FK: Hraji stále s Andym Suttonem. Je to od zaãátku sezóny
a zatím to trenéﬁi nemûnili.
Dal‰ím hráãem v obranû byl právû Ivan Majesk˘:
IM: Nehráli jsme ‰patnû. Po dvou brankách jsme se vrátili
do zápasu. Pak do‰lo k nûkolika vylouãením, ale ‰tûstí se
pﬁiklonilo na na‰i stranu.
ABE: Vûﬁil jsi ve vítûzství i v okamÏiku, kdy to vypadalo
jako, Ïe budete hrát do konce utkání v oslabení?
IM: Hokej se hraje ‰edesát minut a dnes se hrál ‰edesát
Jágr bojuje s Niuwendykem s 15 prihliÏi Tomá‰ Kaberle.
ãtyﬁi a nûco a puk je nûkdy potvora. Tak se mÛÏe stát to, co
Atlanta rozhodla v prodlouÏení
dnes.
Toronto-Atlanta 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
ABE: Dal‰ím slovensk˘m hokejistou je Ronald
Branky: 7. Roberts 2 (Fitzgerald, Niuwendyk), 50. Petrovick˘, kter˘ dnes nehrál…
Fitzgerald 1 (Sundin, Domi) - 52. Savard 4 (Kozlov, F. IM: Je v pohodû. Teì je to dost tûÏké, protoÏe je tu velká
Kaberle), 53. Cowan 2 (Robitaille, Vigier), 65. Savard 5 konkurence.
(Kovalãuk, Tremblay). Stﬁely na branku: 27:27. ABE: VraÈme se k létu, jak jsi ho strávil?
IM: Po mistrovství svûta jsem si dal trochu odpoãinek. V
Pﬁesilovky: 8:7. VyuÏití: 0:0. Diváci: 19199.
V dramatickém utkání si Toronto udrÏovalo více neÏ padesát srpnu jsem byl nemocn˘, ale jinak to bylo velmi pûkné léto.
minut vedení, kdyÏ první branku vstﬁelil z první trefy na ABE: Na MS koneãnû Slovensko zvítûzilo nad âR, jak
branku Roberts po pﬁesné nahrávce Fitzgeralda. Bûhem jsi to proÏíval?
obranné hry v druhém dûjství nedo‰lo ke zmûnû skóre a IM: Na Slovensku se vûﬁilo Ïe âR je pro nás prokletím,
teprve v závûreãné tﬁetinû se po úniku podaﬁilo Fitzgeraldovi protoÏe jsme nikdy proti âechÛm nevyhráli. Tentokrát
zv˘‰it na 2:0. KdyÏ jiÏ se zdálo, Ïe je o vítûzi rozhodnuto, jsme protrhli smÛlu, proto bylo tolik oslav. Otázkou je, jak
udeﬁila dvakrát Atlanta a bûhem 22 sekund bylo srovnáno. to bude pﬁí‰tí rok na MS v Praze. Byl to dobr˘ pocit, aãkoliv
V dramatickém závûru mûli hosté v˘hodu pﬁesilovky pûti jsme byli pﬁed tím smutní po prohﬁe se ·védy.
proti tﬁem, ale nedokázali ji vyuÏít. V prodlouÏení pak mûlo ABE: Pokud v‰ak Atlanta bude hrát Stanley Cup, tak
poãetní v˘hodu Toronto, ale více neÏ tﬁíminutovou pﬁesilovku do Prahy nepojede‰…
rovnûÏ nevyuÏilo. V závûru utkání se nechal vylouãit IM: Do konce sezóny nám zb˘vá 73 zápasÛ a udûlat playtorontsk˘ kapitán Sundin a pﬁi hﬁe tﬁi na tﬁi Savard svou off bude dost tûÏké, pak o tom teprve mohu pﬁem˘‰let.
Jako posledního jsme vyzpovídali nováãka v muÏstvu
druhou brankou v utkání rozhodl o vítûzství hostí.
V dresu Atlanty nastoupili Franti‰ek Kaberle, Patrik ·tefan, Kamila Piro‰e.
Kamil Piro‰ a slovensk˘ reprezentant Ivan Majesk˘. Po KP: Zatím nemám moc bodÛ, ale dÛleÏité je, Ïe se daﬁí
muÏstvu. To je hlavní dÛvod, proã jsem stále s muÏstvem.
utkání jsme je tedy poÏádali o zhodnocení.
Nejprve Franti‰ek Kaberle: Toronto vstﬁelilo první gól a ABE: A tvÛj pohled na utkání?
z toho vyplynulo, Ïe jsme my museli b˘t aktivnûj‰í. Po KP: Bylo to skuteãnû velmi vyrovnané utkání. Obû muÏstva
druhé torontské brance se nám v‰ak podaﬁilo utkání otoãit. mûla hodnû ‰ancí, které nevyuÏila.

Toronto s jistotou
Toronto-Washington 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

November 6, 2003
ABE: S k˘m nastupuje‰ v útoku?
KP: Hraji ve ãtvrtém útoku se ·tefanem a na druhé stranû
je buì Lessard nebo Petrovick˘.
ABE: Jak se ti s nimi hraje?
KP: Jsou to dobﬁí bruslaﬁi a snaÏíme se napadat soupeﬁe
jiÏ v jeho tﬁetinû.
ABE: Dojem ze zápasÛ, které jste sehráli?
KP: Myslím, Ïe nejlep‰í pocit mám z toho, Ïe se drÏíme
nahoﬁe v tabulce. Pﬁed tím jsem strávil dva roky na farmû.
ABE: MÛÏe‰ srovnat hru na farmû a v NHL?
KP: V NHL je chytﬁej‰í hra a hráãi jsou kvalitnûj‰í, takÏe i
hra je plynulej‰í.
ABE: Atlanta je mezinárodní muÏstvo, kromû âechÛ a
SlovákÛ, zde hrají i Rusové, v brance je Fin, jak si
rozumíte?
KP: Máme skuteãnû dobré vztahy mezi sebou a máme
dobrou partu. Máme svÛj systém, kter˘ se dost blíÏí
evropskému zpÛsobu hokeje.
***

Handzu‰ prispel k debaklu
Toronto-Philadelphia 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)
Branky: 28. Tucker 3 (McCabe, Klee) pﬁesilovka - 5. Handzu‰
5 (Williams, LeClair), 7. Johnsson 1 (Lapointe), 8. Williams 3
(Handzu‰, LeClair), 27. Kapanen 1 (Pitkanen), 31. Amonte 4
pﬁesilovka, 46. Kapanen 2 (Gagne), 59. Roenick 5 (Recchi)
pﬁesilovka. Stﬁely na branku: 22:22. Pﬁesilovky: 4:4. VyuÏití:
1:2. Diváci: 19355.
V˘sledok stretnutia Toronto - Philadelphia bol pre kanadsk˘
tím debaklom, na ak˘ sa nepamätá. Útok LeClair - Handzu‰
- Williams k nemu prispel dvomi gólmi. Jeden z nich strelil
MICHAL HANDZU·, ktor˘ si pripísal aj jednu asistenciu.
Slovenského centra sme poÏiadali o rozhovor.
ABE: V ãom boli základy v˘razného úspechu?
MH: Zahrali sme ozaj dobre. Nedali sme súperom veºa
priestoru, napádali sme ich uÏ v útoãnej tretine. Dali sme v
úvodnej ãasti tri r˘chle góly, ão poznaãilo ìal‰í priebeh.
ABE: Prakticky rozhodlo prv˘ch sedem minút.
MH: Chceli sme zaãaÈ agresívne, ão sa nám podarilo. Potom
sme uÏ hrali v pohode.
ABE: Na konte máte v tomto roãníku päÈ gólov a ‰tyri
asistencie. Ako hodnotíte doteraj‰í priebeh sezóny?
MH: Zatiaº vyhrávame a darí sa aj na‰ej formácii. Spoluhráãi
v útoku LeClair a Williams sú vynikajúci hokejisti, skvele si
rozumieme.
ABE: Do‰lo v tíme Philadelphie v lete k nejak˘m
v˘znamn˘m zmenám?
MH: Prakticky k Ïiadnym. Odi‰iel iba brankár Roman
âechmánek do L. A. a pribudol jeden mlad˘ obranca. Inak sa
ná‰ káder nezmenil, ão je v˘hoda.
ABE: V ãom?
MH: Poznáme sa, ão ovplyvÀuje súhru. Ale musíme na sebe
naìalej pracovaÈ.
ABE: Zdá sa, Ïe ste po vlaÀaj‰om prechode z Phoenixu
spokojn˘?
MH: Som v tíme Flyers uÏ dosÈ dlho, aby som si na zmenu
zvykol. Vyhovuje mi, Ïe sa na v˘chode menej cestuje, v‰ade
je to blízko, nemenia sa ãasové pásma.
Pre SME a Satellite Ale‰ Bﬁezina
***

M. Handzu‰ po utkání v Torontu

