Modﬁe nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pﬁedplatné!
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Podivné vítûzství Blaira Antonína,
stript˘z na severoamerické házené
a moudrosti Dona Cherryho…
UÏ jednou jsem tu vyprávûl o tom, jak se v polovinû ‰edesát˘ch let komunismus
zaãal liberalizovat a soudruzi chtûli objasnit své postoje mládeÏi. Jednou pﬁi‰el na
takovou besídku redaktor z Rudého práva. Naprosto ho zniãil dotaz: „Kdyby nûco bylo
ãerné a v‰ichni vûdûli, Ïe je to ãerné, strana by v‰ak prohlásila, Ïe je to bílé, co by o
tom napsalo Rudé právo?“ Redaktor staãil zareagovat pouze slovy: „Pochopitelnû,
pochopitelnû, no pochopitelnû…“ a posadil se.
âasy se mûní a dnes by otázka mohla znít: „Kdyby nûco bylo modré a v‰ichni vûdûli,
Ïe je to modré, jen Tony Blair tvrdil, Ïe je to Ïluté, co by se objevilo v nezávislé zprávû
Lorda Huttona?“ Nezávislá zpráva, která mûla objasnit spor mezi veﬁejnoprávní
rozhlasovou a televizní spoleãností BBC a britskou vládou dala totiÏ za pravdu
jednoznaãnû vládû, kterou oãistila, zatímco na BBC nezÛstal ani chlup, ba ani ‰tûtinka
ãistá. Pokud vláda pﬁece jen udûlala nûjakou chybu, pak to bylo nevûdomky. Dovûdûli
jsme se, co v‰echno v BBC nefungovalo. Hlavnû v‰ak nefungovala cenzura. âást
starého vedení BBC odstoupilo. Nové se rychle omluvilo a Tony Blair chce udûlat za
vûcí tlustou ãáru. Problém je ale v tom, Ïe informace o zbraních hromadného niãení
byla nepravdivá. KvÛli této informaci se ‰lo do války a tak je zapotﬁebí vytvoﬁit novou
nezávislou komisi, která to opût vysvûtlí. Tentokrát tyto komise budou dvû. Jedna ve
Spojen˘ch státech a druhá opût ve Velké Británii. Jmenují je, jak jinak, americk˘
prezident a britsk˘ premiér a pro jistotu v˘sledky budou známy aÏ po americk˘ch
volbách.
Dopad ‰etﬁení Lorda Huttona se objevil jiÏ druh˘ den. BBC ve vysílání pro zahraniãí
si svého oblíbeného premiéra dala hned do znûlky a potichu se „znormalizovala“.
A jak se normalizuje v sousedních Spojen˘ch státech, kde media vedená CNN, byla
servilní vÛãi vládû a kde po poklesu volebních preferencí prezidenta Bushe nevûdí,
jak otoãit kabát. Tam to vzali z jiného konce. Pﬁi americkém fotbalu (pouÏil bych slova
kopaná, ale ona je to spí‰e házená) se zpûvaãka Janet Jacksonová jaksi odhalila. (O
tomto poãinu informuje na str. 11 lépe Vladimír Cícha z Vancouveru, kter˘ byl blíÏe
ãinu a mûl tudíÏ jasnûj‰í televizní obraz.)
Nebyl to první takov˘ poãin pﬁed televizními obrazovkami. Vloni, kdyÏ Rolling
Stones vymítali ìábla z Toronta, pouÏilo nesãetné mnoÏství bosorek pﬁed zraky
televizních kamer stejného rituálu. Nikdo se nepohor‰oval nad nemravností tûchto
neopatrn˘ch panen. Naopak ukázalo se to jako zbraÀ úãinná a do Toronta opût teãou
kulturní investice. Podle kanadsk˘ch norem pro televizní vysílání, pokud se tak stane
po 21. hodinû, na tom není nic ‰patného. Pouze by divák mûl dostat dopﬁedu patﬁiãné
upozornûní. To se na Super Bowlu nestalo. Pro budoucnost by tedy staãilo malé
upozornûní a zakázal bych pro jistotu sportovní pﬁenosy dûtem do ãtrnácti let. (Mají
trávit voln˘ ãas uãením a ne ãumûním na blbosti v televizi.)
Problém je v tom, Ïe by to mohlo pﬁitáhnout jinou skupinu divákÛ a to tu, která nemá
o házení ‰i‰at˘m míãem vÛbec zájem a s napûtím by bez úspûchu ãekala celé hodiny
na Janet Jacksonovou. Situace je to zdánlivû neﬁe‰itelná. Ne tak pro na‰e jiÏní
sousedy. Ti to vyﬁe‰ili tak Ïe budou vysílat oskary chytrohoráck˘m pﬁím˘m pﬁenosem.
Vysílat se bude, ale s pûtisekundov˘m zpoÏdûním. Pokud máme informace, pÛvabná
Janet vloni ani letos na oskarech nevystupovala ani vystupovat nebude. Herci a
zpûváci vãetnû Cher byli vÏdy ﬁádnû zahaleni. Tohle tedy problémem nebylo. Co v‰ak
vloni vzbudilo pozornost byly v˘roky nûkolika aktivistÛ proti válce v Iráku a prezidentu
Bushovi. Ty ov‰em také letos neuvidíme. Neuvidíme Ïádn˘ skandál, tudíÏ se vlastnû
nemusíme dívat a autocenzura se postará o zbytek nudy.
Aby nám to zde v Kanadû nebylo líto, tak i zde se vlk naÏral a koza zÛstala celá.
Nechci ﬁíkat, Ïe Don Cherry vyniká inteligencí. Ménû inteligentní neÏ on sám jsou v‰ak
jeho komentáﬁe t˘kající se evropsk˘ch hokejistÛ. Zkrátka pﬁijal roli blba. To v‰ak
nikomu nevadilo. V okamÏiku, kdy se v‰ak neomalenû pustil do francouzsk˘ch
KanaìanÛ, dostal za vyuãenou.
Popularita Dona Cherryho je znaãná. Hlavnû díky tomu, Ïe divák má pocit, Ïe je
chytﬁej‰í neÏ ten inteligent a hokejov˘ odborník na obrazovce. JenÏe o Donu Cherrym
se diskutovalo v parlamentu a tak nezávislá CBC pﬁistoupila k opatﬁení. Ïe vylep‰í
jeho profil a kdyÏ nûco nepatﬁiãného plácne, tak to zkrátka neodvysílá. Jeho poﬁady
zkrátka pﬁedtoãí. A Don Cherry ten si zase bude dávat pozor na vlastní zobák.
Ne Ïe by mi bylo líto Dona Cherryho, ale je zvlá‰tní, jak pomalu pﬁijímáme pronikání
plíÏivé cenzury do na‰eho Ïivota.
Ale‰ Bﬁezina
***

Bílí neangaÏovaní sloni dorazili do Toronta

Anketa
Otázka pro ãíslo 3/2004 znûla: 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?
Daniel âiÏinsk˘, Ïivnostník, Praha: M˘m nejoblíbenûj‰ím pivem je Eggenberg, dﬁíve
âesk˘ Krumlov. BohuÏel jde o men‰í pivovar, za kter˘m, pokud vím, nestojí Ïádn˘
kapitálovû siln˘ investor, takÏe rozhodnû neovlivÀuje ãesk˘ monopolizovan˘ trh. MoÏná je
to ale dobﬁe, protoÏe pak mohou nabízet opravdové pivo namísto limonád s pivní pﬁíchutí.
Za zmínku stojí také Bernard, osobité pivo s ãistou bílou pûnou. Rodinn˘ pivovar v
Humpolci vyrábí kromû Bernarda také Sváteãní leÏák v patentních lahvích znám˘ch ze
“star˘ch dobr˘ch ãasÛ”.
Radovan Holub, publicista, ·piãák: Moje nejoblíbenûj‰í pivo je Baron Trenck z
brnûnského pivovaru, kde se vaﬁí také Starobrno. Mám rád také plzeÀská piva, zejména
dvanáctistupÀová.
Jan Chalupníãek, Calgary(?): Pilsner Urquell je nejlep‰í!!!
Petr Krejãí, politick˘ poradce, Praha: Jsem spí‰e milovník vína neÏ piva, tak má
odpovûì nebude úplnû kvalifikovaná. Ono také velmi záleÏí na tom, kde a kdo pivo ãepuje.
Leã nejvíce mnû chutí produkty pivovaru Bernard.
Petr RÛÏiãka, hudební manaÏér, Teplice: Tady není co ﬁe‰it, na‰e jedniãka je PlzeÀsk˘
Prazdroj a dvojkou jsou Gambrinus a budûjovick˘ Budvar (ten bych do USA vozil, aby US
tupci poznali, jak chutná opravdov˘ Budweiser) a trojka je tﬁeba Staropramen nebo
Starobrno a je jich spousta dobr˘ch, ale ta PlzeÀ je opravdu na‰e jedniãka, ale musí se tam
kupovat dvanáctka, ne stﬁíbrná desítka.
Mike Sherriff, elektronick˘ inÏen˘r, Mississauga: Fandím zajímav˘m pivÛm z mal˘ch
nezávisl˘ch pivovarÛ. Z ãesk˘ch piv, která jsou k dostání zde v Ontariu doporuãuji Budvar
- zde se ov‰em smí prodávat pod jménem Czechvar. Je to totiÏ poﬁád je‰tû v ãesk˘ch rukou.
V Anglii, odkud pocházím, je v supermarketech dost dobr˘ v˘bûr ãesk˘ch a slovensk˘ch
piv. Jinak je tomu zde v Kanadû v prodejnách LCBO. Náv‰tûvníkÛm âeské Republiky bych
doporuãil Budûjovick˘ Budvar a potom to, co se nabízí v nezávisl˘ch mal˘ch místních
pivovarech v oblastech mimo Prahu.
Anketa pro ãíslo 4/2004: Kterého politika pokládáte za nejhloupûj‰ího a kter˘ politick˘
v˘rok vás zaujal pro svou blbost.
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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Obituary

Za Marcelou Látovou
Paní Marcela Aloisie Látová byla
pﬁíkladem ãlovûka, kter˘ v dobû hluãn˘ch
bombastick˘ch zpráv miloval spí‰e tich˘
a pokorn˘ pﬁíbûh. Milovala spoleãenství,
kde se kladl dÛraz na vûci podstatné, kde
dominovala duchovní dimenze. Dokázala
hovoﬁit o francouzsk˘ch spisovatelích,
milovala zﬁejmû více knihy neÏ televizi.

Záznamník: (416) 530-0202
Fax: (416) 530-0069
E-mail: abrezina4222@rogers.com
satellite1-416@satellite1-416.com
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.
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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)

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.
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.

mlad‰ího Milana. V roce 1946 se vdala a
v roce 1952 se jí narodil syn Michael.
Vyuãila se módní krejãovou, pracovala v
bance, odkud musela po odchodu bratrÛ
na Západ odejít a opût pracovala jako
‰vadlena. Pozdûji jako prodavaãka v
obchodû. V roce 1968 ode‰la do Kanady,
kde musela znovu zaãínat. Nejprve opût
v obchodû, pﬁed odchodem do penze
jako pokladní v hotelu.
Ve volném ãase se vûnovala charitativní
ãinnosti v Dámském odboru a po odchodu
do dÛchodu opût hodnû cestovala. Do
poslední chvíle, i kdyÏ jí neslouÏilo jiÏ
zdraví, zÛstala svûÏí po duchovní stránce
a pﬁi komunikaci s okolím.
Jejímu synu Michaelovi, sna‰e Blance,
vnouãatÛm Kateﬁinû, Krist˘nû, Michaelovi
jr. a Kasandﬁe, bratru Václavu ·ídlovi,
jeho Ïenû Sheile a jejich dcerám Elizabeth
a Marii vyslovujeme upﬁímnou soustrast.
abe
***

Zemﬁel Kristián Kopp
Ráda vzpomínala na evangelick˘ sbor
na ÎiÏkovû, ale mûla ráda i
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor a kdyÏ
jiÏ jej nemohla nav‰tûvovat v posledních
mûsících svého Ïivota, tak si jednou
nechala pustit kázání po telefonu.
Byla to elegantní dáma, která
odzbrojovala okolí svou vlídností a
dobrotivostí. Ráda cestovala a zajímala
se o umûní. Narodila se v Praze 16. ledna
1921. Mûla tûÏké dûtství, brzy jí zemﬁela
matka a spolu se star‰ím bratrem
Václavem se musela starat o deset let

S hlubok˘m zármutkem oznamujeme
celé ãeské a slovenské komunitû, Ïe ve
stﬁedu 4. 2. 2004 v Ottawû náhle zemﬁel
pan Kristián Kopp.
V‰ichni, kdo jsme Kristiána Koppa znali,
budeme na Kristiána vzpomínat jako na
dobrého a ãestného kamaráda, a velmi
obûtavého ãlovûka, kter˘ mnoho vykonal
pro na‰í komunitu. Bude nám velice
chybût.
Paní Otce Koppové a celé její rodinû
vyjadﬁujeme co nejhlub‰í soustrast.
Za v‰echny, kteﬁí Kristiána znali,
Milo‰ ·uchma

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

February 12, 2004

Ode‰el Nicholas
Goldschmidt
V Torontu zemﬁel Nicholas Goldschmidt,
kanadsk˘ operní impresario a zakladatel
Canadian Opera Company. Bylo mu 95
let. Narodil se v Tavikovicích v âeské
republice a do Toronta pﬁi‰el v roce 1946.
Stal se ﬁeditelem Royal Conservatory
Opera School, a zaloÏil nejen COC, ale
také festivaly jako napﬁ. Guelph Spring a
Algoma Fall.
***

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

Knihovna na Masaryktownu

Slovenská ‰kola v Oakville

Pondûlí a pátek: 16:00-18:00, stﬁeda: 16:00-21:00

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

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.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
11.2.2004 v 2:28
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
26. 2. 2004
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Czech &Slovak Institutions

âeské velvyslanectví

MILAN RÚFUS

Czech Embassy

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

POCTA BÁSNIKOVI
PRI PRÍLEÎITOSTI
75. NARODENÍN BÁSNIKA
PÁSMO POÉZIE
spojené s v˘stavou obrazov
Slava Brezinu
28. FEBRUÁRA 2004
o 19:00 hodine
CHURCH
OF ST. LUKE LUTHERAN
3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch)
TORONTO
Vstupné $5.00

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

Kalendáfi
14.2. (so) 18:00
Valentine’s Party
Bohemian Restaurant
Waterdown (905) 689-6013
***
14. 2. (so.) 19:00
Veselice
Farnost sv. Pavla
***
15. 2. (ne.) 14:30
73. valna 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
Farní ples Farnost sv. Václava
***
28. 2. (so.) 9:00
32. sokolské zimní hry
Horseshoe Valley, Barrie Sokolska zupa
kanadska
***
28. 2. (so. ) KﬁesÈansk˘ klub Farnost sv.
Pavla
***
3. 3. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ (videofilm)
Kostel sv. Václava
***
14,3. (ne) 10:30-16:00
KniÏní nedûle na Masaryktownu
***
17. 3. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava
***
4. 4. (ne.) 12:00
Sokolske velikonoãní trhy
Kostel sv. Václava
Sokol Toronto
***
7. 4. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ (videofilm)
Kostel sv. Václava
***
17. 4. (so.) 19:00
Jarní zábava Farnost sv. Václava
***
21 (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava
***
24. 4. (so.)
KﬁesÈansk˘ klub Farnost sv. Pavla
25. 4. (ne.) 17:00
Nocturno: Radim Zenkl Masaryktown
***

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.
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

Farnost svatého Václava
poﬁádá v sobotu 21. února 2004

FARNÍ PLES
ve spoleãenské hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Avenue, Toronto
K tanci a poslechu hraje hudba Miro Letka
Vstupné v pﬁedprodeji (do 15. února) 25 dolarÛ
Studenti 15 dolarÛ
U vchodu 30 dolarÛ
(V cenû je zahrnuta veãeﬁe)
Hala bude otevﬁena v 18 hodin
Veãeﬁe se bude podávat v 19 hodin
Zahájení plesu ve 20 hodin

Tombola:
Hlavní cena: Zpáteãní letenka Toronto-Praha, vûnovaná âSA
Spoleãensk˘ odûv
Rezervace nutná!
Vstupenky u pana Ovãaãíka kaÏdou nedûli po bohosluÏbách
nebo telefonicky:

416/225-9324.

Pﬁijìte si zacviãit, zahrát volejbal nebo nohejbal do Sokola!
Dospûlí - kaÏdou stﬁedu: 20:00 - 22:00 hod.
Dûti - kaÏdou sobotu:16:30 - 18:00 hod.
Gyros Gymnastics, 12 Densley Avenue
(severnû od Keele & Eglinton Avenue West)

Volejbal - kaÏdé pondûlí: 19:30 - 22:00 hod.
Nohejbal - kaÏdou stﬁedu:19:30 - 22:00 hod
George Harvey Collegiate,1700 Keele Street
(jiÏnû od Keele & Eglinton Avenue West)

Informace: Jan Waldauf 416/626-3476
Ivo Sypták 416/656-0490

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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Bﬁetislav a Jitka si vy‰li do svûta

Medical

Svûtové premiéﬁe je odzvonûno. Inscenace Bﬁetislav a Jitka aneb Jak se dûlá mapa Evropy Brigity Hamva‰ové podle novely
Miloslava ·vandrlíka Nemravná dívka na vdávání proÏila svÛj kﬁest: úspû‰nû vplula do ﬁad tûch her, na které se bude chodit
spí‰e rádo. neÏ nerado. Pro jemn˘ a inteligentní humor, pro slovní hﬁíãky, kter˘m nejlépe rozumûjí jenom âe‰i a Slováci, pro
jednoduchou linii zápletky, a v tom torontském pﬁípadû i pro hravou a dûj netﬁí‰tící paravanovou pﬁestavbu scény (nápad to
Laciho Hamva‰e), pro barevnû nepraktovsky vyhlíÏející kost˘my a veskrze pﬁíjemnou hudbu, která celé to pûtatﬁicetiãlenné
kolektivní konání svázala do uzlíãku hezké podívané a pﬁíjemném nabíjejícího proÏitku. Nu a Nové divadlo v Torontû má zase
ve své historii o jednu hru, jejíÏ témûﬁ kaÏdé pﬁedstavení bylo vyprodáno, více.

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
Z pﬁedstavení Bﬁetislav a Jitka: nahoﬁe zleva: D. Beláãiková, J. ·koda, P. Král, dole: M. Crhák, Z. Novotná, J. ·míd, Z. Borovjaková, J. KoÏelka , Z. Matejkoviãová.

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

Nevím, na jak dlouho se zadrápnou do
divákovy pamûti historické poznatky o
vzniku ãeského státu na poãátku jeho
zrodu vÛbec, ale jedno vím urãitû, Ïe
bude vûdût, kdo byli Bﬁetislav a Jitka (a
potaÏmo i Oldﬁich a BoÏena a potaÏmo i
Pﬁemysl Oráã a Libu‰e), a Ïe tento pár v
jejich vûdomí uÏ navÏdy zÛstane pospolu.
A Ïe souãasnû s nimi se jim také vybaví
tak protikladnû vyhlíÏející dvojice - vûãnû
Ïijící krásná Legenda (v noblesním podání
Jany Fabiánové) a skuteãnosti znal˘
pamûtník, stará vojna Marek (s nosnou
dávkou Ïivotního nadhledu v podání Pavla
Krále). Do povûdomí by se mohly alespoÀ na nûjak˘ ãas - zapsat i dal‰í
postavy: tﬁeba chvílemi skuteãnû svou
du‰í a ãiny rozevlát˘ Bﬁetislav (Jan ·míd),
rozmarná a nakonec zkrocená Jitka
(Zuzana Novotná), ãi hlava Vr‰ovcÛ
Kochan (stylizovan˘ s citlivou dávkou
sebeironie Ivanem Rázlem), proradn˘ a
hloupû pﬁesnaÏiv˘ Prkvo‰ (Petra

IVANA WELLS
SALES REPRESENTATIVE

REAL ESTATE EXPERIENCE SINCE 1980
Specializing in West Toronto & Mississauga

Bus & Pager 416/235-2500
Direct Line 905/274-6555
West Realty Inc., REALTOR

Kohouta, jemuÏ se za pﬁesvûdãivé
zvládnutím postavy aÏ k mezi komiãnosti
role dostalo potlesku na otevﬁené scénû),
rozváÏn˘ a bojovn˘ Ota Bíl˘ (ve
vyváÏeném úsmûvném podání Bohdana
ZatovkaÀuka, jemuÏ lze vzdát hold i za
zpracování hudebního motivu, kter˘m
byla hra provázána), v‰emi otloukan˘
Juan (v intencích Ïivotu nerozumûjícího,
nakonec poustevníka, zvládnuto
Martinem Bonhardem - a dal‰í potlesk na
otevﬁené scénû - jemuÏ obecenstvo
fandilo za jeho naivní pﬁímoãarost - kdo
ví, kolik divákÛ se v nûm poznalo…), a
dal‰í.
Ov‰em nev‰ední pozornost - kromû
dal‰ích postav zbrojno‰Û v‰ech tﬁí rodÛ a
ﬁeholnic ãi abaty‰e - si zcela po právu
vydobyl Arnold Ucho v podání Martina
Danãovského, kter˘ sv˘mi vstupy
protkával v podstatû celou hru. Udával jí
tempo a míru dramatiãnosti. MoÏná si to
ani on sám tak docela neuvûdomil, ale
vedle prÛvodcÛ historií Legendy a Marka
vlastnû táhl cel˘ dûj. Je skuteãnû
pochutnání se na nûj dívat a vnímat jeho
herecké polohy. Martin vÏdycky do role
tak nûjak spadne, chÀapne ji zvlá‰tním
zpÛsobem zevnitﬁ a nepustí. V‰imli jste si
také, Ïe nic kolem sebe nevnímá, Ïe jeho
oãi byly prostû oãi Arnoldovy… ale pﬁitom
si staãí uhlídat i texty okolních, a v pﬁípadû
kolapsu zachraÀovat improvizací. Rozen˘
herec… bravo, Martine.
Na‰i diváci vidûli celou ‰kálu obliãejÛ
znám˘ch a také neznám˘ch. K tûm, které
uÏ znají patﬁí tﬁeba Milan Crhák, Bohou‰

Máca, Dá‰a Beláãiková, Zuzka
Borovjaková, Jirka ·koda, Julek Münster,
Peter Hamva‰ a Viktor Matejkoviã.
Nováãci Zuzka Matejkoviãová, Josef
KoÏelka, Roman Kozák a Pavel Novák
odvedli také pûkn˘ v˘kon. Zejména
poslednû jmenovan˘, kter˘ alternoval
postavu Marka a souãasnû mûl i svou roli
zbrojno‰e Kvasonû. A na zkou‰kách snad
zaskakoval postavu kaÏdou. Jak lze
tipovat, v souboru zÛstane, ãímÏ získají
strany obû.
Nu a je‰tû na dva lidi nesmíme
zapomenout (ono by si to zaslouÏili
v‰ichni, ale místo je vymezené…) - na
Ivo Mejzra a Pavla Chri‰tofa. Ivovo
“dovádûní” ze zvukov˘ch efektÛ do
hudebních poloh v prostoru pﬁeklenutí
zmûn mezi dvaceti obrazy a dvou
interludiích byl jeden profesionální zábûr.
A nejen Ïe si zadovádûl, ale on si to
v‰echno sám musel i vyhledat a natoãit.
Nu a Pavel Chri‰tof ? V jedné spolehlivé
osobû získala reÏisérka postavu kata,
dirigenta pﬁi pﬁestavbû scény a
nesãetného mnoÏství rekvizit. DrÏel ses
perfektnû, Pavle…
A tak nezb˘vá neÏ v‰em tûm tvÛrcÛm
divadelního konání podûkovat a
podûkovat i kultivovanému a vnímavému
obecenstvu za jeho pﬁítomnost. ProtoÏe
jenom s ním je moÏné v‰emu tomu
herecko-muzikantsko-v˘tvarnému
vynalézání vdechnout Ïivot. Bylo nám
milé s vámi v‰emi - po ty tﬁi perné a pﬁitom
krásné dny - pob˘t.
Vûra Kohoutová
***
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Boris Krajn˘ vystoupí
na Masaryktownu
Kromû Masaryktownu vystoupí tento
klavírní virtuoz je‰tû 17. února v
Hamiltonu, 24. února v Montrealu a 27.
února v Edmontonu, kde uvede skladby
Scarlattiho, Beethovena, Schuberta,
Debussyho, Chopina, Liszta, Skrjabina a
Smetany.
Boris Krajn˘ se narodil v KromûﬁíÏi a
studoval na tamní konzervatoﬁi,
následovala AMU v Praze, studium u
prof. Franti‰ka Maxiana a postgraduální
studium u Ivana Moravce. Vystupoval
jako sólista PraÏského komorního
orchestru a âeské filharmonie. Mimo jiné
vystupoval v Japonsku, Austrálii a JiÏní
Africe. Jeho interpretace Ravelova
klavírního koncertu s Brnûnskou
filharmonií v Carnegie Hall je oznaãována
kritiky za jednu z nejlep‰ích. Nahrál ﬁadu
CD, vãetnû celého kompletního díla právû
Maurice Ravela. V Kanadû není poprvé a
v Torontû kromû Masaryktownu mûl
Recital pro Mozartovu spoleãnost a 12.
února vystupuje v North Yorku v Toronto
Centre for the Arts.
mk
***
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Architekt Frank Gehry pﬁedstavil
transformaci Art Gallery of Ontario

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

Îelary a Most jsou
nominovány na Oscara

Los Angeles-mzv-Mezi nominacemi na
leto‰ní americké filmové ceny je v
kategorii cizojazyãn˘ch snímkÛ i ãesk˘
film Îelary reÏiséra Ondﬁeje Trojana a v
kategorii krátk˘ch filmÛ ãeskoamerick˘
poãin Most. TrojanÛv snímek mûl pozitivní
recenzi v prestiÏním ãasopise Variety,
ale nedostal se zatím do ‰ir‰í distribuce.
PÛlhodinov˘ film Most byl natoãen
americk˘m
reÏisérem
Bobby
Garabedianem v âR a Polsku s ãesk˘m
herci v ãeském jazyce. Svou svûtovou
premiéru si odbyl na loÀském Sundance
festivalu nezávisl˘ch filmÛ a po cel˘ loÀsk˘
rok sbíral ceny po svûtov˘ch festivalech.
***

âSSK ve Vancouveru Ïádá
odvolání honorárního konzula
Jak uvádí Vancouversk˘ vûstník a MFDnes, Ïádá vedení vancouverské odboãky
âSSK odvolání honorárního konzula K. E.
Newmana. DÛvodem je Ïaloba, která byla
proti nûmu a jeho firmû podána u
vancouverského Nejvy‰‰ího soudu dne 16.
prosince 2003. O této Ïalobû informoval 29.
12. 2003 Vancouver Sun a 2. 1. 2004 pﬁinesla
s panem Newmanem rozhovor reportérka
stanice CTV. Velvyslanec Vladimír Kotzy
pro MFD zdÛraznil, Ïe pokud pan Newman
nebyl odsouzen, je nutné na nûj pohlíÏet jako
na nevinného.
zpravodaj/mfd
***

5,21CDN $
4,25 CDN $
19,19 Kã
23,53 SK
1,36 CDN $
1,69 CDN $

Toronto Star - 7.2.2004

1 CDN $
1 US $
1 EURO
100 Sk

19,85 Kã
26,48 Kã
33,32 Kã
82,13 Kã

Quick - 8.2.2004

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Dne 28. ledna 2004 prezentoval svûtoznám˘ kanadsk˘ architekt Frank Gehry, jak by mûla vypadat
nová budova AGO. Na ﬁadû modelÛ demonstroval zmûny, ke kter˘m by mûlo dojít v letech 2005-2007.
Sklenûná severní stûna odstraní bariéru mezi galerií a ulicí. Sochy, které jsou v galerii budou vidût i
z ulice. Fasáda z titania, která je dlouhá dvû stû metrÛ je zvolena proto, aby v pochmurn˘ch dnech
dodala „veselej‰í“ atmosféru. Nová budova zvût‰í svou rozlohu o dvacet procent. Podstatnû se v‰ak
zvût‰í prostor pro obrazy, fotografickou sbírku, evropské i kanadské umûní.

Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540

abe

Slovenské divadlo
Kanadská základina pre umenie a divadlo
pripravuje na‰tudovaÈ tohto roku
veselohry Jozefa Hollého Kubo a Jozefa
Gregora Tajovského Îensk˘ zákon.
Obraciame sa na v‰etk˘ch Slovákov a
Slovenky z Toronta a okolia, ktorí túÏia
vystúpiÈ na “doskách ktoré znamenajú
svet”, aby sa pri‰li predstaviÈ dÀa 25.
alebo 26. februára 2004 na 8 Hillcrest
Avenue v Toronte (stanica Subway North
York).
Stretnutie si dojednajte telefonicky na
ãisle 416/221- 0418.
Skú‰aÈ zaãnneme zaãiatkom marca.
UÏ vopred sa te‰íme na tvorivú
spoluprácu.
M. Valéria Tóth
***

1-416

E-mail: emestic@hotmail.com

Business

ABE

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!

Elektronická kompjuterová
tiskaﬁská sazba v 11 jazycích
na poãkání
Manuelní sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.
Pouze z perfektních strojopisÛ!
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abrezina4222@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech
Republic Chamber
of Commerce
Kanadsko-ãeská
obchodní komora

Tanec potrvá do 1 hodiny!

(905) 689-6013
215 Dundas St. East, No. 5 Highway

In the Heart of Waterdown

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
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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Hledáme slovensky hovoﬁící
opatrovatelku
pro dvû holãiãky ve vûku 2,5 rokÛ a
7 mûsícÛ.
Pouze opatrování dûtí s docházkou.
Musí mít ráda psi a koãky (nemusí s nimi
chodit ven).
Oba rodiãe pracují mimo domov.
Pracovní doba: pondûlí-pátek: 8-17 hod.

Oblast Yonge & Finch

Tel.: 416/221-6000
E-mail: shelley@rogers.com
www.execunannies.com
1404-3

Denní kronika
7.2.2004

Slovenská koruna dobieha
ãeskú
BRATISLAVA-sme (bro) -Ceny v âeskej
republike si musia ºudia zo Slovenska násobiÈ
uÏ iba ãíslom 1,25, ak ich chcú prepoãítaÈ na
slovenské koruny. V zmenárÀach totiÏ stojí
jedna ãeská koruna jednu slovenskú a 25
halierov.
Posledného tri a pol roka bolo treba zaplatiÈ
viac. „Kurz je najniÏ‰ie od septembra 2000,”
povedal díler Slovenskej sporiteºne Juraj
Zabadal.

Od rozdelenia âesko-Slovenska pred 11
rokmi sa uÏ raz stalo, Ïe kurz klesol pod jedna
k jednej. „Na prelome rokov 1997 a 1998 sa
veºmi krátke obdobie ocitol pod touto úrovÀou,
no bolo to vtedy neodôvodnené oslabenie
ãeskej koruny,” spomína Zabadal.
Naopak, najdrah‰ia bola ãeská koruna v
polovici roka 2002, keì bolo treba za Àu
zaplatiÈ celú jednu slovenskú a e‰te vy‰e 50
halierov.
Ak by kurz ãeskej koruny klesal tak r˘chlo
ako v posledn˘ch mesiacoch, e‰te tento rok
by bol jedna k jednej. To je v‰ak veºmi
nepravdepodobné.
***

Petr ChudoÏilov: Beze slov
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Premiér: Nechoìte
na referendum
BRATISLAVA-sme (sp, sita)-Krátko
potom, ão prezident Rudolf Schuster
vyhlásil termín referenda o predãasn˘ch
voºbách na deÀ prezidentsk˘ch volieb 3.
apríla, premiér Mikulá‰ Dzurinda vyzval
obãanov, aby referendum ignorovali.
Premiér svoju v˘zvu zakladá na tom, Ïe
by nebolo dobré zastaviÈ alebo spomaliÈ
reformy. „Z môjho pohºadu je dôleÏité,
aby ºudia takúto nepoctivú aktivitu
ignorovali,” povedal podºa agentúry
TASR.
Hovorca prezidenta Ján Füle tento v˘rok
komentoval stroho: „AÏ tak sa bojí?”
Opozícia tvrdí, Ïe Dzurinda si neváÏi
jeden z priamych nástrojov demokracie
a má obavy z hlasovania ºudí. V koalícii
sa zasa objavili hlasy, Ïe premiér by mal
byÈ vo v˘rokoch opatrnej‰í.
·éf parlamentného klubu SMK Gyula
Bárdos sa obáva, Ïe priama v˘zva na
ignorovanie referenda „môÏe byÈ
kontraproduktívna”. Na Dzurindovom
mieste by sa najskôr poradil s partnermi
vo vládnej koalícii a aÏ potom by reagoval.
„Bolo by racionálnej‰ie hovoriÈ ºuìom,
aké následky moÏno oãakávaÈ po
referende,” mieni Bárdos.
Podpredseda Smeru Robert KaliÀák
povaÏuje Dzurindove v˘roky za nehodné
predsedu vlády. „Degraduje referendum
ako najvy‰‰iu formu demokracie.
Dzurinda nie je ‰éfom akcií, Slovensko
mu nepatrí,” povedal KaliÀák.
PoslankyÀa HZDS Irena Belohorská
povedala, Ïe HZDS sa ocitlo v
„‰alamúnskej pozícii”. Podºa nej prezident
Rudolf Schuster vyuÏil referendum na
svoje zviditeºnenie a Mikulá‰ Dzurinda
zase len na svoje ciele. „Na‰im voliãom
odporúãame, aby sa referenda zúãastnili
a aby pochopili aj hru pána prezidenta,”
povedala Belohorská.
Politológ ªubo‰ Kubín si myslí, Ïe
premiér vyslal signál odporcom
predãasn˘ch volieb „v správny ãas” a
neobáva sa opaãného efektu, Ïe ºudí,
naopak, vyprovokuje na úãasÈ.
Problémom je v‰ak podºa neho to, Ïe
referendum sa stalo súãasÈou politického
boja a nie v‰etci ho vnímajú ako
zmyslupln˘ nástroj rozhodovania o
dôleÏit˘ch otázkach.
Premiér Dzurinda je proti referendu aj
preto, Ïe opozícia chce vyuÏiÈ doãasnú
nízku popularitu koalície. Je presvedãen˘,
Ïe v druhej polovici volebného obdobia
sa situácia zmení v prospech koalície.
Problém referenda prirovnal k
futbalovému zápasu, keì nie je korektné
skonãiÈ ho v polãase. Rovnako je to s
volebn˘m obdobím.
***

Referendum láka
vy‰e 63 percent obãanov

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

BRATISLAVA-sme-Na referende o
predãasn˘ch voºbách by sa urãite
zúãastnilo takmer 38 percent obãanov a
asi by sa zúãastnilo takmer 26 percent
voliãov. Prieskum verejnej mienky od 21.
do 26. januára na reprezentatívnej vzorke
2241 respondentov uskutoãnil OMV SRo
v spolupráci s Ústavom politick˘ch vied
SAV. Svoju ochotu zúãastniÈ sa teda
deklaruje 63,3 percenta respondentov,
ão je o tri desatiny viac ako v decembri.
K referendov˘m urnám urãite nepôjde
20,3 percenta respondentov a asi sa
nezúãastní 13 percent op˘tan˘ch.
OdpovedaÈ nevedelo 3,4 percenta
osloven˘ch.
***
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Gross jde
do boje o pﬁedsedu âSSD
Praha-právo/Alexandr Mitrofanov-Pád
voliãsk˘ch preferencí soc. dem. a nervozita
v této stranû pﬁimûly prvního místopﬁedsedu
âSSD a vlády Stanislava Grosse, k politicky
v˘bu‰nému rozhodnutí. Na sobotní
konferenci stﬁedoãeské soc. dem. v Praze
poprvé veﬁejnû pﬁipustil, Ïe na ﬁádném sjezdu
na jaﬁe 2005 vyzve na souboj pﬁedsedu
strany Vladimíra ·pidlu.
Premiér na stejném místû prohlásil, Ïe je
pﬁipraven si to na sjezdu rozdat s kter˘mkoli
kandidátem na nejvy‰‰í funkci v âSSD.
·pidla a Gross zareagovali na projev ‰éfa
stﬁedoãeské soc. dem. Richarda Dolej‰e,
kter˘ po ﬁadû kritick˘ch pﬁipomínek k
souãasné politice âSSD a jejímu postavení
v koaliãní vládû pﬁímo ﬁekl, Ïe by se Gross
mûl ucházet o kﬁeslo pﬁedsedy strany.
Gross hned na zaãátku svého
pÛlhodinového projevu prohlásil k Dolej‰ovû
v˘zvû: “Pokud budu mít dÛvûru stﬁedoãeské
organizace a pokud to bude ku prospûchu
soc. dem., tak pﬁed tímto krokem neuhnu, a
ne kvÛli sobû, ale kvÛli soc. demokracii.”
ZároveÀ v‰ak dodal, Ïe to je jediné, co na
toto téma nyní ﬁekne, a nepﬁál by si k tomu
Ïádné usnesení konference. Právu pak
uvedl, Ïe debata o pﬁí‰tím sjezdu a o tom,
kdo by mûl v jak˘ch pozicích b˘t, by se mûla
odehrávat na pﬁedsjezdov˘ch okresních a
krajsk˘ch konferencích. Potvrdil, Ïe právû
tehdy by ho mohla vyzvat stﬁedoãeská
organizace, aby kandidoval na pﬁedsedu
âSSD.
·pidla na stejném místû zvedl hozenou
rukavici. “Jsem pﬁipraven na ﬁádném sjezdu
- protoÏe tak to má b˘t, tehdy je sezóna, kdy
se hodnotí - si to rozdat s k˘mkoliv. PﬁedloÏit
bilanci a hájit ji. Jsem si jist, Ïe ta bilance
bude docela slu‰ná,” prohlásil ·pidla z
tribuny konference. Dal tak najevo, Ïe
nepﬁedpokládá pﬁedãasné úãtování a
mimoﬁádn˘ sjezd strany na základû v˘sledku

The New Heart of Celts Pub
2872 Dundas St. W.
západnû od Keele St.
Toronto, Ontario, tel.: 416/766-4421
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âSSD v trojích leto‰ních volbách.
NovináﬁÛm pak ·pidla ﬁekl, Ïe pﬁípadnou
Grossovu kandidaturu povaÏuje za naprosto
pﬁirozenou vûc a Ïe se mu s prvním
místopﬁedsedou spolupracuje i za tûchto
okolností v˘bornû.
Na dotaz, zda nehodlá následovat pﬁíklad
nûmeckého kancléﬁe Gerharda Schrödera,
kter˘ rezignoval na funkci ‰éfa nûmecké
soc. dem., ·pidla ﬁekl: “Jsem pﬁipraven
dotáhnout reformu a jsem pﬁipraven si to na
sjezdu rozdat s k˘mkoliv.”
Gross ve svém projevu mimo jiné kritizoval
dosavadní neschopnost soc. dem.
vysvûtlovat lidem, proã dûlá reformy.
“Nedûláme je pﬁece kvÛli tomu, abychom
dûlali reformu pro reformu, my to nedûláme
kvÛli tomu, abychom se zalíbili a mohli
vstoupit do Evropské unie, my to nedûláme
kvÛli bilanci státního rozpoãtu, my to pﬁece
nedûláme kvÛli nûjakému Mezinárodnímu
mûnovému fondu, my to nedûláme kvÛli
koalici. My to dûláme pro to, aby se v tomto
státû normálnû, slu‰nû Ïilo,” uvedl Gross.
Za úkoly âSSD oznaãil udrÏení tempa rÛstu
ekonomiky, coÏ podle nûj bez aktivní státní
hospodáﬁské politiky nepÛjde. Soc. dem.
podle Grosse musí také udrÏet rozumnou
míru pﬁerozdûlování a tempo rÛstu mezd.
“Nûkdy nûjak˘mi nástﬁely rozkmitáváme
pﬁíli‰ mnoho jistot, o kter˘ch lidé mají pocit,
Ïe na nich jejich Ïivot stojí,” poznamenal
Gross. Lidé podle nûj nejsou hloupí, ale
musí dostat ‰anci, aby rozumûli sociální
demokracii. “Co jim pﬁedvádíme my? My jim
pﬁedvádíme rozhádanost. Neuplyne t˘den,
aby jeden soc. demokrat nezpochybnil
druhého soc. demokrata, nezpochybnil
nûjaké rozhodnutí,” dodal Gross.
Podle ·pidly se komunisté chtûjí vrátit zpût.

“A tváﬁí se, Ïe kdyÏ se vrátí zpût, bude to mít
jiné dÛsledky neÏ tehdy. Ty dÛsledky budou
stejné a mÛÏeme je odhadnout velmi dobﬁe,”
dodal.
ZároveÀ prohlásil, Ïe je pﬁipraven a
odhodlán vést koaliãní vládu. “Tato koaliãní
vláda má své nedostatky, ale je nástrojem a
kompromisem, kter˘ umoÏní zrealizovat
podstatnou ãást na‰eho volebního
programu,” uvedl ·pidla.
Dolej‰ ve svém projevu mimo jiné napadl
ministryni zdravotnictví a místopﬁedsedkyni
âSSD Marii Souãkovou, o níÏ prohlásil, Ïe
její konání není pro stranu prospû‰né. Vyzval
·pidlu, aby se vrátil k my‰lence rekonstrukce
vlády.
·pidla novináﬁÛm ﬁekl, Ïe rekonstrukce
vlády je plnû v pravomoci premiéra: “MÛÏu
sly‰et rÛzné názory. To rozhodnutí je na
mnû a na nikom jiném.” Víc k tomu ﬁíci
odmítl.
Gross se pro novináﬁe vyjádﬁil, Ïe by od nûj
bylo nekolegiální, kdyby pﬁes média hodnotil
fungování a práci jednotliv˘ch ãlenÛ vlády:
“Mám moÏnost to s nimi probrat z oãí do oãí.”
***
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Sneh zavial cesty u nás
i v âesku

1-416

nepouÏívajú reÈaze.
Kalamitu vãera cestári vyhlásili aj v
niektor˘ch oblastich severn˘ch âiech a
Moravy. Hromadné havárie ochromili
dopravu na diaºnici medzi Olomoucom a
Prostûjovom a medzi Prahou a Mladou
Boleslavou.
Na severozápade âiech spôsobil najväã‰ie
problémy víchor, ktor˘ vyvracal stromy a
strhával strechy. Spadnuté stromy na ãas
uväznili osobn˘ vlak z Chomutova.
Sneh od rána komplikoval dopravu aj v
Rakúsku. ZráÏka viac ako desiatich áut
uzavrela diaºnicu A1 neìaleko Salzburgu.
Musela byÈ uzavretá aj ãasÈ r˘chlostnej
cesty pri Semmeringu. ëal‰ie cesty
uzavrela polícia pre hrozbu lavín.

***

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

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

Siln˘ vietor a husté sneÏenie spôsobili vãera
dopravn˘ kolaps na mnoh˘ch miestach
Európy. U nás bola najhor‰ia situácia na
horsk˘ch priechodoch Donovaly a ·turec.
Blízko Harmanca muselo vãera zaparkovaÈ
asi dvadsaÈ kamiónov, ktoré sa nedostali
cez ·turec. „Napadlo niekoºko centimetrov
snehu a ani obrátiÈ sa nemôÏeme. Sme tu
uÏ od rána,” rozãuºovali sa ‰oféri. Cestári
sa zase sÈaÏovali na kamionistov, ktorí

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

Valentines Day
Zvlá‰tní pozvání

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

na speciality slovenské a ãeské kuchynû

Slovenská restaurace
v západním Torontu

WOODHOUSE
Restaurant & Pub

Svíãková na smetanû
Vepﬁo, knedlo, zelo
SmaÏen˘ s˘r
¤ízek s bramborov˘m salátem
Ro‰tûnky
Dr‰tková polévka
Bramboráky
***
Halu‰ky s bryndzou a kyslou kapustou
Údené varené kolienko
Slovenská kapustnica
Fazulová s úden˘m mäsom
Zemiakové placky
Palacinky
Ovocné knedlíky
V piatok a v sobotu k dostaniu
halu‰ky a údené kolienko s horãicou
V nedeºu
peãená kaãica, ãervená kapusta, knedle.
MoÏnosÈ odberu jedál so sebou (take-out)

Volajte EVU: 416/766-4421

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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Vysoké ceny vyhnali ºudí na
trhoviská
BRATISLAVA - ªudia aj firmy kúpili vlani u
maloobchodn˘ch predajcov menej tovaru
ako pred rokom. Minuli necel˘ch 324 miliárd
korún. Po oãistení od vplyvu cenov˘ch zmien
sa v obchodoch a na trhoviskách predalo o
5,2 percenta menej tovaru ako v roku 2002.
Klesli najmä trÏby v obchodoch, v ktor˘ch
sa kupujú základné potreby. Predajne so
zmie‰an˘m tovarom, medzi ktoré patria
napríklad hypermarkety, ale aj malé
sídliskové obchodíky, ut⁄Ïili takmer o 14,4
percenta menej ako v roku 2002, obchody
zamerané na predaj potravín zinkasovali
podºa ·tatistického úradu o 12,1 percenta
menej.
V˘razne narástli trÏby mimo predajní, teda
v rôznych stánkoch a na trhoviskách. Predaj
tam sa zv˘‰il o vy‰e 10 miliárd korún - asi o
tretinu viac ako v predo‰lom roku. „Tento
trend sa vo v˘raznej miere prejavoval uÏ od

prvého ‰tvrÈroka minulého roka. Vidno, Ïe
zvy‰ovanie Ïivotn˘ch nákladov núti ºudí
uchyºovaÈ sa k lacnej‰ím alternatívam,
medzi ktoré patrí aj nákup v trÏniciach,”
myslí si analytik UniBanky Viliam Pätoprst˘.
Najväã‰ie obchodné reÈazce zatiaº odchod
zákazníkov do trÏníc nezaznamenávajú. „V
predajniach nám poãet zákazníkov rastie.
SnaÏíme sa ich osloviÈ rôznymi akciami a
v˘predajmi, pri ktor˘ch im ponúkame
podobné ceny ako trÏnice, ale pri vy‰‰ej
kvalite,” hovorí Diana Stanková zo
spoloãnosti Ahold, ktorá na Slovensku
prevádzkuje sieÈ predajní Hypernova.
Podobne sa vyjadrila aj hovorkyÀa
Carrefouru Jana Havlíãková.
Podºa ekonómov sa uÏ tento rok dá
oãakávaÈ, Ïe trÏby a spotreba domácností
zaãnú opäÈ rásÈ. „Povedal by som, Ïe
Slováci uÏ majú najhor‰ie za sebou,”
povedal analytik Komerãní banky Vladimír
Kvasniãka.
***
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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.
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/
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch
filmÛ na videokazetách uvádí
premiérovû úspû‰n˘ televizní
osmidíln˘ seriál H. Boãana

CO TEë A CO POTOM,
s pestrou dramatickou mozaikou pﬁíbûhÛ, které
musí kaÏd˘ den ﬁe‰it psycholoÏka v manÏelské
poradnû. Anal˘za psychologÛ i osobit˘ humorn˘
pohled na zachycené situace odkr˘vají v obvykl˘ch
manÏelsk˘ch konfliktech nové a pﬁekvapivé
souvislosti, motivace a zákonitosti.
V hlavní roli psycholoÏky I. Ch˘lková,
dále hrají K. Heﬁmánek, J. Hartl, T. Medvecká,
N. Konvalinková, V. Îilková, J. Smutná, J.
Zahájsk˘, O. Brousek ml. , O. Vízner, O. Navrátil,
J. ·vandová 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
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Nezamûstnanost v lednu
nejvy‰‰í v historii âR
Bez práce je nyní 569 474 lidí * Pokles se
ãeká na Lednová nezamûstnanost v âesku
pﬁedãila v‰echna oãekávání. Dosáhla
historicky nejvy‰‰í úrovnû 10,8 procenta a
oproti prosinci vzrostla o pÛl procenta.
Poãet nezamûstnan˘ch se od prosince
zv˘‰il o 27 054 osob na 569 474 lidí. Z nich
témûﬁ polovina - více neÏ 280 tisíc - jsou
Ïeny. Obrat k lep‰ímu - pod deset procent
- má nastat aÏ v kvûtnu.
“Není to urãitû pﬁíjemné, ale je tﬁeba ﬁíci, Ïe
i v této dobû bylo asi 38 tisíc lidí, kteﬁí na‰li
práci. BohuÏel, pﬁes 70 tisíc práci ztratilo.
NárÛst nezamûstnanosti na pﬁelomu roku
je v‰ak kaÏdoroãní jev. Projevuje se jednak
ukonãení pracovních pomûrÛ na dobu
urãitou, navíc firmy se snaÏí o vy‰‰í
produktivitu práce, a to samozﬁejmû má
vliv na propou‰tûní,” ﬁekl Právu v pondûlí
ministr práce a sociálních vûcí Zdenûk
·kromach.
Míru nezamûstnanosti vy‰‰í neÏ
republikov˘ prÛmûr vykázalo 32 okresÛ.
Nejvy‰‰í byla v okresech Most (24,4 %),
Karviná (21,2 %), Teplice (20,0 %), Jeseník
(19,3), Chomutov (19,2 %), Bruntál a Louny
(shodnû 19,1 %).
NejniÏ‰í nezamûstnanost je v okresech
Praha-západ (3,3 %), Praha-v˘chod (4,1
%) a Praha (4,2 %).
Za velk˘ problém ministr ·kromach oznaãil
nelegální zamûstnávání a dodal, Ïe poãítá
s posílením kontrol. Posteskl si, Ïe
ministerstvo má málo penûz na aktivní
politiku zamûstnanosti: “Leto‰ní 2,481
miliardy korun je mnohonásobnû ménû
neÏ to, co mají k dispozici mí kolegové
napﬁíklad v ãlensk˘ch zemích EU.”
·kromach proto spoléhá, Ïe âR, která
bude od kvûtna ãlenskou zemí EU,
dosáhne na evropsk˘ sociální fond. “V
nûm je k dispozici pﬁes 460 miliónÛ eur,
coÏ je v pﬁepoãtu kolem 14,15 miliard
korun. A to jsou prostﬁedky, které bude
moÏno pouÏít na projekty hlavnû v oblasti
zamûstnanosti se zamûﬁením na cílové
skupiny, které jsou nejvíce ohroÏeny, to
jsou lidé se zdravotním postiÏením,
absolventi ‰kol, Ïeny s mal˘mi dûtmi, lidé
nad padesát let.”
Pﬁesto ·kromach zdÛraznil, Ïe ﬁe‰ení
vysoké míry nezamûstnanosti nemÛÏe
záviset pouze na práci s nezamûstnan˘mi:
“Nestaãí jenom tlaãit na lidi, kteﬁí se ucházejí
o zamûstnání, aby si práci hledali, ale je
potﬁeba vytváﬁet i pracovní pﬁíleÏitosti a
podmínky k tomu, aby vznikala nová
pracovní místa,” konstatoval ministr. Za
první krok oznaãil vládní “prorÛstovou
politiku v obasti daní pro zamûstnavatele,
která by mûla pozitivnû ovlivnit vznik
nov˘ch pracovních míst”.
Stínová ministrynû práce a sociálních vûcí
Alena Páralová (ODS) je pﬁesvûdãena, Ïe
za vysok˘m rÛstem nezamûstnanosti stojí
pﬁedev‰ím nekvalifikované legislativní
kroky vlády: “Reforma veﬁejné správy a
zákony s ní spojené jsou obrovskou
byrokratickou zátûÏí pro zamûstnavatele.
Bylo znev˘hodnûno postavení ÏivnostníkÛ,
kteﬁí konãí s podnikáním. Negativnû
zapÛsobilo zvy‰ování minimální mzdy,

sankce, zákazy, pﬁíkazy, pokuty. Pracovní
právo ãím dál více omezuje svobodnou
dohodu zamûstnancÛ a zamûstnavatelÛ.
Je to vina ‰patné, pﬁekotné legislativy.
Velice ‰patnû se v tomto prostﬁedí na‰im
lidem Ïije,” tvrdí Páralová. Podle ní âR
není ani ﬁádnû pﬁipravena na vstup do EU.
“Vláda pﬁípravu podcenila. DÛkazem je
zánik rÛzn˘ch firem, kter˘m mohla vláda
pﬁedejít, kdyby vãas na‰e obãany na to
v‰echno pﬁipravovala.”
***

Klaus pﬁedbûhl
v dÛvûryhodnosti Grosse
Praha-právo/Luká‰ Bek-Václavu Klausovi
se vyplÀuje sen b˘t prezidentem v‰ech.
Podle vãera zveﬁejnûného ‰etﬁení Centra
pro v˘zkum veﬁejného mínûní (CVVM) se
stal poprvé nejoblíbenûj‰ím politikem
âeska.
DÛvûru mu v lednu vyslovilo 69 procent
dotázan˘ch, coÏ je o 14 bodÛ více proti
ﬁíjnu loÀského roku a rekord u CVVM.
Klaus se tak vyhoupl i pﬁed v minulosti
dlouhodobû nejpopulárnûj‰ího politika ministra vnitra a místopﬁedsedu âSSD
Stanislava Grosse.
Ten skonãil na druhém místû s 60 procenty
(-2 %). Právû Grosse Klaus kritizoval ve
svém novoroãním projevu, kdyÏ
zpochybnil “okázalé policejní akce”.
Tﬁetí je ombudsman Otakar Motejl
podporovan˘ 54 procenty dotázan˘ch,
kter˘ byl do v˘zkumu zaﬁazen po nûkolika
letech.
Oproti dobám, kdy byl vÛdcem opoziãní
ODS, Klaus svou oblibu zv˘‰il
nûkolikanásobnû.
Napﬁíklad v záﬁí 1999 mu dÛvûﬁovala jen
pûtina lidí (21 %).
Nejnovûj‰í ‰etﬁení probûhlo v polovinû
ledna. Prezident mohl bodovat, kdyÏ
opakovanû varoval, Ïe âesko ztratí
leto‰ním vstupem do Evropské unie
formální svrchovanost. ObãanÛm na Nov˘
rok také vzkázal, aby vyÏadovali od
zvolen˘ch politikÛ zastavení rostoucího
zadluÏování zemû ãi ﬁe‰ení problémÛ ve
zdravotnictví.
Pozdûji vyslovil domnûnku, podle níÏ
stoupají preference KSâM, protoÏe soc.
dem. zklamává své voliãe.Vyzval také k
radikálnûj‰í reformû veﬁejn˘ch financí.
Bezkonfliktnû vyznûlo Klausovo lednové
setkání s premiérem Vladimírem ·pidlou
na zámku v Lánech. Jen okrajovû se
mohlo projevit, Ïe poslední den v˘zkumu
pﬁijal prezidenta na své chalupû na
Vysoãinû také expremiér Milo‰ Zeman.
Klaus mohl získat dal‰í pﬁíznivce i sv˘m
polemick˘m názorem, Ïe podmínky k pádu
minulého reÏimu vytvoﬁili spí‰e “obyãejní
obãané” sv˘m pasivním odporem neÏ
bouﬁící se “skupina intelektuálÛ - z velké
ãásti b˘val˘ch straníkÛ”.
Klaus také v dobû ‰etﬁení vetoval zákon o
Ústavním soudu a udûlil dal‰í dvû milosti
- odpustil trest odnûtí svobody vazebnû
stíhanému, kter˘ byl váÏnû zranûn v cele.
Ukrajince, která má v âesku rodinu s
dûtmi, zru‰il vyho‰tûní. Lidé moÏná ocenili,
Ïe Klaus oproti svému pﬁedchÛdci Václavu

BRATSKO - SESTERSKÉ POZVANIE - V·ETK¯M

na uÏ oblubenú
FA·IANGOVÚ VESELICU
v sobotu 14.februára 2004 - v na‰ej hale od 19 hod.
na 1442 Davenport Rd., St.Paul’s Lutheran Church.
Plné pohostenie, tak ako o b y ã a j n e - tradiãne;
aj s krat‰im programom poãas veãera.

Vstupnû 12 dolárov
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Havlovi s milostmi ‰etﬁí.
Do v˘zkumu se je‰tû nepromítla kauza
prezidentské vily. Ta byla po druhé svûtové
válce konfiskována podle zákona
nûmecké rodinû, jejíÏ nûkteﬁí ãlenové se
hlásili k nacistÛm.
Klaus podle mluvãího Petra Hájka
prohlásil, Ïe se neohlíÏí neustále na
v˘sledky prÛzkumÛ veﬁejného mínûní,
“nekouká se na pomyslnou korouhviãku,
kudy vane vítr, ale zastává své pevné
dlouhodobé názory”, uvedl Hájek v âTK.
Pokud tomu lidé rozumûjí, je pr˘ prezident
potû‰en.
âást politikÛ pﬁisuzuje Klausovu popularitu
skuteãnosti, Ïe se hlava státu vyh˘bá
konfliktním tématÛm. “Prezident dûlá
nejpeãlivûj‰í PR politiku ze v‰ech. Má k
tomu nejlep‰í podmínky. Není stavûn pﬁed
nutnost dûlat nepﬁíjemná rozhodnutí atd.
Mû to nepﬁekvapuje,” reagoval na dotaz
Práva ‰éf unionistÛ Petr Mare‰.
Pﬁedseda ODS Mirek Topolánek je
pﬁesvûdãen, Ïe Klaus dûlá dobﬁe
nadstranickou politiku. “Pﬁesto, Ïe si
uchoval moÏnost komentovat nûkteré vûci
z hlediska svého pﬁesvûdãení, tak to dûlá
chytﬁe, nedûlá to permanentnû a jeho
oblíbenost pramení i z toho, Ïe
samozﬁejmû je hodnû vidût, je hodnû
aktivní, hodnû cestuje, hodnû pracuje s
lidmi... to je evidentní posun proti
exprezidentovi,” ﬁekl Právu.
Topolánek naopak nechápe, jak˘mi
prostﬁedky dosahuje Gross, “Ïe má vy‰‰í
oblíbenost neÏ 20 procent”.
Poslanec Vladimír La‰tÛvka (âSSD) na
dotaz Práva podotkl: “Tak, jako byl pan
Gross dlouhou dobu nejpopulárnûj‰ím
politikem, pﬁed tím to byl léta Vladimír
Dlouh˘. To je v˘voj. Je dÛleÏité, zda
posuzovat formu nad obsahem nebo
obsah nad formou.”
Podle ministra práce ZdeÀka ·kromacha
má Klaus vzhledem ke své v˘jimeãné
pozici a “populistick˘m postojÛm” ‰ir‰í
prostor pro získávání obliby u obãanÛ.
“Dovednû obchází problematická témata
souãasné
doby,”
ﬁekl
Právu
místopﬁedseda KSâM Jiﬁí Dolej‰. Podle
nûj se to projevilo uÏ v novoroãním projevu.
Obdobn˘ názor vyslovil politolog Tomá‰
Lebeda. Obecnû podle nûj platí názor, Ïe
nové ko‰tû dobﬁe mete, coÏ potvrzuje
tﬁeba vy‰‰í dÛvûra ve vládu na poãátku
jejího funkãního období. Prezident nemusí
pﬁijímat konkrétní rozhodnutí, “takÏe si
mÛÏe dûlat a ﬁíkat jen to, co je z hlediska
prezidenta v˘hodné”, soudí Lebeda.
Vystﬁízlivûní spoleãnosti pak mÛÏe b˘t
podle nûj pomalej‰í.

V prÛzkumu CVVM bylo hodnoceno
celkem 30 politikÛ. Z pﬁedsedÛ stran nebyli
zaﬁazeni Miroslav Kalousek (KDU-âSL) a
Miroslav Grebeníãek (KSâM), protoÏe
CVVM seznam politikÛ z ãásti obmûÀuje
- tentokrát napﬁ. nebyl zaﬁazen Václav
Havel. Podle lednového v˘zkumu STEM,
do nûhoÏ nebyl Klaus zaﬁazen, Ïebﬁíãek
vedl Gross pﬁed Buzkovou a Topolánkem.
Kalousek byl ‰est˘. V tabulce uvádíme
vybrané osobnosti. Údaje jsou v
procentech, ãísla v závorce znamenají
zmûnu proti ﬁíjnu.
***
11.2.2004
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Vláda: Za vysokú ‰kolu
sa bude platiÈ
BRATISLAVA -sme (haj, sita)- Vláda
schválila, Ïe za vysoko‰kolské ‰túdium sa
bude platiÈ. ·kolné vo v˘‰ke od 3600 do 21
900 korún by mali ‰tudenti zaãaÈ platiÈ uÏ
na budúci ‰kolsk˘ rok. Ak zákon schvália
aj poslanci, Slovensko bude prvou krajinou
Visegrádu, ktorá sa rozhodla pre zru‰enie
bezplatného ‰túdia.
Na ‰kolné budú môcÈ v‰etci ‰tudenti získaÈ
pôÏiãku. Nov˘ zákon o ‰tudentsk˘ch
pôÏiãkách ru‰í v‰etky doteraj‰ie
obmedzenia a jedinou podmienkou pre
‰tudenta je trval˘ pobyt na Slovensku.
„Základn˘m cieºom je zlep‰iÈ prístup k
vzdelaniu, zv˘‰iÈ kapacitu ‰kôl a zväã‰iÈ
podiel t˘ch, ktorí budú môcÈ ‰tudovaÈ,”
vyhlásil minister financií Ivan Miklo‰.
Niektorí rektori so spoplatnením ‰túdia
nesúhlasia, obávajú sa, Ïe ‰tudenti odídu
‰tudovaÈ do krajín, kde je vzdelanie stále
bezplatné, najmä do âiech.
***

âesi sa in‰pirujú Slovenskom
BRATISLAVA, PRAHA-sme (tv) - V âesku
sa in‰pirovali slovensk˘mi reformami. Po
zavedení poplatkov u lekára ãi zniÏovaní
daní tam zaãali uvaÏovaÈ aj o tom, Ïe
sociálne dávky sa zníÏia na polovicu t˘m
nezamestnan˘m, ktorí odmietnu verejné
práce pre obec.
âeská vláda t˘m sleduje zníÏenie
nezamestnanosti, ktorá sa vy‰plhala na
historické maximum 10,8 percenta a
závratn˘m tempom rastie ìalej.
Podobn˘ problém malo pred rokom aj
Slovensko, reformy v‰ak stiahli
nezamestnanosÈ na trojroãné minimum.
Slovenskému receptu veria aj v âesku. „O
na‰ich opatreniach hovorili ministri Kaník
a ·kromach uÏ viackrát na spoloãn˘ch
pracovn˘ch rokovaniach,” povedal hovorca
slovenského ministerstva práce Martin
Danko.
***

Pojeìte si s námi zalyÏovat!
V‰ichni pﬁátelé „bílé stopy“ jsou srdeãnû zváni na sokolské zimní hry, které se budou
konat v sobotu 28. února 2004 v lyÏaﬁském stﬁedisku „Horseshoe Valley“ u Barrie
(110 km severnû od Toronta po dálnici „400“, v˘jezdem „117 East“ a silnicí
„Horseshoe Valley Road“ pﬁímo do lyÏaﬁského stﬁediska).
Stﬁedisko Horseshoe Valley má sedm svahÛ vybaven˘ch lyÏaﬁsk˘mi v˘tahy na
nichÏ si mohou podle sv˘ch znalostí zalyÏovat v‰ichni, od zaãáteãníkÛ aÏ po
zku‰ené závodníky. Pro bûh na lyÏích je rovnûÏ pro kaÏdého nûkolik tratí rÛzn˘ch
vzdáleností.
KaÏdoroãnû konané sokolské zimní hry jsou pﬁátelsk˘m setkáním lyÏaﬁÛ kaÏdého
vûku, dnem hezkého proÏití dne v krásné zimní pﬁírodû pro celou rodinu a pﬁíleÏitostí
k zmûﬁení vlastní lyÏaﬁské dovednosti s ostatními úãastníky her v pﬁátelsk˘ch
závodech v slalomu a v bûhu na lyÏích, poﬁádan˘ch v oddûlen˘ch vûkov˘ch
kategoriích pro mládeÏ a dospûlé.
âasov˘ rozvrh her: v 9:30 hod. vydání startovních ãísel a lístkÛ na v˘tahy pro
úãastníky závodÛ, v 10:00 hod. závody v bûhu na lyÏích, ve 13:30 hod. závody ve
slalomu, v 17:30 hod. vyhlá‰ení v˘sledkÛ.
BliÏ‰í informace sdûlí v Torontu Dita a Charlie Hyklovi (416/223-6411), v Kitcheneru
Jana Otrubová (519-884-9185), v Montrealu Marie a Josef Hﬁibovi (514-738-7613),
v Ottawû Pavel Vidlák (616-731-5673).
Na shledanou v sobotu 28. února!
jw
***

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
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

10

satellite

February 12, 2004

Letters

1-416

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

âesk˘ dÛchod pro âechokanaìany
JestliÏe je Vám kolem 60ti let a pracovali
jste v âechách, moÏná Ïe se zajímáte o
informace, zda a jak uplatnit nárok na
ãesk˘ dÛchod, i kdyÏ nyní Ïijete v Kanadû.
Jak moÏná víte, obãan âeské republiky
do 31. 12. 1995 mûl nárok na starobní
dÛchod, pakliÏe splÀoval nejménû 25 let
poji‰tûní a dovr‰il 60 let v pﬁípadû muÏe
a 57 let v pﬁípadû bezdûtné Ïeny, nebo o
rok ménû za kaÏdé vychované dítû, aÏ do
poãtu 5 dûtí (tedy v 53 letech). Pﬁi dosaÏení
vûku 65 let poji‰tûnce ãinila potﬁebná
doba 15 let.
Tyto podmínky se vztahovaly i na ãeské
obãany Ïijící v Kanadû
Od 1. 1. 1996 vstoupil v âeské republice
v platnost nov˘ zákon o Starobním
poji‰tûní, kter˘ progresivnû zvy‰uje
vûkovou hranici aÏ do 31. 12. 2012 tak,
Ïe ke kalendáﬁnímu mûsíci, ve kterém
poji‰tûnec dosáhl této (v˘‰e uvedené)
hranice, se pﬁiãítají u muÏÛ 2 kalendáﬁní
mûsíce a u Ïen 4 kalendáﬁní mûsíce (s
ohledem na poãet vychovan˘ch dûtí) za
kaÏd˘ zapoãat˘ rok po 31. 12. 1995.
S úãinností od 1. 1. 2003/4 vstoupila v
platnost reciproãní Smlouva o sociálním
zabezpeãení mezi âeskou republikou a
Kanadou (rovnûÏ tak mezi Slovenskou
republikou), která se vztahuje na oblast
dÛchodového poji‰tûní (tzn. dÛchody
starobní, pln˘ a ãásteãn˘ invalidní,
vdovsk˘, vdoveck˘ a sirotãí). U
âechokanaìanÛ tato smlouva nemá
Ïádn˘ vliv na vyplácení CPP (Canadian
Pension Plan) a/nebo OAS (Old Age
Security), popﬁípadû dal‰ích podnikov˘ch
ãi vládních penzí, na které Ïadatel o
ãesk˘ starobní dÛchod pﬁípadnû v
Kanadû má nárok.
JestliÏe osoba tedy získá potﬁebnou
dobu poji‰tûní v jednom ze smluvních
státÛ, bude jí pﬁiznán dÛchod v plné v˘‰i
podle právních pﬁedpisÛ tohoto státu. V
pﬁípadû, Ïe vlastní doba poji‰tûní není
dostaãující pro vznik nároku na dÛchod,
budou se pro nárok brát v úvahu i doby
poji‰tûní získané ve druhém státû (napﬁ.
CPP v Kanadû), a to v tom rozsahu, ve
kterém se ãasovû nepﬁekr˘vají. Celková
doba poji‰tûní musí b˘t alespoÀ jeden
rok a v âeské republice se do doby
zapoãítává i studium od stﬁední ‰koly
poãínaje a vojenská sluÏba.
Po seãtení pojistn˘ch dob kaÏd˘ ze
smluvních státÛ pﬁizná, vymûﬁí a vyplácí
dÛchod jen za dobu poji‰tûní, kterou
poji‰tûnec v tom kterém státû získal tzv.
dílãí dÛchod (napﬁ. 12 let v âR). V˘‰e

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

dílãího dÛchodu se vypoãítá podle
ãesk˘ch pﬁedpisÛ tak, Ïe se nejdﬁíve
vypoãítá v˘‰e dÛchodu, která by Ïadateli
náleÏela, kdyby ve‰keré doby poji‰tûní
byly získány podle ãesk˘ch právních
pﬁedpisÛ. Jedná se o tzv. teoretickou
v˘‰i. Tato teoretická v˘‰e se dílãí, to
znamená Ïe se sníÏí tak, aby odpovídala
pomûru délky dob poji‰tûní získan˘ch
podle ãesk˘ch právních pﬁedpisÛ k
celkové dobû poji‰tûní získané v obou
smluvních státech.
V˘poãet lze tedy pro zjednodu‰ení
znázornit takto:
Dílãí dÛchod = teoretická v˘‰e dÛchodu
x (ãeská doba poji‰tûní : celková doba
poji‰tûní v obou smluvních státech).
Vlastní v˘‰e starobního dÛchodu se
skládá ze základní a procentní v˘mûry.
V˘‰e základní v˘mûry je stanovena
pevnou ãástkou. V˘‰e procentní se
stanoví procentní sazbou z v˘poãtového
základu. Pro úãel této informace je obtíÏné
demonstrovat v˘‰i konkrétního dÛchodu,
protoÏe to závisí na celkovém v˘konu
v˘dûleãné ãinnosti, kter˘ je pﬁedmûtem
v˘mûru.
Pﬁi uplatnûní nároku na dÛchod, osoba,
která získala doby poji‰tûní jak v âR, tak
v Kanadû, dostaãuje, aby podala jen
jednu Ïádost.
âechokanaìané Ïijící v Kanadû tak
mohou uãinit u: Human Resources
Development Canada (HRDC), Income
Security Programs, International
Operations, Place du Vanier, 333 River
Road, Tower A, 10th Floor, Ottawa,
Ontario K1A 0L4, telefon (613)957-1954,
fax: (613)962-8901.
Tento úﬁad Vám za‰le v‰echny potﬁebné
formuláﬁe a poÏadované dokumenty,
kter˘mi se musíte prokázat. Po obdrÏení
potﬁebn˘ch formuláﬁÛ, úﬁad po‰le v‰e
âeské správû sociálního zabezpeãení
(âSSZ), KﬁíÏová 25, 225 08 Praha 5,
telefon 001-420/25706-2860, která
pﬁekontroluje údaje a vypoãítá starobní
dÛchod, o jehoÏ v˘mûﬁe Vás uvûdomí
(celková doba vyﬁízení podle sloÏitosti
mÛÏe trvat aÏ 1 rok, starobní dÛchod se
ale vyplatí se zpûtnou platností).
V pﬁípadû, Ïe osoba má trval˘ pobyt v
âeské republice, Ïádost lze uplatnit u
okresních správ sociálního zabezpeãení
(podle místa trvalého bydli‰tû Ïadatele),
a postup je opaãn˘, kdy správa sociálního
zabezpeãení po‰le vyplnûné a ovûﬁené
doklady kanadskému úﬁadu.
V˘plata dÛchodu je poukazována mnoha
zpÛsoby, podle volby Ïadatele, buì na
úãet v âR nebo v Kanadû, ãi na adresu
pﬁíjemce a to v mûnû, kterou si Ïadatel
zvolí.
Podmínkou nároku na v˘platu je
pﬁedloÏení ﬁádnû vyplnûného a
ovûﬁeného Potvrzení o Ïití. Platba se
poukazuje zpûtnû teprve po obdrÏení
Potvrzení o Ïití âeskou správou sociálního
zabezpeãení.
Více informací o Smlouvû v obecném
smyslu mÛÏete získat na internetové
adrese:<http://www.cssz.czmezinarodni_smlouvySmlouva_Kanada.asp>
Podrobnûj‰í informace vãetnû Îádosti o
ãesk˘ dÛchod v Kanadû a Správním
ujednání k provádûní smlouvy na
internetové adrese:
<http://www.mpsv.cz/scripts/
clanek.asp?lg=1&id=544>
Doufejme, Ïe Vám tyto informace budou
uÏiteãné.
Milo‰ ·uchma
***
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Fenomén
Sestﬁe M. Jacksona pﬁi vystoupení na
fotbalovém Super Bowlu vysmeklo se z
garderoby prso. Celkem pûkné. Stránky
v‰eho tisku zaplnûny, diskuse vedeny,
zda stalo se tak nedopatﬁením ãi jinak.
V‰elijaké jiné hvûzdy a tzv. celebrity rok,
dva i více let jsou stﬁedem v‰eobecné
pozornosti medií a poãetné obce
obdivovatelÛ. Nejednou napomÛÏe tomu
bizarní zjev, nûkdy Ïivot prosycen˘
drogami ... ano, nûkdy jsou taková sláva
a obdiv i dÛvodné. Není právû snadné,
dostat se na ‰pici aÈ v tom ãi onom druhu
snaÏení a poãínání. Jen se mi zdá, Ïe
dÛvod a míra obdivu a zboÏÀování
mnoh˘ch celebrit jsou ãasto neúmûrné
v˘konÛm obdivovan˘ch. A nejednou
jejich astronomické v˘dûlky hrají v
takovém aÏ neomezeném míﬁe obdivu
jistou roli.
Rád bych se teì zmínil o muÏi, kter˘ si
zaslouÏí bezmezn˘ obdiv (tedy alespoÀ
mÛj, stejnû jako sv˘ch krajanÛ). V srpnu
v roce 2001 pﬁi motocyklové nehodû,
kterou zavinil ﬁidiã auta, jenom o vlásek
vyváznul Ïivotem rakousk˘ lyÏaﬁ
Hermann Maier, suverénnû dominující
World Cupu ve tﬁech z posledních
lyÏaﬁsk˘ch sezón. Pﬁi havárii pﬁi‰el
bezmála o Ïivot a jeho pravá noha,
roztﬁí‰tûná na nûkolik ãastí, drÏela jen na
kousku ‰lachy a svalu. Tolik o té hrÛze.
Díky zdatnosti lékaﬁÛ a neuvûﬁitelnosti
vÛle tohoto lyÏaﬁe a jeho talentu, vloni se
zúãastnil jediného závodu WC na samém
sklonku sezóny ... a vyhrál.
A letos jiÏ suverénnû vede ve dvou
disciplinách, stejnû jako v kombinaci!
Nevím pﬁesnû, kolik místa vûnoval tisk
takovému fenomenálnímu návratu na
sportovní kolbi‰tû za okolností tak
neuvûﬁiteln˘ch. Nemyslím, Ïe velmi
mnoho. Trapné skandálky hvûzd a hlavnû
hvûzdiãek filmového plátna a rock and
rollu jsou pﬁece tím, co lid zajímá, co jej
inspiruje, jak se zdá.
Není nejpodstatnûj‰í, Ïe H. Maier je
sportovcem, chlapík nepochybnû zdatn˘,
houÏevnat˘, dokonale trénovan˘. Jeho
návrat po dvou a pÛl roce po tak blízkém
kontaktu se smrtí a amputací nohy je
neuvûﬁiteln˘; ﬁadí jej k nûkolika dal‰ím
jedincÛm, kteﬁí zasluhují ná‰ krajní obdiv...
k T. Foxovi, R. Hansenovi, L.
Armstrongovi a dal‰ím. Na nû mûli
bychom vzpomenout ve chvílích, kdy
·tûstûna se, byÈ jen doãasnû, obrátí k
nám zády ...
Vladimír 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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Venku vichﬁice v hale
Hurikány
Toronto-Carolina 0:2
(0:0, 0:1, 0:1)
Branky: 29. Cole 9 (Hedican, Boughner)
v oslabení, 57. Va‰íãek 14. Stﬁely na
branku: 32:19. Pﬁesilovky: 6:3. VyuÏití:
0:0. Diváci: 19409.
Diváci, kteﬁí pﬁi‰li do Air Canada Centre
z torontské snûhové bouﬁe se doãkali v
hale dal‰ího Hurikánu, kter˘ tentokrát
pocuchal torontské Javorové listy. I kdyÏ
Toronto mûlo místy aÏ drtivou pﬁevahu,
nedokázali se domácí hráãi prosadit proti
zhu‰tûné obranû Caroliny vãele s
vynikajícím Kevinem Weekesem. Ten
dokázal zne‰kodnit nûkolik vyloÏen˘ch
‰ancí a mûl nejvût‰í zásluhu na tom, Ïe
toront‰tí nevyuÏili v druhé tﬁetinû 92
sekund trvající pﬁesilovku pût na tﬁi. Bylo
to za stavu 1:0, kdyÏ krátce pﬁed tím
skóroval v oslabení po sólovém úniku
Cole. V závûru utkání se ‰Èastn˘ puk
odrazil k Josefu Va‰íãkovi, kter˘ z levé
strany zpeãetil torontskou prohru. V utkání
byl Josef Va‰íãek na ledû 16:17, Pavel
Brendl o minutu ménû a Radim Vrbata
necel˘ch osm minut. Torontsk˘ Tomá‰
Kaberle byl na ledû 25:22, Karel Pilaﬁ
16:15 a Robert Reichel 13:15. PoÏádali
jsme tedy Josefa Va‰íãka o zhodnocení
utkání:
JV: Toronto zaãalo hrát velice tvrd˘
rychl˘ hokej. V tûchto chvílích nás podrÏel
brankáﬁ Weekes. V prÛbûhu zápasu jsme
se zaãali probouzet. Hlavnû nám pomohlo
to, Ïe jsme vydrÏeli pﬁesilovku pût na tﬁi.
Byli jsme perfektní v oslabení i ve hﬁe pût
na pût. Jsem spokojen s vítûzstvím nad
nejlep‰ím t˘mem v konferenci a musíme
v tomto trendu pokrãovat.
ABE: Mohl bys nûco ﬁíci k brance,
kterou vstﬁelil Erik Cole?
JV: Nevidûl jsem to dobﬁe, ale obránce
(Hedican) vypíchl pûknû puk na vlastní
modré, ten se odrazil od mantinelu k
Eriku Colovi a ten jel sám na branku,
vystﬁelil perfektnû pod víko. Byla to
nechytatelná stﬁela.
ABE: Po této brance jste trochu
zabetonovali, ale v závûru utkání jsi
zaznamenal svou ãtrnáctou branku z
levé strany, jak jsi se dostal k puku?
JV: Nevím, jak se to stalo. Jsem rád, Ïe
to ke mnû pﬁi‰lo a Ïe jsem mohl pomoci
muÏstvu. Pro Toronto to byl ‰ok a uÏ se
nemohlo z nûj vzpamatovat.
ABE: Pﬁed dvûma roky jste se dostali
do finále SC. Tehdy hrál v muÏstvu
Marek Malík. Jak pociÈujete jeho
odchod?
JV: Marek chybí nejen jako hokejista,
ale i jako ãlovûk v kabinû. Mûl jsem ho
stra‰nû rád a zÛstali jsme kamarádi.

Sports
Hokejovû vynikal pﬁesnou rozehrávku,
pﬁímo na hokejku.
ABE: Do muÏstva pﬁi‰li Pavel Brendl
a Radim Vrbata…
JV: Pavel Brendl, pﬁestoÏe neodehrál
zatím hodnû zápasÛ, je skvûl˘ hokejista,
kter˘ má v˘bornou stﬁelu, dlouhé ruce,
dlouhou hokejku a díky tomu dokáÏe hrát
dobﬁe u mantinelu.
ABE: Brendl mûl dnes hodnû ãasu na
ledû, ale to neplatí o Radimovi
Vrbatovi…
JV: K tomu nemÛÏu nic ﬁíci, to je
rozhodnutí trenérÛ.
ABE: Po dne‰ku máte ztrátu osmi
bodÛ na osmé Islanders, myslí‰ Ïe se
dá tato ztráta dotáhnout?
JV: Tak urãitû takové zápasy jako dnes
pomÛÏou, ale zkusíme to vzít zápas po
zápasu a snaÏit se vyhrát kaÏdé utkání.
Pokud jich vyhrajeme vût‰inu, pak by to
nemûl b˘t problém, ale muÏstva, která
jsou pﬁed námi jsou vynikající.
ABE: Nezaskoãila tû trochu torontská
zima?
JV: Ani ne, spí‰ nás zaskoãil sníh v
Raleigh v Carolinû. Tam to ochromilo
celé mûsto, protoÏe lidi na to nejsou
zvyklí. Já jsem hrál dva roky zde na
severu Ontaria v Sault Ste. Marie. Navíc
jsme pﬁijeli vãera, takÏe jsme s tím nemûli
mnoho problémÛ.
***

Torontu se podaﬁila odveta
Toronto-Ottawa 5:1
(1:1, 2:0, 2:0)
Branky: 19. Reichel 6 (Sundin,
Antropov), 31. Sundin 18 (Klee, McCabe)
pﬁesilovka, 40. Roberts 19 (Reichel, Klee)
pﬁesilovka, 50. Ponikarovsk˘ 6 pﬁesilovka,
60. Roberts 20 (Sundin, McCabe)
pﬁesilovka - 16. Alfredsson 23 (Redden,
Smolinski). Stﬁely na branku: 25:25.
Pﬁesilovky: 7:14. VyuÏití: 4:1. Diváci:
19419.
V nervózním utkání byly rozhodující
pﬁesilové hry. Toronto dokázalo ze sedmi
vstﬁelit ãtyﬁi branky, zatímco Ottawa
jedinou a to v první tﬁetinû, kdyÏ
Alfredsson pﬁi hﬁe pût na tﬁi stﬁelou od
modré ãáry pﬁekonal v˘borného Belfoura.
Daﬁilo se hlavnû Robertu Reichlovi, kter˘
se podílel na dvou dÛleÏit˘ch brankách
Toronta. V závûru první tﬁetiny v leÏe
vyrovnal a v poslední sekundû druhé
ãásti hry za stavu 2:1, vystﬁelil na
ottawskou branku a Roberts teãoval na
3:1. O této brance musel v‰ak rozhodnout
aÏ videozáznam. V závûreãném dûjství
pak Ponikarovsk˘ ‰Èastnou brankou, kdyÏ
se od hrany mantinelu odrazil k nûmu
puk, zv˘‰il na 4:1. V poslední minutû pak
Roberts dokonãil dílo zkázy pro ottawské
na 5:1. V utkání byla ﬁada bitek a samotn˘
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Domi dostal v poslední minutû dvakrát
deset minut, jednou pût a dvakrát dvû
minuty. Robert Reichel byl vyhlá‰en
druhou hvûzdou utkání a proto tentokrát
jsme poÏádali jeho o zhodnocení zápasu:
RR: Myslím si, Ïe je hezké vyhrát proti
Ottawû, ale první tﬁetina nebyla nejlep‰í,
protoÏe jsme udûlali ﬁadu faulÛ a Ottawa
se dostala na konû. My jsme v‰ak dobﬁe
bránili pﬁi ottawsk˘ch pﬁesilovkách. Ta
skórovala pouze jednou pﬁi hﬁe pût na tﬁi.
Pak jsme se uklidnili a ovládli jsme zápas.
ABE: Zaznamenal jsi svou ‰estou
branku v této sezónû. Jak k ní do‰lo?
RR: Byla skrumáÏ pﬁed brankou puk
cestoval mezi bruslemi a dostal se ke
mnû. Já jsem zrovna leÏel na ledû. Byl to
trochu náhodn˘ gól, ale byl dost dÛleÏit˘.
ABE: Dal‰í branka padla v poslední
sekundû druhé tﬁetiny, pﬁi ní jsi
asistoval…
RR: Ta byla je‰tû dÛleÏitûj‰í. Ta je
poloÏila. Gary Roberts teãoval stﬁelu ani
ne vteﬁinu pﬁed koncem to tam padlo.
ABE: Jak lze vysvûtlit rozdílné
v˘sledky 1:7 a 5:1?
RR: Minul˘ zápas jsme mûli osm hráãÛ
zranûn˘ch, nemocn˘ch nebo se
zakázanou ãinností. Jim se podaﬁilo témûﬁ
z kaÏdé stﬁely skórovat a za stavu 0:5 se
pak tûÏko dotahuje.
ABE: V minulém zápase proti Ottawû
jsi také nehrál ty, co ti bylo a jak se
cítí‰?
RR: Mûl jsem vypadlé rameno. To se
hned vrátilo, ale muselo se to poﬁádnû
zahojit, protoÏe, kdyby se to nezhojilo tak
hrozilo nebezpeãí, Ïe by se to mohlo pﬁi
podobné sráÏce obnovit a já bych musel
na operaci.
ABE: Po vítûzství jste v ãele
konference, myslí‰ si, Ïe to udrÏíte?
RR: Je pﬁíli‰ brzo nûco prorokovat, je
dost zápasÛ pﬁed námi. Ale v souãasné
dobû jsme v dobré situaci. MÛÏe se v‰ak
hodnû zmûnit.
ABE: Bude následovat pﬁestávka v
NHL, jak se na ni tû‰í‰?
RR: Bude to krátká pﬁestávka, ale kaÏd˘
hráã si rád odpoãine a já osobnû taky.
Dodejme jen, Ïe v následujícím utkání
tûchto rivalÛ, vedla Ottawa jiÏ 4:0, ale
nakonec zvítûzilo Toronto 5:4.
Ale‰ Bﬁezina
***

·védské hokejové hry:

5.2.: âesko-Finsko 2:1, Rusko-·védsko
3:5. 7.2.: Finsko-Rusko 1:4, ·védskoâesko 4:0. 8.2.: âesko-Rusko 3:2 po
prodl., ·védsko-Rusko 4:0. Tabulka: 1.
·védsko 9 b., 2. âesko 5 b., 3. Rusko 4
b., 4. Finsko 0 b.

âeská hokejová extraliga
43.kolo: Zlín-Liberec 3:0, Vítkovice-Slavia
1:3, PlzeÀ-Litvínov 3:2 po prodl., ZnojmoPardubice 4:7, Kladno-Tﬁinec 8:3, K. VaryVsetín 2:1, Sparta-Budûjovice 4:1.
44. kolo: Tﬁinec-Sparta 1:4, Zlín-PlzeÀ 5:0,
Litvínov-Vsetín 4:3, Budûjovice-K. Vary 4:1,
Liberec-Kladno 3:4 po prodl., Slavia-Znojmo
4:2, Pardubice-Vítkovice 3:1.
45. kolo: Sparta-Pardubice 0:3, VsetínTﬁinec 3:3, Vítkovice-Zlín 5:3, K. Vary-Liberec
3:2 po prodl., Znojmo-Budûjovice 2:5, KladnoLitvínov 3:1, PlzeÀ-Slavia 5:0.

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

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

157:89
133:107
133:107
127:108
119:117
125:116
124:131
95:119
99:114
112:132
113:124
97:105
101:125
95:136

Slovenská hokejová extraliga
45. kolo: Slovan-Nitra 3:2, Ko‰ice-Skalica
2:4, Martin-L. Mikulá‰ 2:3, Îilina-Trenãín 1:3,
Zvolen-Poprad 5:0.
46. kolo: Nitra-Poprad 1:3, Îilina-L. Mikulá‰
2:2, Martin-Skalica 0:5, Ko‰ice-Slovan 3:4,
Zvolen-Trenãín 2:0.
47. kolo: Ko‰ice-Nitra 4:2, Slovan-Martin
3:2 po prodl., Skalica-Îilina 1:2, L. Mikulá‰Zvolen 3:3 po prodl.. Trenãín-Poprad 3:1.
48. kolo: Nitra-Trenãín 2:4, Poprad-L.
Mikulá‰ 2:1, Zvolen-Skalica 4:3, Îilina-Slovan
2:0, Martin-Ko‰ice 4:0.

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

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

152:77
160:100
167:112
135:107
105:103
121:123
106:124
92:150
100:179
103:166

108
93
91
75
63
60
56
45
43
39

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

Danforth Ave.

Bloor St. W

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

High Park Cycle
& Sports

32 let v Torontu

2878 Dundas St. W.
(Západnû od Keele St.)

Toronto, Ontario, Tel.: 416/614-6689
Robert Reichel pﬁed brankou Caroliny

99
78
75
74
71
67
65
62
58
56
55
53
53
46

Broadview Ave.

satellite

Ossington Ave.
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Kola, lyÏe, bûÏky, hokejky, sportovní potﬁeby
Prodej, servis, pÛjãovna, v˘mûna, brou‰ení bruslí.

