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Festival, kter˘ sliboval více
Je docela moÏné, Ïe leto‰ní Mezinárodní torontsk˘
filmov˘ festival byl lep‰í, neÏ se mi zdá, jen jsem si
nevybral ty nejlep‰í filmy. Na druhou stranu jsem vidûl
jen nûkolik velice ‰patn˘ch filmÛ. Takov˘m ‰elestem
byl tﬁeba film Chantal Akerman Zítra se budeme stûhovat
ve francouzsko-belgické koprodukci. Nevím, jestli se
jednalo o veselohru, ale pﬁíbûh mladé spisovatelky
pornografick˘ch románÛ byl spí‰ k pláãi.
Ov‰em patﬁil do sekce MistrÛ filmové tvorby, kde se
objevily také tﬁi krat‰í filmy spojené do jednoho celku
Eros. ReÏiséﬁi Wong Kar-wai, Steven Soderberg a
Michelangelo Antonioni se snaÏí vyrovnat s tímto
základním tématem. KaÏd˘ po svém. Zatímco ãást,
kterou toãil ãínsk˘ reÏisér má nejblíÏe k tématu a
vypráví o krásné kurtizánû a jejím krejãím, Soderberg je
dosti nudn˘ a jeho film se odehrává u psychiatra, kde
mu pacient vypráví sny o Ïenû. Psychiatr pﬁi tom
sleduje dalekohledem, co se dûje v protûj‰ím baráku.
Antonioni sází na vizuální pohled na krajinu a záhadnou
Ïenu, která má v urãit˘ch momentech tetování. To v
zápûtí mizí a nakonec se dokonce objeví tatáÏ Ïena
dvakrát jednou s ním a po druhé bez nûho. Tak jako ve
Zvût‰eninû, kdy realita mizí a nevíme, co je skuteãnost
a co je pﬁelud. Láska a erotika dominují témûﬁ kaÏdému
filmovému festivalu.
Patﬁí k filmu uÏ od okamÏiku, kdy vznikl. Co je sex bez
lásky, to se podaﬁilo vyjádﬁit rakouskému reÏiséru Götz
Spilmanovi ve filmu Antares (jméno nejjasnûj‰í hvûzdy
v souhvûzdí ·korpión). Pro nás mÛÏe b˘t zajímavé, Ïe
prostitutka na ulici mluví ãesky, coÏ zase ve Vídni
zﬁejmû není tak neobvyklé. VídeÀ je totiÏ skuteãnû
etnickou mozaikou, kde si lidé mnohdy nerozumí,
pﬁestoÏe Ïijí v jednom paneláku, ãi na jednom sídli‰ti.
Téma lásky je pochopitelnû i ve francouzsk˘ch filmech.
Francois Ozon v 5x2 analyzuje manÏelství od rozvodu
k navázání prvního vztahu, zatímco Frédéric Fonteyne
ve filmu Gillova Ïena se vrací do tﬁicát˘ch let a do
zvlá‰tního trojúhelníku, kde kromû manÏelÛ figuruje i
vztah muÏe k manÏelãinû mlad‰í sestﬁe. Jako kdyby
reÏisér chtûl ﬁíci, krize v manÏelství zde byla vÏdycky,
ale dnes teprve o tom hovoﬁíme. Na ‰tûstí láska, erotika
a sex nebylo jedin˘m tématem festivalu. Zajímav˘ byl
pohled holandského reÏiséra Mike de Jonga ve filmu
Modr˘ ptáãek, kter˘ ﬁe‰il stejn˘ problém jako
makedonsk˘ reÏisér Svetozar Ristovski v dramatu Iluze.
V obou snímcích se jedná o pﬁíbûh dospívajících dûtí,
které nemají místo “v kolektivu”. V pﬁíbûhu z Holandska
se jedná o dûvãe Merel, která je z pohledu dospûl˘ch
ideální dítû.
Sportuje, stará se o tûlesnû postiÏeného bratra,
zpívá v souboru, dobﬁe se uãí. Její spoluÏáci jí v‰ak
opovrhují. Vadí jim její men‰í tûlesná zdatnost, dobr˘
prospûch ve ‰kole. Aãkoliv se Merel snaÏí zapadnout
mezi nû, nedaﬁí se jí to. Konflikt se sv˘mi spoluÏáky
skr˘vá, jak pﬁed rodiãi, tak i pﬁed uãiteli, kteﬁí se snaÏí
ji naopak protûÏovat a dávat za pﬁíklad ostatním
spoluÏákÛm.
Je‰tû ostﬁeji vyznûl pﬁíbûh chlapce Marka z
makedonského venkova. Ten utíká k literatuﬁe, k poezii.
Uãitel makedon‰tiny mu slibuje, Ïe jako básník se
dostane ze zaãarovaného kruhu, kde otec je alkoholik
a sestra se prodává vojákÛm KFOR. V rozhodujícím
okamÏiku potká ãlena zahraniãní legie, kter˘ právû

Z bosenského filmu Pjera Îelicy Dny a hodiny

pﬁi‰el z Francie a ten ho pouãí, Ïe musí mít sílu, zbraÀ
a Ïe se nesmí bát. Marko ukradne pistoli synovi místního
policajta, kter˘ s ní terorizuje své spoluÏáky. V rychlém
sledu si Marko získá respekt nejen u sv˘ch spoluÏákÛ,
ale i doma. Vrátí se do ‰koly a zastﬁelí uãitele, kter˘ mu
dával fale‰né nadûje.
Z filmÛ zemí b˘valé Jugoslávie stojí za zmínku
bosensk˘ snímek Dny a hodiny od Pjera Îelicy. Je to
obrázek války bez toho, abychom ve filmu vidûli jedin˘
v˘stﬁel, jedin˘ váleãn˘ zábûr. Fuke jede nav‰tívit svou
tetu a str˘ce. Bûhem náv‰tûvy v‰ak je pouze mlãení
manÏelÛ, kteﬁí ztratili svého syna. PﬁestoÏe se jedná o
tragick˘ pﬁíbûh, nechybí ve filmu humor. Fukeho star˘
volkswagen se nechce rozjet. V‰echny pokusy o
uvedení do chodu jsou marné. Moudrost jeho tety, Ïe
by to mohla b˘t prázdná nádrÏ, se ukáÏe jako pravdivá
aÏ druh˘ den, kdy jiÏ jsou v‰echny opravy hotové.
Velice lidsky pÛsobil islandsk˘ snímek Niceland od
Fridrika Thora Fridrikssona. Mentálnû postiÏení Jed a
Chloe se chtûjí vzít. Chloe v‰ak ztratí smysl Ïivota a Jed
se ho snaÏí nalézt. Nevinnost a ãistota vztahu, která se
prolíná se základní existenciální otázkou po smyslu
Ïivota dûlá z filmu skuteãnû mistrovské dílo.
Proti jin˘m roãníkÛm bylo letos skuteãnû málo filmÛ
z v˘chodní Evropy a to je‰tû zachraÀovaly statistiky
filmy vytvoﬁené v koprodukci jako napﬁíklad filmová
báseÀ o malíﬁi Modiglianim, kter˘ byl natoãen v
Rumunsku. Nejsilnûji z v˘chodní Evropy bylo
zastoupeno Rusko s pûti filmy. Film Schizo se odehrává
v Afganistanu a na produkci se kromû Afganistanu a
Ruska podíleli je‰tû Francie a Nûmecko. ·patnû udûlané
titulky u‰kodily do jisté míry filmu Ladiã Kiry Muratové.
Pﬁíbûh Andreje, inteligentního hudebníka bez penûz
ale zamilovaného do krásné rozmaﬁilé Liny, ho nakonec
dovede k velice sofistikovanému podvodu. JestliÏe
Ladiã navazuje na filmy z nové vlny ‰edesát˘ch let, pak

film Svoji je váleãn˘m filmem, vãetnû pyrotechnick˘ch
efektÛ. Nejsem obdivovatelem tûchto filmÛ a pozitivní
byl snad jen jin˘ úhel pohledu neÏ co jsme vidûli ze
sovûtského filmu v druhé polovinû dvacátého století.
Naopak zajímav˘ byl pohled na padesátá léta Mariny
RazbûÏkinové Doba skliznû. Film se odehrává v
ãuva‰ské vesnici, kde Antonina pracuje dlouhé hodiny
na kombajnu, aby uÏivila svého beznohého muÏe a dva
chlapce. Za odmûnu dostane rudou vlajku, která se
v‰ak pro ní stane noãní mÛrou. Není ji schopna ochránit
pﬁed útokem my‰í. Po nocích vlajku záplatuje a látá. Po
padesáti letech, kdy se rodina pﬁestûhovala do mûsta,
rodiãe zemﬁeli, chlapci zahynuli v Afganistanu, se do
bytu nastûhuje nová generace, která vlajku hodí bez
jakéhokoliv sentimentu do popelnice.
RazbûÏkinová ﬁíká, Ïe to je film o ztrátû pamûti. “S
minulostí se nevypoﬁádáváme, zkrátka ji vymaÏeme,”
ﬁekla pﬁi promítání v kinû Cumberland. Nejtvrd‰í
pﬁipomínkou Gulagu byl film Georgije Paradjanova
Zemﬁel jsem v dûtství. Je to pﬁíbûh jeho str˘ce, ruského
reÏiséra Sergeje Paradjanova, kter˘ natoãil Stíny
zapomenut˘ch pﬁedkÛ a Barva granátov˘ch jablek.
Sergej Paradjanov strávil deset let v táborech nucen˘ch
prací v sedmdesát˘ch letech. Ve vlastní v˘povûdi ﬁíká:
“Chtûli ve mnû zniãit lásku k umûní”. Film je koláÏí z
Paradjanov˘ch filmÛ a zábûrÛ z Gulagu.
Na festivalu se jistû objevila i ﬁada velkofilmÛ, gala
pﬁedstavení, kanadsk˘ch filmÛ, ale to v‰e se objeví v
kinech, proto jsem se soustﬁedil na to, co v kinech
zﬁejmû neuvidíme. âeskou republiku zastupoval nov˘
film Jana Hﬁebejka Horem pádem. Torontská
severoamerická premiéra pﬁedbûhla ãeskou. Jan
Hﬁebejk se tentokrát objevil v Torontu, strávil zde 24
hodin a byli jsme snad jedin˘mi novinami, kter˘m
poskytl rozhovor. Rozhovor je na str. 4 a 5.
***
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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.

Toronto/Canada/USA
Rok ãeské hudby 2004

ANTONÍN KUBÁLEK
se sv˘mi pﬁáteli
âTVRTEK, 28. ¤ÍJNA 2004, VE 20.00
KONCERTNÍ SÁL KRÁLOVSKÉ KONZERVATO¤E
273 Bloor Street West, TORONTO

SPOLUUâINKUJÍ
MARIE BERARD - housle
WINONA ZELENKA - violoncello
STEVE DANN - viola
JOEL KATZ - zpûv
JAMES ANAGNASON & LESLIE KINTON - ãtyﬁruãní klavír
PROGRAM:
Janáãek: V mlhach, Novák: Vzpominky, Smetana: Veãerní pisnû,
Dvoﬁák: Klavirni kvartet Es dur a Slovanske tance.
Vstupné: $25, dÛchodci a studenti $15 * pﬁedprodej: (416) 408-2824, ext,: 321.
Proceeds to the Community school Bursary fund (for underpriviledged children)

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)

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 jsou po pﬁedchozím zavolání první úter˘ v mûsíci
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.
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of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.
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Kalendáfi
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
***
6.10. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - videofilm
Kostel sv. Václava, Klub seniorÛ
***
17.10. (ne) 16:00
Cimbálová muzika Zádruha
na Masaryktownu
***
20.10. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava, Klub seniorÛ
***
20.10. (st.) 18:00
“All Saints party” pro dûti
Kostol sv. Cyrila a Metoda
***
23. 10. (so)
Valná hromada Sokolské Ïupy kanadské
Kingston
***
23.10. (so) 19:00
Moravské hody
Ukrajinské kulturní stﬁedisko
Moravanka
***
24.10. (ne) 11:00
Antikvariát na Masaryktownu
***
28.10 (ãt.) 20:00
Koncert A. Kubálka a jeho pﬁátel
Koncertní sál král. konzervatoﬁe
273 Bloor Street West
***
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.
***
30.10. (so) 13:00
PoboÏnost u hrobu P. Jandy
St. Augustin’s Seminary
Farnost sv. Václava
***
31.10. (ne) 12:00, 13:30
Oslava 28. ﬁíjna
Kostel sv. Václava
âSSK a Sokol
***
3.11 (st) 13:00
Setkání seniorÛ - videofilm
Kostel sv. Václava, Klub seniorÛ
***
6.11. (so) 10:00
Náv‰tûva hrobÛ zesnul˘ch
Torontské hﬁbitovy
Sokol Toronto
***
7.11. (ne) 17.00
Swing Noir
Nocturno na Masaryktownu
***
13. 11. (so) 11:30
Setkání skupiny “Eltinge 1949”
Kostel sv. Václava
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
20. 9. 2004 v 23:47
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
7.10.2004
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âeská doplÀovací ‰kola
v Torontu v kostele sv. Václava

zaãne 25. záﬁí,
kdy bude také zápis ÏákÛ.
Vyuãování je na adrese:
496 Gladstone Ave. - Toronto
v sobotu
od 9 do 11 hodin
Informace:
L. âarková: 416/536-5342

·kola ve Scarborough
Informace:
M.M.I.: 416/439-4354

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

Toronto/Canada/USA

Nocturna na Masaryktownu
První koncert sezóny 2004/2005
bude 10. ﬁíjna 2004 v restauraci Praha v 17 hodin
Vystoupí pianista

PAVEL KA·PAR
Na programu je:
W. A. Mozart: Neun Variation über ein Menuett vor Duport D-Dur, KV 573
Vítûzslav Novák: Winter Night Songs Op. 30 (1903)
Leo‰ Janáãek: On An Ovegrown Path from 1. Part (1901-1908)
Bohuslav MartinÛ: Tﬁi ãeské tance (1926)
Pavel Ka‰par vystoupí je‰tû 12. ﬁíjna 2004 v Montrealu

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

Program:
18:00 hod.: Slavná m‰e svatá
19:30 hod.: Veãeﬁe
Taneãní zábava - hraje cimbálová muzika Zádruha z Dolních Bojanovic

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

***
Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

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

496 Gladstone Ave., Toronto

Na‰e internetové
stránky

1-416

Farnost sv. Václava v Torontu
srdeãnû zve na

v sobotu 2. ﬁíjna 2004
v kostele sv. Václava

Internet

satellite

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

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
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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Vracím se do souãasnosti!

Medical

Rozhovor s Janem Hfiebejkem

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

ReÏisér Jan Hﬁebejk

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
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ABE: Nejprve bych chtûl pogratulovat
k odvaze dotknout se tématu, které je
velice citlivé. Jak se zrodila my‰lenka
udûlat tento film?
JH: Najednou jsme cítili s Petrem
Jarchovsk˘m, Ïe jsme unaveni z
historick˘ch témat. V‰echny ostatní
projekty s v˘jimkou filmu Pûjme píseÀ
do hola z roku 1990 mífiily do historie.
K tomu je‰tû patfií film Îelary, kter˘
toãil Ondfiej Trojan a scénáfi dûlal
Petr Jarchovsk˘ podle Kvûty Legátové.
My jsme se pro tento film rozhodli jiÏ
pfii filmu Pupendo. Petr mûl v hlavû
dva charaktery, které hrají Ji fi í
Macháãek a Nata‰a Burger. To byl
jeho v˘chozí bod. Já jsem zas v té
dobû mluvil s kamarádem, kter˘ Ïije
v Los Angeles. Ten mi vyprávûl, za
jak˘ch okolností emigroval v roce
1968. Ten mû inspiroval k druhému
pfiíbûhu, v kterém hrají Petr Forman,
Emilie Va‰áryová a Jan Tfiíska. To
byla v˘chozí situace. Vztah mezi
otcem, synem a otcovou druhou
Ï enou. Proto Ï e moje man Ï elka
pracovala pro Amnesty International,
byl pro mne zajímav ˘ i p fi íb û h
humanitární pracovnice. Po tom, co
jsme mûli tento základ, se nám to
psalo velice dobfie. NejtûÏ‰í na celém
pfiíbûhu je vytvofiit mozaiku. KdyÏ v
Pupendu nebo v Pelí‰kách vypadne
jedna ãást, tak to v‰echno spadne.
Tentokrát jsme se mohli soustfiedit
vyslovenû na vyprávûní, protoÏe jsme
nemuseli studovat dobu, v které se
pfiíbûh odehrával.
ABE: Mûl jsem tak trochu pocit
schizofrenie, ale tím, Ïe se vlastnû
jednalo o dva autory se to vysvûtluje.
Jak bylo tûÏké dát tyto dva pfiíbûhy
dohromady?

JH: Forma paralelního vyprávûní
nûkolika pfiíbûhÛ se stala bûÏnou v
devadesát˘ch letech. Nabízí se pfiímo
pro vypráv û ní m û stského nebo
velkomûstského pfiíbûhu, i kdyÏ Praha
není tavícím se kotlem jako New York
nebo Los Angeles, odkud pfii‰el film
Woody Allena Zloãiny a poklesky,
kde je nûkolik paralel. Je to dobré pro
vertikální vystiÏení mûstského Ïivota,
jednotliv˘ch vrstev a osudÛ. Je to
nûco, co je ve vzduchu. Není to tedy
proto, Ïe bychom se rozhodli nûco
tímto zpÛsobem dûlat, protoÏe se to
takto teì ve svûtû dûlá, ale protoÏe je
to duch doby. Ty vûci se nûjak tu‰í ve
vzduchu. Kladl jsem si také otázku,
jestli to není proto, Ïe nedokáÏeme
napsat jeden jednoduch˘ pfiíbûh, ale
mne zajímaly paradoxy jednotliv˘ch
osudÛ. Zde jsme pfii vr‰ení paradoxÛ
nalezli adekvátní formu právû v
paralelním vyprávûní.
ABE: Ve filmu je na jedné stranû
rodina profesora, ã ili n û co jako

Z filmu Horem pádem

intelektuální smetánka, na druhé
skinheadi,
skupina
stran û
intelektuálnû nejníÏe. Je to sv˘m
zpÛsobem právû dialog mezi tûmito
dvûma skupinami?
JH: Ta jedna skupina se pohybuje
aÏ na hranici kriminality, podsvûtí. I
kdyÏ skupina pfievadûãÛ a pouliãních
zlodûjÛ má rozdílné parametry, coÏ je
vid û t i na inteligenci t û ch dvou
pfievadûãÛ. Dále jsou ve filmu i lidé,
kte fi í pracují v humanitárních
organizacích. Je zde celá ‰kála postav.
MÛÏe mi nûkdo namítnout, kde je ten
obyãejn˘ Ïivot. Ale právû tfieba v rodinû
je nûco, co lidi znají. Mám pocit, Ïe v
pfiíbûhu je silná Emilie Va‰áryová,
coÏ povaÏuji za nejlep‰í hereckou
kreaci, která je také nejlépe napsaná.
ZároveÀ je v ní hodnû toho obecného,
pfiestoÏe ta postava fiíká nehorázné
vûci. Je v ní kus na‰ich maminek, tet,
p fi íbuzn ˘ ch. Ta postava je také
nesmírnû lidská. Její chybování lze
pochopit lidsky.
ABE: Postava, kterou hraje Jifií
Macháãek je zajímavá tím, Ïe se snaÏí
dostat z prost fi edí, v kterém se
pohybuje, ale spoleãnost ho tam
znovu a znovu posílá.
JH: Toto téma je nesmírnû pfiitaÏlivé.
Je to nûco, co odli‰uje Evropu od
Ameriky. V Evropû je to tûÏ‰í se dostat
ze sociální skupiny. Nûkde je to hor‰í
a v jin˘ch zemích je to snaz‰í. Jako je
pfiíbûh o Popelce, tak opakem toho je,
co zaÏívá ve filmu Franta. Myslí to
dobfie, chce vyboãit, ale ta spoleãnost
ho vrhne zpátky. I kdyÏ ten pfiíbûh je
specifick˘, pfiesto toto vnitfiní trauma
nebo tento pokus prodûlává kde kdo.
Proto jsem v na‰ich filmech vÏdy
obdivoval typy lidí, ktefií bojují s
nepfiízní osudu. Takovou postavou
byl tfieba Josef âíÏek ve filmu Musíme
si pomáhat.
ABE: Franti‰ek je outsider, ale je ve
skupin û skinhead Û . Málokdo si
uvûdomuje, Ïe tahle skupina dává
najevo sílu, ale ve skuteãnosti je velice
intelektuálnû slabá, nezakotvená a
labilní?
JH: Tato skupina, která mnû není
vÛbec sympatická má velkou ‰kálu od neonacistÛ, pro které nemám
omluvu po kluky, ktefií jsou velice
infantilní a podstata té jejich
skupinové existence je v tom
odmítnout se chovat jako nûkdo, kdo
je star‰í deseti let. Ve filmu outsider
Franta, kterého hraje nesmírn û
populární Jirka Machá ã ek, je
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ostfiíhan˘ dohola a má roz‰tûp, pfii
tom Petr Jarchovsk˘ k tomu dodal
jeho boj o vlastní dÛstojnost. Byla to
postava, kterou jsme chtûli napsat
nejdéle. Proto se tam zúroãily nûkteré
post fi ehy a skute ã nosti. Jirka
Macháãek je pfii tom herecky velice
podobn˘ Jaroslavu Du‰kovi. Ten byl
jeho uãitelem a oba navazují na
hereckou ‰ kolu, kterou nejlépe
reprezentuje Ivan Vyskoãil se svou
improvizací. Macháãkova herecká
inteligence spoãívá v pozorovacím
talentu. On tu postavu obohatí
spoustou vûtiãek, drobností. Jako Ïe
fiíká, Ïe se mu Spla‰ej kladiva. Nebo
scéna, kterou já nesmírnû miluji, kdyÏ
s tím mal˘m klukem zaãnou hrát
fotbal. To jsou jeho pfiínosy, které
postavu zkrá‰lují. Petr Jarchovsk˘
se z tûchto vûcí raduje. PÛvodnû
napsal, Ï e jde jen uspat dít û a
Machá ã ek z toho ud û lá parádní
scénu.
ABE: Byl podobn˘m pfiínosem i Jan
Tfiíska?
JH: VÏdycky tam herec vkládá sám
sebe. U Tfiísky je zajímavé, Ïe pracuje
ve dvou tradicích. Jednak v ãeské
divadelní ‰kole ‰edesát˘ch let jako
jeden z klíãov˘ch hercÛ Otomara
Krejãi. Potom je tam vliv americké
‰koly po odchodu z âeskoslovenska.
V Americe byl pfiedev‰ím divadelním
hercem. Já si myslím, Ïe to je poloha,
v které je nejlep‰í. Vidûl jsem ho teì
v Králi Learovi a byl fantastick˘. Pro
film mu vyhovují role, jakou mu
poskytl Jan Svûrák se ZdeÀkem
Svûrákem v Obecné ‰kole. V Horem
pádem hraje postavu, která potfiebuje
urãit˘ typ okázalosti. S tím si Jan
Tfiíska dokáÏe velice dobfie poradit.
Trochu bych se rozpakoval mu dát
p fi íli ‰ civilní roli. Roli profesora
nesmírnû obohatil. My jsme natoãili
nesmírnû dlouhou pfiedná‰ku pfied
tím neÏ zkolabuje, ale ony staãí první
dvû vûty. Toto divadelní herectví má
pak jednu v˘hodu, Ïe potom staãí
zkratka. My jsme tam mûli napsané
dlouhé prÛpovídky, kdyÏ byl zdrcen
nemocí, která ho mÛÏe zaãít mûnit
du‰evnû, ale pak jsme to dali pryã.
On staãil ten okamÏik, kdy stojí cestou
na záchod u skfiínû. Ta mlãenlivá
v˘mûna pohledÛ naprosto staãila. V
tom je právû Tfiískovo mistrovství.
ABE: Dal‰í postavou je Jan Budafi
jako pa‰erák lidí?
JH
JH: V postavû, kterou hraje je vidût
cynismus chytr˘ch lidí. Jsou to
gaunefii, ktefií mají urãitou inteligenci
a vzdûlání. Zatímco jeho komplic je
pfiímoãar˘ darebák, u nûho slouÏí
inteligence jako urãit˘ alibismus. âte
National Geographic, zab ˘ vá se
gastronomií, má humanistické
pr Û povídky. Jana Buda fi e bych
pfiirovnal k Josefu Abrhámovi. Oba
jsou neuvûfiitelnû stydliví. Byl jsem
na jeho koncertû, protoÏe dûlá i
muziku. Pfiímo trpí na jevi‰ti a pfii
tom je hv û zdou, kdy Ï hraje v
Národním divadle Romea. Za Nudu v
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Brnû dostal âeského lva. Pfiesto v
jeho herectví je nûco zdrÏenlivého.
Podobnû jako Abrhám dokáÏe z toho
studu udû lat pfi ednost. Musí se
ponofiit zcela do té postavy. KdyÏ se
pak do té postavy pono fi í, jako
napfiíklad v Nudû v Brnû, kde mûl
obrovsk˘ prostor, pak se tam schová
a pfiemûní v tu postavu. ReÏisér ho
musí ponofiit do té postavy a on si to
sestaví a udûlá ji perfektnû, protoÏe je
po v‰ech stránkách nadan˘. MÛÏe
hrát blbeãka i intelektuála, mÛÏe hrát
v‰echno, protoÏe je to v˘jimeãn˘ typ
jako je tfieba Hanzlík.
ABE: Petr Forman?
JH: Ten je naopak typ herce, kter˘
hraje sám za sebe. Já ho obdivuji a on
je hroznû dobr˘ ãlovûk. Role musí b˘t
pro nûj vûrohodná a kdyÏ mu sedne,
tak ji naplní beze zbytku. Hraje typ,
kter˘ je mu velice podobn˘.
ABE: Má nûjak˘ vztah k Austrálii?
JH: Star‰í bratr Milo‰e Formana
Pavel Ïije v Austrálii. Je tam od roku
1968. Je to ten star‰í pán, kter˘ Petra
vítá pfii návratu z âech. Ten domeãek
ve filmu pat fi í jeho synu Paulu
Formanovi. Ten se také ve filmu
mihne. Necht û l jsem pou Ï ít Los
Angeles nebo Ameriku, ta je relativnû
blízko, ale âe‰i Ïijící v Austrálii nejsou
doma ã asto. Navíc jsme m û li v
Austrálii dobrou odezvu s filmem
Musíme si pomáhat. Dokonce jsem
se pokou‰el i o jakousi koprodukci,
ale nakonec z toho se‰lo. Díky Pavlu
Formanovi se nám v‰ak podafiilo
vytvofiit postavu, která odpovídá
australskému zázemí.
ABE: Osobnû si myslím, Ïe ta postava
nám emigrantÛm trochu fandí a
vypadáme ve filmu lépe neÏ jsme.
JH: Nemohu to posoudit, ale ta
Austrálie je je‰tû malinko jiná. Jiné je
to v Evropû, v Americe a také v
Austrálii. Navíc Tfiíska - emigrant
hraje ãlovûka doma, zatímco Petr
Forman hraje emigranta Martina,
kter ˘ ud û lá Ï ivotní rozhodnutí,
nenaplní sen svého otce, ale Ïije
ãestn˘ a svobodn˘ Ïivot, coÏ otec
nemÛÏe vystát. Otec je profesor, kter˘
pohrdá tím, Ïe to syn nikam nedotáhl.
âlovûk, kter˘ má ambice nerozumí
tomu, kdo tento zp Û sob Ï ivota
neuznává.
ABE: Bude ‰ n û co d û lat v
budoucnosti s neherci?
JH: V hlavních rolích je to trochu
problém, protoÏe to, co napsal Petr
Jarchovsk ˘ je docela slo Ï ité. V
minulosti jsem je pouÏíval. V tomto
filmu jsou to oba policisti. Ten hlavní
policajt je napfiíklad muzikantem.
ABE: Na celém festivalu jsem pouze
ve filmu Gillova Ïena sly‰el otázku po
Bohu. V Horem pádem si tuto otázku
neklade univerzitní profesor, ale
Franta, kter ˘ d û lá ochranku u
cirkusu?
JH: â eská spole ã nost je velice
atheistická. To není Ïádné tajemství.
To neznamená, Ïe by si lidé tyto
otázky nekladli. U Franty je ta otázka

Distribuce ãesk˘ch knih Literacy Pragensis
byla zakoupena firmou czech-books.com.
Na webov˘ch stránkách www.czech-books.com najdete více neÏ tisíc titulÛ
ãesk˘ch knih, hudby i mluveného slova na CD, DVD, CDROM a dal‰ích ãesk˘ch
zajímavostí.
O katalog Ïádejte na ãísle 1-877-287-1015
nebo via e-mail mail@czech-books.com.

dána jeho outsidrovstvím. “BoÏe, proã
mne trestá‰?” KdyÏ je nûkdo chud˘,
tak vede tu debatu s Bohem z jiné
pozice neÏ kdyÏ je nûkdo bohat˘,
kter˘ se ptá, kdy se mu nûco vyplatí
nebo nûkde jinde vrátí. Franta si
Bohu stûÏuje. To není spirituální
debata. To je pouze stíÏnost. Komu si
má taková postava jako je Franta
stûÏovat?
O torontském festivalu bude rovnûÏ
v ãeském a slovenském vysílání
Nového Zábûru tuto sobotu v 10 hodin
a v úter˘ v 7:30. Rozhovor s Janem
Hfiebejkem ve zvukové podobû je i na
na‰ich internetov˘ch stránkách.
Ale‰ Bfiezina
***
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,18 CDN $
4,08 CDN $
19,31 Kã
24,51 SK
1,31 CDN $
1,67 CDN $

Toronto Star - 18.9.2004

1 CDN $
1 US $
1 EURO
100 Sk
Quick - 17.9.2004

19,84 Kã
25,75 Kã
31,45 Kã
78,76 Kã
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Pohlídám

20.9.2004

ãeské nebo slovenské dûti od
jednoho roku.
Ve svém domû v západním
Torontu v oblasti Kipling
Matka tﬁí dûtí, zdravotní
vzdûlání.
Volejte Miriam:

416/232-9104
1421-19

Piaty most uÏ mieril
k PetrÏalke
Bratislava-sme/MARTIN
KÓ≈ AV˘stavba piateho bratislavského mosta
cez Dunaj cez víkend dospela do divácky
najatraktívnej‰ej a zároveÀ najrizikovej‰ej
fázy. Jeden koniec mostového telesa,
ktoré stavbári celé zmontovali na jednej
strane rieky, presunuli vo ‰tvrtok z ºavého
brehu na súlodie, na ktorom ho po
sobotn˘ch problémoch otoãili v nedeºu o

96 stupÀov k pilieru neìaleko
petrÏalského nábreÏia.
Kon‰trukcia váÏi vy‰e päÈtisíc ton, i‰lo
o celosvetovo unikátnu operáciu.
“Podobne otáãali uÏ most v ‰panielskej
Seville, bol v‰ak o polovicu krat‰í a ºah‰í,”
hovorí hlavn˘ projektant Miroslav
MaÈa‰ãík. Most s pracovn˘m názvom
Ko‰ická zaãali stavaÈ vlani vo februári,
prvé autá po Àom prejdú v máji budúceho
roka.
Most mali pôvodne zaãaÈ otáãaÈ v
sobotu ráno, ale tisícky divákov sa
nedoãkali divadla. Situáciu skomplikovali

najprv klzné dráhy, ktoré sa pod váhou
telesa zaãali odlepovaÈ a deformovaÈ.
“Neskôr sa pod váhou mosta zaklinilo
hlavné loÏisko na brehu. Situáciu sme
zvládli niekoºkohodinov˘m napú‰Èaním
a vypú‰Èaním vody zo súlodia nesúceho
druh˘ koniec kon‰trukcie,” vysvetlil
MaÈa‰ãík.
Problémy odstránili aÏ v sobotu veãer,
ale otáãanie posunuli pre poãasie a únavu
robotníkov na nedeºu. Most sa vydal na
cestu vãera o pol ôsmej ráno a r˘chlosÈou
asi meter za minútu sa blíÏil k pilieru viac
ako 9 hodín. V pondelok by ho mali
presunúÈ z lodí do definitívnej polohy na
pilier a zabetónovaÈ. Rezervu majú
stavebníci aÏ do zajtra, k˘m znova zaãnú
po rieke premávaÈ lode.
***

Sto tisíc korun za v˘sledek
Praha-mfd/JAROSLAV KMENTAKorupce ve fotbale, kde bylo za
manipulaci s v˘sledky obvinûno na tﬁicet
lidí, dospûla tak daleko, Ïe funkcionáﬁi
jednoho klubu ovlivÀovali zápasy úplnû
jin˘ch muÏstev. Umûli i vyﬁadit klíãového
hráãe soupeﬁe. Uplacení rozhodãí mu
dali tolik Ïlut˘ch karet, aby v dÛleÏitém
zápase nemohl nastoupit.
Otom, Ïe nejrozsáhlej‰í pﬁípad korupce
v ãeském fotbale nese znaky
organizovaného zloãinu, svûdãí
následující fakta: funkcionáﬁi dokázali
zaﬁídit, aby jejich zápas pískal dopﬁedu
domluven˘ rozhodãí. Zkorumpovan˘m
sudím zaji‰Èovali beztrestnost. Upláceli
delegáty zápasu, kteﬁí mají hlídat, aby
rozhodãí pískali férovû. Rozsah aféry
vy‰el najevo poté, co policie v srpnu
obvinila sedmnáct lidí v souvislosti se
zápasy praÏské Viktorie ÎiÏkov.
Policie mimo jiné zachytila telefonick˘
rozhovor manaÏera Viktorie ÎiÏkov Ivana
Horníka a rozhodãího Milana ·edivého.
Horník ho Ïádal, aby ovlivnil zápas z
listopadu 2003 mezi Viktorií PlzeÀ a
Sigmou Olomouc. Chtûl, aby Olomouc
vyhrála nebo remizovala. To by ÎiÏkovu
vyhovovalo z pohledu postavení v
tabulce. Horník za to rozhodãímu slíbil 70
tisíc korun a naznaãoval, Ïe delegátovi
zápasu dá “tﬁicetník”, tedy tﬁicet tisíc.
Policejní odposlech to zaznamenal takto:
Horník: “Potﬁeboval bych právû, vole,
abys jim (Plzni) nedal ani deko. Chci ti
ﬁíct, Ïe na to mám kilo (sto tisíc). Dám
tﬁicetník tomu Vlãkovi (delegátovi zápasu)
a sedmdesát dám tobû, jo? AspoÀ abys
mûl na kafe na Vánoce.” ·ediv˘: “Jasn˘,
jasn˘.”
Zanedlouho si Horník vzpomnûl, Ïe v
zápase PlzeÀ - Olomouc nastoupí hráã

Petr ChudoÏilov: Moﬁeplavba

Ivan Zná‰ik
150 King St. W.,
# 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario
M5H 1J9

E-mail:
ivan.znasik@mytravel.ca
Call Ivan Zná‰ik
Basilej - listopad 1999
Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

(416) 306-0524
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Smí‰ek, kter˘ uÏ má tﬁi Ïluté karty. Kdyby
dostal ãtvrtou, nemohl by hrát v utkání s
Viktorií ÎiÏkov. Horník: “Milánku, ãau,
neru‰ím tû? MÛÏu je‰tû na chvilku? Chtûl
jsem je‰tû jednu vûc: Smí‰ek, vole. Ten
útoãník.” ·ediv˘: “To je pacholek.” Horník:
“Tak kdyby zlobil, tak mu ji sekni, vole. Byla
by ãtvrtá a na jaﬁe by nenastoupil. TakÏe by
byl vyÏlucenej. On bude zlobit, on je to
drzej parchant.” ·ediv˘: “Jo, vím, o koho
jde. Tak jo, Ivánku.”
Ivan Horník si neváhal pojistit i delegáty
zápasu, kteﬁí “dohlíÏejí”, zda se rozhodãí
chová nestrannû. Letos v únoru, po 18.
kole první ligy, volal delegátovi Ladislavu
Dofkovi a nabídl mu pût tisíc korun za to, Ïe
nenapí‰e kritické hodnocení na rozhodãí,
kteﬁí pískali zápas Bl‰any - ÎiÏkov. Horník:
“Láìo, prosím tû, má‰ u mû bÛra. Jak
pojedu, tak se ti ozvu. Já jenom vÛbec za
ochotu a tak dále, v pohodû, vole.” Dofek:
“DrÏím ti palce, Ivane. Kdyby zase bylo
nûco potﬁeba, tak brnkni, kdyÏ to pÛjde, tak
ti pomÛÏu.”
Ivan Horník je‰tû pﬁed dvûma mûsíci
tvrdil, Ïe uplácení neuznává. Poté, co byl
obvinûn a dostal do ruky pﬁepisy
odposlechÛ, se stáhl do ústraní. Nechce
nic komentovat, dokud neskonãí
vy‰etﬁování. Na dotaz, Ïe po proãtení
odposlechÛ se ãlovûk neubrání dojmu, Ïe
‰lo z jeho strany o témûﬁ mafiánsk˘ zpÛsob
ovlivÀování zápasÛ, Horník zdrcenû
reagoval: “VáÏím si toho, Ïe mi chcete dát
prostor k vyjádﬁení. Ale nebudu to
komentovat. Teì musím myslet hlavnû na
sebe. K pﬁípadÛm jsem nevypovídal ani
pﬁed disciplinární komisí.”
Státní zástupce Pavel Pukovec, kter˘
dohlíÏí na korupãní aféru t˘kající se Synotu
Uherské Hradi‰tû a do detailÛ zná i dal‰í
pﬁípady, pﬁiznal, Ïe obsah odposlechÛ ho
‰okoval. “Pﬁekvapilo mû, jaké prostﬁedí v
ãeském fotbale panuje. Mûl jsem z toho
nepﬁíjemn˘ pocit.”
***

Dluhy táhnou
ke dnu statisíce lidí
Jeseník, Praha-mfd(naj)-Îivot na dluh
pﬁerÛstá pﬁes hlavu stále více lidem a nutí
bankéﬁe i politiky jednat. V prÛmûru kaÏd˘
osm˘ ãlovûk, kter˘ si v bance pÛjãuje na
nábytek, auto nebo elektroniku, má podle
ãerstv˘ch údajÛ z národní banky zpoÏdûní
se splátkami.
Problémov˘ch úvûrÛ, které nejsou
spláceny vãas, za poslední léta v˘raznû
pﬁibylo. Na konci roku 2001 jejich hodnota
pﬁedstavovala osm miliard korun, letos uÏ
je jich dvakrát více.
PotíÏe má pﬁes sto tisíc lidí, kteﬁí kupovali
auto anebo si brali pÛjãku rovnou v
obchodû: kvÛli prodlení mají záznam u
sdruÏení Solus, které vede databázi o
dluzích.
O stovkách tisíc dal‰ích pﬁípadÛ mluví
vymahaãské firmy. Ty volají lidem, aby
vymohly nedoplatky za telefon, plyn ãi za
splátky úvûru. Exekutoﬁi hlásí letos nárÛst
zakázek o ãtyﬁicet procent.
“Je to jako chobotnice, která se neustále
nûkde vynoﬁuje,” ﬁíká o nesplatiteln˘ch
dluzích b˘val˘ horník Jiﬁí ·krabánek.
Teoreticky by stejnû jako firmy mohl vyhlásit
bankrot. JenÏe by mu to nijak nepomohlo,
protoÏe se tím jeho závazky ani zãásti
nesmaÏou.
Podle plánÛ ministra spravedlnosti Pavla
Nûmce by se v‰ak ·krabánek i dal‰í lidé
mohli doãkat takzvaného oddluÏení. Po
pûti letech by se jim ãást dluhÛ za urãit˘ch
podmínek umazala. Podobnû to funguje v
USA.
Pro banky jsou pÛjãky v˘nosn˘m
byznysem: s odpadlíky poãítají a ztrátu si
vyrovnávají vysok˘mi úroky u ostatních
klientÛ.
***
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KaÏd˘ desiaty trestn˘ ãin
na Slovensku spáchajú deti
BANSKÁ BYSTRICA-sme/DANIEL
VRAÎDA, rp- ·tatistiky detskej kriminality
na Slovensku sú alarmujúce - deti roãne
spáchajú okolo 10-tisíc trestn˘ch ãinov.
Zo v‰etk˘ch trestn˘ch ãinov na Slovensku
je to pribliÏne desaÈ percent. Polovicu z
nich spáchajú deti do 15 rokov a sú stále
brutálnej‰ie. Napríklad minul˘ t˘ÏdeÀ sa
na 800-korunovej lúpeÏi podieºala aj
päÈroãná Mária z Husinej pri Rimavskej
Sobote. Máriini bratia, ktorí zbili a okradli
54-roãného muÏa, mali od 10 do 15 rokov.
Malolet˘ch polícia obvinila, ale nemôÏu
ich trestne stíhaÈ.
Vo väã‰ích mestách uÏ dokonca
zaevidovali detské gangy. Aj to je dôvod,
preão sa ministerstvo spravodlivosti
rozhodlo v novom Trestnom zákone zníÏiÈ
hranicu trestnej zodpovednosti na 14
rokov. Tento trend sa presadzuje vo
viacer˘ch krajinách. Hranicu trestnej
zodpovednosti uÏ zníÏilo Maìarsko aj
Bulharsko, rovnak˘ krok pripravuje âesko
‰okované nedávnymi vraÏdami
spáchan˘mi deÈmi. “Zvy‰uje sa poãet
lúpeÏí, vráÏd, presúva sa to do segmentu
plánovan˘ch trestn˘ch ãinov a ão je
najhor‰ie, deti si uÏ dopredu zaisÈujú
alibi,” tvrdí hovorca ãeského ministerstva
spravodlivosti Petr Dimun.
Psychológovia varujú a vyz˘vajú na
zodpovednosÈ najmä rodiãov a ‰koly.
Podºa odhadov totiÏ asi polovicu detsk˘ch
trestn˘ch ãinov obete zo strachu vôbec
nenahlásia. “Ide najmä o to, aby rodiãia
vedeli, kde a s k˘m sa ich deti pohybujú.
DieÈa odloÏené k internetu nemusí byÈ
na tom o niã bezpeãnej‰ie ako na ulici,”
povedal pre SME psychológ Ján VarmuÏa
z V˘skumného ústavu detskej
psychológie a patopsychológie. Súhlasí
so zníÏením hranice trestnej
zodpovednosti na 14 rokov, ale
nepovaÏuje to za univerzálne rie‰enie
problému detskej kriminality.
Podºa VarmuÏu nie je situácia v detskej
kriminalite na Slovensku dramatická, ale
upozorÀuje, Ïe sa stále zvy‰uje
závaÏnosÈ páchan˘ch trestn˘ch ãinov,
agresivita na základn˘ch a stredn˘ch
‰kolách a stúpajú poãty prípadov
‰ikanovania.
“Správanie urãitej skupiny detí voãi
pedagógom sa zhor‰uje. Sú známe
prípady útokov na uãiteºov, dokonca aj
vraÏdy. Uãitelia sú bezradní, nemajú
moÏnosÈ sa brániÈ, sankcie sú neúãinné.”
Jednou z príãin detskej kriminality je
podºa psychológa aj prístup detí k
informáciám, ktoré nie sú schopné
spracovaÈ. Za jeden zo zdrojov oznaãil
nekontrolovan˘ prístup na internet, kde
sa deti môÏu dostaÈ napríklad k
pornografii, návodom na v˘robu
v˘bu‰n˘ch systémov, drogov˘m
kontaktom ãi k pedofílii.
***

V˘sledky ‰túdie vyvolali minul˘ t˘ÏdeÀ
veºkú pozornosÈ a kritiku ‰kolstva v
Nemecku a âesku, ktoré tieÏ nedopadli
lichotivo. Na Slovensku, ktoré dopadlo
e‰te hor‰ie, ‰túdia nijaké reakcie
nevyvolala. Väã‰ina osloven˘ch ju e‰te
neãítala a okrem toho - zlé v˘sledky uÏ
neprekvapujú.
“Je tu zrejme urãit˘ duch únavy, len my
rektori na to niekoºko rokov
poukazujeme,” povedal Juraj Sinay,
prezident Slovenskej rektorskej
konferencie. âísla pozná, preto rektori
stále Ïiadajú zvy‰ovanie rozpoãtu.
Ani pre ministerstvo ‰kolstva “tieto údaje
nie sú novinkou, minister na ten stav dlho
upozorÀuje”, povedala hovorkyÀa Monika
Murová.
Ministerstvo financií navrhuje v
rozpoãte na budúci rok, aby vysoké
‰kolstvo dostalo o 0,1 % z HDP viac ako
vlani. To je cieº, ku ktorému sa vláda
zaviazala. Murová upozorÀuje, Ïe pri
regionálnom ‰kolstve je návrh rezortu
financií v skutoãnosti niÏ‰í, ako bol pre
tento rok.
Andrej Salner z In‰titútu pre dobre
spravovanú spoloãnosÈ hovorí, Ïe nízke
ãísla sú známe, ale zaostávame aj v
súkromn˘ch v˘davkoch.
“Spoliehame sa, Ïe financovanie
vzdelávania je len záleÏitosÈou ‰tátneho
rozpoãtu.” Rezervy vidí aj v tom, ako sa
peniaze pouÏívajú. Prv˘m krokom na
zlep‰enie situácie je podºa neho prenos
kompetencií na obce.
***
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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

Slovenské ‰kolstvo je
na chvoste OECD
BRATISLAVA-sme/ANDREA
HAJDÚCHOVÁ- Slovenskí uãitelia majú
najniÏ‰ie platy z krajín OECD a Slovensko
dáva základn˘m a stredn˘m ‰kolám
najmenej peÀazí na Ïiaka.
Podobné je to aj pri vysok˘ch ‰kolách,
ale tam sa za nami ocitlo e‰te Grécko,
Portugalsko a Mexiko. Vyplynulo to zo
‰túdie OECD, organizácie, ktorá zdruÏuje
30 najvyspelej‰ích ekonomík sveta.

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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Pavel Vo‰alík, nov˘m velvyslancem
âeské republiky v Kanadû

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

(Distributor ãesk˘ch a slovensk˘ch knih)
Více neÏ 1500 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû. Dále nabízíme CD's, DVD's,
audiokazety. Vybírejte ze stovek levnych antikvariátních knih.

Novinka - Knihtisk va‰ich rukopisÛ
(náklady od 50 v˘tiskÛ, broÏovanû nebo vázanû,
nabídneme i v âR, Ïádejte si o odhad ceny)

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/

Z pﬁedávací ceremonie

Dne 2. záﬁí 2004 pﬁedal designovan˘ velvyslanec âeské republiky v Kanadû JUDr. Pavel
Vo‰alík povûﬁovací listiny generální guvernérce Kanady paní Adrienne Clarkson. Tímto
aktem se Pavel Vo‰alík stal mimoﬁádn˘m a zplnomocnûn˘m velvyslancem âeské republiky
v Kanadû.
Slavnostní ceremonii, která se konala v La Citadelle, rezidenci generální guvernérky v
Québec City, byli pﬁítomni ãe‰tí a kanad‰tí diplomaté a pﬁizvání byli také zástupci krajanské
komunity.
Osobní pﬁijetí nového ãeského velvyslance generální guvernérkou Kanady probûhlo ve
velmi vﬁelé atmosféﬁe. Adrienne Clarkson vzpomnûla na svou dávnou náv‰tûvu Prahy,
ãehoÏ ãesk˘ velvyslanec vyuÏil a tlumoãil paní generální guvernérce pozvání prezidenta
republiky Václava Klause k náv‰tûvû âeské republiky. Za cíl svého pÛsobení oznaãil nov˘
ãesk˘ velvyslanec dal‰í rozvoj vzájemn˘ch vztahÛ a nalezení nov˘ch forem a cest v
prohlubování spolupráce zejména na poli vûdy a rozvojové pomoci. Zvlá‰tní pozornost
bude vûnována jednáním o moÏnostech obnovení bezvízového styku pro ãeské obãany pﬁi
jejich cestách do Kanady.
Velvyslanec Pavel Vo‰alík se narodil 17. ãervence 1963 v Jindﬁichovû Hradci. Vystudoval
právnickou fakultu Karlovy univerzity. Do sluÏeb Ministerstva zahraniãních vûcí vstoupil
v roce 1990, kde zastával ﬁadu v˘znamn˘ch postÛ: 1993-97 vrchní ﬁeditel Sekce právní a
konzulární, 2001-03 námûstek minstra pro multilaterální otázky, 2003-04 námûstek ministra
pro pro otázky konzulární a právní. Pﬁed pﬁíjezdem do Kanady byl Pavel Vo‰alík jiÏ v letech
emb
1997-2001 velvyslancem âeské republiky v Jihoafrické republice.
***
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Nûkolik poznámek k lednímu hokeji
Od chvíle, kdy lední hokej profesionální splynul s amatérsk˘m, lépe ﬁeãeno hokej
amatérsk˘ uãinûn zcela bezv˘znamn˘m, ve hﬁe samé leccos se zmûnilo.
Zvût‰ily se chrániãe (betony) brankáﬁÛ, místa v brance umoÏÀujícího ke vstﬁelení
gólu, zdá se mi, Ïe ubylo, na hlavách hráãÛ pﬁibyly zcela nezbytné helmy. Hra je
rychlej‰í. Zmizel onen rozdíl mezi tzv. socialistick˘m amatérismem a kapitalistick˘m
profesionalismem.
A název vrcholné hokejové ligy je ponûkud zavádûjící. Není to uÏ dávno National
Hockey League (NHL) ale International Hockey League (IHL)... tato logická, ale
oprávnûná zkratka dosud nebyla zmínûna ani uznána.
Letos, snad v jakési pﬁedtu‰e, Ïe s NHL je z nejednoho dÛvodu problém a
podzimní pokraãování soutûÏe v tomto roce 2004 není nikterak jisté a zaruãené,
poﬁádá se t.tzv.Svûtov˘ pohár. V samé prapodstatû mûﬁení nejlep‰ích profesionálních
hokejistÛ USA, Kanady a Evropy, kteﬁí nastoupili v barvách zemû svého pÛvodu.
Dne‰ní profesionální hokej vyznaãuje se mimo jiné rychlostí a velmi úãinnou
obranou. Podle toho také vypadá vût‰ina v˘sledkÛ ... 1:0,1:1, 2:1 ... ty jsou velmi
bûÏné. Podobají se vût‰inou v˘sledkÛm utkání fotbalov˘ch.
A pﬁitom, co ãiní podívanou na lední hokej, podobnû jako fotbal nebo házenou,
zajímavûj‰í neÏli vstﬁelení branek?
A co ãiní podívanou na hokejové utkání zajímavûj‰ím a napínavûj‰ím nad
technicky dokonalé úniky nejlep‰ích hráãÛ? A na krásné branky dosaÏené po vtipné
kombinaci, ne upachtûním skrze chomáã hráãÛ pﬁed brankou? Takové klasické a
pﬁehledné góly jsou dnes bezmála raritou. Rychlost poskytla divákovi jin˘ druh
poÏitku a obdivu. Je ale ten poÏitek vût‰í a zajímavûj‰í neÏ tomu bylo v dobách V.
Bubníka, T. Johanssona, V. Zábrodského, M. Richarda nebo Bobby Orra ãi Phila
Esposita?
Dnes je rychlost hráãÛ obdivuhodná a sledování nûkter˘ch zápasÛ (kupﬁ. leto‰ního
semifinále Svûtového poháru mezi Kanadou a âR) nabídne pûknou podívanou. A
pﬁece, zdá se mi, Ïe pﬁed lety prÛbûh vrcholného hokeje poskytoval mnohdy
podívanou... inu, jinou, ale moÏná zajímavûj‰í? Bylo umoÏnûno tûm nejlep‰ím
hokejistÛm vyniknout a potû‰it diváka vtipnou pﬁihrávkou nebo brilantním driblingem.
Nevím zda je to roz‰íﬁením zahnut˘ch hokejek umoÏÀujících stﬁelbu pﬁíklepem
(slap shot), ale dnes ani v zápasech nejskvûlej‰ích muÏstev NHL nenaskytne se mi
podívaná na backhand, jak˘m se proslavil V. Zábrodsk˘. Stejnû jako dnes únik
hráãe sólo na brankáﬁe neznamená v devadesáti nebo více procentech gól.
Urychlení hry napﬁ. v profesionálním tenisu uãinilo znovu hru zajímavûj‰í, neboÈ
útoãná hra s ãast˘mi v˘lety k síti znamená nebezpeãí prohozÛ. Místo onoho servis,
síÈ, smeã a konec dochází k nádhern˘m v˘mûnám a dokonce vidí se i dﬁíve
ignorované “kraÈasy” (drop shots).
Ale zpût k hokeji.
Znamená jeho urychlení pro diváka ochuzení?
Nevím. Snad nikoliv.
Ono asi není vyhnutí. Zﬁejmû i v tomto atraktivním sportu projevil se v‰eobecn˘
trend na‰í moderní doby. Podívaná na hokejov˘ zápas mÛÏe b˘t i dnes vzru‰ující
a zajímavá. NeboÈ divák jej vnímá dne‰níma oãima, vûdom si toho, Ïe jiná se mu
nenask˘tá. A tak jen dobrá pamûÈ mÛÏe sdûlit, zda taková podívaná pﬁed 40 lety
byla zajímavûj‰í neÏli dnes.
K tomu mohu ﬁíci jen toto: rychlost, jakkoli obdivuhodná, není v‰echno! A je‰tû
dodatkem, v souvislosti se Svûtov˘m pohárem i posledními svûtov˘mi mistrovstvími:
nemohu se zbavit dojmu, Ïe nejspravedlivûj‰ím mûﬁítkem v˘konnosti byl by turnaj
systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m (round robin), aã by to z ãasov˘ch dÛvodÛ znamenalo
omezení poãtu soutûÏících muÏstev.
Dnes, sobotu 11. záﬁí 2004, tedy v semifinále a v prodlouÏeném ãasem zvítûzila
Kanada nad âeskou republikou. Byl to zápas vyrovnan˘, zdálo se mi ale, Ïe mírnou
pﬁevahu mûli ãe‰tí hokejisté.
DÛvod ke stíÏnosti nad prohrou âR v‰ak nenacházím Ïádn˘ ...
Vladimír Cícha -Vancouver
***

Torontsk˘ Lazar pﬁi‰el aÏ po pohﬁbu

Karel Plíhal ve filmu Rok ìábla pozoruje dalekohledem svÛj vlastní pohfieb.
Ukryt v lese sleduje hudebníky, smuteãní procesí, kvûtiny a v‰e, co k tomu
patfií. Devûtaãtyfiicetilet˘ Dane Squires svÛj vlastní pohfieb zme‰kal. Jeho
sestra Diana Branton byla tak rozru‰ená, Ïe na pohfieb ani ne‰la. Najednou
sedûl pfied ní na zápraÏí a koufiil cigaretu. Udivenû se ptal, kde jsou v‰ichni.
Sdûlila mu, Ïe na jeho pohfibu. V‰e se událo bûhem dlouhého víkendu na
Svátek práce. Dane Squires zavolal své sestfie, Ïe se zastaví na kafe.
Nepfii‰el. Ve stejn˘ den spadl na nedalekou traÈ v oblasti Danforth a Victoria
Park neznám˘ muÏ a projíÏdûjící vlak ho zabil. Policie nebyla schopna muÏe
identifikovat. PoÏádala vefiejnost o pomoc a znám˘ zavolal paní Brantonovou,
jestli se nejedná o jejího bratra. Podoba byla tak dokonalá, Ïe pfii identifikaci
ostatkÛ paní Brantonová potvrdila, Ïe se jedná o Dane Squirese. V den
pohfibu byla v takové depresi, Ïe poslouchala doma hlasitou hudbu a
pohfibu se nezúãastnila. Najednou sly‰ela hlas od sousedÛ: “Jsi mrtev,
právû jsme tû pohfibili.” Vybûhla ven a tam byl její bratr, kter˘ se právû vrátil
odnûkud z toulek. Nyní mu nikdo ze sousedÛ nefiekne jinak neÏ Lazar.
JenÏe nastaly nové problémy: Jednak, kdo byl ten muÏ, kterého pfiejel vlak
a pohfibili a za druhé Dane Squires pfiestal oficiálnû existovat. Musí nyní
Ïádat o nov˘ rodn˘ list, rodné ãíslo, o zapsání do matriky. V tomto ohledu
to mûl biblick˘ Lazar pfied dvûma tisíci léty podstatnû snaz‰í. Ten v‰ak
nevolal své sestfie, Ïe pfiijde na kafe.
abe
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

V tûchto dnech se doÏívá Josef ·kvoreck˘ osmdesáti let - portrét M.
Gabánkové z druhé poloviny osmdesát˘ch let

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
nov˘ velice úspû‰n˘ televizní seriál
reÏiséra Karla Smyczka

MÍSTO NAHO¤E
kter˘ ve tﬁinácti dílech nás uvádí do Ïhavé ãeské souãasnosti
trÏního hospodáﬁství v moderním satelitním mûsteãku, které
sk˘tá ﬁadu dramatick˘ch i humorn˘ch situací. Praktiky
drav˘ch podnikatelÛ, starosti lidí bojujících s finanãní tísní,
lidská pﬁetváﬁka, intriky, závist, zklamání se mísí s novû
vznikajícími milostn˘mi vztahz, pﬁátelstvím, pracovními
úspûchy, chvílemi ‰tûstí i drobn˘mi radostmi,
které pﬁiná‰í bûÏn˘ Ïivot.
Hrají: O.Vetch˘, B.Munzarová, ·.Sta‰ová, M.Táborsk˘,
T.Hanák, P.Jungmanová, B.Seidlová, V.Ra‰ilov, J.Somr,
V.Cibulková 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@videoelcanada.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com
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SLOVAKOTOUR

Do‰lo emajlem:

Podzimní a zimní slevy do celé Evropy!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

Jedna Ïabka za druhou to vzdávali a
otáãeli se zpátky...
Jen ta jedna pokraãovala vytrvale
dál...
VÛbec to nechtûla vzdát!

Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice
od 609 dolarÛ (bez daní) zakoupit do 15.10. 2004

VídeÀ od

Nakonec to vzdal kaÏd˘ kromû té
jedné Ïabky, která se sama
s obrovsk˘mi ambicemi doplahoãila
na vrchol vûÏe!
Ostatní Ïabky, stejnû jako diváci
chtûli vûdût, jak se podaﬁilo právû jí
to, co v‰ichni ostatní povaÏovali za
nemoÏné.

690 (bez daní) - zqkoupit do 23.9.2004

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

Îáby jako pﬁíklad
Úloha, kterou je tﬁeba si
zapamatovat na cel˘ Ïivot
Byla jednou jedna skupina Ïabek

... které chtûly závodit.
Chtûly se dostat
na velmi vysokou vûÏ.

Jeden divák pﬁi‰el k Ïabce a zeptal
se, odkud vzala tolik síly, aby se
dostala aÏ na samotn˘ vrchol .

A tehdy se zjistilo, Ïe...
vítûzná Ïabka je HLUCHÁ!!!

BOHEMIA STEP BY STEP
·est nocí sedm dní
za 1899 kanadsk˘ch dolarÛ
(taxes & services charges)
První ubytování v Karlov˘ch Varech, následují âesk˘ Krumlov a Brno
Dennû snídanû a veãeﬁe
Prohlídka Karlov˘ch VarÛ, âesk˘ch Budûjovic, âeského Krumlova, Tﬁebonû, Brna,
Olomouce a Kutné Hory

Anglicky hovoﬁící prÛvodce
Odjezd 27. záﬁí

Ponauãení?

Na atrakci se pﬁi‰lo podívat velmi
mnoho divákÛ, aby se nejen
pokochali soutûÏí, ale i povzbudili
Ïabky.

SoutûÏ zaãala...

Ont. Reg. # 2631380

E-mail: nitratravel@yahoo.ca
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186

662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5
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
www.royal-travel.net

Ale...
Z pﬁítomn˘ch divákÛ nikdo nevûﬁil,
Ïe se nûkteré ze Ïabek podaﬁí na
vrchol vûÏe dostat.
Kroutili hlavami a ﬁíkali:
„Oh, to je pﬁíli‰ namáhavé!!!
Nikdy se jim to nepodaﬁí!“
Nebo:
„To se jim nemÛÏe podaﬁit, protoÏe
ta vûÏ je pﬁíli‰ vysoká!“

Nikdy nenasouchej tûm lidem, kteﬁí
jsou negativní a pesimistiãtí...
…protoÏe Ti kradou nejkrásnûj‰í
tuÏby a sny, které nosí‰ ve své du‰i!
VÏdy mysli na sílu slov, protoÏe
v‰echno, co sly‰í‰ nebo ãte‰, má
vliv na Tvé ãiny!
TakÏe:
Buì VÎDY …

OPTIMISTA!

A navíc
Buì jednodu‰e HLUCH¯, kdyÏ Ti
nûkdo poví, Ïe neumí‰ realizovat
své sny!

Îáby zaãaly zaostávat...
...s v˘jimkou jedné, která sviÏnû
postupovala v˘‰ a v˘‰...

Diváci kﬁiãeli:
„Je to pﬁíli‰ únavné! Nikdo se tak
vysoko nedostane!“

Mysli si:
V‰echno se mi mÛÏe povést,
kdyÏ to doopravdy chci!
Po‰li tuhle zprávu v‰em, které má‰
rád.
Dodá‰ jim trochu sebevûdomí!!!
Zaslal Petr Minar
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Svûtov˘ pohár
Kanada-Slovensko 5:0
Slováci byli rovnocenn˘m soupeﬁem
pouze v první tﬁetinû. Osudná se pro nû
stala 52. sekunda druhé tﬁetiny, kdy ‰el
na trestnou lavici ·atan. Tûsnû pﬁed
koncem pﬁesilovky Richards pﬁekﬁíÏil z
levé strany na pravou a tam nekryt˘
LeCavalier otevﬁel skôre. Druhá branka
padla o tﬁi minuty pozdûji Iginla z rohu
kluzi‰tû nahrával Lemieuxemu, ale puk
se ne‰Èastnû stoãil do slovenské branky,
aniÏ by ho Lemieux teãoval. Skuteãná
pohroma pﬁi‰la pro slovensk˘ t˘m v 32.
minutû, kdy Smyth a Sakic dali bûhem 19
sekund po brance. Po ãtvrté brance
vystﬁídal La‰áka v slovenské brance
Stana. Ten inkasoval pouze jednou a to
v závûreãné tﬁetinû z hole Iginly. Zde jsou
postﬁehy trenéra Jána Filce a nûkolika
slovensk˘ch hráãÛ.
JF: První gól padl po chybû obrany, kdy
si hráã nevykryl u tyãky soupeﬁova hráãe.
Druhou branku jsme si dali sami, kdyÏ
jsme se snaÏili kr˘t Maria Lemieux a puk
se dostal od brusle bránícího hráãe do
sítû. MuÏstvo se po této brance dostalo
do útlumu, kter˘ nebyl zpÛsobem
soupeﬁov˘m tlakem. Ten byl velmi
efektivní ve v‰em, co dûlal. My jsme
nezaostali v Ïádném z ukazatelÛ, jako je
tﬁeba poãet stﬁel na branku, ale nedokázali
jsme promûnit ani jednu pﬁíleÏitost.
Musíme v‰ak vzít v úvahu i kvalitu
soupeﬁe. Branky jsme hlavnû inkasovali
pﬁi situacích dva na dva nebo tﬁi na tﬁi.
Na‰i útoãníci se pﬁi podobn˘ch situacích
nedokázali prosadit.
Vzdaluje se Slovensko od svûtové
‰piãky?
JF: Neﬁekl bych, ale ná‰ hráãsk˘ kádr je
pﬁíli‰ úzk˘. NedokáÏeme se prosadit bez
Pálffyho, Bondry, Handzu‰e a
Majeského. To byly pro nás citelné ztráty.
Jsem v‰ak spokojen˘ s nûkolika mlad˘mi
hráãi. Napﬁíklad Cibák se stal na‰im
nejefektivnûj‰ím stﬁedním útoãníkem,
aãkoliv byl pouh˘m náhradníkem. Za
na‰im oãekáváním zÛstali první dvû
formace.
Brankáﬁ Rastisalv Stana, kter˘ chytal
vloni v ‰esti zápasech za Washington
a do utkání nastoupil v 32. minutû k
této situaci ﬁekl:
RS: Jako brankáﬁ jsem nemûl, co ztratit
snaÏil jsem se pouze pomoci muÏstvu.
Nedostat gól a udûlat nûco se zápasem.
ABE: Jak byste hodnotil tento turnaj,
bylo tam nûco pozitivního?
RS: Urãitû bylo, ale oãekávali jsme víc.
Pozitivní jsou zku‰enosti, které se nám
mohou hodit v budoucnosti.
ABE: Pomohlo KanaìanÛm domácí
prostﬁedí a zaãátek sezóny?
RS: Byli hnáni publikem. Na zaãátku
sezóny je dÛleÏité dát první gól, pak se
mu hraje snadnûji. JelikoÏ jsme nedávali
góly, zmizela i pohoda.
ABE: Do jaké míry jste sledovali ostatní
zápasy svûtového poháru?
RS: Hlavnû nás potû‰ili âe‰i, kter˘m
nevy‰el zaãátek turnaje. Ne‰li do utkání
se ·védy jako favoriti a postoupili. Bylo to
nadûjné i pro nás. Nám v‰ak vy‰la pouze
první tﬁetina.
ABE: Kdo je favoritem pﬁed
semifinálem?
RS: Ameriãani a Kanaìané jsou ve
v˘hodû. Nemusí cestovat a nemusí
sna‰et ten ãasov˘ rozdíl. Myslím si, Ïe je
v‰ak ta evropská muÏstva velmi potrápí.
Ján La‰ák: Kanaìani jsou ‰piãkoví hráãi,

kdyÏ jim necháte trochu místa, tak to
dokáÏí zuÏitkovat. Pﬁi první brance jsem
to nestihl. Pﬁi druhé vlastní hráã to dopravil
bruslí za moje záda. Jsem jen ãlovûk.
Vladimír Országh: Nikdo neãekal, Ïe
skonãíme, tak jak jsem skonãili. V‰echno
zlé je také na nûco dobré. Po zbabrané
olympiádû, jsme se stali mitry svûta.
Vrátíme se zpátky na zem. Byli jsme
vyhecováni udûlat, co nejvíc. V první
tﬁetinû se nám to daﬁilo, ale pak jsme
zaãali dûlat staré chyby.
Pavol Demitra: Byl to nejtûÏ‰í turnaj,
jak˘ jsme zaÏili. Nehráli jsme dobﬁe.
TûÏko k tomu nûco ﬁíci. Nevidím pozitiva.
ManaÏér Peter ·Èastn˘: Problém je v
tom, Ïe jsme doplatili na to, Ïe se
KanaìanÛm probral první útok, zrovna
tak jako Rusové doplatili na to, Ïe se
probral první americk˘ útok a Tkachuk
vstﬁelil ãtyﬁi branky. Nechci se vymlouvat,
ale bylo znát, Ïe nám chybûli první dva

útoky. Slovensko je zemû, kde je to citelná
ztráta. Nûkdy staãí jedna branka a zmûní
se cel˘ charakter zápasu. Nám jako kdyby
do‰el dnes stﬁeln˘ prach. Zaãalo to v
Praze a pokraãuje to.
***

TRAVEL INC.

USA-Rusko 5:3
RusÛm se podaﬁilo v závûreãné tﬁetinû srovnat
na 2:2, ale v zápûtí inkasovali dvû branky a
bylo rozhodnuto. Velkou postavou byl K.
Tkachuk, autor ãtyﬁ branek.
***

Semifinále
USA-Finsko 1:2
Finové dokázali zvítûzit, aãkoliv se utkání pro
nû nevyvíjelo nejlépe. V 33. minutû Weight
dostal Ameriãany do vedení, ale v 46. minutû
Jokinen vyrovnal a Sakku Koivu ãtyﬁi minuty
pﬁed koncem zápasu pﬁijal Vaananenovu
pﬁihrávku a zasunul puk po druhé za Eschova
záda.
***

827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1
Vám ponúka
cestovanie do celého sveta
Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,
poistenie, nájom auta preklady

Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698
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Kanada-âesko 4:3 v
prodlouÏení
Branky: 32. Brever (Draper, Thornton), 35.
Lemieux (LeCavalier, Richards) pﬁesilovka,
54. Draper (Thornton), 64. LeCavalier (Smyth)
- 36. âajánek (Hejduk, Ruãínsk˘), 48 Havlát
(Kaberle, Hejduk), 54. Eliá‰ (Havlát). Stﬁely
na branku 24:40. Pﬁesilovky: 1:1 VyuÏití:
1:1. Diváci: 19 000.
Nejlep‰í zápas Svûtového poháru. Po
bezbrankové první tﬁetinû, kdy si Heatley na
jedné stranû a Jágr na stranû druhé
vypracovali po ‰anci, se v druhé ãásti hry
pokusil pﬁekonat Luonga v brance Kanady,
kter˘ nahradil Brodeura opût Jágr, ale ani
tentokrát se mu to nepodaﬁilo. Naopak v 32.
minutû to byl Draper, kter˘ nahrál od zadního
mantinelu do brankovi‰tû a Brewer otevﬁel
skóre. V 34. minutû po LeCavalierovû stﬁele
Lemieux z místa levého kﬁídla zaznamenal
svÛj první gól na Svûtovém poháru a zv˘‰il
na 2:0. Neubûhla v‰ak ani minuta a Petr
âajánek z tûÏkého úhlu dopravil puk do
kanadské branky. V˘sledkem 2:1 se skonãila
i druhá tﬁetina. V tﬁetí ãásti hry se âe‰i snaÏili
vyrovnat a v 48. minutû pﬁi pﬁesilovce Tomá‰
Kaberle vystﬁelil od modré a Havlát
nekompromisnû zavûsil. V 54. minutû padly
bûhem ‰esti sekund dvû branky. Nejprve
Draper z levé strany zajistil KanaìanÛm
vedení. V zápûtí Havlát zavezl puk do útoãné
tﬁetiny nahrál zpût Patriku Eliá‰ovi a ten z
dálky srovnal na 3:3. V prodlouÏení mûl
‰anci Milan Hejduk, ale nedal na druhé stranû
po Smythovû stﬁele LeCavalier na dvakrát
dopravil puk za Vokounova záda.
Po utkání ﬁekli:
Robert Reichel: Myslím si, Ïe jsme hráli
v˘born˘ hokej. ZaslouÏili jsme si vyhrát, ale
takov˘ je hokej. Udûlali jsme v‰e pro to,
abychom postoupili.
ABE: Kritická pro vás byla druhá tﬁetina,
kdy se Kanaìané dostali do vedení…
RR: Po první brance hráli Kanaìané dobﬁe,
byli na koni, mûli v˘hodu pﬁesilovky a po
druhé skórovali, ale my jsme vyrovnali a v
prodlouÏení jsme mûli mnohem víc ‰ancí,
ale bohuÏel to nevy‰lo.
ABE: Jak˘ to byl pocit hrát opût v Torontu?
RR: Samozﬁejmû nádhern˘. Byl jsem rád, Ïe
tu mohu je‰tû jednou hrát. Jsem za to vdûãn˘.
ABE: Úvod turnaje nebyl nejlep‰í, v ãem
tkví zmûna, ke které do‰lo mezi druhou a
tﬁetí tﬁetinou prvního utkání ve ·védsku?
RR: Ze zaãátku jsme si mysleli, Ïe to bude
jednodu‰‰í, ale pak jsme dostali na frak.
Zaãali jsme v‰ak hrát jin˘ hokej, s Nûmeckem
jsme dostali sílu a to nám pomohlo.
ABE: Podle kanadsk˘ch novináﬁÛ se
jednalo o jedno z nejlep‰ích utkání v
poslední dobû…
RR: To je pravda, nevyhráli jsme, ale takov˘
je Ïivot.
Milan Hejduk: Myslím si, Ïe jsme nehráli
‰patn˘ zápas. Mûli jsme pﬁevahu. Urãit˘m
ukazatelem je pomûr stﬁel na branku.
ABE: Jak bys hodnotil tento turnaj?
MH: Ze zaãátku jsem mûl pocit, Ïe je ve
‰patnou dobu a zcela zbyteãn˘. Ale jak se
rozjíÏdûl, tak jsme se do nûj vÏívali a chtûli
jsme ho vyhrát. ·ance tu byla a mûli jsme
Kanadu na lopatkách. V Torontu se to
málokomu podaﬁí.
ABE: Je moÏné nûãeho litovat?
MH: Byly tam nûjaké ‰ance. Mrzí to, Ïe se
nepromûnily.
ABE: Pﬁekvapilo tû, Ïe nastoupil v brance
Luongo?
MH: Vûdûli jsme Ïe Brodeur má nûco s
rukou, ale Luongo taky chytal dobﬁe.
Patrik Eliá‰: Udûlali jsme pár chyb, kdyÏ
jsme byli netrpûliví. Na to Kanaìané ãekali.
ABE: Hráli jste proti Lemieuxovû ﬁadû,
jak to bylo tûÏké?
PE: Proti celému t˘mu Kanady to bylo tûÏké.
V‰ichni hráãi, co dnes hráli budou jednou
moÏná v Hokejové síni slávy. Byl to skvûl˘
záÏitek hrát proti takto vynikajícím hráãÛm
ABE: Podaﬁilo se ti nûkdy dát gól po ‰esti
sekundách?
PE: Mnû urãitû ne.

Martin Ruãínsk˘: Hodnotit ho mÛÏeme, jak
chceme, ale prohráli jsme. BohuÏel jsme v
prodlouÏení ten gól nedali, ale dala ho
Kanada. Myslím si, Ïe po pﬁedvedeném
v˘konu se nemáme za co stydût. V‰echno,
co nás provázelo v tomto turnaji. Tragédie
Ivana Hlinky, cestování a nakonec tento
v˘kon. Myslím si, Ïe mohu b˘t na toto muÏstvo
py‰n˘. Dnes jsme tu skuteãnû nechali
v‰echno. BohuÏel jsme nedali toho
rozhodujícího góla.
ABE: Myslí‰ si, Ïe se tento zápas bude
promítat za dvacet let v kanadské televizi?
MR: MoÏná, Ïe ano. Byli jsme lep‰í vût‰inu
zápasu.
ABE: V ãem spoãívala promûna v prvním
utkání ve ·védsku?
MR: Tam jsme si ﬁekli, Ïe musíme nûco
udûlat, aby bylo na ãem stavût.
ABE: Atmosféra Svûtového poháru a
Stanley Cupu?
MR: Bylo to trochu odli‰né. Tady jsme hráli
za vlast. V Stanley Cupu se hraje 82 zápasÛ
za klub. Tento turnaj je krátk˘. Byla v˘borná
atmosféra. TûÏko lze odhadnout, jak by to
dopadlo, kdyby se hrálo na ãtyﬁi vítûzná
utkání.
ABE: Na obou stranách pouze jeden
vylouãen˘, byl to dÏentlmensk˘ hokej
nebo disciplinovan˘?
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dodat, Ïe Kanada bûhem celého turnaje ani
jednou neprohrávala. V úterním utkání se
dostali Kanaìané do vedení jiÏ po 52
sekundách: Lemieux z levé strany nahrál
do stﬁedu kluzi‰tû a Sakic nemûl problém
skórovat. Finové se v‰ak nenechali zaskoãit
a Hahl z dálky srovnal skóre. V úvodu druhé
tﬁetiny Niedermayer vystﬁelil z levé strany a
ne pﬁíli‰ silná stﬁela pro‰la skrz betony
Kiprusoffa. Je‰tû jednou se podaﬁilo FinÛm
vyrovnat. T. Ruutu se prodral po pravém
kﬁídle podle mantinelu dostal se aÏ pﬁed
Brodeura a zavûsil. K rozhodnutí do‰lo v
úvodu tﬁetí tﬁetiny. Thornton za brankou
nalezl Doana a ten rozvlnil síÈku za
Kiprusoffem po tﬁetí. All Stars t˘m: Brodeur
(Kanada)-Timonen (Finsko), Foote
(Kanada) - Modin (·védsko), LeCavalier
(Kanada), Koivu (Finsko). Nejlep‰ím hráãem
turnaje (MVP) byl vyhlá‰en Kanaìan
Vincent Le Cavalier)
Hlasy po utkání - Sakku Koivu: V závûru
druhé tﬁetiny jsme mûli momentum, ale
kanadská branka v úvodu tﬁetí tﬁetiny nás
zlomila. Prohrát finálové utkání znamená
vÏdy jít z extrémního optimismu do
mimoﬁádné deprese.
Pat Quinn odpovûdûl na na‰i otázku, jak
by porovnal sobotní utkání s âR a zápas
s Finskem: Oba zápasy byly velice
vyrovnané. Vûdûli jsme, Ïe Finové dokáÏí
hrát velice dobr˘ obrann˘ hokej. Byli dnes
opravdu dobﬁí. ZnepﬁíjemÀovali nám Ïivot
ve v‰ech aspektech. Byli rychlí, mûli
skvûlého brankáﬁe, mûli sebevûdomí.
Nevypracovali si hodnû ‰ancí. UmoÏnili jsme
jim dvû v první tﬁetinû a dvû v druhé a
dokázali je vyuÏít z padesáti procent. Myslím
si, Ïe âe‰i jsou daleko talentovanûj‰í v
mnoha smûrech, útoãnûj‰í a hrají jin˘m
zpÛsobem. Finové byli dobﬁí, ale jsem rád,
Ïe jsou druzí a Ïe neodjíÏdûjí s pohárem.
Ale‰ Bﬁezina
***

âeská liga

Zklaman˘ Martin Ruãínsk˘

MR: Disciplína na obou stranách a také
rozhodãí moc nepískali, obzvlá‰tû v
prodlouÏení.
Tomá‰ Kaberle: Nikdy jsem zde takhle brzy
nebyl. Jsem rád, Ïe jsem mohl takové utkání
odehrát v mém druhém domovû. UÏ jsem
zde nûco proÏil. ·koda, Ïe jsme nevyhráli.
Mûli jsme v prodlouÏení dvû velké ‰ance.
Také to tam mohlo padnout. V‰ichni na to
budou vzpomínat.
ABE: Jak se cítí‰ v této ‰atnû (hostujícího
muÏstva)?
TK: Nikdy jsem zde nebyl. Je to divn˘ pocit.
ABE: Hovoﬁil jsi s Kanaìany?
TK: S nekter˘mi, co hrají za Toronto.
ABE: Co ﬁíkal Sundin po utkání ve
·védsku?
TK: Blahopﬁál mi, a ﬁekl, Ïe jsme byli lep‰í.
Vladimír RÛÏiãka: Samozﬁejmû, Ïe ta
branka mrzí, protoÏe jsme prohrávali a otáãeli
jsme to. Vûﬁil jsem Ïe to zvládneme. Hlavnû
jsme se snaÏili drÏet stﬁední pásmo a v tﬁetí
tﬁetinû jsme je k niãemu nepustili.
***

Kanada-Finsko 3:2

5. kolo: Jablonec-Teplice 1:1, DrnoviceSlovácko 1:0, Zlín-Liberec 1:0, OlomoucPﬁíbram 3:0, Ostrava-Bl‰any 1:0, SpartaBudûjovice 1:0, Boleslav-Slavia 1:1, BrnoOpava 2:1.
6. kolo: Teplice-Slovácko 1:1, OpavaJablonec 4:1, Slavia-Drnovice 2:1,
Budûjovice-Brno 1:1, Bl‰any-Boleslav 2:0,
Pﬁíbram-Ostrava 1:2, Liberec-Sparta 0:1,
Zlín-Olomouc 0:2.

Hledám hlídání
pro jednoroãní dítû,
mÛj dÛm nebo vá‰
(severozápadní Mississauga).
Pln˘ nebo ãásteãn˘ úvazek.
Musí b˘t 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
1419-18

Predám 4-izbov˘ byt
s loggiou a veºkou halou

v Bratislave,
len 2 autobusové zastávky od
centra mesta.

Cena: $ 89,900 CAD
Telefón: (905) 337-7457
E-mail:
machar@sympatico.ca
1418-16

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

Slovenská liga
6. kolo: Îilina-Púchov 3:0, Trnava-Trenãín
1:0, PetrÏalka-Dubnica 1:1, Inter-RuÏomberok
1:5, B. Bystrica-R. Sobota 3:0.
7. kolo: RuÏomberok-Îilina 2:1, R. SobotaTrnava 0:0, Púchov-PetrÏalka 0:1, DubnicaB. Bystrica 2:2, Trenãín-Inter 2:0.

âeská hokejová liga
1. kolo: Tﬁinec-Znojmo 4:5, Vsetín-Slavia 5:1,
Karlovy Vary-Kladno 3:2, PlzeÀ-Vítkovice 1:4,
Pardubice-Liberec 2:5, Sparta-Zlín 3:1,
Jihlava-Litvínov 1:0.
2. kolo: Slavia-Sparta 4:1, VítkovicePardubice 5:2, Zlín-PlzeÀ 2:1, Kladno-Vsetín
1:3, Litvínov-Tﬁinec 8:1, Znojmo-Karlovy Vary
4:2, Liberec-Jihlava 5:1.

Slovensk˘ hokej
1. kolo: Zvolen-L. Mikulá‰ 1:0, DubnicaSlovan 1:4, Nitra-Skalica 4:3, Îilina-Trenãín
2:2, Ko‰ice-Poprad 3:1.
2. kolo: L. Mikulá‰-Poprad 2:2, Trenãín-Ko‰ice
2:2, Skalica Îilina 1:1, Slovan-Nitra 7:1,
Zvolen-Dubnica 3:1.

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.)

Kvalifikace pro MS

Holandsko - âesko 2:0 (1:0)
Branky: 1. Sakic (Lemieux, Brewer), 24.
33. a 84. Van Hooijdonk, 48 000.
Niedermayeer (Draper, Thornton), 41. Doan
Slovensko-Lichten‰tejnsko 7:0
(Thornton, Foote) - 7. Hahl (Lydman, Berg),
Liga mistrÛ
39. T. Ruutu (Lydman). Stﬁely na branku
33:29. Pﬁesilovky 1:1. VyuÏití: 0:0. Diváci: Fenerbahce Istanbul - Sparta Praha 1:0
(1:0), 16. Van Hooijdonk.
19370.
Pohár UEFA
Kanada se stala vítûzem leto‰ního svûtového
poháru, kdyÏ zvítûzila ve finále nad Finskem, Leverkusen-Ostrava 3:0, Zaragozakteré tak okusilo první poráÏku. Nutno je‰tû Olomouc 1:0, B. Bystrica-Benfica 0:3.

Toronto, Ontario
Tel.: 416/614-6689
Kola, sportovní potﬁeby
Prodej, servis, pÛjãovna, v˘mûna.

