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Vladûna, Ian a Rusalka

Touhou rodiãÛ je pfiedat dûtem kus svého svûta. Nenechat si pro sebe své
tajemství, pfiedat ho sv˘m dûtem. Rusk˘ reÏisér Andrej Tarkovskij ve filmu
Andrej Rublev má pfiíbûh o chlapci, kter˘ byl synem zvonafie. Pfiesvûdãil své
okolí, Ïe má tajemství, které mu pfiedal otec. Tajemství, jak udûlat zvon.
Dostane dÛvûru a podafií se mu nakonec zvon odlít. KdyÏ se zvon rozezvuãí
a velká sláva skonãí, chlapec se rozpláãe a pfiizná, Ïe ten jeho otec (svoloã
jedna) mu Ïádné tajemství nepfiedal. Problém tajemství je v tom, Ïe se
nepfiedává pouze slovem, ale i tím, jak˘ vztah máme k lidem, k vûcem, k
hudbû, k umûní.
Chlapec od dûtství sledoval svého otce, jak si poãíná s hlínou, jak˘ má vztah
ke kovu a tak se nauãil spoustu vûcí, které byly pro ostatní tajemstvím. Proto
ãastokrát pfiecházelo povolání z otce na syna. Z rodiãÛ na dûti. Zfiejmû pro
rodiãe je nejlep‰í pocit, Ïe jejich dûti si zvolily stejnou cestu jako oni. Co v‰ak
je ideální, kdyÏ rodiãe mohou s dûtmi pracovat na spoleãném projektu. Kdy
kaÏd˘ z nich mÛÏe dát do tvorby svoji zku‰enost, svÛj talent. A to se podafiilo
Vladûnû a Ianovi Krykorkov˘m.
Minul˘ t˘den spatfiila svûtlo svûta jejich spoleãná kníÏka Silver Moon.
Vladûna v minulosti ilustrovala fiadu kníÏek a vynikla obzvlá‰tû kresbami
k pfiíbûhÛm inuitského spisovatele Michaela Kusugaka. Tentokrát ji jako
inspirace slouÏila Dvofiákova opera Rusalka. Pokou‰ela se pro podobn˘
projekt získat vydavatele, ale dlouho marnû. Nakonec se pfiece jen na‰lo
fie‰ení. Kanadsk˘ nakladatel Fitzhenry & Whiteside (195 Allstate Parkway,
Markham, Ontario L3R 4TS) uzavfiel s Vladûnou smlouvu, ale dal si
podmínku, Ïe v knize nebude pouze Rusalka, ale i dal‰í dvû opery âert a
Káãa a Král a uhlífi. Dvofiákovy opery pak pfievyprávûl jako pohádky
Vladûnin syn Ian. „Cel˘ projekt,“ jak fiíká „nebyl jednoduch˘ a pro‰el
urãit˘m v˘vojem. Zaãali jsme na nûm pracovat, kdyÏ jsem studoval na
univerzitû druh˘m rokem to znamená, Ïe trval asi ‰est let. Po ãtyfiech letech
jsme byli hotovi s Rusalkou, nakladatel to v‰ak chtûl roz‰ífiit o dvû opery, coÏ
trvalo dal‰í dva roky.“ NejtûÏ‰í bylo udûlat z libreta opery pfiíbûh pro dûti a
odpovûdût na otázky, na které se dûti ptají. Pokud budou dûti znát napfied
pfiíbûh, budou pozdûji chápat lépe i operu, stane se jim srozumitelnûj‰í. Dûti
si oblíbí pfiíbûh.
Ian fiíká, Ïe jeho oblíben˘m pfiíbûhem byla povûst o Horymírovi a ·emíkovi,
kterou snad mohl sly‰et od babiãky stokrát. “To je ná‰ pfií‰tí projekt pro dûti,
na kterém spoleãnû pracujeme,” dodává. Ilustrace, které dûlala jeho maminka
v nûm vzbudily hlub‰í zájem o dûtskou knihu, kdy obrázky a pfiíbûh stojí

Na autogramiádû: Ian Krykorka pﬁi su‰ení podpisu prav˘m inkoustem

Vladûna Krykorková podepisuje knihu Silver Moon

vedle sebe: „Ne v‰e, co je v textu obsahují ilustrace a zároveÀ ilustrace
nesdûlí cel˘ pfiíbûh. Na‰e spolupráce v‰ak zaãala jiÏ dávno pfied touto
kníÏkou, kdy jsme si vzájemnû vymûÀovali názory. Tím jsem byl vtaÏen do
tvorby.“
Ilustrace z knihy Silver Moon mÛÏete vidût tento mûsíc v nejstar‰í torontské
knihovnû, která se nachází na 22 Yorkville Ave. KníÏku s pfiedmluvou Josefa
·kvoreckého a Ïivotopisem Antonína Dvofiáka si mÛÏete objednat na
telefonním ãísle 416/929-5030. Cena vázané kníÏky je 27 dolarÛ. Dal‰í
informace o ilustrátorce Vladûnû Krykorkové mÛÏete nalézt na webové
stránce: www.vladyana.ca.
Ale‰ Bfiezina
***

âuãoriedky

Tak naz˘va známy slovensk˘ humorista Július Satinsk˘ dievãatá vo veku od 15 do
25 rokov; ja by som podºa vlastnej skúsenosti povedal, Ïe aj mnohé 30 aÏ 35 roãné
sa dobre kvalifikujú. Pre tieto dievãatá - ãuãoriedky, napísal Satinsk˘ mnoÏstvo
drobn˘ch rád, ponauãení a in‰truktáÏí, ktoré najprv ãítal v rozhlase a potom vy‰li
ako malá kniÏoãka pod názvom âuãoriedkáreÀ.
V âuãoriedkárni sú v‰ak nielen rady pre mladé slovenské dievãatá, sú tam aj
popisy z jeho ciest do zahraniãia a zo stretnutí s cudzokrajn˘mi ãuãoriedkami,
veselé i smie‰ne príbehy, ba aj rady pre chlapcov a muÏov. Cel˘m dielkom preniká
Satinského jedineãn˘ zmysel pre humor.
Július Satinsk˘ bol vynikajúci slovensk˘ dramatik, herec, fejtonista, spisovateº.
Spolu s partnerom Milanom Lasicom bol zakladateºom moderného slovenského
humoru, okrem iného zaloÏili divadlo L+S. Je spoluautorom mnoÏstva scénok,
dialógov i celoveãern˘ch programov, okrem in˘ch: Ktosi je za dverami, Veãery pre
dvoch, Neãakanie na Godota, Soirée, Radostná správa, Ako vzniká sliepka, Ná‰
priateº René, Nikto nie je za dverami, DeÀ radosti, Jubileum.
Bol umelcom bez akéhokoºvek preháÀania zaryto ãeskoslovensk˘m, a to aj po
rozdelení republiky. Stal sa obºúbencom mnoh˘ch ãesk˘ch reÏisérov - sám tvrdil,
Ïe to bolo typom, ktor˘ si v Àom pestovali. Údajne za ním chodievali a prosili ho:
“Hlavne nám neschudnite, pán Satinsk˘. My vás potrebujeme práve takéhoto!”
Z jeho úloh vo filmoch sú okrem in˘ch najznámej‰ie: VÏdy moÏno zaãaÈ, V˘let po
Dunaji, Cézar a detektívi, SlávnosÈ v botanickej záhrade, Nekoneãná - nevystupovaÈ,
Smoliari, Rozprávka Svätojánskej noci, Pomocník, S tebou mû baví svût, Srdeãn˘
pozdrav zo zemegule, Traja veteráni, Predavaã humoru, Skrocení zlého muÏe,
Vesniãko má stﬁedisková, Môj hrie‰ny muÏ, Utekajme, uÏ ide!.
Pokraãovanie na str. 5
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Czech Republic

Prohlá‰ení Etického fóra âeské republiky k tragické události ve Svitavách
Etické fórum âR pokládá poslední
tragické napadení pedagoga uãnûm za
vyústûní lhostejného pﬁístupu spoleãnosti
k hodnotové orientaci a v˘voji osobnosti
mladého ãlovûka. Základy takového
pﬁístupu byly poloÏeny jiÏ v minul˘ch
obdobích; v˘znamnû se, bohuÏel,
prohloubily v posledních letech jako

v˘sledek nesprávného pochopení
svobody. Spoleãnost nesmí rezignovat
na pﬁedávání tradiãních zásad mravnosti
a etiky mladé generaci.
Vyz˘váme na‰e spoluobãany, jejich
organizace i ústavní ãinitele, aby se
zasadili o obnovení mravní v˘chovy ve
‰kolách i v rodinách. Etické fórum âR,
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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.

obãanské sdruÏení, které usiluje o mravní
a duchovní obrodu, jiÏ nûkolik let
systematicky ‰kolí uãitele, aby mohli
fundovanû vést Ïáky základních a
stﬁedních ‰kol, a netradiãní záÏitkovou
metodou v nich upevÀovat pro sociální
principy mezilidsk˘ch vztahÛ. Takto
pojatá etická v˘chova se u nás nepovinnû
uãí zatím na malém poãtu ‰kol, v˘sledky
jsou v‰ak velmi dobré. Posiluje dÛstojnost
mladého ãlovûka, vede k laskav˘m
mezilidsk˘m vztahÛm, pûstuje pozitivní
vlastnosti ãlovûka a uãí tolerantnímu a
soucitnému chování k druh˘m. EF Ïádá
veﬁejnost, aby podpoﬁila zámûr uãinit z
etické v˘chovy trvalou souãást
v˘chovného procesu.
BliÏ‰í informace: www.etickeforumcr.cz
V Praze 3.3. 2004
Za EF âR Ing. Stanislav Ch˘lek,
tiskov˘ mluvãí
Tel.: sekretariát:
M. Îaludová, 220 397 282

Internet

Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
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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

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 20 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.

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

***

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

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

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

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

âeská doplÀovací ‰kola
v Torontu v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave. - Toronto
Vyuãování je v sobotu
od 9 do 11 hodin
Informace:
L. âarková: 416/536-5342

·kola ve Scarborough
je v Cornell Junior Public School
61 Holmfirth Terr., Scarborough
Vyuãování je od 9:30 do 12 hodin
Informace:
M.M.I.: 416/439-4354

Slovenská ‰kola v Oakville
se koná v St. Bernadette School
1202 Heritage Way
Vyuãování je v sobotu
od 9:30 do 12 hodin
Informace:
Viera Banková: 905/337-7457
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Kalendáfi
12.3. (pá) 20:00
Setkání Jiﬁiny ·iklové s krajany
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Av.
***
14,3. (ne) 10:30-16:00
KniÏní nedûle na Masaryktownu
***
15. 3. (po)
Skupina Edy Vokurky
v Montreal Bistro
65 Sherbourne St.
***
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
***
16. 4. (pá) 21:00
Pﬁípad pro zaãínajícího kata
Pﬁehlídka filmÛ P. Juráãka
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
17. 4. (so.) 19:00
Jarní zábava Farnost sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
18. 4. (ne) 13:00
Klíã k urãování trpaslíkÛ
aneb poslední cesta Lemuela Gulivera/
Postava k podpírání
Pﬁehlídka filmÛ P. Juráãka
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
21. 4. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava
***
22. 4. út 18:30
Hlídaã dynamitu/KaÏd˘ mlady muÏ
Pﬁehlídka filmÛ P. Juráãka
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
24. 4. (so.)
KﬁesÈansk˘ klub Farnost sv. Pavla
***
24. 4. (so) 19:30
Veãer poezie
St. Luke Church
3200 Bayview Ave.
***
25. 4. (ne.) 17:00
Nocturno: Radim Zenkl Masaryktown
***
27. 4. (út) 18:30
Konec srpna v hotelu Ozon
Pﬁehlídka filmÛ P. Juráãka
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
29. 4. (ãt.) 20:45
Ikarie XB 1
Pﬁehlídka filmÛ P. Juráãka
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
30. 4. (pá) 20:00
1.5. (so) 16:00 a 20:00
2.5. (ne) 16:00
Nové divadlo
·vestka
L. Smoljak a Nové divadlo
J. Workman Auditorium
1001 Queen St. W.
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
7.3.2004 v 22:28
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
25. 3. 2004

Toronto/Canada/USA

Chystá se v Torontu
Náv‰tûva Jiﬁiny ·iklové
SocioloÏka Jiﬁina ·iklová se narodila 17.
6. 1935. Nyní je profesorkou na
Filozofické fakultû UK na katedﬁe
sociálních vûd. V letech 1981-1982 byla
uvûznûna za posílání literatury a rukopisÛ
do zahraniãí a obvinûna v kauze “·iklová
a spol.” Je odbornicí na sociální politiku a
ãlenkou ﬁady nadací. Po srpnu 1968
pracovala nûjakou dobu jako uklízeãka,
pozdûji jako socioloÏka v nemocnici. Ke
kuriozitám patﬁí, Ïe komunistické Rudé
právo ji oznaãilo za krtka, kter˘ Ïere
jidá‰skou polévku. Po listopadu se
vûnovala akademické ãinnosti a v tûchto
dnech je na pﬁedná‰kovém turné v
Kanadû. Krajani se s touto osobitou Ïenou
mohou setkat tento pátek 12. bﬁezna
2004 ve 20 hodin v hale kostela sv.
Václava (496 Gladstone Ave., Toronto).
***

Eda Vokurka v Montreal Bistro
V tûchto dnech jsme si pﬁipomnûli desáté
v˘roãí úmrtí Karla Kryla. Málokdo v‰ak ví,
Ïe Eda se podílel na snad vÛbec první
desce, kdy Kryl zpíval s jazzov˘m
orchestrem. Deska byla souãástí Krylovy
kníÏky Z pod stolu/sebrané spisy, která
vy‰la v 68 Publishers. Eda mûl tehdy
skupinu “Ed Vokurka and his Swing
Strings”. Vloni v létû vystoupil v
populárním klubu Montreal Bistro (65

Sherbourne Ave., Toronto) a mnozí jeho
pﬁíznivci se do klubu nedostali. V pondûlí
15. bﬁezna veãer tam vystoupí opût a
pokud se chcete dostat dovnitﬁ, tak si
objednejte lístky pﬁedem (416/363-0179)
nebo pﬁijìte alespoÀ vãas. Webová
stránka, kde naleznûte více informací je
www.edvokurka.com
***

Filmy Pavla Juráãka
V loÀském dubnovém Satellitu
vûnovaném plzeÀskému filmovému
festivalu Finále jsme mûli i o Juráãkovû
filmu Postava k podpírání. Tentokrát
budeme mít moÏnost tento film vidût zde
v Torontu (18. 4. 2004 ve 13 hod.,
spoleãnû s filmem Klíã k urãování trpaslíkÛ
aneb poslední cesta Lemuela Gullivera).
Cinemateque Ontario pﬁipravila totiÏ
pﬁehlídku filmÛ souvisejících s osobností
Pavla Juráãka: 16. dubna bude v
Cinemateque Ontario (317 Dundas St.
W.) promítán od 21 hodin film z roku 1969
Pﬁípad pro zaãínajícího kata. Ve ãtvrtek
22. dubna to pak bude dvojice filmÛ Hlídaã
dynamitu a KaÏd˘ mlad˘ muÏ. V úter˘
27. 4. v 18:30 Konec srpna v hotelu Ozon
z roku 1963, ve ãtvrtek 29. dubna v 20:45
Ikarie XB1 a v sobotu 1. kvûtna v 20:15
Bláznova kronika. Podrobnosti jsou na
ãísle 416/968-FILM nebo www.bell.ca/
cinematheque.
abe
***
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Czech &Slovak Institutions

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Czech Republic
Calgary, 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
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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Poezie, v níÏ slovo hﬁeje i mrazí zároveÀ

Medical
Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ
Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pﬁíchozím!

1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

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

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

Som rád, Ïe sa na takú dialku cítime, pretoÏe
kolísku si nikto nevybûrá, tú kaÏd˘ dostane
do daru. Ten dar si nemusí po regrútsky
dávaÈ za klobúk. Av‰ak bude ho niesÈ ako
amulet v blízkosti srdca, napsal mistr
poetického slova Milan Rúfus do Toronta
tûm, kteﬁí se o ‰íﬁení jeho díla zaslouÏili.
Pozdravujem vás v‰etk˘ch, úãastníkov
tohoto veãera, tejto drobnej snímky, ktorá
sa tieÏ vmestí do amuletu alebo dokonca
pod víãko na prsteni. Pozdravujem vás a
ìakujem vám.
Nev‰ední setkání s tvorbu souãasného
slovenského básníka Milana Rúfuse
pﬁipravila skupina milovníkÛ poezie pod
vedením Valérie Tóthové na sobotní veãer
28. února do haly lutheránského kostela
Sv. Luká‰e v Torontû. Veãer poezie nesl
název Pocta básníkovi a byla vûnována
básníkov˘m pûtasedmdesátinám, které
oslavil na sklonku loÀského roku.
Milan Rúfus se narodil v ZávaÏnej Porubû,
kde také vychodil lidovou ‰kolu, a
odmaturoval v roce 1948 na gymnáziu v
Liptovském Mikulá‰i. V letech 1948-1952
studoval sloven‰tinu a dûjepis na FF UK v
Bratislavû, kde po ukonãení studia zÛstal
jako pedagog a pﬁedná‰el dûjiny slovenské
a ãeské literatury. Ve ‰kolním roce 19711972 pÛsobil na univerzitû v Neapoli. Nyní
Ïije v Bratislavû.
Debutoval básnickou sbírkou AÏ dozrieme
(1956), která znamenala v˘razn˘ posun
dobového chápání poezie. Svoje juvenílie,
které kniÏnímu debutu pﬁedcházely,
publikoval mnohem pozdûji ve sbírkách
Chlapec (1966) a Chlapec maºuje dúhu
(1974). Silné sociální cítûní i tématické
zázemí pro svoji tvorbu prokázal ve sbírkách
Zvony (1968) a ªudia v horách (1969), Stôl
chudobn˘ch (1972), Kolíska (1972, s
fotografiemi M. Martinãeka), Kolíska spieva
deÈom (1974) a Hora (1978) - a tak bych
mohla jmenovat celou ﬁadu básníkov˘ch
dûl, aÏ k tûm nejposlednûj‰ím, k nimÏ se
ﬁadí napﬁ. kniha lyrick˘ch miniatur s
poetologick˘m pozadím kﬁesÈansk˘ch
modliteb Modlitbiãky (1992), která vy‰la ve
vícero reedicích i s roz‰íﬁen˘m obsahem
pod názvem Nové modlitbiãky (1994).
Podobnou tématiku s motivick˘m zázemím
dialogu dítûte a otce má i kniha Pamätníãek
Modlitby za dieÈa (1995). Filozofickomeditativní charakter má básnická sbírka
Neskor˘ autoportrét (1992), v níÏ básník
sumarizuje proÏitou skuteãnost, stejnû jako
i sbírka âítanie z údelu (1996). Nevinnost
jako pﬁíslib vytouÏené harmonie oslavuje v
osobní básnické zpovûdi Îalmy o nevinnej
(1998).
KaÏd˘, kdo mûl moÏnost setkat se s
tvorbou Milana Rúfuse, pochopí, proã v
tom málu, co si s sebou pﬁi útûku do
emigrace manÏelé Tóthovi vzali, byly právû
nemnohé kníÏky tohoto básníka. Dnes jejich
kolekce obsahuje na dvacet devût jeho
sbírek. “Kdykoliv za námi nûkdo ze
Slovenska pﬁicestoval, pﬁáli jsme si nûjakou
kníÏku od tohoto umûlce. KdyÏ jsme pak uÏ
mohli vycestovat, poﬁizovali jsme si je sami,”
ﬁekla paní Tóthová, v tomto poﬁadu autorka
scénáﬁe a reÏisérka. A tak se mohla dnes,
pﬁi v˘bûru básní, ãím probírat.
Co pro Du‰ana Tótha znamená poezie?

“Poezie je moje láska jiÏ od dûtství. VÏdy
mû nûjak˘m zpÛsobem pﬁitahovala. MoÏná
proto, Ïe jsem v ní pokaÏdé objevoval
básníkovo srdce, Ïe jsem mohl poznávat
pocity, my‰lenky a názory druhého ãlovûka
a s mnoh˘mi se tﬁeba i ztotoÏnit a potom je
interpretovat,” ﬁekl mi úãinkující v tomto
programu, jinak emeritní knûz v
lutheránském kostele Sv. Luká‰e. Podle
nûj genialita básníkova spoãívá v tom, Ïe
umí velice citlivû vyhmátnout tlukot srdce
ãlovûka a tep celého národa. “A jeho
Motlitbiãky jsou tak úÏasné proto, Ïe se
identifikoval se svojí dcerkou Zuzankou, Ïe
dokázal naslouchat jejím citÛm. Jemu se
podaﬁilo nûco nev‰edního, kdyÏ ve‰el do
svûta toho druhého a dokáÏe v nûm i Ïít.
Rúfus je skuteãnû génius lidskosti, je skvost,
kter˘m Slovensko bylo obdarováno Pánem
Bohem. Rúfus je jeden z nejvût‰ích básníkÛ,
kteﬁí v souãasnosti na Slovensku Ïijí.”
Recitátorka SoÀa Almanová definovala
poezii jako nûco, co pr˘‰tí pﬁímo ze srdce:
“Jsou to slova, v nichÏ je obsaÏen cit,
jakákoliv emoce, je v nich obsaÏena
my‰lenka Ïivota. Poezie nejsou jen
jednoduchá slova, poezie je nûco více.
Nûco, co se mnohdy slovy ani vypovûdût
nedá. Pan Rúfus pochází ze stejného kraje
jako já, jeho poezie je mi snad právû proto
velice blízká. A snad také proto, Ïe jeho
krédem je: V jednoduchosti je krása. Tedy
kaÏdé slovo v básni je jedna velmi hluboká
my‰lenka.”
Martin Danãovsk˘, kterého známe
pﬁedev‰ím z Nového divadla v Torontû,
není v poezii, jak bych to ﬁekla, tak dobﬁe
zabydlen jako v divadle: “Doma jsem se
poezii vÛbec nevûnoval. Poprvé to bylo aÏ
v roce 2002 s Jirkou Grosmanem v jeho
pásmu poezie a hudby. To jsem byl v
Kanadû teprve pÛl roku. O Milanu Rúfusovi
jsem vûdûl, ale nikdy jsem se jeho tvorbou
nezab˘val. Dnes vím, Ïe jeho básnû musí
ãlovûk pochopit, a aÏ potom zjistí, Ïe se
skládají z tûch nejjednodu‰‰ích slov, jaká
ãlovûk zná, a Ïe svou jednoduchostí jsou
neuvûﬁitelnû silná. Pár slovy umí ﬁíci takovou
pravdu, Ïe ãlovûka nûkdy aÏ zamrazí...”
K dal‰ím úãinkujícím patﬁila také Veronika
Teichnerová, která básnû jako takové
pﬁirovnává k lince, jeÏ je chvílemi silnûj‰í
nebo slab‰í - podle emoce. Druh˘m
povoláním je v˘tvarnice, takÏe její pﬁirovnání
mají podobu v˘tvarného vidûní. Doznala
také, Ïe jí není cizí mj. ani ãesk˘ básník
Karel Jaromír Erben pro nádhern˘ rytmus
básní, které mají pﬁi skromném pouÏití

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

V. Tóthová

vyjadﬁovacích prostﬁedkÛ hlubok˘
emocionální dopad.
V‰ichni se pak shodli na tom, Ïe pokud se
bude takov˘ dal‰í program pﬁipravovat, rádi
se ho zúãastní. “My jsme uÏ v dÛchodu,
takÏe jestli se bude mojí paní chtít psát
scénáﬁe, budu velice ‰Èastn˘, kdyÏ budu
moci pokraãovat,” znûla odpovûì pana
Tótha.
Veãer poezie byl spojen s v˘stavou obrazÛ
ak. malíﬁe Slavomíra Breziny, Ïijícího na
Slovensku. Jeho bratr, ing. arch. Lubomír
Brezina z Kanady, se postaral o v˘bûr a
uspoﬁádání jeho dûl. Sám potvrdil, Ïe obrazy
odpovídají náladû a emoci Rúfusov˘ch
básní.
Nutno dodat, Ïe s hudebním doprovodem
se pﬁidal Milan Ichniovsk˘ a technicky se o
program postaral Peter Dugát.
Pﬁed programem vypustila paní Valéria
o oãekávané náv‰tûvnosti velice skromná
slova: “MoÏná nûkolik znám˘ch, uvidíme,”
a sál byl docela obsazen sedmdesáti
pﬁíznivci lehkého slova. V‰em dohromady
se podaﬁilo udûlat kouzeln˘ veãer, na nûmÏ
znûla nádherná zpûvná melodie mûkkého
slovenského jazyka. A to je jeden ze smyslÛ,
proã se pokusit o setkání dal‰í.
A jestliÏe byste chtûli b˘t napﬁí‰tû pﬁi tom
i vy, pak si rezervujte veãer 24. dubna od
19.30 hodin. ReÏisérka Valéria Tóthová si
tentokráte vybrala námût “BáseÀ a píseÀ
sestry jsou”. A vûﬁte, Ïe to bude stát za to.
Poezie, tak se to jeví mnû, totiÏ osvobozuje
du‰i. Pﬁijìte si tedy osvobodit svou du‰i i s
námi.
Milan Rúfus: SVET S MAMOU
Mama, to bol ná‰ kaÏdodenn˘ chlieb,
otec byl sviatok. Roky moje spiace!
Len na poãiatku zimy priná‰al
murársky riad a riekol: niet uÏ práce.
A dovtedy sme Ïili bez neho
väã‰iu ãasÈ roka. B˘valo to presné:
pár roliãiek a kravku vo dvore
opatrovala robotu a piesne.
Na v‰etko bolo ãasu. Na v‰etko
a na niã, deÀ bol prudk˘ch dejov pln˘.
Strhávali nás ráno zo spania
do svojho víru jeho svetlé vlny.
A vyplavili iba k veãeru,
keì zaãalo sa nad chotárom stmievaÈ.
Na detsk˘ch chrbtoch domov niesli sme
batoÏky trávy, ìateliny, dreva.
Buì pochválen˘, kto si namie‰al
zázraãn˘ nápoj protichodn˘ch voní:
radosti, driny, krásy, trápenia...
Ty moje detstvo na zelenom koni!
Text a foto: Vûra Kohoutová
(srdeãnû dûkuji v‰em, kteﬁí se mi obûtavû vûnovali)
***
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Klika na Masaryktownu
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âuãoriedky

Klika nám zaklikala v rytmu vzpomínkov˘ch
Pokraãovanie zo str. 1
melodií v sobotu 28. února na Masaryktownu.
Stvárnil aj mnoÏstvo divadeln˘ch úloh, v skutoãnosti také mnoÏstvo, Ïe je ÈaÏké ich
Pﬁíjemné veãerní posezení nás vrátilo do dob
v‰etky vymenovaÈ.
na‰eho mládí, na které v‰ichni s tolik známou a
Július Satinsk˘ zomrel 29. decembra 2002 v Bratislave vo veku 61 rokov. Pri minul˘ch
u v‰ech stejnou nostalgií rádi vzpomínáme. A
prezidentsk˘ch voºbách na Slovensku bol pán Satinsk˘ opravdiv˘ obãiansky kandidát
také tak trochu i idealizujeme. Lanny Rosick˘,
- navrhli ho sami obãania a chceli ho voliÈ. Ale on sám kandidatúru odmietol s t˘m, Ïe
urãite existujú lep‰í kandidáti na ten pôst. Ako sa ukázalo, m˘lil sa. ·koda. Keby bol
b˘val prezidentom, moÏno ho mohli lekári v Innsbrucku zachrániÈ, pretoÏe trpel tzv.
prezidentskou chorobou (rakovina hrubého ãreva). A Slovensko mohlo maÈ múdreho
nestraníckeho prezidenta.
I keì má Július Satinsk˘ na cel˘ text âuãoriedkárne copyright, nemyslím si, Ïe keby bol
naÏive, by sa na mÀa zlostil. Jednak preto, Ïe sa snaÏím urobiÈ veºmi priliehav˘ portrét
jeho kniÏky a tieÏ preto, Ïe takto vlastne jeho kniÏoãku propagujem. Naozaj, ak sa
chystáte na dovolenku, vezmite si âuãoriedkáreÀ so sebou - je to skvelé dovolenkové
ãítanie. Nasledujúci úryvok je z kapitoly ktorá sa menuje: ZanovitosÈ - piatym pádom
voláme. Je to skvelá ukáÏka jemného humoru Jula Satinského.
Môj kamarát z Prahy Láìa Po‰tÛlka vojenãil v Trnave a zoznámil sa tam s jednou
pipí‰kou. Sedeli v parku na laviãke a ãítali noviny. âeskí chlapci uÏ iní nebudú. Zavedú
ãuãoriedku do parku a potom s Àou ãítajú noviny... Na prvej strane bola nejaká báseÀ
o Bratislave.
Veºk˘mi písmenami tam bolo napísané: „Dobr˘ deÀ, moja Bratislava!“
Láìa sa pozastavil nad t˘m, Ïe tam nie je napísané: „Dobr˘ deÀ, moja Bratislavo! âo
vy nemáte piaty pád? Piatym pádom oslovujeme.“
„Máme piaty pád, ãoby sme nemali...“ namietala dievãina.
·tefan Molnár
„No nemáte! Keby ste mali piaty pád, tak tam bude napísané Bratislavo, a nie Bratislava!
·tefan Molnár, Zdenûk Breuer se svojí Ïenou Dobr˘ deÀ, moja Bratislavo!“
Dá‰ou a Lenka Nováková zaznûli v písních „Preão by tam malo byÈ moja Bratislavo? Máme piaty pád, ão by sme nemali... Aj my
jako To v‰echno odnes ãas (legendární píseÀ, piatym pádom oslovujeme... máme piaty pád. Máme!“ ‰vitorila ãuãoriedka a jej hlase
kterou zpíval snad kaÏd˘ známûj‰í americk˘ bolo ãoraz viacej zanovitosti.
country zpûvák Webbem Piercem poãínaje a „No poãkaj, poãkaj,“ pokraãoval ãesk˘ vojak Láìa. „Ja sa volám Láìa. Pát˘m pádem
Johnny Cashem konãe a kterou se více neÏ voláme. Tak ma teda zavolaj po slovensky pát˘m pádem! No? Já jsem Láìa... Zavolaj
pﬁed ãtyﬁiceti lety etabloval Walda Matu‰ka v ma!“
R. N. Royko, Calgary
Semaforu. Mj. ne náhodou si pﬁipomenete A ãuãoriedka mu povedala: „Poì sem!“
pÛvodní název lyrické In The Jailhouse Now),
Pramínek vlasÛ, Îivot je jen náhoda, Schody do
pﬁíli‰ spisovn˘m slovem NIJAK. Je pﬁesnû
nebe, Ghost in the House, Summer Time, a
tím presidentem kter˘ tam nemusí b˘t, za
vÛbec ve v‰ech tûch krásn˘ch písniãkách z
období pop music ãi z dob nejvût‰í slávy Otázka pro ãíslo 5/2004 znûla: Pﬁed rokem jeden rok nic neudûlal nic nepokazil a nikde
GreenhornÛ, pﬁi nichÏ jsme se kdysi vrtûli na se stal prezidentem Václav Klaus, jak jeho se moc neprojevil. Je to po Havlovi obrovská
diskárnách a koncertech, ãi v blues, která v nás pÛsobení hodnotíte?
zmûna, ale jestli to je dobﬁe nebo ‰patnû to
zanechávala romantickou ãi realistickou Radovan Holub, publicista, ·piãák: Klaus nedokáÏu za sebe napsat.
pﬁedstavu o Ïivotû (o nûmÏ jsme tenkrát moc je i jako prezident mistr hry, v níÏ se dûlá, Ïe Jiﬁina ·iklová, socioloÏka, Praha: OceÀuji
nevûdûli, ale chtûli vûdût hned a v‰echno). není nûco, co ve skuteãnosti je. Jeho lobování na nûm, Ïe narozdíl od toho, jak se choval
Jejich blues (a nejen to) âernej neboÏtíku... - mû v rakouském Hochfichtu ve prospûch pﬁed tím neÏ byl zvolen prezidentem, je dnes
ale vÏdycky odrovná, jakou má atmosféru... lyÏaﬁského areálu na protûj‰í Smrãinû je prostû pﬁíjemnûj‰ím, není tolik namy‰len˘, jak
zejména s tou ·tefanovou foukací harmonikou. neuvûﬁitelné… Havel by za takov˘ lobing
b˘vával. Má spoleãensky lep‰í vystupování
A dojímá mû mj. i jeho stﬁízliv˘ aÏ naivní dostal vynadáno od novin a Klaus by nad
a není tak arogantní.
pûveck˘ projev, na kter˘ nachytal snad kaÏdého. “jeho stranickostí” kroutil hlavou. Ale
Otázka pro ãíslo 6/2004: Krajané mohou
A víte, Ïe to tam sedlo kaÏdému z onoho komunisté Klause chválí snad pﬁi kaÏdé
kvalitnû ve stereu poslouchat pﬁes internet
pûtilístku, kter˘ nám pﬁipravil vskutku pohodové
pﬁíleÏitosti... Hodnû lidí mu fandí. Ono mu to ﬁadu ãesk˘ch a slovensk˘ch rozhlasov˘ch
pﬁedstavení? Je hezké, Ïe si najdou ãas, aby
slu‰í na lyÏích, kdyÏ ho pﬁed fotografií nastaví stanic. Otázky: Je je‰tû zapotﬁebí vysílání pro
nám ten ná‰ voln˘ zpﬁíjemnili. TakÏe nûkdy
do líbivého postoje a fotka je pak na první krajany na krátk˘ch vlnách? Uvítali byste
zase na tom va‰em klikání na shledanou. UÏ
stránce novin... U novináﬁÛ má Klaus skuteãnû speciální poﬁady pro krajany pﬁes internet?
dnes se tû‰ím.
Foto a text: Vûra Kohoutová zastání. âe‰i mají takového prezidenta, jakého Napﬁíklad nedûlní bohosluÏby jsou ve tﬁi
si zaslouÏí.
hodiny ráno v˘chodokanadského ãasu.
***

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

Jste znepokojeni nûãím, co jste vidûli v televizi?
Nebo sly‰eli v rozhlase?
Stejnû tak jsou znepokojeny i kanadské
soukromé vysílací spoleãnosti. Proto zaloÏily
Kanadskou radu pro standardy vysílání
(CBSC).
Máte-li zájem o obdrÏení (ãeskojazyãné)
broÏurky vysvûtlující kroky, které mÛÏete proti
jak˘mkoliv sv˘m obavám podniknout,
kontaktujte nás na adrese:
CBSC
P.O. Box 3265, Station D
Ottawa, Ontario K1P 6H8
Tel: (613) 233-4607 nebo bezplatná zelená
linka (866) 696-4718
Fax: (613) 233-4826 nebo e-mail:
info@cbsc.ca
Webové stránky: www.cbsc.ca
„Podporujeme dokonalé vysílání”
Vedle angliãtiny a francouz‰tiny jsou broÏurky CBSC
k dostání také v tûchto jazycích: amhar‰tina,
arab‰tina, armén‰tina, ãe‰tina, ãín‰tina, dárij‰tina,
farsí, hind‰tina, inuinaktun, inuktikut, ital‰tina,
japon‰tina, korej‰tina, krí, mohawk, nûmãina,
ojibwa, pandÏáb‰tina, pa‰tun‰tina, pol‰tina,
portugal‰tina, ru‰tina, ﬁeãtina, somál‰tina,
‰panûl‰tina, tagal‰tina, tamil‰tina, tureãtina,
ukrajin‰tina, urd‰tina a vietnam‰tina. Dal‰í jazyky
se pﬁipravují. Realizace tohoto projektu je moÏná
díky finanãní podpoﬁe televize OMNI.
***

Petr Krejãí, politick˘ poradce, Praha:
Odpovûì bude velmi kusá: První rok byl
velmi úspû‰n˘. Dokázal se i pﬁi svém ãestném
pﬁedsednictví odpoutat od ODS a zaujmout
vÛãi ní odstup. Nezmûnil své liberálnû
konservativní postoje a je ve svém chování
pﬁedvídateln˘.
Petr RÛÏiãka, hudební manaÏér, Teplice:
Myslím Ïe bych to mohl vyjádﬁit jedním ne

Nemûla by b˘t moÏnost si je poslechnout
kdykoliv?
Odpovûzte, co nejdﬁíve! Odpovûdi mÛÏete
poslat e-mailem na adresu satellite1416@rogers.com nebo faxem na ãíslo 416/
530-0069 mezimûstsky na ãíslo 1-877-3336371.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

Business

ABE

Anketa

Va‰e obavy jsou
i na‰imi obavami

1-416

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

Canada-Czech
Republic Chamber
of Commerce
Kanadsko-ãeská
obchodní komora
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net

PACE Savings & Credit Union Limited - Czechoslovak Branch
(B˘valá Kampeliãka)
Nyní budete moci pouÏívat
Debitní kartu pro ATM
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

5

6

satellite

Press/Radio

1-416

Denní kronika
5. 2. 2004

B˘vala Klausova milenka
spomína: Bol to pekn˘ vzÈah
Prah (TASR) - B˘valá priateºka
expredsedu ODS Václava Klausa, Klára
Lohniská, po prv˘ raz prehovorila o
vzÈahu, o ktorom sa verejnosÈ dozvedela
vìaka bulváru v lete roku 2002.
Dnes 24-roãná b˘valá letu‰ka pracuje v
banke ako finanãná poradkyÀa a diaºkovo
‰tuduje vysokú ‰kolu. Na vzÈah s budúcim
prezidentom, dnes 62-roãn˘m Klausom,

spomína pôvabná blondínka iba v
dobrom. Klaus, ktorého poznala, bol
“skutoãne ºudsky mil˘ ãlovek”, ktor˘ pre
Àu bol géniom a s ktor˘m si pripadala ako
17-roãná Ulrika von Lovetzow so 72roãn˘m Johannom Wolfgangom
Goethem.
“(Po prv˘ raz) sme sa videli na nejakej
vernisáÏi a aÏ potom v tom lietadle,”
uviedla Lohniská v exkluzívnom
rozhovore pre Magazín Dnes, prílohu
denníka Mladá fronta Dnes, a vyvrátila
tak roz‰íren˘ názor, Ïe sa prv˘ raz videli
aÏ v lietadle.

Keì ako letu‰ka bola na palube letu z
New Yorku do Prahy, vedela, Ïe jedn˘m
z cestujúcich v business triede bude
Václav Klaus. “Bolo to úplne normálne,
ale urãite som sa mu páãila,” spomína a
tvrdí, Ïe vtedy uÏ lietala tri roky a s prácou
letu‰ky bola rozhodnutá skonãiÈ.
Osudové sa v‰ak nestalo ani stretnutie
v lietadle, ale pobyt v Lond˘ne.
“Odcestovala som do Lond˘na a on tam
mal náhodou predná‰ku, na ktorú ma
pozval. Rozprávali sme sa, stále sme sa
rozprávali. A napokon z toho vznikol
pekn˘ vzÈah.”

Petr ChudoÏilov: HospÛdka

March 11, 2004
“Urãite musí byÈ dominantn˘, inak by
nemohol byÈ t˘m, k˘m je. V skutoãnosti
je veºmi vnímav˘ a ústretov˘ ãlovek,”
hovorí o Klausovi a nedokáÏe uviesÈ
Ïiadnu jeho zlú vlastnosÈ. “Nie veºmi
dobrá” Klausova vlastnosÈ je jeho
neustála vysoká aktivita.
Lohniská je presvedãená o tom, Ïe
Klausova rodina o ich vzÈahu musela
vedieÈ. Keì sa v lete 2002 v bulvárnom
Blesku objavila ich spoloãná fotografia,
jej Ïivot bol hore nohami.
“Zrazu bolo v‰etko inak. Psycho. Veºmi
tvrdá realita. PäÈdesiat telefonátov denne
zo v‰etk˘ch strán, od novinárov, známych
aj celkom cudzích ºudí,” vysvetlila dôvod,
preão sa úplne uzavrela a s novinármi
odmietala komunikovaÈ.
Bála sa, Ïe ju novinári sledujú, Ïe jej
môÏe niekto odpoãúvaÈ telefón. Ale zostal
v nej pocit, Ïe aspoÀ raz by sa k tomu
verejne vyjadriÈ mala. “Dúfam, Ïe t˘m
nikomu neublíÏim, a verím, Ïe to nevyvolá
nejakú ìal‰iu vlnu,” tvrdí Ïena, ktorá má
nového priateºa a aj to jej “dáva silu
vyjadriÈ sa k tomu, ão bolo”.
Na otázku, ãi pomyslela niekedy na
Klausovu man-Ïelku Líviu a ãi prem˘‰ºala
o tom, Ïe by sa Klaus mohol kvôli mladej
Ïene rozviesÈ, odpovedala vyh˘bavo.
“âokoºvek by som teraz povedala, bolo
by to zle. On má svoju rodinu veºmi rád a
veºmi mu na nej záleÏí.“
***
V poslednej dobe sa pán prezident Klaus
rozhodol komentovaÈ udalosti na
Slovensku. Mimo iné povedal, Ïe reformy,
ktoré prevádza slovenská vláda sú príli‰
drastické, a Ïe by v Ïiadnej demokratickej
zemi nepre‰li. Na naráÏku, Ïe Slovensko
nie je demokratická krajina, lze
odpovedaÈ: Ako viete, v posledn˘ch
parlamentn˘ch voºbách v âechách získali
komunisti 25% hlasov, zatiaº ão na
Slovensku zvíÈazila pravica, a komunisti
skonãili hlboko pod hranicou 5%. (Aj pán
Klaus sa dostal na hrad len vìaka hlasom
komunistick˘ch
poslancov
v
prezidentsk˘ch voºbách.) A tieÏ
pravdepodobne viete, Ïe komunisti v
âesku vymenili svoj tradiãn˘ symbol kosák a kladivo - za ãere‰niãky, ãere‰ne.
Materiály sú prevzaté zo slovensk˘ch
novín SME.
N. R. Royko - Calgary
***
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Komisaﬁ RE pﬁijal
ãeské aktivisty
z oblasti lidsk˘ch práv

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

Praha-Radio PrahaKomisaﬁ Rady Evropy
pro lidská práva Alvaro Gil-Robles pﬁijal
v pátek ve ·trasburku delegaci ãeského
obãanského sdruÏení ·trasbursk˘ v˘bor,
které ve‰lo ve známost kritikou údajn˘ch
nedostatkÛ v práci Evropského soudu
pro lidská práva. Jak ale âTK ﬁekl mluvãí
v˘boru Dalibor Pech, námûtem rozhovoru
nebyla práce evropského soudu, ale
“nízká úroveÀ ochrany lidsk˘ch práv v
âeské republice”. Mluvãí ﬁekl, Ïe GilRobles v˘bor poÏádal o shrnující, dÛkazy
podloÏenou zprávu a slíbil, Ïe se jí bude
zab˘vat a Ïe bude v˘bor informovat o
svém postupu. Jako pﬁíklady poru‰ování
práv v âR jmenoval mluvãí nedostateãnou
ochranu práv rozvedeného otce na styk
s dítûtem nebo zpÛsob ﬁe‰eni nûkter˘ch
majetkoprávních sporÛ. Ke vzná‰ení kritik
na adresu evropského soudu nebyl podle
Dalibora Pecha pﬁi rozhovoru dÛvod,
protoÏe Gil-Robles nemá nad soudem
v˘konnou pravomoc. “To je vûc vnitﬁní
kontroly soudu a my chceme dûlat v‰e

March 11, 2004
pro to, aby z práce úﬁedníkÛ (soudu),
kteﬁí zpÛsobují, Ïe se stíÏnosti nedostávají
do rukou soudcÛ, vyvodili jejich nadﬁízení
závûry,” ﬁekl Pech. ·trasbursk˘ v˘bor
loni na podzim vystoupil s tvrzením, Ïe
nûkteﬁí ãe‰tí úﬁedníci evropského soudu
nepostupují k projednání soudcÛm
nûkteré stíÏnosti ãesk˘ch obãanÛ a
rovnou stûÏovatele informují, Ïe stíÏnosti
byly zamítnuty. Soud, kter˘ je institucí
Rady Evropy a rovnûÏ sídlí ve ·trasburku,
uÏ tehdy toto tvrzení odmítl. Tento t˘den
pak odmítl Ïádost v˘boru o nahlédnutí do
nûkter˘ch sv˘ch spisÛ, uvedl, Ïe v˘bor
proti nûmu vede nemístnou kampaÀ, a
ukonãil s ním styky. âeská velvyslankynû
pﬁi Radû Evropy Vlasta ·tûpova v
telefonickém rozhovoru pro âTK ﬁekla,
Ïe ãe‰tí pracovníci evropského soudu se
tû‰í velmi dobrému renomé. “Evropsk˘
soud pro lidská práva má hodnû vysokou
povûst, a pokud jsem mûla moÏnost
jednat s jeho pﬁedsedou Luziem
Wildhaberem, na ãeského soudce Karla
Jungwierta a na ãeské pracovníky soudu
jsou ty nejlep‰í moÏné reference,” ﬁekla.
Upozornila, Ïe jisté frustrace z práce
soudu zﬁejmû plynou z malé
informovanosti ãesk˘ch obãanÛ napﬁíklad o tom, Ïe soud není vy‰‰í
instance, která pﬁehodnocuje rozsudky
národních soudu, ale v‰ímá si pochybení
v oblasti lidsk˘ch práv pﬁi soudním
procesu, nebo o tom, Ïe se na soud
mohou obracet v ãeském jazyce.
Pﬁipomnûla také, Ïe soud slouÏí 800
milionÛm obãanÛ zemí Rady Evropy,
takÏe se nedá ãekat, Ïe v‰e bude
vyﬁe‰eno na poãkání.
***

Spartakiádní vrah
pr˘ propadl drogám
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drog se v‰ak chování ãlovûka naprosto
nekontrolovatelnû mûní a v podstatû je
moÏné v‰echno,” tvrdí Ba‰n˘.
¤editel opavské psychiatrické léãebny
Ivan Drábek se domnívá, Ïe Strakova
závislost na drogách není nijak silná. “Já
si myslím, Ïe spí‰ fetoval z nudy. U nás
zatím nemá voln˘ reÏim, aby ‰el sám na
vycházku a nûkde si nûco obstaral. Za
bránu vûznice se sice dostane, ale jen v
doprovodu pracovníka léãebny. U nás
drogy nejsou, ale nûkdo nûco pﬁinést
mÛÏe, stejnû jako do kriminálu. Náv‰tûvy
sice prohlíÏíme, ale do Ïaludku se jim
nedíváme,” prohlásil Drábek.
V kvûtnu chce Drábek navrhnout
Strakovo pﬁevedení na ambulantní léãbu.
“Nemáme zájem ho tady drÏet do smrti.
Uvidíme, jak rozhodnou nezávislí soudní
znalci. Strakovi samotnému to je jedno,
jako v‰echno. Po tûch letech se u nûj
objevila hospitalizaãní apatie, coÏ je
celkem bûÏné. Mozek je tro‰ku prázdn˘,
ale rozhodnû není nefunkãní nebo nûjak
postiÏen˘. Straka má v˘hodu, Ïe jej
neopustila rodina, takÏe jeho
resocializace je moÏná.
Podle mû skonãí u nich a na sociálních
dávkách, ale to, Ïe se mu podaﬁí se chytit
a zaãít normálnû Ïít také nemohu úplnû
vylouãit,” vysvûtlil Drábek, kter˘ uÏ
nepovaÏuje b˘valého spartakiádního
vraha za nebezpeãného.
***

svûtû v obavách pﬁed terorismem
pﬁijímána mimoﬁádná bezpeãnostní
opatﬁení, Málek vysvûtlit nedokázal. „V‰e
je pﬁedmûtem vy‰etﬁování. V tuto chvíli k
tomu opravdu nemohu ﬁíct více,“ prohlásil.
V leti‰tní hale bude nad rámec ostrahy
bezpeãnostními sloÏkami nepﬁetrÏitû po
cel˘ch 24 hodin hlídat zamûstnanec âSL.
A mezinárodní leti‰tû v Ostravû, Brnû a
Karlov˘ch Varech jsme ihned informovali,
co se v Ruzyni stalo, aby tam mohla b˘t
pﬁijata obdobná opatﬁení,“ vylíãila mluvãí
správy leti‰È podniknuté kroky.
Bezpeãnostní rada státu projednala letos
6. ledna návrh národního programu
ochrany civilního letectví. Ministerstvo
dopravy v‰ak tehdy Právu sdûlilo, Ïe
nebude tﬁeba zásadnû mûnit opatﬁení,
pﬁijatá v âR po útoku teroristÛ na USA v
záﬁí 2001.
Také âeské aerolinie (âSA) dosud
povaÏovaly opatﬁení, která zavedly po
11. záﬁí 2001, za dostateãná. „DrÏíme je
trvale na nejvy‰‰í moÏné úrovni,“ uji‰Èuje
tisková mluvãí âSA Marcela Picková.
âeská správa leti‰È si na ochranu vnitﬁních
prostor Ruzynû uÏ pﬁed lety najala
bezpeãnostní agenturu. Po 11. záﬁí zaãali
leti‰tû hlídat i policisté, a loni v souvislosti
s válkou v Iráku k tomu pﬁibyli je‰tû vojáci.
***
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Ochranu Ruzynû
zpochybnil bezdomovec

Praha-právo-Stabilita vládní koalice
dostala dal‰í ránu. Po Tomá‰i Vrbíkovi
naplnil svou ãtvrteãní hrozbu a Unii
svobody-DEU opustil i Marian Bielesz.
Stejnû jako Vrbík v‰ak zÛstává ãlenem
klubu US.
Oba straniãtí odpadlíci slíbili ·pidlÛv
kabinet podrÏet, jejich hlasy v‰ak kﬁehké
koalici mohou pravidelnû chybût pﬁi
jednání klíãov˘ch zákonech. První
zkou‰ka soudrÏnosti vlády probûhne ve
Snûmovnû uÏ pﬁí‰tí t˘den, kdy se oãekává
hlasování o vládním návrhu zákona o
nájemném.
“Dospûl jsem k názoru, Ïe program, za
kter˘ jsem byl zvolen, se ve stranû
neprosazuje. Ani není nadûje do
budoucna, Ïe by se za tohoto vedení
prosazoval,” zdÛvodnil svÛj krok na dotaz
Práva Bielesz. Poslední kapkou podle
nûj byl zpÛsob, jak˘m se k Vrbíkovû
odchodu postavilo stranické vedení v ãele
s pﬁedsedou Petrem Mare‰em.
Bielesz podle sv˘ch slov marnû Ïádal
odchod souãasn˘ch ‰éfÛ a mimoﬁádn˘
sjezd. Stejnû jako Vrbík varoval, Ïe
nepodpoﬁí návrh státního rozpoãtu, budeli jeho schodek pﬁíli‰ vysok˘. Zcela
nepﬁijateln˘ je pro Bielesze napﬁ. zákon o
zmûnû plateb nemocenského poji‰tûní.
Naopak dohodu o postupné deregulaci
nájemného oznaãil uÏ ve ãtvrtek za
pﬁijateln˘ kompromis.
***

Praha-právo/(jn, tom, âTK)-Leti‰tû v
Praze-Ruzyni není zﬁejmû dostateãnû
chránûno pﬁed moÏn˘m útokem teroristÛ,
i kdyÏ âeská správa leti‰È (âSL) tvrdí
opak. ÚroveÀ ostrahy leti‰tû totiÏ
dokonale zpochybnil bezdomovec, kter˘
se 27. února dostal pﬁes celní prostor a
tunelem pro zavazadla aÏ do letadla
maìarské letecké spoleãnosti.
“MuÏ, kter˘ je ãeské národnosti, byl v
zavazadlovém prostoru letadla zadrÏen
a pﬁedán Cizinecké a pohraniãní policii
âR,” potvrdila vãera Právu mluvãí âSL
Anna Kovaﬁíková.
Bezdomovec chtûl nejspí‰ odletût do
·v˘carska, potvrdil to vãera ﬁeditel
praÏské cizinecké a pohraniãní policie
Milan Kocík. Podle nûho muÏ pÛsobil
velice zmatenû a policie ho nakonec
propustila, dostal pouze pokutu. “Ten
muÏ dﬁív ve ·v˘carsku údajnû Ïil, chtûl
se tam asi nûjak˘m zpÛsobem vrátit,”
uvedl.
Jak mluvãí âSL upﬁesnila, bezdomovec
vnikl do neveﬁejn˘ch prostor z pﬁíletové
haly v˘chodem, za nímÏ je celnice, a jenÏ
je pod dozorem Celního úﬁadu. Ten má
na starosti kontrolu a monitoring pohybu
osob v tomto sektoru.
Na pochybení reagoval vicepremiér a
ministr financí Bohuslav Sobotka. ¤ekl,
Ïe bude poÏadovat propu‰tûní celníka,
kter˘ udûlal chybu.
„Je potﬁeba z toho vyvodit konkrétní
personální odpovûdnost,“ ﬁekl.
Propu‰tûní nûkterého z celníkÛ pﬁipou‰tí
také inspekce Celní správy, která se
kauzou zab˘vá.
„Inspekce celní správy pﬁípad proniknutí
nepovolané osoby pﬁes celnici vy‰etﬁuje
stejnû jako policie. Chceme zjistit, kdo
konkrétnû zanedbal své povinnosti a
pochopitelnû vyvodíme dÛsledky,“ ujistil
Právo tiskov˘ mluvãí Celního ﬁeditelství
Praha.

Praha-právo/Tomá‰ Urban-Jiﬁí Straka,
znám˘ jako spartakiádní vrah, se letos
koncem ledna pﬁestûhoval z praÏské
bohnické psychiatrické léãebny do
podobného zaﬁízení v Opavû. Má
dokonce ‰anci, Ïe by letos mohl léãebnu
opustit. Pﬁitom mÛÏe b˘t svému okolí
nebezpeãn˘, i kdyÏ je po kastraci a
prodûlané léãbû.
“Má-li totiÏ moÏnost, uÏívá tvrdé drogy,”
ﬁekl Právu ﬁeditel bohnické psychiatrické
léãebny Zdenûk Ba‰n˘.
Straka, kter˘ v Praze v dobû spartakiády
v roce 1985 jako ‰estnáctilet˘ hornick˘
uãeÀ znásilnil a okradl ‰est Ïen a ãtyﬁi z
nich zabil, strávil devût let ve vûzení a
deset let v bohnické psychiatrické
léãebnû. UÏ v roce 2001 poÏádal o
propu‰tûní do ambulantní péãe, ale
nakonec svou Ïádost stáhl kvÛli obrovské
medializaci pﬁípadu.
Podle Ba‰ného byla zmûna léãby Straky
z ústavní na ambulantní otázkou pro
odbornou komisi. “Já bych to z mého
pohledu nedoporuãil, protoÏe se celkem
bez problémÛ mÛÏe dostat k tvrd˘m
drogám,” uvedl Ba‰n˘. Dodal, Ïe
Strakovu Ïádost o pﬁeloÏení do Opavy,
kam se pﬁestûhovala jeho rodina, v
Bohnicích nakonec podpoﬁili.
“I kdyÏ nûkterá kritéria nenaplÀoval,”
poznamenal Ba‰n˘ s tím, Ïe Straka chodil
na vycházky mimo léãebnu. “V podstatû
mûl voln˘ pohyb a roz‰iﬁoval si vzdûlání.
JenÏe po ãase pﬁi‰el nûkolikrát pod vlivem
drog a zkou‰ky prokázaly, Ïe to nebyla
marihuana, ale tvrdé drogy. KdyÏ se
situace opakovala, samostatné vycházky
mimo areál jsme mu museli zakázat.
Mohl chodit ven jen s rodiãi. Podle mû
Straka v pﬁípadû, Ïe bude abstinovat, Jak je moÏné, Ïe se nûkdo dostane pﬁes
není svému okolí nebezpeãn˘. Pod vlivem celní kontrolu v dobû, kdy jsou v celém

Unii svobody opustil
dal‰í poslanec

âech obÏalován z vraÏdy
dívky ve ·védsku
Stockholm-právo/(âTK, zr)-Soud ve
‰védském univerzitním mûstû Uppsale
vãera obdrÏel Ïalobu proti devûtadvacetiletému ãeskému studentovi Patriku
Dvoﬁákovi, kter˘ je dÛvodnû podezﬁel˘
ze spáchání trestného ãinu vraÏdy ve
·védsku v loÀském roce. Obûtí brutální,
sexuálnû motivované vraÏdy byla podle
vy‰etﬁovatelÛ ãtyﬁiadvacetiletá ãeská
studentka ·árka Hala‰ová.
Dvoﬁákovi, kter˘ svou vinu vytrvale popírá,
hrozí aÏ doÏivotí. Kriminalisté mají k
Pokraãování na str. 8
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Restaurants-Deli's
Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

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

The New Heart
of Celts Pub
2872 Dundas St. W.
západnû od Keele St.
Toronto, Ontario, tel.: 416/766-4421

Vás zve
na speciality slovenské a ãeské kuchynû

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
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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
hoﬁkou komedii J. Krause

MùSTEâKO
aneb Sláva vítûzÛm, ãest poraÏen˘m v mozaice pﬁíbûhÛ a
událostí pﬁi nástupu kapitalismu v malém ãeském mûsteãku.
Îivot malé stﬁediskové obce, kde právû skonãil komunismus sv˘m mikrosvûtem odhaluje daleko názornûji, na co zde
vlastnû narazila neãekanû spadlá svoboda. Mûli si s ní náhle
poradit stejní, kteﬁí pﬁed tím spoleãnû celá desetiletí vym˘‰leli,
jak se co nejlépe naÏrat v totalitû. Teì zaãínají

uskuteãÀovat své malé sny o hotelích pln˘ch
NûmcÛ. Po období snûní se dostavuje tvrdá realita.
Komedie neznamená, Ïe se poﬁád jenom smûjete,
nûkdy vám pﬁi ní mÛÏe b˘t i hodnû smutno.
Hrají: O. Brancuzsk˘, R. Novák, P. Kﬁiváãek, N.
Lich˘, M. Uãík, Vl. Brabec a mnoho jin˘ch.
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

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

Pokraãování ze str. 7

dispozici ﬁadu dÛkazÛ a indicií, svûdãících
o tom, Ïe vraÏdu spáchal.
K nejzávaÏnûj‰ím patﬁí DNA podezﬁelého,
jeÏ byla objevena za nehty obûti. Dívka
byla znásilnûna a poté u‰krcena.
Jak ﬁekl v Uppsale vrchní státní zástupce
Ola Laurell, kter˘ mûl pﬁípravu obÏaloby
na starosti, vy‰etﬁovací spis vãetnû
dokumentace ãítá 744 stran.
“ObÏalovan˘ byl vyslechnut celkem asi
‰estnáctkrát, svou vinu ale vytrvale
popírá,” ﬁekl Laurell a upﬁesnil: “Odpovídal
na v‰echny otázky jen potud, pokud ne‰lo
o jeho vztah k obûti. Jakmile jsme se
v‰ak zeptali na jeho city k zavraÏdûné,
okamÏitû se uzavﬁel a vyuÏil práva mlãet.”
Advokát obÏalovaného Ola Nordström
ﬁekl, Ïe technické dÛkazy proti jeho
mandantovi jsou “nepﬁíli‰ silné”. ObÏaloba
má podle nûj v ruce jedin˘ takov˘ dÛkaz,
jímÏ je DNA za nehty obûti.
“Nelze v‰ak prokázat, Ïe se DNA dívãina
kolegy nedostalo za její nehty pﬁi jiné
pﬁíleÏitosti neÏ pﬁi vraÏdû, pﬁipusÈme
napﬁíklad pﬁi jiném vzájemném fyzickém
konfliktu, kter˘ ov‰em nemusel skonãit
smrtí,” dodal advokát. Pﬁipustil nicménû,
Ïe Dvoﬁák nemá pro okamÏik vraÏdy
Ïádné alibi a sv˘m zvlá‰tním jednáním
ve dnech, kdy k ãinu do‰lo, si rozhodnû
neprospûl.
Údajn˘ vrah i jeho obûÈ pob˘vali ve
·védsku v rámci v˘mûnného studijního
pobytu. Tûlo zavraÏdûné dívky nalezl na
studentské ubytovnû v Uppsale loni 15.
dubna její pﬁítel, kter˘ za ní pﬁijel z âech
strávit velikonoãní svátky. V té dobû v‰ak
byla obûÈ pravdûpodobnû uÏ tﬁi dny po
smrti. Dvoﬁák pﬁitom podle policie vûdûl,
kdy dívãin pﬁítel do Uppsaly dorazí.
Podle Laurella mûl podezﬁel˘ o obûÈ
evidentní zájem a dívce i jejímu pﬁíteli se
sv˘m ãinem zﬁejmû chtûl pomstít poté, co
byl odmítnut.
***
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Van Gogh obraz namaloval v roce 1889
- asi 13 mûsícÛ pﬁed tím, neÏ v 37 letech
spáchal sebevraÏdu, uvedla agentura
AFP. Obraz byl vytvoﬁen nedaleko
psychiatrické léãebny v jihofrancouzském
Saint-Rémyde-Provence.
***
8. 3. 2004

âesk˘ lev:
zvíÈazila recesia a Nuda

Praha-sme/(pet)-Najlep‰ím ãesk˘m
filmom vlaÀaj‰ieho roka je podºa âeskej
filmovej a televíznej akadémie snímka
Vladimíra Morávka Nuda v Brne. V sobotu
veãer získala päÈ kri‰Èáºov˘ch levov
vrátane so‰iek za réÏiu a pre najlep‰ieho
herca. Favorizované Îelary, nominované
aj na amerického Oscara, získali z
jedenástich nominácií iba dva levy.
“O takomto úspechu sme ani nesnívali.
Aj preto sme si sadli ão najìalej od pódia,”
povedal vãera pre SME herec Jan Budaﬁ,
ktor˘ si okrem hereckého leva odniesol
ocenenie aj za najlep‰í scenár. “Písali
sme ho spolu s Vladimírom Morávkom a
keì sme ho dopísali, vedeli sme, Ïe film
musí byÈ ãiernobiely. Hlásime sa v Àom k
poetike filmov zo ‰esÈdesiatych rokov,
ale aj téma filmu - strata panictva - sa
nám zdala priliehavá práve pre toto
zafarbenie filmu.”
Slovensko tentoraz obi‰lo naprázdno.
Anna ·i‰ková nominovaná v kategórii
najlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘kon vo
vedºaj‰ej úlohe vo filme Kruté radosti
reÏiséra Juraja Nvotu si z praÏskej
Lucerny cenu neodniesla. Neuspeli ani
slovensk˘ kameraman Martin ·trba
nominovan˘ za film Neverné hry a
Franti‰ek Lipták navrhnut˘ na âeského
leva za v˘tvarné stvárnenie rozprávky
âert vie preão.
Vy‰e dvojhodinov˘ veãer moderoval
Martin ZbroÏek, ktor˘ ako Dagestanec
Leopold ·amil robil v uplynul˘ch troch
rokoch asistenta Jaroslavovi Du‰ekovi.
Lavína jeho improvizácie bola taká
Hubble zachytil van Goghovu strhujúca, Ïe obãas aj prekryla vlastn˘
zmysel veãera - odovzdávanie filmov˘ch
noc
Praha-právo (âTK, aa)-To je pﬁece cien.
Hvûzdná noc od Vincenta van Gogha,
***
reagovali astronomové na poslední
Îivot je drah‰í,
snímky oblohy, získané pﬁed nûkolika
tak ceny klesajú
dny pomocí Hubbleova orbitálního
BRATISLAVA -sme (eko) Ceny v sloteleskopu.
vensk˘ch predajniach zaãali po
Nejde o kosmickou fatu morgánu, ale o
poãiatoãnom januárovom náraste klesaÈ.
detailní zábûr ze speciální kamery,
Naj-viditeºnej‰ie v regiónoch s najniÏ‰ou
zamíﬁené na rozpínající se hvûzdu V838
Ïivotnou úrovÀou.
v jiÏním souhvûzdí Monoceros
V januári stál nákup vybran˘ch
(JednoroÏec).
základn˘ch druhov tovaru v priemere
PÛsobiv˘ snímek zveﬁejnily americk˘
necel˘ch 1365 korún, na zaãiatku marca
Národní ústav pro letectví a vesmír
to bolo o 65 korún menej. Oproti
(NASA) a Evropská kosmická agentura
decembru ceny narástli len o pol percenta.
(ESA). Barevn˘ v˘jev vykazuje s obrazem
Podºa analytikov ich v˘voj môÏe súvisieÈ
slavného holandského malíﬁe ﬁadu
s nízkou kúpyschopnosÈou obyvateºstva.
podobností, pí‰e agentura Reuters.
Viliam Pätoprst˘ z Unibanky vraví, Ïe
ZpÛsobují to hlavnû spirály, které vytvoﬁily
rovnako ako minul˘ rok, sa aj tentoraz
chomáãe vesmírného prachu ozáﬁené
poãíta s poklesom trÏieb v obchodoch.
svûtlem z ãervené expandující novy.
Obchodníci si môÏu viac zákazníkov
Fotografie je podle astronomÛ vÛbec
zabezpeãiÈ práve nízkymi cenami.
první, která zaznamenala podobné
ëal‰ie zlacnenie si môÏu zákazníci
prachové víry, na první pohled
sºubovaÈ od nástupu maloobchodnej
pﬁipomínající známé svûtelné kruhy kolem
siete Lidl, ktorá je známa svojou
Mûsíce, tzv. halo.
agresívnou politikou nízkych cien. Hneì
To je ov‰em zpÛsobeno lomem svûtla v
po spustení predaja sa môÏe staÈ
zemské atmosféﬁe, zatímco kolem
najlacnej‰ím reÈazcom na trhu.
expandující hvûzdy v JednoroÏci je
Podºa údajov ·tatistického úradu sa v
prakticky vakuum.
januári v porovnaní s decembrom zdvihla
V838 Mon leÏí ve vzdálenosti pﬁibliÏnû
cenová hladina na Slovensku o 4,4
20 tisíc svûteln˘ch let od Zemû. Jeden
percenta. Rovnako rástli ceny potravín a
svûteln˘ rok je dráha, kterou svûtlo uletí
nealko nápojov. Informácie o v˘voji cien
za dvanáct mûsícÛ - van Goghova
vo februári budú známe koncom tohto
Hvûzdná noc je tedy asi 190 biliónÛ
t˘ÏdÀa.
kilometrÛ daleko.
***
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Projekt Nová Evropa
·estiletá spolupráce mezi Torontskou univerzitou a Masarykovou univerzitou v Brnû pﬁinesla
ãerstvé ovoce. Díky nûkolikamûsíãnímu úsilí Dona Sparlinga z Rektorátu Masarykovy univerzity,
Roberta Austina z Centra pro ruská a v˘chodoevropská studia a zamûstnancÛ Woodsworth College
pﬁi Torontské univerzitû se v kvûtnu tohoto roku bude v Brnû konat letní ‰kola nazvaná Nova
Evropa: kultura, politika a spoleãnost ve stﬁední Evropû. Masarykova a Torontská univerzita mají
jiÏ za sebou více neÏ ‰est let úspû‰n˘ch v˘mûnn˘ch programÛ a stáÏí. Projekt Nová Evropa je v‰ak
první spoleãnou letní ‰kolou. Tato letní ‰kola je v˘znamná nejen tím, Ïe je první v poﬁadí, ale také
sv˘m kuriózním naãasováním. V kvûtnu, tedy v dobû konání letní ‰koly Nová Evropa, Evropa
skuteãnû nabude nov˘ch rozmûrÛ pﬁipojením deseti kandidátsk˘ch zemí k Evropské unii. Jin˘mi
slovy, konání i název letní ‰koly mají svou symbolickou dimenzi, a sice jsou nejen urãitou oslavou
plodné spolupráce dvou univerzit, ale také toho, Ïe MasarykÛv sen o Nové Evropû je o krÛãek blíÏ
svému naplnûní.
Úãelem letní ‰koly je pﬁiblíÏit studentÛm z Torontské univerzity (ale i dal‰ích severoamerick˘ch
vysok˘ch ‰kol) sloÏitost a hloubku politické, ekonomické a spoleãenské transformace, kterou zemû
stﬁední Evropy prodûlali a prodûlávají po rozpadu komunistického bloku. âesko, Slovensko,
Maìarsko a Polsko jsou ãtyﬁi zemû, na které jsou semináﬁe letní ‰koly zamûﬁeny. Osnovy jsou
rozãlenûny do tﬁí modulÛ.
První modul se bude zab˘vat restrukturalizací nejvy‰‰ích politick˘ch, ekonomick˘ch a
bezpeãnostních institucí. Podtitul tohoto modulu: Návrat do Evropy napovídá, Ïe mezi hlavní
témata bude patﬁit zaãlenûní do Evropské unie, problémy s harmonizací právních ﬁádÛ jednotliv˘ch
zemí s evropskou aquis communautaire, a otázky bezpeãnosti v kontextu pﬁipojení k Severoatlantické
alianci na stranû jedné a hrozby teroristick˘ch útokÛ na stranû druhé.
Druh˘ modul se bude snaÏit studentÛm objasnit zmûny na niÏ‰í, tzv. “grassroots” úrovni.
Hlavním cílem tohoto modulu bude poukázat na spoleãenské, politické, ekonomické ale i kulturní
zmûny, které jednotlivé zemû prodûlaly po pádu komunismu. Studenti se dozví o tûÏkostech
t˘kajících se demokratizace, pﬁechodu k trÏní ekonomice a neblahého spoleãensko-kulturního
dûdictví z období komunistické nadvlády, které tuto mnohovrstvou transformaci znaãnû zpomaluje.
Poslední modul letní ‰koly zaostﬁí akademicky drobnohled na vztahy mezi vût‰inovou a men‰inovou
spoleãností v jednotliv˘ch zemích. SloÏitá dilemata související s Romy, sudetsk˘mi Nûmci,
Ïidovsk˘mi a maìarsk˘mi men‰inami budou nastínûna a rozebrána z normativního pohledu
liberální demokracie. Jin˘mi slovy, studenti se nejdﬁíve obeznámí s demografick˘mi a etnografick˘mi
údaji o jednotliv˘ch skupinách. Poté si nastudují nûkolik liberálních, ale i konzervativních
normativních teorií zab˘vajících se mezi-etnick˘mi vztahy. V závûreãní ãásti tohoto modulu budou
mít studenti moÏnost aplikovat tyto teorie na konkrétních normativních pﬁípadech. Mezi takov˘mi
pﬁípady budou lechtivé otázky související s integrací romské men‰iny, návratu majetku sudetsk˘m
NûmcÛm, práv maìarské men‰iny na Slovensku a spoleãenské oãisty Ïidovské komunity v Polsku.
Petr Kafka
Autor se narodil 18.12. 1975 v Pardubicích, v r. 1999 dokonãil studia na Filosofické fakultû Masarykovy univerzity
v Brnû (katedra filozofie/anglistiky a amerikanistiky), 2000-2001 studoval na katedﬁe Studií nacionalismu na
Stﬁedoevropské univerzitû v Budape‰ti a souãasnû dokonãuje doktorandské studium na katedﬁe Politologie na
Torontské univerzitû. Téma jeho disertaãní práce: Imigraãní politika stﬁedoevropsk˘ch zemí.
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Freedombound

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

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

Satellite 1-416 je mediálním partnerem plzeÀského festivalu Finále 2004

1-416

9

10

satellite

March 11, 2004

Soccer

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

Lufthansa
Jarní prodej
Nové sluÏby do Prahy a Bratislavy zaãaly 2. bﬁezna 2004
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

âeská liga Gambrinus
Baník prohrál, Sparta klop˘tla,
Slavia útoãí
19.kolo
Budûjovice- Sparta 2: 2
Sparta ztratila na jihu âech dva body a
vidina obhajoby titulu se jí znovu vzdálila.
Pﬁitom vedla necelou pÛlhodinu pﬁed
koncem o dva góly a staãilo jí kontrolovat
hru. Branky: 64. Vozíval, 87. Kuliã 43.
·tajner, 58. Kováã. 4745 divákÛ, poloãas
0:1.
Bl‰any-Ostrava 2 : 1
Spanilá série Baníku jednadvaceti
ligov˘ch zápasÛ bez poráÏky skonãila v
Bl‰anech. Lídr ligy se na hﬁi‰ti posledního
celku trápil, naopak domácí po velmi
dobrém v˘konu slavili cenn˘ triumf.
Branky: 18. Pe‰ír, 67. Zelenka - 83.
Magera. 2300 divákÛ, poloãas 1:0.
Slavia-PlzeÀ 3:0
Slavia pokraãuje ve vítûzném jarním
taÏení, v sobotu zdolala PlzeÀ
tﬁíbrankov˘m rozdílem, i kdyÏ utkání
pﬁedev‰ím v prvním poloãase nebylo tak
jednoznaãné, jak v˘sledek naznaãuje.
„Na‰e vítûzství se rodilo tûÏce, ale vûﬁili
jsme, Ïe se prosadíme. A nakonec mohl
b˘t v˘sledek i v˘raznûj‰í,“ ﬁekl kouã Slavie
Josef Csaplár. Branky: 39. Kolou‰ek, 70.
Latka, 87. Luke‰. 3638 divákÛ, poloãas
1:0.
1. FC Synot- FK Jablonec 1 : 0
Nová tvrz Synotu zÛstává stále nedobyta
a nezdolal ji ani Jablonec, kter˘ odjel z
Uherského Hradi‰tû s nejtûsnûj‰í
poráÏkou 0:1. Branka: 57. âoupek. 3870
divákÛ, poloãas 0:0.
Olomouc-Pﬁíbram 1 : 0
Sigma po tﬁech zápasech bez vítûzství
koneãnû naplno bodovala, kdyÏ ji vlastním
gólem paradoxnû spasil kanon˘r Marily
Îemlík. Branka: 43. Îemlík (vlastní).
Poloãas: 1:0. Diváci: 4013.
ÎiÏkov- Brno 2:0
ÎiÏkov se doãkal první jarní v˘hry a
odpoutal se z pﬁedposlední sestupové
pﬁíãky. Zato Brno uÏ osm kol nevyhrálo a
znovu potvrdilo, Ïe je v ofenzivû naprosto
ne‰kodné a zaãíná se nebezpeãnû
sesouvat k ligovému dnu. Branky: 7.
Sabou, 43. Pikl. 2123 divákÛ, poloãas
2:0.
Liberec-Zlín 3:0
Libereck˘ fotbalov˘ útoãník Libor Do‰ek
v pondûlním prvoligovém duelu se Zlínem
hattrickem do soupeﬁovy sítû ráznû
dokumentoval, proã o nûj pod Je‰tûdem
bûhem zimní pﬁestávky tolik stáli.

Dohrávka 18. kola:
Ostrava - Staré Mûsto 6:2
Branky: 11. a 90+. Pospûch, 14. a 90+.
Drozd, 65. Matu‰oviã, 74. Heinz - 38.
Meduna, 86. Stajiã, 18020 divákÛ. Poloãas
2:1.
20. kolo:
Sparta Praha - Olomouc 0:0
4000 diváku.
Zlín - Staré Mûsto 2:0
Branky: 7. Nehoda, 39. ·vach. Poloãas
2:0.
Brno - Liberec 2:0
Branky: 5. a 56. ·vancara. Poloãas 1:0
Jablonec - Slavia Praha 0:0
Pﬁíbram - Opava 2:2
Branky: 27. Îemlík, 65. Otepka - 47. Putík,
58. Dort. Poloãas 1:0.
Teplice - â. Budûjovice 2:0
Branky: 62. a 87. z pok. kopu Verbíﬁ. Poloãas
0:0.
Zápas Ostrava-Viktoria ÎiÏkov se hrál aÏ
po uzávûrce, PlzeÀ-Bl‰any bylo odloÏeno
pro chﬁipku.
***

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

19 12 6 1 42:16
20 11 4 5 27:11
20 9 8 3 33:17
20 9 6 5 30:16
20 8 6 6 21:16
20 9 3 8 22:23
20 8 5 7 24:24
20 8 5 7 27:29
19 6 7 6 19:19
20 6 7 7 21:25
20 6 5 9 24:23
20 4 10 6 16:23
19 6 3 10 24:38
19 4 4 10 10:23
19 3 6 10 13:30
19 4 3 12 19:39

Slovenská liga CorgoÀ
20. kolo: Îilina-PetrÏalka 1:1,
RuÏomberok-Inter 3:0, Dubnica-Banská
Bystrica 3:0, Slovan-Trenãín 2:0, PúchovTrnava 0:1. 19. kolo bylo odloÏeno na
16. a 17. bﬁezna 2004.
Tabuºka
1. B. Bystrica
2. RuÏomberok
3. Trnava
4. Îilina
5. PetrÏalka
6. Dubnica
7. Slovan
8. Trenãín
9. Inter
10. Púchov

19
19
18
19
18
19
19
17
19
19

9
9
8
6
6
6
5
7
5
6

5
4
4
9
7
6
7
1
6
3

5
6
6
4
5
7
7
9
8
10

29:21
34:29
26:22
31:25
25:23
21:24
19:24
20:27
18:22
22:28

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
Ostrava
Prague
Ko‰ice
Bratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

32
31
28
27
25
24
22
22
21
21

Slovenská restaurace
v západním Torontu

WOODHOUSE
Restaurant & Pub

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

42
37
35
33
30
30
29
29
25
25
23
22
21
16
15
15

3089 Lakeshore
Boulevard West
(Mezi Islingtonem a Kipling)

Toronto, Ontario
M8V 3W8

416/259-6836

satellite
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Zimní sokolské hry
Sokolská Ïupa Kanadská zahájila v roce
1958 zimní hry se závody v lyÏování,
které se od té doby konaly kaÏd˘m rokem
s v˘jimkou let kdy nepﬁíznivé poãasí jejich
konání znemoÏnily. Leto‰ní, 32. roãník,
poﬁádan˘ v sobotu 28. února 2004 v
lyÏaﬁském stﬁedisku Horseshoe Valley u
Barrie, se mimoﬁádnû vydaﬁil. Poãasí a
snûhové podmínky byly ideální a úãastníci
her, ãlenové Sokola a hosté z Toronta,
Kitcheneru a St. Jacobs proÏili na sluncem
ozáﬁen˘ch svazích lyÏaﬁského stﬁediska
v pﬁátelském prostﬁedí hezk˘ den. Pﬁesto,
Ïe se leto‰ní hry konaly bez oãekávané
úãasti sokolsk˘ch lyÏaﬁÛ z Montrealu a
Ottawy, byl poãet závodníkÛ vût‰í neÏ v
minulém roce. Závody v bûhu na lyÏích
a v obﬁím slalomu byly rozepsány pro
v‰echny vûkové skupiny, vût‰ina
úãastníkÛ v‰ak letos dala pﬁednost
závodÛm ve slalomu.
Úspû‰né hry byly ukonãeny obvykl˘m
vyhlá‰ením v˘sledkÛ a pﬁedáním
získan˘ch medailí a Ïupních putovních
cen. V soutûÏi jednotlivcÛ obhájil v
muÏsk˘ch sloÏkách své prvenství z
minulého roku Dita Engel z Toronta, kter˘
v˘sledkem 43,12 vteﬁin mûl v obﬁím
slalomu nejlep‰í ãas dne, v soutûÏi
Ïensk˘ch sloÏek zvítûzila Monika
Dixonová rovnûÏ z Toronta. V bûhu na 4
km docílila Jana Pivrncová z Mississaugy
ãas 24:16 min.
Vítûzové jednotliv˘ch kategorií:
Îáci do 8 let: Andrej Janda 60 bodÛ, 8-11
let Kri‰tof Jeník 87 bodÛ, 11-14 let Luká‰
Takacz 2 body.
Îákynû do 8 let Nicole Syptáková 60
bodÛ, 8-11 let Emma Amarelová 7 bodÛ.
Dorostenci 14-18 let Patrik Vresk˘ 5
bodÛ, dorostenky 14-18 let Kimberley
Matu‰ková 13 bodÛ.
MuÏi 18-30 let Michal Horton 80 bodÛ;
30-40 let Michael Sypták a Charlie Hykel
oba 79 bodÛ, 40-50 let Martin Rojãík 77
bodÛ, 50-60 let Dita Engel 88 bodÛ, nad
60 let Ivo Sypták 32 bodÛ.
Îeny 18-30 let Dagmar Truhláﬁová 31
bodÛ, 30-40 let Monika Dixonová 73 bodÛ.
Îupní putovní ceny získal Sokol Toronto
celkov˘m poãtem 399 bodÛ.
(wf)
***

Na prodej:
âeské zásilkové knihkupectví
s 15ti letou tradicí.
Kontakt - (905) 704-1056
1405-6

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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âeská extraliga
Závûreãné 52. kolo: Slavia-Budûjovice
4:2, Liberec-Litvínov 2:2, Karlovy VaryPardubice 3:3, Vítkovice-Tﬁinec 4:1, ZlínVsetín 3:1, Znojmo-Sparta 0:4, PlzeÀKladno 5:0.
Koneãná tabulka
1. Pardubice
2. Zlín
3. Sparta
4. Znojmo
5. Slavia
6. Vítkovice
7. Tﬁinec
8. PlzeÀ
9. Kladno
10. Litvínov
11. Liberec
12. K. Vary
13. Vsetín
14. Budûjovice

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

176:107
153:119
150:116
148:138
152:127
154:134
152:157
138:140
111:151
129:154
123:146
114:143
113:126
105:160

108
93
90
86
85
82
75
68
68
64
63
62
60
47

Play-offs ãeské Extraligy
Pardubice-PlzeÀ 6:3, 5:2, 2:4, 3:6
(na zápasy 2:2).
Zlín-Tﬁinec 4:1, 1:3, 0:1, 3:2 po prodl.
(na zápasy 2:2).
Znojmo-Slavia 4:3, 1:4, 3:2 po prodl.
(na zápasy 2:1).
Sparta-Vítkovice 3:2 po prodl., 3:0, 0:5
(na zápasy 2:1).
Zatím se jedná o velmi vyrovnané série.
Napﬁíklad favorizovan˘ Zlín zachránil
v˘sledek ve ãtvrtém zápase v Tﬁinci aÏ
pﬁi power-play tﬁi sekundy pﬁed koncem
normálního ãasu. Slavia zase ve tﬁetím
utkání nedokázalo vyuÏít pﬁesilovek v
závûru a prohrála v prodlouÏení. Hraje se
na ãtyﬁi vítûzná utkání. První dva zápasy
na ledû prvého oddílu druhé dva zápasy
se hrály na ledû druhého oddílu.
***

Play-offs slovenské Extraligy
Trenãín-Poprad 8:1, 2:1, 2:1, 6:0.
Trenãín postoupil celkovû 4:0.
Zvolen-L. Mikulá‰ 2:1, 2:0, 4:0 a 3:2 po
prodl. Zvolen postoupila celkovû 4:0.
Slovan-Skalica 3:2 po prodl., 3:1, 3:1,
0:2, 8:1. Slovan postoupil celkovû 4:1.
Ko‰ice-Îilina 4:3 po prodl, 3:1, 1:0 a
4:2. Ko‰ice postoupily celkovû 4:0.
V semifinále se stﬁetnou TrenãínKo‰ice a Zvolen-Slovan.
***

Ediho návrat
Toronto-New Jersey 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)
Branky: 10. Pilaﬁ 2 (Kaberle, Reichel) pﬁesilovka,
19. Tucker 19 (Kaberle, Pilaﬁ) pﬁesilovka, 19.
Ponikarevskij 8 (Niuwendyk, Antropov). Stﬁely
na branku: 27:17. Pﬁesilovky: 5:4. VyuÏití:
2:0. Diváci: 19000.
O utkání rozhodla první tﬁetina, kdy se obzvlá‰tû
ãesk˘m hokejitÛm v dresu Toronta daﬁilo. V 10.
minutû Karel Pilaﬁ z nahrávky Tomá‰e Kaberleho
stﬁelou od modré ãáry zajistil Maple Leafs vedení.
Dal‰í dvû branky padly v závûru první tﬁetiny v
19. minutû bûhem 19 sekund. Nejprve Tucker z
pravé strany zv˘‰il na 2:0, kdyÏ mu opût nahrával
Tomá‰ Kaberle. Druhá asistence byla pﬁipsána
Karlu Pilaﬁovi. Tﬁetí gól dal Ponikarevskij. Brankáﬁ
Belfour, kter˘ nastoupil po osmi zápasech udrÏel

ãisté konto a sklidil ovace místních divákÛ, kteﬁí
v závûru zápasu skandovali vdûãnû “Edi, Edi!”
Tentokrát jsme poÏádali o rozhovor Karla Pilaﬁe.
ABE: Dnes jsi zaznamenal druhou branku v
této sezónû. Co k tomu ﬁíci?
KP: Koneãnû to tam spadlo. SnaÏil jsem se v
posledních zápasech hodnû stﬁílet. Jsem rád, Ïe
vût‰ina stﬁel ‰la na branku, takÏe z toho byly také
doráÏky.
ABE: K tomu byla jedna asistence?
KP: Nahrál jsem puk Tomá‰ovi a ten prodlouÏil
na Tuckera, kter˘ dal druhou branku.
ABE: Jak zhodnotit zájezd na Floridu?
KP: Prohráli jsme tﬁikrát za sebou a urãitû to
nechalo na nás nûjaké stopy. V‰ichni ‰li do
tohoto utkání náleÏitû nabuzeni a odhodláni
nechat na ledû v‰echno. KdyÏ hrajeme jako t˘m,
tak nás tûÏko nûkdo porazí.
ABE: V˘konnost Toronta jde chvíli nahoru,
chvíli dolu, do jaké míry se vám podaﬁí
stabilizovat formu pﬁed Stanley Cupem?
KP: Teì jiÏ je ãas hrát jako v play-off. Hrát co
nejlépe. Dnes to byla t˘mová záleÏitost. V‰echny
ãtyﬁi útoãné ﬁady hrály naplno. To je pak
jednoduché. Pokud v tom budeme pokraãovat,
tak chytneme nûjakou ‰ÀÛru a pÛjdeme z dobré
pozice do Stanley Cupu.
ABE: Do jaké míry na vás, obzvlá‰tû na
obránce, pÛsobila zmûna v brance?
KP: Dnes Edi chytal perfektnû, moc jsme mu ani
nemuseli pomáhat. Vyhráli bychom i s Trevorem
v brance. BelfourÛv návrat mûl velk˘ vliv na cel˘
t˘m, protoÏe mu v‰ichni vûﬁí. Hraje v˘bornû
hokejkou, coÏ pomÛÏe nám obráncÛm. V tom je
nenahraditeln˘.
ABE: Asi by vás po‰kodilo pravidlo, Ïe
brankáﬁ nemÛÏe hrát za brankou hokejkou?
KP: Urãitû, nepamatuji se, Ïe bych rozehrával
puk, kdyÏ ho nahodí soupeﬁ za na‰í branku.
Tohle v‰e za nás dûlá Edi a takové pravidlo by
nám nepomohlo. Je to ‰est˘ hráã, ‰est˘ obránce
a my si vlastnû jedeme do obranné tﬁetiny pro
nahrávku.
ABE: Máte hrát dvakrát s Bostonem doma.
Pﬁi tom vás Boston zde porazil 5:2. Bylo to
náhodné?
KP: Boston nás tu naposled pﬁeválcoval. My
víme, co nás ãeká, ale kdyÏ budeme hrát jako
dnes, tak nemám strach z v˘sledku.
***

Leetch pomohl
Toronto-NY Islanders 6:2 (3:0, 0:0, 3:2)
Branky: 8. Sundin 26 (Roberts, Leetch)
pﬁesilovka, 13. McCabe 14 (Leetch, Mogilnyj)
pﬁesilovka, 20. Reichel 9 (Berg, Pilaﬁ), 51. Roberts
23 (Pilaﬁ, Sundin), 53. McCabe (Leetch, Mogilnyj)
pﬁesilovka, 57. Tucker 20 (Reichel, McCabe) 56. Hunter 23 (Kva‰a, Ronning), 60. Parrish 15
(Ronning, Weinhandl). Stﬁely na branku: 24:18.
Pﬁesilovky: 7:3. VyuÏití: 3:2. Diváci: 19422.
Toronto se doãkalo posily do obrany, v které
nastoupil poprvé Brian Leetch. Jeho pﬁítomnost
byla na ledû znát a tﬁikrát asistoval pﬁi pﬁesilovce.
Karel Pilaﬁ nahrál jednou pûknû do jízdy Robertu
Reichlovi, po druhé vystﬁelil a jeho stﬁelu teãoval
Roberts. V utkání zaznamenal svou devátou
branku Robert Reichel. Zde jsou jeho postﬁehy:
RR: Jsou to dÛleÏitá vítûzství. SnaÏíme se b˘t co
nejlep‰í ve v˘chodní konferenci. Opût se nám
daﬁí po sérii neúspûchÛ a muÏstvo se dává opût
dohromady. Myslím si, Ïe to byl dobr˘ zápas a jiÏ
po první tﬁetinû jsme vedli 3:0 a pak jsme jen
kontrolovali hru.
ABE: Branka a asistence?
RR: Dostal jsem skvûlou nahrávku z obrany.
Naznaãil jsem stﬁelu. Brankáﬁ proti mne vyjel.
PoloÏil se a pak uÏ to bylo pohodlné zasunout
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puk do branky. Pﬁi asistenci se jednalo o odraÏen˘
puk, kter˘ zasáhl Tuckera do kolena. To byl
náhodn˘ gól. Ale i taková branka svûdãí o tom,
Ïe muÏstvo bojuje aÏ do konce.
ABE: Dnes mûl v˘born˘ zápas i Karel Pilaﬁ,
kter˘ zaznamenal dvû asistence.
RR: Hraje v˘bornû a potﬁebujeme to, aby obránci
dokázali nalézt volného hráãe pﬁed brankou.
ABE: V obranû hrál dnes poprvé Brian
Leetch?
RR: Myslím si, Ïe bude velk˘m pﬁínosem pro
na‰e muÏstvo, protoÏe patﬁí k nejlep‰ím
obráncÛm v NHL. Dnes to opût dokázal. Je to
v˘born˘ bruslaﬁ, se skvûlou pﬁihrávkou. Je to
pﬁesnû to, co jsme potﬁebovali.
ABE: Souboj mezi Islanders a Buffalem je
existenãní. Tato muÏstva bojují o osmou
pﬁíãku. Koho tipuje‰, Ïe postoupí do Stanley
Cupu?
RR: Tam je dost velk˘ rozestup a Islanders to
zﬁejmû udrÏí.
Ale‰ Bﬁezina
***

Existenãní boj Buffala

Toronto-Buffalo 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Branky: 27. Tucker 21 (Reichel, Leetch)
pﬁesilovka - 6. Roy 4 (Afinogenov, Campbell),
13. Roy 5 (Boulton), 16. Briere 22 (Drury, ·atan)
pﬁesilovka, 31. Campbell 2 (·atan), 49. ·atan 26
(Drury) v oslabení. Stﬁely na branku: 33:32.
Pﬁesilovky: 4:5. VyuÏití: 1:1. Diváci: 19406.
Buffalo bez Ale‰e Kotalíka, ale s dvaadvacetilet˘m
Milanem Bartoviãem opût pﬁekvapilo Toronto v Air
Canada Centre. NeÏ se domácí rozkoukali jiÏ
dvakrát Derek Roy zavûsil po chybách torontské
obrany. Dal‰í branku pﬁipojil pﬁi pﬁesilovce Briere
po ·atanovû akci. Toronto se zmohlo pouze na
jedinou branku a to v druhé tﬁetinû za stavu 0:3
Tuckerem. Pﬁi této brance si pﬁipsal svou 19.
asistenci v této sezónû Robert Reichel. Pak v‰ak
je‰tû dvakrát zaúﬁadoval Miro ·atan. Nejprve nahrál
Campbellovi pﬁi ãtvrté brance. Pﬁi páté ujel a zavûsil
sám. Gesto pﬁi této brance, kdy naznaãoval, Ïe
oãekává telefonní hovor, napovídá, Ïe by mohl b˘t
v nejbliÏ‰ích dnech pﬁed uzávûrkou, tradován. Sám
tuto spekulaci po utkání nevylouãil, ale zároveÀ
nechtûl nic novináﬁÛm prozradit. K samotnému
utkání ﬁekl: „Je to velice pﬁíjemné vyhrát v tomto
dÛleÏitém utkání. Daﬁilo se nám a Buffalo má stále
trochu nadûje dostat se do play-offs.“ O svém
spoluhráãovi Milanu Bartoviãovi ﬁekl, Ïe je to
vynikající hokejista, kter˘ mûl b˘t jiÏ dávno v
muÏstvu. Pak jsme jiÏ poÏádali Milana Bartoviãe o
zhodnocení utkání:
MB: Byli jsme osm bodÛ za Islanders a teì jsme
pouze ‰est a máme utkání k dobru. V nedûli hrajeme
se St. Louis a tak budeme bojovat, abychom vyhráli.
V tomto utkání jsme hráli dobﬁe v obranû. Brankáﬁ
Biron byl perfektní - super zápas.
ABE: První dvû branky vstﬁelil Derek Roy, kter˘
zatím mnoho neskóroval…
MB: Je velkou nadûjí pro Buffalo. Hrál jsem s ním na
farmû, tak mohu potvrdit, Ïe je ‰ikovn˘ a rychl˘. Je
to jen otázkou ãasu, kdy zaãne dávat více branek.
Je prvním rokem v NHL a pro mladé hokejisty to
není zde lehké.
ABE: Od pﬁestávky, kdy se stﬁetla muÏstva
hvûzd hraje Buffalo jako vymûnûné. âím je to
zpÛsobené?
MB: ¤ekli jsme si, Ïe musíme b˘t nejlep‰ím
muÏstvem v závûru, pokud chceme pom˘‰let na
úãast v Stanley Cupu a to se nám daﬁí. Vrátil jsem
se na poslední tﬁi zápasy. Nejsme velké muÏstvo,
ale jsme bruslaﬁsky dobr˘ t˘m. Musíme tuto pﬁednost
vyuÏívat, jestliÏe chceme postoupit do play-offs.
ABE: Velkou ‰anci v dvou zápasech proti

Islanders jste propásli…
MB: To je ‰koda, protoÏe Islanders jsou pﬁed námi
a ta utkání se mûla vyhrát, ale v tom je v‰ak krása
hokeje, Ïe se nevyhraje kaÏdé utkání. NezáleÏí to
teì jiÏ jen na nás, ale i na Islanders.
ABE: Minulé utkání zde hráli Islanders a nehráli
dobﬁe. Dnes hrálo ‰patnû pro zmûnu Toronto.
Proã jsou teì takové v˘kyvy ve hﬁe jednotliv˘ch
muÏstev?
MB: Není to ani tak únavou, ale v kaÏdém muÏstvu
je nûjaké zranûní. Hráãi nejsou stoprocentnû zdraví.
Nûkdy se zahraje dobﬁe takticky, jindy se udûlají
chyby na modré ãáﬁe. V této dobû se v‰ak v‰ichni
snaÏí odevzdat maximum.
ABE: Pochází‰ z Trenãína, jak jsi se dostal do
NHL?
MB: Hrál jsem dva roky tady juniorskou soutûÏ,
takÏe jsem si zvykl na fyzick˘ severoamerick˘
hokej. U nás doma navíc nebyla ãervená ãára,
takÏe to bylo také trochu jiné. Jin˘ byl i Ïivot mimo
ledovou plochu. První rok bez rodiny za moﬁem byl
opravdu tûÏk˘, ale vyplatilo se mi to.
ABE: Hrajete pod velk˘m tlakem. Kdybyste
postoupili , nebudete zápasem o úãast ve SC
pﬁíli‰ vyãerpáni?
MB: Na únavu nesmíme myslet, protoÏe máme
patnáct zápasÛ do konce a chceme jít do play-offs.
Na kaÏdém hráãi leÏí urãitá únava. Není
stoprocentnû fit, ale chceme bojovat, abychom
postoupili. Vûﬁím, Ïe v‰ichni budeme makat naplno
do posledního utkání.
Ale‰ Bﬁezina

The Dorothy Ley Hospice
nabízí pro dobrovolníky, kteﬁí
chtûjí pomáhat a naslouchat
nevyléãitelnû nemocn˘m
30hodinovy kurs.
Zájemci volejte:
416/626-0116.
1407-p

Nabízím práci
pﬁi pokládání dlaÏdiãek
(tiles). Je nutné auto nebo
metropass, S.I.N., a zku‰enost
v oboru.

Volejte: 416/994-4330.
1406-06

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

Danforth Ave.

Bloor St. W

Broadview Ave.

satellite

Ossington Ave.

12

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

High Park Cycle
& Sports

32 let v Torontu

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

Toronto, Ontario, Tel.: 416/614-6689
Pátá branka v síti Islanders

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

