Modﬁe nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pﬁedplatné!

Pﬁedplatné na jeden rok je
32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru.
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Markéta se pod vodou nebojí

Ztratíme pamûÈ zcela?
V poslední dobû jsme svûdky velice zajímavého
jevu: Mizí pamûÈ. Ne, Ïe by se nevzpomínalo.
Vzpomíná se a dokonce víc neÏ je zdrávo. V
televizi se vzpomíná na Dietlovy hrdiny
socialistické práce. Na oblíbené seriály nejen
Husákova reÏimu, ale i Husáka samotného. Ten
si je pﬁi sv˘ch projevech ãastokrát pochvaloval.
Gustáv Husák si totiÏ pochvaloval v‰e, co nemûlo
pamûÈ nebo to, co mûlo pamûÈ pouze selektivní.
Najednou se v‰ak zji‰Èuje, Ïe to co nemûlo
pamûÈ pﬁetrvává déle neÏ je zdrávo. Nejedno
oko zaslzí pﬁi normalizaãních písniãkách ze
sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch let. Dokonce se
dovídáme, Ïe normalizaãní kultura boﬁila
socialismus. Ne, disidenti, ale prost˘ ãlovûk,
kter˘ pracoval od úter˘ do ãtvrtka mûl na tom
zásluhu. Advokát Filip, místopﬁedseda KSâM,
na dotaz posluchaãe âeského rozhlasu, proã
kdyÏ byli komunisti u moci mûli 99,9 procent
hlasÛ a dnes mají pouze dvacet procent
odpovûdûl, Ïe to bylo ‰patn˘m volebním
systémem. Je nutné ﬁíci, Ïe to nebylo ‰patn˘m
systémem, ale Ïe to bylo díky atmosféﬁe strachu.
A na tuto atmosféru strachu se zapomíná. Jaksi
byli jsme v‰ichni ‰tramáci, nikdo se nebál a proto
mÛÏeme na tuto dobu beze strachu a s hrdostí
vzpomínat, ale aÈ nikdo nepﬁipomíná, jak to
skuteãnû bylo. Tﬁeba mocní budou zase jednou
tu atmosféru strachu potﬁebovat.
Vzpomíná se, ale mizí pamûÈ. Tento trend
vÏdycky vyhovoval mocn˘m. Projde tak snáze
kaÏdá leÏ. Novináﬁ mÛÏe jednou chválit Klause a
pak ho zatratit. Lidé si to nepamatují. Navíc lid
skvûlého ekonoma nejprve zboÏ‰til, pak zatratil
a nakonec zvolil sv˘m prezidentem. Vlastnû
pﬁesnûji ﬁeãeno lid prostﬁednictvím sv˘ch
zástupcÛ. Jednou jsme dojati pﬁi pÛl milionu
obûtí v Kosovu, vylekáni z chemick˘ch a
biologick˘ch zbraní hromadného niãení. Teorie,
Ïe v roce 1989 nedo‰lo k Ïádné zmûnû a Ïe v‰e
bylo pﬁipraveno dopﬁedu, vyhovuje, jak tûm co
jsou napravo, tak tûm co jsou nalevo.
Pokud se nám to hodí, pouÏijeme Husa,
Komenského a Masaryka. Pokud ne, tak o nich
cudnû pomlãíme. O tom, jestli se o nich nûco
doví budoucí generace, bude podle nové ‰kolské
reformy rozhodovat pan ﬁeditel. Dûjepis totiÏ má
zmizet ze ‰kol. Má b˘t nahrazen jakousi
amalgamovanou obãanskou v˘chovou, která se
bude skládat ze smûsky dûjepisu, zemûpisu a
obãanské v˘chovy. KdyÏ tedy bude zapotﬁebí,
pan ﬁeditel pﬁikáÏe trochu dûti stra‰it v obãanské
v˘chovû. KdyÏ bude doba klidná nabídne jim
pohled do svûta skrze zemûpis. Vzhledem k
tomu, Ïe jsme stále více zahlcováni zprávami,
které mají jepiãí Ïivot, ztratíme pamûÈ zcela.
Dûjepis nenápadnû zmizí z na‰ich ÏivotÛ a
mnozí si oddechnou, vÏdyÈ nástup totality by
mohlo budoucí pokolení lehce rozpoznat. Takhle
toto nebezpeãí snadno pomine.

✍

Markéta ·emíková

Krásná mladá Ïena s úsmûvem, kter˘ kaÏdého pﬁíjemnû naladí.
Mohla by si vydûlávat tﬁeba i reklamou na zdrav˘ chrup anebo na
krásné oãi, jejíÏ modﬁ jako by pocházela pﬁímo ze Stﬁedozemního
moﬁe. KdyÏ s ní mluvíte, máte pocit, Ïe upﬁenost zraku va‰e
my‰lenky pﬁímo ãte. Na dotazy odpovídá rychle, ale uváÏlivû. Ani
pro ãeské slovo nejde pﬁíli‰ daleko. KdyÏ jej nemÛÏe nalézt, pak
hledá pomoc v jí dnes mnohem bliÏ‰í angliãtinû, kterou zaãala
nabírat ve sv˘ch ãtyﬁech letech, kdy se s rodiãi Pavlem a Kvûtou
·emíkov˘mi a o dva roky star‰ím bratrem Pavlem do Kanady
pﬁicestovala.
V ãervenci leto‰ního roku proÏila Markéta ·emíková svÛj velk˘
den, jak to ostatnû probûhlo i v‰emi kanadsk˘mi médii. A s ní i
rodiãe a pﬁátelé, kteﬁí ji pﬁi v‰ech tûch velk˘ch rozhodováních
podporovali. Jako ãlen kanadského námoﬁnictva absolvovala s
vynikajícím v˘sledkem roãní kurs, kter˘ ji opravÀuje pracovat
jako prÛzkumn˘ potápûã. V˘sledek je o to cennûj‰í, Ïe se tak se
svou kolegyní Hayley John staly vÛbec prvními a jedin˘mi Ïenami
v tomto oboru v NATO a jedin˘mi Ïenami v padesátileté tradici
oboru potápûní (Fleet Unit Diving) kanadského námoﬁnictva,
kter˘ spolupracuje také s jin˘mi zemûmi, napﬁ. s Anglií, Austrálií,
Nov˘m Zélandem. Ale tam Ïeny nejsou.
Mal˘ zázrak matkou pﬁírodou dobﬁe namíchaného koktejlu vysoké
inteligence a potﬁebn˘ch charakterov˘ch vlastností. Tato skromná
a sv˘m vystupováním spí‰e umírnûná mladá dáma ve fyzickém a
mentálním zápolení pﬁedãila muÏe, od nichÏ by se spí‰e oãekávalo,
Ïe v tomto jedineãném a pomûrnû mladém vojenském oboru
námoﬁnictva prorazí. Ale pojìme si o tom v‰em popovídat od
Ale‰ Bﬁezina zaãátku.
„Markétka ﬁíká, Ïe za to, Ïe jí uãarovalo potápûní, mÛÏeme
vlastnû my,“ vzpomíná s úsmûvem její maminka Kvûta. „Svého

ãasu, kdyÏ jí bylo asi dvanáct, jsme zavítali na Floridu a dûtem jsme
zaplatili kurs potápûní. Markétka byla potápûním nad‰ena. Do
dne‰ního dne ji to nepustilo.“ „… a kdyÏ jsem byla v 11. tﬁídû,
chtûla jsem si po ‰kole otevﬁít ‰kolu potápûní nûkde v karibské
oblasti. JenÏe kluci, co se tím jiÏ zab˘vali, mû odradili, protoÏe
ﬁíkali, Ïe to chce kaÏd˘ a Ïe mû to po pár letech pﬁestane bavit. JenÏe
já jsem chtûla pracovat pod vodou po cel˘ Ïivot. AÏ jednou jsem
ãetla v ãasopise ãlánek o clearence divers a ﬁekla jsem si, proã
zrovna nezkusit tohleto?“ bere si slovo Markétka.
„A to jsem také udûlala. Ve vojenské náborové kanceláﬁi v
Hamiltonu mi v‰ak ﬁekli, Ïe na kurs prÛzkumného potápûní se
mohu dostat aÏ po absolvování základního vojenského v˘cviku a
odpracování ãtyﬁ let na vojenské námoﬁní lodi. Tak jsem tedy
absolvovala základní v˘cvik a byla jsem pﬁidûlena na HMCS
Montreal v Halifaxu. Pracovala jsem na palubû a stala jsem se
potápûãkou na lodi. Tu specializaci jsem musela mít, abych mohla
pokraãovat dále,“ vûcnû informuje Markéta o svém rozhodnutí.
Dosáhnout profese clearence diver se jí stalo doslova v˘zvou. „Po
nûjakém ãase jsem byla pﬁidûlena na jinou loì - HMCS Vancouver.
„
Jako potápûãka pÛsobila snad po celém svûtû. Po útoku na New
York 11. záﬁí 2001 strávila sedm mûsícÛ na kanadské lodi HMCS
Vancouver (jen pro informaci - je to jedna ze dvanácti halifaxsk˘ch
znamenit˘ch fregat a jedna z nejmodernûj‰ích váleãn˘ch lodí na
svûtû) v Perském zálivu -79 dnÛ na vodû bez pﬁistání v pﬁístavu s
posádkou ãítající 238 lidí, mezi nimiÏ byly 52 Ïeny. „Tenkrát
Kanadu o tuto sluÏbu poÏádaly Spojené státy, Kanada vyhovûla a
my jsme pracovali pod vedením amerického velitelství,“ vypráví o
své zku‰enosti mladá námoﬁnice.
Pokraãování na str. 4
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KRÁSNÉ KALENDÁ¤E 2004
Lada - Neprakta - Praha - Hrady a zámky - Mucha
Vaﬁíme s Evou Pilarovou - âeská kuchynû - âeská krajina

Lenka
Lichtenberg
IN CONCERT

Volejte: 416/289-2476

Sunday, December 7th, 2003

nástûnné i stolní

nebo

nás nav‰tivte na vánoãních trzích na Masaryktownu

MasarykÛv ústav vás srdeãnû zve
na koncert série ãeské hudby Nokturna 2003-2004

E-mail: abrezina4222@rogers.com
satellite1-416@satellite1-416.com
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com

PraÏská adresa: ABE/Hombre,
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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.
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EVA URBANOVÁ
Steven Philcox - piáno
Jedna z nejlep‰ích svûtov˘ch operních zpûvaãek
zpívá árie a písnû z dûl Dvoﬁáka, Smetany a Janáãka

V NEDùLI 11. LEDNA 2004 V 17 HODIN
kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave (Bloor/Dufferin)
Jednotné vstupné 40 dolarÛ

Rezervace nutná: 416/439-4354
V pﬁípadû men‰ího poãtu zájemcÛ se koncert bude konat
v Restauraci Praha na Masaryktownu

âeská televize Nov˘ 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
Úﬁední hodiny jsou v úter˘ 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

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 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.

1326-23

7:30 PM, Isabel Bader Theatre
93 Charles Street West
(near the ROM, just east of Queen’s Park,
south of Bloor. Near the Museum Subway stop)

Tickets $15.00
Ticketmaster 416- 872 1111
or 416-932 0550
Open The Gate - lively and exciting,
the CD release concert features new
original songs in English, with music
ranging from Middle-Eastern to
Eastern European. Performers: Levon
Ichkhanian, Rick Lazar, Sasha
Luminsky, Brian Katz, George Koller,
Ernie Tollar and Wilson Laurencin.
Special dance presentation by Roula
Said and the Roulettes.
1323-23

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
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
***

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

Slovenská ‰kola v Oakville
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
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Kalendáfi
6. 12. (so.) 11:00-16:00
Bazar - knihy a videa
Hala kostela sv. Pavla
Video El & Liter. Pragensis
***
7. 12. (ne.) 12:00
Mikulá‰sk˘ obûd
Farnost sv. Václava
***
7.12. (ne) 14:00
Mikulá‰ská nadílka
âesk˘ klub - Winnipeg
***
7.12. (ne) 14:00
Mikulá‰ská nadílka
Restaurace Praha -Masaryktown
***
7.12 (ne) 19:30
Koncert Lenky Lichtenbergové
Isabel Bader Theatre
93 Charles Street West
416- 872 1111
nebo 416-932 0550
***
13.12. (so) 19:00
Vánoãní koledy
âs. bapt. sbor
200 Annette St.
***
14.12. (ne.) 10:30-15:30
Vánoãní trhy
Masaryktown
***
17. 12. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava
***
20.12. (so) 19:00
Small Chamber Harmony
Vánoãní koncert
Kostel sv. Václava
***
27. 12. (so.)
KﬁesÈansk˘ klub
Kostel sv. Pavla
***
31. 12. (st.) 19:00
Silvestrovská zábava
Kostel sv. Václava
***
Silvestrovskou zábavu
v restauraci Bohemia
No. 5 Highway, Waterdown
Telefon: (905) 689-6013
***
31.12. (st.)
Silvestrovská zábava
âesk˘ klub -Winnipeg
***
2004
7. 1. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ (videofilm)
Kostel sv. Václava
***
11. 1. (ne.) 17:00
Nocturno: Eva Urbanova
Kostel sv. Václava
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
2.12.2003 v 14:28
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
18. 12. 2003

satellite

Toronto/Canada/USA

1-416

3

Czech &Slovak Institutions

*

*

VÁNOâNÍ NÁKUP V PRAV¯ âAS P¤ED ·TùDR¯M DNEM

VÁNOâNÍ TRHY
na Masaryktownu * Restaurace Praha
Nedûle 14.12. od 10:30 do 15:30

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

Rozmanité vánoãní cukroví * zákusky * KniÏní novinky a kalendáﬁe
stolní i nástûnné * videokazety *
* LahÛdkové v˘robky * ãokoládové kolekce *
* Hraãky * ‰perky * dárkové pﬁedmûty *

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, AB
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, ON
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, BC
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

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‰ím
pûveck˘m sborem, na cviãení, které se bude konat
ve stﬁedu dne 10. prosince 2003 v 19:30 na stejném místû..

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
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Markéta se pod vodou nebojí
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

nabízí úãinnou léãbu akutních a chronick˘ch
nemocí za pouÏití vysoce efektivních léãiv,
která nemají vedlej‰í úãinky. Ve vût‰inû pﬁípadÛ
mÛÏeme pomoci pacientÛm trpícím zejména:
nádorov˘mi onemocnûními - revmatismem
bolestmi hlavy, nespavostí, sexuálními
poruchami, koÏními nemocemi, mentálními a
emociálními problémy (deprese, strachy)
dûtsk˘mi nemocemi atd.
V‰ichni na‰i lékaﬁi jsou ãleny profesionální
organizace a jsou ﬁádnû registrováni.
Pro podrobné informace prosím volejte:

416/255-3325
Mezimûstsky zdarma: 1-877-863-2478

Pokraãování ze str. 1

„To bylo pro nás velice tûÏké. Bojí‰ se,
neví‰, co v‰echno se mÛÏe stát, kromû dopisÛ
jsme s dcerou nemûli kvÛli bezpeãnosti Ïádné
spojení. Neví‰ prostû, co se dûje. Jsme v
neustálém napûtí,“ shodují se oba její rodiãe.
Zajímalo by mû, jestli má‰ strach a jestli jsi
jej vÛbec nûkdy pocítila, obrátila jsem se na
Markétu s pﬁímou otázkou. Dostalo se mi
pﬁímého: „Pod vodou ne.“ Jsi si natolik jistá,
Ïe nemÛÏe‰ udûlat chybu, nebo jsi tak
koncentrovaná, Ïe tu chybu skuteãnû
neudûlá‰? „Jednou jsme se potápûli,“ zaãala
s vyprávûním Markétka. „Helma, která je
zamknutá, takÏe si ji nemÛÏe‰ pod vodou
sejmout, se mi zaãínala plnit vodou. Stalo se
mi to na dvout˘denním kursu. Byla to souãást
testu - nikdy pﬁedtím bych si nepomyslela, Ïe
by zkou‰eli i tuto moÏnost, jak jsem se pozdûji
dozvûdûla: vypnou ti vzduch a pod vodou si
musí‰ sama zapnout nouzov˘ pﬁívod vzduchu.
Navíc mám tu nev˘hodu, Ïe jsem do v‰eho
toho obleãení malá, takÏe mi ﬁekli - kdyÏ tam
má‰ tro‰ku vody, tak to nic není. Fajn - tak teì
tady mám tro‰ku vody… a teì uÏ mám o
tro‰ku více - ﬁíkám si pro sebe, ale to uÏ si také
ﬁíkám, Ïe to uÏ není normální. Zaãínala jsem
ka‰lat, protoÏe vzduchu rapidnû ubylo, a aÏ
tam nebyl témûﬁ docela a vodu jsem mûla aÏ
u nosu, tak mi do‰lo, jak jsem pitomá, Ïe
mám je‰tû nouzov˘ pﬁívod vzduchu, tak jsem
jej zapnula. Instruktor se mû ptal, kdy Ïe jsem
si uvûdomila, Ïe se mohu utopit? - No, aÏ
jsem mûla vodu u nosu, tak jsem si uvûdomila,
Ïe to mohu nûjak ovlivnit. Nepropadla jsem
panice, zÛstala jsem klidná a ﬁíkala si, Ïe nûco
nebylo v poﬁádku, ale pﬁi‰la jsem na to a ptala
jsem se, proã tomu tak je? Jsi devadesát
metrÛ pod vodou, jsi sama - tam se mÛÏe stát
stra‰nû moc vûcí -, je tam tma, zima a najednou
pﬁestane v‰echno pracovat a ty se musí‰ dostat
zpátky nahoru, ale ví‰, Ïe k tomu potﬁebuje‰
nûjak˘ ãas... aby ses zachránila. A pak dal‰ích
sedm minut, aby tû dostali do pﬁetlakové
komory, ale jsi tak vytrénovaná, Ïe kdyÏ se
nûco stane, musí‰ si umût poradit.“
Zaﬁazení do v˘cviku pﬁedcházejí testy.
UchazeãÛ se ptají na v‰echno - testují mentální
vyzrálost. „Potom musí‰ udûlat talentov˘
test. To sedí‰ dvû tﬁi hodiny a jenom pí‰e‰. Na
pﬁedbûÏném dvout˘denním v˘bûrovém ﬁízení
ti dávají zabrat, aÏ padne‰. AÏ padne‰,
zopakovala si je‰tû jednou Markéta jako by
sama pro sebe a jako by si chtûla vybavit
tehdej‰í zku‰enost. Západní základna Fleet
Clearance Divers Unit je na Vancouverském
ostrovû, od námoﬁní základny jsou potápûãi
separováni. Zkou‰ky se dûlají ve Victorii
nebo v Halifaxu jednou za 18 mûsícÛ. Ménû
neÏ polovina zájemcÛ je úspû‰ná natolik, aby
se dostala k talentovému testu. Pouze 22 jich
ale pro‰lo zdravotními nároky a pouze
jedenáct kandidátÛ bylo ze západní i v˘chodní
základny vybráno.
„Je to tvrd˘ v˘cvik, je to tough, jinak se to
popsat nedá,“ hledá správné slovo Markéta.
A tam chtûjí s jistotou vûdût, Ïe to dokáÏe‰. V
tréninku dochází k tak namáhav˘m úkonÛm,
s nimiÏ se vût‰ina lidí nikdy v Ïivotû nesetká.
V˘cvik zaãíná brzo ráno dvouhodinov˘m

fyzick˘m cviãením. Vût‰ina dní zaãíná bûhem
o délce 8-12 km. Po návratu z rozbûhu mají
studenti tﬁi minuty na to, aby se pﬁevlékli do
potápûãského obleku. KdyÏ to jeden nestaãil,
bylo potrestáno celé muÏstvo - klikami, shyby,
pﬁitahováním na hrazdû apod., vzpomíná na
dosavadní Ïivotní zkou‰ku potápûãka.
V‰ichni neustále pracují jako t˘m - jestliÏe
jeden nesplní úkol, platí za to celé muÏstvo pravidlo, které je bude v pozdûj‰í dobû jako
profesionály provázet po celou jejich ãinnost.
Nacviãuje se schopnost pracovat jako t˘m,
selektivní proces vybere ty nejlep‰í z
nejlep‰ích. V‰echno, co se dûlá, dûlá t˘m,
nikoliv jednotlivec. K nejtûÏ‰ím disciplinám
patﬁí (jakési) lezení po lanû ve v˘‰ce pﬁitahováním se z kaÏdé stranû proti sobû se
sejdou dva potápûãi a musejí si umût vyhnout
tak, aniÏ by jeden druhého shodil nebo sám
spadl do vody, a aby mohl pokraãovat v
lezení po lanû. Obvykl˘m závûrem disciplín
je zdánlivû jednoduché uplavat 75 metrÛ k
metû. Teplota oceánu se pohybuje k osmi
stupÀÛm Celsia. V potápûãském v˘cviku není
nikdo pozadu, a tomu je podﬁízeno v‰e.
Instruktoﬁi totiÏ potﬁebují zjistit, jak blízko
mají posluchaãi k nejzaz‰ím limitÛm.
„Markétka nám mj. vyprávûla, Ïe na
pﬁípravném kursu museli pﬁeﬁezávat kovovou
trubku malou pilkou a Ïe to dûlala pﬁes
hodinu... pr˘ jí zima nebyla. Ale jsou ve vodû
i 6-7 hodin, a kdyÏ je jim v témûﬁ stometrové
hloubce uÏ zima, napou‰tûjí do potápûãského

obleãení teplou vodu. Také seskakovali z
lodi do moﬁe z desetimetrové v˘‰ky, .... prostû
se tam jede na doraz, aÏ do krajnosti,“ posune
dál povûdomí o nároãnosti kursu opût Kvûta.
O nebezpeãnosti tohoto povolání má vût‰ina
z nás jen slabé povûdomí. Ve skuteãnosti je
je‰tû nebezpeãnûj‰í neÏ se zdá. prÛzkumní
potápûãi jsou jednûmi z nejunikátnûj‰ích
bojov˘ch jednotek, musejí vûdût, kam
sáhnout, ãeho se dotknout a na co naopak
sáhnout nesmûjí. Musejí b˘t pﬁesní a jistí
sami sebou. Pracují pﬁi katastrofách a pﬁi
opravách ‰kod zpÛsoben˘ch nehodami,
zab˘vají se vypro‰Èováním tûl, opravují ‰kody
po bojích. Ov‰em jejich hlavním posláním je
zne‰kodnit miny.
„Ale nejradûji bychom tu bombu dostali z
moﬁe ne jen proto, aby nevybouchla, ale
hlavnû proto, abychom ji pﬁitáhli do pracoven
a uãili se na ní. Známe jich jiÏ hodnû, ale ne
v‰echny. Bomby jsou urãené k zabíjení
potápûãÛ. Musí‰ se vypracovat do absolutní
spolehlivosti...“ popisuje své pracovní úkoly
vynikající prÛzkumná potápûãka. UÏ 150
kilogramÛ v˘bu‰nin je dostateãné mnoÏství
k tomu, aby potopilo váleãnou loì. V
kanadském námoﬁnictvu pÛsobí kolem 50
000 lidí, z ãehoÏ jich je asi 1000 kvalifikováno
jako potápûãi, a z tohoto tisíce jich je jen 160
v oboru prÛzkumného potápûní.
Neumím si pﬁedstavit, nakolik si
pûtadvacetilet˘ ãlovûk dokáÏe uvûdomit
nebezpeãí, s nímÏ se kaÏdodennû prakticky
na kaÏdém tempu pod vodou setkává - co ti
pﬁipadá na té práci nejnebezpeãnûj‰í? dotírám svou zvídavostí.
„V‰echno je to nebezpeãné. Potápíme se
hloubky aÏ 100 metrÛ - podívej se, v ãem
jsme obleãeni - nabízí fotografii Markéta.
Tady s tím se potápíme do 90 metrÛ, boty
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váÏí 12, obleãení a helma 40 - vzduchové
bomby 30 - celková váha jenom obleãení ãiní
témûﬁ 80 kilogramÛ. Rozdíly mezi vybavením
urãuje hloubka, do které se potápí‰,
„nechávám si vyplÀovat své znalostní mezery.
Je to fascinující, protoÏe tolik neznámé, a
protoÏe se to ãlovûk dozvídá z úst krásné a
zdánlivû kﬁehké dívky, která je v kanadském
námoﬁnictvu od roku 1997.
Jestlipak se matãino srdce uklidní, kdyÏ
vidí, Ïe si její v˘jimeãná dcera vede skuteãnû
dobﬁe? Nevím, jak která máma, ale ve mnû by
mnoho klidu stejnû nebylo. „âlovûk se nauãí
s tím vûdomím Ïít. Moje dcera tam jela s
pﬁesvûdãením o bezpeãí. ¤íkávala, Ïe v‰echno
tam mají bezpeãné. Ne Ïe by se nemohlo
nûco stát, ale jela se sebedÛvûrou v sebe
samu. Vlastnû ona sama pﬁesvûdãuje mû, Ïe
se nemusím bát. V 25 letech tﬁeba ani nemÛÏe
dohlédnout hloubky nebezpeãí, ale oni jsou
na takové pﬁípady trénovaní,“ ukolébává
Kvûta svoji starostlivost. Na oãích jí sice
vidím, Ïe se nauãila tomu, co nyní ﬁíká, i
vûﬁit. To je dobﬁe. Ale souãasnû jí vidím aÏ na
dno jejího mateﬁského srdce...
âlovûka v souvislosti s tak krásn˘m a
úspû‰n˘m mládím napadá hodnû otázek, jako
tﬁeba - Nevadí ti, Ïe má‰ kolem sebe jenom
samé chlapce, nebyla bys sama radûji
chlapcem, má‰ vÛbec normální civilní Ïivot,
jaké má‰ koníãky? Je patrné, Ïe Markétka je
na nû zvyklá, odpovídala se zﬁejmou lehkostí.
„Nevadí mi, Ïe mám kolem sebe jenom
muÏe, ani nevím, jak to je pracovat s Ïenami,
nikdy jsem to totiÏ nezkusila. Ale nûkdy mi i
chybûjí - napﬁ. jsem si doma zapomnûla krém
na rty a chlapci jej pochopitelnû u sebe nemûli.
Kdyby byla v blízkosti dívka, bylo by po
problému. Ve Victorii chodím do práce od
osmi do ãtyﬁ a Ïiji jako kdokoliv jin˘. Jednou
za ãas jsem ve ãtyﬁiadvacetihodinové sluÏbû,
jako kaÏd˘ z nás. Ale nikdy jsem nemûla
pocit, Ïe jsem nûco zme‰kala - tﬁeba schÛzky
s chlapci, partiãky, diskotéky apod. Mám
spoustu pﬁátel a spoustu zájmÛ. Teì se napﬁ.
vûnuji jízdû na motorkách a váÏnû dûlám
kick boxing. Motorky jsou mÛj koníãek, mám
sportovní Suzuki 750 a terénní kolo, na kterém
ráda jezdím lesní terén, skáãu pﬁes kopeãky
apod. A jo, abys vûdûla, já jsem radûji holka
neÏli kluk...“
„... vÏdycky vûdûla, co chce a umûla za tím
jít. Její cíle jsou ve shodû s její osobností.
Úkoly bere váÏnû a serióznû. Nedávno udûlala
kurs prÛzkumného potápûní (anglick˘ název
je clearence diving) pﬁesnû tak, jak si pﬁed
nedávnem pﬁedsevzala. A zaãala dûlat kick
boxing kurs. UÏ má Ïlut˘ pás. KdyÏ jsem se
jí ptala, proã se zase dala na novou aktivitu,
odpovûdûla: Ví‰, já jsem dosáhla toho, ãeho
jsem chtûla, a potﬁebuji zase nûco jiného.
Ona prostû nemÛÏe nic nedûlat...“
charakterizovala cílevûdomou povahu své
dcery Kvûta. A pochopitelnû bych si jako
matka pﬁála, aby mûla i normální Ïivot. Má
spoustu kamarádÛ, ale pokud se jedná o
známost, chlapce ze svého obru nechce. Ná‰
syn, její sedmadvacetilet˘ bratr Pavel, jí je
velkou oporou a vzájemnû mají velice dobr˘
vztah. A kdyÏ pﬁijede na Vánoce? Ty ona
velice miluje. Chce si s námi povídat, jíst
ãeská jídla - svíãkovou i rajskou, knedlíky,
bramborov˘ salát a ﬁízky... uvûdomuje si sílu
rodinné pospolitosti. Miluje kvûtiny, které si
ráda také sama pûstuje. Na rozdíl od dﬁívûj‰ka,
má teì ráda obleãení svûtlej‰ích barev.
Dokonce ani makeupem nepohrdne. Ráda si
oblékne krátké suknû, halenky s v˘stﬁihy,
svoje dlouhé vlasy naãe‰e do pûkného úãesu,
obuje lodiãky...“
Jednodu‰e je moderní a ‰Èastná dívka. Tak
‰Èastná, jak jen umí b˘t krásn˘ a úspû‰n˘
ãlovûk, v jehoÏ blízkosti je radost b˘t.
Vûra Kohoutová
***
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Denní kronika
29. 11. 2003

Obchody predbehli advent o
mesiac
Bratislava-sme (mar) - Nedeºou sa pre
kresÈanov oficiálne zaãína predvianoãné
obdobie - advent, ãas prípravy na Vianoce.
Poãas ‰tyroch nedieº do Vianoc by sa mali
pokáním a modlitbami pripraviÈ na slávenie
narodenia JeÏi‰a Krista.
K˘m mestá s vianoãnou v˘zdobou a
vianoãn˘mi trhmi dokázali poãkaÈ na
zaãiatok adventu, v obchodoch sú Vianoce
uÏ niekoºko t˘ÏdÀov. Aj v snahe brániÈ sa
komercionalizácii predvianoãného ãase sa
uÏ niekoºko rokov na Západe organizujú
rôzne „dni bez nakupovania”, cieºom
ktor˘ch je upozorniÈ na prav˘ v˘znam
adventu a Vianoc.
Na Slovensku na duchovné preÏívanie
predvianoãného ãasu vyzvali v spoloãnom
vyhlásení evanjelick˘ biskup Igor Mi‰ina,
gréckokatolícki biskupi Babjak a Hirka a
pravoslávny biskup Nikolaj. „Ktosi vyhlásil,
Ïe ‘darãekománia’ k Vianociam je uÏ vo
veºkom prúde. Drahí veriaci na‰ich cirkví,
povzbudzujeme Vás, aby ste sa sústredili
... na JeÏi‰a Krista, BoÏieho syna, ktor˘
prichádza na tento svet z lásky k nám
ºuìom, aby nás vykúpil a spasil. Vianoce
nás motivujú, aby sme sa vzájomne
obdarovávali, ale nemusia to byÈ darãeky
drahé a luxusné, ktoré by nám spôsobili
skôr starosti, a nie radosti,” upozorÀujú
biskupi.
Pre kresÈanov je advent zaãiatkom
nového cirkevného roku. Kostoly a
domácnosti uÏ tradiãne zdobia adventné
vence so ‰tyrmi svieãkami, ktoré sa
postupne zaÏínajú kaÏdú nedeºu do
Vianoc. DæÏku adventu ustálila synoda v
Aachene v roku 922, ‰tyri t˘Ïdne
symbolizovali 4000 rokov, na ktoré sa v
tom ãase odhadovala história ºudstva pred
Kristom.
***
1.12. 2003
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Canada/History
KupkÛv RÛÏov˘ keﬁ v kvûtu (cena na sále
byla 3,7 miliónu Kã) a tﬁetím ·t˘rského
Obraz III. (3,3 miliónu Kã). V‰echny malby
se v Praze prodaly letos na podzim. V
celkové tabulce nejdraÏ‰ích obrazÛ
prodan˘ch na aukcích v âR za posledních
deset let obsadila Kupkova Ocel pije
ãtvrté místo za Zlat˘mi rybiãkami Emila
Filly (7,3 miliónu Kã) a dvûma díly
Bohumila Kubi‰ty - Kraj lesa (4,8 miliónu
Kã) a Záti‰í (4,6 miliónu Kã). Úspûchem
nedûlního aukãního dne, kter˘ poﬁádala

Antikva Nova Kodl a Vltavín, se stal i
prodej obrazu Oscara Domingueze
·panûlská kytara (Záti‰í s kytarou,
citrónem a obrazem). Malba vznikla za
krátkého
umûlcova
pobytu
v
âeskoslovensku a je ukázkou jeho tvorby
pod vlivem Picassova kubismu. Sám
tvÛrce patﬁí k originálním malíﬁÛm paﬁíÏské
‰koly. Obraz se po krátkém draÏebním
boji odklepl za 1 milión 700 tisíc korun.
***
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

4,99 CDN $
3,90 CDN $
20,04 Kã
25,64 SK
1,32 CDN $
1,56 CDN $

Toronto Star - 30.11.2003

1 CDN $
1 US $
1 EURO
100 Sk

20,58 Kã
26,91 Kã
32,04 Kã
78,21 Kã

Quick - 30.11.2003

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***

Small Chamber Harmony
vás zve na

Autorizovaná pﬁekladatelka

Vánoãní koncert
v sobotu 20. prosince 2003 v 19 hodin
v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
Vstupné 10 dolarÛ. Dûti do 12 let zdarma

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

Business

ABE
Elektronická kompjuterová
tiskaﬁská sazba v 11 jazycích
na poãkání

Rezervujte si místo
pro

Kupka zlomil aukãní rekord

Silvestrovskou zábavu

Praha-právo (kã) -Pﬁeplnûn˘ sál
praÏského Paláce Îofín, kde jedna tﬁetina
zájemcÛ musela stát, protoÏe nebylo
místo, oãekával v nedûli odpoledne
draÏební souboj o mimoﬁádné dílo
nejslavnûj‰ího z ãesk˘ch malíﬁÛ Franti‰ka
Kupky. Jeho malba Ocel pije z roku 1927
naplnila oãekávání poﬁadatelÛ Aukãního
dne - nov˘ majitel si ho odnesl za rekordní
ãástku 4,45 miliónu korun. Dílo patﬁilo
dûdicÛm továrníka Jindﬁicha Waldese a
bylo restituováno pﬁed nûkolika lety z
praÏské Národní galerie. OkamÏitû po
ohlá‰ení Kupkova obrazu se o nûj
rozpoutal boj mezi dvûma draÏiteli. Jeden
z nich se kvÛli návalu ani do sálu nedostal,
takÏe draÏil mezi otevﬁen˘mi dveﬁmi.
Vyvolávací cena byla 4 milióny 200 tisíc
korun. Pﬁihazovalo se po ãástce 50 tisíc
korun. PﬁíhozÛ bylo pût. Poté zÛstal jedin˘
zájemce - mladá, nenápadná Ïena, od
níÏ by nikdo neãekal, Ïe bude mít tak
velkou sumu penûz. Asi jde o novou
nákupãí nûkoho z ãesk˘ch sbûratelÛ nebo
zástupkyni bohaté západní firmy sídlící v
Praze. Prav˘ kupec chtûl zÛstat patrnû v
anonymitû. Obraz byl odklepnut za ãástku
4 milióny 450 tisíc korun. Cena se je‰tû
zv˘‰í o aukãní poplatky, které získá
prodávající firma Antikva Nova Kodl. Ty
ãiní i s daní z pﬁidané hodnoty zhruba 750
tisíc korun. Koneãná prodejní cena obrazu
je tedy pﬁes 5 miliónÛ 200 tisíc korun.
Cena za Kupkovu Ocel pije je rekordem
leto‰ního aukãního trhu v âeské
republice. Druh˘m nejdraÏ‰ím dílem je

v

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

No. 5 Highway, Waterdown
Telefon: (905) 689-6013
TANEC AÎ DO RÁNA
VELK¯ BUFFET PO CELOU NOC
RANNÍ KÁVA
Vstup jen s rezervací. Vyzvednûte si lístek u nás, co nejdﬁíve. Budeme Vám drÏet
poãet míst, která objednáte, bez ohledu na to, kdy pﬁijdete.
Tû‰íme se na Vás!

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
E-mail: czechoslovak@pacecu.com

Czechoslovak Branch

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2

Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557
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V prosinci bude teplo

Pronajmeme pokoj
v dvoupokojovém basementu
v Etobicoke
(Brown’s Line / Horner).

15 min. na metro Kipling.
Jedna osoba,
nekuﬁák podminkou.
416/253-7834.
1322-22

Praha-právo (per)-Prosinec bude
sráÏkovû prÛmûrn˘ a teplotnû
nadprÛmûrn˘. NemÛÏeme tedy ãekat
Ïádné velké zimy, ba ani pﬁívaly snûhu.
Právu to ﬁekl v nedûli Vladimír Seifert z
âeského hydrometeorologického ústavu
v Praze. “Skuteãnû teploty, alespoÀ cel˘
tento t˘den, budou zhruba 5 aÏ 8 stupÀÛ
nad dlouhodob˘m prÛmûrem, a to
odpovídá konci ﬁíjna. Cel˘ tento t˘den
mÛÏeme poãítat, Ïe teplota odpoledne
bude dosahovat k 10 stupÀÛm Celsia.
Nebude tedy platit lidová pranostika O

sv. Barboﬁe (4. prosince) leÏí sníh na
dvoﬁe, ba dokonce nebude platit ani
pranostika pro 6. 12., která ﬁíká O svatém
Mikulá‰i ãasto sníÏek prá‰í,” ﬁekl Seifert.
V prosinci by tedy mûlo podle
dlouhodobé pﬁedpovûdi napr‰et zhruba
45 mm sráÏek, tj. 45 litrÛ vody na 1 m 2.
Meteorologové oãekávají, Ïe prÛmûrná
teplota bude vy‰‰í neÏ 0,7 st. Celsia. Od
1. do 10. prosince se oãekává oblaãno aÏ
zataÏeno nízkou oblaãností, sráÏky
ojedinûle, noãní teploty 6 aÏ 0, odpolední
4 aÏ 10 st. Od 11. do 20. prosince by mûlo
b˘t rovnûÏ zataÏeno nízkou oblaãností,

Petr ChudoÏilov: Ztráta osobnosti

Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin
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pak ãásteãnû polojasno, noãní teploty od
3 do -3 a denní od -1 do 5 st. Celsia. Od
21. do 31. prosince se oãekává oblaãno,
místy se sráÏkami, noãní teploty 0 aÏ -6,
odpolední -3 aÏ 3 st. “Jak bude po
Vánocích, je‰tû nedokáÏeme pﬁesnû ﬁíci.
Zatím to vypadá, Ïe Vánoce budou na
blátû,” informoval Seifert.
***
2.12.2003

Klaus zahájil náv‰tûvu
·védska
Stockholm-právo/Blahoslav Hru‰kaPrezident Václav Klaus zahájil vãera
odpoledne náv‰tûvu ·védska. Je to
vÛbec první oficiální cesta hlavy âR do
této skandinávské zemû: Václav Havel
byl sice ve Stockholmu v lednu 2000,
pob˘val zde v‰ak soukromû jako úãastník
mezinárodního fóra o holocaustu. Na
programu tﬁídenní Klausovy náv‰tûvy je
pracovní obûd s dlouholet˘m
sociálnûdemokratick˘m premiérem
Göranem Perssonem, kter˘ letos v kvûtnu
nav‰tívil Prahu. Odpoledne Klause pﬁijme
v Královském paláci král Carl XVI. Gustav.
V úter˘ ãeká ãeského prezidenta i
setkání s ãeskou krajanskou komunitou,
ve stﬁedu nav‰tíví Klaus mûsto Kiruna asi
200 kilometrÛ za polárním kruhem, kde je
nejvût‰í svûtov˘ dÛl na Ïeleznou rudu.
Navíc si prohlédne i místní ledov˘ hotel a
nav‰tíví laponskou rodinu. Se ·védskem
má âR dlouhodobû dobré politické i
obchodní vztahy. Hned po pﬁíletu do
Stockholmu odjel Klaus do rezidence
ãeské velvyslankynû ve ·védsku Marie
Chatardové, která sídlí v zámeãku v
rozlehlém parku na severu metropole.
Veãer tu pak velvyslankynû poﬁádala
slavnostní veãeﬁi, které se úãastnil i znám˘
‰védsk˘ prÛmyslník Marcus Wallenberg,
jenÏ se angaÏuje v projektu pﬁezbrojení
ãeské armády letouny Gripen. Za ãeskou
stranu byl pﬁítomen i generál Vlastimil
Picek, jenÏ prezidenta doprovází. “Je to
náhoda, ale rozhodnû jsme nic nemohli
pﬁedvídat, cesta se plánovala nûkolik
mûsícÛ dopﬁedu,” odpovûdûl Petr Fuãík
z tiskového odboru Kanceláﬁe prezidenta
republiky na dotaz Práva, zda byla veãeﬁe
naãasována s ohledem na vãerej‰í
doporuãení komise ke gripenÛm.
***

“Single, youthful, fit, well
educated and travelled,
professional, non-smoker,
male, 36, seeks same qualities
in female 25-35 for
relationship to share Czech/
Slovak culture. Please
respond to
czmate4u@hotmail.com”
1320-22

December 4, 2003

Press

satellite

1-416

Restaurants-Deli's

Horníci ze strachu zkrátili
stávku

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Ostrava-právo/Ale‰ Honus-Napûtí a
strach vãera ãasnû ráno panovaly ve
vestibulu hlavní budovy závodu Staﬁíã Dolu
Paskov, kde stávkovalo nûkolik stovek
havíﬁÛ z ranní smûny. I kdyÏ pﬁíãinou
zastavení práce byl nesouhlas horníkÛ se
zru‰ením vládní vyhlá‰ky z roku 1991,
zaruãující jim od‰kodné a dal‰í sociální
v˘hody v pﬁípadû po‰kození zdraví v práci,
horníci mluvili pﬁedev‰ím o vyhroÏování
zamûstnavatelem, a o strachu, Ïe kvÛli
stávce mohou pﬁijít o práci. Ta proto byla
nakonec zkrácena z pÛvodnû plánované
hodiny na dvacet minut.
Jak ﬁekl pﬁedseda odborÛ Dolu Paskov
Josef Nejezchleba, vedení vyvíjelo na
horníky nátlak uÏ minul˘ t˘den bûhem
referenda, pﬁi kterém se o vyhlá‰ení stávky
rozhodovalo. “Zástupci zamûstnavatele
stáli pﬁímo u podpisov˘ch archÛ. ¤ídící
pracovníci pak lidem u pohovorÛ
naznaãovali, Ïe jim nemusí prodlouÏit
pracovní smlouvu,” popsal nátlak
Nejezchleba. Nûkteﬁí horníci pak pr˘ chtûli
svÛj podpis, kter˘m podpoﬁili stávku, kvÛli
obavám o práci ‰krtnout. Odboráﬁi
informovali, Ïe vedení dolu si vyÏádalo
seznamy stávkujících. “Chlapi, aÈ
nezavdáváme pﬁíãinu zbyteãn˘m
problémÛm, jdeme do té rachoty, na kterou
jsme zvyklí,” vyz˘val kolegy odborov˘
pﬁedák Nejezchleba, kter˘ s ãástí
stávkujících horníkÛ pﬁi‰el pﬁed vrátnici mezi
novináﬁe.
***
3.12.2003

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

U nás urãujú Ïivotné
minimum odhadom
BRATISLAVA -sme/BARBORA TANCEROVÁ,
ANDREA
HAJDÚCHOVÁPoslankyÀa KDH Anna Záborská sa jeden
mesiac pokúsila ÏiÈ zo sumy 4500 korún,
blízkej hranici Ïivotného minima. Chcela si
overiÈ situáciu, v akej Ïije na Slovensku podºa
‰tatistík 618-tisíc ºudí (11,5 percenta).
Hovorí, Ïe vyÏiÈ sa z toho dá, ale ÏiÈ nie. Jej
pokus je podºa odborníkov sympatick˘, ale
namietajú, Ïe politici by sa mali riadiÈ
serióznym v˘skumom, nie záÏitkom na
vlastnej koÏi. ·tát stanovil Ïivotné minimum
pre jednotlivca na 4210 korún, vychádzal
v‰ak len z hrub˘ch odhadov.
Jarmila Filadelfiová zo Strediska pre v˘skum
práce a rodiny povedala, Ïe keby mali
„zodpovední reformátori” poriadne anal˘zy a
modelové ‰túdie, nemuseli by pri stanovení
v˘‰ky sociálnej dávky „robiÈ takéto
experimenty”.
Sociologiãka Iveta Radiãová tvrdí, Ïe je
pomerne zloÏité urãiÈ, „ão sa povaÏuje za
základné potreby”, keìÏe nemá ísÈ len o
biologické preÏitie chudobného ãloveka.
StanoviÈ ist˘ ‰tandard trvá dlh‰í ãas, ale
„koncepcie sú pripravené”.
Sociologiãka Zuzana Kusá, ktorá sa zaoberá
chudobou ako sociálnym javom, vidí Záborskej
pokus ako náhradu „bádateºskej ãinnosti v
tejto oblasti”, ktorú by mali robiÈ spoloãenskí
vedci. „V tomto smere to oceÀujem,” povedala,
ale aj ona si myslí, Ïe politici by mali situáciu
v spoloãnosti poznávaÈ inak.
Problém vidí v tom, Ïe na Slovensku stále
ch˘ba pri urãení v˘‰ky Ïivotného minima
definícia tzv. spotrebného ko‰a. „Je to v˘poãet
toho, ktoré poloÏky musíte maÈ, aby ste v
danej krajine preÏili - aspoÀ minimálne
sociálne akceptovateºn˘m spôsobom,”
povedala. Z t˘chto poloÏiek sa vyráta suma
potrebná na preÏitie, ktorá sa môÏe lí‰iÈ aj
podºa toho, ãi chudobn˘ ãlovek Ïije v meste
alebo na vidieku.
Na Slovensku sa zatiaº podºa Kusej
postupuje tak, Ïe „sumy, ktoré zadávame ako
Ïivotné minimum, sú vlastne len odhadované”.
Záborská povedala, Ïe si veºmi váÏi ºudí,
ktorí musia ÏiÈ zo Ïivotného minima. Napriek
tomu nebude navrhovaÈ jeho zv˘‰enie, lebo
nechce poru‰iÈ koaliãné dohody. Ale odteraz
bude „urãite inak vstupovaÈ do diskusie o
hmotnej núdzi”.
***

Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT
je opût k dostání v Liquor 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 manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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Knihy pro dûti od ãtyﬁ do devadesáti osmi let
JiÏ po druhé vystavovaly spoleãnû dvû ãeské ilustrátorky Jiﬁina Martonová a Vladûna Krykorková své dûtské kníÏky ve Studiu One v Torontu. V dobû, kdy dominuje
televize a poãítaãe, to není zrovna jednoduché snaÏit se upoutat dûti kníÏkou, povídkou ãi pﬁíbûhem. Vzpomínám si, jak v dûtství nás nûkteré knihy zaujaly právû
ilustracemi Josefa Lady nebo Josefa âapka. Pﬁi tom ilustrace v kníÏce musí oslovit nejen dûti, ale i dospûlé, kteﬁí hledají dárek nejen pro ty nejmen‰í, ale i pro star‰í
dûti. Jak to vlastnû s pﬁedvánoãními knihami vypadá, o tom jsme si právû o první adventní nedûli popovídali s Jiﬁinou Martonovou a Vladûnou Krykorkovou. Obû mají
za sebou jiÏ ilustrace pûkné ﬁádky knih. Jiﬁinû Martonové vy‰la první kníÏka jiÏ více neÏ pﬁed dvaceti léty. Nûkteré kníÏky asi polovinu z dvaceti napsala Jiﬁina sama,
zbytek jsou ilustrace knih jin˘ch autorÛ, poslední z nich je The Bear Says North (Medvûd vypráví o severu) od Boba Bartona, která vy‰la letos.
ABE: O ãem to je?
JM: Je to kolekce deseti povídek nebo
spí‰ povûstí z rÛzn˘ch seversk˘ch zemí a
ke kaÏdé z nich jsem udûlala jednu
ilustrací.
ABE: Pro jakou vûkovou skupinu jsou
tvé kníÏky?
JM: To se vyvíjelo, jak vyrÛstala moje
dcera, takÏe jsem to dûlala vlastnû pro ni
a podle toho se také mûnil námût kníÏek.
Poslední jsou jiÏ témûﬁ pro dospûlé.
ABE: Dûlala jsi nûkdy také kníÏky v
ãe‰tinû?
JM: Hroznû ráda bych udûlala nûco v
ãe‰tinû, ale nena‰la jsem nakladatele.
Zatím se mi tento sen nevyplnil.
ABE: Pﬁekládají tû do jin˘ch jazykÛ?
JM: Nûkteré kníÏky byly pﬁeloÏené do
japon‰tiny a jedna do ‰panûl‰tiny.
ABE: KníÏka Lady Kaguya’s Secret
(Tajemství paní Kaguy) pochází z

japon‰tiny, jak jsi dospûla k tomuto
námûtu?
JM: KdyÏ jsem byla pozvána do
Japonska, tak mne s touto povídkou
seznámila pﬁekladatelka. Povídka mû tak
zaujala, Ïe jsem zaãala dûlat v˘zkum a
hledala jsem jak to vlastnû pÛvodnû bylo.
ABE: Jakou techniku pouÏívá‰ pﬁi
ilustrování?
JM: To se li‰í a v kaÏdé kníÏce je to jiné.
Nûkdy je to i v kaÏdém pﬁíbûhu jiné. V
poslední je to olejov˘mi pastely, které
ﬁedím terpent˘nem a pouÏívám rÛzné
laky, pracuji v nûkolika vrstvách. To mi
dovolí vy‰krabávat detaily. Nûkteré kníÏky
byly dûlány akrylikem, nûkteré vodovkami
ãi spí‰e kva‰em.
ABE: Jak vidí‰ situaci s knihami v
Kanadû a mÛÏe‰ to srovnat s âR?
JM: O ãeském trhu moc nevím. Situace
tady není nejrÛÏovûj‰í a pokud zde
Jiﬁina Martonová

Ilustrace Jiﬁiny Martonové

KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ

CS KNIHA®
(ãeská a slovenská kniha)

KNIHA JAKO VÁNOâNÍ DÁREK POTù·Í
Nabízíme Vám jak nejãerstvûj‰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.

nakladatelství neprodává v Americe, tak
v podstatû není ‰ance se uchytit, protoÏe
v Kanadû se prodává velice málo knih. V
âechách uÏ nemají dûtská nakladatelství
takové moÏnosti jako dﬁíve, kdyÏ byly
dotovány.
Vladûny Krykorkové jsme se zeptali,
kterou knihu by doporuãila, aby rodiãe
koupili sv˘m dûtem:
VK: Mohu doporuãit jednu knihu od
kanadského eskymáckého spisovatele
Michaela A. Kusugaka s m˘mi ilustracemi
Baseball Bats for Christmas. Je to pﬁíbûh,
kter˘ se stal, kdyÏ byl Michael mal˘. Do
jejich vesnice pﬁivezli EskymákÛm
vánoãní stromeãky. Oni v‰ak nevûdûli,
co s nimi. Neve‰lo se jim to do iglú, tak je
oﬁezali a udûlali si z nich baseballové
pálky. Michael Kusugak tento pﬁíbûh
vyprávûl Peter Gzowskému, kterému se
to tak líbilo, Ïe se to ãetlo kaÏdé vánoce
na CBC.
ABE: Jak se ti s ním spolupracovalo?
VK: S Mikem se mi spolupracovalo
bájeãnû. Je to vizuální ãlovûk, kter˘ hodnû
fotografuje, dûlal také hrnãíﬁství a jako
umûlec je velice otevﬁen˘ a byl shovívav˘

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 - tot’ 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 (na skladû máme 700 titulÛ)
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
Web page: www.cskniha.com
Osobní náv‰tûvy vítány, zavolejte ale prosím pﬁedem
HLEDÁME SPONSORY,
KTE¤Í BY SV¯M P¤ÍSPùVKEM POMOHLI S PROPAGACÍ
âESKÉHO A SLOVENSKÉHO JAZYKA
KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ

Vladûna Krykorková

k tomu, kdyÏ jsem udûlala nûjakou chybu
- tﬁeba nakreslila ‰patné boty. Má v‰ak
nûjaké zdravotní problémy, takÏe
poslední na‰e kníÏka byla Arctic Stories
(Artické povídky), která vy‰la pﬁed tﬁemi
roky. Teì ãekám na nûco, co se jmenuje
Pig Boy (Praseãí chlapec), coÏ má b˘t
tak trochu historick˘ pﬁíbûh.
ABE: Jak je dÛleÏité b˘t pﬁímo na
místû?
VK: Pﬁi tûchto pﬁíbûzích je dÛleÏité b˘t
na místû. BohuÏel pﬁi první kníÏce Promise
is Promise (Slib je slib) jsem tam je‰tû
nebyla, ale od té doby jsem tam byla
‰estkrát. Je nutné vidût, jak vypadá
krajina, jak se lidi oblékají, jak Ïijí. Poznat
celou tu atmosféru, celou kulturu.
ABE: Jaké jsou jiné kníÏky kromû
eskymáck˘ch pﬁíbûhÛ, které jsi
ilustrovala?
VK: Eskymáck˘ch pﬁíbûhÛ bylo sedm.
Z ãe‰tiny jsem udûlala dvû pohádky SÛl
nad zlato a Dvanáct mûsíãkÛ. Dvanáct
mûsíãkÛ pﬁevyprávûl americk˘ spisovatel
R. Martin. To jsem mu pﬁeloÏila a on to
zadaptoval. Teì má vyjít nová kníÏka a to
má b˘t Rusalka. Tento pﬁíbûh mne velmi
zaujal, ale nakladatel chtûl nûco vût‰ího,
tak to vyjde spolu s dal‰ími dvûma
pohádkov˘mi operami âert a Káãa a Král
a uhlíﬁ. Spolu se synem Ianem, kter˘
dobﬁe pí‰e, jsme to dali dohromady a má
to vyjít pod názvem Stﬁíbrn˘ mûsíc - Silver
Moon 4. bﬁezna pﬁí‰tího roku.
ABE: MÛÏe‰ srovnat leto‰ní rok s
loÀsk˘m prodejem?
VK: Pﬁi‰lo víc lidí. Také díky tomu, Ïe tu
s námi byli dal‰í dva umûlci. Prodala
jsem dvû ilustrace a dost kníÏek.
ABE: A co bys vzkázala rodiãÛm…
VK: Hodnû dobrého ãtení a hodnû
pûkn˘ch okamÏikÛ, kdyÏ rodina sedí
pohromadû pﬁi ãtení kníÏek. To je lep‰í
neÏ sedût jen u televize. Obzvlá‰È o
vánocích. kdy to je hezk˘ a intimní ãas.
Ale‰ Bﬁezina
(Pﬁesn˘ zvukov˘ záznam rozhovorÛ
je na na‰ich webov˘ch stránkách:
www.zpravy.org.)
***
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Anketa
Otázka ãíslo 15: Jeden ãesk˘ politolog
napsal knihu Dûda Mráz pﬁichází z Kremlu.
Antonín Zápotock˘ pro zmûnu v roce 1952
nahradil JeÏí‰ka Dûdou Mrázem. Ke cti
Václava Klause slouÏí, Ïe se zatím pﬁi
zavádûní trÏní ekonomie nepokusil
nahradit JeÏí‰ka Santa Klausem, aã
podobné tendence mÛÏeme spatﬁit dnes
uÏ i v âR. Otázka znûla: Mûli by Santa
Clause (ãi Dûda Mráz) hrát vût‰í roli v
âechách a na Slovensku a v rámci kulturní
v˘mûny by pak JeÏí‰ek mohl pÛsobit i v
severní Americe ãi mûli by se pﬁestárlí
k˘ãoví nosiãi dárkÛ jednou pro vÏdy
vyhubit, aby nedeformovali estetické
vnímání nejmlad‰í generace.
Olga âiÏinská, technick˘ pracovník v
knihovnû, Hradec Králové: Nejhor‰í je
v‰emocná komerce. Pro mne byl JeÏí‰ek
krásn˘ svûtlovlas˘ mládenec, jak mi ho
vypodobnila maminka. Moje kolegynû
tvrdí, Ïe dûti samy od sebe zaãaly malovat
JeÏí‰ka v ãerveném úboru Santy Clause
a Ïe jí to je líto. Nevím jak na to. Jiná
kamarádka vodila dûti i v nejhlub‰ím
socialismu pravidelnû do kostela. Dûti se
domnívaly, Ïe jsou v˘jimeãné (a byly) a Ïe
k nim chodí prav˘ Mikulá‰ a ãert a mnoÏství
ostatních ãertÛ je vÛbec nemátlo. To byli
pﬁevleãení lidi.
Michal Eisner, masáÏní terapista,
Toronto: Já si myslím, Ïe by se Santa
Clause a JeÏí‰ek mûli nahradit MojÏí‰kem.
Radovan Holub, publicista, ·piãák:
Nemusíme pﬁece pﬁebírat otrocky v‰echno
z Ameriky. JeÏí‰ek má u nás pﬁíznivce a
tradici a je míÀ konzumní a míÀ teatrální
neÏ Santa Clause. Ponechejme si v
âechách a na Slovensku JeÏí‰ka a
ponechejme Americe Santa Clause. Bude
to tak lep‰í. I globalizace vánoãních postav
má své meze.
Ondﬁej Neff, publicista, Praha: Já bych
to nechal na lidech, aÈ si slaví co chtûjí,
tﬁeba Krakono‰e nebo Belzebuba. Mnû
staãí JeÏí‰ek ke ‰tûstí.

Barbara Sherriffová, pﬁekladatelka,
Toronto: Neberme AmeriãanÛm jejich
Santa Clause, ale k nám do âech ho
nepou‰tûjme. Máme svoje hezké tradice.
(Navíc se tento smû‰n˘ dûdek s ãerven˘m
nosem pﬁíli‰ podobá Dûdu Mrázovi.)
Pokud jde o ono pûstování vkusu u dûtí co je vhodnûj‰ího neÏ právû ná‰
u‰lechtil˘, pÛvabn˘ JeÏí‰ek?
Tomá‰ Trusina, evangelick˘ faráﬁ a
vydavatel, Bene‰ov: Nosiãi dárkÛ
nebudou nikdy pﬁestárlí, budou vÏdycky
akorát tak staﬁí pro nejmlad‰í generací.
Jako sedmdesátiprocentní kalvinista se
teì (skoro na stará kolena) uãím tyhle
semináboÏenské symboly nehubit, ale
tunelovat - tj. vyplnit autentick˘m
kﬁesÈansk˘m obsahem. Neinspiroval mû
k tomu nikdo men‰í neÏ evangelista Jan,
kter˘ svého ãasu vytuneloval pojem
LOGOS (slovo) - a vznikla z toho krásná
vánoãní písniãka o Slovu, které se stalo
tûlem.
Anketa ã. 16: Tentokrát nejsme nijak
originální - Co bylo va‰im nejhezãím
kulturním záÏitkem v roce 2003?
Odpovûdi mÛÏete poslat e-mailem na
adresu satellite1-416@rogers.com nebo
faxem na ãíslo 416/530-0069
mezimûstsky na ãíslo 1-877-333-6371.
abe
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Vánoce kolem svûta

Leto‰ní v˘stava Vánoce kolem svûta se
budou konat v rotundû Nové radnice a to
ve dnech 6. a 7. prosince od 12 do 17
hodin. Kromû jin˘ch stánkÛ bude v
rotundû jako v minul˘ch letech i ãesk˘
stánek. V˘stava se koná jiÏ po
devûtatﬁicáté.
toronto city hall
***

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

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

Oprava
Nedopatﬁením bylo v nekrologu: “Lubor
Zink 1920 - 2003” v minulém ãísle Satellitu
vynecháno jméno autora nekrologu Borise
âelovského. Omlouváme se..

uvádí premiéru televizního seriálu, kter˘ opût
vyprazdÀuje ulice, je to dlouho oãekávané
pokraãování

NEMOCNICE NA KRAJI MùSTA
PO DVACETI LETECH
aneb Co Ïivot dal a vzal aneb Hrdinové slavného Dietlova seriálu se
vracejí. Seriál navazuje na dvû pﬁedchozí série o lékaﬁích a jejich
pacientech, které vznikly pﬁed dvaceti léty. Souãasny pﬁíbûh tûÏí z toho,
Ïe postavy pﬁirozenû zestárly, zmûnily se spoleãenské pomûry, vyrostly
dûti, které se v pﬁedchozích sériích narodily. Jde o spoleãensk˘ román,
kde hlavní postavy bilancují svÛj Ïivot, vyrovnávají se s generaãními
problémy, s kﬁíÏemi, zpÛsoben˘mi nûkter˘mi jevy postkomunistického
hospodáﬁství. Nastupující generace ﬁe‰í svoje lásky a hledá své zaﬁazení do
Ïivota. V reÏii H. Boãana hrají J. Abrhám, E. Balzerová, A. âunderlíková,
J. Dvoﬁák, L. Frej, J. Hanzlík, L. Chudík, I. JanÏurová, D. Koláróvá, H.
Maciuchová, F. Nûmec, J. Somr, J. ·tepánková, J. Vinkláﬁ, S. Ra‰ilov, T.
Vilhelmová, O. Brousek aj. 13 dilÛ na 7 kazetách.
Exklusivnû nabízí firma, pracující legálnû na základû distribuãních smluv s
majiteli autorsk˘ch práv v âR.
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

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

Vánoãní dárek
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 Kanadû tak v USA
Cena: 2L (Originál) 154,90 kanadsk˘ch dolarÛ, 115,90 americk˘ch dolarÛ
4L (Grand) 164,90 kanadsk˘ch dolarÛ, 123,90 americk˘ch dolarÛ
Extra: Kanada - platné danû, po‰tovné a manipulaãní poplatek;
USA - pﬁeprava UPS 23,90

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
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SLOVAKOTOUR
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
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186
662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

Star‰í a dne‰ní ãasy
KaÏdá generace vzdychá: „Oh, kdyÏ my
byli mladí! To byly, paneãku, ãasy!”
Naslouchal jsem tomu nûkdy s
despektem, nûkdy s ironick˘m úsmûvem.
Ale i souãasník pﬁipomíná si nejednou
minulost… Kilo vepﬁového stálo jenom…
a dnes? Darmo mluvit!
Jsem uÏ v jistém vûku a snad i dost
zku‰en˘ stejnû jako po‰etil˘, abych se
mohl pokusit hodnotit ãasy star‰í, tedy ty,
které sám pamatuji, a ty dne‰ní, souãasné.
Nepochybnû nic valnû nového pro ãtenáﬁe,
snad jen kratiãké a neúplné porovnání.
V dobû mého Ïivota neuvûﬁitelnû mnoho
se ve svûtû zmûnilo. Spoleãensky,
ekonomicky, ve vûdû a technice. V
preferencích obyvatel. V celkovém obrazu
svûta. A s pﬁib˘vajícími léty jeden se sotva
ubrání vzpomínce na minulost, na období
svého mládí a v‰ech kouzeln˘ch
pﬁíjemností, které to období nabízí a
poskytuje. A v tûchto vzpomínkách a
úvahách záÏitky pﬁíjemné jako luãavka
královská pohlcují ty ménû pﬁíjemné a
vyloÏenû stísÀující.
Toto v‰e mám na pamûti.
Mám rád klasickou hudbu, hudbu mistrÛ
a geniÛ. Ta zní kulturním svûtem po staletí.
ZmiÀuji se o hudbû jen proto, Ïe je vlastnû
v˘chozím bodem tûchto úvah, aã nikoliv
hudba klasická. V‰echno je ale, v podstatû,
relativní. ZáleÏí na v˘chozím bodu úvahy.
Co bylo po léta pozitivní, v˘voj spoleãnosti
nejednou promûnil bezmála v protiklad.
Îivot je zmûna.
Je nádherné odpoledne, sedím na
verandû a letním tichem nesou se ke mnû
swingové melodie a zpûv Doris Day, Elly
Fitgeraldové, Deana Martina, Chat
Bakera. Mnohdy jisté barvy, vÛnû, ale
mnohem silnûji hudba, dokáÏí ãlovûka
pﬁenést desítkami let do jin˘ch ãasÛ, nálad
… existence. A právû to se mi stalo. Moje
mysl ubírá se proti toku ãasu. Do let
padesát˘ch a ‰edesát˘ch minulého,
dvacátého, století. Do let tak trestuhodnû
poznamenan˘ch, v mojí domovinû,
následky Vítûzného Února. Ale i tûmi
smutn˘mi ãasy prosakovalo kouzlo,
radost, stejnû jako smutek, ale hlavnû
ona absolutní normálnost a schopnost
vnímat pÛvaby Ïivota, byÈ blbostí mocn˘ch
omezovan˘ch.
Nemálo napomáhala mi v tom hudba
jazzová, aã nikoli aktivnû provozovaná.
Snad proto, Ïe její podstatou je volnost
projevu, improvizace, moÏnost projevit
jistou momentální náladu. A jako kaÏdá
hudba, i jazz, a ten moÏná je‰tû ve vût‰í

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

míﬁe, má mystické kouzlo a moc
pﬁipomínání, reminiscence. Je elixírem
nadûje v hor‰ích dobách. A ãasy lep‰í
pﬁipomíná.
Sedím v pohovce a naslouchám
záznamÛm tvorby mistrÛ jazzu, swingu.
Staãí mi zavﬁít oãi a pojednou jsem v tûch
poklidn˘ch ãasech let padesát˘ch a
‰edesát˘ch (i kdyÏ smutnû poznamenan˘ch nepﬁíjemnostmi s ãerno‰sk˘mi
protesty na US universitách, zavraÏdûním
presidenta Kennedyho, jeho bratra
Roberta a Martina Luthera Kinga, fiaskem
války ve Vietnamu), ale navzdory tomu
bylo to období období nadûje, radosti, a
pro toho, kdo v té dobû Ïil na Západû, ve
svobodném svûtû a pﬁedtím ve svûtû
chimér a lÏí systému totalitního, Ïivot na
svobodném, byÈ nedokonale demokratickém Západû, znamenal v˘znaãnou
zmûnu.
Byly to ãasy … ano, do znaãné míry
normální. V Americe (a stejnû tak i v
Kanadû) ãasy automobilÛ dokonalého
pérování, ohromn˘ch kufrÛ, veliké
spotﬁeby, levného paliva a pohodlné jízdy,
ohromn˘ch biftekÛ za pakatel, naprosto
svobodného pohybu mezi Kanadou a
Spojen˘mi státy, kdy pﬁejezd hranic
omezen byl na úsmûvy celníkÛ.
SnaÏím se b˘t minimalistou. Brát Ïivot
jak jde. Ocenit vûci kladné a pﬁíjemné,
omluvit, pﬁípadnû ignorovat, aã ne
vÏdycky, ty jevy hor‰í. A nûkdy mám pocit,
Ïe je to úkol tûÏko zvládnuteln˘. Pokud se
snaÏím b˘t objektivní. A tak, nechávaje se
uná‰et melodiemi svého mládí, ne zcela
prost sentimentu, snaÏím se pﬁedstavit ty
ãasy zmínûn˘ch let padesát˘ch a
‰edesát˘ch, které jsem uÏ v plném jejich
rozpuku, tady, v Kanadû, nestaãil proÏít.
Nemohu se ale zbavit dojmu, Ïe to bylo
jedno z nejpﬁíjemnûj‰ích, nejspokojenûj‰ích období druhé poloviny
dvacátého století, navzdory v‰em
problémÛm té doby.
Od té doby uplynulo 35 let. Spoleãnost
není rybník Svût, klidn˘ a nemûnn˘. Mnohé
zmûnilo se nejen v zemi jeÏ stala se nám
druh˘m domovem, ale i jinde ve svûtû. V
západním, pokrokovém, vyspûlém svûtû,
nám známou teorii socialismu do jisté
míry a podobnosti vystﬁídává v poslední
nejménû dekádû idea politické korektnosti,
v mnohém pﬁipomínající jevy, které ãinily
nám Ïivot v domovinû tûÏk˘m a
nepﬁíjemn˘m.
Není nadûje, Ïe by se ve vládách vlivn˘ch
a nejpokroãilej‰ích zemí v dostateãném
poãtu ocitli odborníci jiní neÏ ve vûcech
obchodu a práva… vûdci, kupﬁíkladu.
Jejich volání po respektu k ekologii
nenachází vlivného ucha. A pﬁitom, sotva
uÏ lze stále niãivûj‰í a poãetnûj‰í Ïivelné

Ú¤EDNÍ
P¤EKLADATELSKÉ
SLUÎBY
Dokumenty ovûﬁené pﬁeklady 12 let praxe
¤idiãské prÛkazy asistence pﬁi testu
Diskrétní právní
pomoc v „krimi“

Call Ivan Zná‰ik

záleÏitostech

(416) 306-0524

Martin Bonhard

Tel./fax:
416/754-7710
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katastrofy na mnoha místech zemûkoule
pﬁiãítat jevÛm jako El Nino. Vliv ‰kodlivin
produkovan˘ch samozvan˘m mistrem
svûta, ãlovûkem, je sotva oddiskutovateln˘.
Ano, v pokrokov˘ch, vyspûl˘ch zemích,
délka lidského Ïivota se prodlouÏila a
nejspí‰ se i nadále bude prodluÏovat.
NeboÈ vûda nepochybnû najde i protilék
nejen na váÏné nemoci, kter˘ lidstvo suÏují.
Sotva ale na sílící a stále v‰eobecnûj‰í
stress. (Popravdû, nûkteﬁí jedinci, a není
jich málo, vytváﬁí si jej sami laãností a
touhou po mnoha vûcech, pﬁesahujících
jejich moÏnosti). MuÏ, pﬁíslu‰ník stﬁední,
nejpoãetnûj‰í vrstvy, sám dnes neuÏiví
rodinu a dítka tráví mnoho ãasu v péãi lidí
sice hodn˘ch a vût‰inou odbornû
zdatn˘ch, nikoli ale s matkou.
Dﬁívûj‰í hodina stala se zlomkem vteﬁiny.
Máme e-mail a fenomenální internet. Ale
s ním i jeho napadnutelnost viry, obãas
hrozící nemalou kalamitou A jak napsal T.
S. Eliot … V informacích ztrácí se vûdûní…
VytouÏen˘ konec sovûtské ﬁí‰e jakoby
jen pﬁipomnûl rãení, Ïe kaÏdá mince má
dvû strany. Na uspokojení z nabyté
svobody nejen v SSSR samotném, ale i
jeho zemích satelitních dopadá stín
rostoucí korupce a podvodÛ absolutní
svobodou umoÏnûn˘ch, neboÈ charakter
ne kaÏdého ãlovûka je poctiv˘ a solidní.
Boj s rakovinou není zcela neúspû‰n˘.
Bypasy a angioplasty zachraÀují nebo
prodluÏují Ïivot kandidátÛm infarktu i tûm
nehodou postiÏen˘m. Umûlé konãetiny
nemají daleko k dokonalosti.
Abychom se ale moc neradovali, AIDS
vystﬁídala obavy z nemocí jiÏ dávno
zvládnut˘ch. Komáﬁi se stali Ïivotu
nebezpeãn˘mi, epidemie SARS pﬁipravila
nûkolik lidí o Ïivot, jiné alespoÀ doãasnû o
moÏnost volného pohybu po svûtû.
Ale prostor pro úplné vyjádﬁení není
neomezen˘. Beru to na vûdomí.
Zvlá‰tní, jak pojednou bez despektu
mohu sledovat nûkteré sladkobolné
filmové produkce dﬁívûj‰ích let plné
banálních konfliktÛ ve srovnání s problémy
svûta dne‰ního. Filmy prosté v˘buchÛ,
potokÛ krve, nadpﬁirozen˘ch nestvÛr,
devastací non plus ultra, kter˘mi se dne‰ní
filmová produkce hemÏí. MoÏná, Ïe i tento
posun v prÛmûrné náplni zábavní kultury
mÛÏe leccos napovûdût.
A tu mne nenapadá nic vhodnûj‰ího neÏ
podívat se na videov˘ záznam filmu V & W
Svût patﬁí nám. Ne, mnû a mnû podobn˘m
rozhodnû nepatﬁí. Ani kvalita záznamu
není valná. Nijak mi to ale nevadí …
V. Cícha -Vancouver
***

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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satellite

Sports

1-416

âeská liga Gambrinus
15. kolo: Slavia Praha - â. Budıjovice 0:1,
Jablonec - Sparta Praha 4:2, Bl‰any - Staré
Mûsto 1:3 (0:2), (177 divákÛ), PlzeÀ - Olomouc
1:3, Zlín - Teplice 1:0, Brno - Pﬁíbram 1:1,
ÎiÏkov - Liberec 0:1, Ostrava - Opava 4:0.
16. kolo: Jablonec - Pﬁíbram 0:2, Opava Brno 4:0, âeské Budûjovice - Ostrava 1:1,
Bl‰any - Liberec 0:2,. Sparta - Teplice 3:0,
ÎiÏkov-Slavia 0:0, Zlín-Olomouc 1:0, PlzeÀStaré Mûsto 0:1.

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

6
5
3
3
3
5
4
4
6
6
2
3
8
4
3
3

0
3
4
5
5
4
5
6
5
5
8
8
5
9
9
11

33:12
27:12
29:16
20:10
19:16
18:12
24:21
19:20
17:18
19:22
19:30
21:20
14:22
13:27
8:22
16:36

36
29
27
27
27
26
25
22
21
21
20
18
17
13
12
9

Slovenská liga CorgoÀ
17. kolo: RuÏomberok-B. Bystrica 2:0,
Púchov-Dubnica 3:1, Inter-Trnava 0:1, ÎilinaSlovan 3:3,.
18. kolo: B. Bystrica-Púchov 3:0, PetrÏalkaRuÏomberok 2:1, Slovan-Inter 1:0, DubnicaÎilina 1:1. (Trenãín svá utkání nehrál vzhledem
k úãasti nûkolika hráãÛ na MS juniorÛ.)

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

17
18
18
17
17
15
18
18
18
18

8
8
6
7
6
7
5
6
5
4

5
4
8
4
6
1
6
3
6
7

4
6
4
6
5
7
7
9
7
7

24:18
31:29
30:24
25:22
24:22
20:20
18:19
22:27
18:24
17:24

29
28
26
25
24
22
21
21
21
19

âeská liga Tipsport
25. kolo: Tﬁinec-Znojmo 5:1, VsetínVítkovice 1:1, Budûjovice-Liberec 1:3, KladnoK. Vary 3:1, Litvínov-Zlín 1:4, Sparta-PlzeÀ
4:1, Pardubice-Slavia 5:3.
26. kolo: Slavia-Budûjovice 3:1, VítkoviceTﬁinec 4:2, Zlín-Vsetín 0:1, K. Vary-Pardubice
1:4, Znojmo-Sparta 2:1, PlzeÀ-Kladno 2:3,
Liberec-Litvínov 3:0.
27. kolo: Vítkovice-Liberec 3:4, ZlínBudûjovice 3:2 po prodl., Kladno-Vsetín 1:2
po prodl., K. Vary-Sparta 3:1, PlzeÀ-Pardubice
3:3, Znojmo-Litvínov 5:2, Slavia-Tﬁinec 3:1.
28. kolo: Budûjovice-Vítkovice 1:2,
Pardubice-Zlín 4:1, Tﬁinec-PlzeÀ 1:3, VsetínZnojmo 0:1 po prodl., Sparta-Kladno 2:3 po
prodl., Litvínov-K. Vary 4:3, Liberec-Slavia
2:1.
29. kolo: Vítkovice-Litvínov 5:0, Zlín-Slavia
2:3 po prodl., Kladno-Pardubice 1:4, K. VaryTﬁinec 3:1, PlzeÀ-Budûjovice 6:3, ZnojmoLiberec 2:2, Sparta-Vsetín 5:2.

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

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

102:53
86:67
82:60
83:67
73:66
76:71
82:86
58:74
62:72
70:79
66:80
65:87
57:65
57:92

66
52
51
49
46
42
41
40
38
36
34
34
31
24

Urputná bitva
Toronto-Vancouver 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Branky: 1. Roberts 8 (Sundin), 43. Sundin 7
pﬁesilovka - 17. Morrison 8 (Naslund, Bertuzzi).
Stﬁely na branku: 33:25. Pﬁesilovky: 6:4.
VyuÏití: 1:0. Diváci: 19437.
V dramatickém utkání se ujali Maple Leafs
vedení jiÏ po 24 sekundách hry: Roberts po
Sundinovû akci zblízka dopravil puk za
Hedbergova záda. Tﬁi a pÛl minuty pﬁed
koncem první tﬁetiny v‰ak Morrison srovnal
skóre a pak obû muÏstva ãekala na chybu
soupeﬁe. Ta pﬁi‰la na zaãátku tﬁetí tﬁetiny, kdy
se k odraÏenému puku dostal nejlep‰í hráã
utkání Sundin a bez pﬁípravy tvrdou stﬁelou
témûﬁ od modré ãáry pﬁekonal
vancouverského brankáﬁe po druhé. V závûru
se pokusili Canucks vyrovnat pﬁi power play,
ale dvojí zakázané uvolÀování je pﬁipravilo o
poslední ‰anci. V utkání nastoupili tﬁi ãe‰tí
obránci: Tomá‰ Kaberle a Karel Pilaﬁ v dresu
Toronta a Marek Malík v barvách Vancouveru.
Je doplnil v útoku domácích Robert Reichel.
Dal‰í ãesk˘ obránce Jiﬁí ·légr nehrál. PoÏádali
jsme tedy Marka Malíka a Karla Pilaﬁe o
zhodnocení.
Nejprve Marek Malík: Myslím si, Ïe to byl
pûkn˘, fyzick˘ hokej. V utkání bylo hodnû
‰ancí, ale brankáﬁi hráli skvûle. Toronto bylo
tro‰ku ‰Èastnûj‰í. Nevím, jestli lep‰í.
ABE: Nebylo to deprimující po 24
sekundách prohrávat 0:1?
MM: Urãitû. V posledních pûti zápasech nám
vÏdy zaãátek trochu uteãe. Musíme to
dohánût, coÏ nás stojí hodnû sil.
ABE: Podaﬁilo se vám vyrovnat. Druhá
tﬁetina v‰ak byla bez branek, ãím to bylo
zpÛsobeno?
MM: Oba gólmani hráli dobﬁe a zlikvidovali
hodnû ‰ancí. Mûli jsme trochu smÛlu, ale
Belfour byl v˘born˘. Hráli jsem dobr˘ hokej,
ale na ukazateli skóre se nic nemûnilo. Mûli
jsme b˘t dÛraznûj‰í, více pﬁitlaãit.
ABE: Byla Sundinova branka náhodná?
MM: Byla to pro brankáﬁe tûÏká stﬁela. ·la mu
mezi nohy, nad kolena. To se tûÏko chytá.
ABE: V závûru utkání pﬁi power-play vám
bylo odpískáno zakázané uvolÀování. Bylo
to podle pravidel?
MM: Nevím, jestli to nûkdo neteãoval, ale puk
byl vystﬁelen za ãervenou ãárou.
ABE: Jak bys hodnotil tuto sezónu?
MM: Mûli jsme v˘born˘ start, ale v posledních
pûti zápasech jsme polevili a trochu nám to
skﬁípe. Necháme soupeﬁe skórovat a pak nás
stojí stra‰nû sil, abychom to dohnali. Tohle
musíme obrátit. Dvû minuty nûjak odflikneme
a to nám pak chybí. Je zapotﬁebí hrát ‰edesát
minut.
ABE: Do muÏstva pﬁi‰el Jiﬁí ·légr…
MM: Jirka nedostal zatím tolik pﬁíleÏitostí.
Trenéﬁi dávají pﬁednost mladému Bryanu
Allenovi. Máme sedm v˘born˘ch obráncÛ,
ale nastupuje pouze ‰est.
ABE: Jak se dívá‰ na hodnocení plus/
minus v kterém jsi byl na ãele NHL?
MM: To bylo pﬁed pûti zápasy, teì to ‰lo
trochu dolÛ. Nezajímám se pﬁíli‰ o statistiku,
ale kdyÏ to jde do mínusu, tak to není dobré.
V ‰atnû Toronta Maple Leafs jsme pak zastihli
Karla PIlaﬁe, kter˘ byl spokojen, Ïe po dlouhé
pﬁestávce opût hraje. Ten k utkání ﬁekl:
KP: Jak bych to hodnotil? Vyhráli jsme a to se
vÏdycky hodnotí dobﬁe. Canucks hráli dnes
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lépe neÏ ve Vancouveru v sobotu, kdy jsme
vyhráli 5:3. âekali na na‰í chybu, ale my jsme
Ïádnou na‰tûstí neudûlali. Hráli jsme jako
kdybychom byli venku. Trpûlivû jsme ãekali a
nakonec jsme vyhráli.
ABE: Po 24 sekundách jste vedli 1:0. To
vás dost uklidnilo…
KP: Nestaãil jsem se ani napít a uÏ jsme vedli.
To byla v˘hoda, protoÏe oni museli dotahovat.
ABE: Mûli jste krizov˘ moment v utkání?
KP: Nemyslím si, Ïe jsme mûli nûjakou krizi.
Hrajeme dobﬁe v oslabení a díky tomu jsme
vyhráli poslední dva zápasy.
MS: Druhá branka Sundina vypadala jako
náhodná, protoÏe Hedberga pﬁekvapila…
KP: V NHL je prakticky kaÏdá branka náhodná.
Tato liga je nesmírnû vyrovnaná. Já jsem mûl
tﬁi stﬁely. Nemûl jsem v‰ak ‰anci, Hedberg
v‰echno vidûl. Mats nemûl tak tvrdou stﬁelu a
pﬁesto mu to tam spadlo. Dnes jsou prakticky
v‰echny branky se ‰tûstím.
ABE: Karle, del‰í dobu jsi nehrál, jak
dlouho to bylo?
KP: Deset a pÛl mûsíce. Návrat byl super.
Hroznû jsem se tû‰il a chvíli jsem ani nevûﬁil,
Ïe se vrátím. JiÏ pﬁi prvním tréninku a pﬁi
rozbruslení jsem cítil tu atmosféru. Dnes první
zápas doma, bylo to skvûlé.
ABE: Vûﬁil jsi tomu, Ïe se vrátí‰ do t˘mu a
Ïe bude‰ mít tolik ãasu jako napﬁíklad
dnes, kdy jsi byl na ledû pﬁes osmnáct
minut?
KP: Ze zaãátku jsem nevûﬁil, Ïe budu hrát.
Pak jsem tomu uvûﬁil, ale nevûdûl jsem kde.
Myslel jsem, Ïe zÛstanu v âechách. Nakonec
mi zavolali z Toronta, Ïe mû chtûjí. âekal
jsem, Ïe pÛjdu na del‰í dobu na farmu, abych
se rozehrál, ale dopadlo to je‰tû lépe.
ABE: Byla to zásluha Pat Quinna, Ïe tû
dokázal motivovat?
KP: To je nejlep‰í motivátor, jakého jsem kdy
poznal. Pﬁíli‰ neprobírá taktiku, ale dokáÏe
motivovat muÏstvo.
Ale‰ Bﬁezina
***
Slovenská liga

25. kolo: Skalica-Nitra 4:2, Slovan-L.
Mikulá‰ 6:2, Ko‰ice-Trenãín 1:2, MartinPoprad 0:3, Îilina-Zvolen 1:4.
26. kolo: Poprad-Îilina 2:5, Nitra-Zvolen
3:4 po prodl., Trenãín-Martin 4:1, L.
Mikulá‰-Ko‰ice 2:3, Skalica-Slovan 4:3.
27. kolo: Slovan-Nitra 5:1, Ko‰iceSkalica 4:0, Martin-L. Mikulá‰ 1:3, ZvolenPoprad 7:0, Îilina-Trenãín 1:2.
28. kolo: Nittra-Poprad 3:0, ZvolenTrenãín 2:5, Îilina-L. Mikulá‰ 4:1, MartinSkalica 6:1, Ko‰ice-Slovan 1:4.
29. kolo: Ko‰ice-Nitra 3:1, SlovanMartin 8:4, Skalica-Îilina 3:0, L. Mikulá‰Zvolen 3:1, Trenãín-Poprad 5:2.
38. kolo (pﬁedehrávka): Martin-Slovan
1:3.
Tabuºka
1.Trenãín
2. Slovan
3. Zvolen
4. Ko‰ice
5. Îilina
6. Skalica
7. L. Mikulá‰
8. Poprad
9. Martin
10.Nitra

29
31
30
29
29
29
29
29
30
29

99:39
108:70
94:76
84:60
73:70
74:73
60:73
57:95
66:105
53:107

75
57
48
46
38
37
36
27
26
23

V mal˘ch tﬁídách, s v˘born˘mi uãteli,
kteﬁí pomohou zlep‰it známky, mÛÏete
získat

stredo‰kolské
vysvûdãení
ovûﬁené vládou!
Douãování pro Ïáky od prvé do
dvanácté tﬁídy.
Pomoc pﬁi zaﬁizování víz.
Pﬁíprava pro studium na vysoké ‰kole.
Literární cviãení.

Pûkné prostﬁedí, v Mississauze.
Nyní je zlevnûné ‰kolné
Volejte Jim: 905/804-9895. 1328-24

Hledáte dárek
k vánocÛm?
âtenáﬁi o knize
Josefa âermáka:

IT ALL STARTED
WITH PRINCE
RUPERT
“The Story of Czechs and
Slovaks in Canada”
“TûÏi‰tû knihy je ov‰em pﬁedev‰ím
v solidních svûdectvích o pozitivních aktivitách
krajanÛ ...Je to opravdu pﬁínos zásadní.“
Stanislav Ch˘lek, velvyslanec âR v Kanadû v
letech 1993-1998
“Je krásná.“Pavel Král, reÏizér a herec Nového
divadla v Torontû
“Naprosto jsem neãekal, Ïe se jedná o takovou
encyklopedickou práci...rozsah a hloubka mi
opravdu vyrazily dech...je také správné, Ïe je
napsána v angliãtinû a tak dostupná druhé a
dal‰í generaci a rovnûÏ ostatním KanaìanÛm.“
Prof. MUDr. Josef P. Skala, M.D., PhD., FRC
Profesor Emeritus, Faculty of Medicine, Univ.
of British Columbia, Visiting Profesor, 2nd
Faculty of Medicine, Charles University, reÏizér
a herec Divadla za Rohem atd.,
Kniha je pokladnicí informací...Svûdãí, Ïe je
sotva odvûtví lidské ãinnosti, v kterém by âe‰i a
Slováci v˘znamnû nepﬁispûli.
Profesor Don Sparling, Masarykova univerzita
v Brnû
I kdyby Josef âermák nikdy nic pro na‰i
komunitu v Kanadû neudûlal, touto knihou si
postavil pomník, protoÏe pﬁedstavil svûtu (kniha
je psána anglicky) a do budoucna zmapoval,
celou bohatou historii âechÛ a SlovákÛ, kter˘m
byla kanadská zemû sudiãkami urãena jako
druh˘ domov. Knihu povy‰uje je‰tû skuteãnost,
Ïe je napsána s pﬁihlédnutím k na‰im národním
dûjinám a kultuﬁe...“
Vladimír Bubák, pﬁedseda odboãky âSSK
v Kitcheneru, Waterloo a Guelphu a redaktor
ãtvrtletníku “Dobr˘ den“.

Cena knihy (vãetnû GST) je $32.00.
V pﬁípadû zaslání po‰tou $36.00.
Lze ji objednat na mé adrese:
Anna Otypka,
11 Antrim Crescent, Apt. 1211,
Toronto, Ontario, M1P 4P3.
E-mail: otypka@sympatico.ca.

Tel: 416/412-0940
863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Z kopané
Danforth Ave.

K. Pilaﬁ v utkání Toronto-Vancouver

Broadview Ave.

Bloor St. W

Ossington Ave.

Pohár UEFA: Teplice-Feynord Rotterdam
1:1. (Postupují Teplice). Levski Sofia-Slavia
0:0. (Postupuje Levski).
Evropská liga: Chelsea-Sparta 0:0.
MSJ: UAE-Slovensko 1:1, Burkina-FasaSlovensko 1:0. âesko-Austrálie 1:1, âeskoBrazílie 1:1, Brazílie-Kanada 2:0, AustrálieKanada 2:1.
ME v Portugalsku: âe‰i se utkají 15. ãervna
2004 s Loty‰skem, 19. ãervna 2004 s
Holandskem a 23. ãervna 2004 s Nûmeckem.

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

