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Já chci k divadlu!

Lenka Kimla (vlevo), Tomá‰ Ma‰ek a Zdenka Novotná ve hﬁe Nového divadla Já chci k filmu! Hru podle pﬁedlohy Neil Simona I ought to be in pictures upravil
Foto: abe
pro torontské pomûry a reÏíroval Tomá‰ Ma‰ek.
KdyÏ jsem v roce 1980 pfii‰el do Kanady, setkal
jsem se velice ãasto s názorem: „KrajanÛm, to
se radûji vyhnu, ale jediné na co jdu je ãeské
divadlo. To má úroveÀ.“ Pak jsem byl ãastokrát
pozván k lidem, ktefií se krajanÛm vyh˘bali a
ono se to u nich pfiímo hemÏilo dvounoÏci, ktefií
pouÏívali jazyk blízk˘ ãe‰tinû, obãas podobn˘
sloven‰tinû. To byly jakési v˘jimky, ale jinak se
tito lidé s âechy nest˘kali.
Jednou veãer jsem tedy vyrazil do Limelight
Dinner Theatru na Yonge St. Hráli tam MuÏe v
offsidu a já se pfiíjemnû bavil. Pamatuji se, Ïe
Jifií ·koda tam hrál pana Sádla. Maliãk˘ pan
Sádlo fotbal nikdy nevidûl, pouze ho sly‰el. V
knize Karla Poláãka jsou svatebãané po obfiadu
na zápase âeskoslovensko-Maìarsko a
novopeãen˘ Ïenáã Eman mlad‰í vezme pana
Sádla na ruku a ten pak mÛÏe sledovat cel˘
druh˘ poloãas tohoto zápolení na vlastní oãi.
Nedovedu si pfiedstavit, Ïe by nûkdo vzal Jifiího
·kodu, kter˘ není sice velk˘ vzrÛstem na ruku
a Jifií by na ní sedûl, jako na laviãce fotbalového
stadionu a sledoval fotbalové utkání. Po pravdû
fi e ã eno nedovedu si ani p fi edstavit, Ï e by
neposedn˘ Jifií ·koda se dokázal na fotbal dívat
déle neÏ pût minut. V Novém divadle v‰ak s
touto scénou nemûli problémy. Zkrátka tam

tato scéna chybûla a nikdo to nepoznal.
A to je právû pûkné na divadle, Ïe vlastnû Hamlet
nemusí trvat pût hodin, jak ho napsal Shakespeare,
ale mÛÏe to b˘t jednoaktovka. Herci mohou kaÏdé
pfiedstavení udûlat jinak anebo ho mohou zkopírovat
podle pfiedlohy. Mohou zapomenout text nebo si
vymyslet n û co jiného místo toho. Mohou
improvizovat, ale také je nikdo do improvizace
nenutí. Tehdy jsem si fiekl, Ïe chci k divadlu.
JenÏe jsem brzy zjistil, Ïe jsem na to úplné dfievo.
K divadlu jsem se tedy nedostal a nemohu souhlasit
s v˘rokem Tomá‰e Ma‰ka, kter˘ pronesl v nedûli
jako John Trucker, Ïe k Novému divadlu vezmou
kaÏdého. Mne by tam nevzali.
Jednou jsem se ptal svého spoluÏáka Jifiího Voãky,
komu fandí ve fotbale, odpovûdûl, Ïe na fotbal
nechodí fandit, ale kritizovat. Já tedy od té doby, co
jsem poznal svoji omezenost, nechodím do divadla
kritizovat, ale chodím tam fandit. A tuhle nedûli
jsem fandil Tomá‰i Ma‰kovi, Ïe dokázal hru pfiedûlat
do na‰eho prostfiedí, Zdence Novotné, Ïe je vÏdy
originální. Po kaÏdé je v ní nûco nového. VÏdy do
toho vloÏí kus sebe. Naivitu Líby Trakafiové, kterou
maskuje s pubertální suverenitou.
Potû‰ilo mne, Ïe Lenka Nováková nazpívala ‰anson
podle Vítûzslava Nezvala, ke kterému pro pfiedstavení
sloÏil hudbu Jifií Grosman.

Ocenil jsem dlouhé dialogy, které vychutnávám
a miluji. Nedávno jsem sly‰el v rádiu DürrenmattÛv
Noãní rozhovor. Bylo to z roku 1964, ale bylo to
nûco, co se dá poslouchat znovu a znovu a pofiád
tam ãlovûk nachází nûco nového.
Lenka Kimla, (ãi ve hfie Líba Trakafiová,) filmové
angaÏmá nezískala, získala v‰ak nûco jiného,
vztah k otci, kterého hrál Tomá‰ Ma‰ek, pfiátelství
Stefi (Zdenka Novotná) a snad i nûkoho pro Ïivot.
Nechci pfieceÀovat hloubku pfiedstavení. Nebylo
to filosofické drama, ale vÏdyÈ Ïivot se neodehrává
vÏdy na úrovni Bergmanov˘ch filmÛ, které mne
braly u srdce v mládí.
V nedûli jsem vidûl nejen pûkné pfiedstavení, ale
i krásnû prokreslené digitální fotografie Milo‰e
Kuãery (www.mpk.softmusic.net) a u vchodu mne
Pavel Král, kter˘ se stará také o lístky upozornil,
Ïe letos není pfiedplatné, ale Ïe si lístky na kaÏdé
pfiedstavení musíte objednat zvlá‰È. Tímto jeho
vzkaz vyfiizuji a opravuji zprávu, kterou jsme
uvedli poslednû. A pfií‰tû pfiijdu a budu zase
fandit, nikoliv kritizovat. To nechám svému
spoluÏákovi Jifiímu Voãkovi aÏ pÛjde nûkdy na
fotbal, kdyÏ hokej asi letos v Kanadû nebude.
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.
BohosluÏby: 28.11., 12.12. v 12:30, 24.12..
v 17:00..

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
Podpoﬁte ná‰ cviãební program, pﬁijìte s rodinou a pﬁáteli na

VÁNOâNÍ TRHY
v nedûli 21. listopadu 2004; 12:00 - 17:00 hod
Vánoãní dobroty v‰eho druhu, dárkové pﬁedmûty, knihy a pod.
Zájemci o prodej vlastního zboÏí jsou vítáni!
Mikulá‰ská nadílka pro dûti!
Velká tombola
***

MIKULÁ·SKÁ ZÁBAVA
sobota 27. listopadu 2004 ve 20 hod.
Pﬁineste dárky, Mikulá‰ je bude rozdávat
K tanci hraje skupina Presovia
Obû akce jsou poﬁádané v hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Avenue, Toronto
Ve‰keré informace a pﬁedprodej lístkÛ

November 4, 2004

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

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

www.kalendar.satellite1-416.com

***

Kvûta Králová, Prague Deli: 416/504-5787
Hana Jurásková: 905/838-2541

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 Steeles West Gymnastics,
601 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 doplÀovací ‰kola
496 Gladstone Ave. - Toronto
v sobotu od 9 do 11 hodin
Informace:
L. âarková: 416/536-5342

âeská televize Nov˘ Zábûr

·kola ve Scarborough

vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10 hodin

Informace:
M.M.I.: 416/439-4354

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 jednou mûsíãnû,
vÏdy první úter˘ od 19 do 20 hod. po pﬁedchozím zavolání
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

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
Stﬁeda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

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.

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

Kalendáfi
5.11. (pá) 20:00
Jan Rejcha & Egritus
Koncert na Masaryktownu
***
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
***
17. 11. (st) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava-Klub senioru
***
20.11. (so) 10:00
SchÛze V˘konného v˘boru âSSK
Kostel sv. Václava
***
21. 11. (ne) 12:00
Pﬁedvánoãní trhy (Bazar)
Kostel sv. Václava
Sokol Toronto
***
21.11. (ne) 17:00
Nocturno na Masaryktownu
MartinÛ Collegium
***
27.11. (so) 19:00
Mikulá‰ská zábava
Kostel sv. Václava
Sokol Toronto
***
28.11. (ne) 12:00
Vánoãn˘ bazar
Kostol sv. Cyrila a Metoda
***
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obvykle vûnován na v˘zkum rakoviny. celého svûta. Mezi nimi je i vysílání
Velvyslanec Kanady Bruce Jutzi se bûhu praÏského rozhlasu. Ve v‰ední den je
Kanada na 12. místû Ïebﬁíãku
osobnû zúãastní. http://www.terryfox.cz vût‰inou na programu po páté hodinû
Transparency International
ráno. O víkendech pak ve dvû hodiny
***
20. ﬁíjna zveﬁejnila mezinárodní nevládní
ráno. V Torontû vysílá CBC ONE na
Antonín
Dvoﬁák
organizace zamûﬁená na problematiku
frekvenci 99,1 MHz.
na vlnách stanice CBC
korupce a protikorupãní programy
***
Transpareny International v˘sledky Studio Sparks, poﬁad kanadské
Indexu vnímání korupce za rok 2004. Na veﬁejnoprávní rozhlasová stanice CBC
Citron v severní Americe
Ïebﬁíãku zahrnujícím 146 zemí se Kanada vûnovan˘ váÏné hudbû a jazzu, zaãal ve Nezapomenutelná moravská kapela
umístila na 12. místû se známkou 8,5. Ze ãtvrtek 15. ﬁíjna s pravideln˘m vysíláním CITRON se poprvé pﬁedstaví fanou‰kÛm
skupiny vyspûl˘ch zemí G-7 pﬁedstihla symfonií Antonína Dvoﬁáka vãetnû v Americe s repertoárem sv˘ch
Kanadu pouze Velká Británie, která se komentáﬁe o Ïivotû a díle tohoto ãeského nejpopularnûj‰ích hitÛ z jejich celé kariery,
umístila na 11. pﬁíãce. Index vyjadﬁuje skladatelského velikána. Jako první si která zaãala jiÏ v roce 1976. Citron bude
míru korupce, jaká podle názoru mohli posluchaãi vyslechnout symfonii ã. vystupovat v následujících mûstech:
podnikatelÛ, analytikÛ a akademick˘ch 1 s názvem Zlonické zvony. Studio Sparks 5.11. (pátek) - Atlanta (Masquerade) pracovníkÛ panuje mezi politiky a vysílá kaÏd˘ ãtvrtek od 12 do 15 hodin. rocková noc s kapelami HC3 a Maras Na
veﬁejn˘mi ãiniteli v pﬁíslu‰né zemi. âeská http://www.cbc.ca/studiosparks
Verande. 6.11. (sobota) - Chicago (Union
***
republika se letos umístila na 51. místû. V
Hall) - pﬁedkapela Doggybag a rockotéka
Kanada má jiÏ posedmé
loÀském Indexu vnímání korupce Kanada
DJ Bobana. 7.11.(nedûle) - Denver
rozpoãtov˘ pﬁebytek
zaujala 11. místo a âeská republika 54.
JiÏ sedm˘m rokem skonãilo hospodaﬁení (Bluebird Theater) - pﬁedkapela Randal.
místo.
státu finanãním pﬁebytkem, kter˘ 13.11.(sobota) - Los Angeles (Huntington
http://www.transparency.org
nûkolikanásobnû pﬁevy‰uje pÛvodní Beach Hotel) - s kapelou vystoupí
***
odhady. Za poslední rozpoãtové období specialni host Lucie Kunzová a
Don Sparling obdrÏel Cenu
dosáhl tento pﬁebytek ãástky 9,1 miliardy celoveãerní zábavu doplní DJ Tibor Více
za zásluhy
informací najdete na internetu:
Velvyslanec Kanady Bruce Jutzi dnes v kanadsk˘ch dolarÛ, coÏ je témûﬁ pûtkrát www.csworldnet.cz/citron anebo na
Brnû osobnû pogratuloval Donu více, neÏ vláda odhadovala pﬁi telefonu 1-877-862-7973.
Sparlingovi, vedoucímu Centra sestavování rozpoãtu. Odhady specialistÛ
***
kanadsk˘ch studií na Filozofické fakultû totiÏ poãítaly se zpomalením
Jelinková
dostala
Nobelovu cenu
Masarykovy univerzity v Brnû, k získání ekonomického rÛstu kvÛli rostoucímu Rakouská spisovatelka Elfriede Jelinek
Ceny za zásluhy Mezinárodní rady pro kurzu kanadského dolaru. Kanada je dostala k sv˘m 58. narozeninám
kanadská studia (ICCS/CIEC). Tato cena jedinou zemí skupiny G-7, které se v roce Nobelovu cenu za literaturu. Narodila se
byla ustavena v roce 1988 a je v˘razem 2003 podaﬁilo dosáhnout rozpoãtového totiÏ 20. ﬁíjna 1946. Cenu ji totiÏ udûlila
uznání za mimoﬁádné pﬁínosy jednotlivcÛ pﬁebytku. U‰etﬁené peníze budou putovat ·védská akademie vûd 7. ﬁíjna 2004.
v rozvoji kanadsk˘ch studií ve svûtû. V na splácení státního dluhu, kter˘ k Jelinková ve sv˘ch knihách pí‰e ãasto o
leto‰ním roce ji obdrÏeli tﬁi akademici. dne‰nímu dni dosahuje bezmála 500 násilí proti Ïenám o absurditách
Don Sparling se v˘znamnû zaslouÏil o miliard kanadsk˘ch dolarÛ.
spoleãnosti. Pﬁi tom porota ocenila i její
rozvoj kanadsk˘ch studií v âeské http://www.fin.gc.ca/
Mozaiku pﬁipravuje Kanadské zpÛsob vyprávûní a hudební projev
republice a ve stﬁedoevropském regionu.
velvyslanectví v Praze jazyka. V angliãtinû vy‰ly tyto její knihy:
Velvyslanectví Kanady velmi vítá udûlení
The Piano Teacher, Wonderful,
***
této prestiÏní ceny Donu Sparlingovi.
Wonderful Times, Lust, Women as
Radio Praha na CBC ONE
***
Rozhlasová stanice CBC pﬁebírá v noci Lovers.
Kanadská rezidence hostí Bûh
***
zahraniãní vysílání rozhlasov˘ch stanic z
Terryho Foxe
Kanadská komunita v Praze poﬁádá 6.
listopadu Bûh Terryho Foxe, kter˘ bude
NOKTURNA NA MASARYKTOWNU
tentokrát startovat v oficiální rezidenci
2. koncert sezóny 2004-2005
velvyslance Kanady v âeské republice v
Evropské 64 na Praze 6. Trasu v délce 1
&
aÏ 10 km napﬁíã Hanspaulkou a ·árkou
mohou zdolat bûÏci, chodci, rodiãe s
Jazz 30., 40. a 50. let
dûtmi, senioﬁi ãi vozíãkáﬁi. Zájemci o úãast
by se mûli zaregistrovat do 5. listopadu
na velvyslanectví Kanady, a to buì emailem na canada@canada.cz, faxem
na ãísle 272 101 898 ãi telefonicky na 608
479 834. V˘tûÏek z bûhu bude jako

Kanadská mozaika

GEORGE GROSMAN SWING NOIR

Klika
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Czech &Slovak Institutions

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

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

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

Honorary consulates
of the Czech Republic

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

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

Hrajeme pro Vás
Pﬁijìte na pohodové pﬁedstavení na
Masaryktown 19. listopadu, 2004
Od 8:00 pm do konce

zvou Vás
Dá‰a, Lenka, Lanny, Mirek, ·tefan, Zdenûk

Vstupné $15
Rezervace Restaurace Praha
(416) 289-0283

Toto ãíslo bylo dáno do tiskárny
2.11.2004 v 1:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
19.11.2004

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

Hvûzdná stálice Nokturn -vÏdy vyprodáno

Nedûle 7. listopadu v 17 hodin
Vstupné 20 dolarÛ

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

Rezervace naprosto nutná -416/439-4354
Kdo si chce zajistit dobré místo má stále moÏnost
dokoupit si za 100 dolarÛ sezónní pﬁedplatné na zb˘vající koncerty

RESTAURACE PRAHA NA MASARYKTOWNU
450 Scarborough Golf Club Rd.
Restaurace je otevﬁena od 12 hodin
Dopruãujeme neobjednávat si jídlo bûhem koncertu!

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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Toronto

1-416

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

November 4, 2004

Hudbû se vûnuje od sv˘ch pûti let
Pavel Ka‰par o jiné volbû ani neuvaÏoval
S touhou po profesionálním muzicírování
vlastnû vyrÛstal. Mûl k tomu ty nejlep‰í
pﬁedpoklady: „Maminka hrála na klavír,
tatínek na housle,“ zavzpomínal Pavel
Ka‰par s úsmûvem, kter˘ vysedával za
klavírem jiÏ od sv˘ch pûti let. Proã zrovna
propadl tomuto hudebnímu nástroji?
VÏdyÈ to mohly b˘t housle anebo pianistou
oblíbené violoncello, které má k lidskému
hlasu tak blízko.
„MoÏná to bylo tím, Ïe tatínek mûl velice
pûkné housle a jak jsem se tak po nich
sápal, mohl jsem natropit velkou ‰kodu,
zatímco klavír byl byteln˘ a maminka
byla vÛãi mému sápání se po klávesách
mnohem shovívavûj‰í... ne ale váÏnû dÛvod spoãívá v pro mû jednoznaãném
kouzlu vyjadﬁovacích schopností klavíru
- je harmonick˘ a nabízí velké moÏnosti.
Pianista se narodil v Ostravû, kde také
vyrÛstal a kde procítil svoje první doteky
hudby. Nikdy nebyl na pochybách, Ïe se
bude hudbû vûnovat i profesionálnû, aã
jej jeho praktick˘ tatínek poslal na
gymnázium, aby mûl nûco v ruce pro
pﬁípad, kdyby. „JenÏe mnû to nevadilo,
bral jsem to jako pﬁestupní stanici do
svûta hudby,“ usmál se Pavel. JenÏe ani
po absolvování stﬁední ‰koly to nebylo
tak jednoduché. Nemûl ten správn˘
pÛvod, takÏe by ho Praha nepozvala ani
ke zkou‰kám, proto mu poradili, aby se
na praÏskou AMU dostal oklikou: pﬁes
bratislavskou AMU. A tak se také stalo.
Proto má jeho vysoko‰kolská studentská
dráha takovou divnou okliku. Ale v té
dobû nebyl sám. Nicménû i Prahu
nakonec opustil, aby zakotvil v Mnichovû.
Pﬁijel tam tehdy nepﬁíli‰ dobﬁe vybaven˘
nûmãinou a témûﬁ bez penûz. Jen v srdci
mûl velikánskou nadûji, Ïe tam svÛj talent
rozvine a uplatní. Tak nûjak tomu náhoda
chtûla, Ïe se trefil právû do období
pﬁijímacích zkou‰ek. Ty udûlal a nastoupil
na studia, která si ov‰em musel sám
hradit. A tady si proÏil svoje peklo. Po
nocích ne za klavírem po kavárnách - i
kdyÏ je upﬁímnû má rád a dodnes si
obãas do nûjaké vyjde, ale ne jako
muzikant, nechtûl si zkazit techniku ani
vytﬁíben˘ sluch - ale po rÛzn˘ch kuchyních
za hromadu nádobí. „Jednou se mi tak
podaﬁilo pﬁibûhnout na noãní ve fraku a
personál se nestaãil divit, mysleli si, Ïe
jsem padl˘ na hlavu..., ale v‰echno jsem
pﬁeãkal a vysoko‰kolská studia v roce

1989 dokonãil.“ Nu a v Mnichovû zapustil
koﬁeny.
Se svou rodnou vlastí ale nadále udrÏuje
dobré vztahy. Ne jen pro to, Ïe na
Hukvaldsku Ïijí jeho rodiãe. Ale jako
profesionál má pﬁirozen˘ zájem b˘t v
kontaktu s hudebním dûním. A tak jeho
jméno nejãastûji spojujeme s tûlesem
Duo Moravia, v nûmÏ hraje s dal‰ím
sólistou , vynikajícím ãesk˘m
violoncellistou Jiﬁím Hanouskem. Hostuje
také v PraÏském kvartetu: „...je to hezká
práce, pokud ãlovûk hraje s dobr˘mi
kvartety, a já na taková mûl opravdu
‰tûstí. Hrát jako sólista s orchestrem je
snad to nejtûÏ‰í. Tﬁeba takové PraÏské
jaro, kde jsem byl také hostem ãi na
Janáãkovû festivalu - ale vÏdycky je práce
s orchestrem velice zajímavá, podnûcuje
ãlovûka k úplnû jinému náhledu na vûc. A
mû to vÏdycky obohacuje.“
Pavel Ka‰par na veãeru Nocturen na
Masaryktownu, kter˘ se v rámci zahájení
4. roãníku uskuteãnil v nedûli 9. ﬁíjna,
pﬁedstavil Mozartov˘mi Variacemi na
menuet a pak následovaly skladby jen
ãesk˘ch skladatelÛ, coÏ bylo v Roce
ãeské hudby (kter˘ si letos v âesku
pﬁipomínají), velice pﬁíhodné. A tak vedle
Zimních noãních písní Vítûzslava Nováka
(1870-1949) posluchaãi sly‰eli krátké
klavírní skladby první ãásti Po zarostlém
chodníãku Leo‰e Janáãka (1854-1928)
a Tﬁi ãeské tance Bohuslava MartinÛ
(1890-1959). Tady si dovolím se na chvíli
pozastavit u jednoho faktu: zatímco u
v‰ech ostatních klavírních skladeb umûlec
hrál bez not, u B. MartinÛ o otáãení listÛ
poÏádal. Proã? VÏdyÈ umûlcova hudební
pamûÈ je vynikající, dokáÏe bez not zahrát
aÏ tﬁi koncerty (opût zaÏertoval, kdyÏ
dodal, Ïe sice bez pomoci not, ale s
pomocí BoÏí)... „MartinÛ je velice nároãn˘
skladatel, komponoval na harmonii velice
tûÏké skladby, v nichÏ se snoubí mnoho
stylÛ... netroufal bych si ho zahrát bez
not, dokud jej nebudu skuteãnû dobﬁe
znát. PamûÈ je jako poãítaã - zaãnete a
uÏ se otvírají dal‰í ãásti skladby. U MartinÛ
to není tak jednoduché. A nejsem sám.“
Musím upﬁesnit, Ïe to je právû Pavel
Ka‰par, kter˘ pﬁed dvûma lety nahrál
první CD ze tﬁí s názvem Piano Works,
které budou obsahovat kompletní klavírní
díla tohoto hudebního skladatele. Druhé
je právû dokonãeno a tﬁetí bude nahráno

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

Pavel Ka‰par na Masaryktownu

Foto: V. Kohoutová

je‰tû letos. Obeznámen s touto
skuteãností, ãlovûk musí konstatovat, Ïe
to umûlcova skromnost a zodpovûdnost
vÛãi posluchaãÛm a skladateli mu
nedovoluje zahrávat si s náhodou - co
kdyby ten spoj zrovna zklamal.
O Pavlu Ka‰parovi se ví mnohem dále
neÏli v Evropû. Napﬁ. Americk˘ magazín
Intunte napsal, Ïe Ka‰par je úÏasn˘
pianista typu vûhlasného Rudolfa
Firku‰ného.
Na kaÏd˘ koncert si pﬁipravuje pianista
jinou sestavu skladeb. Sám, jak uvedl,
pro‰el nûkolika obdobími, kdy mûl v oblibû
rÛzné skladatele.“âlovûk prochází
rÛzn˘mi fázemi v˘voje, v nichÏ má blíÏe
k tomu ãi onomu skladateli. Dﬁíve jsem
hrával Chopina, romantickou hudbu, v
poslední dobû se soustﬁeìuji na ãeskou
hudbu, konkrétnû na MartinÛ, kter˘ zabírá
nejvût‰í ãást mého úsilí. Na druhé stranû
bych ale nemohl ﬁíci, Ïe mám nûjakého
skladatele, na kterého bych se upjal.
Jsou to takové ãasové úseky, kdy se
ãlovûk uzavírá. MoÏná lnu k dobû 19.
nebo 20. stol. více neÏ k dobû barokní. To
je vûc v˘voje, a moÏná jednou zase u
Bacha skonãím. A poﬁád hledám a
objevuji v hudbû hudbu...“
Pavlu Ka‰parovi se u nás a mezi námi
líbilo natolik, Ïe by dal‰í pozvání neodmítl.
Oboustrannû pﬁíznivé pocity byly tím
nejlep‰ím prÛvodcem pozdním
odpolednem pln˘m pohody a hudebního
naplnûní. To mûl zase dr. Milo‰ Krajn˘,
programov˘ a umûleck˘ ‰éf tohoto
hudebního seriálu ‰Èastnou ruku.
Pﬁí‰tû bude na Nocturnech „ﬁeã“ o
klasickém americkém jazzu. A s k˘m
jin˘m, neÏli s na‰ím milovníkem tohoto
druhu hudby a vynikajícím interpretem
Jirkou Grosmanem a jeho bandem Swing
Noir. Pﬁijìte se zaposlouchat do jazzové
klasiky 30. a 40. let v nedûli 7. listopadu.
A nezapomeÀte si vãas rezervovat
vstupenky.
***

S Moravankou
se bavili v‰ichni
Nikdy jsem nebyla propagátorkou velk˘ch
taneãních zábav. Tím ménû ne, kdyÏ
jedna kapela hrála v‰echno dohromady.
Ov‰em po jist˘ch zku‰enostech jsem
pochopila, Ïe mnohde a mnohdy to ani
jinak nejde. Nakonec jsem jim pﬁi‰la i na
chuÈ. Pochopila jsem totiÏ, Ïe právû na
takov˘ch tancovaãkách se ãlovûk nejen
setká se star˘mi znám˘mi, ale Ïe se
setká s lidmi, o kter˘ch mnohé sly‰el, ãi
od kter˘ch je dobré se nûãemu pﬁiuãit.
Zejména jedná-li se o emigraci.
Dlouhodobou tradici mají v na‰í
komunitû Moravsko-slovácké hody. Jsou
jedineãné tím, Ïe jsou poﬁádány folklórní
taneãní skupinou Moravanka, v jejímÏ
centru se kolem v‰eho toho dûní toãí
dvaadvacet lidí - pﬁesnûji ﬁeãeno rodiãÛ
mal˘ch taneãníkÛ.
Moravanka má bohatou tradici a k ní
neodluãnû patﬁí právû tyto hody, jenÏ
byly letos sedmadvacáté(!). Jsou nejen
jak˘msi vyvrcholením celoroãní aktivity
skupiny, ale slibn˘m pﬁísunem finanãních
zdrojÛ, jak potvrdila prezidentka Helena
Lomová spolu s umûleckou ‰éfovou Mary
Ann Honigovou. “Z tûchto penûz hradíme
náklady prakticky na v‰echno potﬁebné k
bûÏnému provozu skupiny - zejména
opravu a nákup národních krojÛ, ãásteãnû
kryjeme i náklady, jestliÏe cestujeme na
festival napﬁ. do âeska ,” uvedly obû
organizátorky
shodnû.
Milenu
VyslouÏilovou, sekretáﬁku Moravanky,
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jsme zastihli za pulty se sladkostmi,
zákusky, moravsk˘mi koláãi a dal‰ími
mnoh˘mi dobrotami: “Tohle v‰echno
napekly maminky”, ﬁekla jen tam
mimochodem, kdyÏ cukrovala v‰echny
ty sladkosti, pod nimiÏ se stoly doslova
proh˘baly, kolik toho v‰eho bylo.” Obvykle
jsou taneãnice ãlenkami sboru jiÏ od
maliãka a tak jejich rodiãe po celou tu
dobu pﬁispívají svou aktivitou k rozvoji
ãinnosti klubu.
K taneãní zábavû se za ty roky vystﬁídala
celá ﬁada kapel. Tentokráte organizátoﬁi
pﬁizvali taneãní orchestr St. Louis Express
z USA. V ãele pûtiãlenné skupiny stojí
JoÏko Polák, jeho manÏelka Anna je
sólistkou. KaÏd˘ ze ãlenÛ má svoji profesi,
hudbu dûlají pro radost. “Kdybychom si
to pﬁáli, mohla by nás ale i Ïivit, “ ﬁíká
kapelník, “ov‰em nikdo z nás tomu tak
nechce. Máme totiÏ dobrá zamûstnání,
nechceme je opustit.” Kapelník je se svojí
Ïenou v USA jiÏ pûtadvacet let, z ãehoÏ
jich dvacet vûnují hudbû. Nehrají, jak by
se ostatnû oãekávalo, jen na ãesk˘ch
zábavách, ale jejich sluÏeb vyuÏívají
pﬁedev‰ím rÛznorodé komunity nejen v
místû pÛsobení, ale mimo nûj - a tak
muzikanti cestují do Chicaga, Oklahomy
City ãi do kasina v Las Vegas, kde si je
objednávají Maìaﬁi, Nûmci, nejvíce v‰ak
Poláci a pochopitelnû i rodilí Ameriãané,
protoÏe tato skupina hraje v‰echno - od
rokenrolu aÏ po country muziku. A kde Ïe
shánûjí hudební materiál? Kapelník je
natolik zdatn˘ muzikant, Ïe mu staãí si
poslechnout CD a je schopen jednotlivé
party rozepsat sám. Musím jen potvrdit,
Ïe tancovat pﬁi této muzice, která
hostovala na Moravsko-slováck˘ch
hodech v Torontû jiÏ poãtvrté, je
opravdová radost.
A nemûla bych zapomenout na
sponzory této velkolepé tradiãní zábavy,
kterou mnozí vedou v patrnosti po cel˘
rok, aby ji nezme‰kali. Právû pro tu
radostnou a pospolitou atmosféru, která
jim snad ze v‰eho, co se v na‰í
emigrantské komunitû dûje, pﬁipomíná
starou domovinu nejvíce. Byla jich celá
ﬁada, a ne jen ãeského pÛvodu. Z tûch
znám˘ch - a je krásné, Ïe se s nimi
setkáváme stále znovu - musím uvést
Nitru Travel, âSA ãi Prague Deli, z dal‰ích
kupﬁ. Liba’s Restaurant, Woodhouse Pub,
Reflexology by Gabriela, Brandt Meat,
Bata Shoes, Dominion, Apple Market,
NO Frills a také Austrian Airlines. Ti
v‰ichni letos také pﬁispûli do tomboly.
Cen bylo dost a byly skuteãnû nádherné,
mezi nimi i letenky do Evropy.

¤íjnové kniÏní trhy

Toronto
A Ïe vám ta leto‰ní zábava nûjak unikla?
Nevadí, za rok se s Moravankou a v‰emi
tûmi mil˘mi a obûtav˘mi organizátory
mÛÏete stoprocentnû setkat. Jen si
nezapomeÀte zakrouÏkovat v kalendáﬁu
vãas datum - nejãastûji to je konec ﬁíjna.
Je opravdu se na co tû‰it.
***

Dobr˘ nápad se zrodil
pﬁed deseti lety
“Je‰tû jsem to stihl, pﬁitáhl jsem s sebou
nûjaké kníÏky”, vítûzoslavnû ohla‰uje svou
pﬁítomnost jeden pán. Pﬁed ním to udûlalo
mnoho lidí obdobn˘m zpÛsobem. JenÏe knihy
staãily je‰tû projít odbornou selekcí, aby se
na stoly dostalo opravdu jen to hodnotné.
Nûkdy se bohuÏel stane, Ïe se v krabicích
objeví doslovnû brak. Pak je to jenom práce
pro selektorku, která nemÛÏe jinak, neÏ je
poslat dále tam, kam patﬁí. Na‰tûstí ale
vût‰inou ty kníÏky za to stojí.
V den D se jich chápou ochotné ruce, aby
je vyloÏily na stoly v kulturní místnosti
restaurace Praha na Masaryktownu, kde
procházejí dal‰ím a pﬁísnûj‰ím v˘bûrem
milovníkÛ knih.
„Máte tady nûco o Slovensku?“ „Na‰li jste
nûkdo druh˘ díl?“ „Nena‰li bychom tady
ãítanku, chceme, aby na‰e dûti umûly ãesky
i slovensky,“ dotazují se anonymní tiché hlasy
zájemcÛ o doplnûní svazkÛ jiÏ pﬁed chvílí
nabyt˘ch. V místnosti, kde se ten ráj knih, jak
jej po ãapkovsku nazvala reÏisérka Brigita
Hamva‰ová, zatímco hlavní organizátorka a
autorka “pﬁekupování” pouÏit˘ch knih Julie
Novotná KniÏní nedûlí, se jenom ‰eptá.
¤ekla bych posvátnû ‰eptá, protoÏe
ãtenáﬁova soustﬁedûnost na obsah slov je
nûco jako ozdravující spánek. Nikdo jej nesmí
vyru‰it.
A tak stejn˘m zpÛsobem jako onen poslední
balík s kníÏkami, nalezl místo i onen tisíc, v
nichÏ si kaÏd˘ mohl najít nûco pro sebe zahrádkáﬁi, kuchaﬁi a labuÏníci, zájemci o
historii, kutilové, sbûratelé encyklopedií,
pochopitelnû i malí ‰koláãci ãi mlad‰í dûti. Ty
kníÏky v ãeském a slovenském jazyce mûly
v˘sadu b˘t uskládány na stolech, v jin˘ch
jazycích poléhávaly v bednách pod stoly.
Ale kaÏd˘ z tradiãních hostÛ uÏ toto pravidlo
zná. A také ví, Ïe vedle tûchto kníÏek je
moÏné nalézt tﬁeba i gramofonové desky.
Tentokráte tam byly v nabídce dokonce i
Matu‰ka, Such˘ a Pilarová - bezesporu je
tam vytlaãila novodobá CD - a celá ﬁada dûl
znám˘ch klasikÛ. Na rozdíl od této nedûle
24. ﬁíjna - ta pﬁedchozí mûla více nabídek z
oblasti lidského zdraví a zdravého stravování.
Ale tak uÏ to chodí. Jednou to, podruhé zase
ono. A snad i proto je taková kniÏní nedûle i
nedûlí dobrodruÏnou. Nikdo dopﬁedu neví,
co mu pﬁinese. I kdyÏ nutno dodat, Ïe nejeden
takov˘ trpûliv˘ sbûratel si za tûch deset let,
co se poﬁádají, poﬁídil celé sbírky autorÛ.
TakÏe, komu podûkovat nyní? Vlastnû

Foto: V. Kohoutová

poﬁád tûm stejn˘m lidem - vedle Julie Novotné
a nûkolika ochotníkÛ také paní Janû Sadek
a paní Danu‰ce Janoudové, ãlence MMI (a
jeho boardu). Jedna jiÏ ‰est let “drÏí” ruku na
pokladnû, ta druhá s úsmûvem - jako vÏdy sleduje okolní cvrkot, co kdyby bylo zapotﬁebí
artikl pﬁerovnat ãi doplnit, anebo ten “centov˘”
nákup (malá kníÏka za padesátník, vût‰í za
dolar a ta nejvût‰í za dva) napakovat do
ta‰ek , a také se musí prohodit ﬁeã s mil˘mi
znám˘mi a tﬁeba se pochlubit i tím, jak je to
dvojnásobné prababiãkování náramnû
krásné… Jednodu‰e ﬁeãeno, kniÏní nedûle
jako vy‰itá. Tûm, co se du‰iãka tetelila nad
v˘bûrem, matiãka pﬁíroda nadûlila je‰tû
jednu radost - krásn˘ sluneãn˘ den a
nepﬁeberné mnoÏství podzimních barev.
Pﬁijìte pﬁí‰tû také, tentokrát bude ﬁeã o
vybarvování jarním…
Text ãlánkÛ a foto: Vûra Kohoutová
***
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,10 CDN $
4,03 CDN $
19,61 Kã
24,81 SK
1,24 CDN $
1,61 CDN $

Toronto Star - 28.10.2004

1 CDN $
1 US $
1 EURO
100 Sk
Quick - 29.10.2004

20,27 Kã
24,76 Kã
31,54 Kã
78,96 Kã

5

6

satellite

Press

1-416

Denní kronika
26.10.2004

Zemﬁel dûtsk˘ psycholog
Zdenûk Matûjãek
PRAHA - Ve vûku 82 let vãera zemﬁel Zdenûk
Matûjãek, nestor ãeské dûtské psychologie.
Popularizátor vûdeck˘ch poznatkÛ, jeden z
prvních kritikÛ socialistického modelu
kolektivní v˘chovy a zastánce klasického
modelu rodiny byl znám jako autor mnoha
ãlánkÛ a knih o v˘chovû.
Pro tohoto vûﬁícího kﬁesÈana byl
charakteristick˘ laskav˘ a citliv˘ pﬁístup k
dítûti a k lidskému Ïivotu vÛbec, schopnost

dodávat odvahu a vyz˘vat k nadûji za v‰ech
okolností.
Matûjãek se jako klinick˘ psycholog podílel
na v˘zkumu specifick˘ch poruch uãení. Ve
vûdecké práci se zamûﬁil na dlouhodobé
v˘zkumy sledující osudy dûtí vychovávan˘ch
mimo rodinu a vûnoval se v˘voji dûtí v
sociálním ohroÏení. Matûjãkov˘m heslem bylo
“Trest nevychovává”. Mûl se pÛvodnû stát
stﬁedo‰kolsk˘m uãitelem, vystudoval filosofii
a moderní literaturu. Politické pomûry mu
v‰ak nedovolily takové povolání vykonávat.
Uplatnûní nejprve na‰el v praÏském
Sociodiagnostickém ústavu, pozdûji
pﬁejmenovaném na Dûtskou psychiatrickou
ambulanci, kter˘ se zab˘val sociálnû a

zdravotnû postiÏen˘mi dûtmi a rodinami.
Roku 1996 jej za v˘sledky v lékaﬁské vûdû
prezident Václav Havel vyznamenal medailí
Za zásluhy. Cenu mu udûlila také Nadace
Pangea hlásící se k odkazu Komenského, a
to za “odkr˘vání mûlãin a hlubin svûta dûtsk˘ch
radostí, úzkostí a nelásky”.
Loni obdrÏel pamûtní medaili svatého
Václava, kterou ãeské církve udûlují
osobnostem, jeÏ celoÏivotní prací pﬁispûly k
rozvoji ideálÛ duchovního svûta a obãanského
porozumûní.
Dr. Matûjãek nav‰tívil nûkolikrát Kanadu a
není bez zajímavosti, Ïe mu univerzita v
Saskatchewanu udûlila ãestn˘ doktorát.
***
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âesi mali ‰tátny sviatok
Hoci sa v˘roãie vzniku âeskoslovenskej
republiky, 28. október 1918, na Slovensku
nete‰í takej úcte ako v âesku, kde je v
tento deÀ ‰tátny sviatok, bol v Ko‰iciach
odhalen˘
spoloãn˘
pamätník
zakladateºov âSR Tomá‰a Garriguea
Masaryka a Milana Rastislava ·tefánika.
Pre pomník vybrali aj symbolické miesto
- na rohu Masarykovej a ·tefánikovej
ulice.
Na Slovensku bol tento dátum aÏ po
niekoºk˘ch rokoch po rozdelení federácie
oznaãen˘ za pamätn˘ deÀ, ktor˘ v‰ak
nie je dÀom pracovného voºna.
Premiér Mikulá‰ Dzurinda vãera pri
príleÏitosti v˘roãia povedal, Ïe skúsenosti
âechov a Slovákov pri formovaní
spoloãného ‰tátu v roku 1918 pomohli
Slovensku pri ceste do Európskej únie. Z
vtedaj‰ích udalostí je podºa premiéra
dôleÏit˘ “odkaz o v˘zname dohody o
základn˘ch otázkach ‰tátu a národa aj
navzdory váÏnym názorov˘m rozdielom”.
V˘hodou oboch ‰tátov v teraj‰ej meniacej
sa Európe sú podºa Dzurindu najmä
skúsenosti z vtedaj‰ieho hºadania
kompromisov a spravodliv˘ch pravidiel.
***
2.11.2004

SMK varuje slovenskú
koalíciu

Petr ChudoÏilov: JeÏek sám sobû kadefiav
JeÏek sám sobû kadefiav, praví staré ãeské
úsloví o lidech neschopn˘ch hlub‰í spoleãenské
reflexe. Ménû vzne‰enû se dá totéÏ fiíci slovy:
Necejtí se. Vûtiãka mi vytanula na mysli pfii
ãetbû tiskoviny METRO z 21. záfií. Tomá‰ JeÏek,
ekonom a b˘val˘ ministr, se zde pfiipojil k
vefiejné diskusi o potfiebnosti sníÏit vûkové
hranice trestné zodpovûdnosti, inspirované
nûkolika brutálními zloãiny, jichÏ se v poslední
dob û u nás dopustili mladiství, trestn û
nepostiÏitelní pachatelé. Spoleãnost neposílá
zloãince do vûzení kvÛli jejich nápravû, n˘brÏ
proto, aby nemohli vraÏdit a loupit dál, pí‰e
JeÏek. Pfiedstavy, Ïe vûzení zloãince pfievychová
jsou pr˘ fale‰né a ne náhodou se jich kdysi
chopili komunisti jako prostfiedku k manipulaci
bytosti. V 50. letech byl dokonce ze ‰kolních
osnov vykázán i slavn˘ genetik Gregor Mendel.
D Û vod byl prost ˘ : genetici nevyvratiteln û
dokazovali, Ïe prostor pro v˘chovu a pfiev˘chovu
je velmi mal˘. JeÏkovy voãi! A co taková Austrálie,
kam britské impérium dlouhá desetileté vyváÏelo
svoje zloãince? Dûdiãné zatíÏení sem nebo tam,
zloãinci vybudovali v Austrálii to, ãím kontinent
dnes je. Mimochodem, pravicového politika
Tomá ‰ e Je Ï ka zajisté pot û‰ í, Ï e potomci
australsk˘ch vyvrhelÛ v tûchto dnech nechali

ve volbách ji Ï po ã tvrté za sebou zvít û zit
konzervativní liberálnû nacionalistickou koalici.
To, co z úvah hobby-genetika jen mlhavû
probleskuje, t fi eba preventivní sterilizace
geneticky defektních rodiãÛ, fiíká Ludvík Vaculík
v Lidov˘ch novinách 14. záfií na plnou hubu: A
jestliÏe nûkdo z vás vyslovíte, Ïe by se ti
Ïivoãichové, z nichÏ nikdy slu‰n˘ ãlovûk nebude,
mûli utrácet, pfiidám se k vám. Já nevím o
pfiípadu, Ïe by dûcko pro‰lé vûzením a potom
dal‰ím vûzením se vyvinulo v ãlovûka. Komunisté
kdysi Vaculíkovi tolerovali mnohé, co se jin˘m
neodpou‰tûlo; mylnû se teì domnívá, Ïe v
otevfiené spoleãnosti mÛÏe v‰echno. JeÏek v
citovaném ãlánku správnû fiíká, Ïe spoleãnost
se musí chránit p fi ed t û mi, kdo hrub ˘ m
zpÛsobem poru‰ují pravidla správného chování.
Vaculíkovy obãasné neuvûfiitelnû prasácké a
fa‰istoidní v˘levy jsou jasn˘m poru‰ením tûchto
pravidel. Ideální zemí je pro nûj takové KongoKinshasa, kde rozhnûvan˘ lid koncem leto‰ního
záfií zaÏiva upálil a ukamenoval tfiicet dûtí ulice.
Z tûchto pfiedãasnû zral˘ch plodÛ spoleãnosti se
uÏ slu‰n˘ ãlovûk, pravda, v Ïádném pfiípadû
nevyvine.
Basilej 13. 10. 2004
Napsáno pro studentsk˘ ãasopis BABYLÓN.

BRATISLAVA-sme(sp,bj)-Vznik
“slovenskej koalície” v budúcich voºbách
do Ïúp najmä na juhu Slovenska chápe
SMK ako protimaìarskú iniciatívu a
predseda SMK Béla Bugár povedal, Ïe to
ovplyvní aj politiku na celo‰tátnej úrovni.
Voºby v Ïupách majú byÈ o rok, parlamentné
voºby o dva roky.
Politológ László Öllös si myslí, Ïe
“nacionalizácia regionálnej politiky” povedie
k nacionalizácii politiky na celo‰tátnej
úrovni. Sociológ Pavel Haulík to tak
dramaticky nevidí a na adresu SMK dodal,
Ïe sa musí nauãiÈ správaÈ menej ako etnická
a viac ako ‰tandardná strana.
Súãasní koaliãní partneri SMK tvrdia, Ïe
regionálna politika s celo‰tátnou nesúvisí.
Slovenská predvolebná koalícia má
vzniknúÈ zatiaº len v dvoch Ïupách. V
nitrianskej má dnes SMK väã‰inu, ale
predsedom kraja je Milan Belica z HZDS.
Peter Oremus zo Smeru hovorí, Ïe situácia
je neúnosná, lebo Belica nepodpísal vy‰e
50 uznesení, ktoré presadila SMK.
Druhou Ïupou, v ktorej má vzniknúÈ
“slovenská koalícia”, je trnavská, kde SMK
dnes nemá ani väã‰inu, ani Ïupana.
***

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

(416) 306-0524
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Better Health Care for Canadians:
A 10-year plan
De meilleurs soins de santé pour les Canadiens :
plan d’action sur 10 ans
Working together, the Prime Minister, Premiers and Territorial leaders have signed a 10-year plan, supported by $41 billion
in new federal funding, that will lead to better health care for Canadians.
Better Health Care

Shorter Waiting Times

✓ Reduce waiting times
❏

The federal, provincial and territorial governments have committed to report
clearly on the progress we are making in health care and, for the first time will
report on progress in reducing waiting times.

• Improve access so that Canadians don’t wait as long for key tests, treatments
and surgeries

✓ More Doctors, Nurses and other Health Professionals
❏
• Plans to train and hire more health professionals while also developing
faster accreditation for foreign-trained health professionals

✓ Expand home care
❏
• Provide better support for people being cared for or recovering at home

✓ Improve access to family and community care
❏
• Increase 24/7 access to doctors, nurses and other health professionals

✓ Better Access to Needed Medicines
❏
• A commitment to manage drug costs and ensure that no family is forced to
choose between needed medicines and financial ruin

✓ Improved Aboriginal Health
❏
• New investments and better planning to close the gap between Aboriginals
and other Canadians in terms of health

✓ Comparable indicators … so we can measure
❏
• Federal, provincial and territorial governments will use comparable information
to report their progress in improving access to doctors, and to diagnostic
and treatment procedures

✓ Benchmarks … so we know what we are striving for
❏
• Federal, provincial and territorial governments will set medically acceptable
waiting times – based on advice from medical experts – starting with cancer,
heart disease, diagnostic imaging, joint replacement, and sight restoration

✓ Targets … to drive change
❏
• Provincial and territorial governments will set their own targets and report
annually to citizens on progress in reducing waiting times

Canadians will see for themselves where their health care money
is going and how it is making a difference.

Le premier ministre du Canada et les premiers ministres provinciaux et territoriaux ont de concert adopté un plan
d’action décennal qui, grâce notamment à un nouvel investissement fédéral de 41 millards de dollars, consolidera les
soins de santé pour tous les Canadiens.
De meilleurs soins de santé :

Réduction des temps d’attente :

✓ réduction des temps d’attente
❏

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de rendre
compte des progrès accomplis dans le domaine de la santé et, pour la première
fois, dans la réduction des temps d’attente.

• améliorer l’accès pour que les Canadiens obtiennent plus vite les tests
cruciaux, les traitements et les chirurgies essentiels

✓ davantage de médecins, d’infirmières et d’autres professionnels
❏
de la santé
• élaborer des plans plus former et recruter davantage de professionnels
de la santé, et accréditer plus rapidement ceux formés à l’étranger

✓ élargissement des soins à domicile
❏
• améliorer le soutien aux personnes soignées ou en convalescence à domicile

✓ meilleur accès aux services de santé à la famille et communautaires
❏
• augmenter l’accès en tout temps à des médecins, infirmières et autres
professionnels de la santé

✓ meilleur accès aux médicaments essentiels
❏
• gérer les coûts des médicaments afin qu’aucune famille n’ait à choisir entre
les médicaments et la déchéance financière

✓ amélioration de la santé des Autochtones
❏
• investir de nouveaux fonds et mieux planifier pour combler l’écart entre les
soins de santé offerts aux Autochtones et aux autres Canadiens

✓ des indicateurs comparables… pour mesurer les progrès
❏
• les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux utiliseront des
indicateurs comparables pour rendre compte de l’amélioration de l’accès
aux médecins, aux services de diagnostic et aux traitements

✓ des jalons… pour préciser le but visé
❏
• les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux établiront des temps
d’attente médicalement acceptables – fondés sur l’avis d’experts – d’abord
dans les domaines du cancer, des maladies du cœur, de l’imagerie
diagnostique, des remplacements articulaires et de la restauration de la vue

✓ des objectifs… pour susciter le changement
❏
• chaque gouvernement provincial et territorial établira ses propres objectifs
pour les temps d’attente et rendra compte annuellement aux citoyens des
progrès réalisés

Les Canadiens pourront constater à quoi sert leur argent affecté
aux soins de santé et les résultats déterminants qu’il produit.

To obtain a copy of “The 2004 Health Care 10-Year Action Plan at a Glance”,
call 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) or, to see it on the web, click www.canada.gc.ca/healthplan.
Pour obtenir un exemplaire du document « Aperçu du plan d’action décennal sur les soins de santé 2004 »,
composez le 1 800 O-Canada (1 800 622-6232). Vous pouvez aussi le consulter sur Internet à
www.canada.gc.ca/plansante.
Government
of Canada

Gouvernement
du Canada
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IVANA WELLS
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

Nejnovûj‰í ãeské bestsellery,
(Viewegh, Ulã, Kuras, Fr˘bová, Legátová, HÛlová ...)
politické, historické i romantické romány, dûtské knihy, kuchaﬁky,
detektivky i biografie ... 100 rÛzn˘ch CD (hudba, pohádky, mluvené slovo), nauãné i zábavné
CDROM, filmy na DVD, kﬁíÏovky, slovníky, uãebnice, kalendáﬁe 2005, CZ nálepky, karty,
hraãky a dal‰í ãeské vûci ...

to v‰e máme pﬁipravené pro Va‰í vánoãní nadílku

Bonus: S nákupem (CA$ 80.00) pﬁiloÏíme zdarma kvalitní hodinové

DVD PRAHA nad kter˘m se Vám bude tajit dech ...
Romantick˘ v˘let je doprovázen hudbou B. Smetany a A. Dvoﬁáka.
(Toto DVD je vhodné pro v‰echny druhy DVD pﬁehrávaãÛ.)

Nav‰tivte na‰e webové stránky

www.czech-books.com
nebo volejte zdarma 1 877 287 1015
a my Vám po‰leme ná‰ nov˘ vánoãní katalog
We are your source for Czech books and Czech music

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
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Klinika integrované mediciny této klinice staãí, kdyÏ se podíváte na
internetovou adresu:
v Etobicoke

Není tajemstvím, Ïe tradiãní západní www.integratedmedicine.ca
abe/foto: V. Kohoutová
lékaﬁství a alternativní medicina jsou v
Oslavy
28. ﬁíjna
jakémsi napûtí. Ne vÏdy dochází k
Podobnû jako v minul˘ch letech, i letos se
konaly oslavy v˘roãí vzniku první
âeskoslovenské republiky v kostele sv.
Václava. Tentokrát oslavám byla pﬁítomna
konzulka Viera Jare‰ová z Montrealu, která
se vlastnû poprvé pﬁedstavila torontské
krajanské veﬁejnosti. JelikoÏ se v minul˘ch
dnech uzavﬁel honorární konzulát v Torontu,
budou znovu otevﬁeny konzulární dny, ale
nebude to na starém místû v Kampeliãce, ale
bude to na Masaryktownu. NejbliÏ‰í budou v
pátek 19. listopadu 2004 od 13 do 17 hodin.
A pak vÏdy tﬁetí pátek v mûsíci. Bûhem
pochopení z jedné i z druhé strany a nedûlního odpoledne pﬁednesl také báseÀ
pﬁesto mnohdy by staãilo navázat na Viktora Dyka herec Nového divadla v Torontu
pozitivní stránky toho, co oba zpÛsoby Bohou‰ Máca, zazpívala Josefínka Tichá a
léãení pﬁiná‰ejí. âasto je otázka zdraví âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor. Odpoledne
spojená i s prevencí. Du‰evní zdraví uvádûla Radmila Locherová.
abe
podmiÀuje tûlesné a naopak. Michal a
Dana Eisnerovi v minul˘ch dnech otevﬁeli
na 2921 Lakeshore Blvd. W. v Etobicoke
kliniku, kde se v‰e nachází pod jednou
stﬁechou. V jedné budovû se mÛÏete
dovûdût podrobnosti o psychoterapii ãi
vniknout do tajÛ yogy nebo thai-chi,
Helena Hudáková vám mÛÏe pomoci pﬁi
rÛzn˘ch problémech s reflexologií. Jindy
zase je zapotﬁebí léãivá masáÏ nebo
akupunktura. Klinika se má starat nejen
o tûlo, ale i o du‰i: Mind and Body harmonie mysli a tûla je v programu Konzulka Viera Jare‰ová pﬁi oslavách 28. ﬁíjna
kliniky a pokud byste chtûli vûdût více o v Torontu. V pozadí âs. bapt. sbor.

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

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/

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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Antonín Kubálek v Torontu
a PraÏské hudební slavnosti 2005

Antonín Kubálek letos hodnû koncertoval v âechách a na Moravû, obzvlá‰tû v
Jeseníku, o ãemÏ jsme jiÏ informovali. Letos na jafie mûl mít koncert i zde v Torontu.
Nakonec se uskuteãnil v den, kdy je v âeské republice státní svátek - 28. fiíjna 2004.
Tentokrát v‰e dopadlo, tak jak si Antonín Kubálek pfiedstavoval. V sále torontské
konzervatofie sice byla je‰tû volná místa, ale atmosféra byla skvûlá a navíc i labuÏník
mohl vychutnat skvûlou akustiku sálu. V první ãásti koncertu, hrál Antonín
Kubálek díla Vítûzslava Nováka a Leo‰e Janáãka. Pfied pfiestávkou jsme mohli sly‰et
Tfii slovanské tance v provedení Jamese Anagnosona a Leslie Kintona. Zde fascinovala
dokonalá souhra hudebníkÛ pfii ãtyfiruãním provedení na klavír.
V druhé ãásti nejprve Antonín Kubálek doprovodil Joela Katze pfii Smetanov˘ch
Veãerních písních. Na závûr koncertu, kter˘ byl vûnován roku ãeské hudby zaznûl
DvofiákÛv Klavírní koncert ãíslo 87 za doprovodu Marie Berard na housle, Steven
Danna na violu a Winony Zelenky na cello.
Antonín Kubálek má také vystoupit na PraÏsk˘ch hudebních slavnostech v pfií‰tím
roce. K tomu jsme dostali od paní Jarmily Gro‰kové z Prahy tyto informace: PhDr.
Ilja ·míd, fieditel festivalu uvedl v bulletinu PHS 2004: „KdyÏ pominu, Ïe dobré
hudby není nikdy dost a Ïe je na‰tûstí hodnû tûch správn˘ch fanou‰kÛ, ktefií by
poslouchali hudbu od rána do veãera, je zfiejmé, Ïe Praha, hudební srdce Evropy, je
v letních mûsících jen torzem toho, co anglick˘ cestovatel a hudebník Charles
Burney v 18. století nazval „konzervatofií Evropy“. Pravda, Praha i v létû zní hudbou
Mozartovou a Vivaldiho, obãas Smetanovou a Dvofiákovou, ale mimo velké sály, bez
‰piãkov˘ch interpretaãních v˘konÛ. Praze chybí letní festival hudby, které mají
mnohé evropské metropole. Pra Ï ské
hudební slavnosti chtûjí tento nedostatek
napravit.“
Po velkém úsp û chu prvního ro ã níku
pfiipravuje realizaãní t˘m PraÏské hudební
slavnosti 2005, které se op û t stanou
pfiehlídkou vynikajících ãesk˘ch interpretÛ,
sólist Û , dirigent Û , orchestr Û a sbor Û .
Festival se bude konat v nejlep ‰ ích
praÏsk˘ch koncertních síních, Dvofiákovû síni Rudolfina a Smetanovû síni Obecního
domu, tfii sborové a varhanní koncerty se uskuteãní pfiímo v centru Prahy, v
T˘nském chrámu na Staromûstském námûstí, kter˘ se py‰ní jednûmi z nejlep‰ích
varhan ve stfiední Evropû.
V programu jedenácti koncertÛ se pfiedstaví pfiední orchestry jako Symfonick˘
orchestr âeského rozhlasu, Státní filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc,
PraÏská komorní filharmonie, Janáãkova filharmonie Ostrava a dal‰í. Mezi sólisty
najdeme pianisty Antonína Kubálka (Kanada),Václava Máchu (âR), harfistku Janu
Bou‰kovou (âR), houslistu Václava Hudeãka (âR) a dal‰í.
PraÏské hudební slavnosti budou zahájeny 22. 7. 2005 v Dvofiákovû síni Rudolfína.
Pfiedstaví se Symfonick˘ orchestr âeského rozhlasu, kter˘ kromû Beethovenovy 7.
symfonie provede se sólistou Antonínem Kubálkem Klavírní koncert ã. 1 d moll
Johannesa Brahmse.
Ve spolupráci s redakcí SATELLITE budeme prÛbûÏnû ãtenáfie informovat o
zajímavostech t˘kajících se druhého roãníku PHS.
smid@pkf.cz, groskova@jes.cz
***

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

Z torontského koncertu: Antonín Kubálek a Joel Katz.

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

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

Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice

od 609 dolarÛ
(bez daní -k zakoupení do 6.11. 2004)

VídeÀ od 690 dolarÛ
(bez daní k zakoupení do do 4.11.2004)
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

V˘hodné letenky do âech a na Slovensko
Podzimní v˘prodej
Praha, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice
MoÏnost zakoupit lístky do dal‰ích evropsk˘ch mûst

Zimní dovolené
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

Rozjímání ...
Pí‰i tûchto nûkolik ﬁádkÛ tﬁi dny po poslední
pﬁedvolební debatû amerického
prezidenta a jeho oponenta pro leto‰ní
prezidentské volby v USA. Tomuto
pﬁedvolebnímu boji jsem vûnoval jistou,
nikoli ale vyãerpávající, pozornost. V
televizi vidûl jsem ﬁadu komentátorÛ a
pﬁizvan˘ch expertÛ, naslouchal jejich
anal˘zám a názorÛm, neodvaÏoval se
odhadnout, jak˘m pﬁíjmem jsou za své
úvahy odmûÀováni. A pﬁitom, jaká je jejich
míra odpovûdnosti? Co se stane, budouli se m˘lit? A co se stane, kdyÏ lékaﬁ urãí
‰patnû diagnózu, kdyÏ chirurg udûlá
nechtûnû chybn˘ pohyb sv˘m skalpelem?
Zvídavému ãtenáﬁi by se moÏná podaﬁilo
porovnat pﬁíjmy obou kategorií (snad
pomocí internetu?)
Podivn˘ je to dneska svût. Jaksi se
pozmûnila stupnice hodnot, zdá se mi.
Mnozí z tûch, co vykonávají (a snad i
dobﬁe ba skvûle) svojí konkrétní práci, z
toho ãi onoho dÛvodu jí ztrácejí. A dosáhlli takov˘ ne‰Èastník ãtyﬁicítky neﬁku-li
padesátky, jeho nadûje na znovu zapojení
do budování spoleãenského blaha je více
neÏli nejistá. Ale abych neodboãoval...
Samozﬁejmû, Ïe prezident dnes jediné
svûtové velmoci, jemuÏ úﬁad poskytuje
znaãnou moc, ale i znaãnou
zodpovûdnost, zaslouÏí si svÛj pûkn˘ plat
(nejsem si ale jist, Ïe to platí i pak, kdy uÏ
je mimo svoji funkci). Neznám platy
americk˘ch kongresmanÛ a senátorÛ, ale
jsem si jist, Ïe to Ïádná almuÏna není
(ostatnû, kdybych se po tom pídil, internet,
ten v‰evûd, nabídl by mi moÏná odpovûì).
To je ale jakési status quo o kterém se
rozepisovat nechci.
V prÛbûhu prezidentsk˘ch debat sdûleno,
Ïe pánové od médií nejsou na tom se
sv˘mi pﬁíjmy nikterak ‰patnû.
Ov‰em, Ïe jistá bystrost a inteligence
spolu se srozumitelností projevu, jsou
základními poÏadavky pro takové
zamûstnání. Ale, sleduje pﬁedvolební
kampaÀ, naslouchaje názorÛm tûchto
expertÛ, analyzátorÛ, korespondentÛ a
jin˘ch znalcÛ sociologicko-politick˘ch
situací ve Spojen˘ch státech, napadlo
mne, Ïe jejich v˘kony vlastnû pro
posluchaãe neznamenají o mnoho víc neÏ
tﬁeba záznam vystoupení Jacka Bennyho
nebo Caroll Burnett, s tím rozdílem, Ïe
thematika se li‰í ve v˘znamnosti. Zde ale
tﬁeba malého vysvûtlení: zmínûné skeãe
posluchaãe pobaví a pﬁivedou na pﬁíjemné
my‰lenky, zatímco politiãtí analyzátoﬁi, aÈ
uÏ se ve sv˘ch sdûleních m˘lí nebo ne,
vût‰inou zpÛsobují posluchaãi nejistotu a
neklid.
UÏ dávno povaÏuji pﬁedvolební kampanû
americké za divadlo, zbyteãnû dlouhé,
zbyteãnû matoucí, zbyteãnû drahé. A
ãasto, hledû na fangle na konvencích a
jásající delegáty - za ponûkud infantilní.
A pﬁece, nevdûãím, stejnû jako tisíce, ba
miliony jin˘ch lidí, právû této zemi,
Spojen˘m státÛm americk˘m, za moÏnost
Ïít svÛj Ïivot v jin˘ch, pﬁíjemnûj‰ích a
lid‰tûj‰ích podmínkách neÏ jaké mi
poskytla vlastní domovina (navzdory tomu,
Ïe m˘m druh˘m domovem stala se zemû
sousední, Kanada)? A nepoznamenala
snad tato velmoc svûtové dûní stále je‰tû
více pozitivnû neÏli, v dÛsledku souãasné
komplikované situace v Iráku, negativnû?
Na takovou otázku mám zcela
jednoznaãnou odpovûì. Na ní mnoho
nezmûní ani argument, Ïe ve‰kerá pomoc
USA Evropû nedûla se zadarmo. Ale pﬁes
zaplacenou cenu zemû, které pomoc
pﬁijaly, nelitovaly toho snad ani den, tedy
dle mého názoru.

Zdá se, Ïe situace americk˘ch voleb v
roce 2000 se bude opakovat. Ani jeden
kandidát nedokázal získat sv˘mi v˘kony
rozhodující náklonnost obãanstva (zde
podot˘kám, Ïe v˘zkumy veﬁejného
mínûní dle mého názoru mnohdy pÛsobí
více ‰kody neÏ uÏitku). Pikantní (nebo
lépe nechutné) je, jak jsem se doãetl, Ïe
obû strany, Demokraté i Republikáni,
najali jiÏ zástupy právníkÛ, kteﬁí budou o
tûsném v˘sledku voleb (kter˘ se oãekává)
rozhodovat, tahat se, argumentovat,
‰trachat se v ústavû.
Nevím, proã volební systematika není v
USA jednotná pro v‰echny státy, proã v
této zemi pokroku a vyspûlé technologie
mohlo dojít k onomu fiasku na Floridû v
roce 2000 (tím nechci ﬁíci, Ïe vyhrát mûl
vlastnû A. Gore).
Konec studené války a totality
uplatÀované SSSR na své satelitní zemû
rozhodnû, navzdory dÛsledkÛm
negativním (a optimisty, v tomto pﬁípadû
i mnou, nepﬁedpokládan˘mi), které se
objevily po jejím rozpadu, zdaleka
neznamená, Ïe se stala chyba. NeboÈ
Ïivot a moÏnosti v mé domovinû a okolí
vrátil se do lidského normálu, navzdory
ochablosti politikÛ a neru‰ené ãinnosti
tuneláﬁÛ a podvodníkÛ.
BohuÏel, svûtové dûní poznamenal
faktor nov˘, teror. Jeho hrÛza nezmen‰í
se vysvûtlením a jeho zdÛvodnûním jak
se o to snaÏí kupﬁ. N. Chomsky a jiní
myslitelé. Mám zato, Ïe dnes je politická
situace
ve
svûtû
mnohem
komplikovanûj‰í neÏ za bující studené
války. Tato válka s terorismem stala se
horkou. Militantní komunismus byl
vystﬁídán fundamentalistick˘m islámem
a jím ‰íﬁen˘m terorem. A lidstvo si zvyká.
A to je hrozné.
TakÏe, ve vûci vûci volby amerického
presidenta a jeho úkolu uvést svût k
poklidnému normálu: nejsem si jista, zda
pro takov˘ úkol jsou vybráni nejlep‰í
kandidáti v zemi. V tomto názoru mne
utvrdilo sledování onûch tﬁí debat
pﬁená‰en˘ch televizí. A pﬁiznám se, Ïe
jednou nebo dvakrát vzpomnûl jsem na
V. Havla. Aã jeho moc co do vlivu na
svûtové dûní byla v podstatû nulová ...
15. ﬁíjna 2004
Vladimír Cícha - Vancouver
***

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

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

Tel.: (416) 537-7698
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K bratrÛm Ma‰ínÛm
Tisk v âR, právû tak jako tisk krajansk˘ v zahraniãí
vûnuje obnovenou pozornost pﬁípadu skupiny bratﬁí
Ma‰ínÛ. TaktéÏ ve v˘tisku Satellitu 1-416 ze dne
29. 7. 2004 (téÏ 15. 7. a 26.8.2004) je nûkolik
zmínek a úvah na v˘‰e zmínûné téma. Zv˘‰enou
pozornost jsem vûnoval va‰emu ãlánku, víceménû
filozofické úvaze, ze které je zﬁejmé, Ïe zastáváte
kritick˘ a pravdûpodobnû odsuzující postoj k akcím
bratﬁí Ma‰ínÛ. Jako vÏdy va‰e úvahy vypl˘vají z
charakteru vûﬁícího ãlovûka, jímÏ bezesporu jste,
ãlovûka odsuzujícího násilí a snaÏícího se jednat v
zájmu spravedlnosti a pravdy. Domnívám se, Ïe
mohu taktéÏ sám sebe povaÏovat za ãlovûka
vyznávajícího podobné Ïivotní zásady. Aãkoliv
nerad (musím zde podotknout), tentokráte zastávám
rozdílné stanovisko k va‰í filosofické úvaze, coÏ s
nejvût‰í pravdûpodobností vypl˘vá z vûkového
rozdílu nás obou v letech následujících násilné
pﬁevzetí politické a vojenské moci v âeskoslovensku
v únoru 1948. Jsem roãník narozen˘ 1929, tedy
pﬁím˘ pamûtník politick˘ch událostí v letech pﬁed i
po roce 1948. V dobû kdy skupina bratﬁí Ma‰ínÛ
uskuteãÀovala své akce, bylo doslova hrÛzou
ohromenému ãeskoslovenskému lidu zcela jasno,
kterak smrtelnû váÏnû byl mínûn komunisty
sebevûdomû vyhlá‰en˘ tﬁídní boj, ve skuteãnosti
brutálnû vedená, nesmiﬁitelná válka proti tûm, kdoÏ
dosud usilovali o budování âeskoslovenska na
demokratick˘ch principech. Komunisté bezohlednû
uvádûli ve skutek legendární Gottwaldovo
prohlá‰ení, jím pronesené jiÏ v roce 1927 na
zasedání ãeskoslovenského parlamentu: „…já se
chodím do Moskvy uãit! A víte co? Uãit se od
rusk˘ch bol‰evikÛ, jak vám zakroutit krkem!“
V roce 1948 a v letech následujících byly jiÏ
známy otﬁesné skuteãnosti - v˘sledky tﬁídního boje
v SSSR i v ostatních komunistick˘ch satelitních
státech (KatyÀ - povraÏdûní mnoha tisícÛ polsk˘ch
dÛstojníkÛ a pﬁíslu‰níkÛ ‰lechty a inteligence). V
âeskoslovensku na pﬁímou v˘zvu SSSR byl vydán
tzv. Zákon na ochranu republiky, ve skuteãnosti
nástroj na inscenování politick˘ch procesÛ proti
nevinn˘m lidem, s následn˘m uskuteãÀováním
justiãních vraÏd a zloãinÛ. Komunistické kampanû
a akce provádûné v takovém rozsahu byly dÛkazem
toho, Ïe se nejednalo o obãasné úchylky a omyly
komunistické strany, ale o jasn˘ a neúprosn˘ zámûr
- likvidaci v‰ech potenciálních odpÛrcÛ
komunistického systému a likvidaci práv a svobod
na‰ich národÛ. (Paradox: hle, jak pﬁípadnû se jeví
jedna z moudrostí dávného socialistického filosofa
G. W. Hegela podle prostﬁedkÛ pozná‰ cíle…)
·ílená ma‰inérie zla (vím zní to melodramaticky,
av‰ak taková byla skuteãnost), kde v ﬁadách
komunistick˘ch zaslepencÛ, opit˘ch svoji
neomezenou mocí byli ãasto pouÏíváni neurvalci,
nepﬁíãetnû ukájející své násilné a sadistické choutky
pﬁi vy‰etﬁováních ve vûzeních a táborech uranov˘ch
dolÛ. V prÛbûhu prvních let vyhlá‰eného tﬁídního
boje mûli obãané âeskoslovenska pﬁíleÏitost
seznámit se s v˘sledky tohoto boje: brutální zásahy
policie proti tisícÛm studentÛm jdoucím v únoru
1948 Nerudovou ulicí k prezidentu E. Bene‰ovi na
Hrad, popravy Milady Horákové, generála Helidora
Píky a mnoh˘ch dal‰ích z ﬁad vojákÛ, policie,
dÛstojníkÛ a zcela nevinn˘ch obãanÛ. Zat˘kání
církevních hodnostáﬁÛ, profesorÛ, uãitelÛ, ãinovníkÛ
Sokola, skautingu. VyakãÀování (akãní v˘bory) tj.
okamÏité propou‰tûní vedoucích pracovníkÛ odborníkÛ, na jejichÏ místo byli dosazeni lidé ãasto
neschopní, av‰ak komunistickou stranou provûﬁení.
Inscenování politick˘ch i jin˘ch procesÛ (se ãleny
ãs. národního hokejového t˘mu a jejich dlouholeté
uvrÏení do táborÛ uranov˘ch dolÛ). Degradování,
Ïaláﬁování, dokonce i popravy vojákÛ a dÛstojníkÛ,
zejména pﬁíslu‰níkÛ ãs. zahraniãních armád, taktéÏ
uvrÏen˘ch do uranov˘ch dolÛ. Vyhnání vlastníkÛ
zemûdûlsk˘ch pozemkÛ a jejich usedlostí, které
jejich rody budovaly a zvelebÀovaly po mnohé
generace.
A v tomto ovzdu‰í v dobû pro na‰í zemi pohnuté
a kruté byli to bratﬁí Ma‰ínové a spoleãníci, kteﬁí
jako jedni z nemnoh˘ch se rozhodli sebevûdomou
Gottwaldovu v˘zvu k tﬁídnímu boji pﬁijmout, jak jim
velelo jejich vlastní svûdomí. âlenové skupiny
prokazatelnû, bez úmyslu získat svoji ãinností osobní
prospûch, riskovali své Ïivoty ve vûci spravedlivého
odporu proti znásilÀování své zemû komunisty,
kteﬁí tak jednali v zájmu SSSR. Tﬁídnímu boji padlo
za obûÈ desetitisíce nevinn˘ch, Ïaláﬁovan˘ch, ãasto
nelidsky t˘ran˘ch a popraven˘ch. Jest pochopitelné,
Ïe i na stranû komunistick˘ch diktátorÛ byli padlí v
tﬁídním boji, kter˘ sám nekompromisnû vyhlásili a
uskuteãÀovali, spoléhajíc na bezbrannost národa,
kter˘ znásilnili.
Zabití ãlovûka je vÏdy tragickou událostí a ãasto
b˘vá diktováno rovnûÏ tragick˘mi okolnostmi a
pﬁíãinami, tak jak je právû v pﬁípadû ãinnosti skupiny
bratﬁí Ma‰ínÛ. Jak jsem prohlásil, jiÏ na jiném místû
- sorry, ale ti, kteﬁí byli komunistick˘mi vládci více
neÏli dokonale provûﬁeni, jejich spolehlivost a
vûrnost komunistickému zﬁízení prokázána a jimÏ
tudíÏ byly zbranû ve jménu tﬁídního boje svûﬁeny ve jménu tﬁídního boje padli. Takov˘ je zákon reality
Ïivota, kter˘ nelze dle libosti, potﬁeby a zaujatosti
opomíjet. Tak jako bratﬁí Ma‰ínové a spoleãníci
vûdûli, na které stranû barikády chtûjí stát, byli jiní,
kteﬁí si vyvolili stranu druhou, aãkoliv po
komunistickém puãi v únoru 1948 museli si b˘ti
vûdomi, Ïe slouÏí na stranû tyranie a zla.

K va‰emu stanovisku, Ïe nemÛÏete souhlasit s
prostﬁedky, jak˘ch tato skupina pouÏila. V prÛbûhu
mnoh˘ch let odbûru Satellitu 1-416 mûl jsem
pﬁíleÏitost vypozorovat va‰i snahu o objektivní
anal˘zování rÛzn˘ch problémÛ a situací, pﬁedev‰ím
z hlediska humánního, coÏ je u vás obvyklé. Av‰ak
chtûl bych zde poloÏit otázku - jaké jiné prostﬁedky
jste mûl na mysli, Ïe mûly b˘t pouÏity v dobû útlaku
a terorizování velké ãásti národa? Snad vrhání
shnil˘ch rajãat, vajec a cibule? Vím zní to cynicky a
ironicky - tedy konec sarkasmu. Je pﬁece v‰eobecnû
známo, kterak komunisté v padesát˘ch letech
nakládali s lidmi, zvlá‰tû s novináﬁi a spisovateli,
kteﬁí se odváÏili kriticky posuzovat politick˘ v˘voj v
âeskoslovensku. Tedy bojovat slovy, jak jste mûl
pravdûpodobnû na mysli. Zde bych chtûl
pﬁipomenout osud básníka a spisovatele Závi‰e
Kalandry, ãlovûka od mládí oddaného
komunistick˘m idejím, obdivovatele Sovûtského
svazu. Jeho pozdûj‰í vlastní zku‰enosti a poznatky,
vedoucí k mírné kritice politického systému v SSSR
mûly pro nûho tragické následky. Komunisté
neváhali odsoudit jej k trestu smrti v inscenovaném
politickém procesu a popravit.
Proti teroru, zlu a násilí je tedy nutno se vzepﬁít
silou, jak bratﬁí Ma‰ínové a spoleãníci coby správní
vlastenci uãinili.
K va‰í úvaze o logickém kotrmelci, Ïe kdyÏ
komunisté hlasují proti násilí a i kdyÏ jiní jsou proti
násilí, Ïe tito jsou vlastnû komunisté. Jedno vÛbec
nepodmiÀuje druhé. ZáleÏitost je zcela jasná - bez
kotrmelcÛ. Komunisté hlasují proti skupinû bratﬁí

Ma‰ínÛ, nikoliv Ïe jsou proti násilí, ale protoÏe coby
následovníci idejí sv˘ch pﬁedchÛdcÛ nemohou
spolknout hoﬁkou pilulku v podobû toho, kterak jim
bratﬁí Ma‰ínové a Milan Paumer vypálili rybník
(omlouvám se za pouÏití lidového mudrosloví situaci tak dokonale vystihující). Proti pﬁesile více
neÏli dvaceti tisíc bezpeãnostních jednotek, taktéÏ
policejních jednotek NDR a jednotek sovûtsk˘ch
probojovali se Ctirad Ma‰ín, Josef Ma‰ín a tûÏce
zranûn˘ Milan Paumer do Západního Berlína.
PakliÏe ti páni komunistiãtí poslanci, kteﬁí pﬁi
projednávání pﬁípadu skupiny bratﬁí Ma‰ínÛ hlasovali
proti, protoÏe jsou skuteãnû proti násilí, kterak jest
tedy moÏné, Ïe z jejich ﬁad nevze‰el podnût k
potrestání jejich pﬁedchÛdcÛ, odpovûdn˘ch za
zloãiny proti lidskosti, páchan˘ch na vlastním
národu.
K napsání tohoto dopisu jsem se rozhodl proto,
Ïe bûhem ãast˘ch debat s krajany, zvlá‰tû s tûmi
mlad‰ími vyrozumûl jsem, Ïe o skupinû bratﬁí Ma‰ínÛ
nikdy nevûdûli, nesly‰eli a pozdûji v dÛsledku jejich
neznalosti zaujímali ãasto stanovisko k jejich akcím
negativní. Pokládám za svoji povinnost - tenkrát v
roce 1948 jeden z mlãící vût‰iny pomoci vysvûtlit
krajanÛm dosud neinformovan˘m a tehdej‰ích
pomûrÛ neznal˘ch podstatu a okolnosti, vedoucích
k akcím skupiny bratﬁí Ma‰ínÛ. A znovu chci
zdÛraznit: Gottwaldovo vyhlá‰ení tﬁídního boje a
jeho bezohledné uskuteãÀování byl skuteãn˘ zloãin
proti celému národu a pﬁíãina odporu bratﬁí Ma‰ínÛ
a spoleãníkÛ, kteﬁí jeho v˘zvu pﬁijali a v boji ãestnû
obstáli.

V poslední dobû seznámil jsem se s názory
vysloven˘mi na zasedání Senátu na téma odbojová
skupina bratﬁí Ma‰ínÛ. Nejsem pﬁítelem hry se
slovíãky, av‰ak byl jsem znepokojen nûkter˘mi
postoji a formulacemi slov, na zasedání
pronesen˘mi, i kdyÏ zajisté ve prospûch skupiny
Ma‰ínÛ my‰len˘mi. Cituji: „…ãlenové skupiny bratﬁí
Ma‰ínÛ si zaslouÏí státní vyznamenání za to, Ïe se
v 50. letech vzepﬁeli komunistickému reÏimu…“
Touto formulací slov se otevírá prostor v‰em
odpÛrcÛm skupiny bratﬁí Ma‰ínÛ ku zpochybÀování
jejich oprávnûní vzepﬁíti se komunistickému reÏimu
z takového nebo onakého dÛvodu. A pﬁece
skuteãnost jest jednoznaãná: bratﬁí Ma‰ínové a
spoleãníci rozhodli se pﬁijmout Gottwaldovu v˘zvu
k tﬁídnímu boji, kter˘ komunistiãtí diktátoﬁi vedli
brutálnû a zrádnû proti pﬁíslu‰níkÛm svého národa
v zájmu SSSR.
Domnívám se, Ïe správná a pﬁesná formulace
slov a jejich v˘znam a smysl zdÛraznûny, taktéÏ
nezkreslené uvádûní skuteãn˘ch událostí a
okolností pﬁi kterémkoliv trestním ﬁízení jsou
pﬁedpokladem spravedlivého posuzování i
koneãného rozhodnutí soudu. Zde netﬁeba jiÏ dal‰í
diskuse. Osobnû budu povaÏovat za políãek do
tváﬁe pravdy a spravedlnosti, nebude-li trestní ﬁízení
proti skupinû bratﬁí Ma‰ínÛ zamítnuto - definitivnû a
s koneãnou platností.
(Zkráceno)
Rudolf Ma‰tal˘ﬁ, Britská Kolumbie
***

Sports

1-416

âeská liga-Gambrinus
10. kolo: Slavia-Opava 1:0 (1:0), 2228 divákÛ,
âeské Budûjovice-Teplice 0:1 (0:1), 3075
divákÛ, Chmel Bl‰any-Slovácko 2:0 (1:0),
312 divákÛ, Marila Pﬁíbram FK Drnovice 1:2
(1:0), 3622, Slovan Liberec Jablonec 1:1 (1:0),
4880 divákÛ, Tescoma Zlín-Mladá Boleslav
2:2 (1:1), 2315, Sigma Olomouc-Brno 2:1
(1:1), 5023 divákÛ, Baník Ostrava-Sparta
Praha 0:2 (0:1), 15419 divákÛ.
11. kolo: Sparta-Olomouc 2:0
Za dvû minuty vyﬁídila Sparta v sobotu v
Toyota Arenû Sigmu, pﬁiãemÏ mezi obûma
trefami Petrá‰e a Zelenky probûhla jen
pﬁestávka.Branky: 45. Petrá‰, 46. Zelenka.
7204 divákÛ, poloãas 1:0.
1. FC Slovácko-Zlín 3:1
Fotbalisté Slovácka vstﬁelili po 366 minutách
opût ligov˘ gól a vítûzstvím nad Zlínem si
pﬁipsali tﬁi kladné body do mistrovské tabulky.
Branky: 13. Pospûch, 42. Filipsk˘, 69. Ivana
- 90. Kroãa. 5150 divákÛ, poloãas: 2:0.
1. FK Drnovice-Liberec 1:1
Domácí pﬁi‰li kvÛli nedorozumûní brankáﬁe
Kollára s obráncem ·evinsk˘m v závûru o
vítûzství, pﬁesto prodlouÏili sérii zápasÛ bez
prohry na pût. Branky: 20. ·evinsk˘ - 85.
Zápotoãn˘. 2102 divákÛ, poloãas 1:0.
1. FC Brno-Pﬁíbram 1:2
Mizérie brnûnsk˘ch fotbalistÛ pokraãuje,
Pﬁíbrami podlehli kuriózním gólem Otepky z
trestného kopu z dobr˘ch 35 metrÛ 11 minut
pﬁed koncem. âekání na v˘hru uÏ prodlouÏili
na ‰est kol. Branky: 75. P. Siegl z penalty - 11.
Riegel, 79. Otepka. 2750 divákÛ, poloãas
0:1.
Opava-Budûjovice 2:2
Jihoãe‰i tak podruhé pod trenérem Robertem
Îákem venku remizovali, po 481 minutách
navíc pﬁeru‰ili gólov˘ pÛst v lize. Branky: 51.
Hubník, 57. Batista - 71. a 75. Kuliã. 3603
divákÛ, poloãas 0:0.
FK Jablonec- Bl‰any 3:0
V˘borné pﬁedstavení pﬁipravili divákÛm
domácí fotbalisté, kteﬁí zcela zaslouÏenû
porazili Bl‰any. Branky: 41. a 50. Klapka, 54.
Hrotek. Rozhodãí Bou‰e, Ïluté karty: S˘kora,
Lud. Zelenka, 3130 divákÛ, poloãas: 1:0.
Mladá Boleslav-Ostrava 1:1

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

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

Domácí vyválãili pod nov˘m trenérem Uhrinem
druh˘ bod ze dvou zápasÛ, ale pﬁesto na
vítûzství ãekají uÏ dlouh˘ch deset utkání.
Branky: 80. ÎÛrek - 85. Sedláãek. 4955
divákÛ, poloãas 0:0.
Teplice-Slavia 1:0
Slavia vdûãí brankáﬁi âernému za to, Ïe to v
v pondûlní dohrávce v Teplicích pro ni
nedopadlo je‰tû hÛﬁe. Branka: 45. Ma‰ek.
4739 divákÛ, poloãas 1:0.

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
6
7
6
4
4
4
4
3
2
3
2
2
1
1
4

2
5
1
2
4
4
3
2
3
5
2
4
3
4
4
4

0
0
3
3
3
3
4
5
5
4
6
5
6
6
6
3

26:8
13:6
16:12
16:5
13:11
14:15
10:9
10:14
12:13
9:14
11:19
13:17
6:13
7:13
8:16
8:7

29
23
22
20
16
16
15
14
12
11
11
10
9
7
7
4

Slovenská liga
12. kolo: RuÏomberok-Púchov 1:2, TrnavaPetrÏalka 1:0, Trenãín-Dubnica 0:4, Inter
Bratislava-Rimavská Sobota 2:2, ÎilinaBanská Bystrica 4:0.
13. kolo: Púchov- Trenãín 2:1, Dubnica-Inter
Bratislava 2:2, RuÏomberok-Trnava 2:2,
Rimavská Sobota-Îilina 0:0, Banská BystricaPetrÏalka 0:0.
14. kolo: Trnava-Banská Bystrica 2:0, Inter
Bratislava-Púchov 0:0, Trenãín-RuÏomberok
3:0, Îilina-Dubnica 2:2, PetrÏalka-Rimavská
Sobota 7:1.

Tabuºka
1. Dubnica
2. Îilina
3. Artmedia
4. RuÏomberok
5. Púchov
6. Trenãín
7. B. Bystrica
8. Trnava
9. R. Sobota
10. Inter

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

7
7
7
7
6
5
4
3
3
1

6
5
3
3
2
4
5
4
4
4

1
2
4
4
6
6
5
7
7
9

25:14
30:14
23:16
25:20
15:18
18:18
23:23
16:21
11:25
12:29

27
26
24
24
20
19
17
13
13
7

âeská hokejová liga
15. kolo: Vítkovice-PlzeÀ 2:2, Zlín-Sparta 2:3,
Kladno-K. Vary 3:4, Litvínov-Jihlava 2:0,
Znojmo-Tﬁinec 0:5, Liberec-Pardubice 2:1.
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16. kolo: Vsetín-Kladno 3:6, PardubiceVítkovice 5:1, Tﬁinec-Litvínov 2:3, JihlavaLiberec 2:2, K. Vary-Znojmo 2:4, PlzeÀ-Zlín
3:4, Sparta-Slavia 4:2.
17. kolo: Tﬁinec-Vsetín 4:2, Zlín-Vítkovice
6:1, Kladno-Jihlava 3:0, Litvínov-Pardubice
2:0, Znojmo-Sparta 1:4, Liberec-K. Vary 4:2,
Slavia-PlzeÀ 3:0.
18. kolo: Zlín-Vsetín 2:3 v prodl., KladnoTﬁinec 2.0, Litvínov-K. Vary 0:2, PlzeÀ-Jihlava
7:4, Liberec-Znojmo 3:2 v prodl., SpartaVítkovice 2:2, Slavia-Pardubice 4:6.
19. kolo: Tﬁinec-Slavia 1:2, Pardubice-PlzeÀ
0:0, Vsetín-Liberec 4:2, Jihlava-Vítkovice 3:5,
Karolvy Vary-Zlín 5:2, Znojmo-Kladno 3:4,
Sparta-Litvínov 2:1.

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

36:18
43:26
39:27
41:34
33:31
35:30
36:31
31:30
37:37
32:35
41:46
26:40
28:43
19:49

33
32
26
22
20
19
18
18
16
16
16
12
10
7

Slovenská hokejová liga
15. kolo: Skalica-L. Mikulá‰ 5:3, PopradZvolen 3:0, Ko‰ice-Dubnica 3:0, Îilina-Nitra
7:4, Trenãín-Slovan 4:3 po predl.
16. kolo: L. Mikulá‰-Îilina 4:6, Nitra-Ko‰ice
1:1, Dubnica-Poprad 4:3, Zvolen-Trenãín 4:3
po predl., Slovan-Skalica 3:1.
17. kolo: Slovan-L. Mikulá‰ 1:1, SkalicaZvolen 3:4, Trenãín-Dubnica 5:1, PopradNitra 2:2, Ko‰ice-Îilina 5:3.
18. kolo: Zvolen-Slovan 3:2, L. Mikulá‰Ko‰ice 5:1, Îilina-Poprad 5:0, Nitra-Trenãín
2:4, Dubnica-Skalica 0:2.

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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

77:31
55:39
60:38
52:43
54:45
35:43
47:57
51:57
47:62
22:85

38
36
35
33
29
22
22
20
13
6

Prague Deli
pﬁijme prodavaãku s praxí.
Znalost angliãiny nutná!
Volejte Kvûtu: 416-504-5787.
1426-20

Prodám byt 2+1 v Praze 6,
âerven˘ vrch, 2. patro.
Volejte pﬁímo
(011-420)-604-176-755.
1423-21

Ponúkame prácu v továrne na
vyrobu drevenn˘ch paliet;
Platíme v hotovosti. CPR1, 6226
Netherhart Rd. (Dixie-Britania),
Mississauga, On., L5T 1B7, tel.
Peter-Jozef: 905/564-6606, fax:
905/564-2258. E-mail:
info@cpr1.ca, www.cpr1.ca
1427-22

Prodám jednopokojov˘ byt
v centru Popradu
1. kategorie, s telefónem.
Volejte veãer 416/760-9890.
Fax: 416/760-7084.
1428-22

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

Premiér se pﬁiznal: jsem fotbalov˘ masochista
Hned ke dvojímu typu masochismu se doznal premiér a pﬁedseda âSSD Stanislav Gross.
Pﬁi v˘stupu k rotundû nad Star˘m Plzencem, kde mûl odstartovat volební kampaÀ sociálních
demokratÛ PlzeÀského kraje, si nejprve místním pﬁedákÛm s úsmûvem postûÏoval, Ïe kvÛli
jejich akci neuvidí televizní pﬁenos derby Sparta-Slavia. A pak jako skalní fanda se‰ívan˘ch
sebekriticky pﬁiznal: “Fandit Slavii je stejn˘ masochismus, jako b˘t sociální demokrat.” “To byl
pochopitelnû vtip,” snaÏil se inkriminované vyznání zlehãit krajsk˘ lídr Václav ·lajs,
mimochodem rovnûÏ slávista. Aby toho v‰ak nebylo málo, vy‰lo na povrch, Ïe strana ãelí
dal‰ímu rozkolu, tentokrát fotbalovému. “Já fandím Spartû,” ozval se nebojácnû krajsk˘
místopﬁedseda Miroslav Brabec. “A od kdy tu úchylku má‰,” reagoval premiér. Brabec
doznal, Ïe od maliãka. Ke stranick˘m ãistkám v‰ak zﬁejmû nedojde. “Jsem demokrat, rÛznost
názorÛ mi v tomto smûru nevadí,” ujistil Právo Gross. Jeho náklonnost k slávistické hvûzdû
údajnû sahá aÏ do dûtství. “Se vstupem do âSSD to nemá nic spoleãného,” poznamenal
premiér a je‰tû pﬁed zaãátkem derby si tipnul na v˘sledek: “Jsem optimista, tak doufám, Ïe
se Slavii koneãnû podaﬁí na Spartû zabodovat. Jedna nula by vyhrát mohla.” Nemohla.
Upﬁímné pﬁání nepomohlo, Sparta nakonec ztrestala Grossovy oblíbence 2:0. Pﬁedseda
ãeské vlády v‰ak coby prognostik zase tak úplnû nepohoﬁel. Pﬁed v˘stupem k rotundû si
zavû‰til: “AÏ budeme nahoﬁe, tak urãitû zaãne pr‰et.” A zaãalo...
***

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.)

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

Toronto, Ontario
Tel.: 416/614-6689
Kola, sportovní potﬁeby
AlespoÀ obrázkem se vracíme je‰tû k utkání Sparta-Slavia 2:0.

Prodej, servis, pÛjãovna, v˘mûna.

