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Kdo je kdo v Bﬁetislavovi a Jitce?
Kousek historie i souãasnosti
Bﬁetislav a Jitka aneb Jak se dûlá mapa Evropy je inscenace
v dramaturgii a reÏii Brigity Hamva‰ové hravá, vtipná a její dûj
vychází z legendy o historickém postavení siln˘ch rodÛ z
ranného stﬁedovûku. Celá století nabírala legenda o
zamilované dvojici, kterou zpracoval po svém Miloslav
·vandrlík (a ilustroval Jiﬁí Winter Neprakta) ve své knize
Nemravná dívka na vdávání, romantické prvky v povûdomí
ãeského národa.
MoÏná Ïe nebude ke ‰kodû ﬁíci si o nûkter˘ch postavách
humorného apokryfu malinko více, neÏ mÛÏe samotná hra
nabídnout.
Zalistujme si jen krátce v historii. ZdrojÛ máme hned nûkolik:
pﬁedev‰ím Kosmova kronika, o kterou se také opíral ve svém
díle Dûjiny národu ãeského i Franti‰ek Palack˘ (vydání z r.
1968), shrnutí nejnovûj‰ího data bádání v Toulkách ãeskou
minulostí Petra Hory (tﬁetí upravené vydání 1995) a v edici
Odkaz publikaci Panovníci ãesk˘ch zemí Petra âorneje a
spol. ( z roku 1992). PﬁestoÏe jsem „nahlédla“ do v‰ech,
nejbliÏ‰í (pﬁirozenû) mi bylo podání v Toulkách. Zaãnûme
hned od zaãátku:
Povûst o vzplanutí pﬁí‰tího ãeského vládce Oldﬁicha k mladé
(vdané?) selce, jejíÏ jméno by dnes asi znûlo BoÏena
Kﬁesinová, se snad udála takto: asi roku 1004, v prvním roce
vlády slabo‰ského Jaromíra, lovil jeho mlad‰í bratr Oldﬁich na
Lounsku. U studánky (jmenuje se dodnes BoÏenina), tam,
kde Peruc (stojí v˘chodnû od Loun nedaleko ﬁeky Ohﬁe) je‰tû
zﬁejmû ani nestála, spatﬁil spanilou pradlenu. Krása BoÏeny
Oldﬁichovi uãarovala. Sám byl Ïenat, ona (patrnû!) vdaná, ale
to tenkrát neznamenalo Ïádnou velkou pﬁekáÏku. A tak
mladici s pletí bûlej‰í neÏ labuÈ, lesklej‰í neÏ slonová kost praví Kosmas - odvezl. Brzy se narodil od sudiãek v‰emi
ctnostmi podarovan˘ synek Bﬁetislav. A bylo na ãase! VÏdyÈ
neb˘t BoÏeny, pﬁemyslovsk˘ rod vyhynul po meãi.
Bﬁetislavovo dûtství a jino‰ství se krylo se smutnou dobou,
kdy v âechách vládli nejprve Jaromír (do r. 1012, star‰í
OldﬁichÛv bratr, kter˘ byl jedním z Vr‰ovcÛ zavraÏdûn r.
1035), poté BﬁetislavÛv otec Oldﬁich do r. 1034, kdy neãekanû
zemﬁel a vládu pﬁevzal sám Bﬁetislav I., kter˘ byl do té doby
údûln˘m kníÏetem na Moravû a sídlil na starobylém hradû
Olomouci. Bﬁetislav I., desát˘ v posloupnosti historick˘ch
PﬁemyslovcÛ, kníÏe, kterého Kosmas zahrnul mnoha
obdivn˘mi pﬁezdívkami, mezi nimi i dodnes Ïivou „nov˘ ãi
ãesk˘ Achilles“. Byl politikem, jenÏ se celkem úspû‰nû pokusil
vrátit kníÏecí moci lesk a zemi správnou roli v evropském
dûní. Narodil se snad r. 1005, v dobách hlubokého úpadku
pﬁemyslovského státu, vládl pﬁes dvacet rokÛ v letech
1034-1055. Za jeho Ïivota vzrostlo pﬁemyslovské panství
o Moravu. Bﬁetislav byl svého ãasu posledním
Pﬁemyslovcem v muÏské linii.
Jitka? Byla patnáctiletá krasavice, nûmecká ‰lechtiãna z
krve nordgavsk˘ch hrabat. Pﬁed ãasem, jak bylo obvyklé, se
ocitla v rodinném klá‰teﬁe na vychování. Schweinfurt ãili
Svinibrod leÏí na ﬁece Mohanu v Bavorsku. A tam ji patrnû r.
1030 spatﬁuje statn˘ Bﬁetislav. Zamilovává se po u‰i a na
první pohled. Je sám bohat˘ a urozené krve, mohl by se
ucházet o dívãinu ruku bez problémÛ, on v‰ak volí radûji
rytíﬁské gesto - posazuje schovanku “na kÛÀ”, meãem
pﬁesekává ochrann˘ ﬁetûz a dívku uná‰í. Kdo nevûﬁí… faktem
ale je, Ïe se mu Jitka stala milující celoÏivotní partnerkou a Ïe
mu povila snad sedm dûtí, z toho pût synÛ: Spytihnûva,
Vratislava, Konráda, Otu, Jaromíra, coÏ pozdûji mûlo za
následek témûﬁ zhroucení pﬁemyslovského trÛnu, kolik
uchazeãÛ se na nûj snaÏilo posadit.
A je‰tû jedna zajímavá postaviãka z celé té ‰kály romantick˘ch
a bouﬁliv˘ch - Prko‰ - paní Hamva‰ová se pﬁiklonila k
pÛvodnímu - z Kosmova vyprávûní - Prkvo‰, správce hradu
Bílina: Toho potkala za zradu druhé ãásti ãeské armády v boji
proti SasÛm krutá odplata - ãesk˘ kníÏe Prkvo‰ovi nejprve

ReÏisérka Brigita Hamva‰ová s Ivanem Rázlem, kterého obsadila do role Kochana, hlavy rodu Vr‰ovcÛ
nechal usekat údy a poté jej utopit v ﬁece Bílinû. Neobyãejná
krutost je pﬁíznaãná pro toto období.
A tak si jen pro úplnost ﬁeknûme, Ïe ãeská ranû stﬁedovûká
historie nabízí hned tﬁi romantická a pro budoucnost zemû
souãasnû i osudová setkání mileneck˘ch a posléze i
vládcovsk˘ch dvojic. Tou nejstar‰í je pramáti Libu‰e, která si
vybrala za muÏe Pﬁemysla Oráãe ze Stadic, zakladatele rodu
PﬁemyslovcÛ.
„MoÏná nûkoho pﬁekvapí, Ïe rozen˘ PraÏák Miloslav
·vandrlík (10.8.1932) pÛvodnû zam˘‰lel stát na prknech,
jenÏ znamenají svût. Zahájil (ale nedokonãil) totiÏ studia na
DAMU v Praze, obor herectví a reÏie. Pak si to zﬁejmû
rozmyslel a nalezl smysl svého konání v psaní kníÏek. Na
svém kontû má na ‰edesát titulÛ, vût‰inou humoristick˘ch. O
jeho práce mûly zájem ãasopisy, televize i rozhlas. Nikdy se
neangaÏoval do Ïádné strany. Je nositelem Ha‰kovy ceny z
roku 1960 a o tﬁicet let pozdûji Ceny za ãesk˘ bestseller.
Nemusíte ani dlouho hádat, o jak˘ titul se jednalo nejúspû‰nûj‰í knihou jsou âerní baroni s postavou Kefalína,
kter˘ se objevuje i v dal‰ích voln˘ch pokraãováních. “Baroni”
byli zfilmováni reÏisérem ZdeÀkem Sirov˘m, a zdramatizováni
hned nûkolikrát - V. Venclíkem pro Divadlo ABC, M. Fialou z
Olomouce a J. Bauerem v Plzni. PﬁipomeÀme si je‰tû napﬁ.
Pﬁedvojenské lásky ãerného barona, Je‰tû máme co jsme
chtûli, Poruãíme vûtru, de‰ti; humorné: Krvav˘ Bill, Doktor od
jezera hrochÛ; horory: DraculÛv ‰vagr aj. Jen na okraj tﬁináctidíln˘ ãesk˘ televizní seriál Nemocnice na kraji mûsta
po dvaceti letech vystﬁídal jedenáctidíln˘ seriál natoãen˘ v
Brnû reÏisérem Jurajem Herzem na základû ·vandrlíkov˘ch
knih s baronovskou tématikou. (Pr˘ se v nûm neopakuje
jediná scéna a není obsazen jedin˘ herec stejnou rolí jako ve
filmové verzi âerní baroni. To uÏ je jiná kapitola.)

Îivotním krédem krále humoru je “Co nemoÏno zmûniti, je
nutno sná‰eti”. A kdybyste chtûli Mistra humoristického pera
potû‰it, pak by to mûl b˘t originální zvoneãek. Je totiÏ zvoncÛ
vá‰niv˘m sbûratelem.
Jiﬁí Winter Neprakta (12.7.1924), rovnûÏ rozen˘ PraÏák,
vystudoval Státní grafickou ‰kolu v Praze, obor malíﬁství.
Pamatuje a zaÏil mnohé, dokonce byl i v roce 1944-45 vûznûn
za odboj. Je nositelem celé ﬁady mezinárodních soutûÏí,
prvním ocenûním byla Ha‰kova cena v roce 1961 a tím
posledním ocenûním z roku 2001 byl zápis do Guinessovy
knihy rekordÛ za sv˘ch 35 000 uveﬁejnûn˘ch ilustrací.
Nesmíme opominout, Ïe stál u zrodu humoristického
oblíbeného t˘deníku Dikobraz, na jehoÏ vzkﬁí‰ení spoleãnû s
panem ·vandrlíkem dnes pracuje. Pod pseudonymem
Neprakta jej známe od roku 1948. Vedle nádhern˘ch v˘tvarnû
jednoduch˘ch a v jasn˘ch barvách s ãernou konturou
vyveden˘ch ilustracích jsme se s jeho pracemi mohli setkat
ve 200 titulech knih, které ilustroval, v plakátové tvorbû,
pohlednicové i kalendáﬁové. Má za sebou nespoãetné
mnoÏství samostatn˘ch v˘stav nejen v Praze, ale i v zahraniãí.
Pozor, obdivovatelé nepraktovského kresleného humoru, k
jeho 80. narozeninách je pﬁipravována velká kniÏní publikace.
A Ïe si král kresleného humoru potrpí na ãern˘ humor za
kaÏd˘ch okolností, dokazuje i jeho Ïivotní krédo “NevaÏte si
Ïivota, stejnû z nûho nevyváznete Ïiví”, není co dodat.
Snad uÏ jen vûﬁit, Ïe práce pûtatﬁicetiãlenného kolektivu
hercÛ, technikÛ a v˘tvarníkÛ pod vedením reÏisérky Nového
divadla Brigity Hamva‰ové pﬁinese divákÛm naplnûní jejich
pﬁedstav o humoru, pohodû a pûkném kulturním záÏitku.
Rezervace je nutná na tel.: pﬁes den 416/363-7686, veãer:
416/463-3182.
Text a foto: Vûra Kohoutová
***
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POCTA BÁSNIKOVI
PRI PRÍLEÎITOSTI
75. NARODENÍN BÁSNIKA
PÁSMO POÉZIE
28. FEBRUÁRA 2004
o 19:00 hodine

Záznamník: (416) 530-0202
Fax: (416) 530-0069
E-mail: abrezina4222@rogers.com
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abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com nebo www.zpravy.org

PraÏská adresa: ABE/Hombre,
Po‰tovní schránka 32, 108 00 Praha 10
Tel.: 274 777 476 nebo 495 269 285
Tel./ Fax/Záznamník: 274 770 929
Ale‰ Bﬁezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.
1.65 CDN $ per line/col.
Pﬁedplatné:
v Kanadû $ 32,71+2,29 = 35,00,
pro ostatní svût CND $ 48-, US $ 35 v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK
PDF elektronicky $ 22 V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)

CHURCH
OF ST. LUKE LUTHERAN
3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch)
TORONTO
Vstupné $5.00
Internet

Churches

Na‰e internetové
stránky

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.
Lutheránsky kostol sv. Luká‰a, (Luteheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Slovenské
bohosluÏby: 8.2. , 14.3., 9. a 18. 4., 2.5. a
20.6. o 12:30 hod.

Kat. 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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V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
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***

Aktualizované stránky
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 a 218)
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.

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

January 29, 2004

Toronto/Canada/USA

satellite

1-416

Czech &Slovak Institutions

âeské velvyslanectví

Dirigent
Mí‰a Roháã,

Czech Embassy

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

kter˘ vystudoval v Kanadû
a nyní pÛsobí v âR

vystoupí na koncertu
v sobotu 7. února 2004
ve 20 hod.
v Living Arts Centre,
Mississauga,
a bude ﬁídit
Mississauga Symphony
Orchestra
Sólista: Adrian Anantawan
(violin)
Program:
Smetana: Vltava
âajkovskij: Houslov˘ koncert
Sibelius: Symfonie ã. 2

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, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924, fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

Kalendáfi
31 1. (so.) 19:00
Sokolské ‰ibﬁinky
Kostel sv. Václava
Sokol Toronto
***
4. 2. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ (videofilm)
Kostel sv. Václava
***
6. 2. (pá)) 20:00
7. 2. (so) 16:00 a 20:00
8.2. (ne) 16:00
Bﬁetislav a Jitka
Nové divadlo
Joseph Workman Auditorium
1001 Queen St. W.
***
7. 2. (so) 20:00
Mí‰a Roháã
diriguje Mississauga Symphony Orchestra
Living Arts Centre, Mississauga
***
8. 2. (ne.) 14:00
Sokolské dûtské ‰ibﬁinky
Kostel sv. Václava
Sokol Toronto
***
14.2. (so) 18:00
Valentine’s Party
Bohemian Restaurant
Waterdown (905) 689-6013
***
15. 2. (ne.) 14:30
73. valná hromada Sokol Toronto
Hala Kostela sv. Pavla
***
15. 2. (ne) 17:00
Nocturno: Boris Krajn˘
Masaryktown
***
18. 2. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava
***
21. 2. (so.) 19:00
Veselice
Farnost sv. Pavla
***
21. 2. (so.) 19:00
Farní ples Farnost sv. Václava

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
26.1.2004 v 22:28
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
12. 2. 2004

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, BC. 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

Sokolské ·ibﬁinky
Hasiãsk˘ bál

Hoﬁí má panenko!

K tanci hraje PRESOVIA
31. ledna 2004 zaãátek v 19:00
Hala Sv. Václava Gladstone Ave.,
Toronto
Bohatá tombola
Velk˘ v˘bûr dobrot k veãeﬁi i po veãeﬁi.
Vstupné: $ 18. 00 Masky : $ 12. 00

Informace: Kvûta Králová
Tel : 416/504-5787

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 Columbia
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB 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, MB 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, ON 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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Profesionál

Medical

No, to je úÏasné! V polovinû prosince loÀského roku oslavil svoje... prostû více neÏ osmdesáté narozeniny. MoÏná si to ani sám oslavenec
nepﬁipou‰tí. Patﬁí jednodu‰e k lidem, kter˘m vûk nevymezuje jejich aktivity. A ten ná‰ oslavenec toho má na starosti stále tolik, Ïe by si
s tím mûl co poradit i ten o poloviãku mlad‰í.
JestliÏe v nûm poznáváte Otu Dobi‰ka, nûkdy v budoucnu objekt roz‰íﬁit. A slibné Malaze mám mal˘ hot˘lek, kam jezdím na
toho sympatického profesionála - majitele parkovi‰tû...“, zavzpomínal si pan Ota, s nímÏ tﬁi letní mûsíce. O turisty tam není nouze, z
banketní haly Bohemian z Waterdownu, pak jsme trávili nádhern˘ poslední veãer roku âeska se jich tam nahrne hodnû, kaÏd˘ t˘den
se nem˘líte. Vût‰ina z tûch, co Ïijí v okolí 2003. V Kanadû je od roku 1952 a na místû, pﬁilétají letadlem. Od leti‰tû to mají patnáct
tohoto mûsteãka, b˘valého grafika z kde se rozprostírá jeho byznys, uÏ tﬁetinu minut taxíkem do hotelu a za dvacet minut uÏ
jsou ve vodû... Je tam krásnû.“ Vím, pﬁitakám
Hamiltonu znají témûﬁ dÛvûrnû. UÏ zajisté století.
dávno zapomnûli na to, co bylo jeho pÛvodní „Postupnû jsme prostory upravovali a nevûﬁícnû, Ïe bych tam vidûla na‰eho
profesí. On sám témûﬁ také, nakolik jej pohltila pﬁebudovávali, roz‰iﬁovali a zu‰lechÈovali,“ profesionála se jenom opalovat.
zhruba v 70. letech my‰lenka, Ïe by si na s úsmûvem popisuje rozvoj svého byznysu. Ale také si umím pﬁedstavit, jak dlouhá je
místû, které nevyhlíÏelo pﬁíli‰ pÛvabnû, ale „VÏdycky jsme mûli v restaurantu, kter˘ se smûna tﬁeba na takového Silvestra - a ten
které se témûﬁ nabízelo sv˘mi moÏnostmi nikdy nejmenoval jinak neÏ Bohemian, plno. poslední byl zcela vyprodan˘, kdy se hosté
jako základ pro dobré umístûní „nûjakého“ Byla to spousta práce. UÏ jsme skoro ani rozejdou a personálu tam po nich zÛstane byznysu: „Jezdil jsem kolem nûjak˘ ãas a ta nemûli ãas na spánek a tu mû napadlo, Ïe jak to decentnû nazvat... hromada práce.
stará rozbouraná cihelna mû jednou pﬁímo bychom se mohli specializovat jen na banketní Nekoneãná smûna pﬁed a v nedohlednu konec
trkla do hlavy: mûla velkou rozlohu, ãlenitost akce a restauraci pustit.“ A tak také udûlal. té druhé, po akci. Ale to uÏ je údûl profese.
a kolem sebe prostor, kter˘ dával moÏnosti Ve‰kerou tu tíhu provozu táhli spoleãnû se Nicménû, je dobré ãas od ãasu si pﬁipomenout,
Zdeniãkou Mar‰álkovou, která je‰tû dnes je Ïe pohodlí jednûm pﬁipravují ti druzí. A
NA OKRAJ
stﬁedem dûní v kuchyni, a Jindﬁi‰kou zejména kdyÏ se v‰echno vyvede jako v
Dnes jen dvû ãrty o nádhern˘ch lidech, Ronzovou, která s radostí jiÏ „babiãkuje“. pohádce, pak nezapomenout. Na tohohle
kteﬁí navíc pﬁi‰li ze stejného koutu zemû. „To v‰echno, co tady vidíte, vÏdycky dûlají Silvestra se nedá. ProtoÏe v‰echno, co tam
vlastníma rukama ty dvû Ïeny a sklízely za to bylo lidskou rukou vytvoﬁeno, mûlo nejen
Chvála Ludmily Zemanové
Nepamatuji se, Ïe bych o Ludmile Zemanové zaslouÏené uznání,“ ﬁíká dále brnûnsk˘ rodák pohádkovou chuÈ, ale také jako z pohádky
ãasto ãetl v krajanském tisku, pﬁestoÏe patﬁí pan Dobi‰ek.
vypadalo. Hold, profesonál je profesionál,
mezi nejpﬁednûj‰í hvûzdy ilustrované dûtské
A jestli má dnes trochu ãasu si odpoãinout? pﬁiznávám zcela poctivû.
knihy na kanadském literárním nebi.
„No,“ ﬁíká a nedívá se mi pﬁitom do oãí,“ teì
Vûra Kohoutová
Zaãala v raném vûku ve studiu svého otce,
nûjak˘ mám i pro sebe. V jiho‰panûlské
***
proslulého filmaﬁe Karla Zemana. Pomáhala

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

tvoﬁit loutky pro jeho kreslené filmy, pozdûji
psala scénáﬁe, reÏírovala a ilustrovala dûtské
kníÏky. V roce 1984 se s manÏelem a dvûma
dûtmi pﬁestûhovala do Kanady, uãila ve
Vancouveru, vytvoﬁila kreslené filmy pro
Sesame Street a se sv˘m manÏelem kreslen˘
film Lord of the Sky pro National Film Board.
Dnes Ïije v Montrealu a pí‰e a ilustruje dûtské
knihy. Dostala ﬁadu cen a uznání, vãetnû, v r.
1995, Governor General’s Award za ilustrace
v kníÏce The Last Quest of Gilgamesh.
Zdá se, Ïe Ludmila Zemanová dostává
alespoÀ jednu cenu nebo uznání kaÏd˘ rok. 6.
prosince 2003 o ní krásnû psali v sekci pro
dûtské knihy The Globe and Mail Gail Edwards
a Judith Saltman: Ve své trilogii Sindbad
(Tundra 1999), Sindbad in the Lands of Giants
(Tundra, 2001) a Sindbad’s Secret (Tundra
2003), Ludmila Zemanová pﬁevyprávûla a
ilustrovala epizody z Arabsk˘ch nocí, vábíc
ãtenáﬁe stejnû dÛmyslnû jako ·eherezáda
okouzlila krále ·ahrijat sv˘m podivuhodn˘m
vypravûãsk˘m umûním v tisíci a jedné noci.
Chvála, jaké se nedostane mnoha
smrtelníkÛm.
***

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

âesko-slovenské bratrství (nebo je
to sesterství?) ve zpûvu
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

Mûla zpívat slavná ãeská sopranistka Eva
Urbanová a pak se zdálo, Ïe zpívat nebude.
Mûl ji nahradit jen trochu ménû slavn˘
slovensk˘ basbarytonista Gustáv Beláãek.
Obûtavû na poslední chvíli pﬁi‰el. A pﬁipravil
nám v kostele sv. Václava v Torontu krásn˘
veãer. A právû, kdyÏ kostelem, kter˘ nebyl
stavûn na tak mohutné hlasy, se nesly tklivé
tóny vodníkovy árie, sál se roz‰umûl - Eva
Urbanová pﬁece pﬁi‰la. Ale to v‰ecko se
dozvíte na jiném místû. Já jen chci
poznamenat, jak krásné bylo vidût a sly‰et
spoleãné vystoupení dvou vynikajících
pﬁedstavitelÛ na‰í spoleãné kultury.
Josef âermák
***

IVANA WELLS
SALES REPRESENTATIVE

Ota Dobí‰ek

Foto: V. Kohoutová

pﬁipravuje

Valentinskou zábavu
s veãefií a tancem
V sobotu 14. února 2004
S bohat˘m stolem sladkostí

Zaãátek v 18 hodin
Lístky 29 dolarÛ
Pouze s rezervací!
KdyÏ si vyzvednete lístky dopﬁedu,
bude vám rezervován stÛl bez ohledu na to, kdy dorazíte!

Tanec potrvá do 1 hodiny!

(905) 689-6013

REAL ESTATE EXPERIENCE SINCE 1980
Specializing in West Toronto & Mississauga

215 Dundas St. East, No. 5 Highway

Bus & Pager 416/235-2500
Direct Line 905/274-6555

In the Heart of Waterdown

West Realty Inc., REALTOR
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Gypsygrass - Serendipity

V listopadu jsme psali o novém cédéãku manÏelÛ
Hankov˘ch Sweet Eastern Wind. Souãasnû s
touto nahrávkou vy‰lo dal‰í cédéãko skupiny
Gypsygrass Serendipity. Serendipity má b˘t
schopnost nalézti nûco ztraceného. Diana
Hanková ve sv˘ch textech se skuteãnû vrací do
jakéhosi svûta, kter˘ jiÏ zmizel do nostalgie
vzpomínek. BohuÏel na první desce jsou texty
písní tak drobn˘m písmem, Ïe jsou ãitelné
pouze elektronick˘m mikroskopem. Na
Serendipity jsem texty nena‰el. Kritik Peter N.
Ross pﬁipomíná, Ïe na tomto albu je patrn˘ vliv
Boba Dylana, Jan Arden a Neil Younga a dále
varuje, Ïe tato hudba není vhodná pro kaÏdého,
vãetnû komunistick˘ch aparátãíkÛ. Skuteãností
je, Ïe jak název skupiny napovídá, mísí se zde
cikánsk˘ folklór (hrají zde maìar‰tí Rómové
Piros Zakai, Laszlo Buray a Jeno Paradi),
severoamerické country (zpûvaãka Anne West)
a zároveÀ je zde nûco, co si pﬁinesl Jan Hanko
z domova (spolu s cellistou Jaroslavem
Jarosilem a mandolinistou Radimem Zenklem).
Podobnû jako Sweet Eastern Wind je nutné si
desku poslechnout nûkolikrát. Jeden poslech
skuteãnû nestaãí. Ukázku z této desky pﬁiná‰íme
na na‰ich webov˘ch stránkách. Více informací
mÛÏete dostal na www.hankomusic.com a
cédéãko lze dostat na telefonním ãísle 905/2945904.
***

Finále klepe na dveﬁe
Jak jiÏ jsme oznámili, bude se leto‰ní plzeÀsk˘
filmov˘ festival Finále konat ve dnech od 29.
bﬁezna do 4. dubna 2004. Bûhem festivalu
budete moci shlédnout následující filmy:
Quartétto (Laura Siváková), Nuda v Brnû
(Vladimír Morávek), Nevûrné hry (Michaela
Pavlátová), Îelary (Ondﬁej Trojan), Jedna ruka
netleská (David Ondﬁíãek), Sentiment (Tomá‰
Hejtmánek), Mazan˘ Filip (Václav Marhoul),
KameÀák II (Zdenûk Tro‰ka), Jak básníci
neztrácejí nadûji (Du‰an Klein), ZÛstane to
mezi námi (Miro ·indelka), Bolero (F. A.
Brabec), Mistﬁi (Marek Najbrt) a Barevn˘ svût
(Pavel Solis). V historické retrospektivû budou
zastoupeny filmy z roku 1964 a z legend pﬁijede
na festival Jan ·vankmajer. Bude zde zároveÀ
konference vûnovaná filmové reÏisérce,
scenáristce a v˘tvarnici Ester Krumbachové.
abe
***
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EU a Kampeliãka
BlíÏí se velké datum, kdy âeská republika
a Slovensko vstoupí do Evropské unie.
Nutno ﬁíci, Ïe probûhlo referendum a
obãané Ïijící v âR a na Slovensku to
pﬁiklepli. Mnozí se tû‰í, jak tu velkou krávu
teì podojí. Otázkou je, jestli se dá, a kolik
bude mít mléka a jak kvalitního. Není
tajemstvím, Ïe poslance, senátory, starosty, vládní pﬁedstavitele, ale i rÛzné zástupce nadací, spolkÛ a sdruÏení spojuje láska
ke krásnému koníãku - k numismatice.
Pokud nûco nejde, tak je to proto, Ïe nejsou
finanãní prostﬁedky. A tento problém se 1.
kvûtna 2004 jako kouzeln˘m proutkem
vyﬁe‰í. Musíme pouze splnit nûjaké ty
podmínky, zavﬁít pár ‰pinav˘ch krámÛ,
pﬁestat vyrábût nekvalitní salámy, a naopak
zaãít dávat nûjak˘ ten sajrajt do piva a
bude to. Ve své podstatû se to dá také
oblafnout. âím víc poslouchám odborníky
na Evropskou unii, tím víc zji‰Èuji po vzoru
starého filosofa, Ïe o tom nic nevím. JenÏe
problém je v tom, Ïe tito odborníci také ne.
Nedávno jsem poslouchal v RadioÏurnálu
odpovûdi na otázky. Jedna z nich znûla:
Bude si moci Angliãan Ïijící s ãeskou
pﬁítelkyní koupit v Praze byt? Odpovûì:
„Pro nûho to bude sloÏitûj‰í, ale bude si ho
moci koupit jeho pﬁítelkynû bez problémÛ.“
âili dovûdûli jsme se, Ïe si âe‰i i po vstupu
do Evropské unie budou moci kupovat
byty.
Pro vstup do EU se vedla miliónová
kampaÀ, zatímco oponenti nedostali na
propagaci jiného názoru ani zlámanou
gre‰li. Nemohla tedy ani vzniknout nûjaká
jiná koncepce. Zodpovûdnost za rozhodování v mnoh˘ch otázkách jsme pﬁenechali
moudr˘m v Bruselu. Jedním z argumentÛ
bylo, Ïe není jiné ﬁe‰ení. Ale my jsme ani
nechtûli, aby se vypracovala jiná koncepce,
protoÏe pak by se mohlo zaãít srovnávat a
moÏná, Ïe by se zjistilo, Ïe v‰e se dá
udûlat jinak. Zkrátka pﬁipomínalo to fotbalov˘ zápas na trojúhelníkovém hﬁi‰ti, kdy
branka jednoho muÏstva je celá jedna strana, zatímco soupeﬁ se musí strefit do jediného bodu, kter˘m je vrchol trojúhelníku.
Numismatická
sbírka
poslancÛ
Evropského parlamentu a jin˘ch organizací
se pûknû rozroste. Platy budou vskutku
pohádkové. Porostou platy státních
zamûstnancÛ, kteﬁí si pﬁijdou rovnûÏ na
své. Bude se daﬁit umûlcÛm, pokud budou
hezky politicky správní, nebudou hovoﬁit o
utrpení ãi pﬁíli‰ pesimisticky, nebudou do
toho plést náboÏenství ãi svoji vlastní
perspektivu a budou vûdût, na které
grantové dveﬁe u EU zaklepat.
Zastal bych se v tento okamÏik malého
ãeského ãlovûka a neobviÀoval bych ho
pouze ze závisti. Odnûkud se totiÏ na tyto
pohádkové platy bude muset vzít. A bude
to od zemí EU, vãetnû âR.

Na urãité projekty se tedy peníze dávat
budou, na jiné nebudou. Projekty, na které
se peníze dávat nebudou zdaníme tak, aby
byly peníze na projekty pro Evropskou unii
prospû‰né. Ti, co dostanou peníze se
budou plácat po zádech, jací jsou ‰tramáci
a co v‰e dokázali.
JenÏe, abych nechodil tak daleko,
zÛstaÀme v na‰í komunitû. Po léta zde
byla Kampeliãka. Kampeliãka fungovala
dobﬁe. Neplatili jsme za ‰eky ani za
jakoukoliv jinou transakci. Tento penûÏní
ústav prosperoval po ﬁadu let. JenÏe poãet
ãlenÛ v Kampeliãce zaãal klesat a situaci
bylo zapotﬁebí ﬁe‰it. Pr˘ nebylo jiné ﬁe‰ení
neÏ spojit se s Pace Credit Union. Do‰lo k
amalgamaci. âlenové Kampeliãky dostali
podíly z prodeje domu, v kterém
Kampeliãka po léta sídlila. Místo oslav
padesáti let trvání Kampeliãky se skonãil
Ïivot tohoto penûÏního ústavu. V‰e
probûhlo, tak jak mûlo b˘t. Podobnû jako
pﬁi vstupu do EU se hlasovalo na valné
hromadû o vstup do vût‰ího bankovního
spoleãenství. Kanceláﬁ funguje dál na
stejném místû, ve stejném domû, i kdyÏ ho
dnes vlastní nûkdo jin˘. Vlastnû se nic
nestalo.
A pﬁece mám nûkolik otázek: Proã ãlenové
Kampeliãky nebyli informováni o prodeji
domu dopﬁedu? Proã se tento prodej
neinzeroval v krajanském tisku? MoÏná,
Ïe by se nalezl i v˘hodnûj‰í kupec. Proã
jsme jako ãlenové nedostali pﬁesná ãísla,
jak bylo s penûzi z prodeje naloÏeno? Proã
tyto údaje nebyly publikovány v krajanském
tisku? Proã není k dispozici zápis z poslední
valné hromady? JestliÏe je, proã jsme ho
nedostali a kolik lidí vlastnû hlasovalo proti
a kolik pro?
Skuteãností je, Ïe vût‰ina ãlenÛ
Kampeliãky zvedla ruku pro spojení s Pace
Credit Union. My, co jsme hlasovali proti
máme pocit, Ïe si nás nikdo ani nev‰iml.
Ba, ani nemÛÏeme prokázat, Ïe jsme byli
proti. Byla to na‰e chyba, mûli jsme b˘t
dÛraznûj‰í a Ïádat zaprotokolování. To se
nestalo. Po pravdû ﬁeãeno, kdyby se nás
nûkdo zeptal, co navrhujeme, tak bychom
nemûli Ïádné ﬁe‰ení v rukávu. Podobnû
jako odpÛrci EU nemûli Ïádnou alternativu.
MoÏná, Ïe by Kampeliãka pokraãovala
deset, patnáct let. MoÏná tﬁi, ãtyﬁi. MoÏná,
Ïe by se zavﬁela a my bychom si museli
najít nûjakou jinou banku a moÏná, Ïe
bychom nedostali vÛbec nic. To je v‰e
moÏné, ale to, Ïe jsme nedostali dostatek
písemn˘ch informací a Ïe tyto informace
nebyly publikovány budí podezﬁení hlavnû
u lidí, kteﬁí buì nebyli ãleny Kampeliãky
nebo byli ãleny, ale nezúãastnili se poslední
její valné hromady.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,10 CDN $
4,09 CDN $
19,61 Kã
24,45 SK
1,32 CDN $
1,61 CDN $

Toronto Star - 17.1.2004

1 CDN $
1 US $
1 EURO
100 Sk

20,21 Kã
26,19 Kã
32,71 Kã
80,23 Kã

Quick - 17.1.2004

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540
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Zlata DaÀková, syn Milan a dcera Lenka
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·pidla a Buzková uctili
památku Jana Palacha
PRAHA-právo/ctk-Památce Jana Pala-cha,
od jehoÏ sebeupálení uplynulo 35 let, se
pﬁi‰li na praÏské Václavské námûstí poklonit
politici.
Premiér Vladimír ·pidla poloÏil kvûtiny k
pomníãku, kter˘ pﬁipomíná obûÈ Palacha a
jeho následovníka Jana Zajíce. Vûnec a
kytici bíl˘ch rÛÏí pﬁinesla ke ka‰nû pﬁed
Národním muzeem, kde se Palach 16. ledna
1969 polil hoﬁlavinou a zapálil, ministrynû

‰kolství Petra Buzková. Obû místa spojená
s obûtí, k níÏ se Palach rozhodl pÛl roku po
napadení âesko-slovenska vojsky
Var‰avské smlouvy, vãera kolemjdoucí
míjeli témûﬁ bez pov‰i-mnutí. Dé‰È a vítr
zmáãel kvûtiny a uhasil svíãky, které sem
pﬁinesli nûkteﬁí lidé. “Myslím si, Ïe ãin Jana
Palacha je jeden z kamenÛ, kter˘ zpÛsobil,
Ïe se komunismu nepodaﬁilo nakonec u
nás stabilizovat,” ﬁekl novináﬁÛm pﬁi
odchodu pﬁedseda vlády.
Palachovu památku uctili v pﬁedveãer
v˘roãí studenti a pedagogové Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy. Ve ãtvrtek se
se‰li na fakultû a pak se vydali se svíãkami

na tich˘ pochod Prahou. Îádné dal‰í
oficiální pietní akce se nekonaly. ·pidla to
ani nepovaÏuje za nutné. Palach a Zajíc
podle nûj vykonali ãin, kter˘ se stal souãástí
ãeské historie a je tak velk˘, Ïe nevyÏaduje
Ïádné zvlá‰tní, formální pﬁístupy. “Podle
mû je dÛleÏité, Ïe na nû nezapomínáme,”
dodal. Tragick˘ ãin posluchaãe druhého
roãníku oboru historie a politické ekonomie
Jana Palacha tehdy ‰okoval spoleãnost,
která letargicky pﬁijala pﬁítomnost cizích
armád, nesvobodu i nástup normalizace.
Palach se tragick˘m zpÛsobem pokusil
odvrátit národ od této rezignace. Tﬁi dny
bojoval o svÛj Ïivot. Popáleni nám podlehl
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19. ledna 1969. Tisíce lidí pﬁi‰ly na jeho
pohﬁeb, kter˘ pﬁerostl v celonárodní
manifestaci za svobodu a demokracii. Jen
o pár dní pozdûji se dal‰í Ïivou pochodní
stal osmnáctilet˘ student Stﬁední
prÛmyslové ‰koly Ïelezniãní v ·umperku
Jan Zajíc, kter˘ se v Praze upálil 25. února
1969. Pietní shromáÏdûní u pﬁíleÏitosti
v˘roãí Palachova ãinu se v závûru t˘dne
uskuteãní na praÏsk˘ch Ol‰anech. Zde byl
Palach pohﬁben a jeho hrob se stal
symbolem odporu. Na pﬁíkaz tehdej‰í Státní
bezpeãnosti byly ostatky upáleného
studenta v ﬁíjnu 1973 exhumovány,
zpopelnûny a uloÏeny na hﬁbitovû v jeho
rodn˘ch V‰etatech na Mûlnicku. Zpût na
pÛvodní místo byly vráceny aÏ v roce 1990.
O rok pozdûji byl Palach in memoriam
vyznamenán nejvy‰‰ím ãeskoslovensk˘m
vyznamenáním - ¤ádem Tomá‰e Garrigua
Masaryka.
***
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V Mníchove zatkli
slovenského vojnového
zloãinca

Petr ChudoÏilov: Konec ·edého vlka

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

BRATISLAVA-sme/ROMAN PATAJ Nemecká polícia v piatok v Mníchove zatkla
Ladislava NiÏÀanského, ktor˘ je podozriv˘,
Ïe sa po potlaãení SNP ako dôstojník
nemeckej protipartizánskej jednotky
Edelweiss podieºal na vypálení dedín Ostr˘
GrúÀ a Kºak. B˘val˘ aktívny úãastník SNP
má byÈ spoluzodpovedn˘ za vyvraÏdenie
146 obyvateºov obcí, medzi nimi aj 56 Ïien a
aÏ 38 detí, a zúãastniÈ sa mal neskôr aj na
vraÏde 18 Ïidovsk˘ch obãanov. Ak ho súd
uzná vinn˘m, hrozí mu aj doÏivotie.
Slovensko o vydanie NiÏÀanského
nepoÏiada. UÏ sa tak raz stalo v roku 1986,
ale nemecká strana na ÏiadosÈ
neodpovedala. Jedn˘m z dôvodov mohlo
byÈ aj to, Ïe v âeskoslovensku stále platil
trest smrti. Nemecko bolo signatárom zmluvy,
ktorá umoÏÀovala nevydaÈ ºudí do krajín,
kde im hrozí trest smrti.
„Ministerstvo zahraniãia zaregistrovalo
zadrÏanie pána NiÏÀanského a v prípade
podnetu je pripravené okamÏite konaÈ,”
povedal vãera hovorca ministerstva Juraj
Tomaga.
Podnet na vydanie môÏe daÈ iba
ministerstvo spravodlivosti. Od roku 1996 je
NiÏÀansk˘ nemeck˘m obãanom. „Trestné
konanie je v réÏii nemeck˘ch orgánov,”
potvrdil Richard Fides, hovorca ministra
spravodlivosti.
Slovenské orgány na prípade Ladislava
NiÏÀanského, ktor˘ je podozriv˘, Ïe sa po
potlaãení SNP podieºal na vypálení dedín
Ostr˘ GrúÀ a Kºak, aktívne spolupracujú od
roku 2000.
Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
zabezpeãovala na nemeckú ÏiadosÈ dôkazy,
a aj vìaka nim môÏe byÈ NiÏÀansk˘ obvinen˘.
„Robíme pre nich v˘sluchy, zabezpeãujeme
dôkazy, ktoré pouÏívajú v trestnom konaní,”
hovorí Jozef Szabó z Generálnej prokuratúry.
Pri v˘sluchu svedkov boli aj nemeckí
vy‰etrovatelia.
Szabó nechcel hodnotiÈ získané dôkazy.
Prezradil iba, Ïe potvrdzujú pôsobenie
NiÏÀanského v skupine Edelweiss. Je moÏné,
Ïe svedkovia zo Slovenska sa zúãastnia aj
na procese v Nemecku.
NiÏÀansk˘, b˘val˘ pracovník Rádia
Slobodná Európa, sa podºa agentúry TASR
pred zatknutím ukr˘val v rakúskom
Rosenthale a v bavorskej metropole. Dnes
je vo vy‰etrovacej cele. Vrchn˘ prokurátor
Christian Schmidt-Sommerfeld tvrdí, Ïe k
obvineniam
e‰te
nevypovedal.
Pravdepodobne chce vypovedaÈ aÏ po
konzultácii s advokátom.
Z povstalca aktívny kolaborant
Za vojny Ladislav NiÏÀansk˘ slúÏil v
armáde slovenského ‰tátu ako dôstojník
delostrelectva. Hneì po vypuknutí povstania
sa dal do jeho sluÏieb. Pomáhal pri zosadení
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veliteºa Ïilinskej posádky a aktívne sa
zúãastÀoval na bojoch proti Nemcom aÏ do
ústupu povstalcov do hôr.
Zlom v jeho Ïivote nastal v novembri 1944.
Nemci ho zajali a odvliekli na v˘sluchy spolu
s ìal‰ími zajat˘mi povstaleck˘mi dôstojníkmi.
Poãas vypoãúvania v Bratislave na Dunajskej
ulici sa NiÏÀansk˘ podvolil nátlaku a pre‰iel
na stranu Nemcov. Súhlasil, Ïe sa stane
ãlenom ‰peciálnej protipartizánskej jednotky.
Stal sa veliteºom slovenského oddielu,
ktor˘ bol súãasÈou skupiny Edelweiss. Práve
tejto jednotke sú pripisované vypálenie Kºaku
a Ostrého GrúÀa a vyvraÏdenie ich
obyvateºov. E‰te predt˘m sa NiÏÀansk˘
zúãastnil na akcii proti ãlenom americkej
vojenskej misie, neskôr sa mal podieºaÈ na
vraÏde 18 Ïidovsk˘ch civilistov.
Po vojne NiÏÀanského vylúãili z armády, v
roku 1947 emigroval. Tvrdil, Ïe ho
ãeskoslovenská tajná sluÏba naverbovala
ako agenta. Po príchode do americkej
okupaãnej zóny v Nemecku sa údajne
Ameriãanom priznal a pre‰iel na ich stranu.
V âeskoslovensku ho povaÏovali za zbeha,
komunistická historiografia ani nespomínala,
Ïe bojoval v povstaní.
Tesne po vzniku Rádia Slobodná Európa
sa stal NiÏÀansk˘ jeho zamestnancom. Nikdy
nebol
redaktorom,
ale
robil
v
dokumentaãnom oddelení. Keì sa vedenie
rádia dozvedelo o jeho úãasti na útoku proti
Ameriãanom na Slovensku, zakázalo mu
vstup do budovy. Zákaz bol neskôr odvolan˘,
vraj mu niã nedokázali.
Na Slovensku zatiaº NiÏÀanského v
neprítomnosti odsúdili na trest smrti. V roku
1967 sa s ním v Mníchove stretol historik
Pavol Jablonick˘. „Vravel mi, Ïe ºutuje, Ïe sa
pridal k Nemcom,” spomína historik. Nikdy
v‰ak nepriznal ak˘koºvek podiel viny na
vraÏdení, hovoril, Ïe bol len styãn˘m
dôstojníkom a tlmoãníkom Nemcov.
***
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PraÏsk˘ policista podezﬁel˘
z propagace nacismu
Praha-právo/Ivan Lidmila-Tﬁiadvaceti-let˘
policista z Bystﬁicka, slouÏící na oddûlení v
Praze, je podezﬁel˘ z propagace nacismu.
Pﬁípad vy‰etﬁovala Inspekce ministra
vnitra. Skutek se ale stal v dobû, kdy je‰tû
dotyãn˘ nebyl policistou, takÏe pﬁípad byl
pﬁed nûkolika dny vrácen na policii ve Îìáru
nad Sázavou.
“Komisaﬁ bude v této vûci kontaktovat
státní zastupitelství,” uvedl mluvãí
policejního ﬁeditelství ve Îìáru nad Sázavou
Václav Kuãera. Podle jeho sdûlení je
podezﬁel˘ policista stále ve sluÏbû a teprve
vy‰etﬁování ukáÏe, zda byla opravdu
naplnûna skutková podstata trestného ãinu,
nebo pÛjde jenom o pﬁestupek.
Jak mluvãí uvedl, mladík se mûl scházet v
dobû od ãervna do listopadu loÀského roku
s dal‰ími osobami ve srubu u Vírské
pﬁehrady, v nûmÏ bylo nalezeno nûkolik
nacistick˘ch symbolÛ.
“Byl tam napsán slib speciálních jednotek
SS Adolfu Hitlerovi a je‰tû ﬁí‰ská orlice. Ta
byla vystﬁiÏena ze starého po‰tovního pytle,”
pﬁiblíÏil nalezené nacistické symboly
Kuãera.
Pﬁípad skupinky mladíkÛ podporujících
nacismus je podle starosty Bystﬁice nad
Pern‰tejnem Josefa Novotného (SNK) na
Bystﬁicku ojedinûl˘. Nepﬁedpokládá, Ïe by
‰lo o nûjakou ãinnou fa‰istickou buÀku.
“Pokud by ‰lo o aktivní skupinu, byla by to
váÏná vûc, kterou je tﬁeba se neprodlenû
zab˘vat. Podle mne ale tady takové
podhoubí fa‰ismu není. Pokud by se ukázal
opak, tak bychom proti tomu samozﬁejmû
podnikli rázná opatﬁení,” konstatoval
Novotn˘.
Ten bude v pﬁípadu chaty u Vírské
pﬁehrady, v níÏ se scházeli pﬁíznivci fa‰ismu,
kontaktovat policii. Chce se neprodlenû
zajímat o v˘sledky vy‰etﬁování.
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“Pﬁipravujeme pravidelnou bezpeãnostní Zﬁetelnou pﬁipravenost vyvolat pohyby odÛvodÀovala invazi do Iráku, a vyboãují
schÛzku s policií, takÏe tam se budu urãitû ve stranû, ãi dokonce vymûnit pﬁedsedu, z dosavadního tónu americké
informovat,” dodal Josef Novotn˘.
bude-li âSSD jako dosud neúspû‰ná v administrativy.
***
preferencích a také v leto‰ních trojích Pﬁed necel˘m rokem Powell je‰tû Radu

Dûkan: chránûné orchideje
jsme nevezli
Praha-právo/(bt, vpl, âTK)-Dûkan
Lékaﬁské fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci âestmír âíhalík, jejÏ spolu s
dal‰ím âechem novozélandské úﬁady viní
z pa‰ování orchidejí, tvrdí, Ïe ani jeden z
nich nemûl v herbáﬁi chránûné rostliny.
âíhalík to ﬁekl v rozhovoru pro âT.
“Dostali jsme sdûlení od na‰í právní
zástupkynû, Ïe jednala s místními botaniky,
kteﬁí pro‰etﬁují na‰e herbáﬁe, a v˘sledek je
ten, Ïe v na‰ich sbírkách nejsou Ïádné
rostliny, které by byly povaÏovány zde na
Novém Zélandu za ohroÏené,” prohlásil
âíhalík. “A Ïe jsou tam pouze takové rostliny,
se kter˘mi se bûÏnû botanik pﬁi chÛzi v
terénu mÛÏe setkat,” dodal.
Jeho manÏelka Jarmila âíhalíková uvedla,
Ïe âíhalík vezl tﬁi malé orchideje, které
na‰el na pokáceném stromu. Kvûtiny byly
podle ní odsouzeny k zániku. Dodala, Ïe
rostliny byly epifytické, tedy rostoucí pﬁisedle
na povrchu jin˘ch rostlin, av‰ak Ïivící se
samostatnû. âíhalíková, která je jiÏ v âR,
strávila na Novém Zélandu s manÏelem tﬁi
t˘dny. Odmítla tvrzení, Ïe by manÏel mûl u
sebe 130 orchidejí, jak uvedly
novozélandské zdroje.
Ministr zahraniãí Cyril Svoboda vãera ﬁekl,
Ïe nejde o pa‰ování ani o mezinárodní
obchod, kter˘ by byl v rozporu se zákonem.
“Pﬁípad je mnohem jednodu‰‰í, neÏ to bylo
zkreslenû prezentováno. Celé poru‰ení
zákona spoãívá v tom, Ïe z Nového Zélandu
nelze vyvézt nic, ani pampeli‰ku. A proto to
poru‰ení zákona spoãívá v tom, Ïe na‰i
obãané chtûli vyvézt rostliny z Nového
Zélandu, nikoli poru‰ení zákona, jak to
líãila ãeská média. Netvrdím, Ïe ti lidé nejsou
pﬁedmûtem vy‰etﬁování, protoÏe poru‰ili
nûjaké pﬁedpisy. Ale zdaleka to není tak,
jak je to líãeno,” podotkl.
Novozélandské právo podle Svobody
nezná termín pﬁestupek. Vûci jsou v
pravomoci soudu, kter˘ “má rozhodnout,
nikoli nûkoho obvinit. Oãekáváme, Ïe soud
rozhodne v ﬁádu dnÛ. Nelze je ale oznaãit
za pa‰eráky, kteﬁí by obchodovali s
kvûtinami”, uvedl Svoboda.
Na otázku Práva, jaké kroky nyní Praha
podniká, její ‰éf odpovûdûl: “Staãí vûc
monitorovat, protoÏe na Novém Zélandu je
demokratick˘ reÏim a nezávislá justice. My
jsme pﬁipraveni poskytnout pomoc, zatím
ale Ïádn˘ speciální poÏadavek není.”
Svoboda naznaãil, Ïe na muÏe moÏná mohl
nûkdo upozornit tak, aby pﬁípad vypadal
závaÏnûji, neÏ ve skuteãnosti je. “Pokud se
tak stalo, tak je potﬁeba vyvodit dÛsledky i
vÛãi tûm, co nûco takového dûlají, protoÏe
tím po‰kozují dobré jméno na‰í republiky v
zahraniãí”, ﬁekl.
Novozélandská tisková agentura NZPA
uÏ dﬁíve informovala, Ïe ãe‰tí obãané jsou
obvinûni z poru‰ení zákona o obchodování
s ohroÏen˘mi druhy z roku 1989, za coÏ jim
hrozí aÏ tﬁíleté vûzení anebo pokuta do
v˘‰e 50 tisíc novozélandsk˘ch dolarÛ.
***
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·pidla dostal váÏné varování
Praha-právo/Alexandr Mitrofanov-VáÏné politické varování z âSSD dostal v
sobotu pﬁedseda Vladimír ·pidla. Hned
dvû seskupení uvnitﬁ soc. dem. mu dala
najevo, Ïe jeho pozice v ãele âSSD a
vlády nemusí b˘t v pﬁí‰tích mûsících jistá.
Útok na jeho pozici mÛÏe zaãít uÏ v
ãervnu po volbách do Evropského parlamentu, pokud v nich soc. dem. utrpí
citelnou poráÏku.

volbách, demonstrovali jak lidé kolem
prvního místopﬁedsedy Stanislava
Grosse, tak skupina, která zdÛrazÀuje
svou levicovost a s níÏ je spojeno jméno
Jana Kavana.
Náznaky krizov˘ch situací zaznûly také
na praÏské konferenci v projevu
neoficiálního guru levicov˘ch soc.
demokratÛ Jana Kavana. Pﬁidal se ke
kritice absence praÏsk˘ch kandidátÛ na
listinû âSSD do Evropského parlamentu
a uvedl, Ïe evropskou listinu soc. dem.
mÛÏe stihnout stejná poráÏka, jakou zaÏili
jejich kolegové v posledních dvou
doplÀovacích senátních volbách.
“V tu chvíli by si i nenapravitelní optimisté
museli pﬁiznat, Ïe z hrozivého krizového
mraku nad námi nás mohou srazit
bolestivé a zniãující kroupy, pokud
neprosadíme nápravu je‰tû vãas pﬁed
krajsk˘mi a senátními volbami,” prohlásil
Kavan.
Sdílí také obavy, Ïe se “vládnoucí soc.
demokraté kvÛli koalici s prav˘m stﬁedem
politického spektra pﬁíli‰ vzdalují od svého
programu a od sv˘ch slibÛ voliãÛm”.
V reakci na ·pidlovo vystoupení na
konferenci Kavan ﬁekl, Ïe sociální stát je
sice tﬁeba modernizovat. “Mûli bychom si
v‰ak dát velk˘ pozor, abychom
nezkopírovali nûkteré zahraniãní pﬁíklady
a pod rou‰kou potﬁeby modernizace
neopustili na‰e levicové soc. dem.
principy.”
Poslanec Karel ·plíchal, kter˘ neskr˘vá
svou nespokojenost se ·pidlovou
politikou, Právu k premiérovu vystoupení
na konferenci ﬁekl: “Sly‰el jsem od pana
pﬁedsedy jenom v˘zvu k loajálnímu
chování, ale buì jsem nerozumûl, nebo
nesly‰el ty kroky, které by mûly
následovat. Mnû pﬁipadá uÏ del‰í dobu,
Ïe on se dívá jako maratónsk˘ bûÏec na
cíl a zﬁejmû nevnímá okolí, kudy bûÏí a
kdo s ním bûÏí.”
Dodal, Ïe se ãlenové soc. dem. snaÏí
chovat konstruktivnû a velmi pokojnû,
aãkoliv se jeví, Ïe se v˘voj zrychluje.
“Troje volby v leto‰ním roce mohou b˘t
pro nás sloÏit˘m koncem, kter˘ by soc.
dem. mohl vrhnout do velmi nízk˘ch
preferencí,” prohlásil ·plíchal.
***

Powell poprvé pﬁipustil, Ïe
Irák nemûl zakázané zbranû
WASHINGTON-právo/pur,bbc,ctkAmerick˘ ministr zahraniãí Colin Powell
v sobotu poprvé pﬁipustil, Ïe svrÏen˘
iráck˘ diktátor Saddám Husajn moÏná
pﬁed zahájením války loni v bﬁeznu
nevlastnil Ïádné zbranû hromadného
niãení.
Powell tak uãinil krátce poté, co b˘val˘
‰éf americk˘ch zbrojních inspektorÛ
David Kay pﬁekvapivû prohlásil, Ïe nevûﬁí,
Ïe v této zemi jsou zásoby chemick˘ch
nebo biologick˘ch zbraní. Kay v pátek na
svou funkci rezignoval, devût mûsícÛ
poté, co jeho t˘m zahrnující asi 1400
expertÛ zaãal po zakázan˘ch zbraních
pátrat.
Powell odpovídal novináﬁÛm pﬁi cestû
do Gruzie na pﬁísahu nového prezidenta
Michaila Saka‰viliho a jeho slova - jak
uvedl zpravodaj BBC cestující s Powellem
- ukazují na v˘znamn˘ ústupek v otázce
zmínûn˘ch arzenálÛ. ZpochybÀují totiÏ
jeden z hlavních dÛvodÛ, kter˘m vláda
prezidenta George W. Bushe

bezpeãnosti OSN dlouze pﬁesvûdãoval,
Ïe nebezpeãí zbraní hromadného niãení
v rukou Iráku existuje. Bíl˘ dÛm navíc i po
Kayovû rezignaci trval na tom, Ïe b˘val˘
iráck˘ reÏim zakázané zbranû mûl a je
pr˘ jen otázkou ãasu, neÏ budou
nalezeny.
Powell loni v RB vyjádﬁil pﬁesvûdãení,
Ïe Irák, kromû jiného, vlastní 100 aÏ 500
tun chemick˘ch bojov˘ch látek. V sobotu
v‰ak oznaãil existenci zbraní hromadného
niãení v Iráku pﬁed loÀskou válkou za
Pokraãování na str. 8

Restaurants-Deli's
Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

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

Slovenská restaurace
v západním Torontu

WOODHOUSE
Restaurant & Pub

3089 Lakeshore
Boulevard West
(Mezi Islingtonem a Kipling)

Toronto, Ontario
M8V 3W8

416/259-6836
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Pokraãování ze str. 7

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

“otevﬁenou otázku”. “Odpovûì na tento
dotaz je, Ïe zatím nevíme,” poznamenal.
Kay po své páteãní rezignaci agentuﬁe
Reuters dodal, Ïe se ani nedá oãekávat,
Ïe se nûjaké zbranû tohoto druhu v Iráku
najdou. Podle jeho slov Irák nevyrábûl v
90. letech zbranû masového niãení ve
vût‰ím mûﬁítku. Navíc pr˘ bude ‰ance
nûco v této zemi najít je‰tû mizivûj‰í, aÏ v
ãervnu pﬁevezmou vládu nad Irákem
domácí politikové.
Pro Sunday Telegraph pak Kay prohlásil,
Ïe ãást tajného iráckého zbrojního
arzenálu se pﬁed zahájením invaze
pﬁestûhovala do S˘rie. Vláda v Dama‰ku
to ov‰em popﬁela.
Francouzská zpravodajská rozhlasová
stanice RFI upﬁesnila, Ïe Kay podal
demisi z ãela zbrojního t˘mu, protoÏe
nabyl pﬁesvûdãení, Ïe Irák v‰echny
zbranû hromadného niãení zniãil
zaãátkem 90. let, a protoÏe na nûj
americké vedení stále více tlaãilo, aby
zapojoval své odborníky do boje proti
místním rebelÛm.
***

Na‰i europoslanci budú maÈ
na‰e platy

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch
filmÛ na videokazetách uvádí
premiérovû bláznivou situaãní
fra‰ku reÏiséra Z. Zelenky

BROUK V HLAVù,
která je plná zámûn a pﬁekvapení, a k tomu v‰emi i
lehce erotická, t˘kající se pﬁedev‰ím pana
Champsboisy, o kterém moc hezky ﬁíkala jeho
manÏelka Marcela, Ïe byl jako horská bystﬁina, ale
v poslední dobû se mu pﬁíli‰ nedaﬁí, coÏ zaãíná b˘t
víc neÏ podezﬁelé. Pﬁijdou-li mu navíc po‰tou z
vykﬁiãeného domu U nûÏné koãiãky zapomenuté
k‰andy, podezﬁení se zmûní v chorobnou posedlost
zjistit, jak se vûci mají…
Hrají: V. Preiss (dvojrole), Z. Adamovská, J.
Hru‰insk˘, V. Postráneck˘, M. Dejdar, St. Fi‰er, J.
Potmû‰il aj.
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

BRUSEL, BRATISLAVA-sme(kos, rp)Prví slovenskí europoslanci nebudú
dostávaÈ v ·trasburgu a Bruseli mesaãne
8600 eur (asi 350-tisíc korún), ako sa
pôvodne uvaÏovalo.
Ministri Európskej únie sa vãera v Bruseli
nedohodli na jednotnej v˘plate
europoslancov. Ak sa nedohodnú ani do
júnov˘ch volieb, europoslanci budú zarábaÈ
len toºko, ako ich kolegovia v národn˘ch
parlamentoch.
Proti jednotnej v˘plate sa postavili Nemci,
Rakú‰ania, ·védi a Francúzi. Sú to práve
krajiny, ktoré do rozpoãtu únie viac platia,
ako z neho dostávajú. Zmena v˘plat mala
spoãívaÈ aj v tom, Ïe europoslancov by
platila Európska únia zo svojho rozpoãtu,
nie ‰táty, ktoré ich vysielajú.
Táto zmena nepote‰ila slovenskú vládu.
Minister zahraniãia Eduard Kukan povedal
pre âTK, Ïe slovenskí europoslanci by si
zaslúÏili vy‰‰ie platy z rozpoãtu únie a
„minister financií Ivan Miklo‰ nebude maÈ z
v˘sledku radosÈ”.
O platoch europoslancov sa v únii hovorí
roky. Kritici súãasnej praxe zdôrazÀujú
nerovnosti v platoch europoslancov, ktoré
nerobia v parlamente dobrú atmosféru. Iní
zasa upozorÀujú, Ïe jednotná v˘plata by
narobila e‰te väã‰ie rozdiely. Slovensk˘
europoslanec by napríklad dostával 4-krát
viac ako premiér a 25-krát viac ako
priemern˘ voliã.
Slovensk˘ch uchádzaãov o miesto
europoslanca vidina niÏ‰ích platov
neodrádza od kandidatúry. Monika BeÀová
zo Smeru si napriek tomu myslí, Ïe by mali
europoslanci zarábaÈ rovnako bez ohºadu
na to, z akej krajiny pochádzajú, lebo „kaÏd˘
hlas má rovnakú váhu”. Slovensk˘
kompromis by videla v tom, Ïe „dobrou
odrazovou hranicou by mohol byÈ plat
veºvyslanca v Belgicku”.
Ako o moÏnom zástupcovi SDKÚ v
europarlamente sa hovorí aj o Tomá‰ovi
Galbavom.
Galbavého mrzí, Ïe za súãasného stavu
budú poslanci platení z ná‰ho rozpoãtu.
„Zdá sa mi to nespravodlivé.”
Diana Dubovská z HZDS upozorÀuje, Ïe
náklady na prácu v Bruseli a ·trasburgu sú
podstatne vy‰‰ie ako na Slovensku.
Jozef Heriban z ANO dokonca tvrdí, Ïe si
ani nezisÈoval finanãné podmienky. „O to
sa budem zaujímaÈ, aÏ keì to bude
aktuálne.”
***
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Meãiar vraj rokoval
s Dzurindom
BRATISLAVA-sme (sp)-Predsedovia
HZDS a SDKÚ, Vladimír Meãiar a Mikulá‰
Dzurinda sa mali dohodnúÈ, Ïe ak do
druhého kola prezidentsk˘ch volieb
postúpi Eduard Kukan a Rudolf Schuster,
tak HZDS podporí kandidáta SDKÚ
Kukana.
„Mali sme avízo, Ïe sa Meãiar s
Dzurindom tak dohodli,” povedala vãera
podpredsedníãka Smeru Monika BeÀová.
Hovorca SDKÚ Martin MaÈko to popiera.
Poslanec SDKÚ Roman Vavrík tvrdí, Ïe
na takú tému sa urãite nerokovalo.
Podpredseda HZDS Milan Urbáni
BeÀovej odkázal, Ïe nech sa stará o
svoju stranu a Ïe Ïiadne dohody
neexistujú.
V nedeºu v TA 3 predseda KDH Pavol
Hru‰ovsk˘ zase povedal, Ïe medzi SDKÚ
a HZDS prebiehajú rokovania o moÏnosti
podporiÈ súãasnú men‰inovú vládu.
Meãiar tieto slová ihneì poprel.
Viacerí politici o Meãiarovi hovoria, Ïe
so svojou kandidatúrou taktizuje, ten im
v‰ak odkazuje, Ïe stále ãaká na v˘voj vo
vládnej koalícii.
BeÀová zo Smeru sa domnieva, Ïe
Meãiar chce zrejme poãkaÈ na rokovania
s SMK a KDH, ktoré avizoval
podpredseda HZDS Viliam Vete‰ka.
„MoÏno ãaká, Ïe KDH a SMK pristúpia
na akúsi novú vládu,” povedala.
Prezidentsk˘ kandidát Ivan Ga‰paroviã
je presvedãen˘, Ïe Meãiar je uÏ
rozhodnut˘ kandidovaÈ. Spomenul, ako
to bolo v HZDS s personálnymi návrhmi
v minulosti. Pred piatimi rokmi pri
debatách, kto by mal za HZDS kandidovaÈ
za prezidenta, Meãiar na poslednom
grémiu strany navrhol ‰tyri mená, ktoré
nikto neakceptoval. „Keì povedal ãlenom
grémia, tak navrhnite vy, nikto nenavrhol,
hlavy zostali pod stolom. K˘vol rukou a
povedal, napí‰te tam teda mÀa,”
poznamenal Ga‰paroviã.
***

Anketa
Ve vánoãním a novoroãním shonu jsme trochu
zanedbali na‰i anketu. Dnes se k ní vracíme.
Poslední otázka roku 2003 znûla: Rok 2004
bude pﬁestupn˘m, ãím si myslite, Ïe bude
je‰tû tento rok zajímav˘, krome toho, Ïe bude
mít 366 dnÛ?
Radovan Holub, publicista, ·piãák: V roce
2004 se zas o nûco pﬁiblíÏíme odpovûdi na to,
jestli má na‰e civilizace ‰anci pﬁeÏít.
Demokracie zas o nûco víc ztratí svÛj obsah,
patrnû se dále vyhrotí sráÏka mezi islámem a
kﬁesÈanstvím, v˘chodem a západem. Vûﬁím,
Ïe lidé se víc obrátí k ekologick˘m my‰lenkám
a Ïe chudnutíchud˘ch zemí se podaﬁí aspoÀ
trochu omezit.
Petr Krejcí, jadern˘ fyzik, politick˘
poradce: Pﬁí‰tí rok nás ãeká vstup do EU,
volby do Evropského parlamentu a krajské
volby. JiÏ to tré nevû‰tí nic dobrého.
Pﬁipoãtemeli k tomu finanãní experimenty
socialistické vlády, bude to jistû zajímav˘
rok.
Otázka pro ãíslo 3/2004 zní: Jaké je va‰e
nejoblíbenûj‰í pivo? Které pivo by se mûlo
do Kanady z âR ãi Slovenska dováÏet,
popﬁípadû které pivo byste doporuãili sv˘m
kanadsk˘m znám˘m pﬁi náv‰tûvû v âR ãi
na Slovensku.
Odpovûdi múÏete poslat e-mailem na adresu
satellite1-416@rogers.com nebo faxem na
ãíslo 416/530-0069 mezimûstsky na ãíslo 1877-333-6371.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Setkání dvou hvûzd
Nocturna na Masaryktownu, která si za dva roãníky svého trvání získala zaslouÏenou
pﬁízeÀ milovníkÛ dobré hudby natolik, Ïe je v nûkter˘ch pﬁípadech nutné uvaÏovat
o sálu s vût‰í kapacitou, je hudební cyklus o pûti veãerech klasické váÏné hudby a
jednom veãeru klasického jazzu.
srdeãnosti se tû‰ilo v‰echno obecenstvo
kdekoliv.
Pan Beláãek tedy s sebou pﬁinesl dobrou
pohodu a neobvykle mocn˘ záÏitek. A
díky velkorysosti jemu vlastní také hosta
svého veãera - samotnou paní
Urbanovou, která do sálu kostela sv.
Václava zavítala v druhé pÛli koncertu,
takÏe náv‰tûvníci byli svûdky nev‰edního
setkání dvou hvûzd.
Stalo se tak v momentû, kdy se pûvec
uÏ uÏ pustil do zpûvu Vodníka, kdy náhle
svÛj zpûv pﬁeru‰il s tím, Ïe bez Rusalky
by mu to tak dobﬁe ne‰lo, a ze sálu
ode‰el. Pﬁekvapené obecenstvo zprvu
nic nechápalo, ale v momentû, kdy v
Beláãkovû doprovodu vkráãela Eva
Urbanová se svojí árií Rusalky (mj.
zazpívala i národní píseÀ Teãe voda,
teãe bez doprovodu), v‰ichni spustili
nad‰en˘ potlesk. Stejnû obdivn˘, jak˘m
vítali a dûkovali ohromnému pûvci. Tomu
E. Urbanová a G. Beláãek v kostele sv. Václava
ãtyﬁiatﬁicetiletému umûlci, jenÏ naplnil
V pﬁípadû plánovaného lednového srdce kaÏdého z pﬁítomn˘ch pohodou,
koncertního vystoupení operní divy, krásou a radostí z nádhern˘ch melodií.
sopranistky Evy Urbanové, byl pro velk˘ Basbarytonista Gustáv Beláãek za
zájem rezervován sál kostela sv. Václava doprovodu klavíristy Stevena Philcoxe
v Torontû. Nepﬁíznivé události ov‰em posluchaãe obdaroval áriemi z dûl
tomu chtûly, Ïe paní Urbanová vystoupit Giuseppe Verdiho, Bohuslava MartinÛ,
nemohla, takÏe koncert na poslední chvíli Eugena Suchonû, dále písnûmi Frico
odﬁekla. OrganizátorÛm Nocturen tak Kafendy a Cesara Francka, árie Jakobína
nastala horká chvíle rozhodování - zru‰it ze stejnojmenné opery Antonína
docela anebo se pokusit o pozvání jiného Dvoﬁáka, Kecala ze Smetanovy Prodané
umûlce. Takového, kter˘ nezÛstane nic nevûsty, dále zaznûla árie Vodníka z
dluÏen ‰piãkové úrovni sopranistky, a Rusalky A. Dvoﬁáka a Mephistotela z
takového, kter˘ “zaplní” velk˘ sál opery Faust a Markéta Charlese
kostela… Umûleck˘ ‰éf Nocturen dr. Gounoda.
Milo‰ Krajn˘ nezaváhal ani minutu - vytoãil A Ïe ke v‰emu tomu dûní je‰tû svítily
bratislavské ãíslo a vyjevil se s nabídkou. vánoãní stromy, jenom hudebnímu svátku
Rozhodnuto, bûhem ãtyﬁiadvaceti hodin nedûlního veãera 11. ledna pﬁidalo na
si zmûnil slovensk˘ pûvec pÛvodní den jeho kouzlu. Díky vám v‰em, kteﬁí jste se
odletu na tento kontinent, bûhem dal‰ích na tomto veãeru podíleli. Nechybûlo nám
pak padla poslední rozhodnutí o vÛbec nic - milí a krásní lidé, nádherná
repertoáru.
hudba, ‰tûdré poho‰tûní, a i to vínko
Milovníci klasické hudby nebyli o nic jiskﬁilo v patﬁiãném tónu. Skuteãnû
o‰izeni. Gustáva Beláãka znali jednak z dÛstojn˘ zaãátek Roku ãeské hudby.
pﬁedchozího loÀského koncertu a jednak Nu a teì uÏ se budeme tû‰it na dal‰í
z hostování v Canadian Opera Company nocturnovsk˘ veãer 15. února, kdy se
v Torontû, kde tﬁikrát po sobû hostoval v nám pﬁedstaví svûtov˘ pianista Boris
hlavních operních rolích. Povûst Krajn˘. A pokud mohu, radím vám Ïádaného pûvce jej pﬁedcházela i z nezapomeÀte si vãas rezervovat
nespoãetného mnoÏství nahrávek a vstupenky. Nocturna jsou skuteãnû v
úãinkování na rÛzn˘ch svûtov˘ch oblibû…
operních scénách. A co víc, jeho
Text a foto: Vûra Kohoutová
***

CS KNIHA®
(Distributor ãesk˘ch a slovensk˘ch knih)
Více neÏ 1000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû. Novinka - zvukové knihy
na audio kazetách a CD.
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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

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

Stále probíhá SOUTÉÎ O CENY se slosováním 16. dubna 2004
O katalog nabízen˘ch knih, celkov˘ seznam a oficiální propozice
soutûÏe si Ïádejte:
Toll free:
Tel & fax:
e-mail:
adresa:
web page:

1-866-425-0742
(514) 425.0742
cskniha@sympatico.ca
960A Duhamel, Pincourt, PQ, J7V 4H1, Canada
www.cskniha.com

Knihy na objednávku mÛÏete také hledat na:
http://www.iz.cz/ nebo na http://knihy.cz/
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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 vdûãn˘ a originální dárek
pro kaÏdou pﬁíleÏitost
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SLOVAKOTOUR
Early Bird

pro Evropu

odjezd mezi 14. dubnem a 10. záﬁím

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!

âSA
Jarní a letní zlevnûn˘ prodej letenek
DO PRAHY, BRNA, OSTRAVY, BRATISLAVY, KO·IC,
POPRADU, SLIAâE, VÍDNù, KARLOV¯CH VARÒ
Cena bez daní od 659 dolarÛ
Zlevnûn˘ prodej pro letenky konãí 21. února 2004
Letenku lze pouÏít od 14. dubna
MoÏno letût i do jin˘ch ãástí svûta!
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

Na vlastní kÛÏi
V posledních letech nejãastûj‰í snad souvislostí se slovem krize je v Kanadû
zdravotní péãe. Pokles úrovnû sluÏeb, propou‰tûní personálu, plánovaná i skuteãnû
ru‰ená nemocniãní oddûlení, zvy‰ování cen lékÛ a jiné nepﬁíjemnosti. Média dostateãnû
o problémech informují. A obãan zaãíná zmûny pociÈovat. MnoÏí se pﬁípady pacientÛ
ãekajících aÏ nebezpeãnû dlouho na speciální vy‰etﬁení nebo operaci. A kdysi skvûlá
kanadská zdravotní péãe ztrácí glanc.
Nejsem modelem dokonale zdravého ãlovûka, v lékaﬁské ordinaci pobyl jsem
nejednou, i v nemocnici, aã jen ambulantnû na nûjak˘ch vy‰etﬁeních. Nikdy se v‰ak
takov˘ pobyt neprotáhl na více neÏ pár hodin.
Ale nic netrvá vûãnû a dostavil se smoln˘
rok. Ruka zlomená v zápûstí (léãení
ambulantní) a pak jako blesk, ne zrovna z
dokonale ãistého, ale po‰mourného nebe,
nároãná srdeãní operace - trojit˘ bypass.
Aby v‰e ladilo dokonale, operace
stanovena na ·tûdr˘ den m. r. Tolik tedy
úvodem.
NeÏ se zmíním o vlastním dÛvodu tûchto
ﬁádkÛ, nûkolik struãn˘ch fakt:
3. 11. 03 koneãnû podléhám mírnému
nátlaku kardiologa dr. J. I. a podstupuji
vy‰etﬁení zvané angiogram. V˘sledek:
jsem klasifikován jako pochodující bomba
a dokonal˘ kandidát na bypass.
Doporuãen k srdeãnímu chirurgovi dr. P.
S.
Ten 3. 12. 03 sdûluje, Ïe operaci tﬁeba
vykonat co nejdﬁíve. „Tedy tak do dvou, tﬁí
mûsícÛ, Ïe ano?“ povídám. „Nikoli, je‰tû
pﬁed Vánocemi. Moje sekretáﬁka vás o
termínu vyrozumí,“ pravil dr. P. S.
Ponûkud vyveden z míry opou‰tím se
Ïenou ordinaci.
Za pár dní sekretáﬁka sdûluje termín
operace: 24. 12. Dárek k VánocÛm.
Ocitl jsem se v situaci v Ïivotû dosud
nové, nepoznané. Podaﬁilo se mi ale
dospût k úvaze, která se mi stala oporou:
- O pÛlení hrudníku a vyjímání tepny z
ruky nebudu vûdût
- Pokud budu mít smÛlu, manÏelka a syn
budou u‰etﬁeni traumatu pomalého
umírání a já jakékoli nepﬁíjemnosti
- JestliÏe se z narkózy probudím, bude
tﬁeba smíﬁit se s rekonvalescencí snad
ponûkud del‰í
- A koneãnû… úspû‰nost operace je
díky moderní medicínû a zdatnosti lékaﬁÛ
úÏasná.
Po nûkolikahodinové operaci probuzení
na Oddûlení intenzivní péãe. Pﬁedchozí
obavy z následkÛ hluboké narkózy
(zvracení, ztráta pamûti a pod. ) se
nepotvrdily. Dokonalá 24 hodinová péãe
sester. âasovû v podstatû neomezená
moÏnost náv‰tûv nejbliÏ‰ích. Vizita
anesteziologa a chirurga.
Po dvou dnech pﬁesun na oddûlení, jeÏ
se nachází v 11. patﬁe nové budovy

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

SPECIAL RATES TO:
Ostrava
Prague
Ko‰ice
Bratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

Vancouver General Hospital(u), jejíÏ
prostory po letech nevyuÏití díky
administrativním snad kotrmelcÛm jiÏ se
zaplÀují.
Ani privátní ani semi-privátní pokoj, ale
normální, se ãtyﬁmi lÛÏky, velice pûkn˘ a
v‰e docela zdarma. Úchvatn˘ v˘hled na
Vancouver, Pacifik a hory kolem.
Opût dokonalá péãe. Sestﬁiãky milé jako
andûlé. Slibné nab˘vání sil.
âtvrt˘ den po operaci vizita dr. P. S.
Vûdûl jsem, Ïe nûkdy v dÛsledku intubace
mÛÏe dojít k doãasnému po‰kození
hlasivek.
-Nûjak˘ problém?- zeptal se lékaﬁ.
-Ano, ztratil jsem svÛj nádhern˘ hlas,pravil jsem vtipnû.
-VÛbec nebyl nádhern˘,- ujistil mû s
úsmûvem.
Dvû hodiny poté vezla mû Ïena domÛ.
Syn jel pro ãtyﬁi pﬁedepsané léky. Celková
jejich cena 201,75 dolarÛ. Díky pojistce,
kterou b˘val˘ zamûstnavatel Ïenû stále
platí vyklopil pût dolarÛ a deset centÛ.
Doma ulehl jsem do postele a krátce
nechal si myslí jako nûjak˘ film probûhnout
onûch posledních pût dní. Nemûl jsem
nikdy pocit, Ïe jsem se narodil se stﬁíbrnou
lÏiãkou v ústech, jak se ﬁíká. Ale ocitnul
jsem se v kanadské nemocnici na dosud
dosti nároãné operaci v dobû v‰eobecnû
diskutované zdravotnické krize… a nic z
toho jsem nepozoroval.
Snad jsem mûl ‰tûstí.
Ale, aÈ tak ãi onak, v‰ichni, kteﬁí se
úãastnili zmínûné procedury, lékaﬁi, sestry,
pomocn˘ personál, zasluhují vdûãnost a
uznání. Platí to i o kuchyÀském personálu
navzdory
pokrmÛm
ponûkud
problematické chuti. Pﬁeji v‰em podobnû
postiÏen˘m, aby jejich zku‰enost neli‰ila
se od mojí.
A nakonec: syn, Ïijící uÏ nûkolik let v
USA, musel pﬁed pár lety strávit den v
americké nemocnici. ProÏíval se mnou
mojí zku‰enost ve Vancouver General
Hospital a pﬁipadal si jako Alenka v ﬁí‰i
divÛ.
Ano, jak sdûlil rabín, v‰echno je jinak.
Nebo alespoÀ nûkdy.
***
Dou‰ka: Pro úplnost snad je‰tû nûkolik
dal‰ích informací. V Evropû (kupﬁ.
Nûmecku, ·v˘carsku nebo Rakousku)
pacient po takovéto operaci zÛstává v
nemocnici dva aÏ tﬁi t˘dny. Ve ·v˘carsku
pak stráví je‰tû dal‰í dva t˘dny v
pﬁíslu‰n˘ch lázních. Samozﬁejmû, Ïe
poji‰tûní je znaãnû draÏ‰í neÏli kanadské
Po propu‰tûní domÛ za pár dnÛ nastaly
problémy s dechem. Dostavily se záchvaty
dusivého ka‰le, nemohl jsem popadnout
dech, zaãal jsem se obávat o stav ﬁezu na
hrudníku.
Ve ãtvrtek byl jsem kardiologem poslán
do nemocnice na rentgen plic. V pátek se
nic nedûlo. V pondûlí po dotaze manÏelky
sdûlila sekretáﬁka, Ïe teprve v poledne
pÛjde do nemocnice pro v˘sledek a pozdûji
odpoledne mi lékaﬁ zatelefonuje.
Zb˘vá tedy jen nadûje, Ïe nález bude
negativní.
TakÏe, je naivní doufat v absolutní
dokonalost…
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Seznam dárcÛna tiskov˘ fond
v roce 2003
ABRHAMOVA M. 15.00
ALÁâ J. 32.00
BABEL M, 15.00
âS, BAPT. SBOR 100.00
BERTON S. F. 20.00
BOHEMIAN RESTAURANT 65.00
BRODSKÁ ZD. 5.00
BUNDÁLEK E. 50.00
BUTAS ST. 15.00
CÍCHA V. 40.00
ING. ARCH DEJMEK. L. 35.00
FALT¯NEK ALEX 20.00
DR FIC. V. R. 5.00
FORSTL M. 5.00
ING. FRYNTA L. 32.00
GALVÁNEK ·T. 5.00
DR. GA·PAR . VL. 15.00
HALBICH N. 5.00
HERZOVÁ E. 10.00
HILBERT SL. 15.00
HNAT M. 26.00
HORCICA E. 5.00
HYNEK J. 3.00
JANODA GL. 5.00
JANOUCH K. 10.00
JELINOWICZ M. 10.00
KLOBOUK J.10.00
KOâÍ K.5.00
KO·ËÁL ARNO·T 12.00
KRAJN¯ M. 15.00
JUDR KREJâA J. 5.00
KRTEN O. 55.00
KUDAS P. 5.00
KUSKA J. 5.00
KYLAR G. 10.00
LÁT M. 15.00
LEDESK¯ E.. 15.00
LEGIERSKI G. 10.00
LEPKA J. 30.00
LEV M. 5.00
LINCZENYI E. 10.00
MA·TAL¯¤ R. 10.00
MATANOVIâ B.M. 15.00
MATùJOVIâ J. 65.00
MùCHURA K. 22.00
MIHALINA B. 25.00
MRÁZOVÁ H. 8.00
NEUDORFL P. 2.00
NOR J. & J. 12.00
OR·OV¯ M. 15.00
ORT MI. 15.00
DR PERESSENYI. I. 25.00
PIRKO J. 5.00
POKORN¯ D. 20.00
POLIAK J. 65.00
PROKÒPEK ZD. 15.00
RAKSANY S. 60.00
ROHN BL. 15.00
ROUS FRANK 5.00
RÒÎIâKA K. 5.00
RYDLO D.5.00
SHIER J. 10.00
SMUTN¯ M. 15.00
·OLC M. 5.00
SPRINGLE V. 5.00
ST¤ELEC VL. 35.00
SUCHMA M. 40.00
SYPTÁK I. 32.00
TAUFER J, 5.00
TOMÁNEK E. 25.00
TOMISKA J. 5.00
TUREâEK E. 32.00
VACULÍK-INGEBORG. 10.00
VALE· E. S. 100.00
VETI·KA FR. 15.00
VOBRUBA VL. 5.00
VOK A. 32.00
VONKA J. 5.00
WAGNER I. M. 5.00
ZAVORAL V. 2.00
ZEMAN A. 5.00
ZIEGLER K. 15.00
ZOLLER VL. 5.00
V‰em dárcÛm dûkujeme!

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
Philadelphia z krize venku
Toronto-Philadelphia 0:4 (0:1, 0:3,
0:0)
Branky: 10. Fedoruk 1 (Amonte,
Therien), 30 Handzu‰ 9 (LeClair, Recchi),
33. Roenick 16 (Ragnarsson, Comrie)
pﬁesilovka, 35. Handzu‰ 10 (Johnsson,
Pitkanen). Stﬁely na branku: 34:24.
Pﬁesilovky: 6:6. VyuÏití: 0:2. Diváci:
19456.
Bûhem dvou dnÛ dokázala Philadelphia,
která se zdála v krizi dvakrát zdolat
Toronto Maple Leafs, jenÏ trpí skuteãnû
rozsáhlou marodkou. V druhém utkání
vzájemné série prakticky rozhodlo pût
minut v prostﬁední tﬁetinû, kdy Flyers
tﬁikrát skórovali, z toho dvû branky si
pﬁipsal slovensk˘ útoãník Michal
Handzu‰, kter˘ byl vyhlá‰en nejlep‰ím
hráãem utkání. Po zápase byl proto
obklopen novináﬁi. Zeptali jsme se ho na
dojmy z této série:
MH: Pro nás to bylo velmi dÛleÏité utkání,
protoÏe se nám nedaﬁilo a v posledních
ãtyﬁech zápasech jsme prohráli. ZároveÀ

to byl pro nás velk˘ víkend a udûlali jsme
skvûl˘ v˘sledek proti nejlep‰ímu muÏstvu
v konferenci. Jsme rádi, Ïe se nám to
podaﬁilo.
ABE: Mohl bys popsat dvû branky,
které jsi vstﬁelil v tomto utkání - druhou
a ãtvrtou?
MH: Pﬁi druhé jsme dobﬁe forãekovali,
v‰ichni útoãníci jsme se dotkli puku. ·li
jsme pﬁed branku a ãekali jsme na
odraÏené puky a odrazilo se to ke mnû a
já mûl prázdnou branku. Pﬁi ãtvrté, ‰lo o
stﬁelu od modré ãáry a mne to trefilo do
ruky. Bylo to trochu náhodné.
ABE: Pﬁi ãtvrté brance tû obtûÏoval
Belfour, jak to bylo nepﬁíjemné?
MH: On hraje vÏdy tímto zpÛsobem.
Takto ale hrají skoro v‰ichni brankáﬁi.
KdyÏ jdu pﬁed branku, oãekávám, Ïe to
tam nebude lehké. DÛleÏité bylo, Ïe to
tam padlo. Pár úderÛ mne nevytlaãí od
branky.
ABE: Byla to desátá branka v této
sezónû, kolik bys jich chtûl
zaznamenat?
MH: Já o tom tolik nepﬁem˘‰lím. DÛleÏité
je, aby se muÏstvu daﬁilo a abychom
vyhrávali a získali Stanley Cup.
***

Návrat Tomá‰e Kaberleho
Toronto-NY Islanders 2:0 (1:0, 0:0,
1:0)
Branky: 10. Renberg 7 (Kaberle,
Roberts), 58. Roberts 17 (Sundin,
Renberg). Stﬁely na branku: 21:25.
Pﬁesilovky: 5:4. VyuÏití: 0:0. Diváci:
19367.
S napûtím se oãekával návrat Tomá‰e
Kaberleho, bez nûhoÏ obrana Toronta
Maple Leafs viditelnû strádala. Tomá‰
Kaberle spolu s Karlem Pilaﬁem
dopomohli k tomu, Ïe Belfourovo konto
zÛstalo ãisté. Navíc se Tomá‰i Kaberlemu
podaﬁilo jednou asistovat pﬁi dÛleÏité první
brance. Díky tomu byl také vyhlá‰en jako
nejlep‰í hráã utkání. Spolehlivû zachytal
tentokrát i Edi Belfour. V obranû Islanders
nastoupili Roman Hamrlík a Radek
Martínek. Hamrlík byl na ledû pﬁi prvé

Michal Handzu‰

âeská hokejová extraliga

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta
Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,
poistenie, nájom auta
preklady
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698
Hlídám
ãeské a slovenské dûti /1 - 4 let/
ve svém domû (Kipling/Bloor).
Matka tﬁí, zdravotní vzdûlání.
Volejte Miriam
(416) 232 9104 - nechte vzkaz.
1403-1

40. kolo: Vsetín-Kladno 2:1, Tﬁinec-Slavia
3:1, Litvínov-Znojmo 2:4, Budûjovice-Zlín 2:1,
Pardubice-PlzeÀ 2:1, Liberec-Vítkovice 3:0,
Sparta-K. Vary 1:1.
41. kolo: Slavia-Liberec 5:2, VítkoviceBudûjovice 6:2, Zlín-Pardubice 6:1, K. VaryLitvínov 6:3, PlzeÀ-Tﬁinec 4:1, Znojmo-Vsetín
2:3 po prodl., Kladno-Sparta 2:3 po prodl.
42. kolo: Vsetín-Sparta 2:1, Tﬁinec-K. Vary
3:0, Budûjovice-PlzeÀ 3:3, Litvínov-Vítkovice
1:1, Pardubice-Kladno 7:0, Liberec-Znojmo
1:3, Slavia-Zlín 2:3 po prodl.
45. kolo (pﬁedehrávka): Sparta-Pardubice 0:3.

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

43
42
42
42
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42

147:84
122:102
111:101
126:99
119:106
118:107
117:116
80:112
93:107
90:96
105:123
96:115
105:117
85:129

93
72
71
69
68
64
64
54
53
52
52
51
50
40
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brance, zatímco Martínek pﬁi druhé.
Pﬁipsali si tedy oba po jednom záporném
bodu v hodnocení plus/minus. Po zápase
jsme se zeptali Tomá‰e Kaberleho, jak
se cítil pﬁi tomto návratu
TK: Urãitû jsem se na zápas tû‰il. JestliÏe
nehraji, tak se necítím nejlépe, obzvlá‰tû
kdyÏ pozoruji spoluhráãe na ledû.
Nejhor‰í na tom bylo, Ïe pﬁi‰la dvû zranûní
krátce za sebou. Jsem rád, Ïe se teì
cítím lépe a doufám, Ïe budu hrát aÏ do
konce sezóny.

Tomá‰ Kaberle v souboji s Ashamem

ABE: Jak bys zhodnotil tento zápas?
TK: Byl to tûÏk˘ zápas, protoÏe jsme v
poslední dobû nevyhrávali. Zaãali jsme
jednodu‰e, coÏ na Islanders platí. Nebyl
to krásn˘ hokej, Ïádné velké nahrávky.
DÛleÏité je, Ïe jsme vyhráli 2:0. âekali
jsme na chybu. Jedna se stala v první
tﬁetinû a druhá v závûru. Dobﬁe zachytal
Edi Belfour a vÛbec celé muÏstvo zahrálo
dobﬁe.
ABE: Pﬁekvapilo tû, Ïe jsi byl vyhlá‰en
nejlep‰ím hráãem utkání?
TK: Jsem rád, Ïe jsem byl jedním ze tﬁí
nejlep‰ích hráãÛ. Není to v‰ak dÛleÏité,
dÛleÏité jsou body na konci utkání.
ABE: Zaznamenal jsi jednu asistenci,
mohl bys to popsat?
TK: Mûli jsme v˘hodu, protoÏe mûlo
následovat vylouãení jednoho z hráãÛ
Islanders. Nechtûl jsem, abychom ztratili
pásmo. Vûdûl jsem, Ïe kdyÏ to zkazím,
tak Ïe rozhodãí zapíská a vidûl jsem pﬁed
brankou Renberga, tak jsem mu poslal
puk a on dal gól. Urãitû mû to povzbudilo.
Ale‰ Bﬁezina
***

Slovenská hokejová
extraliga
41. kolo: L. Mikulá‰-Nitra 5:3, SkalicaTrenãín 2:0, Slovan-Poprad 3:3, Ko‰iceZvolen 3:3, Martin-Îilina 1:3.
42. kolo: Nitra-Îilina 2:2, Zvolen-Martin
7:0, Poprad-Ko‰ice 2:0, L. Mikulá‰Skalica 4:1, Trenãín-Slovan 4:2.
43. kolo: Skalica-Nitra 4:2, Slovan-L.
Mikulá‰ 5:2, Ko‰ice-Trenãín 3:2, MartinPoprad 5:1, Îilina-Zvolen 1:2.
44. kolo: Nitra-Zvolen 3:5, Poprad-Îilina
3:1, Trenãín-Martin 4:1, L. Mikulá‰-Ko‰ice
1:1, Skalica-Slovan 1:1.
Tabuºka
1.Trenãín
2. Slovan
3. Zvolen
4. Ko‰ice
5 Îilina
6. Skalica
7. L. Mikulá‰
8. Nitra
9. Poprad
10. Martin

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

Nabízím zaﬁízen˘ pokoj v moderním kondominiu
v Etobicoke; pﬁím˘ spoj TTC na Kipling,
blízko dálnic 427 a 401.
K dispozici telefon, internet, bazén a posilovna.
400 dolarÛ mûsíãnû. Tel. : 416/858-2884.
1401-02

142:71
150:91
153:106
126:93
98:97
108:115
97:115
93:165
86:140
95:155

99
85
81
72
56
54
51
43
39
36

Na‰i v NHL
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Lang
â
Hossa Marian S
Hejduk
â
Jágr
â
Nagy
S
Demitra
S
Pálffy
S
Eliá‰
â
Havlát
â
Bonk
â
Ruãínsk˘
â
Holík
â
Handzu‰
S
Dvoﬁák
â
Zedník
S
S˘kora
â
V˘born˘
â
Bondra
S
·atan
S
Prospal
â
Îidlick˘
â
Chára
S
Erat
â
Hemsky
â
Kaberle F. â
Va‰íãek
â
Nedvûd
â
Straka
â
Radivojeviã S
Vi‰novsk˘
S
Orszagh
S
·tefan
â
Petrovick˘
S
Hrdina
â
Stümpel
S
Modr˘
â
Bulis
â
Kuba
â
Kraft
â
Such˘
S
Kubina
â
Reichel
â
Hlaváã
â
Kaberle T. â
Kotalik
â
Vrbata
â
Surov˘
S
Hamrlík
â
âajánek
â
Gáborik
S
·koula
â
RachÛnek
â
Trnka
â
·légr
â
·trbák
S
Fischer
â
Varaìa
â
·paãek
â
Kolník
S
Klesla
â
Somik
S
Pilaﬁ
â
Malík
â
Martínek
â
Krajíãek
â
Cibák
S
Gro‰ek
â
Majesk˘
S
Sejna
S
Brendl
â
Mezei
S
Hudler
â
Nedorost A. S
Blatn˘
â
Bartoviã
S
âierník
S
Bednáﬁ
â
Hossa Marcel S
Nedorost V. â
Schnabel
â
#Melichar
â
Michálek M. â
Piros
â
Klouãek
â
Kudroã
S
Pivko
â
Balej
S
Svato‰
S
Kutlák
â
ÎiÏka
â
Plekanec
â
Michalek Z. â
Bícek
S
Huml
â
Svoboda
â

Was
Ott
Col
NYR
Pho
Stl
L.A.
NJD
Ott
Ott
NYR
NYR
Phi
Edm
Mon
Ana
Cob
Was
Buf
Ana
Nas
Ott
Nas
Edm
Atl
Car
NYR
Pit
Pho
L.A.
Nas
Atl
Atl
Pho
L.A.
L.A.
Mon
Min
Pit
Pho
T.B.
Tor
NYR
Tor
Buf
Car
Pit
NYI
Stl
Min
Col
Ott
Fla
Bos
Pit
Det
Ott
Cob
Fla
Cob
Phi
Tor
Van
NYI
Fla
T.B.
Bos
Atl
Stl
Car
Fla
Det
Cob
ATL
Buf
Was
Fla
Mon
Fla
Nas
Pit
S.J.
Atl
Atl
Fla
Nas
Mtl
Col
Bos
L.A.
Mon
Min
NJD
Bos
Car

50
48
49
48
45
43
35
48
39
47
50
50
51
50
49
50
49
45
51
50
50
49
46
49
48
50
49
40
48
43
50
51
48
37
35
49
50
51
35
48
48
37
45
40
50
49
30
48
36
37
47
44
42
20
32
51
29
25
22
31
32
31
48
35
10
31
31
33
18
7
22
12
9
14
3
7
13
15
15
14
50
2
14
19
1
1
2
2
2
2
2
5
7
7
17

23
23
24
17
21
17
16
17
15
11
11
12
11
9
18
15
13
17
17
12
9
11
10
10
2
13
12
10
9
6
11
7
14
8
4
4
10
5
10
6
8
4
4
2
10
8
7
1
6
5
2
1
3
4
4
1
5
0
6
1
3
1
1
3
1
1
3
3
2
1
0
1
2
2
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

35
32
24
31
23
26
25
21
22
24
22
20
21
22
12
15
17
12
11
16
19
16
17
16
23
11
12
13
14
17
11
15
7
13
17
17
9
14
7
11
8
12
12
14
5
7
8
14
7
8
11
12
9
7
7
10
5
10
3
8
5
7
7
3
5
5
2
2
2
3
4
2
0
0
1
1
1
1
1
2
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

58
55
48
48
44
43
41
38
37
35
33
32
32
31
30
30
30
29
28
28
28
27
27
26
25
24
24
23
23
23
22
22
21
21
21
21
19
19
17
17
16
16
16
16
15
15
15
15
13
13
13
13
12
11
11
11
10
10
9
9
8
8
8
6
6
6
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Brankáﬁi v NHL
1
2
3
4
5
6
7

Prusek
Ott
16
883
28 380
92,63 1,90
â
âechmánek L.A.
36 2020
74 847
91,26 2,19
â
Ha‰ek
Det
14
817
30 324
90,74 2,20
â
Vokoun
Nas
44 2515 102 1171
91,28 2,43
â
Turek
Cal
8
437
21 204
89,71 2,88
â
StaÀa
Was
6
211
11 100
89,00 3,12
S
Hniliãka
L.A.
2
80
5
42
88,10 3,75
â
Poãet zápasÛ, poãet minut, inkasované branky, stﬁel na branku,
procento úspû‰nosti, prÛmûr na zápas.

