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Torontské setkání
Koncem ‰edesát˘ch let slovensk˘ reÏisér Du‰an
Hanák natoãil krátk˘ film M‰e. Brzy putoval do
trezoru. Pozdûji, kdyÏ jsem s ním o tomto filmu
hovoﬁil, tak mi ﬁekl, Ïe nejsilnûj‰ím momentem byl
okamÏik, kdy devadesátilet˘ knûz vystupuje na
kazatelnu. „Byla v tom nepﬁedstavitelná síla víry,“
vzpomínal. Cenzura v‰ak nemûla ráda pﬁíbûhy o
víﬁe.
Vzpomnûl jsem si na tento rozhovor, kdyÏ minulé
úter˘ vystupoval z letadla Al Italia papeÏ Jan Pavel
II. Odmítl jakoukoliv pomoc a pomalu se‰el po
schÛdkách letadla. Toto gesto zapÛsobilo nejen na
pﬁítomné celebrity, ale i dokonce na sdûlovací
prostﬁedky. Kanadská televize tento okamÏik
nesãetnûkrát opakovala. Dokonce i já jsem mûl
pocit, Ïe se o to musím s nûk˘m sdûlit. Zavolal jsem
tedy do praÏského rozhlasu, jestli nechtûjí o tom
zprávu. Reakce byla pozitivní. Zprávu jsem odeslal.
Po chvíli jsem dostal odpovûì, jestli bych to mohl
zkrátit. CoÏ jsem udûlal. Nûjak se tam v‰ak zaãal
vytrácet ten motiv toho, co bylo na této události
jedineãné. Jaké bylo v‰ak moje pﬁekvapení, kdyÏ v
ranních zprávách v 7:00 se ozvala reportáÏ nûjakého
Romana Chlupatého z Toronta, kter˘ vylíãil, jak
vysokozdviÏn˘ vozík dopravil papeÏe z letadla.
Podíval jsem se do torontského seznamu. Îádn˘
Roman Chlupat˘ zde nebydlí. Za celou dobu své
novináﬁské práce jsem se s ním nesetkal. MoÏná se
m˘lím, ale mûl jsem pocit, Ïe nûkdo v Praze udûlal
tuto zprávu z internetu.
Proã o tom hovoﬁím, abychom si uvûdomili, Ïe
„cenzuru komunistickou“ totiÏ nahradila „cenzura
internetová“. Pﬁed tím byly v‰echny noviny stejné,
protoÏe to vyÏadoval komunistick˘ cenzor. Dnes
jsou v‰echny noviny stejné, protoÏe máme v‰emocn˘
internet.
Jak tedy znûla pÛvodní zpráva: V úter˘ v tﬁináct
hodin sedm minut v˘chodokanadského ãasu pﬁistálo
na torontském leti‰ti letadlo Al Italia, které pﬁivezlo
do nejvût‰ího kanadského mûsta Toronta na Svûtové
dny mládeÏe papeÏe Jana Pavla II.
Nad touto dva roky plánovanou cestou visely dlouho
otazníky, vzhledem k zdravotnímu stavu Jana Pavla
II. Ke v‰emu v pondûlí ﬁádila v Torontu bouﬁe a okolí
Toronta postihlo tornádo. Pﬁi pﬁíletu Jana Pavla II.
v‰ak svítilo slunce a bylo 24°C.
Nejvût‰ím pﬁekvapením v‰ak byl samotn˘ Jan Pavel
II., kter˘ vystoupil z letadla svûÏí a se‰el o holi po
schÛdcích z letadla. Zde po hymnách Vatikánu a
Kanady ho uvítal ministersk˘ pﬁedseda Jean
Chrétien: „Va‰e excelence, je mojí velkou ctí vás
pﬁivítat jménem KanaìanÛ na Svûtovém dnu
mládeÏe…“ Jean Chrétien dále zdÛraznil papeÏÛv
boj za lidská práva, kter˘ pomohl k osvobození
Polska z totalitního systému i jeho mírové úsilí na
celém svûtû.
PapeÏ nejprve francouzsky podûkoval za pﬁijetí a
pak anglicky pozdravil úãastníky setkání, kteﬁí se
se‰li na torontském Exhibition Place, kde byli vidût
mezi mlad˘mi lidmi ze sto sedmdesáti zemí i ti, kteﬁí
nesli ãeské vlajky.
Potom odvezl papeÏe Jana Pavla II. k odpoãinku

Torontskému Svûtovému dnu mládeÏe dominoval zpûv. âeská skupina doprovázející bohosluÏby v kostele u sv. Václava.

po cestû vrtulník na Strawberry Island na jezeﬁe
Simcoe.
O den pozdûji, to jest ve stﬁedu, jsem mûl moÏnost
se ve farnosti svatého Václava setkat s mlad˘mi
lidmi z âech. Biskup Jiﬁí Paìour hovoﬁil o smíﬁení a
o tom, v ãem Kristus je jedineãn˘. Nabádá k lásce,
dokonce k lásce k na‰im nepﬁátelÛm.
Bylo zajímavé sledovat, jak se ze skupiny mlad˘ch
lidí stává spoleãenství. Najednou zde bylo nûco, co
je spojovalo. Chvílemi si ãlovûk pﬁipadal skoro aÏ
jako vetﬁelec nebo mu bylo líto, Ïe do tohoto
spoleãenství nezapadá. SnaÏil jsem se postihnout,
co je pro mladé lidi tím spoleãn˘m jmenovatelem.
Pro jedny je to právû neuvûﬁitelná atmosféra takového
setkání. „Pocházím z nekﬁesÈanské rodiny. Nebyla
jsem pokﬁtûna a k víﬁe jsem se dostala pﬁes svého
chlapce, kdyÏ jsme se mûli brát. Takové velké setkání
mlad˘ch vûﬁících lidí proÏívám poprvé,“ ﬁíká studentka
vysoké ‰koly ekonomické v Ústí nad Labem. Pﬁi
studiu ji vadí, Ïe nemÛÏe se sv˘mi spoluÏáky o
otázkách víry hovoﬁit. „Toto prostﬁedí je mnohem
otevﬁenûj‰í,“ dodává.
Katka, tisková mluvãí celé skupiny odpovídá na
otázku, co ji pﬁivedlo do Toronta: „Setkání se svat˘m
Otcem, je to obrovská osobnost, která dokázala
spojit nároãnost na ãlovûka s láskou. Nehledá zkratky,
nehledá jednoduchá ﬁe‰ení. Má rád mladé lidi a je
vidût, Ïe kdyÏ je mezi nimi je v daleko lep‰í kondici
neÏ kdyÏ je od nich oddûlen. Rozumí jim.“
To, Ïe Jan Pavel II. má skuteãnû rád mladé lidi se
potvrdilo i o den pozdûji na Exhibition Place. Ve

sv˘ch slovech v‰ak stále upozorÀoval na KristÛv
pﬁíklad:
„Mladí z Kanady, Ameriky a v‰ech ãástí svûta!
Hledíce na JeÏí‰e, mÛÏete se nauãit, co to znamená
b˘t chudí v duchu, pokorní, milosrdní; co to znamená
hledat spravedlnost, b˘t ãistí srdcem a ‰iﬁiteli pokoje.
S pohledem upﬁen˘m na nûho mÛÏete objevit cestu
odpu‰tûní a smíﬁení ve svûtû, kter˘ je ãasto v zajetí
násilí a teroru. Tuto tragickou tváﬁ lidské zloby jsme
zakusili s aÏ dramatickou zﬁejmostí bûhem minulého
roku. Vidûli jsme, co se stane, kdyÏ vládnou nenávist,
hﬁích a smrt.
Av‰ak dnes JeÏí‰Ûv hlas zaznívá uprostﬁed na‰eho
shromáÏdûní. Jeho hlas je hlasem Ïivota, nadûje,
odpu‰tûní; je hlasem spravedlnosti a míru.
Naslouchejme mu!“
Do Toronta dorazila i skupina duchovních v ãele s
biskupy Esterkou a Paìourem. V pátek po
bohosluÏbách jsem mûl moÏnost poloÏit panu
biskupovi Jiﬁímu Paìourovi nûkolik otázek:
ABE: Proã se tento den jmenuje Svûtov˘ den
mládeÏe, nikoliv Svûtov˘ den katolické mládeÏe?
JP: Tento den vyhlásil svat˘ Otec a znamená to
den, kter˘ je urãen˘ mládeÏi, pro mládeÏ. On má
kompetenci oslovit mladé lidi z katolické církve. Je
zde v‰ak také rozmûr ekumenick˘. MÛÏe se ho
zúãastnit kdokoliv z kﬁesÈanÛ, ale i z nekﬁesÈanÛ.
Vãera mezi námi biskupy byli i Ïidé nebo moslimové,
kteﬁí tam pﬁi‰li v rámci jakési reprezentace, ze
solidarity. To je v rÛzn˘ch stupních a rÛzn˘ch
Pokraãování na str. 5
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Churches

âESKÉ A

SLOVENSKÉ
BOHOSLU ÎBY
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.

Katolické 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.

STIPENDIA IVANA PROCKA
Stipendium je urãené pro vysoko‰kolské studium a
mohou jej získat Ïáci pocházející z ãeské nebo
slovenské komunity.
Pﬁedpokladem je v˘born˘ prospûch ze stﬁední ‰koly
(high school) a pﬁijetí na vysokou ‰kolu (university).
Podrobnosti dostanete
v Kampeliãce (Czechoslovak Credit Union),
740 Spadina Ave.
Toronto, Ont. M5S 2J2
Tel.: (416) 925-0557
Uzávûrka je 23. srpna 2002

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu
a okolí na frekvenci 530 AM
a to od pondûlí do pátku
od pÛlnoci do jedné hodiny v noci.
NezapomeÀte, Ïe pondûlní vysílání je uÏ v noci z nedûle na pondûlí.
Vysílání z pondûlí na úter˘ zaãíná jiÏ ve 23:00 hod.

E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-799-3399

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
740 Spadina Ave., Toronto, Ontario, M5S 2J2
Tel.: 416-925-2241. Fax: 416-925-1940.
E-mail: csskho@interlog.com
www.czech-slovak-assoc.ca
nebo www.cssk.satellite1-416.com

Torontská odboãka âSSK
Odboãka poﬁádá setkání se zajímav˘mi politick˘mi osobnostmi a kulturní akce.

740 Spadina Ave., Toronto, Ont. M5S 2J2
NezapomeÀte dopis oznaãit, Ïe se jedná o Torontskou odboãku.

Telefon: (416) 538-5507
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 k 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) toward our mailing costs.
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Z Winnipegu
Folklorama
Tradiãní festival se koná ve dnech 4.
-10. srpna 2002 v Heart of Europe
Pavilion (Cityplace - Eatonplace, 234
Donald St., 2nd Floor. Pokud chce
nûkdo dobrovolnû pomoci, aÈ se hlásí
u Joe Dobrovolného na ãísle (204)
878-2676.
***
Piknik
Srdeãnû zveme v‰echny na‰e krajany
na tradiãní piknik âSSK s opékáním
selete na farmû u Dobrovoln˘ch, kter˘
se koná v nedûli 25. srpna 2002 v 15
hodin. Z Winnipegu se vydejte po HWY
59 na jih a 4 míle od perimetru hledejte
odboãku na Oak Grove Road (u
pohﬁebi‰tû aut). Tam odboãíte na
v˘chod a po dal‰ích 3,5 mílích jste u
BoÏenky a Josefa. Talíﬁ dobrot nebo
mísu salátu pﬁijmeme s radostí, jinak si
pﬁineste dobrou náladu a moÏná extra
Ïidli.
pramen
***

Kalendáfi
3.-4. 8. (so-ne)
Letní sokolské hry
Chertsey (zaãátek v sobotu v poledne)
***
4.-10. 8.
Folklorama
Heart of Europe Pavilion
Cityplace, 234 Donald St.
Winnipeg
***
11.8. (ne) 10:30
PouÈ k Pannû Marii Svatohost˘nské
Kemp Host˘n
***
11.8-16.8.
18.8.-24.8.
Tábor mládeÏe
Edmonton
Zd. Fi‰era (780) 450-2505
***
24. - 25. 8. (so-ne)
Tenisov˘ turnaj, Laval
***
25.8. (ne) 15:00
Piknik ve Winnipegu
Farma u Dobrovoln˘ch
***
5.9.-14.9.
Torontsk˘ filmov˘ festival
***
7.9. (so)
·pagety - Veãeﬁe
Sokol Toronto
***
28.9. (so)
Posvícení
Svatováclavská taneãní zábava
Hala kostela sv. Václava Toronto
***
¤íjen 2002
Vinobraní v Calgary
***
24.11. (ne)
Vánoãní bazar
Hala kostela sv. Václava
***
30. 11. (so)
Mikulá‰ská zábava
Sokola Toronto
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny v pondûlí
29. ãervence 2002 v 14:53.
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde
ve ãtvrtek 22. srpna 2002
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rodinách, vût‰ina ve ‰kole St. Jude’s a ãesk˘m velvyslancem v USA,
americk˘m velvyslancem v âR a
v hale farnosti sv. Cyrila a Metoda.
Toto setkání je nejvût‰í událostí tohoto kanadskou velvyslankyní v âeské a
Sv tov den mláde e
Slovenské republice, Margaret Huber
Ve dnech 22. - 28. ãervence se druhu v historii Toronta.
(která byla pozvána dodateãnû).
***
Toronto stalo místem setkání katolické
V Holdu Americe promluvili zástupci
Kongres SVU v Plzni
mládeÏe z celého svûta (asi 200 000 z
více neÏ 170 zemí). Ustﬁední postavou Leto‰ní kongres SVU se konal ve americk˘ch organizací a âeského a
tohoto setkání (v poﬁadí jiÏ dnech 23.-30. ãervna v Plzni. Program Slovenského sdruÏení v Kanadû.
sedmnáctého) byl ov‰em papeÏ Jan byl mimoﬁádnû bohat˘, poãínaje âtenáﬁe bude moÏná zajímat úvod
Pavel II., kter˘ tento monumentální zahájením na pedagogické fakultû âermákova proslovu na téma ‘âeské a
projekt inspiroval a kter˘ Toronto Západoãeské univerzity. Tématem Slovenské sdruÏení v Kanadû’: “NeÏli
povaÏuje za zvlá‰È vhodného Kongresu byl Hold Americe (Tribute to se vydám na cestu dûjinami âeského
poﬁadatele vzhledem k jeho America). Kongres, kter˘ byl oficiálnû a Slovenského sdruÏení v Kanadû,
multikulturní a multietnické atmosféﬁe. zahájen prezidentem SVU, Dr. chtûl bych utrousit nûkolik poznámek o
Veﬁejnost byla pozvána k úãasti na Miloslavem Rechcíglem, byl osloven, vztahu my‰í a slonÛ. My‰i - v mé bajce
tﬁech událostech:
mimo jiné, rektorem Západoãeské - jsou âeská a Slovenská Republika a
1. Pﬁivítání papeÏe na Exhibition Place, univerzity, starostou mûsta Plznû,
Pokraãování na str. 4
25. ãervence. Toto setkání bylo
90. let Ji ího Traxlera - objednávka videa a CD
omezeno na registrované úãastníky.
2. KﬁíÏová cesta, pátek, 26. ãervence. 1. ãervna 2002 se konal v Torontû zcela vyprodan˘ jazzov˘ a literární veãer
3. PapeÏská m‰e, Downsview Lands, na oslavu opoÏdûn˘ch 90. narozenin Jiﬁího Traxlera (* 12. 3. 1912), nestora
ãeské jazzové a swingové hudby. Na
28. ãervence.
PapeÏ se zúãastnil prvního a tﬁetího veãeru vystoupila vynikající swingová
skupina Jiﬁího Grosmana a ukázky ze
setkání.
Z âeské republiky se zúãastnilo asi sv˘ch knih pﬁeãetli Josef ·kvoreck˘,
120 mlad˘ch lidí v ãele s biskupem J. Zdena Salivarová-·kvorecká a Václav
Paìourem z âesk˘ch Budûjovic. Jejich Táborsk˘. Veãer organizoval a uvádûl
hlavním stanem byla Osada Sv. Milo‰ ·uchma.
Václava, kde dopoledne probíhala Pro zájemce, kteﬁí se na pﬁedstavení
katecheze na biblická témata s biskupy nedostali ãi mimotorontské uvádíme,
Paìourem a Esterkou. Zájezd byl Ïe je moÏné si objednat video záznam
organizován Osadou sv. Václava a této události za $20 plus po‰tovné. Také
jejím faráﬁem Otcem ·vorãíkem, kter˘ je moÏné si objednat CD Swing Time
mimochodem letos slaví ãtyﬁicítku - ($15 plus po‰tovné), vzniklé z
zatím ji oslavil na rodné Moravû, ale gramodesky stejného jména. CD je
nemyslím, Ïe to Toronto nechá jen tak. v˘bûr skladeb Jiﬁího Traxlera a
V˘prava pﬁijela ov‰em i ze Slovenska. zesnulého Kamila Bûhounka, kter˘ pÛvodní desku nahrál se svojí skupinou
Poutníci pﬁiletûli ve dvou skupinách, v Nûmecku. Na CD zazní hlasy Zuzky Lonské, Karla Kryla (v netypické, ale
první v poãtu asi 230 a druhá, kolem v˘bornû zvládnuté roli), Zdenka Kratochvíla a Libu‰e Helclové.
70, pﬁiletûla o nûco pozdûji. Dále pﬁiletí Video a/nebo CD je moÏno objednat na adrese:
na tﬁicet knûÏí, pomocn˘ biskup bansko- âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû
bystrické diocéze Tomá‰ Galis a ﬁecko- 740 Spadina Avenue, Toronto, Ontario, Canada M5S 2J2
katolick˘ ekarcha z Ko‰ic Milan e-mail: <csskho@interlog.com> tel. (416)925-2241, fax: (416) 925-1940.
Chautur. Organizátorem je Otec
Miroslav Verãimák z kostela sv. Cyrila
a Metoda v Mississauze. Nûkteﬁí
náv‰tûvníci budou umístnûni v
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The Leading Festival of the Year

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

***

Aktualizované stránky
Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje v krajanské
komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

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

***
Nové divadlo
Zpravodajství z posledního
pﬁedstavení Nového divadla a to,
co Nové divadlo chystá
www.divadlo.satellite1-416.com

***
Galerie M. Gabánkové
Asi stovka obrazÛ M.Gabánkové.
www.paintinggallery.net

***

CS ROCKFEST USA
Sobota a nedûle 24. a 25. srpna 2002
P.N:A. Youth Camp 10701 River Rd., Yorkville,
Illinois
Otevﬁeno v sobotu od 9 hod..
Koncert zaãíná v 13 hodin

Moderátor Petr Novotn˘
uvede:

Olympic
Îlut˘ pes
Miroslav Îbirka
Dan Bárta & Alice
No Name
Dûda Mládek Illegal Band
DxSons
Vata

Call: 1-877-862-7973 * www.csworldnet.com

satellite

1-416
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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
in Canada
Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
New address: #110-6130 3rd St. SE.
Calgary, AB T2H 1K4
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Toronto
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.
Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416-226-4528,
fax: 416-226-5679
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
Út: 16:00-18:00, ãt.: 10:00-12:00

Honorary consulates
of the Slovak Republic
in Canada
Vancouver, BC:
905 West 8th Avenue, Vancouver
V5Z lE4
Tel: (604) 732-4431. Fax: (604) 732-4439
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbla
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary 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 R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr Jozef Kiska Honoray Consul
Jurisdiction: Manitoba
Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407,
North York 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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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:
Pondûlípåtek
10:00-19:00

Kanada a slony Nûmecko a Rusko,
pokud jde o âeskou a Slovenskou
Republiku, a Spojené státy americké,
vût‰inou pﬁátelsk˘ slon na jih od
Kanady. Ten slon je moÏná pﬁátelsk˘,
ale je jemn˘? Je citliv˘? Podívejme se
na pﬁíklad na téma tohoto
kongresu:’Hold Americe’. Jediná zemû
na severoamerickém kontinentû, která
má ve svém jménû slovo ‘Amerika’
jsou Spojené státy americké. Kanadsk˘
‰ovinista by mohl pﬁesvûdãivû
argumentovat, Ïe téma kongresu alespoÀ pro Kanaìana, kter˘ byl
poÏádán, aby se tohoto holdu zúãastnilje jazykov˘m vykle‰tûním kanadské
národní identity...“ Nebylo mnoho
oborÛ, o nichÏ by se nepﬁedná‰elo, od
vojenské historie po biochemii,
tûlesnou v˘chovu, divadlo, náboÏenství, literaturu, Ïenskou problematiku,
prÛmysl (v tomto posledním oboru
pﬁedná‰el montreálsk˘ prÛmyslník
Karel Velan). Stejnû bohatá byla i
kulturní ãást: koncerty (vãetnû koncertu
PlzeÀského
filharmonického
orchestru), filmy („Musíme si pomáhat“,
„Tmavomodr˘ svût“, „Samotáﬁi“),
divadlo „Kroky po krách“.
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Poslední den úãastníci mûli na
vybranou: náv‰tûvu hradÛ a zámkÛ,
západoãesk˘ch lázní a zámku Kozel.
Poznámky na okraj: nebylo úplnû
snadné najít na plzeÀsk˘ch ulicích
nûkoho, kdo vûdûl, kde je Západoãeská
univerzita, nebo Masné krámy (krásnû
renovovaná budova s obrazárnou), kde
se nûkteré pﬁedná‰ky konaly. Jedním
z nejpûknûj‰ích míst v Plzni je kﬁíÏová
cesta, umístûná v kouzelné zahradû
(na jejím vybudování se podílel
montreálsk˘ Milan Havlín. Zase jsem
vidûl kousek své rodné zemû, tentokrát
âesk˘ ráj. Je nádhern˘, vesnice vzornû
upravené, pole, o které peãují dobﬁí
hospodáﬁi.
Jak jsem koupil, tak prodávám: Prahu
nav‰tívil slavn˘ americk˘ ekonom,
nositel Nobelovy ceny. Vstupenky na
jeho pﬁedná‰ku nebyly laciné - vût‰inou
je skoupili velké podniky pro své
zamûstnance. Na pﬁedná‰ku se
dostavilo asi padesát lidí...
***

VáÏen˘ pane prezidente,
Zdravíme Vás srdeãnû ze zasedání 54.
kongresu âeského a Slovenského sdruÏení
v Kanadû, konaného ve dnech 24.-26.
kvûtna 2002 ve Winnipegu.
Tû‰íme se ze v‰ech úspûchÛ âeské
republiky doma i v zahraniãí a ze stále se
rozvíjející spolupráce mezi âeskou
republikou a Kanadou.
Vyslovujeme jednoznaãnou podporu
Parlamentu âeské republiky a ãeské vládû
v jejím trvání na platnosti DekretÛ prezidenta
republiky (tzv. Bene‰ov˘ch dekretÛ) a
odmítáme jakékoliv jejich revize.
¤ada krajanÛ ztratila své ãeské obãanství
nabytím obãanství jiné zemû. Tato ztráta
postihuje nejvíce mladou generaci a novû
pﬁíchozí do Kanady a citelnû nás po‰kozuje,
neboÈ mladá generace, na níÏ závisí
budoucnost na‰í komunity, oznaãuje ztrátu
obãanství jako jeden dÛvod, proã se odmítá
úãastnit na‰eho krajanského Ïivota.
Rozhodnutí Snûmovny odmítající
korespondenãní volbu nás také zklamalo,
protoÏe nûkteﬁí krajané, kteﬁí Ïijí daleko od
ãesk˘ch zastupitelsk˘ch úﬁadÛ tím prakticky
REZOLUCE SSK
ztratili moÏnost zúãastnit se voleb.
Na svém kongresu ve Winnipegu ve Znepokojují nás trvalé nedostatky v oblasti
dnech 24. - 26. kvûtna byly odhlasovány spravedlnosti. Sem spadají i restituãní
rezoluce pﬁedstavitelÛm âeské a problémy, které zÛstávají i nadále
nedoﬁe‰eny, i kdyÏ setkání pﬁedsedy ãeské
Slovenské republiky a Kanady.
vlády se zástupci Evropské unie naznaãuje
kladné zmûny v brzké budoucnosti.
Evropsk soud pro lidská práva rozhodl
Doufáme, Ïe podpoﬁíte na‰e snahy v
Velká prohra byla 10. ãervence u Evropského soudu pro lidská práva ve ·trasburku, ﬁe‰ení tûchto problémÛ, aby byl nejen
(dál ESLP), kde restituãní stíÏnost dvou rodin âechÛ, kteﬁí získali obãanství Spojen˘ch zachován, ale je‰tû posílen ná‰ stále vﬁel˘
vztah k âeské republice.
státÛ, byla zamítnuta. Rozhodnutí má 17 stránek v angliãtinû a mÛÏeme vám je poslat
âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû
internetem na poÏádání a udání adresy.
Blanka
Rohnová
(odstupující
ESLP zvaÏuje, jestli je v tomto pﬁípadû ochrana majetku, zaruãená v Úmluvû, pﬁedsedkynû) Josef âermák, Q.C.
aplikovatelná, protoÏe zákaz diskriminace neexistuje sám o sobû ale jen ve vztahu k (pﬁedseda), Radmila Locherová (generální
jin˘m dÛleÏit˘m ustanovením. V této souvislosti soud uvádí, Ïe vlastnictví mÛÏe b˘t tajemnice).
***
jen skuteãné vlastnictví nebo majetek nebo i nárok, o kterém má Ïadatel oprávnûné

â

˘

Tel.: 533-0005
Pﬁijmu Ïenu do práce
pﬁi úklidu rodinn˘ch
domÛ a apartmentÛ.

Volejte:
Lenka (905) 625-8002
1218-15

Hledám spolehlivou,
laskavou paní,
která by obãas na pár hodin
vypomohla s m˘m manÏelem.
Volejte: 416-490-8046
1216-015

âesk˘ zahraniãní ãasopis, kter˘ má
ãtenáﬁe v 51 zemích.
Napi‰te si o ukázkové ãíslo!

POLYGON, Box 9021,
OTTAWA, Ont. K1G 3T8
Kanadsk˘ redaktor Milo‰ ·uchma,
tel.: (613) 824-7439, fax: (613) 834-8757

oãekávání, Ïe bude splnûn. Naopak nadûje, Ïe dávno neexistující právo by bylo
oÏiveno nemÛÏe b˘t povaÏována za majetek ve smyslu Evropské úmluvy. Pokud jde
o to, jestli Ïadatelé mûli alespoÀ oprávnûné oãekávání, Ïe o jejich nároku bude
rozhodnuto v jejich prospûch, ESLP uvádí, Ïe v dobû, kdy vznesli svou Ïádost o
restituci, zákon 87/1991 stanovil, Ïe jenom ti rehabilitovaní, kteﬁí mají ãeské obãanství,
mohou uplatnit nárok na restituci. Vzhledem k tomu, Ïe Ïadatelé nemûli nárok ani na
restituci ani na od‰kodnûní, a Ïe zákon 87/1991 jim b˘valé vlastnictví neumoÏnil, mûli
jenom jednu moÏnost a to dosáhnout odstranûní zákonné podmínky obãanství na
základû její neústavnosti. Jejich nadûje, Ïe bude tehdy platn˘ zákon zmûnûn v jejich
prospûch, nemÛÏe b˘t povaÏovaná za oprávnûné oãekávání. ESLP rozli‰uje mezi
pouhou nadûjí a oprávnûn˘m oãekáváním, které musí b˘t podloÏeno zákonem.
ESLP tedy rozhodl, Ïe Ïadatelé neprokázali, Ïe mají nárok, kter˘ je dostateãn˘ k
tomu, aby byl uplatnûn, a Ïe nemohou tvrdit, Ïe mají vlastnictví podle Úmluvy. Proto
ani rozsudky ãesk˘ch soudÛ, ani zákon 87/1991 není moÏno povaÏovat v jejich pﬁípadû
za poru‰ení pokojného uÏívání majetku. Z toho plyne, Ïe jejich stíÏnost ohlednû
ochrany majetku nespadá pod ãlánek Úmluvy ochraÀující majetek. âlánek Úmluvy
zakazující diskriminaci nestojí sám o sobû a vzhledem k tomu, Ïe ochrana majetku
nepﬁichází v úvahu, soud rozhodl, Ïe ani tento ãlánek se nemÛÏe pouÏít.
Plyne z toho tedy, Ïe stíÏnost na ochranu majetku, spolu se stíÏností na diskriminaci,
nevyhovuje ustanovením Úmluvy a musí b˘t zamítnuta.
Jan Sammer
jan.sammer@czechoffice.org
www.czechoffice.org <http://www.czechoffice.org/>
***

Hypotéky na prodej!
Zaﬁiìte si novou hypotéku s na‰í Credit Union,
popﬁípadû pﬁeveìte si hypotéku k nám. VyuÏijte
na‰ich úrokov˘ch sazeb!
* moÏnost otevﬁení nebo uzavﬁení * pevn˘ úrok
* srovnatelné úroky * moÏnost dﬁívûj‰ího splacení
* moÏnost Ïivotní pojistky * dal‰í v˘hody

Informujte se je‰tû dnes v Kampeliãce!
740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario
M5S 2J2

Rezoluce prezidentu
âeské republiky:

CZECHOSLOVAK
(TORONTO)
CREDIT UNION LIMITED

czechoslovakcu@msn.com
www.kampelicka.com
Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557

To Jean Chretien

Prime Minister of Canada
July 12, 2002
Dear Mr. Prime Minister,
Please accept greetings from the
delegates of the 54th Congress of the Czech
and Slovak Association of Canada which
was held in Winnipeg on May 24 - 26, 2002.
Our Association was established in 1938
to mobilize Canadians of the Czech and
Slovak origins against the Nazi threat. It is
proud of its contribution to Canada’s war
effort, as it is of its opposition to Communism
in general and to the Communist regime in
the former Czechoslovakia, in particular.
We have assisted in the settlement of
thousands of Czechoslovak refugees who
brought many skills to Canada. In this
respect, we gratefully acknowledge
Canada’s decision to admit many of them
after the invasion of Czechoslovakia by the
Warsaw Pact armies in August 1968.
We are also grateful for Canada’s support
of the applications of the Czech and Slovak
Republics for membership in NATO.
There is, however, one area of concern
we would like to bring to your attention. It is
the requirement of entry visas for the Czech
and Slovak visitors to Canada. We have
received a number of reports from our
members indicating that their relatives in
Czech and Slovak Republics are getting
inconsistent information from the
Department of Immigration officials, that
their applications are capriciously rejected
at the Prague office, and that they are
unable to get explanation for apparent
discrepancies. For example, a letter from
one of our members to the Hon. Denis
Coderre outlining these issues remained
unanswered for more than ten weeks.
We believe that organizations such as
ours play an important part in building
Canada as a democratic and prosperous
society. We are confident that because of
this we can count on your support. Thank
you.
Yours truly, Czech and Slovak Association
of Canada
Blanca Rohn (Past President), Josef
âermak, Q.C. (President), Radmila Locher
(Secretary General)
***
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národech rozdílné. Pﬁi Svûtovém dni
mládeÏe se uplatÀuje hlavnû ten prvek
mládeÏe. MÛÏe se pﬁidat kdokoliv.
ABE: V ãem je jedineãnost
katolictví?
JP: Je to spoleãenství s Kristem.
KﬁesÈanství bez JeÏí‰e Krista je
nemyslitelné. Prostû on je jádrem
církve, evangelia, milosti. Je to BoÏí
syn. To je vyznání v‰ech kﬁesÈanÛ.
Katolíci jsou pﬁesvûdãeni, Ïe v
kontinuitû nesou mravouãn˘, vûrouãn˘
a svátostn˘ obsah v‰eho, co nám
apo‰tolé zanechali. Katolictví usiluje o

Poutníci z âR.

to, aby bylo v‰eobecnû pﬁijatelné, ale s
ve‰ker˘m obsahem Kristova odkazu.
NemÛÏeme tedy opominout Ïádnou
svátost, ãi princip jednoty, kter˘m je i
papeÏova petrovská sluÏba.
ABE: V ãeském protestantismu se
klade v poslední dobû aÏ nezdrav˘
dÛraz na Star˘ zákon, není v dÛrazu
na
Nov˘
zákon
katolictví
konsistnûj‰í?
JP: Jsem o tom pﬁesvûdãen, obzvlá‰tû
ve vûdomí identity samotné. Jinak bych
se neodváÏil posuzovat ty ostatní
smûry. Tûch je v‰ak hodnû a já je
respektuji do té míry, do které je mohu
intelektuálnû sledovat. Co je v‰ak
podstatné, Ïe dne‰ní ãlovûk není
schopen obûti a právû tato obûÈ je
jádrem
celého
vykoupení.
Mimochodem je zakomponována v
Poslední veãeﬁi do obsahu, které ﬁíkáme
eucharistie a kterou produkuje církev
na v‰ech stranách po celá staletí v
podobû m‰e svaté.
ABE: Není nemoc této spoleãnosti
právû v tom, Ïe není ochotna k obûti?
JP: Kristus nejen obûÈ nepopírá, ale
naopak jí dává smysl. Kristus sám ﬁíká:
„CoÏ nemusel mesiá‰ to v‰e trpût a tak
vejít do své slávy?“ Právû v tom slovû
nemusel je zákonitost. Zkrátka se to
muselo stát. KdyÏ to ﬁíkal programovû,
tak Petr namítá: „To se ti nikdy nestane!“
Kristus v‰ak odpovídá: „Odejdi satane!“
ProtoÏe je to my‰lení lidské. Tak se
stane, Ïe lidské vûci zdánlivû humanitní
se stanou protihumanitní. Komunismus
chtûl také rovnost pro v‰echny, ale
bylo to za cenu mrtvol. Jednu strukturu
nahradil jinou hierarchickou strukturou.
Církev s tímhle musí poãítat a musí s
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tím bojovat. Ve feudalismu církev
prorostla s mocí a nyní to musíme s
odstupem reflektovat, coÏ se stalo
bûhem svatého roku, kdy se papeÏ
distancuje od v‰ech nepﬁátelsk˘ch
postojÛ církve vÛãi v‰em ostatním. To
jest tam, kde udûlaly dûti církve chybu.
To je kajícnost, kterou udûlal on sám
oficielnû a myslím si, Ïe je to úÏasné
gesto, které nás provází do
budoucnosti. Církev potﬁebovala
sestoupit do pokorné polohy, která musí
zÛstat obecná a tak bude plnit KristÛv
odkaz.
ABE: âím si vysvûtlujete statistick˘
odklon lidí od církve?
JP: Je to jejich chyba. V kostelech
zÛstávají lidi vûrní. Pﬁece víru nemÛÏu
zmûnit za rok nebo po pûti letech. To je
vûc celoÏivotního postoje. Platí zde
podobenství o rozsévaãi. Nûkdo vydá
tﬁicet, nûkdo ‰edesát a nûkdo sto
procent. Tento odklon statistick˘, není
totální
odklon.
KﬁesÈanské
poznamenání na‰í kultury je trvalé a
nezniãitelné. Aktivní kﬁesÈané pokraãují
dál právû na té autentické, ekumenické
cestû. Jestli církev udûlala nûjakou
chybu? Moje matka byla po mrtvici,
spoleãnost je jakoby po mrtvici a i
církev je ve stejném stavu. Po ãtyﬁiceti
letech útisku nemÛÏeme jednat jako
normální spoleãnost, která se jen tak
otﬁepe a jde dál. Jsme spoleãenství
hﬁí‰níkÛ, nemocn˘ch lidí, star˘ch lidí,
dûtí, které vstupují do Ïivota. My
nemÛÏeme zmûnu vytvoﬁit organizací.
ZÛstává naopak hluboká zku‰enost,
která nás nese dál a my se bez státního
aparátu velice dobﬁe mÛÏeme obejít.
My ho v‰ak nechceme nechávat
stranou, protoÏe my jsme obãany. My
vlastnû hledáme své místo a musíme
strpût mnoho pﬁedsudkÛ, které si církev
vyslouÏila a potom skuteãnû
nemÛÏeme
zapomenout
na
povrchnost, hloupost a zaujatost
mnoha lidí. To tam patﬁí samozﬁejmû.
ABE: Pﬁesto vidíme v církvi dva
typy lidí, jeden kter˘ to vnitﬁnû
probojuje a vûdomû se pro
kﬁesÈanství rozhodne, druh˘ je
klasick˘ kﬁesÈan, kter˘ prodûlal
kﬁesÈanskou v˘chovu. Vidíte, Ïe se
v poslední dobû pomûr tûchto dvou
skupin mûní anebo je situace stále
stejná?
JP: Je pravdou, Ïe pﬁi otevﬁeném
pronásledování dochází k velkému
úbytku, ponûvadÏ zde pﬁichází
existenãní strach. Víra neb˘vá

argumentována zevnitﬁ, ãili je kﬁehká.
Po uvolnûní nastává rozkvût, ale zase
jen na povrchu. TakÏe to chce opût
nûjak˘ proces. âlovûk musí b˘t sám se
sebou trpûliv˘. Jednotlivé vazby se
musí vytvoﬁit. Musí dojít k mnoha
dorozumûním, psychologick˘m,
sociálním. Takové pﬁeskupování patﬁí
do na‰eho Ïivota: jde o to, abychom
dûlali to, co dûlat máme a dûlat to
poctivû, se subjektivním pﬁesvûdãením,
s upﬁímnou myslí. MoÏná to bude
potﬁeba dorovnat a já té opravû musím
zÛstat otevﬁen˘. Musíme si tedy
zachovat otevﬁenost a pokoru k tomu
zrající.
ABE: I bûhem komunismu byla v
evangelické církvi rozvinutá práce s
mládeÏí, v katolické církvi tomu tak
nebylo, jaká je situace dnes?
JP: Musím vás opravit, i kdyÏ jsem
nemûl státní souhlas k duchovní
ãinnosti, tak jsem mûl kolem sebe sto
padesát mlad˘ch lidí okolo dvaceti let.
To dnes nemá Ïádn˘ faráﬁ ve své
farnosti. Nikomu jsem nic nenaﬁizoval
a z nich se pûtadvacet rozhodlo pro
ﬁeholní Ïivot. Tito lidé se rozhodli pro
duchovní Ïivot. My jsme neÏili v
strukturální organizaci, ale bylo to deset
patnáct lidí, kteﬁí se spontánnû se‰li.
Metodicky jsem s nimi pracoval tﬁi aÏ
sedm let. Zde jsme probírali Star˘ i
Nov˘ zákon, patristiku, Druh˘
vatikánsk˘ koncil, elementární vûci,
etiku. Já jsem za tuto zku‰enost velice
vdûãn˘. V té dobû také pracovali hodnû
salesiáni ve sv˘ch chaloupkách. To
byly tisíce lidí, kteﬁí se zaãali
organizovat. Toto v‰e mÛÏeme teì
dûlat oficiálnû, ale oficiálnû nám
nemÛÏe nikdo dodat ducha. Toho si
mÛÏeme vyprosit, na toho musíme
trpûlivû ãekat a pokornû ho pﬁijmout.
Na tom jsme za pronásledování i ve
svobodû stejnû.
ABE: Jak hodnotíte toto torontské
setkání?
JP: Byl jsem na setkání v
Czenstochowé, v PaﬁíÏi a ¤ímû. Nejvíce
na mne zapÛsobilo setkání v PaﬁíÏi.
ProtoÏe jsem si byl pak jist˘, Ïe ten,
kdo se zúãastnil tohoto setkání nemÛÏe
b˘t rasista nebo nacionalista a za pár
let jsem vidûl, Ïe to je hlubok˘ program
civilizace. JeÏí‰ Kristus nás uãí srovnat
se se sebou. On zaãíná mezi Îidy a
Samaﬁany, Îidy a pohany. V evangeliu
ﬁíká: „Jdûte do celého svûta!“ To se
objevuje pﬁi Svûtov˘ch dnech mládeÏe,
kde to univerzální mÛÏeme proÏívat
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pﬁímo názornû a letos mne napadlo,
kdyÏ nastupovalo tûch 172 národÛ, Ïe
to pﬁece jen zabralo. Pﬁáli bychom si,
aby to bylo obecné nejen zde, to v‰ak
nikomu nemÛÏeme vnutit, ale tohle si
nesmíme také nechat vzít.
Celé setkání mûlo skuteãnû
multikulturální ráz. NejenÏe pÛsobivá
kﬁíÏová cesta Torontem ke Queens
Parku byla, jak anglicky, tak i
francouzsky. Mohli jsme zaslechnout i
latinu, ‰panûl‰tinu a ital‰tinu. Pﬁi
sobotním veãerním setkání pak
dokonce nûmãinu, ãín‰tinu, ãe‰tinu a
sloven‰tinu.
Pﬁes dé‰È se zúãastnilo nedûlní m‰e
v Downsview 800 000 lidí.
Ale‰ Bﬁezina
***
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EVA
MESTICOVÁ
Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

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

Business

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

Canada-Czech
Republic Chamber
of Commerce
Kanadsko- ãeská
obchodní komora
má novou adresu
740 Spadina AVE.
Toronto, On. M5S 2J2
Tel.: (416) 929-3432
Fax (416) 925-1940
E-mail: trade@ccrcc.net
Biskup Jiﬁí Paìour slouÏí m‰i u sv. Václava
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Slovenská televizia,
po prv˘ raz, a to v roku 1998
zaãala sprístupÀovaÈ svoj

ZLAT¯
PROGRAMOV¯ FOND
pre ‰irokú verejnosÈ doma i
v zahraniãí prostredníctvom
videokaziet.
Kazety v severoamerickej norme sú
vyrobené priamo v ‰tudiu STV.

Zo svojho bohatého archívneho
fondu vám ponúkame
najzaujímavej‰ie programy pre deti
ako aj pre dospel˘ch.
Literárno dramatické diela
(televízne filmy, divadelné hry)
Rozprávky - hrané i animované
Dokumenty s náboÏenskou
tématikou
Prírodopisné dokumenty
Prírodovedné dokumenty
Kultúrne pamiatky Slovenska
·portové dokumenty

Informácie a katalog o celej
programovej ponúke vám
poskytneme na tel. ãísle
905-894-9368
alebo cez E-mail:
dbcno1@hotmail.com

Pronajmu dÛm
v tiché oblasti

Yonge & Lawrence
3 loÏnice, 2 koupelny
Pro rodinu nebo jednotlivû!
$ 1800
+ elektﬁina, plyn a vodné
Volejte: 416-488-2115
1217-15

Sabina Slonková unikla
nájemné vraÏdû

Praha-mfd-Dne 9. ãervence odpoledne se na policejní stanici v jihoãeském
Vimperku dostavil místní recidivista a
toxikoman Karel Rziepel a oznámil:
“Najali mû, abych ji zavraÏdil.” Mûl u
sebe balíãek vojenského semtexu,
fotografii Slonkové a její adresu.
Policie okamÏitû rozjela akci novináﬁku témûﬁ dva t˘dny ukr˘vala na
utajeném místû. Rziepel, kter˘ sice uÏ
v minulosti pob˘val ve vûzení, ale nikdy
nevraÏdil, byl ochoten s policií
spolupracovat. “MoÏná se v nûm hnulo
svûdomí, moÏná mûl strach, Ïe by se
ho snaÏili jako nepohodlného svûdka
zbavit,” ﬁekl policista z Útvaru pro
odhalování organizovaného zloãinu,
kter˘ pﬁípad pﬁevzal.
Rziepel nejprve plánoval, Ïe novináﬁku
zabije plastickou trhavinou semtex. Pak
zjistil, Ïe to není nejlep‰í zpÛsob a
podle policistÛ chtûl Sabinu Slonkovou
zastﬁelit. Cesta od Rziepela k Srbovi
nebyla pﬁíli‰ dlouhá. Rziepel prozradil,
kdo ho na vraÏedn˘ úkol najal:
vimpersk˘ podnikatel Michal Novotn˘.
UÏ pod policejním dozorem Rziepel
Novotnému do telefonu oznámil: “Zabil
jsem ji.”
Policie uÏ v tu chvíli Novotného telefon
- se svolením soudu - odposlouchávala
a ãekala, s k˘m se podnikatel spojí dál:
bylo zﬁejmé, Ïe Novotn˘ není posledním
ãlánkem celého ﬁetûzce. Novotn˘
nakonec o úspûchu akce telefonem
informoval
podnikatelku
Evu
Tom‰ovicovou, která v minulosti
spolupracovala s ministerstvem
zahraniãí, konkrétnû s Karlem Srbou.
Jejich vztahy byly pﬁátelské, v minul˘ch
dnech spolu trávili dovolenou v
Chorvatsku. Ale právû Tom‰ovicová
nakonec Srbu, jako hlavního
objednatele zloãinu, prozradila. “Pan
Srba byl zatãen na základû v˘povûdí
jeho spoluobvinûn˘ch, zejména

spoluobvinûné,” ﬁekl státní zástupce
Li‰ka. Tom‰ovicovou, Novotného a jeho
partnera Petra Volfa, kter˘ v pﬁíbûhu
sehrál pouze okrajovou roli, zatkla
policie minul˘ ãtvrtek. Karla Srbu o den
pozdûji, bûhem cesty na páteãní obûd.
Srba podle informací MF DNES vinu
odmítá.
***
Deset dní jsem byla mrtvá
Praha- MF DNES/Sabina SlonkováMyslela jsem, Ïe se mi to nemÛÏe stát.
My‰lenka, Ïe mû nûkdo bude chtít
zavraÏdit jen za to, Ïe o nûm napí‰u
pár ﬁádkÛ do novin, se mi prostû zdála
absurdní. Dokonce i ve chvíli, kdy mi to
pﬁed ãtrnácti dny zcela váÏnû ﬁíkal jeden
z policejních dÛstojníkÛ: “Máme chlapa
se semtexem, kter˘ ﬁíká, Ïe dostal
zakázku, aby vás zabil.” “Co je to za
blbost, to se tady pﬁece nedûje,” je
moje první reakce.
Policie mû ale ujistila, Ïe to není Ïádná
provokace ani v˘hrÛÏka. Ten ãlovûk
existuje, stejnû jako pár gramÛ
v˘bu‰niny, která mû má na nûãí pﬁání
roztrhat na kusy. Zatím se mi nestaãily
rozklepat ruce. Jednodu‰e mi to
nedochází...
Místo toho mi zaãíná v hlavû „‰rotovat“,
co je to za blázna, kter˘ si takovou vûc
objedná. Komu jsem vadila tak, aby
riskoval letit˘ kriminál. To se pﬁece v
âesku nedûlá. Napadají mû jen dvû
jména: jeden podnikatel, o kterém jsme
ale psali uÏ dávno, a pak Karel Srba.
To je ãlovûk, kter˘ má dost dÛvodÛ,
abych nepatﬁila mezi jeho favoritky. A
jak jsem ho poznala, moÏná by toho byl
schopen.
Chvíli se je‰tû utû‰uju tím, co ﬁíkal ten
policista: “Ten ãlovûk, co se nám
pﬁihlásil, si dost vym˘‰lí. Je moÏné, Ïe
to nebude tak horké.”
Mé nadûje padají v pÛl jedenácté
veãer. Najat˘ zabiják volal uÏ pod
policejním dohledem zprostﬁedkovateli.
Zakázka skuteãnû existuje.
Jdu domÛ. Cestou zji‰Èuji, Ïe vlastnû
nevím, co mám dûlat. V noci parkuje
pﬁed domem policejní ochranka. Je to
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na dal‰í skoro dva t˘dny poslední noc
doma. Stejnû nespím. Dûlám, Ïe
pﬁem˘‰lím, ale v hlavû mám prázdno.
Ráno mû ochranka je‰tû veze do
práce. Slibuju, Ïe nebudu nikam chodit,
a cel˘ den u poãítaãe sepisuju ãlánek o
tom, Ïe Klaus chce b˘t pﬁedsedou
snûmovny.
Veãer si doma sbalím pár vûcí a
ochranka mû odváÏí za Prahu. “UÏ ‘to’
máme v autû. Za chvíli ‘to’ tam máte,”
hlásí kolegÛm do telefonÛ. Po chvíli mi
dochází, Ïe ‘to’ jsem já. Dal‰ích deset
dní trávím ve spoleãnosti policistÛ mimo
Prahu. Termín policejní ochrana v praxi
znamená to, Ïe se mnou chodí i na
záchod.
Odvezli mû do ústraní, do práce chodit
nemám. Musím vypnout mobil, pﬁeru‰it
ve‰keré kontakty, vyjma blízk˘ch lidí.
Mám b˘t prostû mrtvá. Jen tak mají
detektivové ‰anci dostat se aÏ k
objednavateli. Celá ta povedená
partiãka si musí myslet, Ïe vraÏda
skuteãnû probûhla.
Hned první dny ﬁíkám policii, Ïe Srba
je jeden z tûch, kteﬁí mají motiv. Nesedí
jim to. “VÏdyÈ je to profesionál a tohle
vypadá jako pûknû zfu‰ovaná práce,”
kroutí hlavou. K Srbovi navíc zatím
nevedou Ïádné stopy. V pﬁí‰tích dnech
probíráme desítky dal‰ích jmen, firem
a variant. Jména mi nic neﬁíkají, nikdy
jsem o nich nesly‰ela, nepsala...
“VzpomeÀte si, sebemen‰í v˘hrÛÏka,
cokoli nám mÛÏe pomoct.”
K niãemu konkrétnímu to nakonec
nevede. Detektivové si mezitím vedou
vy‰etﬁování po své linii. “Víme o dal‰ích
lidech. Tom‰ovicová a Volf, ﬁíká vám to
nûco?” Taky nic.
Dal‰í informace je ale zajímavá:
Tom‰ovicová pr˘ spolupracovala s
ministerstvem zahraniãí, tedy úﬁadem,
kde donedávna sedûl Karel Srba.
Pak mi ukazují jejich fotky. Poprvé
vidím lidi, kteﬁí mû chtûli zabít. Klidnû
by mohli hrát ve filmech tﬁetí kategorie
ze sedmdesát˘ch let. Tom‰ovicová má
vizáÏ zaslouÏilé soudruÏky, aÏ pak se
dozvídám, Ïe jí je pûtatﬁicet.
Paradoxnû nejlíp vypadá Karel
Rziepel alias Citron. Tedy vrah, kterému
vdûãím za Ïivot. Kdyby neselhal a
neudal se, moÏná bych tu uÏ nebyla.
“Vy jste ho ale nevidûla od krku dolÛ.
Je to potetovaná stvÛra,” vyvádí mû z
omylu jeden z policistÛ.
Pak uÏ se ke mnû dostávají jen kusé
informace od detektivÛ o pﬁedávání
penûz za splnûnou zakázku, co si za
nû chtûli koupit a jak se celá skupinka
vesele raduje nad tím, Ïe se jim to
povedlo.
Pﬁichází nekoneãné ãekání na den D,
kdy je mají pochytat. “Bude to uÏ brzo,
zkuste to je‰tû vydrÏet,” uklidÀují mû
policisté.
KaÏd˘ veãer usínám s nadûjí, Ïe to uÏ
tﬁeba ráno skonãí. Poﬁád nic. Je stﬁeda
17. ãervence. “Zítra je smáznem,” hlásí
policisté ve své hant˘rce. Znamená to,
Ïe spustí zat˘kání.
Druh˘ den jsem jak na trní. UÏ
dopoledne pﬁichází zpráva, Ïe mají ãást
skupiny. Pro Karla Srbu si jedou aÏ v
pátek. Je‰tû si staãil zahrát tenis, na
obûd uÏ nedojel. “Tak to nejhor‰í uÏ
snad máte za sebou,” ﬁíkají policisté.
Jedu zpátky do Prahy a zaãínám
pﬁem˘‰let, co dál. Místo úlevy se ale
plíÏivû dostavuje strach. Co kdyÏ je
pustí? Co kdyÏ dostanou u soudu pár
let? Co kdyÏ... ZakáÏu si na to myslet.
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Budu mít dost ãasu to ﬁe‰it, aÏ taková
situace nastane. Vûﬁím, Ïe nenastane.
Je to skoro pﬁesnû rok, co jsem do
novin s Jirkou Kubíkem psala profil
Karla Srby. Mluvili jsme tehdy se
spoustou lidí, kteﬁí s ním kdy pﬁi‰li do
styku. Vesmûs nás v‰ichni varovali.
“Vy nevíte, co je to za ãlovûka. Dávejte
na sebe pozor.” Brali jsme to s rezervou.
Byli to lidé, kter˘m Srba moÏná nûkdy
ublíÏil, a oni ho teì tﬁeba vidí v hor‰ím
svûtle, neÏ jak˘ je. Ten ãlánek se
jmenoval Proã se bát úﬁedníka Srby.
Dnes uÏ to vím.
***

Nebojím se, fiíká muÏ
najat˘ k vraÏdû

Praha-mfd-Z muÏe najatého k vraÏdû
se stal korunní svûdek. Karel Rziepel,
kter˘ policii prozradil, Ïe si ho lidé Karla
Srby najali k vraÏdû novináﬁky MF
DNES Sabiny Slonkové tvrdí, Ïe se o
svou bezpeãnost nebojí. “Nebojím se o
sebe a nevidím Ïádn˘ dÛvod se skr˘vat.
PﬁizpÛsobím se situaci a kdyÏ bude
tﬁeba, tak se na ãas ztratím.” Proã se
nakonec k ãinu neodhodlal? “Je to
práce, do které nedûlám,” vysvûtlil
devûtatﬁicetilet˘, ãtrnáctkrát trestan˘
muÏ.
Za vraÏdu mûl dostat 200 tisíc korun,
a naopak v‰e oznámil policii. “Je to
pûkná Ïena, bylo by jí ‰koda,”
poznamenal.
Rziepel není jako jedin˘ z pûtice lidí,
která plánovala vraÏdu Slonkové,
stíhán a zÛstal na svobodû. MuÏ nemohl
b˘t obvinûn, protoÏe nic nespáchal ani
neuãinil nic k pﬁípravû ãinu, prohlásila
soudkynû Okresního soudu v âesk˘ch
Budûjovicích Petra Janou‰ková.
Na policii pr˘ ‰el Rziepel
bezprostﬁednû poté, co od dvou
vimpersk˘ch podnikatelÛ (obvinûn˘ch
Michala Novotného a Petra Volfa)
pﬁevzal igelitovou ta‰ku s 310 gramy
semtexu a roznûtkou.
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“Byl to ãern˘ vojensk˘ semtex, kter˘
asi pocházel od Volfa z Vimperka,”
upﬁesnil. Oba obvinûní mu pr˘ dali
peníze na cestu do Prahy a fotografii
Slonkové. Na zadní stranû fotografie
mûl její adresy.
Obvinûní Novotn˘ a Volf ho pr˘ oslovili
proto, Ïe je ve Vimperku pomûrnû
populární osobnost v oblasti zloãinu.
“Byl jsem ãtrnáctkrát odsouzen,
vût‰inou za majetkovou trestnou
ãinnost, odsedûl jsem 14 let, ale
nespáchal jsem Ïádné násilí,”
pﬁipomnûl recidivista. Naposledy si
odpykával trest ve Valdicích, odkud se
vrátil v ãervnu 1991. Od té doby se pr˘
niãeho nedopustil, kromû “takové
prkotiny”, za kterou ho soud potrestal
400 hodinami veﬁejnû prospû‰n˘ch
prací. Podle dohody s vimperskou
radnicí je údajnû zaãne vykonávat od
záﬁí.
Rziepel bydlí ve star‰ím domû
nedaleko centra Vimperku. Je
nezamûstnan˘ a Ïije z podpory. Asi
170 cm vysok˘, velmi huben˘ blonìák,
pÛsobí pomûrnû sympatick˘m dojmem;
je ãistû obleãen, modré dÏíny doplÀuje
ãerné triãko se stﬁíbrn˘mi ãínsk˘mi
draky. První dojem v‰ak silnû ru‰í ãetné
mnohobarevné tetování, které mu beze
zbytku pokr˘vá obû pﬁedloktí. Mezi
motivy, které se vzájemnû pﬁekr˘vají,
pﬁitom na pravé ruce nechybí ani
hákov˘ kﬁíÏ. Ve Vimperku je také znám
pod pﬁezdívkou Citron.
***
27.7.2002

Srba je stále agent
vojenské rozvûdky

Praha/právo-Pﬁípad jiÏ stál hlavu ‰éfa
Vojenské zpravodajské sluÏby, tedy
vojenské rozvûdky, Andora ·ándora.
Nad ním drÏel ochrannou ruku náãelník
generálního ‰tábu Jiﬁí ·ediv˘, coÏ i
jeho staví do ‰patného svûtla. Podle
informací Práva nyní prasklo, Ïe Srba
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stále patﬁí mezi agenty armádní
rozvûdky, aãkoliv mûl b˘t dávno
vyﬁazen pro nespolehlivost. Jak Právu
sdûlil dobﬁe informovan˘ zdroj, ve spisu
vedeném vojenskou tajnou sluÏbou se
o Srbovi hovoﬁí jako o ãlovûku, kter˘ je
snadno ovlivniteln˘, je psychicky
nevyrovnan˘ a tudíÏ nebezpeãn˘.
Doposud zdroje z bezpeãnostní
komunity tvrdily, Ïe Srba pro tajnou
sluÏbu uÏ nepracuje. Právu se v‰ak
podaﬁilo zjistit, Ïe s ním do této chvíle
nikdo spolupráci neukonãil, jen byl
doãasnû takzvanû “uveden do klidu”.
To v praxi znamená, Ïe je nadále
agentem zpravodajské sluÏby, kter˘
mÛÏe b˘t kdykoliv nasazen. “Uvedení
do klidu znamená, Ïe ten ãlovûk mÛÏe
b˘t kdykoliv aktivován. Zrovna u Srby
se stalo, Ïe uÏ byl do klidu uveden v
minulosti nûkolikrát,” poznamenal zdroj
Práva a dodal, Ïe naposledy po aférách
kolem exministra âSSD Jaroslava
Ba‰ty. “Îe je aktivním spolupracovníkem s uvedením do klidu je
neuvûﬁiteln˘ prÛ‰vih,” ﬁekl o pﬁípadu
vysoce postaven˘ ãinitel resortu
obrany. Podle nûj je teì na ministerstvu
obrany poﬁádnû dusno. Ministr Jaroslav
Tvrdík je údajnû velmi rozzloben na
své podﬁízené a zji‰Èuje, zda nebyl
Srba ze sluÏby vyﬁazen úmyslnû nebo
‰lo o nedbalost.
***
29.8.2002

Îelezn˘ nahlásil ztrátu
obrazu za 22 miliónÛ

PRAHA-právo/Jana Perglerová,
Pavel BlaÏek-”Pan Îelezn˘ krádeÏ
obrazu na polici oznámil v pondûlí.
Pﬁípad vy‰etﬁují kriminalisté z
obvodního policejního ﬁeditelství v
Praze 1, “ ﬁekla mluvãí praÏské policie
Iva Knolová s tím, Ïe policie nehodlá k
pﬁípadu zatím zveﬁejÀovat Ïádné
podrobnosti.
Vyjadﬁovat se nebude ani Îelezn˘.

Petr ChudoÏilov: Spící pes
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“Obraz nepatﬁí Îeleznému. Galerii
spravuje nadaãní fond,” uvedl mluvãí
Îelezného Martin Chalupsk˘.
***

Vi‰Àová s technoparty
lámala rekordy

Vi‰Àová-právo/Barbora
SilnáRekordy snad po v‰ech stránkách
lámala o uplynulém víkendu obec
Vi‰Àová se sv˘mi pﬁilehl˘mi osadami.
Za pouhé dva dny tudy projelo tolik aut,
co sem normálnû zavítají za cel˘ rok. V
poãtu stanÛ, aut a náv‰tûvníkÛ na metr
ãtvereãní by jí mohl závidût leckter˘
zaveden˘ kemp na bﬁehu jezera anebo
moﬁe. Na soukromém pozemku v
osadû Andûlka se konala od pátku
nelegální technoparty Czechtek. Podle
odhadÛ ji nav‰tívilo na osm aÏ deset
Pokraãování na str. 8

Restaurants-Deli's

Domas Restaurant
âeská restaurace

417 Elizabeth St.
Burlington, On. L7R 2N1
Tel.: 905-639-3240
Lakeshore & Elizabeth
(Village Sq.)

V˘borné ãeské jídlo
âeské pivo:
Kozel, PlzeÀ, Czechwar (Budvar)
Toãené nûmecké pivo!

Otevﬁeno dennû:
od 11 do 14 hod.
a od 17 do 23 hod.
(o víkendech aÏ do 2 hodin ráno)
1215-15

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

416-504-5787

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

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
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Pokraãování ze str. 7

Máte v âechách trápení? Soukromé nebo úﬁední?
Neutrácejte peníze za letenku!
U‰etﬁte svÛj ãas a své nervy!
Konkrétnû a reálnû pomohu pﬁi ﬁe‰ení v‰ech va‰ich specifick˘ch
nesnází i pﬁi plnûní va‰ích pﬁání. Projednám za vás v‰e, k ãemu mi
dáte svolení. ZaloÏím nebo povedu poboãku va‰í firmy v âechách.
Mohu k tomu pouÏít vlastní kanceláﬁ a u‰etﬁit vám dal‰í v˘daje.
Zjistím a zpracuji pro vás ve‰keré informace, které potﬁebujete znát,
abyste byli „in“. Zajistím osobnû skuteãnou pomoc. Kde na to sám
nebudu staãit, angaÏuji solidní odborníky (nájmy, koupû-prodeje,
restituce, nemovitosti vã. bytÛ, vûci movité, od‰kodnûní, dûdictví,
celní záleÏitosti, obãanství, rÛzné oblasti sluÏeb apod).
Reference v Kanadû:
satellite1-416@rogers.com nebo jan_drabek@telus.net
Jan Hrabina, agentura HOMBRE, P.O.Box. 32, Poãernická 369/
57, 108 00 Praha 10
Tel: 001- 420 2-7477 7476. Fax: 001- 420 2 7477 0929;
e-mail: hombre@mbox.vol.cz
oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách
uvádí premiérovû film reÏiséra Dana Svátka

ZATRACENÍ
Zloãin a trest drogového byznysu aneb lákadlo penûz je silné, a
kdo se nezdráhá si trochu zadat se zákony, strãí si pár balíãku
narkotik do ta‰ky, vÏdyÈ. . . ãtyﬁi kilogramy se schovají v kufru
jako nic… Pﬁíbûh je volnû inspirován osudem dvou mlad˘ch
âechÛ, kteﬁí se pokusili z Thajska propa‰ovat drogy, a skonãili se
stﬁedovûk˘mi padesátilet˘mi tresty v thajské vûznici. Zatracenû
dlouhá dovolená. âást filmu natáãena na místû se svolením
thajské vlády.
Hrají J. Plouhar, J. Révai, I. Bencová, D. Vávrová aj.
Cena kazety $ 37. 00 - plus taxy a po‰tovné.
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
Pozor nová E-mail: video.el@rogers.com

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

Nová nûmecká auta
za v˘hodné ceny!
Prodáváme i star‰í
nûmecké a japonské vozy!

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Cell: (416) 427-5134
Fax: (416) 741-7809

E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

tisíc lidí. “Kde to je? Jdeme uÏ nûjak
moc dlouho,” o‰íval se asi 16let˘ mladík
se zeleno-modr˘mi copánky na hlavû,
kdyÏ ‰lapal poslední klikatou silniãku z
Vi‰Àové smûrem do Andûlky. V nohách
mûl uÏ asi ‰est kilometrÛ, zvuky byly
sly‰et vzdálenû a základna, jak ﬁíkal,
nikde. 0 tom, Ïe drÏí správn˘ smûr, ho
ov‰em uji‰Èovaly povalující se osoby v
pﬁíkopech a podél silnice anebo
zaparkované vozy s vyspávajícími
úãastníky akce. Na kopci se mu pﬁed
oãima koneãnû rozprostﬁel pohled na
stanov˘ tábor uprostﬁed pole. “UÏ to
máme,” vydechl s úlevou, ale netu‰il,
Ïe to nejhor‰í ho ãeká. Prodrat se aÏ do
samého srdce technoparty.
S pﬁib˘vajícími metry totiÏ houstla
koncentrace pﬁítomn˘ch aut i lidí.
Nakonec se mu podaﬁilo najít místo v
center dûní, u obrovsk˘ch reproduktorÛ,
nad nimiÏ visela vojenská celta, pod ní
zdobily základnu dopravní znaãky s
vojensk˘mi tanky, pﬁed kter˘mi se vlnily
polonahé postavy. Hudba vycházející
z masivní aparatury pﬁipomínala zvuky
z dûtské videohry o kosmickém stﬁílení.
První náv‰tûvníci zaãali pﬁijíÏdût uÏ v
pátek dopoledne, v prÛbûhu veãera
pak doprava zhoustla a do Vi‰Àové
smûrovaly davy mlad˘ch lidí z celé
Evropy.
“To jsme tady teda nezaÏili. Tu hudbu
u nás nesly‰íme, ale tûch aut. Jindy
tady skoro nikdo neprojede, jsme jak
bohem zapomenut˘ kraj, ale teì jsme
si to vybrali,” líãil mi brunátn˘
padesátník, kter˘ sekal v sobotu
odpoledne trávník pﬁed domem. Také
na zdej‰í radnici nezaznamenali Ïádné
váÏné stíÏnosti místních. “Andûláci to
berou s rezervou a jsou stále je‰tû
optimisticky naladûni. Lidé z Vi‰Àové
si nestûÏují,” potvrdil mi místostarosta
Dan Ramzer (nezávisl˘). Spoleãnû se
starostkou Marií Matu‰kovou
(nezávislá) chodili pravidelnû na takﬁka
bojové v˘pravy, aby zmapovali terén.
Spolu s nimi na akci dohlíÏely desítky
policistÛ, kter˘m pﬁijely posily z
ostatních okresÛ Libereckého kraje.
ProtoÏe o pﬁípravû nepovolené
technopary vûdûli na radnici od úterka,
dokázali se náleÏitû pﬁipravit. Starostka
Matu‰ková dokonce nakoupila ‰punty
do u‰í pro obyvatele obce, aby je hluk
neru‰il. Vyzvedl si je jen mal˘ zlomek
místních. “Vût‰inou ten hluk vadil spí‰
chalupáﬁÛm, kteﬁí sem pﬁijeli, neÏ
na‰im,” podotkl Ramzer. Radnice pﬁi
pohledu na mumraj lidí u Andûlky
nakonec podle nûj nechala pro
úãastníky dopravit na místo za vlastní
peníze i vodu; aby ji mûli pﬁítomní k
dispozici. “Chodili nám jako ve
stﬁedovûku k obecní pumpû v Andûlce,
na kterou jsou navíc napojeny tﬁi domy,”
pokraãoval místostarosta. Kromû toho
nechali po dohodû s âesk˘mi drahami
posílit i nedûlní vlakové spoje. “Vûdûli
jsme, Ïe chtûjí nûkteﬁí odjet v nedûli,
ale normální spoje by nestaãily. Proto
pojedou ãtyﬁi navíc,” dodal. Podle
Matu‰kové mají také velké obavy z
mnoÏství odpadkÛ a ‰patného
hygienického zázemí na technoparty.
“Doslova mû to dûsí, jak to tam vypadá,”
povzdechla si Matu‰ková. Obavy mûla
í z nedûlní, jubilejní, desáté
euroregionální pouti a slavnostní
svatoanenské m‰e. Této akce se
pravidelnû zúãastÀují obãané ze
sousedního Nûmecka a Polska.
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“Bojíme se, aby produkce na
technoparty neru‰ila m‰i a neodradila
lidi, shrnula Matu‰ková. Na ilegální
technoparty Czechtek do Vi‰Àové se
zatím podle odhadÛ policie sjelo témûﬁ
10 000 lidí. “Îádné incidenty jsme zatím
ﬁe‰it nemuseli,” ﬁekl Milan Mazánek z
liberecké policie. Dodal pouze, Ïe podle
informací z hranic zadrÏela policie v
Hrádku nad Nisou dopoledne automobil
se tﬁemi cizinci, dvûma muÏi a jednou
Ïenou, kteﬁí pﬁeváÏet zatím nezji‰tûné
mnoÏství drog. Míﬁili podle nûj právû na
technoparty.
***

Ak˘ bol Lexa ‰tudent?

Bratislava-sme-Vladimír Meãiar o Ivanovi
Lexovi tvrdil, Ïe je nadpriemerne
inteligentn˘. Potvrdili to vraj aj testy, ktoré
robil, keì sa prihlásil na konkurz, na základe
ktorého si ho Meãiar vybral. KeìÏe v˘sledky
testov sú tajné, pátrali sme aspoÀ po tom,
ak˘m bol Lexa ‰tudentom na gymnáziu. Zo
slovenãiny mal napríklad dvojku, z ru‰tiny
na maturitnom vysvedãení trojku. SpoluÏiaci
z bratislavského Gymnázia Jura Hronca sa
zhodujú v jednom - zmenila ho politika.
Väã‰ina o Àom hovoriÈ nechcela: „Tajná
sluÏba, to nie sú Ïarty!“
***

Za Meãiara boli dva
osobitné úãty

BRATISLAVA-sme/MONIKA
ÎEMLOVÁ, DANIEL VRAÎDA-Osobitn˘
úãet ministerstva privatizácie, zaloÏen˘ v
roku 1991, z ktorého za Meãiara
protizákonne pretieklo do Fondu
národného majetku viac ako dvanásÈ
miliárd, nebol jedin˘. Na ministerstve na‰li
ìal‰í úãet, záznamy o Àom sú písané
rukou do ‰kolského zo‰ita.
Druh˘ osobitn˘ úãet zaloÏil v roku 1996
minister privatizácie Peter Bisák. Mali
naÀ ísÈ peniaze z predaja nehnuteºností
neidentifikovan˘ch vlastníkov. Práve cez
tento úãet sa nehnuteºnosti predávali za
symbolickú cenu ºuìom blízkym
ministerstvu. Bisák a vtedaj‰í ‰tátny
tajomník Husár sa dnes nevedia zhodnúÈ,
kto z nich mal úãet pod kontrolou.
Z úãtu sa vyplácali odmeny pracovníkom
ministerstva, ktorí sa podieºali na r˘chlej
privatizácii, a ãasÈ peÀazí údajne na príkaz
ministra poskytli aj vtedaj‰iemu vládnemu
denníku Slovenská republika, ktor˘ mal
robiÈ privatizácii reklamu.
Úãtovníctvo bolo vedené ruãne v zo‰ite
formátu A4. Potvrdila to aj kontrola
Najvy‰‰ieho kontrolného úradu v roku
1997 a aj teraj‰ia vedúca právneho
oddelenia ministerstva privatizácie Jana
Filinová. Tvrdí, Ïe nehnuteºnosti dostalo
stra‰ne veºa ºudí a ona podºa zoznamu
len ÈaÏko zistí, kto je blízky ministerstvu.
Zoznam je ochotná poskytnúÈ redakcii.
Exminister privatizácie Peter Bisák tvrdí,
Ïe druh˘ osobitn˘ úãet odporuãilo zriadiÈ
ministerstvo financií. Dohromady na Àom
vraj bolo najviac pol milióna korún. Filinová
tvrdí, Ïe úãet je rozhodne bohat‰í.
„V roku 1996 ministerstvo legislatívne
pripravilo transformáciu majetku, ktor˘ z
rôznych dôvodov nepre‰iel privatizaãn˘m
procesom. Oznamy o transformácii boli
postupne zverejÀované v médiách,“ pí‰e
Bisák vo svojom stanovisku. Záujemcov
o majetok vraj vyberala komisia, ktorej
predsedal ‰tátny tajomník ministerstva.
·tátnym tajomníkom bol vtedy poslanec
za HZDS Stanislav Husár, ktor˘ je dnes
na kandidátke hnutia na 21. mieste
PrevaÏne vraj i‰lo o pôdu v tisícov˘ch
alebo desaÈtisícov˘ch hodnotách. V
denníku Slovenská republika vraj
ministerstvo len inzerovalo za úhradu
predaj tohto majetku. Na ruãn˘ spôsob
vedenia úãtovníctva Bisák nezareagoval.
***
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PORTRÉTY, KRESBY, OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Florencie

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

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

ãeské knihkupectví
Nejroz‰íﬁenûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû
ZAÎÁDEJTE SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!
Tel.: (905) 704-0873; Fax: (905) 704-0879
303 Queenston St., St. Catharines, Ont. L2P 2X5
E-mail: cz.books@literacypragensis.on.ca
www. literacypragensis.on.ca

ALGONQUIN TRAVEL -

44 Victoria St. , Suite 1315, Toronto, On. M5C 1Y2
Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
Prague
Bratislava
Ostrava
Ko‰ice
Sun Destination
Call Ivan Zná‰ik

(416) 593-0837

NOV¯ TELEFON

VáÏení.
PovaÏuji za slu‰nost vás seznámit s
obsahem materiálu, kter˘ budu v tomto
nebo mírnû upraveném duchu
publikovat na mé internetové stránce a
kter˘ jsem jiÏ dal k dispozici v‰em m˘m
kamarádÛm a znám˘m. Máte-li zájem
se k nûmu vyjádﬁit, je vám k dispozici
mÛj e-mail vik66tor@volny.cz Îádnou
reakci z va‰í strany v‰ak nevyÏaduji.
22. dubna jsem prostﬁednictvím
cestovní kanceláﬁe GTS v âesk˘ch
Budûjovicích poÏádal o kanadské
vízum. Pas mi byl vrácen 10. kvûtna se
zamítnutím, jak˘msi razítkem v
cestovním pase, o nûmÏ mi nikdo nebyl
schopen sdûlit, co znamená, a
telefonním ãíslem, kde si musím
dohodnout pohovor s imigraãním
úﬁedníkem. Na uvedeném ãísle se
ohlásila recepce velvyslanectví a
oznámila, Ïe telefonicky se nic
nevyﬁizuje, naãeÏ jsem byl pﬁepojen na
záznamník, kde mi byly sdûleny
informace, které se ov‰em zaﬁizování
pohovoru net˘kaly.
13. kvûtna jsem poslal na
velvyslanectví faxem Ïádost o sdûlení
moÏného termínu pohovoru, 14. kvûtna
jsem totéÏ poslal e-mailem. 15. kvûtna
mi pﬁi‰la informace e-mailem, Ïe
termíny pohovoru se nestanovují a
Ïadatel se mÛÏe dostavit libovolnû od
pondûlí do ãtvrtka mezi 14.30 a 15.30
hodin. 16. kvûtna jsem v zamûstnání
poÏádal o neplacené volno na úter˘
21. kvûtna, coÏ je den, kdy svou
nepﬁítomností v zamûstnání nejménû
zatûÏuji kolegy, kteﬁí mne musí
zastoupit. 16. kvûtna odpoledne mne
v‰ak doma ãekal fax s pﬁedepsan˘m
termínem na stﬁedu 22. kvûtna v 15.30
(ãili po e-mailem uvedené pracovní
dobû), musel jsem tedy v zamûstnání
zmûnit termín neplaceného volna, coÏ
rozhodnû není fér ke kolegÛm a vedení
‰koly.
22. kvûtna jsem byl na pohovoru na
velvyslanectví. Vzhledem k v˘‰e
citovanému e-mailu jsem se pro jistotu
dostavil jiÏ pﬁed zaãátkem pracovní
doby velvyslanectví. Bylo mi v‰ak
sdûleno, Ïe mne mimo pﬁedepsan˘
termín nevpustí (kdybych se tedy ﬁídil
e-mailem od velvyslanectví, jel bych
do hlavního mûsta zbyteãnû a ztratil
den nesmysln˘m cestováním) a nechali
mne stát pﬁed branou pﬁes dvû hodiny.
Poté, navzdory tomu, Ïe jsem byl
pozván z dÛvodu „nedostateãného
pouta ke své vlasti a moÏné neochotû
se z Kanady vrátit”, jsem byl dotazován
pﬁedev‰ím na finanãní prostﬁedky, které
se údajnû velvyslanectví zdály
nedostateãné, byÈ podle prÛvodního
dopisu pﬁi vrácení pasu byly shledány
bezproblémov˘mi. Vzhledem k tomu,
Ïe jsem byl pﬁipraven na v‰echny
eventuality, jsem mohl prokázat
vlastnictví v pﬁepoãtu asi 5.000
kanadsk˘ch dolarÛ, coÏ se mi zdá jako
finanãní záruka na 14denní pobyt v
Kanadû jako dostaãující vzhledem k
tomu, Ïe bydlení jiÏ bylo zaplaceno
pﬁedem, o ãemÏ bylo velvyslanectví
informováno jiÏ pﬁi podání Ïádosti o
vízum.
Po pohovoru si na velvyslanectví opût
pas nechali a navzdory tomu, Ïe mi
bylo slíbeno vrácení pasu do 2
pracovních dnÛ, dostal jsem jej zpût po
t˘dnu se zamítnutím Ïádosti.

KdyÏ jsem Ïádal hotel Victorias
Mansion Guest House, 68 Gloucester
St., Toronto, ON M4Y 1L5, e-mail
victorias.mansion@sympatico.ca, o
vrácení zálohy zaplacené za bydlení,
které je jedním z nezbytn˘ch
pﬁedpokladÛ pro získání víza, z dÛvodu
neobdrÏení víza, bylo mi sdûleno, Ïe
hotel není záloÏna, mé problémy je
nezajímají a zálohu mi nevrátí.
K mojí osobû: Mám vysoko‰kolské
vzdûlání, pracuji jiÏ devût let na jedné
a téÏe ‰kole, kde mÛj pracovní pomûr
trvá i nadále - mám pracovní smlouvu
na dobu neurãitou, ãili minimálnû je‰tû
na pﬁí‰tí rok. V Ïivotû jsem nebyl ani
jeden den nezamûstnan˘, od 19 let se
Ïivím sám a nikdy jsem nemûl potﬁebu
ani zájem na nûkom o cokoliv Ïebrat.
Jsem ze spoﬁádané uãitelsko-lékaﬁské
rodiny. Procestoval jsem podstatnou
ãást Evropy, USA a Jihoafrickou
republiku a Ïádn˘ z tûchto státÛ nemûl
vÛãi mnû sebemen‰í vyhrady. Pﬁed pÛl
rokem jsem bez problémÛ získal jiÏ
druhé vízum do USA, s platností 10 let.
Ve své vlasti, k níÏ podle názoru
velvyslanectví nemám dostateãnû
kladn˘ vztah, mám majetek, kter˘ jsem
získal sv˘m vlastním úsilím a kter˘
nemá leckter˘ z m˘ch vrstevníkÛ. A
abyste nemohli argumentovat tím, Ïe u
vás v posledních letech Ïádalo o azyl
mnoho ãesk˘ch RomÛ, dodávám, Ïe
jsem bílé rasy.
Kanada je jedin˘ stát, kde jsem zjevnû
povaÏován za podãlovûka a dojnou
krávu, coÏ si nehodlám nechat líbit.
Nejsem - li pro va‰i zemi dost dobr˘,
smíﬁím se s tím. Nehodlám se v‰ak
rezignovanû smíﬁit s tím, Ïe jsem se
stal nedobrovoln˘m sponzorem va‰í
ekonomiky a Ïe jste mne pﬁipravili o
více neÏ mûsíãní plat.
Díky Bohu existuje dost zemí, kde
mnou neopovrhují, ãili zanedlouho
odjíÏdím zcela jin˘m smûrem. Kanadou
jsem jednou provÏdy zhnusen a
nehodlám s ní mít do budoucna nic
spoleãného.
Viktor Pondûlík
J. Bendy 9, âeské Budûjovice
Czech Republic
***
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Letters

1-416

Ejhle ãlovûk …

Travel

Nabízíme pﬁímé lety z Toronta do Prahy

Tﬁikrát t˘dnû do âR a na Slovensko:
Ve ãtvrtek bez mezipﬁistání
v Montrealu
MoÏnost telefonického zakoupení letenky.
Letenku dodáme aÏ na místo.
Soukromé ubytování v Praze i Bratislavû
Notáﬁská osvûdãení * pozvání * poji‰tûní

Tel.: (416) 761-1808, (416) 761-1689,
1-888-216-7641. Fax: (416) 761-9558

INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR
European Destination
Seat Sale
Charter Flights
Czech Republic, Germany, Austria

Call for visa requirments
to Czech Republic
E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Fax: (416) 867-8657

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

V¯HODNÉ LETENKY
DO âESKÉ REPUBLIKY
BRATISLAVY, KO·IC, VÍDNù, BUDAPE·TI A BERLÍNA

âSA
Austrian Airlines
Je moÏné zakoupit i dal‰í letenky!

E-mail: nitra_travel@hotmail.com
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186
662 Qeen ST. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

(2002 … 3)
Nûjak se mi z Prahy nechtûlo domÛ.
Listoval jsem si Kulturním pﬁehledem.
Tolik by se toho je‰tû dalo vidût! Kolik
skvûlého piva je‰tû vypít! Udûláte
odkudkoli pár krokÛ a mÛÏete se posadit
v solidní putyce. Gambrinus, Prazdroj.
Kvalitní dvanáctka za 22, 24 kaãek!
Kanadsk˘ dolar pﬁi nejhor‰ím za dvacet
Kã. A divadla, jazzové bary, koncerty
klasické hudby v kostelech, odpoledne i
veãer. âas ale nedbá na pocity. A tak
jsem se ocitnul na ruzyÀském leti‰ti.
Poobûdval jsem v pﬁíjemné restauraci.
Pak se je‰tû chvilku procházel a tû‰il se
z dobﬁe vymy‰len˘ch leti‰tních prostor.
KdyÏ jsem pﬁiletûl prvnû po mnoha letech
do Prahy v roce 1990, celníci sedûli v
provizorních kukaních, v‰ude kolem
zmatek a provizórium. Letoun âSA
vzlétnul v ãase slíbeném na letence.
Stejnû pak za pár hodin letoun
spoleãnosti KLM z Amsterodamu do
Kanady. Nalezl jsem ná‰ automobil
Toyota Tercel na místû, kde jsem jej
zanechal. To mû potû‰ilo. Ve‰el jsem do
domu. Koãka zaãala ‰ílet. Funguje na
jiné logice neÏ pes. MÀoukala stále, aÏ
to bylo nepﬁíjemné. ZatouÏil jsem po
psu. V dal‰ích dnech zaplatil jsem úãty a
posekal trávu. V pátek bylo hezky a vyjel
jsem si do jazzového baru na slibn˘
program. A tu, kdyÏ jsem pﬁejíÏdûl Lions
Gate Bridge a podíval se na klidnou
hladinu Pacifiku a za ním na temné
kontury pohoﬁí na Vancouver Islandu,
kdyÏ z autorádia znûl jazz toho zpÛsobu,
jak mám nejradûji, pﬁipadal jsem si
pojednou a ráznû jako doma. Skuteãnû
a definitivnû …
* Nemohl jsem se doãkat, aÏ NDP (New
Democratic Party) prohraje volby. Stalo
se tak a stranû zÛstala jen dvû trapná
kﬁesla v parlamentû Ale, neÏ jsem se
nadál, na hlavu nového premiéra G.
Campbella sná‰í se jen protesty. Ne
vÏdy jsou neoprávnûné. Jeho opatﬁení,
smûﬁující snad k budoucí obnovû
provinãní prosperity, jsou sotva
pochopitelná lidu. Mnohdy ani mnû to
není zcela jasné. A to je‰tû kdybych byl
v tuto chvíli o deset, dvacet let mlad‰í! To
bych se asi dusil zv˘‰en˘m adrenalinem,
naslouchaje zprávû o tom, Ïe vláda
uzavírá mnoho kempinkÛ, Ïe na tûch
dosud otevﬁen˘ch zaplatí uÏivatel 5
dolarÛ za pár kouskÛ dﬁeva, jeÏ b˘valo
souãástí pobytu, Ïe mnohde budou
uzavﬁena sociální zaﬁízení. To v‰e za
úãelem u‰etﬁení na platech personálu. A
navzdory faktu, Ïe Britská Kolumbie mûla
vÏdy z turistiky tuzemské stejnû jako
cizozemské nemal˘ pﬁíjem. Mám pocit
jakoby tento nov˘ premiér G. Campbell,
v minulosti coby vÛdce opozice chab˘ a
nijak˘, chtûl najednou v‰e, co ve svojí
minulé funkci zame‰kal, dohonit. Zatím
si ale poãíná zbrkleji neÏ jsem doufal a
oãekával …
* Mnohdy má pocit, Ïe tam, kde to ãi ono
je dáno do správy mlad˘m chlapcÛm a
dívkám, dochází nejednou u na‰ince k
rozladûní. Nedávno telefonoval jsem do
jazz klubu a ptal se na zaãátek programu.
-V osm hodin,- ﬁekl rozhodnû mladiãk˘
dívãí hlas. PovaÏuji dochvilnost za dobrou
vûc, sdûlující cosi o úctû k tûm, s nimiÏ v
ten ãas má se cokoli zapoãít… setkání,
party, obûd tﬁeba. SnaÏím se b˘t na
místû ve smluven˘ ãas. Del‰í
nepﬁítomnost ve mûstû a podcenûní jízdy
pﬁes most zpÛsobily, Ïe jsem byl v
podniku v 8.10. NeÏ pak kvartet zaãal v
8.40 hrát, zeptal jsem se pianisty, kterého
trochu znám, na dÛvod zpoÏdûní. „Hm…
mnû ﬁekli, abych se dostavil v 8.30,“
pravil.

* Jel jsem cosi vyﬁídit do mûsta hlavního,
do Vancouveru. Nedaleko vjezdu do
Stanley parku, na opaãné stranû, stál na
chodníku muÏ spí‰ mlad˘ neÏ star˘ a
pozvednut˘m palcem snaÏil se zastavit
kolemjedoucí vozidla. Svou snahu je‰tû
zdÛrazÀoval pohybem paÏe nahoru a
dolu. Nevypadal jako nenápadn˘,
ne‰kodn˘ úﬁedníãek, ale nevypadal ani
jako pobuda, vyvrhel. Stál tam, mával a
nikdo mu nezastavoval. Stál na tom místû
je‰tû, kdyÏ jsem se po hodinû vracel!
Stále pokyvoval rukou se zdviÏen˘m
palcem nahoru a dolu. Pov‰iml jsem si
ho jen kradí, v autorádiu právû pûknû
hráli a já myslel na jiné vûci. Ale tu mû
napadlo, jaké asi bych mûl dilema
zastavit-nezastavit, kdybych si toho
ãlovûka v‰imnul vãas! Kdysi projel jsem
autostopem mnoho kilometrÛ a pozdûji
autem otce a je‰tû pozdûji sv˘m, stopaﬁe
bral. Proã asi k takovému rozhodnutí
nedospûl bych dnes snadno nebo moÏná
vÛbec? Leccos se dá svést na to ãi ono.
Ale sotva v‰echno. Jisté je, Ïe parametry
lidského vzájemného obcování ponûkud
se zmûnily …
* V Edgemont Village, nedaleko místa
kde bydlíme, na takovém miniaturním
místním Václaváãku, je obchod, deli, kde
nakupuji rád. Mají tam zboÏí kvalitní a za
rozumné ceny. Obchod vlastní iránská
rodina. K zákazníkÛm se chovají stejnû
jako jiní solidní obchodníci. A pﬁece, od
onoho loÀského záﬁí nakupuji tam s
malinko jin˘m pocitem neÏli dﬁív. Ano,
není to vina majitele… ale ani ne moje!
* Jsem alergick˘ na slovo stávka a na
ãinnost, která podobn˘m zpÛsobem
omezuje konání vûcí obãanstvu
prospû‰n˘ch, ba pro nûj mnohdy doslova
Ïivotnû dÛleÏit˘ch. Nic na tom nezmûní
ani bádání, na ãí stranû je právo, ãí
poÏadavek je oprávnûnûj‰í. Vlády,
soukromého majitele podniku, koncernu,
unií? NeboÈ, aÈ tak ãi onak, v˘sledek je
stejn˘; obûtí sporu je obãánek, nevinn˘
pitomeãek, z jehoÏ daní nejednou jsou
placeni stávkující stejnû jako jejich
odpÛrci! Jak mohu s tou ãi onou skupinou
souhlasit nebo soucítit, kdyÏ její ãinnost
dûje se proti mému standardu… a sv˘m
zpÛsobem i za mé peníze? A kdyÏ jejich
aktivita zpÛsobuje mi nepﬁíjemnosti a
komplikace?
* V poslední dobû v‰ímám si velmi
nepﬁíjemného jevu. Ráznû a znaãnû
zvy‰ují se ceny a to nejednoho tovaru.
Inflace, recese, krize, konjunktura… jsou
mi známy tyto termíny. K jejich naplnûní
v praxi dochází nejednou podivuhodn˘m
zpÛsobem, nûkdy zcela zbyteãnû. Kupﬁ.
inflace vzniká, kdyÏ jistá skupina v˘robcÛ,
dodavatelÛ, pracovníkÛ a pod. dojde k
názoru, Ïe jejich práce nebo zboÏí jsou
podhodnoceny a je tedy v té vûci tﬁeba
nûco uãinit. Díky stupiditû, lenosti nebo
hamiÏnosti nepﬁijdou na nic lep‰ího, neÏ
zv˘‰it cenu sv˘ch tovarÛ nebo sluÏeb.
Na ﬁetûzovou reakci je v tu chvíli
zadûláno. Bez ohledu na to, Ïe zdraÏen˘
tovar nebo zdraÏená sluÏba není lep‰í!
Nûkdy je dokonce hor‰í! âím, zajímalo
by mnû, v této dobû zvy‰ovatelé cen (a
to nejen o 2, 3 procenta, ale o 10, 15
nebo 30) svojí akci omluví, vysvûtlí? Je
to vy‰‰í cena topného plynu? Nafty?
Nebo ten zatracen˘ Ben Ladin? Ale vÏdyÈ
cena benzinu stejnû stoupá jako klesá.
Zatímco cena párkÛ, okurek, kvûtin nebo
Ïrádla pro koãku jen stoupá. O 20, 30
procent. A nikdy se nevrátí na pÛvodní
úroveÀ! Navrhované ﬁe‰ení … udûlat si
bohatou zásobu solidních vín, dokud jsou
k dostání sice za ceny pﬁemr‰tûné, ale
jistû niÏ‰í neÏ budou ty budoucí …
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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âesk˘ film v kanadském exilu
(âást druhá)
Jiﬁí Voráã

Dokumentární tvorba
Dokumentární tvorba se rozvíjela
paralelnû s produkcí magazínu a
pokraãovala i po jeho zániku. Vedle
nûkolika pﬁíleÏitostn˘ch samostatn˘ch
projektÛ zahrnuje pﬁedev‰ím rozsáhlou
ﬁadu dokumentárních portrétÛ
v˘znamn˘ch osobností ãeského a
slovenského exilu v Kanadû. Projekt
zaãal v roce 1989, zpoãátku
bezprostﬁednû souvisel s magazínem
a teprve následnû se z realizovan˘ch
rozhovorÛ vyvinula samostatná “Edice
Profily”, která dnes obsahuje jiÏ dvacet
‰est svazkÛ1.
Portréty mají podobu velk˘ch
profilov˘ch rozhovorÛ2. Respondenti
jsou vesmûs zachyceni ve svém
privátním prostﬁedí a jejich vyprávûní
usmûrÀuje moderátor pﬁeváÏnû jen s
ohledem
na
chronologickou
posloupnost událostí. Rozhovory byly
natáãeny najednou, v pﬁirozeném a
kontinuálním ãasovém celku; pﬁípadné
stﬁihové zásahy plní jen nezbytné
technické funkce a povût‰inou souvisí
s doplnûním záznamu o doprovodn˘
obrazov˘ materiál (fotografie ap.). Ve
zpÛsobu snímání pﬁevaÏují statické
zábûry (statického objektu) vût‰inou v
polocelku, jeÏ pﬁeru‰ují jen obãasné
nájezdy na detail ãi mírné panoramy.
Celkové pojetí jistû limitují technické
moÏnosti, na druhé stranû je v záznamu
uchována plynulost, bezprostﬁednost
a intimní atmosféra rozhovoru, v nûmÏ
se pﬁirozenû zraãí osobitost i
temperament interviewované osoby.
Aãkoli dramaturgie edice má pov˘tce
spontánní charakter, jak uvádûjí sami
autoﬁi3, v˘sledn˘ soubor se sv˘m
rozsahem a rÛznorodostí jeví velmi
reprezentativním. Jsou v nûm
zastoupeny osobnosti rÛzného stáﬁí,
Ïivotního osudu i profese: napﬁíklad
legionáﬁ z 1. svûtové války mjr. Rudolf
Hásek, ãlenka antinacistického odboje
Emilie Peﬁinová, politick˘ vûzeÀ Milo
Komínek, pﬁedseda âeskoslovenského
sokola v zahraniãí Jan Waldauf, vûdci
Anna a Otakar ·irekovi, podnikatel
Tomá‰ BaÈa, spisovatelé Josef
·kvoreck˘ a Zdena Salivarová,
hudebník Jiﬁí Traxler ãi universitní
profesor Victor M. Fic. Vzájemnû je
spojuje nûãím v˘jimeãn˘ údûl, jehoÏ
úbûÏník pﬁedstavuje odchod do exilu a
nová kariéra v imigraãní zemi,
pﬁedev‰ím v‰ak aktivní, a mnohdy
celoÏivotní angaÏmá pro vlast. Edice
tak vydává pﬁímé svûdectví nejen o
jednotliv˘ch osudech, n˘brÏ i o
pohnut˘ch dûjinách âeskoslovenska
ve dvacátém století.
Pﬁíkladem za v‰echny budiÏ portrét
Milo Komínka (Profil ã.12, 1991), jehoÏ
Ïivotabûh je aÏ neskuteãnû
dobrodruÏn˘ a klikat˘. Od mládí byl
muÏem mnoha ﬁemesel, uãil se filmové
kameﬁe u Ferdinanda Peãenky, Ïivil se
jako artista na vysuté hrazdû, po válce
se stal na‰ím prvním leteck˘m
akrobatem. Po únoru 1948 byl pﬁi
pokusu o pﬁechod hranic postﬁelen a
uvûznûn, po propu‰tûní na
prezidentskou amnestii v ãervnu 1948
ustavil odbojovou skupinu v
Beskydech, za to byl odsouzen na
dvacet let, z nichÏ sedmnáct strávil v
nejtûÏ‰ích Ïaláﬁích. Poãátkem srpna
1968, v pﬁedtu‰e blíÏící se okupace,
emigroval. Usadil se v Torontû, kde
zaloÏil nakladatelství Moravia

Publishing a vydával mj. exilov˘ ãasopis
Na‰e hlasy. Sám také napsal otﬁásající
dokumentární knihu o komunistickém
teroru I pod oblohou je peklo. KomínkÛv
profil je také svérázn˘m svûdectvím o
nezdolné vitalitû a Komínkovo
temperamentní a barvité líãení,
prokládané zcela pﬁesn˘mi daty, jmény
ãi funkcemi osob, ãiní z tohoto záznamu
naprosto strhující záleÏitost.
Mezi samostatn˘mi dokumentárními
projekty skupiny byla zvlá‰tní péãe
vûnována poﬁadu NezapomeÀ!, kter˘
vznikl v koprodukci s âSSK v roce
1998 speciálnû k padesátému v˘roãí
komunistického puãe: ve vzpomínkách
pﬁím˘ch úãastníkÛ a s vyuÏitím
archivních dokumentÛ zachycuje
genezi nástupu komunismu u nás od
konce 2. svûtové války a vrcholí
komunistick˘m terorem v padesát˘ch
letech. AlespoÀ zmínit je také tﬁeba
ãtyﬁdíln˘ dokumentární seriál Kanadská
mozaika, jenÏ byl natoãen ve spolupráci
s âeskou televizí Ostrava (1992) a
jenÏ pﬁedstavuje ojedinûl˘ pﬁíklad
spolupráce domova a exilu.
Produkce âeskoslovenské televizní
skupiny Okno-The Window sleduje v
prvé ﬁadû intence osvûtovû kulturní a
dokumentaãní (na tomto zamûﬁení se
po listopadu 1989 pﬁíli‰ nezmûnilo). V
tom spoãívá její aktuální smysl i
historick˘ v˘znam. Obrací se pﬁedev‰ím
k pﬁíslu‰né etnické komunitû, nicménû
usiluje i o ‰ir‰í dosah u kanadského
publika, jak o tom svûdãí jazykovû i
tematicky pﬁesahující programy 4.
âinnost (nejen) torontské skupiny je
dokladem velkorysé a nezi‰tné práce
exilu: v dobû nesvobody upozorÀoval
na osud znevolnûné vlasti a souãasnû
se zaslouÏil o uchování a rozmnoÏení
kulturního dûdictví. Díky tomu máme k
dispozici historicky velmi cenn˘
dokumentární materiál, kter˘ by mohl
odbornû zaujmout nejen filmové
historiky, ale jistû také badatele z oborÛ
obecn˘ch dûjin, kulturologie, sociologie
ãi politologie.

Poznámky
1
Zatím poslední dokonãen˘ díl edice tvoﬁí
profil Vladimíra M. Kavana, pﬁedstavitele
mezinárodní humanitární organizace
CARE, kter˘ vznikl v roce 2000. V roce
2001 se pﬁipravovaly dal‰í tﬁi profily, mj.
Josefa âermáka.
2
PrÛmûrná délka se pohybuje kolem 90
minut, krajní rozpûtí sahá od 30 do 136 min.
3
Josef âermák: “Zaãali jsme to dûlat na
kolenû, zpoãátku jsme nemûli ani vlastní
kameru. PÛvodní nápad byl vlastnû pouze
jednorázov˘, chtûli jsme totiÏ zachytit
úÏasnou osobnost tehdy jiÏ stoletého
ruského legionáﬁe mjr. Rudolfa Háska. Po
kladném ohlase jsme zaãali uvaÏovat o
dal‰ích portrétech, nemûli jsme ale nûjakou
dlouhodobûj‰í dramaturgii a postupovali
jsme pﬁípad od pﬁípadu. Ani otázky jsme si
nijak zvlá‰È nepﬁipravovali. Dramaturgie
byla taky omezena zcela praktick˘mi
okolnostmi, takÏe jsme se zamûﬁovali
pﬁeváÏnû jen na lidi z Toronta a okolí,
nemajíce penûz na vût‰í cestování. Tak
jsme tﬁeba propásli portrét Vladimíra Krajiny,
Ïil totiÏ ve Vancouveru a my jsme se tam
nûjak nemohli poﬁád dostat, dodnes nás to
mrzí, protoÏe to byla jedna z nejvût‰ích
postav své generace” (âermák: rozhovor).
4
Napﬁíklad “Bata Shoe Dynasty” nebo
“Nicholas Goldschmidt: The Life in Music”
byly natoãeny anglicky a vysílány mimo
etnické programy. Jin˘m pﬁíkladem slouÏí
profil Gordona H. Skillinga, profesora
University of Toronto a autora nûkolika knih
o novodob˘ch ãeskoslovensk˘ch dûjinách.
(Pokraãování v pﬁí‰tím ãísle.)

satellite

1-416

11

Sports

1-416

Trápení torontsk˘ch RysÛ
V Praze se hrával fotbal vût‰inou na
periférii. Takové Male‰ice mûly svého
ãasu dva t˘my a to Union a Sokol. V‰ak
také byla mezi nimi náleÏitá ﬁevnivost.
Pak pr˘ pro zmûnu do‰lo k slouãení a
hﬁi‰tû za ‰kolou, kde hrál Union zarostlo
plevelem. Nedávno jsem ‰el kolem a
uÏ se tam zase hraje fotbal pro zmûnu
na trávû. JenÏe Union Male‰ice nebyl
zdaleka tou nejvzdálenûj‰í fotbalovou
ba‰tou patﬁící do PraÏského pﬁeboru.
Mûl svoji nástûnku v Poãernické ulici,
místní rozhlas a, coÏ bylo nevídané,
dokonce v rohu stály nefal‰ované
hodiny, kde ruãiãka bûhem zápasu
pomalu ukrajovala ãas z 45 minut. To
snad nemûl ani Slavoj Vy‰ehrad ve
stﬁedu Prahy, kde na ‰kváﬁe zaãínali
Knebort a Hru‰ka a konãili svou kariéru
takoví velikáni jako Kaura, Vosátko a
Uldrych. Jak jiÏ jsem ﬁekl, v‰em tûmto
klubÛm se o trávû jen zdálo. âastokrát
se jezdilo v rámci niÏ‰í soutûÏe i mimo
Prahu. Vût‰inou ãerven˘m autobusem
mûstské dopravy. Mûcholupy,
·tûrboholy, Libu‰ - to v‰e mûl fotbalista
niÏ‰í soutûÏe zmáknuté.
Zde sice byla tráva, ale nûkdy vedlo
hﬁi‰tû do kopce. Jindy padal balón do
potoka, ãi se ztrácel v lese. Náv‰tûvnost
byla stabilní, místní ‰tamgastové
vût‰inou vyráÏeli z nedalekého hostince
pﬁímo s pÛllitry za brankovou ãáru, coÏ
bylo vût‰inou nejlep‰í místo pro kritiku
rozhodãího, kter˘ pobíral za zápas 15
Kãs, takÏe byl nepodplatiteln˘. Nutno
dodat, Ïe rozhodãí byl nejen
nepodplatiteln˘, ale mnohdy také
nepﬁedvídateln˘. Byl ãastokrát mlad‰í
neÏ pﬁestárlí stﬁedopolaﬁi obou t˘mÛ a
musel vyslechnout nejeden jejich
komentáﬁ. K bûÏn˘m prÛpovídkám
patﬁilo: „Já bych ti mohl dûlat fotra!“
nebo „To sis hrál je‰tû v uhláku se
skládankou, kdyÏ já kopal divizi.“
Jednou, kdyÏ rozhodãí Duba vyhodil
jednoho na‰eho borce, musel
vyslechnout následující pﬁipomínku: „To
se chce‰ zase vytáhnout pﬁed starou!“
Byla to naráÏka na paní Dubovou, která
si na laviãce v rohu stadionu klidnû
ãetla ãervenou knihovnu, ãi román pro
dospûlé Ïeny nebo snad Agathu
Christie. Skuteãností bylo, Ïe ji fotbal
nezajímal a v˘kon a poãínání manÏelarozhodãího uÏ vÛbec ne, takÏe se ani
rozhodãí Duba nemohl pﬁed ní
vytáhnout.
Jak jiÏ jsem ﬁekl, Union Male‰ice mûl
hﬁi‰tû oplocené, ze v‰ech stran. To se

I torontsk˘ Rys si ‰el v bouﬁi odpoãinout.

v‰ak nedalo ﬁíci o venkovsk˘ch
pláccích, kter˘m ãastokrát chybûl nejen
plot, takÏe se na hﬁi‰ti pásly husy.
Tráva tam byla nadmíru zelená, ale
obãas to hráãÛm klouzalo a brankáﬁ
byl mnohdy pﬁed otázkou, jestli se má
vrhnout robinsonádou do husince a
zachránit ãest muÏstva ãi nevrhnout a
zachránit ãest vlastní. Vût‰inou na
vteﬁinu zaváhal, pak se rozhodl pro
t˘m, ale uÏ bylo pozdû, pﬁesto pádu do
husince nemohl zabránit. K raritám
tûchto „stadionÛ“ patﬁilo, Ïe nemûly
sprchy a vût‰inou domácí poﬁadatelé
nabídli hostÛm dva lavory se studenou
vodou. Jednou se stalo, Ïe pﬁes
neoplocené hﬁi‰tû ‰la babiãka s kozou.
Hráãi vãetnû rozhodãího ji upozornili,
Ïe tady nemÛÏe jít, protoÏe se hraje
fotbal. âiperná babiãka je v‰ak rychle
vyvedla z omylu: „Ale mnû to nevadí.“
A pﬁe‰la.
Proã jsem si na to vzpomnûl? Tak
trochu mnû to pﬁipomnûlo profesionální
zápasy na‰ich Toronto Lynx. Pokud
bylo Mistrovství svûta, byl fotbalov˘
labuÏník zmlsán televizními pﬁenosy,
ale jakmile skonãilo, hlad se zaãal
oz˘vat a touha po profesionálním
socceru je stále silnûj‰í. NevydrÏel jsem
a vyrazil jsem opût za fotbalem za
mûsto, tentokrát do North Yorku na
univerzitu, kde hostovali Divocí
nosoroÏci z Rochestru. (North York byl
takto poctûn vzhledem k tomu, Ïe
stávkovali civilní zamûstnanci a fotbal
jako jiné míãové zábavy pro dûti byl v
tomto mûstû zakázán).
Teplota byla pﬁímo tropická a v
severoyorsk˘ch pláních nebylo ani
Ïiváãka, kter˘ by poradil, jak se dostat
na zdej‰í Maracana. Nakonec jsem
pﬁece jen zaslechl zvlá‰tní hudbu,
jakoby ‰umûní lesa, ãi pﬁesnûji hluãící
tribuny zdej‰ího amfiteátru. Dal jsem
se po zvuku a vskutku, konãilo se první
dûjství. Podobnû jako u nás v
Male‰icích, i zde byl ukazatel skóre.
JenÏe tento byl digitální a svûteln˘.
Dvû nuly v poloãase mne uklidnily, Ïe
se nic nestalo. Na‰e venkovské
hospÛdky pﬁipomínal stánek s pivem
za ãtyﬁi a pÛl dolarÛ. A venkovské husy
nahradily husy divoké, ale s podobn˘m
sloÏením blahodárného hnojiva.
Zaradoval jsem se nad tímto
dosaÏením cíle. JenÏe má námaha
nebyla odmûnûna a na digitálních
hodinách zÛstal stav 0:0 i po
prodlouÏení. Pravda, opût jsem si

vzpomnûl na na‰e zlaté ãeské
venkovské trávníky. To kdyÏ jeden z
Divok˘ch nosoroÏcÛ unikl a ﬁítil se na
branku torontského Theo Zagara a jeho
spanilému sólu jiÏ nic zdánlivû nebránilo
v zakonãení. Byl tam v‰ak jak˘si
potmû‰il˘ krtek, kter˘ zde vykonal svou
obrannou práci místo zdatn˘ch
torontsk˘ch bekÛ a tento útoãník své
nekalé úmysly pﬁedãasnû skonãil s
v˘ronem v kotníku.
Nutno ﬁíci, Ïe tento zápas s
bezbrankov˘m v˘sledkem mÛj hlad po
gólech neukojil.
Rozhodl jsem se tedy expedici
zopakovat. V‰ak na tomto kolbi‰ti hrál
v tomto roce i legendární Mnichov 1860.
PﬁíleÏitost se k tomu naskytla pﬁesnû v
poledne pondûlí 22. ãervence.
Tentokrát místo NosoroÏcÛ zápolili s
Rysy Orli z Charlotte v Severní Karolínû.
Maã se konal v pravé poledne, aby i
torontské dûti mûly dostatek
kratochvíle. A mûly.
První poloãas ãtyﬁi branky, takÏe i
ukazatel skóre mûl co na práci. Pak se
v‰ak bl˘sklo a jelikoÏ v Ontariu neznají
vynález Prokopa Divi‰e, k druhému
poloãasu po stanoven˘ch patnácti
minutách t˘my nenastoupily. ZÛstaly v
‰atnû. V ‰atnû zÛstala i rysí kÛÏe
maskota, takÏe vypadala jako kÛÏe z
právû ulovené ‰elmy. NejenÏe se
bl˘sklo, ale v‰ichni dobrovolníci i
nedobrovolníci museli opustit hrací
plochu. Pozdûji i novináﬁskou kabinu.
Pﬁi‰el totiÏ nûjak˘ pán s mobilním
telefonem a pravil, Ïe se blíÏí tornádo.
NeblíÏilo se a po pÛl hodinû vylezlo
sluníãko.
Rozhodãí prohlédli sítû, jestli tam není
nûjaká díra a zaãal se druh˘ poloãas,
kter˘ v‰ak trval pﬁesnû sedmnáct minut.
Dal‰í hrom a prÛtrÏ mraãen udûlaly své
a ﬁídnoucí ochozy byly opût vyhnány
do betonové budovy za hﬁi‰tûm. Tam
si omladina nalezla náhradní zábavu v
podobû nohejbalu pﬁes síÈ vytvoﬁenou
z papírov˘ch krabic. Mezitím místní
rozhlas oznámil, Ïe zápas byl
pﬁedãasnû ukonãen. V tom v‰ak vybûhl
místní ãinovník, kter˘ upﬁesnil, Ïe zápas
nebyl ukonãen, ale pouze pﬁeru‰en.
Fotbalisté obou t˘mÛ zatím odpoãívali
ve sv˘ch ‰atnách. Obãas nûkter˘ z
nich v pantoflích se pﬁi‰el podívat na tu
spou‰È. Gumové pantofle zﬁejmû
slouÏily jako izolace proti ﬁádícím
bleskÛm. Obãas pﬁi‰el jeden ze ãtyﬁ
rozhodãích a zkontroloval oblohu. V
pozdním odpoledni pﬁece jen dé‰È ustal
a hra mohla pokraãovat. Tentokrát jiÏ
mûla jisté charakteristické znaky pro
vodní pólo. Z 2200 divákÛ jich zÛstalo
23. Byl jsem jedním z nich. Nemûl jsem
totiÏ odvahu uniknout na pﬁipraveném
velocipédu z ohroÏené oblasti. (Takto
unikl, pokud je mi známo, pouze jeden
z muÏÛ, kteﬁí provedli atentát na
Reinharda Heydricha). Moje trpûlivost
byla odmûnûna. Tﬁi minuty pﬁed
koncem jsem vidûl branku. Na‰i Rysové
zvítûzili 3:2.
Je to jasné: 18. srpna jdu na
profesionální fotbal zase. Hrají Montreal
Impact. Tentokrát nepojedu na sever,
ale na západ do Etobicoke na
Centennial stadion. Nejen v Praze se
jezdilo za dobr˘m fotbalem za mûsto a
nejen v North Yorku jsou divoké husy,
jsou i v Etobicoke.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Zaãala ãeská liga

Zatímco se na Slovensku odehrála jiÏ tﬁi
kola, v âechách se Gambrinus liga zaãala
aÏ minulou stﬁedu. Sparta pﬁed 15 000
diváky zvítûzila nad Teplicemi 1:0. Autorem
branky byl ex-slávista Poborsk˘ v 56.
minutû. O víkendu se pak dvû utkání se
skonãila bez branek: Olomouc-Liberec a
Pﬁíbram-Brno. Daﬁilo se nováãkÛm: Zlín
hrál doma s Ostravou 1:1. Baník vedl od 8.
minuty brankou ZdeÀka Pospûcha.
Domácím se podaﬁilo vyrovnat v 33. minutû
Zemánkem. Skvûle zaãaly ligu âeské
Budûjovice. Díky hattricku Lumíra Sedláãka
zvíûzily nad Bohemians ve Vr‰ovicích 3:2.
Obû branky klokanÛ zaznamenal DoleÏal.
V Bl‰anech se rozhodlo bûhem ‰esti minuty,
kdy nejprve domácí Pe‰í zajistil Chmelu
vedení. V zápûtí v‰ak ÏiÏkovsk˘ Pikl srovnal
skóre na koneãn˘ch 1:1. V pondûlní
dohrávce hrála Slavia v Hradci 1:1. Pﬁed
5000 diváky dostal do vedení Hradec Kraus.
Za Slavii vyrovnal Vachou‰ek. Zápas
Jablonec-Synot se hrál aÏ 31. ãervence.
***

Teplice ‰okovaly
Kaiserslautern

V odvetû Toto Cupu zvítûzily Teplice nad
pﬁedním
t˘mem
Bundessligy
Kaiserslauternem 4:0, kdyÏ v‰echny branky
padly v druhém poloãase. Branky: 47.
Horváth 1:0, 66. Voﬁí‰ek 2:0, 86. Zelenka
3:0, 90. Verbíﬁ 4:0. Rozhodãí: Farina Consolo, Gemignani (Itálie). ÎK: Kukol Mifsud, Malz, Anfang. âK: 51. Kukol - 44.
Malz. DivákÛ: 10 128. První zápas: 1:2.
POSTOUPILY TEPLICE.
***

Mladí futbalisti získali
bronz
OSLO - Slovenskí futbaloví
reprezentanti do 19 rokov získali na
majstrovstvách Európy v Nórsku
bronzové medaily, keì v nedeºÀaj‰om
zápase o koneãné tretie miesto zdolali
na ‰tadióne Ullevaal v Osle Írsko 2:1
(0:0). Finále: ·panûlsko-Nûmecko 1:0.
***

Slovenská liga

1. kolo (14.7.): Trnava-Trenãín 3:0,
Slovan-RuÏomberok 1:1, Îilina-Púchov 2:1,
Ko‰ice-PetrÏalka 1:1, Dubnica-Inter 2:0.
2. kolo (21.7.): Trenãín-Îilina 1:2,
PetrÏalka-Trnava 1:1, Dubnica-Ko‰ice 0:1,
Inter-RuÏomberok 0:2, Púchov-Slovan 2:1.
3. kolo (28.7.): Îilina-PetrÏalka 1:0,
RuÏomberok-Púchov 4:1, Slovan-Trenãín
2:0, Ko‰ice-Inter 3:3, Trnava-Dubnica 2:0.

Tabuºka
1. Îilina
2. RuÏomberok
3. Trnava
4. Ko‰ice
5. Slovan
6. Dubnica
7. Púchov
8. PetrÏalka
9. Inter
10. Trenãín

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
1
1
1
1
0
0
0

0
1
1
2
1
0
0
2
1
0

0
0
0
0
1
2
2
1
2
3

5:2
7:2
6:1
5:4
4:3
2:3
4:7
2:3
3:7
1:7

9
7
7
5
4
3
3
2
1
0

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

Danforth Ave.

Bloor St. W

Broadview Ave.

satellite

Ossington Ave.

12

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

