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Nespravedlnosti
Daniel Olbrychski v jednom z prvních Wajdov˘ch filmÛ
z padesát˘ch let se zam˘‰lí sám nad sebou. ¤íká: „Chci
hledat sebe, nechci b˘t dostihov˘m konûm.“ Olympijské
hry jsou zrcadlem na‰í postmoderní doby. Bez pﬁíbûhu
a bez zamy‰lení, dostáváme mozaiku, kdy se míchají
závody dÛleÏité s nûãím zcela okrajov˘m nezajímav˘m,
do toho pﬁijde reklama, pak opakování z pﬁede‰lého
dne. V zápûtí se nûco anuluje kvÛli dopinku, ãi chybû
rozhodãích, znovu se to anal˘zuje rozebírá, opût
reklama, tentokrát na viagru, pak následují zprávy o
boji proti terorismu. Nûkteré sporty nevidíme, jiné vidíme
nûkolikrát. BûÏí to 24 hodin dennû, takÏe pﬁi tom
dûláme i nûco jiného. Smutné je, Ïe takto vypadá i ná‰
Ïivot.
Místo
pﬁíbûhu
jsme
zásobováni
pseudoinformacemi, s kter˘mi si nevíme rady.
NedokáÏeme je zpracovat ãi pﬁehodnotit.
A pﬁesto v okamÏiku, kdy uÏ jsem chtûl udûlat za
Olympiádou teãku (jak jiÏ to uãinil Vladimír Cícha z
Vancouveru na stranû 10) se objevil pﬁíbûh. Není bez
zajímavosti, Ïe kanadská televize ho kvÛli reklamû
prome‰kala. Vedoucí závodník Brazilec Vanderlei Lima,
byl pût kilometrÛ pﬁed cílem marathónu z trati doslova
odvleãen ‰ílencem v irském kroji. Po nûkolika sekundách
se vrátil na silnici, ale tento incident pro nûj znamenal
ztrátu tempa i pozice na ãele maratónu. Podaﬁilo se mu
natolik zvládnout situaci, Ïe skonãil na tﬁetím místû.
OkamÏitû se naskytne otázka, jak je moÏné, Ïe nûkdo,
kdo udûlal nûco podobného pﬁi Velké cenû Británie F1,
mÛÏe v krátké dobû spáchat totéÏ. Zatímco angliãtí
chuligáni nesmûli na ME do Portugalska, zde tento
cvok s klidem nastoupí do letadla odletí do místa
maratónského bûhu, tam si poãká na vedoucího bûÏce
a odvleãe ho. Dal‰í ironií je, Ïe Limu neosvobodili
policisté, kteﬁí lemovali traÈ, ale diváci.
Pﬁi probíhání cílovou páskou se v‰ak Vanderlei Lima
nevzteká. Nezouvá si tretry, nehází s nimi. Nejde mu
pûna od pusy. Neláme zábradlí jako hokejisté v NHL
své hokejky, kdyÏ jim rozhodãí neuznají branku.
Brazilsk˘ maratónec se usmívá, jako by se nic nestalo.
Neprotestuje. Bronzovou medaili pﬁijímá s radostí a
kdyÏ se mu nûkdo z poﬁadatelÛ omlouvá pﬁi pﬁedávání
medaile, tak nad tím pokrãí rameny a udûlá gesto, jako
Ïe uÏ na incident dávno zapomnûl. Olympijsk˘ v˘bor je
rád, Ïe situaci nemusí ﬁe‰it a ani mu symbolicky neodeãte
tûch pár vteﬁin, co byl mimo traÈ.
A co kanadská televize v tento moment? Pﬁepnula na
druhé stanovi‰tû a podle pﬁedem pﬁipraveného scénáﬁe
se zaãala vûnovat pﬁípravû na závûreãn˘ ceremoniál.
Sportovní svût je pln˘ nespravedlností. Pﬁed ãasem se
zavedlo pravidlo o videozáznamu. Cel˘ rok se kaÏdá
bezv˘znamná branka zkoumala z pohledu nûkolika
kamer. AÏ pﬁi‰lo velké finále Stanley Cupu a neregulérní
gól, kter˘ padl ve ãtvrt na tﬁi ráno, platil, protoÏe se jaksi
na video zapomnûlo.
Rozhodãí Collina odpískal na ME v roce 2000 penaltu
proti na‰im za staÏení za dres. Letos ji za stejn˘
pﬁestupek proti ¤ekÛm neodpískal a byli jsme opût
vyﬁazeni. NedokáÏi si pﬁedstavit, co by v takovém
pﬁípadû dûlali Italové, Nûmci, Angliãané.
Tuto sobotu pro zmûnu mexick˘ rozhodãí odpískal v
utkání Kanady proti Hondurasu v Edmontonu za stavu
1:0 vymy‰lenou penaltu v poslední minutû. Po
vyrovnávací brance se Kanaìané dokázali je‰tû jednou
vzchopit a dopravit míã do sítû. Mexick˘ rozhodãí v‰ak

Horem pádem na Torontském festivalu

Z filmu Jana Hﬁebejka Horem pádem: Plukovník (Jaroslav Du‰ek a Franti‰ek (Jiﬁí Macháãek) pﬁed oltáﬁem Sparty.

Foto: Falcon

Pro nás je nejzajímavûj‰í z leto‰ního programu, Ïe se na Mezinárodním torontském filmovém festivalu objeví
nov˘ film Jana Hfiebejka Horem pádem. UÏ obsazení filmu napovídá, Ïe v nûm budou ‰piãkoví herci: Petr
Forman, Emilia Vá‰áryová, Jan Tfiíska, Jifií Macháãek, Ingrid Timková, Krist˘na Li‰ka-Boková, Nata‰a
Burger… Dûj se odehrává v souãasnosti. Oto, stárnoucí profesor Ïije s mlad‰í Hankou a její dcerou Krist˘nou.
Po infarktu se Oto vrací k své Ïenû, ruské pfiekladatelce, která v‰ak nemá ráda pfiistûhovalce. Paralelnû s tím
se odehrává pfiíbûh manÏelÛ Franty a Míly, ktefií zoufale chtûjí dítû a získají je od pfievadûãÛ v zastavárnû.
Obû rodiny se setkají v Kentucky Fried Chicken. Film je podle povídky Petra Jarchovského a mÛÏete ho vidût
v pondûlí 13. záfií ve 21 hodin v kinech Varsity 4 a 5 a v pátek 17. záfií v kinech Varsity 2 a 3 od 20:30.
Kavkovsky ladûn˘ je polsk˘ film Konrada Niewolského Symetrie. Hrdina Lukasz se ocitne ve vûzení, kdyÏ
je osoãen, Ïe znásilnil Ïenu, která ho identifikuje jako zloãince. Najednou je vrÏen do jiného svûta, kde ãlovûk
musí zápasit o svou identitu. Pfiedãasné propu‰tûní, o které usiluje v‰ak znamená i ztrátu hrdosti a cti.
(pátek, 10. záfií v Cumberland 1 v 22:00 a nedûle 12. záfií v Paramount 4 v 16:00).
Gala pfiedstavení bude mít film Istvána Szabó B˘t Julií. Kromû Maìarska se na filmu podílí koprodukãnû i
Velká Británie a Kanada. Film se odehrává v tfiicát˘ch letech v Lond˘nû a vypráví pfiíbûh stárnoucí hereãky.
Maìarsko má na festivalu je‰tû horor Kontrolor od Nimróda Antala a surrealistick˘ film Po pfiede‰lém dnu,
kter˘ natoãil reÏisér Attila Janisch. LahÛdkou bude jistû film Micka Davise Modigliani, na kterém se podílelo
hned pût zemí: Velká Británie, Nûmecko, Rumunsko, Francie a Itálie. Kromû evropsk˘ch velmocí: Francie,
Velké Británie, Nûmecka, ·panûlska a Itálie budou nejsilnûji zastoupeny z Evropy ¤ecko a Belgie z jiÏní
Ameriky Argentina, z Asie pak tradiãnû âína. Letos bude pomûrnû málo filmÛ naopak z Iránu. Irská
kinematografie bude mít pouze jeden snímek. Opût bohuÏel neuvidíme Ïádn˘ film ze Slovenska. ·koda, Ïe
se na festival nedostaly ani filmy, které jsme navrhovali Nevûrné hry a Nuda v Brnû.
abe

tuto branku neuznal. Kromû pár divákÛ na stadiónu a u
kabelové televize se nikdo o tom ani nedoví.
Podplacení rozhodãí v ãeské lize ostﬁe kontrastují s
událostí která se stala minul˘ t˘den v Anglii. Pﬁi zranûní
jednoho z hráãÛ vraceli fotbalisté míã svému soupeﬁi
tak ne‰Èastnû, Ïe ten skonãil v soupeﬁovû brance. V
okamÏiku, kdy se zaãalo znovu hrát, hráãi se rozestoupili
a umoÏnili srovnat skóre. Nechtûli pﬁijmout branku
dosaÏenou nesportovní cestou.
Nespravedlnosti se dûjí a nejen ve sportu. Otázkou je,
jak je dovedeme pﬁijímat a ﬁe‰it. Jestli silou nebo s
pokorou. Jestli jako „tvrdí“ muÏi anebo jako ti, kteﬁí se
dokáÏí podívat na problém i z druhé strany.
V tûchto dnech do‰lo k tragick˘m událostem v mûsteãku
Beslan v Severním Osecku. âísla stále stoupají. Okolo
400 mrtv˘ch, dal‰ích nûkolik set zranûn˘ch a
nezvûstn˘ch. Mezi nimi pﬁes 150 dûtí.
Co tomu pﬁedcházelo? Tisíce mrtv˘ch v âeãensku a

neuvûﬁiteln˘ vzestup popularity tvrdého prezidenta
Putina. Argument tvrd˘ch vÛdcÛ je, Ïe svût je dnes
bezpeãnûj‰í. BohuÏel není. Je jen víc polarizovan˘ a
odná‰ejí to obyãejní lidé. Teroristické komando
neposlouÏilo âeãensku a tvrdí muÏi vládnoucí Ïeleznou
rukou, pomohli jen tomu, Ïe terorismus zaãíná ovládat
svût. Brutalita se stupÀuje. Násilí plodí násilí. Biblická
slova o milování nepﬁátel zaãínají vypadat jako
vlastizrada. Máme nové evangelium - Evangelium síly.
Na nespravedlnost se nemusí vÏdy odpovûdût násilím,
vztekem a terorismem. VÏdy existují i jiné cesty. Chce
to jen odvahu je hledat.
Nevím jestli Vanderlei Lima nalezl sebe, to je bûh na
cel˘ Ïivot, ale sv˘m pﬁístupem dokázal víc, neÏ kdyby
jako „dostihov˘ kÛÀ“ z Wajdova filmu získal zlatou
medaili.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
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.

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.

Oznamujeme, Ïe po krátké nemoci
dne 16. srpna 2004
zemﬁela paní

JARMILA FORMÁNKOVÁ
milovaná maminka, babiãka a drahá pﬁítelkynû
ve vûku nedoÏit˘ 86 let
Rozlouãení se zesnulou bylo v pátek 20. srpna
v Turner and Porter Funeral Home
Jerry Formánek dûkuje jménem celé rodiny za projevy soustrasti k úmrtí. Také
dûkuje v‰em, kteﬁí se zesnulou pﬁi‰li rozlouãit. Bylo nám útûchou vidût, Ïe na‰e
milovaná maminka a babiãka mûla tolik oddan˘ch pﬁátel.
M‰e na její památku budou slouÏeny v kostele sv. Václava ve dnech 10. a 26. záﬁí,
5. a 19. listopadu a 3. a 26. prosince.

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 18. záﬁí 2004 do 18. ãervna 2005:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu Steele West Gymnastics,
61 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky ulic Steeles Avenue West a Dufferin Street)
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PraÏsk˘ koncert
A. Kubálka v kanadské
televizi
Premiéra hudebního filmu A. Miovské
Antonín Kubalek: Concert in Prague bude
2. ﬁíjna v 19:30 na stanici Bravo!
Tﬁicetiminutov˘ program bude v cyklu
Live from the Rehearsal Hall. Jde o
v˘bûr skladeb z recitálu Antonína Kubálka
na PraÏském jaru 2002 (jeho první koncert
na PraÏském jaru vÛbec). Hudba Josefa
Suka, Igora Stravinského a Bedﬁicha
Smetany je podloÏena zábûry Prahy).
DVD bude moÏno zakoupit objednáním
na concertinprague@yahoo.com.
ami
***

Slovenská ‰kola v Oakville
zadarmo
pre deti od 5-ich do 14-ich rokov
se koná v Our Lady Of Peace School
391 River Glen Blv. Oakville
Vyuãování je v sobotu
od 9:30 do 12 hodin
Informácie:
Viera Banková: 905/337-7457

Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 20:00 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky ulic Eglinton Avenue West a Keele Street)

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 budou od záﬁí jednou mûsíãnû
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) towards our mailing costs.

Kalendáfi
13.9. (po) 21:00
17.9. (pá) 20:30
Horem pádem
Film J. Hﬁebejka
Torontsk˘ filmov˘ festival
Varsity
***
1.10. (pá) 19:30
Cimbálová muzika Zádruha
na Masaryktownu
***
2.10. (so) 18:00
Posvícení u sv. Václava
40 let posvûcení kostela
Osada sv. Václava
***
2.10. (so) 19:30
A. Kubálek v Praze
TV Bravo
***
17.10. (ne) 16:00
Cimbálová muzika Zádruha
na Masaryktownu
***
24.10. (ne) 11:00
Antikvariát na Masaryktownu
***
29. 10. (pá) 20:00
30.10. (so) 16:00 a 20:00
31. 10 (ne) 16:00
Já chci k filmu
Nové divadlo
Joseph Workman Auditorium
1001 Queen St. W.
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
7.9.2004 v 17:13
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
23.9.2004
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Peter Breiner aranÏoval
hymny na olympiádu
Toronto-SME-5. augusta (TASR) Slovenská
republika si nenápadne zabezpeãila víÈaznú
úãasÈ na olympijsk˘ch hrách 2004 v Aténach.
Národné hymny, hrané pri kaÏdom vyhlasovaní
víÈazov, totiÏ aranÏoval slovensko-kanadsk˘
hudobn˘ skladateº Peter Breiner a nahral ich
Symfonick˘ orchester Slovenského rozhlasu.
Breiner, ktor˘ 204 úpln˘ch a najnov‰ích verzií
národn˘ch hymien pre úãely olympiády v
priebehu predchádzajúceho roka aj dirigoval,
trávil pri nahrávaní národn˘ch hymien celé
hodiny. “Strávil som v ‰túdiu 90 hodín s 90ãlenn˘m orchestrom. Bol to nároãn˘ proces,
lebo hymny sa menili niekoºkokrát,” vraví
Breiner. Niektoré verzie hymien museli poãas
nahrávania zmeniÈ aÏ ‰tyrikrát a niekoºké z nich
museli pre úãely olympiády dokonca aj skrátiÈ.
Breinerove nahrávky hymien uÏ boli pouÏité aj
na Svetovom pohári vo futbale v roku 2002. V
roku 1998 vydal Naxos pod znaãkou Marco
Polo antológiu ‰iestich CD platní nazvanú
Complete National Anthems of the World.
Doplnená, najnov‰ia kolekcia s vy‰e 300
hymnami by mala vyjsÈ zaãiatkom budúceho
roka. Tento projekt bol my‰lienkou Klausa
Heymanna, jednej z najdôleÏitej‰ích osobností
v oblasti nahrávania a vydávania klasickej hudby
a zakladateºa Naxosu, jednej z najväã‰ích firiem
vydávajúcej nahrávky klasickej hudby.
Peter Breiner, v Toronte Ïijúci hudobn˘
skladateº, dirigent, aranÏér a klavirista zaãal
‰tudovaÈ klavír v ranom detstve a jeho
v˘nimoãné v˘sledky a talent spôsobili, Ïe bol
predãasne prijat˘ na Konzervatórium v
Ko‰iciach. Tam ‰tudoval hru na klavír a bicie,
kompozíciu a dirigovanie. ëalej ‰tudoval na
Vysokej ‰kole múzick˘ch umení u profesora
Alexandra Moyzesa, jednej z najv˘znamnej‰ích
osobností slovenskej hudby. Breiner má na
svojom konte vy‰e 100 CD platní. Dirigoval,
ãasto zároveÀ hrajúc na klavíri, Viedensk˘
Mozartov orchester, Bournemouthsk˘
symfonick˘ orchester, ·tátny orchester
Maìarského rozhlasu, Esterházyho orchester,
Symfonick˘ orchester Poºského rozhlasu a
televízie, Ukrajinsk˘ ‰tátny symfonick˘
orchester, Moskovsk˘ symfonick˘ orchester,
Slovenskú filharmóniu, Symfonick˘ orchester
Slovenského rozhlasu, u a mnoho ìal‰ích v
Európe, Ázii a v severnej Amerike. Koncert pre
klavír, husle, violonãelo a orchester vyjde
ãoskoro na Breinerovom profilovom CD pod
‰vajãiarskou znaãkou Cascavelle. Toto CD
zah⁄Àa aj ostatné Breinerove skladby pre
klavírne triá, vrátane populárnej Sonata
Ostinata. Jeho hudbu moÏno nájsÈ aj v takej
klasickej kanadskej tvorbe ako Anna zo
Zeleného domu, seriál televízie CBC Wind At
My Back a filmovej podobe knihy Kanaìana
Timothy Findleyho, Piano Mans Daughter, v
produkcii Whoopi Goldberg.
Breiner koncertuje po celom svete. Naposledy
ho bolo moÏné poãuÈ v John F. Kennedy Centre
for the Performing Arts vo Washingtone, v
New York City, v Istanbule a britskom Lond˘ne,
v Berlíne a v Hong Kongu, kde v priebehu
posledn˘ch 12 mesiacov trikrát dirigoval
Hongkongskú filharmóniu a raz Bratislavsk˘
komorn˘ orchester. V roku 2005 plánuje
koncertné turné po 25 japonsk˘ch mestách a
koncert v Royal Albert Hall v britskom Lond˘ne.
Pozn. redakce Satellitu: Dodejme, Ïe si Peter
Breiner také pﬁivezl urãité suven˘ry z nedávn˘ch
OH, které uplatÀuje pﬁi své hﬁe ve fotbalovém
t˘mu Maccabi Slovakia: od lukostﬁelcÛ je to
pﬁesná stﬁelba, od umûleck˘ch gymnastÛ ladn˘
pohyb s míãem, od veslaﬁÛ silové pojetí hry, od
tyãkaﬁÛ pohled z v˘‰ky a odstupem. ·koda jen,
Ïe na OH nebyly vozy F1, od kter˘ch by pﬁevzal
rychlost. Nyní se chystá na revizi pravidel. Od
1. ﬁíjna bude v Noth Yorku, kde klub pÛsobí,
uplatÀováno pravidlo Ïelezného gólu: Branka
vstﬁelená z dálky se bude poãítat za tﬁi góly.
Tato zmûna se pﬁed léty osvûdãila v ko‰íkové.
(abe)
***
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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)

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Farnost sv. Václava v Torontu
srdeãnû zve na

SVATOVÁCLAVSKÉ
POSVÍCENÍ
S OSLAVOU 40. V¯ROâÍ
POSVùCENÍ KOSTELA
za úãasti biskupa P. Esterky, biskupa R. Grecca,
Otce J. ·acha a dal‰ích vzácn˘ch hostÛ

v sobotu 2. ﬁíjna 2004
v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

Program:
18:00 hod.: Slavná m‰e svatá
19:30 hod.: Veãeﬁe
Taneãní zábava - hraje cimbálová muzika Zádruha z Dolních
Bojanovic
Vstupné:
30 dolarÛ v pﬁedprodeji do 12. záﬁí 2004
35 dolarÛ po 12. záﬁí 2004
Rezervace nutná
Vstupenky po kaÏdé bohosluÏbû v nedûli v kostele
nabo na tel. ãíslech: 416/535-3510 nebo 416/532-5272

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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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
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

Business

ABE
Letáky, broÏury, jídelní lístky,
tiskoviny, vizitky.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: a.b.e@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce
Kanadsko-ãeská
obchodní komora
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net

Anketa
Otázka z pﬁedminulého ãísla znûla:
Bûhem padesáti let by mûla klesnout
ãeská populace na polovinu a znaãnû
zestárnout. Tato situace není pouze v
âR, ale i v ostatních evropsk˘ch zemích a
Kanadû. Mûla by se zmûnit imigraãní
politika v tûchto zemích?
Radovan Holub, publicista, ·piãák:
Domnívám se, Ïe tzv. vysoká civilizace
zniãená nadbytkem, luxusem, vysokou
Ïivotní úrovní a neschopností adekvátnû
se mnoÏit si podepsala ortel sama nad
sebou. Jedinou ‰ancí je rozdûlit se se
zbytkem svûta, coÏ bude znamenat velkou
imigraci, tj. zároveÀ nekoneãné
náboÏenské a ideologické problémy.
Tomá‰ Hrub˘, technolog a hudební
publicista: Za jiné evropské zemû a
Kanadu si netroufám hovoﬁit, ale âesko
by rozhodnû potﬁebovalo zmûnu politiky
propopulaãní i imigraãní. Ta první vlastnû
v tuhle chvíli Ïádná není; nahrazuje ji
obãasné mediální vystoupení nûkteré
milionáﬁské manÏelky, dobﬁe placené
libovolnou vlivovou agenturou, která se
rozhorlí, Ïe své dûti má kvÛli sobû a ne
kvÛli státu a Ïe by se musela stydût,
kdyby kvÛli nim mûla od státu nûco chtít.
Ale pojìme k politice imigraãní, na kterou
míﬁí otázka: mûla by zahrnovat masivní
osvûtovou ãást, která by âechy od kolébky
seznamovala s aktuální i hrozící
demografickou situací, s její váÏností a
hlavnû by vychovávala k rasové a
národnostní sná‰enlivosti a uãila, Ïe lidé
touÏící Ïít v âesku nejsou prokletím, ale
poÏehnáním. A co je nejdÛleÏitûj‰í:
prÛchodnost pro zájemce o emigraci do
âR by mûla b˘t nastavená úplnû jinak. V
souãasné dobû platí spousta obstrukcí,
které normální slu‰né zájemce o práci v
âesku staví do rolí poru‰ovatelÛ zákona
aÏ kriminálníkÛ, coÏ je Ïene do tenat mafií
jejich krajanÛ. Nûkter˘m tuzemsk˘m
vysok˘m úﬁedníkÛm to zﬁejmû musí
vyhovovat. Skuteãní kriminálníci
samozﬁejmû pﬁijíÏdûjí zcela bez problémÛ
s dobﬁe zfal‰ovan˘mi pasy. Imigraãní
politika nesmí b˘t pasivnû obranná, ale
aktivnû vyhledávací se zamûﬁením na 1)
urãitá povolání, o která je v âesku nejvût‰í
zájem; 2) v‰echny slu‰né lidi, u kter˘ch
lze oãekávat, Ïe se v âesku uÏiví. Nebál
bych se ani selekce podle zemû pÛvodu.
U pﬁíslu‰níkÛ slovansk˘ch národÛ
(zejména tedy UkrajincÛ) lze oãekávat,
Ïe se z dÛvodu pﬁíbuzného jazyka a
nepﬁíli‰ vzdálené kultury snadno asimilují.
Naproti tomu napﬁ. âíÀané vytváﬁejí v
kaÏdé hostitelské zemi uzavﬁenou
komunitu, která ãasto pÛsobí jako
mocenské centrum s ãinností minimálnû
na hranû zákona. Pro pﬁesnost: já jsem
ãetl prognózy, podle kter˘ch by poãet
obyvatel âeska poklesl za padesát let o 2
milióny, nikoli tedy na polovinu. Jistû v‰ak
mohou existovat i chmurnûj‰í prognózy.
Petr Krejãí, politick˘ poradce, Praha:
Netroufal bych si ﬁíkat, co bude za padesát
let. TakÏe imigraãní politika je jedna vûc a
vztah k rodinû a poãtu dûtí, vûc druhá.
Imigraãní politika by se nemûla podle
mého názoru pﬁíli‰ mûnit, a to bez ohledu
na to, co oãekáváme, Ïe se stane za
padesát let. Demokratické zemû by mûly
b˘t nadále otevﬁení pro uprchlíky z dÛvodÛ
náboÏensk˘ch a politick˘ch a ekonomické
problémy západních zemí by se nemûly
ﬁe‰it dovozem levn˘ch pracovníkÛ.
Eva Otterová, psycholoÏka, Hradec
Králové: Nevûﬁím , Ïe tyto problémy lze
ﬁe‰it imigraãní politikou.
Petr RÛÏiãka, hudební manaÏér,
Teplice: Hlavnû by se mûla zmûnit
politika, která by podporovala rodiny s
dûtmi. Jsme mal˘m národem a vÛbec se

mi nelíbí trendy které jsou tﬁeba v
Holandsku a nebo v Anglii, kde je spousta
nedomácích obyvatel. Nevím proã by jsme
se mûli stát asijskou kolonií a doãkáme li
se za takov˘ch 30 let toho Ïe 1/3 obyvatel
bude v âechách asijského pÛvodu, tak
mÛÏe generace na‰ich vnukÛ potom
podûkovat na‰í generaci za situaci která
zde mÛÏe nastat. Nejsme USA kde si
dovolují pﬁepych, Ïe více neÏ 50%
obyvatel je dnes jiné neÏ bûlo‰ské
populace. Musím si dát pozor, aby moje
názory nezavádûli k rasismu, to v Ïádném
pﬁípadû nemám na mysli. Stát by mûl dát
rodinám tak v˘razné v˘hody Ïe bude pro
mladou generaci jasn˘m cílem mít 2 -3
dûti.
B. Sherriffová, pﬁekladatelka,
Mississauga: Jestli pod slovem „zmûnit“
máme rozumût „zv˘‰it,“, pak odpovûì zní
„NE“. JestliÏe evropské národy vymírají,
pak imigrace pﬁece není ﬁe‰ení, ba naopak:
Pﬁíliv cizího, ãasto nepﬁizpÛsobivého
etnika odli‰ného náboÏenství, rasy,
kultury, zvyklostí a jazyka, spí‰e urychlí
jejich zánik. Av‰ak i z ryze ekonomického
hlediska si dovoluji pochybovat o
blahodárnosti velké populace. Ta
vyhovuje pﬁedev‰ím chamtivé, daní chtivé
vládû a byznysu, ménû uÏ obcím a
ﬁadov˘m obãanÛm, jejichÏ infrastruktura
nese vût‰í zátûÏ. Kanada, na rozdíl od
âech je sice multikulturní, tradiãnû
pﬁistûhovaleckou zemí. Ale její imigraãní
politika potﬁebuje spravit, tak aby zemi
slouÏila. Aglomerace jako je Toronto více
lidí rozhodnû nepotﬁebují. Jiná ﬁe‰ení neÏ
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je‰tû více imigrantÛ by tu byla, ale není
politická vÛle. Ostatnû, problém, jako je
nízká porodnost v západních zemích, se
dal pﬁedvídat. Jak si to tvÛrci spoleãnosti
pﬁedstavovali, kdyÏ pﬁed 30-40 lety nahnali
Ïeny masovû (tedy i ty z bohat‰ích vrstev)
z domácnosti do práce a navíc usnadnili
potraty? Vlády - nyní mám na mysli
konkrétnû kanadskou - vypl˘tvají, ba
sprostû rozkradou spoustu penûz, ale je
jim líto platit penze lidem, kteﬁí cel˘ Ïivot
ﬁádnû pracovali. Proto v poslední dobû sílí
propaganda proti seniorÛm, kteﬁí za sebou
nemají Ïádnou ukﬁiãenou lobby.
M. Ullmann, Nûmecko: Jestli by se mûla
zmûnit imigraãní politika ? Napadá mne
jedno pﬁirovnání, ale asi nebude z toho
samého soudku. Indiáni byli také vlídni k
“imigrantÛm” a konãili v rezervacích..
Babiãka mi vÏdycky ﬁíkala, ze nemám
mísit kule s banánama, protoÏe to nebude
hru‰ka. Nepojímám to “rasisticky”, ale
babiãka mûla zpravidla vÏdycky pravdu.
***
Anketní otázka: Kolik hodin se má ãlovûk
dennû dívat na televizi a má se dívat
pouze na programy, které si dopﬁedu
vyhledá? Máte oblíbenou televizní stanici?
Odpovûdi mÛÏete poslat po‰tou, faxem:
416/530-0069 mezimûstsky: 1-877-3336371 nebo e-mailem na adresy:
abe@zpravy.ca nebo abe@zpravy.org ãi
abe@satellite1-416.com. Ostatní emailové adresy b˘vají zaplnûné rÛzn˘m
reklamním hnojem a proto je
nedoporuãujeme pouÏívat.
***
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PoslaÈ peniaze zlacnelo
BRATISLAVA -SME- âas i poplatky za
posielanie peÀazí do zahraniãia zaãali byÈ
pre klientov slovensk˘ch bánk v˘hodnej‰ie.
Niektoré z bánk, ktoré majú svoje sesterské
alebo materské spoloãnosti za hranicami,
zaãali vyuÏívaÈ v˘hody finanãného prepojenia.
***

SledovanosÈ je nízka
STV chystá zmeny

7.9.2004

Slovensk˘ rozhlas chce získaÈ
poslucháãov, mení sa
BRATISLAVA -sme/ZUZANA ULIâIANSKA”ChytiÈ, vypoãuÈ a nechaÈ ísÈ - aby Vám na
Slovensku niã neu‰lo,” aj tak˘mto sloganom
propaguje verejnoprávny Slovensk˘ rozhlas
svoju novú programovú ‰truktúru.
Zmenami sa Slovensk˘ rozhlas snaÏí
stabilizovaÈ svoju poãúvanosÈ, ktorá neustále
klesá. MeniÈ sa má najmä zacielenie na
jednotlivé vekové skupiny poslucháãov.
Rozhlasová rada plány rozhlasu odobrila v
júni.
Podºa prieskumu MML sa poãúvanosÈ
rozhlasu pohybuje okolo 24 percent - uÏ len
deväÈ percent pred momentálne
najúspe‰nej‰ou súkromnou rozhlasovou
stanicou Rádio Expres. Prieskum OMV z
mája 2004 udáva poãúvanosÈ takmer 40
percent, aj podºa neho sa úspe‰nosÈ Rádia
Slovensko oproti minulému roku zníÏila.
“Slovensk˘ rozhlas má unikátne postavenie
lídra na trhu, rozdiel pred najbliÏ‰ou
súkromnou stanicou by sme v‰ak radi zväã‰ili,”
povedal Rezník. “Na‰ou ambíciou nie je
súperiÈ, ale poskytovaÈ hodnoty a informácie,
ktoré komerãné rádia neponúkajú,” hovorí
programov˘ riaditeº SRo Vladimír Puchala.
Na otázku, ãi sa SRo podarí odlákaÈ mlad‰ích
poslucháãov in˘m rádiám a neodradiÈ pritom
svojich stabiln˘ch priaznivcov, ‰éfredaktor
spravodajstva Ján ·mihula odpovedal:
“Predpokladám, Ïe poslucháãi zaregistrujú
zmenu. Na okruhu Rádio Slovensko môÏe
nastaÈ aj mierny pokles, v horizonte jedného
roka by sa v‰ak mohla situácia stabilizovaÈ.”
Za kritické by Rezník povaÏoval, keby sa
poãúvanosÈ Rádia Slovenska dlhodobo, podºa
neho teda najmenej 4 prieskumy za sebou,
pohybovala pod 20 percentami. O Devíne
povedal: “Niekedy je dôleÏitej‰ie, akí ºudia ho
poãúvajú, neÏ koºkí ho poãúvajú.”
PritiahnuÈ poslucháãov chce rozhlas aj novou
mediálnou kampaÀou. Jeden zo sloganov
napríklad znie: “Na Slovensku sa tenis nedá
pozeraÈ, ale môÏete o Àom poãuÈ v
pravidelnom ‰portovom spravodajstve.”
“Nechceli sme zbytoãne vyrábaÈ nákladn˘
hran˘ klip,” hovorí ªubomír Zeman, ‰éf
marketingu SRo. Vedenie rozhlasu povaÏuje
kampaÀ od ‰túdia Dynamo za jednu z
najvtipnej‰ích v histórii rozhlasu. Od nového
roka by mali maÈ jednotlivé okruhy aj nové
logá.
O nákladoch na kampaÀ Zeman povedal: “V
súlade s dohodou s na‰imi partnermi
nebudeme sumu zverejÀovaÈ. Rádovo je to
niekoºko desiatok tisíc korún, nedá sa to
porovnaÈ s veºk˘mi kreatívnymi domami.”

BRATISLAVA-SME/MONIKA
ÎEMLOVÁ-SledovanosÈ veãerného
spravodajstva v televíziách je niÏ‰ia, ako
si televízie doteraz mysleli. Správy STV
sleduje 8 aÏ 10 percent, Noviny JOJ 10
aÏ 12 percent a Televízne noviny Markízy
18 aÏ 20 percent populácie. Hovoria to
prvé predbeÏné v˘sledky peoplemetrového merania sledovanosti.
Oficiálne ich oznámia 16. októbra.
Slovenskú televíziu v˘sledky jej hlavnej
spravodajskej relácie sklamali. Aj preto
sa podºa informácií SME vedenie televízie
rozhodlo urobiÈ zmeny. VymeniÈ sa
chystá aj moderátorov správ.
UvaÏuje sa o odchode moderátorky
ªubice Farka‰ovskej, ktorá do STV pri‰la
z televízie Markíza. NahradiÈ by ju mala
moderátorka spravodajskej televízie TA3
Andrea Belányiová. Vedenie tieÏ uvaÏuje,
Ïe vymení aj moderátorov Vladimíra
Semana a Janu Majeskú.
Nové tváre by mali prísÈ aj do
spravodajstva STV. Jeho ‰éf Ivan Janda
dostal voºné ruky, aby si vybral redaktorov
a aby ich aj primerane zaplatil.
âlen vrcholného manaÏmentu STV
Branislav Záhradník nechce ãísla
komentovaÈ, zmeny v spravodajstve v‰ak
pripustil. “V priebehu októbra dôjde k
zmenám vo v‰etk˘ch oblastiach ná‰ho
spravodajstva.” Nikto podºa neho nemá
miesto v televízii isté, odchod
moderátorov zo správ e‰te nechcel
potvrdiÈ. “Prebiehajú kamerové skú‰ky
na novej scéne spravodajského ‰túdia,
zmení sa aj spôsob moderovania. Pani
Belányiová je urãite veºmi zaujímav˘ typ,
pripú‰Èam, Ïe zvaÏujeme jej vyuÏitie.”
HovorkyÀa Markízy Ivana Semjanová sa
k neoficiálnym v˘sledkom elektronického
merania nechcela vyjadriÈ.
Hovorca televízie JOJ ªudovít Tóth
***
povedal, Ïe pre Àu sú v˘sledky priaznivé.
Balogh: PreÏil som Dachau
JOJ uÏ predbehla STV.
Ko‰ice-SME/BRA≈ O DOB·INSK¯***
Koncentraãn˘ tábor v Nemecku Dachau
4.9.2004
vítal väzÀov cynick˘m nápisom pri hlavnej

Kia varovala Slotu, Ïe me‰ká

ÎILINA-SME (wm)-Vedenie juhokórejskej
automobilky Kia oficiálne upozornilo
primátora Îiliny Jána Slotu, Ïe ak sa
nedodrÏia termíny, budú moÏno trvaÈ na
sankciách. List dostal Slota predvãerom,
ale podºa neho e‰te neobsahuje priamu
v˘zvu na zaplatenie pokuty.
Pod tlakom situácie sa vãera v Îiline
opäÈ stretli predstavitelia firiem
vykupujúcich pozemky s petiãn˘m
v˘borom. Okrem ‰éfa v˘boru Du‰ana
Mikulíka pri‰iel na rokovanie aj Marián
Koãner.
Stretnutie sa skonãilo bez úspechu, hoci
generálny manaÏér projektu Vinc ponúkol
majiteºom pôdy, aby ju predali za beÏnú
cenu s t˘m, Ïe sa im doplatí, ak súd
rozhodne, Ïe mala byÈ vy‰‰ia. Koãner
naopak Ïiadal, aby kúpili od nich pozemky
za 350 korún za m2 s t˘m, Ïe ºudia vrátia
peniaze, ak súd rozhodne, Ïe mala byÈ
cena niÏ‰ia.
***

satellite

Slovak Press

bráne - Existuje cesta k slobode. Jej míºnikmi
sú poslu‰nosÈ, pracovitosÈ, ãestnosÈ,
poriadok,
ãistotnosÈ,
triezvosÈ,
pravdovravnosÈ, obetavosÈ a láska k vlasti.
Realita bola úplne iná. Dachau bol pre jeho
obyvateºov peklom na zemi. Zrejme jedin˘m
slovensk˘m Rómom, ktor˘ ho preÏil, je dnes
76-roãn˘ JOZEF BALOGH, na ktorom robili
aj pokusy. Denníku SME o tom poskytol
svedectvo.
Ako ste sa dostali aÏ do koncentraãného
tábora Dachau?
V roku 1943 zobrali môjho otca a viacer˘ch
Rómov z Ëahanoviec a odviezli ich do
pracovného tábora v Maìarsku. Zaãiatkom
novembra zobrali ìal‰ích. Skoro ráno
maìarskí Ïandári obkºúãili na‰u osadu v
Ëahanovciach, transportovali nás do Ko‰íc
na políciu a odtiaº zasa do Moldavy nad
Bodvou. Napokon nás ‰upli do podzemnej
väznice v Komárne a o niekoºko dní
od‰ikovali do transportu. To uÏ nás brali
Nemci - smer Dachau. Od nás z Ëahanoviec
tam boli 6 Rómovia. Oni sa v‰ak uÏ z
Dachau nevrátili.

TakÏe ste preÏili ako jedin˘ Èahanovsk˘
Róm?
Hej. Bol som mlad˘, vtedy som nemal ani
16 rokov.
âo vám tam dali robiÈ?
Upratovali sme m⁄tvoly, ktoré sa váºali
v‰ade. Bolo to ÈaÏké a hrozné.
âo vás najviac ‰okovalo?
Viete, to nie je ako teraz. Moje 13-, 14-roãné
deti mali rozumu o svete nadostaã. My sme
vtedy boli iní, niã sme nepoznali. Ja som
nemal ani ‰ajnu o tom, ão je to láger, alebo
Ïe sú nejaké koncentráky.
Bolo tam veºa fyzického násilia?
Bitky? KaÏdé ráno a veãer nás vonku na
takzvanom apelpºaci poãítali - ãi bola zima,
ãi horúco. Niekedy sme tam museli stáÈ
nahí a sãítavali nás celé hodiny. Museli sme
Pokraãování na str. 6
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,18 CDN $
4,10 CDN $
19,31 Kã
24,39 SK
1,33 CDN $
1,65 CDN $

Toronto Star - 2.9.2004

1 CDN $
1 US $
1 EURO
100 Sk
Quick - 3.9.2004

20,02 Kã
26,00 Kã
31,65 Kã
78,89 Kã
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sa hlásiÈ a pritom nás stále bili hlavanehlava. Bili a bili.
Stávalo sa, Ïe pri tom niekoho aj zabili?
Videl som napríklad, Ïe pri stene pod
barákom rezali m⁄tvoly, ktoré sa e‰te trocha
h˘bali. Potom ich Èahali krvav˘ch po zemi.
O tom sa ani nedá hovoriÈ. Videl som, ako
jeden Nemec naháÀal mladého Rusa. Mal
asi 25, 26 rokov. A ten esesák ho mlátil
dovtedy, k˘m neumrel.
Aj vy ste zaÏili fyzické t˘ranie?
Takmer stále.
Aká bola táborová strava?

Keì sme ‰li do roboty, dali nám ‰upy zo
zemiakov alebo repu. Takú pre dobytok.
Dávali nám vodové polievky. Keby sme
nerobili, poriadne by nás zbili. A ja som to
preÏil. Pri‰iel som domov ako haring, such˘
ako drevo. Len kosti a koÏa. Tam naozaj
denne umierali stovky ºudí. Dachau bol
veºk˘ komplex, pre‰iel som ho, keì nás
oslobodili Ameriãania.
Je pravda, Ïe esesáci sa tam zabávali aj
t˘m, Ïe pú‰Èali na väzÀov psy?
Boli aj také prípady. Ja som rad‰ej nechodil
von, bol som vtedy slab˘. Tam sa umieralo
v húfoch.
Na vás dokonca robili lekárske pokusy.

Na mne ich robil jeden lekár, Poliak. Musel
to robiÈ, inak by ho hneì zabili.
Viete, ão vlastne skúmali?
To sa nedá povedaÈ. Dali mi ãosi vypiÈ,
takÏe som o tom nevedel niã. Robilo sa to v
budove, ão vyzerala ako nemocnica. Sám
neviem, ako som sa dostal tam ani odtiaº späÈ do normálneho lágra.
Stalo sa vám aj to, Ïe ste si veãer ºahli
vedºa niekoho a ráno ste sa zobudili pri
m⁄tvom ãloveku?
Stávalo. Keì som mal uÏ ísÈ domov, leÏal
pri mne na t˘ch dreven˘ch doskách jeden
Maìar. Keì pri‰iel do Dachau, mal na sebe
vojenskú rovno‰atu, myslím, Ïe to bol

Petr ChudoÏilov: Tajné veﬁejné mínûní

Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin
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kapitán. V deÀ, keì pri‰li Ameriãania, mi
hovoril: Ja Èa odveziem domov, aÏ do Ko‰íc.
A ráno uÏ neÏil.
Dokázali by ste po rokoch odpustiÈ t˘m
dozorcom?
A to sa dá?! Vôbec sa nesprávali ºudsky.
Boli ako dáke divé vlky. Bolo im v‰etko
jedno. Jeden Talian ma tak udrel palicou po
chrbte, Ïe som z toho tri dni spal. Taliani - to
boli blockleiteri, ‰éfovia barakov a rôzni
kápovia. A boli krutej‰í neÏ Nemci. Preão to
v‰etci robili? âím viac bolo m⁄tvol, t˘m mali
väã‰iu radosÈ. Neboli ako ºudia, ale ako
ºudoÏrúti.
Mali ste na ruke vytetované osobné
ãíslo?
Mal. 136369. Po nemecky to bolo
hundertsechsunddreisig
dreihundertneunundsechtsig. Doteraz si to
pamätám.
âo vám pomohlo preÏiÈ kaÏdodennú
hrôzu?
Sám neviem. MoÏno osud.
Myslievate na to i dnes ?
Nie - keì sa dá. No keì som sám a ºahnem
si, niekedy sa mi my‰lienky vracajú aj celú
noc. Napríklad na to, keì nás viezli do lágra
- asi mesiac som bol zavret˘ vo vagóne bez
vody, bez v‰etkého.
To vám poãas tej dlhej cesty nedali ani
napiÈ?
Niã, niã. Viete, ão nám dali? Otvorili vagón
a vrútili doÀ marmeládu. Predstavte si! To
bolo e‰te hor‰ie ako niã. UÏ vo vagónoch
mnoho ºudí zomrelo. Bol to stra‰n˘ transport.
V‰etko sa tam robilo - v‰etky potreby. Ani
sa nedá veriÈ, ani opísaÈ, ão sa tam dialo. V
jednom vagóne ‰li s nami napríklad Îidia neviete si predstaviÈ, ão esesáci robili s t˘mi
Ïenami! Ten krik som poãul na vlastné u‰i.
Bili ich, zabíjali. Bolo im to jedno.
Robili to pre zábavu?
Veru tak. Nebrali nás ako ºudské bytosti.
Koºko ste boli v Dachau?
V novembri 1944 nás zobrali z osady a v
máji nás oslobodili Ameriãania.
Dá sa na to v‰etko zabudnúÈ?
Nedá! A roky po vojne sa ma na to nik
nep˘tal. AÏ teraz. A ja som to v‰etko mal
napísané do zo‰ita, aj nahrané na kazete. V
na‰ej ‰kole, ale páska uÏ zmizla.
***

Byty v panelov˘ch domech
zlevÀují
Praha-mfd- Byty, zejména v panelov˘ch
domech, zlevÀují. âtyﬁi mûsíce po vstupu
âeska do Evropské unie se potvrzuje, Ïe
obavy z velkého zv˘‰ení cen nemovitostí
byly plané. Pokud ceny rostou, pak jen
mírnû. Ceny bytÛ v panelov˘ch domech
prudce klesly, nûkde aÏ o víc neÏ tﬁicet
procent
proti
loÀsku.
Témûﬁ
sedmdesátimetrov˘ byt v paneláku lze
dnes koupit za sto osmdesát tisíc korun,
zatímco pﬁed rokem to bylo o sedmdesát
tisíc korun více. Kdo v‰ak chce bydlet
hodnû levnû, musí poãítat se stûhováním
do severních âech. Jinde jsou ceny bytÛ
podstatnû vy‰‰í, v Praze i víc neÏ
desetinásobnû. V hlavním mûstû a jeho
okolí je velk˘ zájem o domy, byty a
pozemky jiÏ tradiãní, lukrativní
nemovitosti, a tudíÏ vysoké ceny, jsou i v
Brnû, Karlov˘ch Varech a v jiÏních
âechách.
Ceny ostatních bytÛ, pozemkÛ a domkÛ
rostou, ale nepﬁíli‰ v˘raznû.
“Trh s nemovitostmi po vstupu do unie
nezaznamenal nûjakou zásadní zmûnu,”
ﬁíká Ivan Îike‰ ze spoleãnosti
Recomreality. Kupující mají zájem
pﬁedev‰ím o malé byty, pozemky a
rodinné domy. U nich realitní makléﬁi
oãekávají dal‰í vzestup cen. Od loÀska
takové nemovitosti zv˘‰ily svou hodnotu
asi o deset procent, v˘hled do budoucna
je obdobn˘. Ne v‰ude se v‰ak dá poãítat
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s rÛstem - cena vesnick˘ch domÛ spí‰e
stagnuje. PoÏadavky tûch, co je nabízejí,
jsou ãasto nadsazené. Realitní makléﬁka
Marcela Kou‰ová z kanceláﬁe Gesa proto
doporuãuje sníÏit pÛvodní pﬁedstavu
prodávajícího o cenû o dvacet procent,
pak pr˘ bude obchod reáln˘.
***

BaÈa oslaví devadesátiny
s Klausem
Zlín-mfd/ (ill, âTK)- S prezidentem
Václavem Klausem oslaví své
devadesáté narozeniny nejslavnûj‰í
zlínsk˘ podnikatel Tomá‰ BaÈa. Slavnosti
ve ·panûlském sále PraÏského hradu,
která se uskuteãní pﬁesnû v den BaÈova
jubilea, 17. záﬁí, se zúãastní také
v˘znamní podnikatelé, politici a osobnosti
kultury.
“Prezident povaÏuje Tomá‰e BaÈu za
jednu z nejv˘znamnûj‰ích osobností
ãeské historie i souãasnosti, za jednoho
z nejslavnûj‰ích ãesk˘ch krajanÛ,” uvedl
KlausÛv mluvãí Petr Hájek.
Veãeﬁe na BaÈovu poãest se koná pod
zá‰titou prezidenta Václava Klause.
“Poãítá se s úãastí více neÏ pûti stovek
hostÛ,” upﬁesnila Gabriela Svobodová z
agentury Donath, Burston&Marsteller,
která akci mediálnû zaji‰Èuje. Tomá‰ BaÈa
junior, syn zakladatele zlínského
obuvnického závodu, se narodil 17. záﬁí
1914. Po okupaci âeskoslovenska v
bﬁeznu 1939 odjel do Kanady. V Torontu,
kde v souãasnosti Ïije, pak zaloÏil firmu
Bata Shoe Company.
KdyÏ BaÈovy ãeskoslovenské fabriky
zkonfiskoval po válce stát, zÛstal dÛstojník
kanadské armády Tomá‰ BaÈa junior v
exilu. ¤ídil odtud síÈ zahraniãních továren
a obchodÛ, které zÛstaly v majetku rodiny.
Do âeskoslovenska se znovu podíval aÏ
v prosinci 1989.
Ve Zlínû, kter˘ obuvnická rodina
proslavila, se oslavy uskuteãní kvÛli
BaÈovû zaneprázdnûní aÏ 29. ﬁíjna. BaÈa
dostane historicky první Cenu Zlínského
kraje. Zúãastní se také slavnostního
otevﬁení ãerstvû opraveného baÈovského
mrakodrapu, v nûmÏ mûl jeho otec sídlo
firmy.
***

Medvûd napadl houbaﬁe
BRATISLAVA - právo/(ivi)-Ve Vysok˘ch
Tatrách pod ·trbsk˘m plesem napadl
medvûd 64letého houbaﬁe. MuÏ mÛÏe
mluvit o ‰tûstí - z nerovného boje vyvázl
jen se ãtyﬁmi zlomen˘mi Ïebry.
“KdyÏ jsem se otoãil, stál za mnou medvûd
na zadních a okamÏitû zaútoãil,” líãil
situaci houbaﬁ. Primáﬁ traumatologického
oddûlení nemocnice v Popradu Karol
Fried potvrdil, Ïe stav pacienta je po
operaci stabilizovan˘. “Medvûd ho
pokousal na rukou, tlapami mu poranil
hrudník a drápy mu pronikl aÏ do hrudní
dutiny,” dodal.
Letos jde uÏ o druh˘ pﬁípad útoku
medvûda ve Vysok˘ch Tatrách. V ãervnu
napadl medvûd sbûraãe plodÛ. Medvûdi
jsou na Slovensku i na polské stranû
Tater pﬁemnoÏeni. Nemají dost potravy,
proto se ãasto objevují v blízkosti horsk˘ch
obcí.
***

Kellovsk˘ zatãen v chatû
b˘valého policisty
Ostrava-právo/Ale‰ Honus-Nûkdej‰í ãlen
ODS podezﬁíván z mnohamiliónov˘ch
podvodÛ Havíﬁovsk˘ podnikatel Petr
Kellovsk˘, na nûjÏ byl v ãervnu vydán
mezinárodní zatykaã pro podezﬁení, Ïe stál
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za pﬁípravou jednoho z nejvût‰ích finanãních
podvodÛ v historii ãeské kriminalistiky, je od
nedûlního veãera za mﬁíÏemi. V pondûlí byla
na nûho uvalena vazba.
Policie Kellovského zatkla po 22.00 h na
chatû v Dolních Domaslavicích nedaleko
rekreaãní pﬁehrady Îermanice na Fr˘deckoMístecku, kde se dosud neznámou dobu
skr˘val.
Právu se podaﬁilo zjistit, Ïe chata patﬁí rodinû
b˘valého ostravského policisty Jiﬁího
Vidmocha, kter˘ v minulosti pÛsobil na postu
zástupce ‰éfa obvodního oddûlení Policie
âR v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách.
âeská televize uvedla, Ïe kriminalisté
zadrÏeli kromû Kellovského i jeho pﬁítele,
b˘valého policistu, u nûhoÏ se skr˘val.
„Osobû, u které se (Kellovsk˘) ukr˘val, bude
sdûleno obvinûní z nadrÏování,“ ﬁekl televizi
Martin Válek ze severomoravské policejní
správy.
Podle policie byl Kellovsk˘ ãlenem
organizované skupiny, která chystala
miliardov˘ podvod na Deutsche Bank. Ze
zemí b˘valé Jugoslávie získala fale‰né ‰eky
neexistující americké banky Security Pacific
National Bank v hodnotû 848 miliónÛ korun.
Ceniny vytiskla tamní zloãinecká organizace.
Postupnû je pak ‰íﬁila po Evropû. Podvodníci
je pﬁi rÛzn˘ch obchodech vydávali za
humanitární pomoc USA pro válkou
postiÏené Srbsko a âernou Horu.
Fale‰né ‰eky chtûla skupina udat pﬁedev‰ím
ve ‰v˘carské poboãce Deutsche Bank.
Pokus o podvod s padûlan˘mi ‰eky pﬁekazili
severomorav‰tí kriminalisté letos koncem
kvûtna. ·est podnikatelÛ, u kter˘ch policie
na‰la kufr pln˘ padûlkÛ, je uÏ ãtvrt roku ve
vazbû, sedm˘ je stíhán na svobodû. V dobû
zat˘kání byl v‰ak Kellovsk˘ v USA s
fotbalov˘m druÏstvem umûlcÛ Amfora. Podle
dostupn˘ch informací se do âeska vrátil, ale
pak zmizel.
Státní zástupkynû Emílie Hrabovãinová
vãera novináﬁÛm ﬁekla, Ïe okresnímu soudu
podala návrh na vzetí Kellovského do vazby.
K tomuto rozhodnutí ji vedla obava z toho,
Ïe by Kellovsk˘ v pﬁípadû pobytu na svobodû
mohl uprchnout ãi se skr˘vat, aby se vyhnul
trestnímu stíhání. Dal‰ím dÛvodem je i
skuteãnost, Ïe by mohl ovlivÀovat
spoluobvinûné ãi svûdky.
Obydlí, kde se aktér obﬁího ‰ekového
podvodu skr˘val, je situováno na samotném
okraji obce v bezprostﬁední blízkosti lesa.
Kellovsk˘ zde mûl k dispozici ve‰ker˘
potﬁebn˘ komfort - satelitní televizi, krb,
venkovní bazén a krásn˘ v˘hled do pﬁírody.
„Vidmochovi, kter˘m chata patﬁí, jsou slu‰ná
rodina, on je b˘val˘ vysoce postaven˘
policajt. Nikdo ale neví, ãím se dnes zab˘vá,“
ﬁeklo Právu nûkolik udiven˘ch sousedÛ.
Policie odmítá sdûlit, proã uÏ Vidmoch u
policie nepÛsobí. „K tûmto vûcem se
nebudeme vyjadﬁovat,“ uvedla mluvãí
severomoravské
policie
Dagmar
Bednarãíková.
O tom, kdo v chatû na okraji obce v poslední
dobû Ïil, nemûli místní ani ponûtí. „VÛbec
jsme si nev‰imli, Ïe tam nûkdo bydlí,“ ﬁekla
Právu sousedka. Dodala, Ïe v nedûli pozdû
veãer sly‰ela v˘stﬁely.
O samotném aktu zadrÏení policie pﬁíli‰
informací neuvolnila. Podle svûdkÛ z místa
se v‰ak i stﬁílelo. „Probudila mû stﬁelba, ale
uÏ jsem tomu nevûnovala Ïádnou pozornost.
Teprve od vás se dozvídám, co se tady
vlastnû stalo,“ ﬁekla star‰í Ïena. Policie vãera
nechtûla pouÏití zbranû potvrdit. „
Policie zatím nechce ani sdûlit, odkud získala
informaci o pobytu kontroverzního
podnikatele. Bednarãíková pouze pﬁiznala,
Ïe aãkoliv Kellovského fotografie zveﬁejnila
pﬁed nedávnem v‰echna média, Ïádní
obyvatelé z Dolních Domaslavic o pohybu
hledaného policii neinformovali, zﬁejmû
vÛbec neopou‰tûl svÛj úkryt. „Svûdectví
obãanÛ v tom nehrála Ïádnou roli,“ uvedla
mluvãí.

·éf krajské kriminálky Jan StrmeÀ jiÏ dﬁíve
ﬁekl, Ïe obvinûní se pokou‰eli ‰eky zpenûÏit
také v âeské republice. Nejvíce penûz, tﬁicet
procent ze zisku, mûl podle policie získat
vazebnû stíhan˘ cizinec, kter˘ ‰eky do âeské
republiky dováÏel. Ostatní spoluobvinûní ze
severní Moravy se mûli dûlit o zbytek.
B˘val˘ lékaﬁ Kellovsk˘ patﬁí mezi vlivné
havíﬁovské podnikatele. Je znám hlavnû
jako vût‰inov˘ majitel spoleãnosti Quonex
Real, která si dûlá nároky na pozemky pod
Sazka Arénou. Soud ho navíc v bﬁeznu
uznal vinn˘m z daÀového úniku a poslal ho
do vûzení na ‰est let. Podnikatel se odvolal.
Podmínûn˘ trest mu udûlil praÏsk˘ soud za
útok na veﬁejného ãinitele, protoÏe v opilosti
najíÏdûl autem na policistu pﬁi dopravní
kontrole.
Ve mûstû je znám hlavnû sv˘m neúspû‰n˘m
pÛsobením v roli ‰éfa místního fotbalového
klubu. Provozoval také kasino.
Kellovsk˘ byl aÏ do leto‰ního ãervna ãlenem
ODS, ze strany byl nakonec po mnoh˘ch
aférách vylouãen. ·éf krajské ODS Zbynûk
Stanjura si nemyslí, Ïe by zadrÏení
Kellovského ovlivnilo pﬁízeÀ voliãÛ v
nadcházejících volbách. „Na ODS to uÏ nemá
Ïádn˘ vliv. Díky tomu, jak jsme se s tím
vypoﬁádali, tak si myslím, Ïe uÏ to nemá
Ïádn˘ vliv. Pokud bychom se s tím vypoﬁádali
jinak a ménû razantnû, tak by to moÏné
bylo,“ ﬁekl âTK Stanjura.
Podle nûkter˘ch havíﬁovsk˘ch politikÛ si
Kellovsk˘ pﬁi posledních volbách nechal
kupovat pro své lidi hlasy voliãÛ. Havíﬁovské
restaurace pr˘ obcházel muÏ, jenÏ hostÛm
nabízel 150 korun, pokud pÛjdou volit a do
urny vhodí pﬁedem vybranou kandidátku.
***
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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

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

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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IVANA WELLS
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Reflexe Standy Sedláka
NEBO

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Zku‰enost v prodeji nemovitostí od roku 1980
Specializuje se na Toronto a Mississaugu

Zamûstnání a Pager: 416/235-2500
Pﬁímá linka: 905/274-6555
West Realty Inc., REALTOR

HomeLife/United Realty Inc.

Josef Banom - Sales Representative
Specializing in Mississagua, Etobicoke, Toronto.
Office: 905 672-1234
(Secretary will page me and I’ll call you back within 15 minutes)
Cell: 1-905-920-5655
Home: (905) 573 9302
Fax: (905) 672 0672
Email: jbanom@mountaincable.net

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

Vozy z roku 2004
za v˘hodné ceny!
VW PASSAT - DIESEL
VW PASSAT -WAGON

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809
E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

Reflexe on Meyrink v Le Gallery
Nechce patﬁit nikam. Nemá rád
‰katulkování do smûru. Ov‰em potvrdil,
Ïe jeho doménou je malování pocitu.
Vnitﬁní záÏitek a proÏitek (zejména) z pro
nûj zajímav˘ch kniÏních pﬁedloh, to je
pﬁedmût jeho malování. Jeho tvorba, tedy
tvorba dvaaãtyﬁicetiletého Standy
Sedláka, je pﬁece jenom nûco jiného, neÏ
co ãlovûk vidí u jin˘ch expresionistÛ z
pﬁelomu století 19. a 20., vyberu-li
namátkou tﬁeba Alfréda Kubína, kde se
snoubí realizmus s mystifikací. A také
jiná, neÏ co tvoﬁili abstraktní expresionisté.
O sobû tvrdí, Ïe ilustruje povídky a
romány. Vybírá si ty tajemnûj‰ího ducha.
Na své souãasné v˘stavû v Le Gallery na
1183 Dundas St. W. v Torontû, která byla
zahájena v pátek 27. srpna a skonãila 5.
záﬁí, pﬁedvedl své reflexe na tvorbu nám
málo známého spisovatele a okultisty
Gustava Meyrinka (1868-1932).
Dovolte mi v‰ak malé odboãení,
abychom si ﬁekli, kdo byl vlastnû Gustav
Meirynk? To, co jsem se staãila o nûm
dozvûdût, ve mnû vyvolává pocit, Ïe
nepﬁeãíst si nûkter˘ z jeho románÛ ãi
alespoÀ povídek, by byla opravdová
‰koda. JiÏ ukázky jeho dûl, které se ﬁadí
na stejnou pﬁíãku, kde stanul mj. tﬁeba
Poe, k vyvolání zájmu postaãily.
V dne‰ní Praze se Meyrink doãkal svého
znovuobjevení. MoÏná proto, Ïe se také
stal stﬁedem zájmu Dokumentaãního
centra ãeského hermetismu, které bylo
zaloÏeno pﬁed tﬁemi lety, díky jemuÏ se
vyjasnila mnohá tajemství kolem nûho
jako zapomenutého autora.
Gustav Meyrink, vlastním jménem
Meyer, zaãal od roku 1901 publikovat
povídky, jejichÏ ironie, antimilitarismus,
ale i fantastiãnost a tajuplnost na jedné
stranû sice dráÏdily tehdej‰í mû‰Èáky,
ale na druhé zase vyvolávaly znaãnou
pozornost. Vstoupil do literatury krátk˘mi
ãasopiseck˘mi povídkami a pak náhle
zazáﬁil vynikajícími okultními romány,
vycházejícími tehdy v neuvûﬁiteln˘ch
nákladech: první staropraÏsk˘ román s
názvem Golem ( r. 1911 - 220 tisíc).
Tento jeho nejslavnûj‰í román je
pﬁíbûhem odehrávajícím se v praÏském
Ïidovském ghetu a v jeho pozadí
vystupuje proslul˘ hlinûn˘ sluha
praÏského rabbiho Löwa ben Becaléla,

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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.
"POUÎIJTE TENTO INZERÁT JAKO 10% SLEVU NA VA·I OBJEDNÁVKU"

O katalog nabízen˘ch knih a celkov˘ seznam 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/
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Dana a Stanislav Sedlákovi

kterého vytvoﬁil pomocí kabbalistické
magie. Dále to je Zelená tváﬁ (r. 1916 150 tisíc), Bíl˘ dominikán, Andûl
západního
okna,
GoldmacherGeschichten (dosud do ãe‰tiny
nepﬁeloÏené tri alchytristické povídky) a
ﬁada dal‰ích. Meyrink psal fejetóny,
pﬁispíval do okultistick˘ch ãasopisu,
pﬁekládal Dickense a byl spoluautorem
nûkolika divadelních her. Zde uvedené
Meyrinkovy knihy jsou sice díla
beletristická, ale jsou souãasnû
vynikajícími úvody ke studiu a pochopení
esoterismu. Ménû známé je, Ïe okultista,
jogín a mystik Meyrink zaãínal svou
rozsáhlou praxi v Praze a Ïe ta jej jako
magické mûsto po cel˘ Ïivot inspirovala.
Do Prahy pﬁi‰el za sv˘ch gymnaziálních
studií a od roku 1884 tu Ïil trvale aÏ do
roku 1904 - nejprve jako student, pak
jako bankéﬁ a nakonec se stal svobodn˘m
spisovatelem.
Meyrink byl od urãité doby suÏován
osudov˘mi ranami, chorobou páteﬁe,
tragickou sebevraÏdou svého syna Hano
a posléze i bídou, která ho stihla po
neúspû‰ích jeho literární produkce. Za
svého praÏského pobytu, vyãerpán
neustál˘mi konflikty, se Meyrink rozhodl
pro sebevraÏdu, ale pﬁikládaje ke spánku
browning, v‰iml si, Ïe mu nûkdo strká
pod dveﬁe jakési papíry. OdloÏil
sebevraÏedn˘ v˘stﬁel, aby se podíval, co
to je. Byly to prospekty na okultistickou
literaturu, které ho tak zaujaly, Ïe zcela
propadl tajn˘m vûdám. Energick˘
Meyrink si zaãal obstarávat celé haldy
knih, které mu docházely z Nûmecka,
Anglie a odjinud. Zaãal si také dopisovat
s tehdej‰ími v˘znamn˘mi okultisty,
navazovat kontakty s rÛzn˘mi ﬁády a stal
se posléze ãlenem bratrstva Sad Bayu,
které údajnû zaloÏilo Prahu a bylo
naz˘váno Asij‰tí bratﬁi. Ov‰em jako
nepﬁítel ‰ovinismu a militarismu se pak
stal obûtí rozsáhlé kampanû, vedoucí aÏ
ke konfiskaci jeho dûl nûmeck˘mi úﬁady.
Co Ïe mají ti dva - ná‰ malíﬁ a rakousk˘
spisovatel - spoleãného? „Pod záminkou
studií okultismu nebo star˘ch spisÛ o
alchymistech se v podstatû snaÏil hledat
smysl Ïivota,“ usmûrnil mÛj dotaz malíﬁ.
Ale byl pﬁece sv˘m zpÛsobem podivínsk˘,
a uÏ fakt, Ïe druhou sebevraÏdu jiÏ
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dokonal, prameny ﬁíkají, Ïe tﬁetího
prosince se Meyrink rozlouãil se sv˘mi
nejbliÏ‰ími, zaujal jogínskou pozici a s
úsvitem dal‰ího dne vûdomû a zcela
zklidnûn pﬁekroãil poslední práh tohoto
svûta - úmyslnû si zastavil srdce), svûdãí
i o jeho psychické nestabilitû - nazveme to
tﬁeba tak, snaÏím se vyzvûdût více.
„MoÏná,“ brání spisovatele malíﬁ, „…ale to
v‰echno vyvûrá právû z toho, Ïe to byl
vlastnû génius. To dokazuje nejen svou
tvorbou literární - patﬁil k pﬁedním nûmecky
pí‰ícím autorÛm v Praze na pﬁelomu 19. a
20. století, ve své dobû patﬁil napﬁ. i k
nejúspe‰nûj‰ím veslaﬁÛm PraÏské regaty,
ve Stanbergu, kde doÏíval své poslední
roky Ïivota, byl dvakrát vyhlá‰en nejlep‰ím
‰achistou, a jeho znalosti okultismu, hlavnû
v‰ak historie, byly neskuteãné. Podaﬁilo
se mu dostat se ke studijním materiálÛm z
doby Rudolfa II. i ze star‰í doby. Je to
jeden z nejkrásnûj‰ích nedocenûn˘ch
spisovatelÛ. Uãil Franze Kafku, jeho pﬁáteli
byli mj. i Julius Zeyer a básník Emanuel z
Le‰ehradu. V Prokopském údolí u Prahy
také konal Meyrink své první pokusy s
evokativní magií. Tehdej‰í ãeská
obrozenecká Praha jej ráda moc nemûla,
protoÏe ukazoval Prahu i z té temnûj‰í
stránky,“ zasvûcuje dále autor
inspirativních obrazu.
Emoce se v‰ím v‰udy: s fantazií a
spoustou barev. Kupodivu to nebyly jenom
tóny jediné základní, ale jejich h˘ﬁivost
byla aÏ vzru‰ující. Vedle takov˘ch se na
obrazech nûkam do hloubky tajemna
propadala i naprosto temná, z níÏ vyvûrala
jako v˘kﬁik sytû ãervená… anebo tenhle
v˘jev s názvem Golem skuteãnû siluetu
hlavní postavy v sobû nese. Ov‰em u
obrazu s názvem Îába jsem se musela
pozastavit ponûkud déle - vidíte, co dûlá
onen konvenãní realizmus? - ãlovûk jakoby
ztrácel vzlet vidûní, fantazie se docela
vytratila. „Název pﬁesnû odpovídá názvu
povídky, a Ïábou naz˘vali PraÏané pr˘

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.nhl.zpravy.ca
www.zpravy.org/nhl
***

Arts
jednu cikánku, která se mûla skr˘vat nûkde
v jeskyni v Prokopském údolí. A toho
lodivoda také uvidíte - je pﬁesnû v centru
obrazu, jen se nechejte vést svou
pﬁedstavivostí. Ov‰em Dva muÏi hrající
‰achy mû tak trochu pozvedl - nádhern˘
emotivní obraz - hluboká ‰eì a tam nûkde
u stropu si zpívá Ïárovka - tento obraz mû
chytl, ale pﬁiznám se, Ïe nevidím ty dva
hráãe…“ „TakÏe, to se mûlo tak!“ vypráví
mi malíﬁ. „Hlavní postava celou dobu sedûla
v restauraci a dívala se do zrcadla a myslela
si, Ïe tam dva páni hrají ‰achy, a kdyÏ se
posléze zeptala ãí‰níka, kde Ïe ti dva
pánové, co tu hráli ty ‰achy, jsou - ãí‰ník se
obrátil a s podivem odpovûdûl, Ïe neví
kteﬁí, protoÏe celou tu dobu tady sedí
docela sám - je to fabulace povídky, nic
víc… a o to mi právû ve v‰ech tûch
obrazech ‰lo,“ odvûtil Standa a dodal, Ïe
to ostatní nechává na divákovi, aby si vidûl
v obrazech pﬁesnû to, co vidût sám chce.
V Kanadû je to jeho v˘stava první, ale
zajisté by si nepﬁál, aby byla poslední.
Sympatické na celé atmosféﬁe byl mj. i
fakt, Ïe malíﬁova Ïena Dana proÏívala
jeho nad‰ení pro malíﬁinu stejnû spontánnû
jako tvÛrce sám. Ba co dím, dokonce o
nûco více neÏ to: „V˘stava je urãit˘m
vyvrcholením jeho Ïivotního období,“ ﬁekla.
“V dobû, neÏ pﬁi‰el do Kanady, byl hodnû
zamûstnan˘ prací u filmu (cituji umûlce: V
podstatû se nedá v˘tvarn˘m umûním uÏivit
prakticky nikde, pokud se ãlovûk nejmenuje
tﬁeba Picasso, takÏe nezb˘vá nic jiného,
neÏ vûnovat se práci pro film ãi divadlo tﬁeba jako malíﬁ pozadí apod., popﬁ. dûlat
pro reklamu. U nás doma jsem tak dûlal
pro americké a britské firmy, vyznal se
také v jedné chvíli malíﬁ sám, takÏe na
malování mu moc ãasu nezb˘valo.) AÏ
tady se zase zaãal vûnovat vlastní v˘tvarné
práci. Bûhem té doby udûlal velk˘ pokrok.
Od obrazu k obrazu jsem vidûla, jak se
jeho my‰lenka destiluje. U nûho je obraz
zpÛsobem vizuální komunikace, jsem
nad‰ená, Ïe to lidi mohou nyní vidût a Ïe
jeho zpÛsob komunikace zaãíná fungovat.“
Standa Sedlák vystavoval jiÏ v âesku.
Mohli jej vidût ve Vald‰tejnské zahradû v
Praze, v Galerii Savarin, Hostivaﬁ, Tﬁetí
sklep a naposledy ve Stﬁedoãeském
muzeu a v Galerii v Roztokách u Prahy.
MuÏe tedy z vlastní zku‰enosti posoudit,
kde je tûÏ‰í svoje dílo zveﬁejnit: “Myslím,
Ïe tam je to stejnû tûÏké jako tady.
NejdÛleÏitûj‰í na tom v‰em je dát
dohromady kolekci a pak uÏ se jedná jen
o organizování a vybûhávání.”
Dnes je to tedy reflexe na Meyrinkovo
dílo, v nejbliÏ‰í budoucnosti by to mûla b˘t
nová kolekce, na které jiÏ nyní pracuje.
ProÏívání se pﬁirozenû vûkem mûní, v
pﬁípade Standy vyzrálo v nalézání nové
literatury a nového prostﬁedí jako tvÛrãího
zdroje. „Pﬁibral jsem dal‰í historickou
literaturu, která mû i s poznáváním nového
prostﬁedí Kanady inspiruje k namalování
kolekce Koﬁeny. Uvûdomil jsem si, Ïe
vlastnû spoustû lidem chybûjí koﬁeny, ze
kter˘ch vze‰li, nebo Ïe je tﬁeba “zahodili”
ãi si s nimi neumûjí poradit…,” nahodil
nové téma své práce.
A propos docela jsem zapomnûla na
niterné poslání jeho v˘stavy, které
definoval expresionistick˘ malíﬁ velice
skromnû: “V podstatû jsem chtûl jenom lidi
pﬁi tom v‰em shonu pﬁinutit zamyslet se
nad Ïivotem a nad tím, o ãem to v Ïivote je
a Ïe jsou daleko dÛleÏitûj‰í hodnoty neÏ
pouhopouhé schraÀování majetku nebo
honba za kariérou … a udûlat jim sv˘mi
obrazy radost.”
Pﬁiznám se, Ïe jsem mezi ty ob‰Èastnûné
patﬁila.
Text a foto Vûra Kohoutová
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû dobrodruÏn˘
romantick˘ film reÏiséra ZdeÀka Tro‰ky

ANDùLSKÁ TVÁ¤
Pﬁíbûh nás zavádí do Francie v polovinû 19. století. PÛvabná Charlotta,
která byla vychována v klá‰teﬁe, se za dramatick˘ch okolností poÏáru
setkala se záhadn˘m cizincem. O dva roky pozdûji na zámku Mornay Ïijí
dva nevlastní bratﬁi. Dûdic titulu a majetku aristokratick˘ jemn˘ Raoul a
Filip, neurval˘, nespoleãensk˘ muÏ se ‰patnou povûstí. Právû sem, na
zámeck˘ ples, pﬁivádí paní Collierová dceru Charlottu, nesmûlou a
nezku‰enou klá‰terní schovanku, aby “udûlala partii”, protoÏe jejich
finanãní situace se po smrti manÏela stala neudrÏitelnou. Stane se, v co
nedoufala ani jedna z nich. Do mûsíce je z Charlotty Raoulova Ïena a paní
na Mornay. Láska ji nasadila rÛÏové br˘le a tak dlouho po svém pﬁíchodu
nevidí a nesly‰í to, co si nikdo na zámku netroufne vyslovit nahlas.
Charlotta zoufale hledá pravdu a odhalená tajemství pﬁiná‰ejí neãekané
rozuzlení.
Hrají: M. Kuklová, F. BlaÏek, J. Pomeje, J. Vinkláﬁ, E. Va‰áryová, D.
Morávková, J. Krampol, A. Vránová, M. Va‰ut, O. Brousek ml.
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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Letters

SLOVAKOTOUR
Letní slevy do celé Evropy!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

OH 2004 ... moje neúplné televizní pozorování
Od konání prvních moderních OH v Odborníci vysvûtlují to pozvednutím
roce 1896 mnohé se zmûnilo. Dalo by úrovn û basketballu evropského.
se fiíci, Ïe vlastnû bezmála v‰echno. Nejsem si jist, zda to je pádn ˘
PÛvodní smysl a my‰lenka her, jejich argument.
velikost, po ã et ú ã astník Û , po ã et - PfiedbûÏná korunovace nûkter˘ch
disciplin, ãtenáfi si mÛÏe doplnit dal‰í kanadsk ˘ ch atlet Û coby nositel Û
zmûny.
zlat˘ch pfiipadala mi vÏdy smû‰nou a
Navzdory tomu v‰emu, co v˘voj OH dûtinskou. Nûkolik zklamání (skok
ve dvacátém století provázelo, jsou i vysok˘, 100 metrÛ pfiekáÏek Ïen, zápas

dnes pozoruhodnou událostí.
Jsou ale i záleÏitostí velice obchodní.
Sotva se dûjí pro ãest a slávu závodníka
a jeho zemû. Olympijské hry staly se
pfiiãinûním b˘valého SSSR záleÏitostí
politickou. A po léta docházelo k
nepochopitelnému fiasku soutûÏení
témûfi amatérÛ západních zemí s
vládou podporovan˘mi profesionály
E-mail: travel@slovakotour.com
SSSR, NDR a dal‰ích socialistick˘ch
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
zemí, kde úsp û ch na hrách byl
záleÏitostí nejen sportovní, ale (a to
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
mnohdy hlavnû) politickou. Úspûch
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
státy
podporovan ˘ ch
t û mito
Fax: (416) 867-8657
profesionálÛ mûl potvrdit pfievahu
systému
totalitního
nad
kapitalistick˘m.
To je v‰eobecnû známo. Dnes je
situace jiná. Na OH startují
profesionálové v‰ech odvûtví. Nûktefií
jsou placeni sotva dobfie, platy jin˘ch
jsou astronomické. Nikdo se uÏ dnes
netají tím, kolik kter˘ atlet od vlády
dostane odmûnou za medaili, pfiípadnû
dokonce za zlatou. To je uÏ dnes nutné
status quo a tím se nechci zab˘vat ani
rozãilovat. Dle mého názoru OH ztratily
svÛj pÛvodní smysl. Dnes jsou stejnû
profesionální podívanou jako tfieba
·est nocí sedm dní
americké profesionální ligy hokejové
ãi basketbalové.
za 1899 kanadsk˘ch dolarÛ
Ale k podstatû tohoto textu:
(taxes & services charges)
Nevím jak opodstatn û né byly
První ubytování v Karlov˘ch Varech, následují âesk˘ Krumlov a Brno
fie medií o nepfiipravenosti
komentá
Dennû snídanû a veãeﬁe
fi
adatel
Û OH v Athénách, jak pokud
po
Prohlídka Karlov˘ch VarÛ, âesk˘ch Budûjovic, âeského Krumlova, Tﬁebonû, Brna,
‰
lo o sportovní areály, tak o nezbytnou
Olomouce a Kutné Hory
bezpe ã nost, faktor, kter ˘ dnes
Anglicky hovoﬁící prÛvodce
poznamenává ve‰keré dûní. Pí‰i tyto
fiádky v poslední den her a doufám, Ïe
Odjezd 27. záﬁí
ony v˘hrady k bezpeãnosti, které
nemálo ovlivnily náv‰tûvnost, ukázaly
se lich˘mi.
- Dávno pfied vlastním zahájením her
jist˘m borcÛm byly jiÏ pfiiãteny poãetné
medaile. Kupfi. plavec M. Phelps ... je
fenomenální, ale onûch osm zlat˘ch
povaÏovan˘ch za jisté, nezískal a
Ont. Reg. # 2631380
rekord jeho krajana Spitze zÛstal
E-mail: nitratravel@yahoo.ca
nepfiekonán.
- Profesionální sport utrpûl opût,
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186
alespoÀ dle mého názoru, pováÏliv˘
662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5
‰ rám. Dream Team americk ˘ ch
basketbalistÛ, milionáfiÛ sv˘mi pfiíjmy,
získal horko tûÏko bronzovou medaili.
Mnoho v˘born˘ch hráãÛ basketbalové
1470 Hurontario St. Suite 101
profesionální ligy úãast na OH odmítlo,
Mississauga, Ontario L5G 3H4
pfieváÏnû snad z dÛvodÛ moÏného
zranûní, které by jim pak jejich smlouvy
úhradou nezaruãovaly. Mám ale zato,
Ïe tito hráãi, tak pohádkovû placení
americk˘mi diváky, mûli by mít jist˘
smysl pro reprezentaci své zemû. Tím
více dnes, kdy pozice USA ve svûtû je
díky situaci v Iráku aÈ jiÏ právem nebo
ne, po‰ramocená. Fascinovala mû
ponûkud chabá schopnost americk˘ch
basketbalistÛ promûÀovat trestné hody
(tzv.‰estky) a získávat tfii body ko‰i z
Volejte StáÀu
pole. To pfiece by mûlo b˘t základní
905/274-2597
dovedností t û chto sportovních
milionáfiÛ. Není asi spravedlivé vinit
Fax: 905/274-2599
hráãe, ktefií pfiijeli USA reprezentovat.
E-mail:
Bez hlubokého rozebírání pfiíãin mám
zato, Ïe je nûco mírnû prohnilého v
royaltravel@on.aibn.com
americkém profesionálním basketbale.

BOHEMIA STEP BY STEP

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,
Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry

www.royal-travel.net
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a jiné discipliny) jen potvrzují
dûtinskost takov˘ch prognóz.
- Rozladûní z men‰ího poãtu medailí
získan ˘ ch Kana ì any jen ladí s
promûnou smyslu a spiritu her. Pokud
se ale vezme v úvahu status quo
sportování dne‰ních dnÛ, je smutek
dÛvodn˘. Kanada má 30 milionÛ
obyvatel a kvetoucí multikulturální
program (zmínûno jen proto, Ïe mnoho
kanadsk ˘ ch reprezentant Û se v
Kanadû nenarodilo) a byla v poãtu
získan ˘ ch medailí p fi edsti Ï ena
nûkolika zemûmi s mnohem men‰ím
poãtem obyvatel, zemûmi s mnohem
niÏ‰ím Ïivotním standardem. To je
samo o sobû také zajímavé.
- Snad bych sledoval olympijské
zápolení více, neb˘t onûch doslova
osobnost poslucha ã e poni Ï ujících
reklam. Nespoãet jich objevovalo se na
obrazovce dvacetkrát, tfiicetkrát. Jen
chab˘ zlomeãek mûl alespoÀ zrnko
vtipnosti. Nicménû, pfiipadal jsem si
jako blb a mnohé pfienosy právû kvÛli
opakování intelektuáln û bídn ˘ ch
reklam nevidûl.
A pfiitom mnoho cenného vysílacího
ãasu dalo by se u‰etfiit krácením
povídání R. McNeila a B. Williamse.
Tyto dva muÏe vût‰inou ani nenapadlo
sdûlit, kdy pfiijde na pofiad ta ãi ona
disciplina, aby se posluchaã mohl dle
toho zafiídit a nemusel pfii ãekání na
svÛj oblíben˘ sport, sledovat fiadu
jin˘ch disciplin, vãetnû tûch debilních
reklam. Stejnû tak zbyteãné byly
rozhovory s atlety, je‰tû upocen˘mi a
ud˘chan˘mi, ktefií vysvûtlovali, proã
nedopadli jak si pfiáli. Mnoho vysílacího
ãasu dalo se u‰etfiit i tím v‰ím co na
obrazovce digitáln û p fi ipraveno,
pfiedcházelo vlastní pfienos.
- USA získaly nejvût‰í poãet medailí.
â ína je pova Ï ována za p fi í ‰ tího
nejúspû‰nûj‰ího sbûraãe tûchto trofejí.
A pokud by se k medailím získan˘ch
Ruskem pfiipoãetly jen ty získané
Ukrajinou a Bûloruskem, dfiíve to
leninsko-stalinskosou ã ástí
bfieÏnûvovské fií‰e, USA by na prvním
místû neskonãily (aã jim jejich leto‰ní
prvenství, navzdory v‰emu, pfieji).
Nepochybuji, Ïe kaÏd˘ atlet, kter˘
m û l tu ã est díky svému v ˘ konu
reprezentovat svoji zemi na OH,
zaslouÏí si uznání a obdiv. JenÏe,
v‰echno to, co dnes Hry doprovází
jako nezbytná jejich souãást (obchodní
stránka vûci, drogové podvádûní, aã
letos v podstatû bylo eliminováno),
v‰e, co promûnilo kdysi tak u‰lechtilou
sportovní my ‰ lenku do podoby
novodob˘ch her, poznamenává nepfiíli‰
kladnû, alespoÀ dle mého názoru, ony
dva t˘dny vrcholné sportovní události.
Myslím, Ïe ¤ecko, malá zemû s
jedenácti miliony obyvatel, nevyhne
se záporné finanãní bilanci hrami
zpÛsobené. A není zcela mimo zmínku,
Ïe snad právû z tûchto dÛvodÛ nekonaly
se OH v Athénách jiÏ v roce 1996, sto
let po onûch prvních ...
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Soccer/Olympic Games
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Gambrinus liga
Dohrávky: Liberec-Bl‰any 3:0, Teplice-Zlín 2:1.
4. kolo: Slovácko-Jablonec 1:0, Teplice-Drnovice
2:1, Opava-Ostrava 1:1, Slavia-Brno 3:0,
Budûjovice-Boleslav 3:0, Bl‰any-Sparta 1:3,
Pﬁíbram-Zlín 0:0, Liberec-Olomouc 3:0.

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
2

1
1
0
0
0
0
2
2
2
1
1
1
1
1
0
1

0 12: 5
0 6: 3
1 8: 1
1 3: 3
2 5: 3
2 4: 6
1 5: 4
1 2: 2
1 2: 3
2 4: 4
2 2: 3
2 2: 5
2 5: 9
3 1: 7
4 3: 7
1 3: 2

10
10
9
9
6
6
5
5
5
4
4
4
4
1
0
-5

Slovenská liga
5. kolo: Dubnica-Îilina 3:1, RuÏomberok-Trenãín
1:1, Púchov-Inter Bratislava 2:1, Rim. SobotaBratislava 0:1, B. Bystrica-Trnava 4:2.

***

Poháry
V Evropské lize postoupila Sparta vítûzstvím 2:0 v
prodlouÏení nad Ferencvaro‰em. Slavia v Poháru
UEFA vypadla, kdyÏ prohrála v Tbilisi s Dynamem
0:2. Olomouc vyﬁadila moldavskou Nistru Otaãi
4:0. PetrÏalce remíza 1:1 v Dnûtropetrovsku
nestaãila k postupu, ale Banská Bystrica postoupila
pﬁes ‰v˘carsk˘ Wil, kdyÏ dosáhla stejného v˘sledku.

Slováci priviezli bod
V prvom kvalifikaãnom zápase MS 2006 na ihrisku
súpera prekvapil slovensk˘ tréner Galis zloÏením
svojej jedenástky. Na laviãke nechal sedieÈ brankára
Königa, stredopoliara Janoãka ãi Dema. PríleÏitosÈ
v základnej zostave dostali znalci ruskej ligy medzi Ïrìami âontofalsk˘ zo Zenitu Petrohrad a v
stredovej formácii Hanek z moskovského Dinama.
Rusi pri svojej prvej ‰anci nezaváhali. Vitálny
KerÏakov sa presadil cez Kratochvíla a Bulykin
preloboval slovenského brankára. Galisovo
muÏstvo aj napriek tomu pokraãovalo v aktívnej hre
s agresívnym napádaním. Aj po zmene strán Slováci
pokraãovali v trpezlivom napádaní a ãoraz viac
zaãínali dominovaÈ v strede ihriska. Vyrovnávajúci
gól visel vo vzduchu, ale v‰etky nádeje mohol
ukonãiÈ faul Gre‰ka na prenikajúceho KerÏakova,
po ktorom nasledoval v 71. min pokutov˘ kop.
Karjaka uprednostnil z bieleho bodu razantnú strelu,
na ktorú si âontofalsk˘ poãkal v strede bránky.
Vydarenú závereãnú ‰tvrÈhodinu od‰tartoval
Kratochvíl, ‰Èastie nám neprialo ani vzápätí, keì
Vittekovu hlaviãku padajúcu do siete odvrátil
zázraãne AÀukov. Útoãník Norimbergu si v‰etko
vynahradil tri minúty pred koncom. Po
Zabavníkovom vysokom oblúãiku vãas vybehol z
ruskej ofsajdovej pasce a chladnokrvne vyrovnal.
***

·ebrle získal zlatou
Ke zlaté medaili pﬁidal i nov˘ olympijsk˘ rekord
8893 bodÛ a vítûz ze Sydney Nool mu symbolicky
pﬁedal Ïezlo
Úterní veãer vstoupí nesmazatelnû do dûjin ãeského
sportu. Ze v‰ech pﬁíznivcÛ Romana ·ebrleho s
kaÏd˘m ubûhnut˘m metrem závûreãné
patnáctistovky opadává nervozita. Teì uÏ pﬁece
zlato neztratí, osud nemÛÏe b˘t tak krut˘.
Zatímco jeho nohy tûÏknou, du‰e se vzná‰í v˘‰ a
v˘‰. Poslední metry a zaplnûn˘ aténsk˘ Olympijsk˘
stadión aplauduje vstoje. Devûtadvacetilet˘ ãesk˘
reprezentant je králem desetiboje a vstupuje mezi
nesmrtelné...
Dlouho a moÏná navÏdy si budeme pamatovat jeho
vítûzné gesto a ulehnutí na dráhu. Po pár desítkách
sekund se zvedne a znovu mává tribunám. Pﬁichází
k nûmu olympijsk˘ vítûz ze Sydney, dnes poraÏen˘,
Estonec Erki Nool. Velk˘ soupeﬁ i kamarád. Zvedá
mu ruku na znamení, Ïe Roman ·ebrle je nov˘m
desetibojaﬁsk˘m olympijsk˘m králem.
Kdo také jin˘ neÏ muÏ, kter˘ jako první na této
planetû pﬁekonal bájnou hranici 9000 bodÛ. Kdo
jin˘ neÏ atlet, kter˘ pﬁestál zranûní i bolest, vÏdy se
vrátil a od olympijského stﬁíbra v Austrálii by spoãítal
na prstech jedné ruky poráÏky na velk˘ch závodech.
Teì je tím nejvût‰ím na desetibojaﬁském Olympu.
VÏdyÈ o 46 bodÛ pﬁekonal dvacet let star˘ olympijsk˘
rekord Brita Thompsona.
***

Olympijské medaile
âeská republika získala osm medailí: Jednu zlatou,
tﬁi stﬁíbrné a ãtyﬁi bronzové. Slovensko si rozdûlilo
‰est medailí: dvû zlaté, dvû stﬁíbrné a dvû bronzové.
***

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
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Svûtov˘ pohár: âe‰i v semifinále
âesko-·védsko 6:1
âe‰tí hokejisté se po ‰patném zaãátku
na Svûtovém poháru rozehráli a nakonec
postoupili do semifinále. Klíãov˘m utkání
byl druh˘ zápas ve ·védsku, kdy v 7.
minutû ujel pﬁi stﬁídání po pravém kﬁídle
Prospal, nahrál Strakovi a ten mezi betony
poprvé pﬁekonal Telqvista. V 14. minutû
pronikl po levém kﬁídle Patrik Eliá‰ nahrál
do stﬁedu kluzi‰tû Havlátovi a bylo to 2:0.
âesk˘m hokejistÛm se daﬁilo i ve druhé
tﬁetinû. V 37. minutû ujel Îidlick˘ a zv˘‰il
na 3:0. V závûreãné tﬁetinû âe‰i
pokraãovali ve své exhibiãní hﬁe V 47.
minutû âajánek nalezl pﬁed brankou
Dvoﬁáka, kter˘ poslal puk po ãtvrté do
‰védské branky. O sedm minut pozdûji
Ruãínsk˘ nahrál pﬁesnû Hejdukovi a ten
blfákem nedal Telqvistovi ‰anci. V závûru
utkání se ·védÛm podaﬁilo pﬁece jen
zaznamenat Holströmem ãestn˘ úspûch.
Patetické bylo odvolání brankáﬁe a ‰est˘
gól Milana Hejduka dvû minuty pﬁed
koncem do prázdné branky. âtvrtfinálová
utkání USA-Rusko a Kanada-Slovensko
se hrála aÏ po na‰í uzávûrce.
6.9: Finsko-Nûmecko 2:1
V Helsinkách byli Nûmci vyrovnan˘m
soupeﬁem a donutili Finy k maximálnímu
v˘konu. O jejich vítûzství rozhodl Eloranta
tﬁi a pÛl minuty pﬁed koncem, kdyÏ teãoval
Timonenovu stﬁelu od modré ãáry. Finové
se dostali poprvé do vedení v polovinû
zápasu, kdyÏ se u levé tyãky objevil
nekryt˘ Hagman. Za Nûmce skóroval v
54. minutû Sturm, kdyÏ ujel po levém
kﬁídle a stﬁelou mezi betony Kiprusoffa
vyrovnal na 1:1.
***

2.9.: Nûmecko-Finsko 0:3
3.9. âesko-Nûmecko 7:2
Nûmeck˘ odpor vydrÏel pouze jednu tﬁetinu,
pak jiÏ se rozjel ãesk˘ brankostroj a po ãtyﬁiceti
minutách to bylo 5:0. Po ãtvrté brance vystﬁídali
Nûmci brankáﬁe Müllera Jonasem, ale tomu
se nedaﬁilo o mnoho lépe. Teprve v závûreãné
tﬁetinû na‰i polevili a dovolili NûmcÛm dvakrát
skórovat.
Branky a nahrávky: 23. Îidlick˘ (Straka,
Prospal), 25. ·légr (Dopita, S˘kora), 26. Jágr
(Prospal), 31. Hejduk (Eliá‰), 36. Eliá‰
(Havlát), 49. Havlát (Vlasák, Hamrlík), 59.
Prospal (Jágr) - 44. Boos (Lewandowski), 58.
Hecht (Leask).
Rozhodãí: Joannette, Koharski - Devorski,
Lazarowich (v‰ichni Kanada). Vylouãení: 4:5.
VyuÏití: 2:0. Diváci: 11.000.
Sestava âR: Vokoun - ·légr, T. Kaberle,
Îidlick˘, ·paãek, Malík, R. Hamrlík - Jágr,
Martin Straka, Prospal - Havlát, V˘born˘,
Eliá‰ - Hejduk, âajánek, Dvoﬁák - P. S˘kora,
Dopita, Vlasák. Trenéﬁi: Vladimír RÛÏiãka,
Radim Rulík a Marian Jelínek.

Hledám hlídání
pro jednoroãní dítû,
mÛj dÛm nebo vá‰
(severozápadní Mississauga).
Pln˘ nebo ãásteãn˘ uvázek.
Musí byt k dispozici
v prosinci 2004.
Tel: 905/826-6125
1420-18

Pohledná vdova
57 (55/160)
nekuﬁaãka, Ïijící v âR
na Litomûﬁicku hledá pﬁítele
se smyslem pro humor,
kterému se st˘ská po domovû.

Zájmy:
hudba, tanec, turistika,
cyklistika a cestování.
Kontaktujte e-mailem:
jitkamann@seznam.cz

Finsko-·védsko 4:4
Tabulka:
1. Finsko
2. ·védsko
3. âesko
4. Nûmecko

3
3
3
3

2
2
0
0

1 0 11:4
1 0 13:9
0 2 10:10
0 2 4:15

5
5
2
0

1419-18

Severoamerická skupina

31.8.: Kanada-USA 2:1
1.9.: Kanada-Slovensko 5:1
Slovensko nedokázalo zopakovat
v˘born˘ v˘kon z pﬁátelského utkání v
Ottawû. V 5. minutû prohrávalo jiÏ 0:2 po
brankách Thorntona a Smythe. Dal‰í dvû
branky pﬁipojili v 24. minutû Gagne a v
50. sekundû poslední tﬁetiny St. Louis.
AÏ za tohoto stavu sníÏil Martin Cibák v
45. minutû, ale byl to opût Smyth, kter˘
peãetil stav utkání na 5:1.
Evropská skupina
USA-Rusko 1:3
30.8.: Finsko-âesko 4:0
USA-Slovensko 3:1
Utkání se ãesk˘m hokejistÛm nepodaﬁilo.

Finové se ujali vedení v 7. minutû Hentunenem
po Peltonenovû nahrávce. Dvû tﬁetiny byly
naprosto vyrovnané, ale finská smr‰È pﬁi‰la v
první polovinû závûreãné ãásti hry, kdy bûhem
necel˘ch devíti minut skórovali Koivu, Salo a
Eloranta.
31.8. ·védsko-Nûmecko 5:2
1.9.: ·védsko-âesko 4:3
Po dvou tﬁetinách to vypadalo s ãesk˘m
t˘mem katastrofálnû, protoÏe prohrával 0:4.
Do poslední tﬁetiny v‰ak nastoupil jako
vymûnûn˘, podaﬁilo se mu sníÏit na rozdíl
jediné branky a od vyrovnání pﬁi závûreãné
power-play ‰est na ãtyﬁi zachránil ·védy
pouze vynikající brankáﬁ Telqvist. Úvodní
branku zaznamenal b˘val˘ hráã Toronta
Modin po akci Sundina. V druhé tﬁetinû
skórovali Forsberg, Öhlund a Zetteberg.
První branku na Svûtovém poháru
zaznamenali âe‰i ve 4. minutû tﬁetí tﬁetiny
Ruãínsk˘m. O dvû minuty pozdûji sníÏil na
rozdíl dvou branek Marek Îidlick˘. Na
koneãn˘ch 3:4 upravil pût minut pﬁed koncem
zápasu Patrik Eliá‰ po stﬁele Romana
Hamrlíka.

podaﬁilo sníÏit, ale mlad˘ Oveãkin zakonãil skóre,
kdyÏ po backhandové stﬁele se puk odrazil od
bﬁevna do branky.
Takto vypadalo hodnocení utkání trenéra Jána
Filce: Nechtûl bych brát tento zápas jako tﬁetí
prohrané utkání. V˘kon muÏstva jako kolektivu byl
skuteãnû velmi dobr˘. Soupeﬁovi jsme dovolili velmi
málo, ale individuálnû jsme se dopustili ﬁady chyb.
Na to jsme doplatili. Zniãil nás gól na zaãátku tﬁetí
tﬁetiny, asi to bylo napsané ve hvûzdách, Ïe to tak
mûlo b˘t. V˘kon kolektivu jde nahoru, ale s takov˘m
mnoÏstvím individuálních chyb nelze porazit
soupeﬁe, kter˘ má tak skvûlé jednotlivce jako
Rusové, kteﬁí dokázali z minima vytûÏit maximum.
Do ãtvrtfinále jdeme ze ãtvrtého místa, ale kdyÏ
budeme navazovat na pozitiva z dne‰ního utkání,
budeme KanaìanÛm rovnocenn˘m soupeﬁem.

Nejzajímavûj‰í byl úvod utkání, kdy padly tﬁi
branky. Nejprve dostal Smolinski Ameriãany
do vedení ve 4. minutû. Slovensku se podaﬁilo
v 11. minutû vyrovnat na 1:1, kdyÏ pﬁi
pﬁesilovce Demitra uvolnil Nagye. Z
nerozhodného stavu se Slováci radovali
pouhé dvû minuty a deset sekund, kdy Blake
dovezl puk za za La‰ákova záda. Tento stav
vydrÏel aÏ do závûru utkání. Tﬁi a pÛl minuty
pﬁed koncem Guerin blafákem promûnil sólov˘
nájezd a pojistil vítûzství AmeriãanÛ.

Kanada-Rusko 3:1
Rusko-Slovensko 5:2
Slovensko ‰lo do utkání s nadûjí, Ïe v pﬁípadû
vysokého vítûzství nebude hrát se zatím
neporaÏenou Kanadou. PrÛbûh utkání v‰ak vyznûl
zcela opaãnû. Pﬁi tom Slovensko nehrálo ‰patnû,
ale doplatilo na zbyteãné chyby, zatímco sloven‰tí
útoãníci nedokázali promûnit vyloÏené ‰ance, které
jim nabídla ne pﬁíli‰ jistá ruská obrana. Vedoucí
branka padla pﬁi pﬁesilovce v 8. minutû, kdy Datsjuk
zuÏitkoval Mironovovu pﬁihrávku. O dvû minuty
pozdûji se po pûkné nahrávce Demitry podaﬁilo
Hossovi vyrovnat na 1:1. K rozhodnutí do‰lo v
druhé tﬁetinû, kdy skórovali Kovaljov a Samsonov.
I dal‰í branka padla po chybû obrany, tentokrát
trestal v úvodu tﬁetí tﬁetiny Ja‰in. Gáborikovi se sice

Predám 4-izbov˘ byt
s loggiou a veºkou halou

v Bratislave,
len 2 autobusové zastávky od
centra mesta.

Trenér Ján Filc odpovídá novináﬁÛm.
Kanada a Spojené státy porazily Slovensko
tím, Ïe mûly pﬁevahu. To se nedá ﬁíci o Rusku.
JF: KaÏd˘ pouÏívá zbranû, které jsou mu vlastní.
V pﬁípadû Kanady do‰lo k chybám pod tlakem. To
neplatí tolik o zápase se Spojen˘mi státy. V tomto
utkání jiÏ bylo tûch vynucen˘ch chyb ménû a dnes
to byly chyb ãistû nevynucené.
ABE: Jak hodnotíte v˘kon brankáﬁÛ?
JF: Jano (La‰ák) mûl velmi tûÏkou situaci, protoÏe
mu obrana vytvoﬁila nûkolik nepﬁíjemn˘ch situací.
Brankáﬁ je pﬁipraven ﬁe‰it situace, které mu pﬁipraví
soupeﬁ. Nikoliv vlastní obrana. Urãitû ho to mrzí, uÏ
jenom kvÛli tomu, Ïe nemá dobrou statistiku. Nebyl
pﬁíãinou toho, Ïe jsme dostali pût gólÛ.
ABE: S k˘m poãítáte do branky pro
ãtvrtfinálové utkání?
JF: Nepﬁedbíhejte ãas, do stﬁedy je dost dlouho,
abychom v‰e rozanalyzovali a na‰li ﬁe‰ení.
Jaké jsou zbranû slovenského t˘mu?
Zvy‰ování discipliny a individuální pﬁipravenosti.
Marian Hossa ﬁekl o nadcházejícím soupeﬁi
slovensk˘ch hokejistÛ:
Kanadsk˘ t˘m je nejsilnûj‰í ze v‰ech osmi t˘mÛ,
kter˘ nemá slabiny. My máme nejlep‰í moÏn˘ t˘m,
i kdyÏ také máme zranûní, ale v hokeji se s tímto
faktorem musí poãítat. Jsme zklamaní nejen z toho,
Ïe jsme nezískali ani bod, ale hlavnû z toho, Ïe
dûláme velké chyby. Na takovéto úrovni se to
nevyplácí.
Co se s tím dá dûlat?
MH: Musíme to rozebrat a vyvarovyt se tûch chyb.
Proti soupeﬁovi jako je Kanada, kdyÏ získá
dvoubrankov˘ náskok, se tûÏko hraje.
ABE: Jak˘ vliv má zaãátek sezóny na v˘kon
muÏstva?
MH: Zaãali jsme brzy, ale kaÏd˘ t˘m zaãal brzy.
Jak˘ byl led v Air Canada Centre?
Myslím si, Ïe prÛmûrn˘.
Marian Gáborik o situaci pﬁed utkáním s
Kanadou na dotaz, jestli je moÏné, Ïe Kanaìané
Slovensko podcení ﬁekl: V pﬁípadû, Ïe by se to
stalo je otázkou, jestli my bychom to dokázali
vyuÏít. Musíme zaãít od nás samotn˘ch a
nedopou‰tût se chyb.
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Tabulka
1. Kanada
2. Rusko
3. USA
4. Slovensko

3
3
3
3

3
2
1
0

0 0
0 1
0 2
0 1

10:3
9:6
4:6
2:8

6
4
2
0

Pﬁíprava

Situace pﬁed ruskou brankou. Z utkání Kanada Rusko 3:1 v Air Canada Centre

21.8.: Slovensko-·védsko 0:2, 23.8.: âeskoFinsko 1:1, USA-Kanada 3:1, 25.8.: Nûmeckoâesko 4:7, Kanada-USA 3:1, 27.8.: âesko-·védsko
5:3, USA-Rusko 2:0, 28.8.: Kanada-Slovensko 2:0,
29.8. Slovensko-Rusko 0:0
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