Modﬁe nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pﬁedplatné!

Pﬁedplatné na jeden rok je
32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru.
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Datum, dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním
rohu ‰títku!
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Nové divadlo a Jezinky Bezinky

Po roce jsme mûli moÏnost vidût opût pﬁedstavení Nového divadla. Ve hﬁe Jezinky Bezinky jsou na fotografii nahoﬁe zleva: J. ·koda, J. Benda a P. Král. Uprostﬁed: V. Matejkoviã a R. Tamchynová.
Dole: D. Beláãiková, J. Fabiánová, M. Crhák, J. âermák a P, Kohout.

Du‰iãky jsou pﬁede dveﬁmi
Jack London v povídce Kus bifteku vypráví o starém
boxerovi, kter˘ bojuje s mnohem mlad‰ím soupeﬁem.
Zatímco mládí vyuÏívá nápaditosti, rychlosti, v˘bu‰nosti,
ne‰etﬁí silami a improvizuje, stáﬁí sází na zku‰enost a
moudrost. Boxer má v‰e aÏ matematicky propoãítané.
V závûru kaÏdého kola zamanévruje veterán souboj
vÏdy do svého rohu, aby u‰etﬁil pár krokÛ, pár sekund
a mohl si déle odpoãinout. Zku‰enosti jsou obrovskou
v˘hodou, ale v závûru pﬁece jen nestaãí. Starému
boxerovi chybí kus bifteku, kter˘ jeho manÏelce nechtûl
ráno ﬁezník prodat na dluh. Stáﬁí a moudrost nakonec
prohrávají i u Hemingwaye v jeho novele Staﬁec a
moﬁe.
âeské pﬁísloví praví: „Neraì, není ti ‰edesát a v
Moskvû jsi taky nebyl.“ I sebelep‰í zku‰enosti jsou
zkrátka nepﬁenosné, nemÛÏeme je pﬁedat a nikdo se
nás vlastnû ani na nû neptá a my sami je vût‰inou uÏ
nemÛÏeme pouÏít. Vyprávíme o nich v nostalgick˘ch
ohlédnutích. MoÏná, Ïe právû proto ukládá ãlovûk po
staletí urãitou moudrost do nûjakého etického kodexu,
do zákonÛ, ãi do pﬁísloví.
Ludvík Vaculík v jednom ze sv˘ch fejetónÛ ﬁíká: Celé
kultury se vyznaãovaly tím, jak se pohﬁbívalo. Teì
pﬁijde nûjak˘ Národní v˘bor a vyhlá‰kou ﬁekne, Ïe se
bude pohﬁbívat tak a tak. Národní v˘bor nám tak dá
návod, jak zahrabat neboÏtíka do zemû. Zapomíná se
v‰ak na to, Ïe nám hﬁbitovy pﬁipomínají, Ïe bychom
mûli b˘t tûm, co ode‰li pﬁed námi vdûãní za to, Ïe jsme

od nich nûco pﬁevzali.
JenÏe dne‰ní doba pohrdá zku‰enostmi minul˘ch
generací. Není to nic nového, jednou z arogancí
komunismu bylo, Ïe odmítl klasické vzdûlání. Nebylo
zapotﬁebí, aby se ve ‰kolách uãila ﬁeãtina a latina.
Nebylo zapotﬁebí, aby se znala klasická literatura,
filosofie a náboÏenství. Dnes se zase uvaÏuje o tom, Ïe
ze ‰kol v âechách zmizí dûjepis.
Tento problém není v‰ak jen v âR, která se neustále
ohání tím, Ïe je to podle EU, ale i tady za moﬁem. I zde
mizí ze ‰kol v˘tvarná v˘chova a to se odráÏí v Ïivotû
kolem nás. Mizí barevnost a nikomu to ani nepﬁijde.
Nikdo se nad tím nezamyslí. Místo toho, aby svût
smûﬁoval k vût‰í barevnosti, smûﬁuje zvlá‰tním
zpÛsobem stále k vût‰í ‰edivosti. Pomalu ale jistû nám
vyhovuje, abychom pokud moÏno nemûli pamûÈ, aby z
na‰eho Ïivota vymizel pﬁíbûh.
âeská televize po dlouhé dobû nalezla nového ﬁeditele.
Bude to zﬁejmû úspû‰n˘ ãlovûk. JiÏ se nechal sly‰et, Ïe
zmizí drahé poﬁady a hlavnû poﬁady, které mûly v sobû
pﬁíbûh a budou nahrazeny poﬁady zpravodajsk˘mi.
Zkrátka z âeské televize se stane CNN. Do ãlovûka
budou pumpovat zprávy 24 hodin dennû. Kdykoliv si je
bude moci zapnout a kdykoliv vypnout. Zprávy, které si
nebude pamatovat, protoÏe za chvíli pﬁijdou dal‰í nové.
Po ãase pak divák odvykne tomu, Ïe by v televizi mohlo
b˘t v urãitou dobu nûco zajímavého, Ïe by se nûco
mohlo sledovat celé dvû hodiny. Místo toho, aby se

díval na zápas svého oblíbeného klubu, bude mít kaÏd˘
den k dispozici branky z celého svûta. Nûco, co máme
zde k dispozici asi na patnácti kanálech.
Celkem bez pov‰imnutí se objevila pﬁed zaãátkem
leto‰ní sezóny NHL dal‰í zmûna. Zatímco vloni hrálo
domácí muÏstvo vût‰inou v dresech bíl˘ch, hosté hráli
v tmav˘ch. Letos je tomu naopak. Domácí jsou tmaví a
hosté hrají v bíl˘ch. Televizní divák pochopitelnû ani
tuto zmûnu nepostﬁehne. Pro fanou‰ka na stadionu, je
to v‰ak dal‰í krok k ‰edivosti. Zatímco vloni vidûl
bojovat Maple Leafs jednou se soupeﬁem v ãerven˘ch,
jindy v modr˘ch ãi ãern˘ch dresech, má teì standardní
podívanou. VÏdy hrají domácí Maple Leafs v tmavû
modr˘ch dresech, zatímco hosté v dresech bíl˘ch.
pûknû jedenaãtyﬁicetkrát za sezónu. Vdûãn˘ divák si
zvykne, není zapotﬁebí barev. Barva dnes ru‰í. Pﬁíbûh
ru‰í. VzhÛru do ‰edivosti!
BlíÏí se Du‰iãky. ·edivost hﬁbitovÛ si lidé zpestﬁovali
barevností kvûtÛ, vzpomínali, vyprávûli si pﬁíbûhy a
vzdávali úctu tûm, kteﬁí uloÏili své zku‰enosti, svou
moudrost do jakéhosi spoleãného povûdomí, do jakési
tradice, do nûãeho, co nás pﬁesahuje. PﬁestoÏe to na
první pohled vypadá, Ïe star˘ boxer musí prohrát svÛj
zápas s mlad‰ím soupeﬁem, staﬁec svÛj zápas s moﬁem
a Ïivotní pﬁíbûh Ïe bude poraÏen bezcennou zprávou,
vûﬁím tomu, Ïe tato ‰edivost nemá koneãnou platnost.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Rakouské od‰kodnûní
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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 10:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.

Rakousk˘ velvyslanec dr. W. Ettmayer a dr. R. Wotawa

Rakousk˘ velvyslanec v Kanadû dr.
Wendelin Ettmayer (vlevo) a pﬁedseda
Rakouského fondu smíﬁení dr. Richard
Wotawa oznámili v pondûlí v Torontu na
tiskové konferenci podmínky od‰kodnûní
tûch, kteﬁí byli za války nasazeni na
území dne‰ního Rakouska. Zákon ve‰el
v platnost 9. února 2000 a obûti se musí

pﬁihlásit do konce roku. Podmínkou je,
Ïe dotyãn˘ byl v koncentraãním táboﬁe,
nasazen na nucené nebo otrocké práce
nebo byl jin˘m zpÛsobem bûhem války
omezen ve sv˘ch lidsk˘ch právech na
území souãasného Rakouska. JelikoÏ
mnozí z po‰kozen˘ch nemohou tuto

Chrámové spoloãenstvo Evanjelickej a.v.cirkvi sv. Pavla v Toronte
1442 Davenport Rd.

¤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.

perzekuci dokázat, staãí zaslat fondu
podrobn˘ popis místa, kde byl dotyãn˘
nasazen a druh práce, kter˘ musel
vykonávat. Od‰kodnûní se t˘ká i tûch
osob, které zemﬁeli po 15. únoru 2000.
Narozdíl od podobného nûmeckého
fondu, kter˘ se vyplácel ve dvou
splátkách, zde se jedná o jednorázové
od‰kodnûní. V˘‰ka od‰kodného je 7631
euro pro ty, kteﬁí byli nuceni pracovat v
koncentraãních táborech, 2544 euro pro
lidi, kteﬁí pracovali v prÛmyslov˘ch
závodech, 1453 euro za práci v
zemûdûlství a v lese. Od‰kodnûní se
t˘ká i dûtí, které byly transportovány
spolu s dospûl˘mi. 363 euro pak pﬁipadne
matkám, které v tomto období porodily
dítû.
O od‰kodnûní se mÛÏete pﬁihlásit
dopisem na adresu: Austrian
Reconciliation Fund, Post Box 44, A1011 Vienna, Austria. BliÏ‰í informace
011/43-1-5136016-0. Fax 011/43-15136016-15. Informace mÛÏete nalézt i
na internetu: www.reconciliationfund.at.
abe
***

Internet

Na‰e internetové
stránky

bude konaÈ 26.októbra 2003 od 10:45
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Slávnostné SluÏby BoÏie pri príleÏitosti:

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

DÀa Reformácie
Po nich je pripraven˘ Slávnostn˘ banket s príleÏitostn˘m programom.
Cena za plné pohostenie sviatoãného stola je 15.00 dolárov.
Celá krajanská pospolitosÈ je bratsko-sestersky vítaná a oãakávaná.
Úprimne te‰íme sa na vás v láske ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista.

âeská televize Novy Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

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.

October 23, 2003

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

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4)

Kalendáﬁ

E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Úrední hodiny jsou v útery od 19 do 21 hodin
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.. (KﬁiÏovatka
Bloor St. W. a Dufferin St.).
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
E-mailové adresy: Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca
nebo www.cssk.satellite1-416.com

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.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) toward our mailing costs.

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

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

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

Slovenská ‰kola v Oakville
se koná v St. Bernadette School
1202 Heritage Way
Vyuãování je v sobotu
od 9:30 do 12 hodin
Informace:
Viera Banková: 905/337-7457

October 23, 2003

Kalendáfi
24. 10. (pá.) 20:00
Nocturno
Ivan a Ktarina Îenatí
Masaryktown
**
24. 10. (pá.)
Odjezd na odhalení pamûtní desky Pier 21 Halifax âSSK
***
24. 10. (pá.) 18:30
Kdo chce zabít Jessii
AÏ do ãasného rána
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
25.10. (so) - 20:00
Halloween Dance Party
931 Lztton, North Wancouver
(604) 929-6350
***
25.10. (so.) 20:15
Ucho
Kyvadlo, jáma a nadûje
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
26. 10. (ne.) 12:00
Farní obûd - Den reformacie
Kostel sv. Pavla
***
26.10. (ne.) 1545
Krysaﬁ
Poslední lup
Golem
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
27.10 (po.) 20:00
Ivan a Ktarina Îenatí
V˘stava Vlasty Noskové
Komenského institut
628 Chemin Côte Ste. Catherine, Montreal
***
28.10. (út.) 20:45
Valerie a t˘den divÛ
Havran
Pád domÛ UsherÛ
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
29.10. (st.) 17:30
Oslava zaloÏení âeskoslovenska
National Arts Centre - Ottawa
***
29.10. (st.) 20:45
Otesánek
Do pivnice
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
30.10. (ãt.) 20:15
A pát˘ jezdec je strach
Jídlo
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
31.10. (pá.) 21:00
Spalovaã mrtvol
Otrantsk˘ zámek
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
1.11. (so) 20:00
2.12. (ne) 15:00
Oratorio Terezin
Toronto Centre for Arts
***
1.11. (so) 20:15
Morgiana
Sestﬁeniãky
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
2. 11. (ne.) 13:00
Oslava 28. ﬁíjna
Kostel sv. Václava âSSK
***
2.11. (ne.) 17:00
Prokletí domu HajnÛ
Defektor
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
5. 11. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ (videofilm)
Kostel sv. Václava
***
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Czech &Slovak Institutions
âSSK-Torontská odboãka
Sokol Toronto
âeskoslovenská obec legionáﬁská v Kanadû

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

OSLAVU 28. ¤ÍJNA

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

v nedûli 2. listopadu 2003, v hale kostela sv. Václava

Slovenské velvyslanectví

496 Gladstone Ave. Toronto

Slovak Embassy

Spoleãn˘ obûd zaãíná ve 12 hod. (cena 10 dolarÛ)
Kulturní program pokraãuje v 13 hod.

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450

poﬁádají

V‰ichni jsou srdeãnû vítáni!

Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

âesk˘ konzulát v Montrealu

NOKTURNA NA MASARYKTOWNU
koncertní série 2003-2004

Druh˘ koncert sezóny

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
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,Calgary, 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: 647/436-1407
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pﬁedchozím ohlá‰ení)

IVAN ÎENAT¯ - housle
KATARINA ÎENATÁ - klavír
Houslov˘ virtuóz svûtového formátu
za klavírního doprovodu své Ïeny Katariny

PÁTEK 24. ¤ÍJNA 2003 ve 20 hodin
Rezervace nutná - volejte 416/439-4354
Restaurace Praha - Masaryktown
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough

Vancouver
Honorary Consul K. E. Newman
1480-885 West Georgia St.
Vancouver, B.C. V6C 3E8
Tel.: 604/601-2011, fax 604/639-3134
E-mail: newman@insigniacorp.com
Po. - pá: 9:00-12:00 a 14:00-17:00

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British 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, Honorary 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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Medical
Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

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

Ráda pomohu novû pﬁíchozím!

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

(416) 487-7900

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

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

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

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

Anketa
Otázka ãíslo 12 znûla: V ‰edesát˘ch
letech se pﬁedpokládalo, Ïe s rozvojem
vûdy a techniky bude mít ãlovûk víc
ãasu na kulturu, sport a odpoãinek.
Ukazuje se, Ïe opak je pravdou. Jak
dosáhnout toho, aby ãlovûk i v
pﬁetechnizovaném svûtû mûl více ãasu
sám na sebe?
Olga âiÏinská, správce poãítaãové
sítû, Hradec Králové: To je v‰echno
otázka priorit. Nepodléhat tomu co je
módní, ale naopak si dûlat vûci podle
sebe. Nepoﬁizovat si psa, ale chodit
pravidelnû komunikovat s babiãkou.
OÏelet televizní veãer a jít do kina nebo s
pﬁáteli. Nedávat jídlo ohﬁát do mikrovlnky
a servírovat tomu, kdo se dostavil, ale
pozvat dûti (rodiãe) ke slavnostnímu
obûdu, sedût s nimi okolo stolu a uÏít si
to, dokud je k tomu pﬁíleÏitost.
Nevynechávat dovolené s utkvûlou
pﬁedstavou nepostradatelnosti.
Radovan Holub, publicista, ·piãák:
âlovûk nemûl nikdy sám na sebe dost
ãasu. Dokonce myslím, Ïe sám o sobû
nechce a nechtûl ani moc vûdût. MoÏná
ho spí‰ zajímá, jakou nosí podprsenku
hlasatelka na Novû. Ti, kdo umûli techniku
pouÏívat a zvládli technick˘ rozvoj a
nepodlehli mu, mûli vÏdycky ãas i na
nûco jiného. Moderní nervozita a chaos v
du‰i
není
dán
informaãními
technologiemi, ale námi. Osoãení
technologií se nabízí jen jako v˘chodisko
z nouze. Zrovna tak mohu obvinit
sousedku, Ïe mû obírá o voln˘ ãas tím, Ïe
pravidelnû naklepává ﬁízky.
Petr Krejãí, jadern˘ fyzik, politick˘
poradce, Praha: Jak dosáhnout toho,
aby ãlovûk i v pﬁetechnizovaném svûtû
mûl více ãasu sám na sebe:
Zdá se
mi, Ïe otázka je ponûkud ne‰Èastnû
formulovaná. Jako by mûlo jít o nûjaké
vnûj‰í rozhodnutí nûkoho jiného, kdo mne
k sobû pﬁivede.
Mít ãas na sebe je
osobní rozhodnutí. To není otázka
pﬁetechnizovaného svûta. Pokud se bojím
sám sebe, tûÏko najdu ãas, abych se
sám nad sebou zamyslel. A pak, abych
mûl ãas na sebe, musím mít ãas na jiné.
Ondﬁej Neff, publicista, Praha: Já
nesouhlasím s tezí, Ïe “opak je pravdou”.
Na základû jak˘ch dat docházíte k
takovému závûru? Myslím, Ïe skuteãnû
lidé mají víc ãasu na v‰elijaké rekreaãní a
zábavné aktivity. Technika jim velmi ãasto
pomáhá. ¤ekl bych, Ïe va‰e otázka plyne
z módní interpretace a z konstatování
postrádajícího opory ve faktech. (Soudím
tak jednak z pozorování svého okolí,
jednak z kanadsk˘ch statistick˘ch
v˘zkumÛ, které jsou pravidelnû
publikovány.)
Petr Pazdera, teolog, Praha:
Paradoxem je, Ïe se z dﬁívûj‰ích
normálních ãinností staly uÏ jen terapie:
ergoterapie, hippoterapie, arteterapie,
psychoterapie atd. MoÏná, Ïe ménû
technizovan˘ ãlovûk nemá moc ãasu sám
na sebe, ale to, co dûlá, není aÏ tak

virtuální a nesrozumitelné, a tudíÏ
nepotﬁebuje terapie. JestliÏe navíc ãasu
na ‘terapie’ ub˘vá, musí se ãlovûk
nakonec zbláznit.
Petr RÛÏiãka, hudební producent,
Teplice: Vypnu mobil a poãítaã a jedu na
venkov do lesa nebo jdu ven s dûtmi a se
psem.
Eva Sailerová, Kanada: Zru‰it televizní
kabel nebo vyhodit satelit. KdyÏ to poﬁád
nebude dost dobré, poﬁiìte si dial-up
internetové spojení. Jestli to poﬁád
nebude dost, musíte se zbavit domácího
poãítaãe. Úplnû poslední moÏnost je pak
omezit sex.
Otázka ãíslo 13: Charta 77 poÏadovala
dialog s vládnoucí KSâ. Dnes skupina
intelektuálÛ (mnozí z nich podepsali
Chartu 77) Ïádá, aby demokratické
strany nehovoﬁily s komunisty. Je v
tom nûjak˘ rozpor?
Odpovûdi mÛÏete poslat e-mailem
na adresu satellite1-416@rogers.com
nebo faxem na ãíslo 416/530-0069
mezimûstsky na ãíslo 1-877-333-6371.
Ale‰ Bﬁezina
***

Zdena ·kvorecká oslavila
sedmdesátku
Vlastnû je to uÏ víc jak dvacet let. KdyÏ
jsem odcházel z Prahy do Toronta, tak se
mû lidi ptali, co tam v té Kanadû budu
dûlat. Jednak jsem ﬁíkal, Ïe tam jedu
podnikat, coÏ se mi splnilo, jindy jsem
odpovídal, Ïe jedu ke ·kvoreck˘m do
uãení, coÏ se mi také splnilo.
Mûl jsem v‰ak je‰tû jedno ‰tûstí, Ïe
jsem po pﬁíchodu do Kanady mohl u
·kvoreck˘ch bydlet a poznat je i z trochu
jiné strany. Poznat je jako lidi velice
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toho, Ïe Zdena, jako spisovatelka, se
nemohla vûnovat psaní. Teprve po
návratu svobody do âeskoslovenska v
roce 1989 bylo moÏné práci v
nakladatelství ukonãit a Zdena se vrátila
opût k psaní. Nyní tvoﬁí spoleãnû se sv˘m
manÏelem Josefem. âást roku tráví v
Torontû, ãást na Floridû.
Pﬁi nostalgii, která v âechách propukla
nad kulturou ze sedmdesát˘ch let je
otázkou, jestli by vÛbec nûkdy tyto knihy
spatﬁily svûtlo svûta. To, Ïe tu zÛstala
kvalitní literatura je právû zásluhou
manÏelÛ ·kvoreck˘ch, kteﬁí v skromn˘ch
pomûrech dokázali z minima vytûÏit
maximum.
Zdenû k sedmdesátinám, které oslavila
21. ﬁíjna a Josefovi k leto‰ním
osmdesátinám pﬁejeme hodnû zdraví do
dal‰ích let.
Ale‰ Bﬁezina
***

Novû pﬁíchozí
star‰í Ïena
hledá práci v Torontu
(pokud moÏno v rodinû)
Volejte Zdenu nebo Yuri:
416/503-9888
nebo 416/878-5723
1319-0

Ú¤EDNÍ
P¤EKLADATELSKÉ
SLUÎBY
Dokumenty ovûﬁené pﬁeklady 12 let praxe
¤idiãské prÛkazy asistence pﬁi testu
Diskrétní právní pomoc
v „krimi“ záleÏitostech

Martin Bonhard

Tel./fax: 416/754-7710

Knihu dr. Josefa âermáka
Zdena ·kvorecká pﬁi oslavû sedmdesátky

skromné, kteﬁí pomáhali, kde se dalo.
Bylo aÏ neuvûﬁitelné, jak se stovky lidí
obracely na 68 Publishers s Ïádostí o
pomoc a Josef ·kvoreck˘ se snaÏil na
v‰echny dopisy odpovûdût. VÏdy vstával
brzy ráno a s trpûlivostí odpovídal na
v‰echny moÏné dotazy. TûÏko si dnes
nûkdo umí pﬁedstavit, kolik ãasu Zdena
strávila v nakladatelství. VÏdyÈ, aby se
mohly vydávat kníÏky, sázely se i
ãasopisy v rÛzn˘ch jazycích. Sázel se
zde také ãasopis Západ, kter˘ se zde i
tisknul. To v‰e paní Zdena zvládala o
sobotách, o nedûlích, po veãerech. Pﬁi
tom v nakladatelství bylo vÏdy útulnû.
Noviny se tehdy musely lepit na velké
archy papíru a korektury se dûlaly tím
zpÛsobem, Ïe se vÏdy pﬁelepil patﬁiãn˘
ﬁádek. Aby se text ve‰el do patﬁiãného
místa, musel se tﬁeba vynechat cel˘
odstavec a pﬁi tom se nesmûl zmûnit
smysl ãlánku.
Tehdy se u ·kvoreck˘ch tiskl také Nov˘
domov, kde jsem byl redaktorem. V‰e se
muselo staãit bûhem ãtrnácti dnÛ. Netu‰ili
jsme, Ïe pád komunismu pﬁijde tak brzy
a tak práce v nakladatelství ‰la na úkor

It All Started With
Prince Rupert
The Story of Czechs
and Slovaks in Canada

lze objednat
u Anny Ot˘pkové.
Cena knihy (vãetnû GST) 32 dolarÛ,
s po‰tovn˘m 36 dolarÛ.
Objednávku s ‰ekem vystaven˘m na
Josef âermák (Rupert Account)
laskavû za‰lete na adresu

Anna Ot˘pka
11 Antrim Crescent, Apt. 1211,
Toronto, ONT M1P 4P3.

E-mail: otypka@sympatico.ca
1316-17

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
22.10.2003 v 1:28
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
6. 11. 2003
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New Theatre

Financial

Na scénû jich bylo tﬁináct
BlíÏí se sedmá a s ní povinnost b˘t jiÏ v
divadle. Provoz na dálnicích je neskuteãn˘
a ta trocha de‰tû jej je‰tû zpomaluje.
KﬁiÏovatka Lake Shore a Kipling jako by
se vzdalovala. Vypadá to, Ïe se snad
v‰ichni domluvili, Ïe vyrazí do svûta pﬁed
sedmou veãerní a stejnou trasou. Nicménû
se je‰tû musím zastavit do koblihárny pro
kafíãko. Îivotabudiã si musím tento veãer
vypít, chci-li vydrÏet aÏ do konce pﬁi
smyslech. Jindy to nedûlám, nemohu spát.
Je‰tû pár zatáãek a jsme na místû. Krabice
s rekvizitami, pozor na sklo, moc s tím
neh˘bat, dvacet schodÛ nahoru, je‰tû
nûkolik dal‰ích a uÏ jsme na scénû.
Hledi‰tû i jevi‰tû si je‰tû podﬁimují, a
nahoﬁe nad sedadly, tam v té kukani, uÏ je
ale Ïivo. To Ivo Mejzr si zaãíná hrát se
svût˘lky, rozkládá oãíslované kazety s
nahrávkami tak, aby je mûl po ruce hned,
jakmile na nû pﬁijde ﬁada. K tomu mu
slouÏí scénáﬁ, kde má sv˘m úhledn˘m,
hlavnû v‰ak ãiteln˘m písmem udûlány
pﬁíslu‰né poznámky, co se nejen hudby,
ale i svûtel t˘ãe. V‰echno je pﬁi pﬁedstavení
na povel. Jím jsou reÏisérovy pokyny,
dávno jiÏ zafixované v pamûti technika,
inspice i hercÛ. JenÏe nûkdy pﬁijde nûco
nového, tak se na to je‰tû pﬁed
pﬁedstavením radûji koukneme. Sichr je
sichr. A také uÏ klikají svûtla - tlumená,
plná, modrá jako Ïe je tma… jo, je to v
poﬁádku.
Vykroãím za jevi‰tû - první hmat po slepu
jde po mikrofonu, dorozumívadle mezi
námi v‰emi: technickou kabinou, herci v
‰atnách a inspicientkou. Na‰tûstí je v
‰atnách odposlech, takÏe tam sly‰í
v‰echno, o ãem si s Ivem povídáme.
AlespoÀ jsou v obraze. Ivo také. Jinak
bych se ulítala - malé ‰atniãky hercÛ jsou
totiÏ o tﬁi podlaÏí níÏe, Ivo je zase na
opaãné stranû a o tﬁi patra v˘‰e neÏli já.
Holt, kaÏdé divadlo je jiné, takhle to vypadá
v The Assembly Hall. Museli bychom na
sebe blikat baterkami sjednan˘mi signály.
I to uÏ jsem zaÏila: ve Washingtonu s
“O‰klivou”, kterou jsme tam pﬁed tﬁemi
léty dávali ãesk˘m vzdûlancÛm jako
bonbónek z krásnû ãesky napsaného
dramatu Oldﬁicha DaÀka.
Pracovní lampiãka dává moÏnost
rozeznat obrysy v‰ech tûch vûcí, které
tvoﬁí to magicky nádherné pracovní záti‰í

kaÏdého divadelního zákoutí. Ty vûci ani
nehrají, ale jsou tam, aby mohly zase
nûkdy a nûkomu poslouÏit. A také
pozÛstatky po stavbû scény - nûjaké barvy,
plechov˘ kufﬁík s náﬁadím, Ïebﬁík, krabice,
desky a já nevím co je‰tû. Nûkam to
musím pﬁesunout, protoÏe teì zde musí
b˘t místo hlavnû pro na‰e tety Abby a
Martu - ztvárnily je Dá‰a Beláãiková a
Jana Fabiánová. Ty mají hodnû rÛzn˘ch
rekvizit vãetnû nádobí, jídla a pﬁíborÛ,
utûrek, táckÛ, skleniãek a dal‰ích. A
v‰echno se to tam musí vejít. Musí to
zkrátka b˘t na oãích. Procházím scénou i ostatní rekvizity jsou na místû, karafu
plním vodou rozﬁedûn˘m brusinkov˘m
dÏusem - bezinkové víno má takovouhle
barvu, zajímavé - aãkoliv kvûty bezinek
jsou bílé, dále podnos, tﬁi skleniãky na
nûm, ubrus na stole, u okna na suchém
zipu - aby se dala pohodlnû sesmeknout
dolÛ - visí ‰ÀÛra na záclony, v truhlici musí
b˘t vycpan˘ panák - na kterého musím o
pﬁestávce na druhou pÛlku hry navléknout
triko a udûlat tak z pana Hoskinse dal‰í
obûÈ - pana Spenalza. Na stole musejí jiÏ
b˘t ‰álky na ãaj, konviãka, utûrka, talíﬁ s
koláãky, které na kaÏdé pﬁedstavení peãe
Prague Deli. Stejnû tak chystá i chlebíãky,
na nichÏ si pak ve hﬁe pochutnává policajt
O’Harra a po ní v‰ichni, kdo k nim jsou
nejblíÏe.
Je‰tû hodinky do ruky a frãím dolÛ postavit na kafíãko pro herce, nav‰tívit
‰atny a pozdravit se s postupnû
pﬁicházejícími úãinkujícími. Bezva, tety a
Radka Tamchynová jako Elen jsou tu
mezi prvními.
U klukÛ je trochu tûsnûji - je jich tam
pomûrnû více - první hraje pastor Milana
Crháka, pak pﬁichází na ﬁadu Jirka ·koda
jako Teddy, policajt Brophy v podání Honzy
·mída, dále Mortimer v podání Viktora
Matejkoviãe, Pepíãek âermák jako Gibbs,
následují darebáci Jonatan Jirky Bendy a
dr. Einstein Martina Danãovského,
O’Harra PeÈase Kohouta, inspektor Roony
Martina Bonharda a nakonec na jevi‰tû
pﬁijde postava Witherspoona v podání
Pavla Krále. Ten také mÛÏe pﬁijít do divadla
nejpozdûji. Celkem jich hraje tﬁináct.
Ale v této chvíli je nutné sezvat ty první.
To uÏ je deset minut pﬁed osmou, lidí v
hledi‰ti k na‰í radosti pﬁib˘vá - pﬁejeme si
mít vyprodáno - usedají na Ïidle, nûkteﬁí
je‰tû vybûhnou, aby uti‰ili svoje chutû na
ãeské koláãky a kafíãko, jiní zase venku
mohutnû do‰lukovávají cigaretu (já jsem
uÏ pﬁed rokem kvitla, jaká je to pohoda…),
vbíhají posledÀáci, jimÏ se koneãnû
podaﬁilo zaparkovat na pro nû neznámém
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parkovi‰ti auto. Hup, hup, hup - rychle
nahoru, blik na zvukaﬁe, probûhnout
zákulisí a zkontrolovat je‰tû, zda jsou
herci na sv˘ch místech a ujistit se, Ïe
nikdo z vesel˘ch zá‰kodníkÛ tﬁeba
neodnesl z truhlice mrtvolu, která v závûru
první ãásti uÏ hraje - jeden nikdy neví,
herci jsou cháska povedená. Blik na Iva
do kabinky: pracovní hlá‰ení, Ïe lidi jsou
uÏ v‰ichni v sále a ti “moji” na scénû a Ïe
pojedeme za pût minut, Ivo, drÏ se - je‰tû
se ozvu tûsnû pﬁed zaãátkem.
Zákulisí prolítnu jako duch po tmû a s
herci navazuji neosobní kontakt - tﬁi minuty
a jedeme - hlásím do tmy, v‰ichni na
místech? - ptám se - na oplátku sly‰ím:
OK, jsem tady, mÛÏe‰ apod., probûhnu
je‰tû jednou bezprostﬁednû pﬁed zaãátkem
- co kdyby si nûkdo z nich odskoãil - tak,
dûti moje, zlomte vaz, zaãínáme, jedeme…
Ivo, poãítej do deseti a mÛÏe‰… Tak jo,
komunikuje se mnou ten blikající zázrak
techniky, co mi tak nádhernû ‰etﬁí nohy.
První tóny hudby a po dokonalé tmû se
svûtlo rozletí po jevi‰ti - tady uÏ není cesta
zpátky - herci vypou‰tûjí první slova své
role. Pﬁi v‰í obezﬁetnosti musím jen potvrdit
to, co se uÏ v‰eobecnû ví: bavili jsme se.
ReÏisér Tomá‰ Ma‰ek (pozdûji pﬁevzala
reÏii Maja Breinerová, aby se na nûjak˘
krátk˘ ãas stﬁídala s Pavlem Králem a
nanovo Tomem, kterémuÏ to nakonec
spadlo definitivnû celé do klína vãetnû
premiéry a tﬁí reprízov˘ch pﬁedstavení)
zvolil ‰Èastnû jak hru, tak i obsazení hercÛ
do rolí. KaÏdé pﬁedstavení rozesmáté
ãerné komedie mi uteklo tak rychle, Ïe
jsem ani nemûla ãas si uvûdomit sem tam
nûjak˘ ten kiks. Vy zajisté také ne. Ale
utkvûly vám nádherné dialogy dvou
spikleneck˘ch tet, jejich nevinné
zprovozování osamûl˘ch pánÛ ze svûta a
duchaplné - vût‰inou chtûné - improvizace
na‰eho muÏského osazenstva. Opravdu
se jim to v‰em povedlo. To jen dokazuje,
Ïe prostû svoje role zvládli a byli v nich
“doma”. A pak Ïe tﬁináctka je ne‰Èastné
ãíslo.
Jsem ráda, Ïe nemusím stát na scénû.
Tam, kde jsem, mi to vyhovuje nejlépe.
Vím, Ïe veﬁejnost z práce inspicienta nevidí
více neÏ ten zvoneãek, kter˘m ji svolávám
zpût do sálu. Ale to nevadí, já vím o inspici
své. Slovník sice ﬁíká, Ïe inspicient je
pomocník reÏiséra v divadle a Ïe ﬁídí nástup
hercÛ na scénu, ale já si nûkdy pﬁipadám,
Ïe uÏ mi chybí jenom ta kﬁi‰Èálová koule…
tak se zase uvidíme na zaãátku února
pﬁí‰tího roku. Ve ·vandrlíkovû Bﬁetislavovi
a Jitce bude hrát v‰echno, co má ruce a
nohy. To bude tedy fofr…
Vûra Kohoutová
***

Kursovní lístek
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Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
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PACE Savings & Credit Union Limited - Czechoslovak Branch
(B˘valá Kampeliãka)
Nyní budete moci pouÏívat
Debitní kartu pro ATM
PouÏívat internetu k pﬁevodu penûz
Telefonní pﬁevody a placení úãtÛ
V˘hodné pro jednotlice i malé podniky
Vklady jsou poji‰tûné do 100 000 dolarÛ
u Deposit Insurance Corporation of Ontario
E-mail: czechoslovak@pacecu.com

Czechoslovak Branch

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2

Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557
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Karlovarská státní
zástupkynû bude zﬁejmû
trestnû stíhána
Karlovy Vary-právo/Ivana Cihláﬁová-Aféra,
která otﬁásla karlovarskou policií, se roz‰iﬁuje
i na tamní státní zastupitelství. K pûtici místních
vysok˘ch policejních dÛstojníkÛ, trestnû
stíhan˘ch za to, Ïe maﬁili vy‰etﬁování loupeÏe
na tamní po‰tû, asi pﬁibude i karlovarská
státní zástupkynû Zuzana BlaÏková.
Kárn˘ senát praÏského vrchního soudu totiÏ

na svém vãerej‰ím jednání dospûl k závûru,
Ïe také BlaÏková se sv˘m jednáním nejspí‰
dopustila zneuÏití pravomoci veﬁejného
ãinitele. Senát proto kárné ﬁízení s BlaÏkovou
pﬁeru‰il a vûc pﬁedává k ‰etﬁení okresnímu
státnímu zastupitelství v Karlov˘ch Varech.
„Po v˘slechu svûdkÛ jsme dospûli k závûru,
Ïe jednání kárnû obvinûné nese znaky
trestného ãinu,“ ﬁekl pﬁedseda kárného senátu
Jiﬁí Lnûniãka.
Ten zároveÀ pﬁipustil, Ïe i pﬁímá nadﬁízená
BlaÏkové Kvûtoslava Nováková a Ïalobce
Libor ¤eﬁicha, kter˘ po‰tovní loupeÏ
vy‰etﬁoval, se také mohli dopustit nûjak˘ch
pochybení a mohli by b˘t proto postaveni

pﬁed kárn˘ senát. „To mÛÏe b˘t pﬁedmûtem
dal‰ího ﬁízení. Nevyluãuji to,“ ﬁekl novináﬁÛm.
BlaÏková si ponechala lhÛtu na rozmy‰lenou,
zda proti usnesení kárného senátu podá
odvolání k Nejvy‰‰ímu soudu. Ona i její
obhájce Tomá‰ Sokol rozhodnutí odmítli
komentovat.
Jak vyplynulo z v˘slechu svûdkÛ, BlaÏková
se neoprávnûnû úãastnila vy‰etﬁování loupeÏe
na karlovarské po‰tû i poté, co vûc pﬁevzal
plzeÀsk˘ státní zástupce Libor ¤eﬁicha,
specialista na vy‰etﬁování trestné ãinnosti
policistÛ.
Z pﬁepadení po‰ty byl totiÏ koncem února
obvinûn policista Jan Budík, jehoÏ otec
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Vladimír Budík byl zástupcem místního
policejního ﬁeditele. Kolegové obvinûného ale
s vûdomím a za úãasti BlaÏkové nadále vûc
‰etﬁili a snaÏili se najít jiného pachatele.
¤eﬁicha vãera pﬁed soudem potvrdil, Ïe se
BlaÏková vy‰etﬁování úãastnila bez jeho
vûdomí a souhlasu.
Jana Budíka nakonec karlovarsk˘ soud letos
v ãervenci osvobodil pro nedostatek dÛkazÛ.
Soudce Tomá‰ Mahr v‰ak pﬁi vyhla‰ování
rozsudku uvedl, Ïe kriminalisté bûhem
vy‰etﬁování nepostupovali správnû a maﬁili
vy‰etﬁování.
Vladimír Budík, dal‰í tﬁi jemu podﬁízení
karlovar‰tí kriminalisté a velitel karlovarské
kriminálky Miroslav Rou‰al byli o pár t˘dnÛ
pozdûji obvinûni ze zneuÏití pravomoci
veﬁejného ãinitele a postaveni mimo sluÏbu. I
v reakci na tuto aféru pak minul˘ t˘den
rezignoval na svoji funkci ﬁeditel karlovarské
policie Vlastislav SlíÏ. I kdyÏ kárn˘ senát
rozhodl, Ïe vy‰etﬁování BlaÏkové pﬁedá
karlovarskému státnímu zastupitelství, podle
vyjádﬁení plzeÀské krajské státní zástupkynû
Marie Polákové by se pﬁípadem samozﬁejmû
nemûlo zab˘vat zdej‰í zastupitelství a policie.
Vûc bude podle ní pﬁedána do jiného okresu.
BlaÏková jiÏ od zaãátku záﬁí práci státní
zástupkynû nevykonává, protoÏe ji premiér
Vladimír ·pidla, zastávající tehdy zároveÀ i
post ministra spravedlnosti, doãasnû zprostil
funkce. Kárn˘ senát v ãele s Jiﬁím Lnûniãkou
sice koncem záﬁí toto rozhodnutí zru‰il, proti
tomu se ale odvolala jak krajská, tak i nejvy‰‰í
státní zástupkynû a také ministr spravedlnosti
Karel âermák. Vûc by mûl proto znovu
posoudit kárn˘ senát Nejvy‰‰ího soudu.
***
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Schuster: Pittner mi ukázal,
kto s k˘m telefonuje

Petr ChudoÏilov: Kanape

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

Bratislava-sme/IGOR STUP≈ AN (zkráceno)-Z funkcií museli odísÈ ‰éf
Národného bezpeãnostného úradu Ján
MojÏi‰, minister hospodárstva Robert
Nemcsics i minister obrany Ivan ·imko.
Od augusta je tieÏ vo verejnosti známa
kauza skupinka, ão ‰kodí ‰tátu. Vy viete
o takej skupinke?
„Riaditeº SIS pán Pittner pri‰iel a ukázal mi
akúsi plachtu o niekoºk˘ch ºuìoch. Kto je s
k˘m v spojení, kto s k˘m telefonuje… Niã
viac. Toto, ão sa rozohralo, má nádych
spravodajsk˘ch hier. Najskôr na niekoho
ukáÏem prstom a potom hºadám dôvody.
Pán premiér dostal od Slovenskej
informaãnej sluÏby informáciu, ktorú som
nedostal ja a predseda parlamentu pán
Hru‰ovsk˘. (Informácia o bezpeãnostnej
spoºahlivosti b˘valého riaditeºa NBÚ Jána
MojÏi‰a - pozn. red.) Na spoloãnom stretnutí
sme sa s predsedom parlamentu dohodli,
Ïe kaÏd˘ napí‰eme list pánovi Pittnerovi,
aby nám poskytol tú istú informáciu, ktorú
dal premiérovi. V SIS ten list dostali minul˘
t˘ÏdeÀ.“
Myslíte si, Ïe premiér zneuÏíva alebo
nadmieru vyuÏíva svoje právomoci?
„MoÏno nadmieru vyuÏíva, a to spôsobom,
ktor˘ niekedy spôsobuje váÏne pnutie v
koalícii i ‰táte. Ak by mal pán ·imko moÏnosÈ
poÏiadaÈ parlament o vyslovenie dôvery,
som presvedãen˘, Ïe by ju dostal od koalície
a aj opozície.“
Vy teda nemáte v kauze skupinka jasno,
rovnako ako verejnosÈ?
„Celá táto hra bola ne‰Èastím. Keì uÏ
médiá nezakryte zaÈahujeme do
spravodajsk˘ch hier, tak to je veºmi
nebezpeãné a skôr ãi neskôr sa to vypomstí
celej krajine.“
Súhlasíte s argumentom, Ïe premiér
potreboval takúto informáciu o MojÏi‰ovi,
lebo vláda mu je nadriadená, ale vy by
ste ten dokument nemali na ão vyuÏiÈ?
„Ak je to tak, potom uÏ netreba prezidenta
a ani parlament. Máme tu potom tak˘
zvlá‰tny reÏim, Ïe vláda môÏe v‰etko.
Nemala by to byÈ SIS, ktorá rozhodne, ktorú
informáciu komu a kedy poskytne. A komu
nie. To je systémov˘ problém riadenia,
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koordinácie a kontroly tajn˘ch sluÏieb. Ak
neexistuje, tak je moÏné ich zneuÏitie. Ani
premiér si nemôÏe robiÈ, ão len chce, na
základe informácií, ktoré dostane vìaka
nad‰tandardn˘m vzÈahom s tajnou sluÏbou.“
Zvlá‰È pri stiahnutí Ivana ·imka z
funkcie ministra obrany bolo na vás
vidno, Ïe to robíte s nevôºou. Bolo to
tak?
„Priznávam to. Aj pri odvolaní ministra
hospodárstva Roberta Nemcsicsa som mal
problémy, lebo viem, Ïe to bola krivda. Prosil
som pána premiéra, aby si to e‰te so ·imkom
rozmyslel. V Ïiadnej strane, ani
komunistickej, neboli také prísne postihy,
keì niekto nehlasoval podºa predstáv. Tu
ako by sa na to bolo ãakalo. Ako keby to bola
len zámienka.“
Telefonujete slobodne?
„V krajine, kde sa uÏ dlhé mesiace
nepodarilo objasniÈ odpoãúvanie médií,
podnikateºov a politikov, je problematické
hovoriÈ o slobodnom telefonovaní. Ak sa túto
kauzu nepodarí objasniÈ a potrestaÈ vinníkov,
bude to dôkaz, Ïe e‰te stále neÏijeme v
demokratickej krajine, ktorá garantuje práva
svojich obãanov.
V úrade prezidenta konãíte v polovici
júna. Chcete e‰te nieão ‰peciálne za ten
ãas urobiÈ?
„Nemám Ïiadne ‰peciality na záver. Chcem
len, aby sa raz moja práca zhodnotila s
nadhºadom. Nerobil som inak ani ako
primátor, predseda parlamentu, veºvyslanec,
investiãn˘ inÏinier vo VSÎ alebo v Slovenskej
akadémii vied. Som presvedãen˘, Ïe s
odstupom ãasu sa moja práca bude hodnotiÈ
inak, ako sa niekedy hodnotila poãas
funkãného obdobia.“
Naznaãili vám politici alebo aj obyãajní
ºudia, Ïe by mal prísÈ do úradu prezidenta
niekto nov˘?
„To nie je téma na debatu s úradujúcim
prezidentom… Samozrejme, Ïe viem o
stranách a záujmov˘ch skupinách, ktoré by
chceli maÈ svojho prezidenta. Najrad‰ej by
boli, keby bol prepojen˘ na vládu,
ekonomické skupiny a v‰etko by sa v
prezidentskom paláci dialo tak, ako si budú
ÏiadaÈ. MoÏno aÏ teraz sa ukázalo, aké
prezieravé bolo rozhodnúÈ sa pre priamu
voºbu prezidenta. TakÏe to bude na voliãoch,
a nie na nich.“
AÏ vo februári chcete povedaÈ
stanovisko, ãi budete kandidovaÈ. Preão
aÏ vtedy?
„Preão by som to mal povedaÈ teraz? Keby
som povedal, Ïe idem, tak by ste ktor˘koºvek
môj krok posudzovali ako predvolebn˘
manéver. Keì poviem nie, moÏno by ma
podaktorí predãasne odpísali.“
MoÏno by k vám boli médiá láskavej‰ie…
„Nestojím o láskavosÈ médií. Ja som
médiám nenadbiehal. Do 15. júna budem
pracovaÈ.“
Ak prieskumy ukáÏu, Ïe by ste nevyhrali,
i‰li by ste aj tak do takéhoto súboja?
„Nepoznáte ma. Rozhodne sa nebudem
riadiÈ len podºa prieskumov. Nikdy som nebol
hazardér, ale do zdrav˘ch rizík som i‰iel.“
Keì sa vzdal kandidatúry na prezidenta
Michal Kováã, vyzval na va‰u podporu, je
moÏné, Ïe by ste urobili nieão podobné
teraz vy?
„Verím, Ïe obãania sa rozhodnú správne a
zodpovedne. V tomto smere nemám Ïiadne
obavy a urãite si nemyslím, Ïe by som im mal
radiÈ, koho si majú zvoliÈ ako môjho
prípadného nástupcu.“
***
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Na Slovensko pri‰li
skúmaÈ Tóru
Bratislava-sme/(sen)-Na Slovensko pri‰li
dvaja izraelskí odborníci Jicchak Steiner a
Jicchak Goldstein skúmajú Tóru pergamenové zvitky, na ktor˘ch je
starohebrejãinou ruãne písané Slovo BoÏie.
Odborníci na Tóru cestujú po svete, mapujú
stav a pôvod zvitkov a v prípade potreby
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navrhujú spôsob ich re‰taurovania. Vãera si v
Ko‰iciach prezreli Tóry, ktoré akoby zázrakom
preÏili pogromy Îidov na v˘chodnom
Slovensku.
V modlitebni na Zvonárskej ulici slovo po
slove, písmeno po písmene, skúmali zvitky z
Ko‰íc, Pre‰ova, Michaloviec a ìal‰ích miest
a obcí na v˘chodnom Slovensku. V‰etky
identifikaãné znaky precízne ukladali do
poãítaãa.
·pecialisti z jeruzalemskej dielne Ott (Litera)
dokáÏu podºa písma, pouÏitého atramentu,
spracovania pergamenu, ‰títkov na valãekoch,
na ktor˘ch je Tóra zvinutá, presne urãiÈ jej vek
a pôvod. Zvitky, ktoré vãera pre‰li podrobnou
revíziou, pochádzajú zo ‰pecializovan˘ch
dielní v Rumunsku, Nemecku a Holandsku a
boli vyrobené v 18. a 19. storoãí.
Smutnou kuriozitou je Tóra, patriaca
Îidovskej náboÏenskej obci v Pre‰ove.
Pochádza z USA a obci ju darovali v roku
1944, teda v ãase, keì na Slovensku vrcholili
deportácie Îidov do koncentraãn˘ch táborov.
Na ‰títku valãeka je text: „Pamiatka na
záchranu tisíc Îidov prevezen˘ch z Poºska
do Pre‰ova v roku 1943 na poãesÈ osloboditeºa
T. G. Masaryka.“
Teraz budú experti skúmaÈ Tóry v Bratislave.
Koºko z nich poputuje do Izraela, kde by ich
mali re‰taurovaÈ, e‰te nevedno. Ko‰ick˘ rabín
Jossi Steiner dúfa, Ïe Ïiaden zo zvitkov
nebude tak po‰koden˘ ãi znesväten˘, aby ho
museli podºa striktn˘ch pravidiel pochovaÈ.
***

KSâM pﬁed soc. dem.
Praha-právo/Luká‰ Bek-Nadûje âSSD,
Ïe se s pﬁijetím reformy veﬁejn˘ch financí
zastaví propad jejích preferencí, se zaãínají
rozpl˘vat. I po sérii vítûzství v poslaneck˘ch
bitvách totiÏ ·pidlova strana u voliãÛ nadále
propadá.
Podle zveﬁejnûného ﬁíjnového ‰etﬁení
agentury STEM by soc. dem. volilo jen 16,6
procenta lidí. NejenÏe ji pﬁedbûhla s
dvojnásobnou pﬁevahou ODS, ale záda
nejvût‰í vládní stranû ukázali i komunisté.
âSSD ztrácí popularitu jiÏ pÛl roku. Oproti záﬁí
pﬁi‰la o dal‰ích 0,6 bodu. ODS by nyní vyhrála
s drtivou pﬁevahou 32,6 procenta (+0,6 %).
Druzí komunisté získali 18,5 procenta, coÏ je
o 2,5 bodu více. Tﬁetí místo patﬁí lidovcÛm,
které preferuje 6,7 procenta (-1,2 %). Unionisté
by s 3,5 body zÛstali pod pûtiprocentní hranicí
nutnou pro vstup do Snûmovny. US si v‰ak
polep‰ila o 0,9 bodu.
Komunisté se v poslední dobû dostávali
pﬁed soc. dem. zatím jen ve v˘zkumech
agentury TNS-Factum. U STEM tomu tak
bylo naposledy v bﬁeznu 2001, kdy procházel
krizí ZemanÛv kabinet. Místopﬁedseda âSSD
Stanislav Gross se zatím preferencí nedûsí.
“Nedûlal bych z toho zatím Ïádné dramatické
závûry, musíme se soustﬁedit na na‰i práci, a
nejenom na to, jak se h˘bou Ïebﬁíãky
preferencí,” ﬁekl vãera novináﬁÛm. Podle nûj
záleÏí na soc. demokratech, aby ve zb˘vajícím
ãase dokázali, Ïe sliby, které lidem dali, myslí
váÏnû a Ïe je hodlají splnit. “Pokud se nám to
podaﬁí, tak se to nepochybnû na preferencích
odrazí pro nás pozitivnû,” ﬁekl. V opaãném
pﬁípadû, jak poznamenal ministr, pﬁichází
“stﬁídání stráÏí”. Gross zdÛrazÀuje, Ïe bûhem
volebního období se preference pohybují
rÛzn˘m zpÛsobem a Ïe je logické, Ïe na
zaãátku vût‰inou vÏdy ztrácejí vládní strany,
coÏ uÏ se prokázalo v minulém období, a
nakonec se âSSD podaﬁilo vyhrát volby.
PrÛzkum probûhl v prvních osmi ﬁíjnov˘ch
dnech, tedy poté, co vláda získala dÛvûru ve
Snûmovnû v pomûru hlasÛ 100:98 a prosadila
zákony reformy veﬁejn˘ch financí. V jejich
dÛsledku mj. od ledna zdraÏí cigarety, benzín,
nafta a lihoviny a zkrátí se nemocenské dávky.
ODS moÏná na svou stranu pﬁetáhla ãást
nov˘ch sympatizantÛ díky svému tvrdému
vystupování v parlamentní diskusi o tzv.
euroústavû. Napﬁ. ‰éf ODS Mirek Topolánek
pouÏíval velmi ostrou rétoriku, kdyÏ hovoﬁil o
“diktátu z Bruselu”. Tím souãasnû zjevnû
neodradil tradiãní voliãe ODS, kteﬁí jsou podle
jin˘ch prÛzkumÛ v˘raznû proevrop‰tí. ODS
také neublíÏila kauza poslance Petra Kotta,
kter˘ se v prÛbûhu jednání o reformû opil, za

coÏ byl pozdûji vylouãen z ODS i z jejího
klubu.
Pokud by volby dopadly podle prÛzkumu
STEM, obãan‰tí demokraté by ve
dvousetãlenné Snûmovnû získali odhadem
88 kﬁesel, KSâM 50, soc. dem. 44 a lidovci
18. Vládu s vût‰inou 106 mandátÛ by tedy
dala dohromady ODS a KDU-âSL. Naopak
soc. dem. s lidovci by disponovali jen 62
poslanci. âSSD by se tedy mohla ocitnout ve
vládû pouze v rámci ‰iroké koalice, která by
zﬁejmû musela poãítat s ODS. V kabinetu by
pﬁitom pravdûpodobnû ·pidlova strana hrála
jen okrajovou roli. “Obec pﬁíznivcÛ âSSD byla
vÏdycky nesourod˘m konglomerátem. Jsou
ke stranû vázáni malou intenzitou. Vazba k
âSSD je podmíneãná, vázaná na ‰ir‰í kontext
a rÛzné situaãní souvislosti,” poznamenal na
dotaz Práva ‰éf STEM Jan Hartl. Nedomnívá
se v‰ak, Ïe bude pokraãovat pﬁechod voliãÛ
od âSSD ke KSâM. “Rozãarovan˘ voliã soc.
dem. by spí‰ ﬁe‰il situaci tím, Ïe by rezignoval
na volební úãast, pﬁípadnû by vsadil na nûjak˘
náhradní subjekt, na nûjaké sdruÏení
nezávisl˘ch kandidátÛ, zelen˘ch nebo nûco
takového,” odhaduje Hartl, podle nûhoÏ
souãasné preference souvisí s tím, jak se
nedaﬁí vládû, coÏ dokazuje iúbytek voliãÛ
KDU-âSL.
***

Dva ãe‰tí lékaﬁina Slovensku
do vûzení
Skalica-právo Milan Vojtek-Osm mûsícÛ za
mﬁíÏemi pro lékaﬁe Richarda Zemánka z
Kostelce u Kyjova a o dva mûsíce krat‰í trest
pro docenta Josefa Karáska z Uherského
Hradi‰tû vymûﬁila v pondûlí samosoudkynû
okresního soudu ve slovenské Skalici Helena
Silavecká. Oba Ïaloba vinila ze spáchání
trestného ãinu nedovoleného odebírání
orgánÛ a tkání.
Zemánek se je po odebrání z tûl neboÏtíkÛ
na patologii Nemocnice s poliklinikou ve Skalici
1. ãervence leto‰ního roku v rozporu se
slovensk˘mi zákony pokusil vyvézt ze
Slovenska. Na celnici u Skalice nejprve tvrdil,
Ïe nic neveze. Pﬁi kontrole ale celník vidûl v
zadní ãásti jeho Citroenu Berlingo chladicí
box. “Dal jsem mu pﬁedepsan˘ dotaz na zboÏí
k proclení. Ve smyslu celního zákona jsou i
tkánû zboÏí. ¤ekl, Ïe nic nevyváÏí. KdyÏ jsem
objevil balíãky, místo povolení k v˘vozu mi dal
pitevní protokol. Tak jsem upozornil
nadﬁízené,” popsal nález kontrabandu
slovensk˘ celník Ondrej Keraãík. Soudkynû
pﬁipustila, Ïe se nepodaﬁilo prokázat úmysl
pﬁedat tkánû nûmecké firmû Tutogen Medical.
Pﬁesto lze usuzovat, Ïe právû tam smûﬁovaly.
Lékaﬁ ale trvá na svém, pr˘ je pﬁeváÏel pouze
k dal‰ímu v˘zkumu do své lépe vybavené
hodonínské laboratoﬁe. Jednání v rozporu se
slovensk˘mi i ãesk˘mi zákony popﬁel.
Zemánek poÏádal Karáska o odbûr tkání
zemﬁel˘ch. V ‰estnácti pﬁípadech získal kostní
‰tûpy a blány osrdeãníku, které byly podle
znaleckého posudku pouÏitelné jako
transplantáty. Byly také náleÏit˘m zpÛsobem
zabaleny a vybaveny precizní dokumentací
na formuláﬁích zmínûné firmy. “Jejich
formuláﬁe jsou nejlep‰í. Dobﬁe se s nimi
pracuje. Nebyly ale správnû vyplnûné, chybûlo
napﬁíklad razítko,” vyvracel Zemánek moÏnost
dal‰ího transportu a komerãního uÏití. Karásek
pr˘ netu‰il, k ãemu jeho kolega chtûl tkánû. O
nepovolen˘ch aktivitách nevûdûl ani ﬁeditel
nemocnice Roman Kereke‰. Popﬁel isnahy
kosteleckého patologa o zﬁízení tkáÀové banky
ve Skalici. “Vzhledem k erudici obou lékaﬁÛ
by to bylo pﬁínosem, po ekonomické stránce
to ale není moÏné,” ﬁekl. Okresní prokurátor
Miroslav Vrablic poÏadoval nepodmínûné
tresty v polovinû trestní sazby. Obhájci naopak
usilovali o zpro‰tûní viny, popﬁípadû
podmínûné tresty. Soudkynû poukázala na
neetické jednání a v˘voz bez povolení
slovenského ministerstva zdravotnictví.
Kromû nepodmínûn˘ch trestÛ obûma vyslovila
pûtilet˘ zákaz jakékoliv práce ve zdravotnictví
na Slovensku. “Nesmûjí vÛbec pracovat ve
zdravotnictví, protoÏe jak jsme zjistili, mohli
by orgány odebírat i jako sanitáﬁi,” ﬁekla
Silavecká.
***
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Restaurants-Deli's
Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

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

Slovenská restaurace
v západním Torontu

WOODHOUSE
Restaurant & Pub

3089 Lakeshore
Boulevard West
(Mezi Islingtonem a Kipling)

Toronto, Ontario
M8V 3W8

416/259-6836
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VáÏení pﬁátelé, ãtenáﬁi knih z âech, Moravy a Slovenska! ¨

Planeta nesná‰í Ïádné centralizace a
Ïádné monokultury

Nepﬁehlédnûte novou kniÏní zásilkovou sluÏbu a knihovnu

(rozhovor s lesníkem-ekologem Karlem KaÀákem)

KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ

CS KNIHA®
(ãeská & slovenská kniha)
Nabízíme Vám jak nejãersvûj‰í novinky mnoha ÏánrÛ a autorÛ z âech, Moravy,
Slovenska a ze zahraniãí, tak i knihy star‰í a klasické, které by v Ïádné knihovnû
chybût nemûly.
Novinkou na trhu budou urãitû zvukové knihy na audio kazetách.
Vám, ãtenáﬁÛm, chceme pﬁíjemné chvíle s hezkou knihou je‰tû více vylep‰it.

SOUTùÎ O CENY
Pﬁipravujeme pro Vás mnoho hodnotn˘ch cen, které kdokoli z Vás,
ãtenáﬁÛ, mÛÏe vyhrát pﬁi slosování, které probûhne pod oficiálním
dohledem notáﬁe 16. dubna 2004 v Montrealu.
Podmínkou pro vstup do soutûÏe je nákup jedné jediné knihy - toÈ v‰e.
1.cena je letenka Montreal - Praha a zpût, voln˘ v˘bûr termínu
(zmûna na Toronto, New York a Bratislavu je moÏná)
O katalog nabízen˘ch knih a oficiální propozice soutûÏe si Ïádejte:
Tel & fax: (514) 425-0742
Toll free: 1-866-425.0742
e-mail: cskniha@sympatico.ca
adresa: 960A Duhamel, Pincourt, PQ, J7V 4H1, Canada
www.cskniha.com (zatím ve v˘stavbû)
Osobní náv‰tûvy vítány, zavolejte ale prosím pﬁedem
UdrÏujte ãesk˘ a slovensk˘ jazyk a na‰i národní kulturu
a zvyky na americkém kontinentu!
HLEDÁME SPONSORY, KTE¤Í BY SV¯M P¤ISPùVKEM POMOHLY S
PROPAGACÍ âESKÉHO A SLOVENSKÉHO JAZYKA
KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ . KNIÎNÍ SOUTùÎ

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

REMOSKA
OBLÍBENÁ âESKÁ P¤ENOSNÁ
PEâÍCÍ MÍSA
Griluje, toustuje, dusí, smaÏí a bájeãnû peãe – jak masa, tak mouãníky;
po svém úspû‰ném vstupu do Velké Británie naz˘vaná „nejvût‰ím
tajemstvím âeské republiky“. Ocenûna ãasopisem GOOD
HOUSEKEEPING in 2002 - the most innovative product of the year
Remoska ORIGINÁL (2 litry) a GRAND (4 litry)
k dostání jak v Kanade tak v USA
Cena: 2L (Originál) 151,90 kanadsk˘ch dolarÛ, 106.90 americk˘ch dolarÛ
4L (Grand) 161.90 kanadsk˘ch dolarÛ, 111.90 ameirck˘ch dolarÛ
Extra: Kanada - platné danû, po‰tovné a manipulaãní poplatek;
USA - pﬁeprava UPS

Objednávky a informace
InterTrade Avenue Inc. – Pavel Zeman
Tel. : 905-430-0844 nebo
1-866-850-3462 (Kanada a USA zdarma)
E-mail : remoska@intertradeavenue.ca,
Web : www.intertradeavenue.ca

Remoska je vdûcn˘ a originální dárek
pro kaÏdou pﬁíleÏitost

Pokraãování z minulého ãísla
¤editel správy parku Ivan Îlábek ale prohlásil, Ïe neví, jak má ochraÀovat pﬁírodní
procesy v parku. „Pﬁírodní procesy nemohou b˘t pﬁírodní, jestliÏe probíhají v
ãlovûkem zaloÏen˘ch lesních porostech ãi dlouhodobû ovlivÀovan˘ch podmínkách
napﬁíklad imisemi“, prohlásil letos v záﬁí Îlábek. Co vy na to?
Pﬁírodní procesy vzniklé postupnû za dobu ﬁady miliard let zÛstávají stále stejné. PÛsobí na
v‰echno, aÈ to vzniklo pﬁírodou nebo ãlovûkem. Napﬁíklad lesní dﬁeviny mají miliónové
rodokmeny. Borovice lesní tﬁeba 130 mil. let od doby, kdy se zaãala podobat dne‰nímu
stavu. Listnáãe jsou mlad‰ího pÛvodu, ale pohybují se v ﬁadû miliónÛ let. Jak by se mohly
ve své genetické v˘bavû zmûnit po umûlé v˘sadbû bûhem nûkolika desetiletí nebo staletí
v nûco jiného? VÏdyÈ je to nesmysl. Ve stresovém prostﬁedí (blízko ledovce nebo polárního
kruhu) se stromy mohou zmûnit v poddruhy pÛvodního druhu, ov‰em vÏdy po dlouhé dobû
pÛsobení stresu. V imisních oblastech buì postiÏené stromy zahynou spálením chlorofylu
toxick˘m plynem, anebo nûkteré z nich pﬁeÏijí. V oblastech, kde se dlouhodobû v lesích
hospodaﬁilo zemûdûlsk˘m zpÛsobem a na monokulturách, mohly od poãátku 19.století
vzniknout napﬁ. borovice lesní pion˘rského typu z pÛvodního klimaxového typu z tﬁetihor.
Jinak nebyly nalezeny jiné, zvlá‰tû ne dlouhodobé zmûny v genetickém aparátu. Platí to jako
u stromÛ, tak u ãlovûka po prodûlání traumatu. Pﬁekvapuje mû, Ïe ãlovûk takto „odbornû“
vybaven˘ ﬁídí národní park.
Náv‰tûvníci ·umavy se mrtvého lesa bojí, ﬁíkají, sem nepatﬁí, Ïe je hrozn˘ na pohled
a ‰umav‰tí lesáci tvrdí, Ïe nejvût‰í „prÛser“ je, Ïe v Národním parku Bavorsk˘ les
uschly porosty.
„Kdo se bojí, nesmí do lesa.“ To za prvé. TotéÏ platí o slovech, co sem nepatﬁí. Mrtv˘ les
má v národním parku zÛstat stát. KaÏd˘, kdo rád pracuje úspornû, to uzná. Otevﬁením
zalesnûného prostoru, byÈ mrtvého, se lesní pÛda znehodnocuje. Na holinû mizí v rÛzn˘ch
vrstvách velmi dÛmyslnû rozloÏená mikrobiální spoleãenstva, vzniká paseãné, ãili
kontinentální klima se silnû kolísav˘m reÏimem. Pod stínem mrtvého porostu, jakkoli
odpudivû mÛÏe na veﬁejnost pÛsobit, by ihned zaãaly nalétávat dﬁeviny, které pﬁeÏily tﬁeba
imise nebo brouka. A protoÏe se v polostínu stromkÛm daﬁí nejlépe, dojde brzy k obnovû
pﬁirozeného podrostu. Koruny nad ním se postupnû rozpadávají a dávají tak stále více
svûtla, zcela zdarma, bez poãítaãov˘ch programÛ. âlovûk by se mohl uplatnit tím, Ïe by
Ïádoucí dﬁeviny, v okolí nedostupné, vyséval pod lesním polostínem, bez buﬁenû vznikající
na pasece. To ov‰em nepﬁipadá v úvahu v terénu zniãeném tûÏk˘mi stroji - jak se dûje na
·umavû. Náv‰tûvníci by se mûli víc neÏ mrtv˘ch stromÛ bát holin. To je skuteãné zlo, protoÏe
na nich do‰lo ke zniãení ekosystému, kter˘ se bude obnovovat 1500-1700 let, neÏ vznikne
Ïivotodárná vrstva, na níÏ mohou vyrÛstat vitální stromy.
Jak myslíte, Ïe to na ·umavû dopadne?
Nejsem pesimista, protoÏe podle univerzálního fyzikálního zákona po kaÏdé akci následuje
stejnû silná reakce opaãného smûru. Nastala globalizace - a hned pﬁi‰la reakce proti ní.
Tohle je zlaté pravidlo demokracie. Zdá se ale, Ïe u nás opravdové národní parky vÛbec
nevzniknou. Dokud bude kdekdo zasahovat do dûní podle sv˘ch osobních pﬁedstav, nikdy
se nedozvíme, co se v lese dûje samo od sebe, pﬁirozenû. Potom samozﬁejmû vznikají m˘ty,
jako Ïe les by bez pomoci ãlovûka nepﬁeÏil. âlovûk ho pr˘ uÏ natolik zmûnil, Ïe v nûm
pﬁestaly platit lesní zákony. Je to bohapustá nevzdûlanost a lidsk˘ pocit sobûstaãnosti.
Dokud je nad námi obloha, vzduch, dokud padá dé‰È, dokud v pÛdû Ïijí mikrobiální
spoleãenstva a milióny drobn˘ch ÏivoãichÛ, dokud se mikrobi vzná‰ejí uvnitﬁ i vnû lidsk˘ch
obydlí a napadají slab‰í jedince, potud pﬁíroda existuje a my v ní jako jeden z jejích
rovnoprávn˘ch obyvatel.
Kde se tedy v ‰umavském parku stala nejvût‰í chyba?
Nejvût‰í chyby byly dvû: Za prvé nové vedení parku ignorovalo nejpﬁísnûj‰í zákon
národních parkÛ, tj. pﬁísnou ochranu pﬁírodních procesÛ. Dal‰í hrubou chybou bylo
rozkouskování celistvé první zóny do mal˘ch ostrÛvkÛ. První zóna jako nejpeãlivûji chránûné
území parku má smysl refugia. Je to nûco podobného jako se dnes dûje na území b˘val˘ch
‰achet Havíﬁova. Ty se zaãaly propadat a prostor se stal nepﬁístupn˘. Tak vznikl národní
park non plus ultra. Vytvoﬁila se tam jezera, zvíﬁata tam mají boÏsk˘ klid a stûhují se tam z
celého okolí. Je tam velká druhová bohatost ÏivoãichÛ a rostlin. Tomu se ﬁíká refugium.
Takto se uplatÀuje pﬁírodní zákon diverzity. U nás se ale dûje spí‰ opak. Diverzita kdekomu
vadí. Dûje se spí‰ to, co s diverzitou udûlají na vojnû. Byrokratick˘m zásahem pﬁidûlí
jednomu ãlovûku velké pravomoci a ten vylouãí rozmanitost ostatních a vytvoﬁí z nich zástup,
monokulturu. Stejn˘ pohled, stejn˘ odûv, stejné hulákání atd. Podobnû funguje zákon
informaãního mraku v civilní spoleãnosti. Nûkdo ﬁekne vtip, vznikne davová psychóza a vtipu
se zaãnou smát v‰ichni jako na povel. Za normálních okolností by se nesmáli. Tak také
vzniká monokultura.
Refugium tedy nastoluje situaci, kdy platí jen pﬁírodní zákony?
Existuje jeden národní park, kter˘ vlastnû kopíruje situaci ledové doby. Je to typické
refugium. Bylo tu zji‰tûno, Ïe jedinci, kteﬁí pﬁeÏili blízkost ledovce, byli odkázáni na
samoopylení, protoÏe v polárním klimatu je les ﬁídk˘ a ani hmyz ani vítr nejsou s to stromy
opylovat, protoÏe od stromu ke stromu je pﬁíli‰ daleko. Tam, u polárního kruhu, proto nevadí,
kdyÏ smrk roste v ﬁídké monokultuﬁe. U nás ano. Takové refugium vytvoﬁí kaÏd˘ národní park
s dostateãnû velikou a chránûnou jádrovou zónou. V pﬁípadû ‰umavského parku by tak
vznikla nová generace smrku (a nejen smrku) a ‰íﬁila by se z tohoto refugia dál. Dovolte
pﬁímûr: K potopû svûta, která se v jistém smyslu velice podobá dne‰nímu globálnímu hynutí
ﬁady ÏivoãichÛ a rostlin, uvedla jako první Bible svoje ﬁe‰ení pomocí archy Noemovy. Ten
ohroÏené druhy pﬁijal na palubu a umoÏnil jejich záchranu pro dal‰í vûky. Národní parky jsou
navlas podobné refugiím, které pﬁíroda zﬁídila, aby se po skonãení katastrofy mohly roz‰íﬁit
rostliny a zaloÏit novou populaci. V‰echny národní parky svûta jsou tedy kopiemi pradávné
archy Noemovy.
Lesníci se ale brání. ¤íkají, Ïe ãlovûk je také souãást pﬁírody, tudíÏ má právo dûní v
lese ovlivÀovat.
Proã ne? Mají moÏnost si poãínat pﬁesnû podle pﬁírodních zákonÛ a nikoli podle vlastních,
mnohdy stupidních v˘myslÛ. Je to jen hezká polovina pravdy. Kámen úrazu je v tom, Ïe to
dûlají sice jako pﬁíroda, ale obrácenû. Pﬁíroda si své produkty získává podle pﬁírodních
zákonÛ. Myslivec si z lesa udûlal prostor pro stáda umûle pﬁemnoÏen˘ch druhÛ atraktivní
lovné zvûﬁe, takÏe les okolo se musí vyvíjet za plotem. To stojí víc penûz neÏ je hodnota
zvûﬁiny. Je to vlastnû násilí na pﬁírodû.
VÏdyÈ ale násilí je souãástí pﬁírody. Lev Ïere antilopu…
Chcete srovnávat zákony pﬁírody a svébytné chování ãlovûka? âlovûk má pﬁece jen nûco
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jiného - je to jeho hlava a její provoz. Zvíﬁata blízká ãlovûku se chovají impulzivnû, pﬁirozenû,
ale ãlovûk pﬁem˘‰lí a vym˘‰lí, nûkdy i plány katastrof nebo rÛzné ‰pinavosti. UÏ jste nûkdy
vidûl toho neju‰lechtilej‰ího konû, aby vymyslel plán budovy o ‰edesáti patrech? Nelze
prostû srovnávat zámûry bytosti jednající pﬁirozenû s ãlovûkem, jednajícím vÏdycky umûle.
Rozdíl je v tom, Ïe zvûﬁ si opatﬁuje potravu a tím souãasnû plní pﬁírodní v˘bûr. Loví totiÏ
pﬁedev‰ím jedince, kteﬁí nejsou schopni uniknout. Zbyteãná agresivita neboli fa‰ismus
zaãíná jak u ãlovûka, tak u nûkter˘ch zvíﬁat tím, Ïe koﬁist trápí, místo aby ji okamÏitû umrtvili.
Dûlají to i vrazi, kdyÏ podle jejich vkusu nestaãí rychlé zabití. V tomto pﬁípadû jde o poruchu
psychiky z pﬁemnoÏení ãlovûka. Koãka s my‰í hází do vzduchu, dokud my‰ nezahyne
‰okem. Stalo se, Ïe velk˘ bojov˘ pes napadl malého pejska a vyhazoval ho, dokud z nûj
nebyla krvavá koule. Podobné je surové nahánûní hovûzího dobytka na nákladní auto na
jatky, aÏ si zvíﬁata zlámou nohy. To v‰echno je nadbyteãné násilí. Jde o pﬁírodní zákon podle
Gaussovy evoluãní kﬁivky, podle níÏ kaÏd˘ proces zaãíná nadûjnû, zvy‰uje se jeho
v˘konnost, dosáhne se pﬁípustného vrcholu a nastává pád. A to, ãemu vy ﬁíkáte násilí v
pﬁírodû, je ve skuteãnosti boj o Ïivot.
PovaÏujete globalizaci za vytváﬁení monokultury?
V zásadû ano. Je to konec pestrosti. Mí známí ba‰tí reklamy, dûlají ty samé pohyby, oblékají
se podle nich, mluví jazykem reklam a pﬁejí si „mûjte hezk˘ den“. U nás v Národním parku
·umava byl na praxi mlad˘ Ameriãan. Byl velmi oblíben˘ a v‰ichni jsme s ním kamarádili.
Já jsem ho jednou na víkend odvezl k nám domÛ. Veãer jsme se dívali na televizi. Sledovali
jsme film. KdyÏ ho pﬁeru‰ila reklama, vypli jsme vÏdycky zvuk. Na reklamy se u nás
nedíváme, protoÏe ru‰í. Jakmile se objeví reklamní ‰ot, zti‰íme zvuk aÏ do zaãátku
pÛvodního programu. KdyÏ se chlapec pﬁi‰el za tﬁi nedûle rozlouãit, objal mû a plakal. Ptal
jsem se ho, proã pláãe. ¤ekl, Ïe je to kvÛli tomu, co vidûl u nás pﬁi sledování televize. Zaãal
to srovnávat s jeho vlastní rodinou. ¤íkal, Ïe bude zase Ïít s nimi, kteﬁí napodobují kaÏd˘
atom chování a oblékání podle televize a jemu se to k smrti protiví. Ale nemÛÏe s tím nic dûlat.
Globalizace uãí lidi chovat se stejnû a to je z hlediska pﬁírody nesmysl. Je to monokultura.
Nejsem pro globalizaci, jsem pro hlouãky. Hlouãky se dají samy ﬁídit, dá se pﬁedpokládat
chování jejich subjektÛ. Lvi chodí v hlouãcích jen v urãitém období a za dan˘m úãelem a
podobnû opice. Je nesmysl, aby v nich chodili poﬁád. Zrovna tak globální trh pÛsobí proti
pﬁírodnímu v˘bûru a variablitû v kultuﬁe. Globalizace ru‰í formu hlouãkování, jeÏ vede k
diferenciaci. Média a hlavnû reklama jsou jedním z hlavních nástrojÛ globalizace a tedy i
zestejnûní v‰eho. V‰ichni po celém svûtû sledují stejné obrázky a v‰ichni je napodobují a
mluví a nakupují podle toho, co vidûli. To je zaãátek globálního zblbnutí. Dûje kolem nás mají
svÛj zaãátek, svou gradaci, svÛj závûr. Má nûjak˘ smysl, Ïe mû v pozorování tûchto
logick˘ch dûjÛ, jako je napﬁíklad film, ru‰í reklamy na dámské vloÏky? To je naru‰ení ﬁádu
a osobní svobody. A nedûlá se s tím nic proto, protoÏe je to v plánu ovládání lidského my‰lení
a snadné manipulovatelnosti celé veﬁejnosti.
Vidíte v my‰lence sjednocení Evropy pﬁi zachování lokálních specifik spí‰ cestu k
monokultuﬁe nebo diferenciaci?
Je to hezká my‰lenka, pokud se na to ãlovûk dívá z v˘‰ky oãí. Pﬁi vût‰ím nadhledu je to
trochu jiné. Evropa patrnû jen reaguje na dosud neb˘val˘ centralismus moci, jak˘ probíhá
v dne‰ních Spojen˘ch státech, takÏe sází na uspûchanou a teatrálnû poskytovanou
propagandu, která nikdy nemívala dlouhého trvání. Pokud má nûjaká velmoc nejvût‰í
vojensk˘ arzenál na svûtû, jemuÏ nelze vzdorovat a pokud si poãíná jako dal‰í z historick˘ch
GolemÛ, je to konec demokracie. Golemové se odedávna snaÏili vynutit si poslu‰nost na
planetû. Díkybohu, dﬁív nebo pozdûji vÏdycky ztroskotali. Velmi lituji sv˘ch skromn˘ch pﬁátel
a jejich prostﬁedí. TakÏe opût se bude bojovat nikoli za stát nebo za nûjak˘ unikátní projekt,
ale za nezodpovûdné lidi, kteﬁí vládnou. Aby na‰e planeta zÛstala planetou, musí na ní
fungovat pﬁírodní zákon, jehoÏ hlavní zbraní k udrÏení poﬁádku je rozmanitost. Tento zákon
jak˘koli pokus o centralizaci nepﬁipou‰tí. Myslím, Ïe tentokrát nastolování nové rovnováhy
nebude snadné a zniãí se mezitím hodnû vûcí. Druhá vûc, které se obávám, je vládá
inteligentních uliãníkÛ v nekontrolovaném svûtû trÏní ekonomiky. Bratrstvo uliãníkÛ si z ní
vytvoﬁilo nedobytnou pevnost, v níÏ suverénnû vládne a leÏ se stala základním vyjadﬁovacím
prostﬁedkem. To je podle mého dal‰í dÛkaz o kolapsu lidské populace, o níÏ se ve vûdecké
literatuﬁe zaãalo psát uÏ pﬁed tﬁiceti lety, ale asi nikdo nepﬁedpokládal, Ïe pﬁijde tak rychle.
Z toho pohledu vidím budoucnost Evropské unie jako urãit˘ osudov˘ bod, pokud se ov‰em
celá unie v tomto chaosu nerozpadne.
VÏdyÈ ale vedoucí role USA v celosvûtové politice je jen pﬁírodní v˘bûr. Proã vám
vadí planetární akumulace moci v USA, kdyÏ podle pravidla pﬁírody nejsilnûj‰í
odedávna vedou smeãku?
Akumulace moci v USA mi vadí, protoÏe odporuje vládû variability. Ne v‰echny druhy zvíﬁat
tvoﬁí stálé smeãky. Vedení smeãky je do urãité míry specifikum ãlovûka. Samozﬁejmû, lev
tvoﬁí lví smeãku a vlk vlãí, a kdyÏ se sejdou u koﬁisti, porvou se. Vyhraje ten, kdo je silnûj‰í.
To ale neznamená demokracii, n˘brÏ násilí. Zku‰enosti z jednoho Ïivoãicha na druhého se
nedají takhle pﬁená‰et. To dokazuje u ãlovûka napﬁíklad válka JaponcÛ s âíÀany nebo válka
USA v Iráku. AÈ uÏ se k ní pﬁipojily nûkteré dal‰í státy dobrovolnû anebo z donucení, není
to podle mého normální, ani to neodpovídá demokratick˘m zákonitostem. Proto si váÏím
tûch evropsk˘ch státÛ, které dokázaly ﬁíct ne.
A co lokální kultury a specifika ve sjednocené Evropû, která má EU ve svém
programu? Mají podle vás ‰anci se udrÏet?
Zachování lokálních kultur se podle mého nedá oãekávat. Na‰e kultura byla v posledních
desetiletích postiÏena ãtyﬁikrát: dvakrát se mluvilo ãechonûmãinou, pak ãechoru‰tinou a teì
ãechoangliãtinou. To je pﬁíli‰ mnoho pohrom v pﬁíli‰ krátkém období. Ale abych jen nestra‰il:
podle mého osobního zji‰tûní si stále víc lidí uvûdomuje nezvratnost evoluãních procesÛ v
pﬁírodû, k nimÏ patﬁí pﬁedev‰ím variabilita. Je v‰ak pﬁíli‰ brzy o tom uvaÏovat.
Co ﬁíkáte Ïivotu ve virtuálním svûtû poãítaãÛ a informaãních technologií?
To je hrob lidské populace. Nechce se mi o takov˘ch vûcech vÛbec mluvit. Virtuální svût
je nejnebezpeãnûj‰í v˘raz pro devastaci lidské kultury a pﬁirozené stability. Tyto naivní
snahy o vymizení kultury na mû pÛsobí niãivû, zejména pokud se zaobírám nûjak˘mi
sloÏitûj‰ími vûdeck˘mi otázkami reÏimu planety.
I kdyÏ existují poãítaãové hry o pﬁírodû a i kdyÏ elektronická po‰ta zmûnila lidskou
komunikaci k lep‰ímu?
Z informaãních technologií si vybírám to realistické a potﬁebné, co pﬁiná‰ejí. Tedy úsporné
psaní, poãítání a skenování obrázkÛ, dobrou moÏnost spojení pﬁes sítû. Na druhé stranû se
uÏ pﬁi‰lo na to, ãemu slouÏí elektronická po‰ta a mobilní telefonie a jejich dal‰í „zdokonalování“,
totiÏ k totálnímu odposlouchávání po vzoru policie a tajn˘ch sloÏek. A to se doplÀuje dal‰ími
triky, jak vniknout kaÏdému obãanu do nejhlub‰ího soukromí. Virtualita je podle mého
zmatení jazykÛ, jaké se stalo pﬁi stavbû Babylónské vûÏe, jak zní v Bibli. Do‰lo tam k
pﬁemnoÏení a na to psychika lidí reaguje tak, Ïe kolabuje. Organizaci toho v‰eho nelze pﬁece
zvládnout.
Radovan Holub, Martina Vacková
***
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MARIA GABÁNKOVÁ
se zúãastní v˘stavy

Art Detour
21 umûlcÛ pod jednou stﬁechou
14. -16. listopadu 2003

1400 Dupont St. (at Lansdowne) 2. patro, Toronto, On.
Tel.: 416/535-8063 nebo 416/536-0834
Otevﬁeno: pátek 16:00-21:00, sobota 11:00-18:00, nedûle: 11:00-17:00

www.paintinggallery.net

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû: film
reÏiséra Jaroslava Brabce

SAMOTA
Siln˘ dramatick˘ pﬁíbûh jednoho ne‰Èastného manÏelství,
kterému tûÏk˘ osud nedopﬁál témûﬁ Ïádnou ‰anci na pﬁeÏití.
Lidé jsou determinování místem, kde Ïijí. I kdyÏ je to místo
sv˘m zpÛsobem prokleté, lidé s ním srÛstají, a nakonec
ztrácejí schopnost je opustit. I kdyÏ po tom touÏí - jako tﬁeba
Marie. Na osamûlém venkovském statku proÏila se sv˘m
muÏem Markem i ‰Èastné chvíle. Ale to uÏ je dávno pryã.
Marie má je‰tû sílu se vzepﬁít, podaﬁí se ji to? ¨
Hrají:
J. ·tûpniãka, V. Cibulková, V. Chramostová, S. Ra‰ilov aj.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@rogers.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com
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Pﬁed uzávûrkou

LOVAKOTOUR
Fall and Winter Seat Sale
to Czech Republic
Slovakia, Hungary,
Poland, Austria
and Germany

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!

WINTER SPECIAL
DO PRAHY, BRNA,
BRATISLAVY, KO·IC,
POPRADU A SLIAâE

Zomrel historik
ªubomír Lipták
BRATISLAVA -sme/(ba, ãtk)- V pondelok
veãer vo veku 73 rokov zomrel v˘znamn˘
slovensk˘ historik ªubomír Lipták. Venoval
sa slovensk˘m dejinám 19. a 20. storoãia,
poãas normalizácie nesmel publikovaÈ.
„Pre Slovensko, pre ºudí, ktorí vnímajú tú
nesmierne komplikovanú históriu krajiny,
je to ‰ok,“ hovorí sociológ a politik Martin
Bútora. „Bol to ãlovek, ktor˘ jedineãn˘m
spôsobom zmapoval túto dráhu Slovenska
a pomohol nám pochopiÈ v‰etko, ão treba
k tomu, aby to ìal‰ie storoãie bolo iné a
lep‰ie. Bol to ãlovek brilantného pera so
schopnosÈou irónie a odstupu. Niektoré
jeho posledné skvelé ‰túdie hovoria, ako
sme sa pseudovyrovnávali so svojou
minulosÈou, ako sme rúcali a búrali staré
pamätníky a pritom stavali nové.“
„Patrí k ‰piãke slovenskej histórie a bol
zároveÀ aj spisovateºom,“ povedal v prvej
reakcii pre SME politológ Miroslav Kus˘.
„Vedel písaÈ o histórii pútavo, jeho texty
sa dali ãítaÈ ako detektívka.“
NajdôleÏitej‰ou Liptákovou knihou je
Slovensko v dvadsiatom storoãí, ako
povedal Miroslav Kus˘, dielo, ktoré
„vysoko predstihlo úroveÀ historického
bádania“.
„Lipták je jedn˘m z najplodnej‰ích a
najin‰piratívnej‰ích
slovensk˘ch
historikov, ktorého uznávajú nielen
domáce, ale aj zahraniãné odborné kruhy,“
napísal pred ãasom o Liptákovi jeho kolega
Ivan Kamenec.
***

Polovicu príjmov pomíÀame
na jedlo a strechu nad hlavou

MoÏno rovnûÏ koupit letenky do:
Záhﬁebu, Benátek, ¤íma, Splitu, Curychu a Madridu
Ont. Reg. # 2631380

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

BRATISLAVA -sme/(bro)-Zo stovky
minie priemern˘ obyvateº Slovenska 28
korún na jedlo. Na stravu tak vydáva zo
svojho príjmu viac, neÏ je beÏné na západ
od nás. „Nie je to preto, Ïe by veºa alebo
draho ºudia na Slovensku jedli,“ hovorí
analytik Juraj Kotian. „Súvisí to s t˘m, Ïe
svoj príjem pouÏijú prevaÏne na nákup
toho, ão pre Ïivot nevyhnutne potrebujú a
na predmety dlhodobej spotreby a
investície im zostáva menej.“
Podºa údajov za prv˘ polrok tohto roka,
ktoré zverejnili ‰tatistici, najviac vzrástli
v˘davky na zdravie, b˘vanie a vzdelanie.
Na príãine v‰ak opäÈ nie je väã‰í záujem o
zdravotn˘ stav ãi vedomosti, ale
zavádzanie nov˘ch a zvy‰ovanie star˘ch
poplatkov, v prípade b˘vania zv˘‰enie
regulovan˘ch cien, myslí si Kotian.
***

Gypsygrass
vydal dvû nová cédéãka

Dianne a Jan Hankovi kﬁtí v tûchto dnech dva
nové kompaktní disky. První z nich (na
snímku) se jmenuje podle druhé písniãky z
alba Sweet Eastern Wind. JiÏ pﬁi prvním
poslechu zaujmou nûkteré melodie pro svoji
originalitu. Pﬁi tom kaÏdá písniãka je zcela
jiná, ale neztrácí se kontinuita mezi
jednotliv˘mi skladbami. Na desce vyniká
nejen Diannin folkov˘ zpûv, ale i Honzovi
housle. Zájemci volejte: 905 294 5904 nebo
email: dijanhanko@sympatico.ca
***

Slovenská hokejová liga
12. kolo: Nitra-Trenãín 1:6, Poprad-L.
Mikulá‰ 3:1, Zvolen-Skalica 0:2, Martin-Ko‰ice
3:1, Îilina-Slovan 1:1.
13. kolo Martin-Nitra 3:3, Ko‰ice-Îilina 6:1,
Slovan-Zvolen 3:0, Skalica-Poprad 0:3, L.
Mikulá‰-Trenãín 2:3.
14. kolo: Nitra-L. Mikulá‰ 4:2, TrenãínSkalica 3:1, Poprad-Slovan 3:5, Îilina Martin
1:1, Zvolen-Ko‰ice 6:2.
15. kolo: Îilina-Nitra 4:1, Martin-Zvolen 0:2,
Ko‰ice-Poprad 4:2, Slovan-Trenãín 1:0,
Skalica-L. Mikulá‰ 2:3.
16. kolo: Nitra-Skalica 2:2, L. Mikulá‰-Slovan
2:3, Trenãín-Ko‰ice 5:1, Poprad-Martin 5:1,
Zvolen-Îilina 4:3 po prodl.
Pﬁedehrávka 40. kolo: Zvolen-Slovan 5:2.

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

16
17
17
16
16
16
16
16
16
16

55:19
56:34
50:43
39:37
45:35
42:46
30:41
32:51
40:45
24:62

43
32
27
23
22
22
19
16
12
11

TRAVEL INC.
Nová adresa: 150 King St. W., # 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario M5H 1J9
E-mail: ivan.znasik@mytravel.ca
Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
Prague
Ostrava
Ko‰ice
Bratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

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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âesk˘ t˘m v kvalifikaci na ME
ani jednou neprohrál
Rakousko-âesko 2:3
Tﬁi perfektní gólové pﬁihrávky kapitána
t˘mu a nejlep‰ího hráãe zápasu Pavla
Nedvûda rozhodly o tom, Ïe âe‰i
neokusili ve 3. kvalifikaãní skupinû hoﬁkost
poráÏky a ve vídeÀském dramatu potvrdili,
Ïe byli nejlep‰í. Pﬁím˘ postup na EURO
2004 si totiÏ zajistili uÏ v pﬁedchozím
duelu doma s Nizozemskem.
âesk˘ t˘m se ujal vedení gólem
Jankulovského. Raku‰ané Haasem
vyrovnali a Ivanschitz je dostal na necelou
minutu do vedení. Vachou‰ek v‰ak
srovnal a Koller peãetil ve druhé minutû
nastavení ãeské vítûzství, které sledovalo
na stadiónu Ernsta Happela v Prateru
pﬁes deset tisíc ãesk˘ch fanou‰kÛ, kteﬁí
vytvoﬁili svému t˘mu fantastické prostﬁedí.
âeská reprezentace tak neokusila
poráÏku v osmnáctém utkání v ﬁadû.
Branky: 50. Haas, 78. Ivanschitz - 27.
Jankulovski, 79. Vachou‰ek, 90. Koller.
Rozhodãí Kasnaferis (¤ecko), Ïluté karty:
Schopp, Standfest, Stranzl, Hiden Nedvûd, ãervená: 64. Schopp, 32 350
divákÛ, poloãas 0:1.
Rakousko: Mandl - Standfest, Stranzl,
Hiden, Pogatetz - Schopp, Aufhauser,
Flögl (67.Dospel), Ivanschitz - Haas (76.
Linz), Glieder (68. Wagner).
âesko: âech - Jiránek (41. T˘ce), Bolf,
Petrou‰, Jankulovski (84. Voﬁí‰ek) ·tajner, Galásek, Nedvûd, Vachou‰ek Lokvenc, Heinz (67. Koller).
1. âESKO
2. Nizozemsko
3. Rakousko
4. Moldavsko
5. Bûlorusko

8
8
8
8
8

7
6
3
2
1

1
1
0
0
0

0 23:5
1 20:6
5 12:14
6 5:19
7 4:20

22
19
9
6
3

Lichten‰tajnsko - SR 0:2 (0:1)
GÓLY: 40. a 56.Vittek. SLOVENSKO:
König - Klimpl, Varga, B. Labant, Leitner
- Kisel (46. R.Urban), Janoãko, Zabavník,
Michalík (84. Babniã) - Sz.Németh (76.
Oravec), Vittek.Pred 800 divákmi
rozhodoval Hyytiä (Fín.), Ïlté karty D‘Elia,
Frick - Klimpl, Janoãko. Slovensko
skonãilo tretí.

Pohár UEFA
ÎiÏkov-Bronby 0:1, celkovû 0:2.
Teplice-Kaiserslautern 1:0, celk. 3:1.
Slavia-Smerderevo 2:1, celkovû 4:2.
Teplice se stﬁetnou v dal‰ím kole s Feynordem
Rotterdam, Slavia s Levskim Sofia.

Îilina-Utrecht 0: 4, celkovû 0:6.
Barcelona-Púchov 8: 0, celkovû 9:1.
PetrÏalka-Boredaux 1:1, celkovû 1:2.

1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,
Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry
Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com

Landmark Travel Inc.
Letenky s âSA, KLM, Alitalia, Air France
Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku
Nabízíme letenky do:
Prahy
Brna
Ostravy
Bratislavy
Ko‰ic

Budape‰ti
Záhﬁebu
Bukure‰ti
Bûlehradu
Rigy

Madridu
Helsinek
Lyonu
¤íma
Milána
PaﬁíÏe

Îenevy
Lisabonu
Athén
Tunisu
Hong-Kongu
Ria

All fares on IATA Airlines - Some restrictions apply
GST/Transportation taxes and fee extra

719 Yonge Street, Suite 205, Toronto, Ont, M4Y 2R5
Tel.: (416) 962-6110 Fax: (416) 962-5910
www.landmarktravel.ca
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âeská liga Gambrinus
11. kolo:
Ostrava - Pﬁibram 3:1 (2:1)
26. Bolf, 31. Pospûch, 71. Liãka - 37.
Zavadil, 17493.
St. Mûsto - Olomouc 3:2 (1:0),
3. a 90. Abrahám, 75. Malár - 48. Vlãek,
64. REITER, 6543.
Bl‰any - Jablonec 3:1 (2:0),
37. a 60. Polodna, 12. Devát˘ - 85. Ma‰ek,
51 divákÛ (historicky nejniÏ‰í náv‰tûva).
Slavia - Opava 4:1 (2:0)
13. a 28. Adauto, 54. T. Do‰ek, 90. Bejbl
- 75. Dort, 2124.
Liberec - â. Budûjovice 2:1 (1:0),18.
Kolou‰ek, 72. KISEL - 48. Plocek, 5258.
PlzeÀ - Zlín 0:0, 2128.
ÎiÏkov-Sparta 0:1 Podrobnosti nedo‰ly.
Brno-Teplice 2:1 (1:0) 8. Do‰ek, 90.
Pacanda - 66. Horváth. 2775.

Montreal pﬁekvapil v Torontu
Toronto-Montreal 0:4

Branky: 27. Ribeiro (Markov), 33. Zedník
(Markov, Brisbois) pﬁesilovka, 36. Souray
(Juneau, Däckell) v oslabení, 57. Ryder
(Audette, Rivet). Stﬁely na branku: 21:22.
Pﬁesilovky: 3:6. VyuÏití 0:1. Tﬁetiny:
0:0, 0:3, 0:1. Diváci: 19369.
Slavnostnímu vhazování pﬁedcházelo v
Air Canada Centre ocenûní tûch, kteﬁí se s
nasazením vlastního Ïivota vloni na jaﬁe
postavili zhoubné chorobû SARS.
Dobrovolníci a zdravotníci se se‰li ve
stﬁedovém kruhu pﬁi slavnostním
vhazování.
V první tﬁetinû utkání dávn˘ch rivalÛ se
ãekalo na chybu. O poznání více
zamûstnan˘m brankáﬁem byl montrealsk˘
Theodore. Ke zvratu do‰lo v druhé ãásti
hry, kdy Ribeiro z levé strany dostal hosty
do vedení. V té dobû se Maple Leafs
Tabulka
nedaﬁilo a v zápûtí Toronto inkasovalo pﬁi
1. Ostrava
11 8 3 0 24:8
27
pﬁesilovce druhou branku, jejímÏ autorem
2. Sparta
11 6 4 1 20:6
22
byl
Zedník, kter˘ pﬁi‰el právû ze stﬁídaãky.
3. Slavia
11 6 2 3 17:7
20
V
pﬁí‰tích
minutách mûlo Toronto stejnou
4. Teplice
11 5 4 2 15:10
19
5. Brno
11 5 4 2 16:12
19
v˘hodu, ale po pravém kﬁídle ujel Juneau a
6. Olomouc
11 5 3 3 20:11
18
pﬁekﬁíÏil na volného Souraye, kter˘ zv˘‰il
7. Liberec
11 4 5 2 11:8
17
na 3:0. Ryder v závûru utkání dokonãil jiÏ
8. Zlín
11 4 3 4 11:12
15
pﬁed prázdn˘m hledi‰tûm pohromu pro
9. Pﬁíbram
11 4 2 5 15:12
14
Maple Leafs. V dresu Montrealu byl Richard
10. Synot
11 3 4 4 14:17
13
11. Budûjovice 11 3 2 6 12:17
11
Zedník oznaãen za tﬁetího nejlep‰ího hráãe
12. Opava
11 3 2 6 10:22
11
utkání. Na levém kﬁídle mu asistoval Marcel
13. PlzeÀ
11 2 4 5 10:20
10
Hossa. Daﬁilo se i Janu Bulisovi v prvním
14. Jablonec
11 1 6 4 6:15
9
útoku. Jana Bulise a Marcela Hossu jsme
15. ÎiÏkov
11 2 2 7 7:15
8
tentokrát poÏádali o zhodnocení utkání.
16. Bl‰any
11 1 2 8 10:26
5
Nejprve Jan Bulis:
JB: Po poráÏce v Ottawû je to dÛleÏité
Slovenská liga Corgo
12. kolo: Îilina-Trnava 3:0. vítûzství. Pﬁipravili jsme se na toto utkání a
RuÏomberok-Trenãín 3:1, Dubnica- hráli jsme bez chyby.
PetrÏalka 2:1, Slovan-Banská Bystrica ABE: Pﬁekvapilo vás to, Ïe jste udrÏeli
ãisté konto?
0:0, Púchov-Inter 0:3.
JB: Urãitû, byl to první zápas Toronta
Tabuºka
doma a Maple Leafs byli rozjetí. Ale dnes
1. RuÏomberok 12 6 3 3 23:18
21
nemûli ani mnoho ‰ancí, takÏe si myslím,
2. Trnava
12 5 4 3 20:17
19
Ïe jsme hráli perfektní hokej.
3. B. Bystrica 12 5 4 3 16:15
19
ABE: JiÏ nûkolik rokÛ hraje‰ v
4. Inter
12 4 5 3 15:11
17
Montrealu, pﬁed tím jsi hrál ve
5. Îilina
12 4 5 3 17:15
17
6. Trenãín
12 5 1 6 16:17
16
Washingtonu, jak˘ je v tom rozdíl?
7. Dubnica
12 4 4 4 13:15
16
JB: Je to hokejovûj‰í mûsto, o ãemÏ
8. PetrÏalka
12 3 4 5 17:20
13
svûdãí skuteãnost, Ïe s námi jezdí cel˘
9. Slovan
12 3 4 5 12:15
13
autobus novináﬁÛ.
10. Púchov
12 3 2 7 14:20
11
ABE: Francouzsk˘ element?

À

âeská hokejová liga Tipsport
11. kolo: Tﬁinec-Liberec 3:2, Vsetín-PlzeÀ
2:1, Kladno-Vítkovice 4:2, K. Vary-Znojmo
3:1, Pardubice-â. Budûjovice 6:0, SpartaZlín 10.4, Litvínov-Slavia 0:7.
12. kolo: PlzeÀ-Sparta 4:2, Vítkovice-Vsetín
1:1, Zlín-Litvínov 1:2 po prodlouÏení, SlaviaPardubice 4:2, Znojmo-Tﬁinec 5:2, Liberecâ. Budûjovice 7:3.
13. kolo: Tﬁinec-Vítkovice 2:1, Vsetín-Zlín
2:3, â. Budûjovice-Slavia 0:0, Litvínov-Liberec
7:0, Kladno-PlzeÀ 1:4, Pardubice-K. Vary 6:1,
Sparta-Znojmo 5:3.
14. kolo: Vsetín-Kladno 4:0, Tﬁinec-Slavia
4:1, Litvínov-Znojmo 2:2, â. Budûjovice-Zlín
4:1, Pardubice-PlzeÀ 4:1, Liberec-Vítkovice
2:2, Sparta-K. Vary 1:1.
15. kolo: K. Vary-Litvínov 3:0, Slavia-Liberec
3:2 v prodlouÏení, Vítkovice-â. Budûjovice
4:3, Zlín-Pardubice 4:1, PlzeÀ-Tﬁinec 3:2,
Znojmo-Vsetín 2:1, Kladno-Sparta 3:0.
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JB: Zatím vystaãím s angliãtinou.
ABE: V minul˘ch sezónách jsi mûl
problémy se zranûním, jak je to letos?
JB: V‰e je v poﬁádku. Jsem zdrav˘. Chtûl
bych trochu více stﬁílet branky a pak byl
bych zcela spokojen˘.
ABE: V muÏstvu jsou dvû slovenská
kﬁídla, Richard Zedník, kterého zná‰ z
Washingtonu a mlad˘ Marcel Hossa.
Jak se ti s nimi hraje?
JB: Jsou to v˘borní kamarádi, skvûlí
hokejisti, doufám, Ïe tady je‰tû pár let
spolu vydrÏíme.
S prÛbûhem utkání byl spokojen i Marcel
Hossa:
MH: Hráli jsme dobﬁe, v‰ichni makali a
jsme rádi, Ïe jsme vyhráli.
ABE: Jak se ti hraje s Richardem
Zedníkem v jedné ﬁadû?
MH: Je to super. Pomáhá mi a rozumíme
si i s Ribeirou, kter˘ je ve stﬁedu útoku.
ABE: Co bylo rozhodující v tomto
utkání?
MH: Hráli jsme dobﬁe jako t˘m a vûﬁili
jsme si. âekali jsme na torontské chyby a
to nám vy‰lo. PodrÏel nás také ná‰ brankáﬁ
Jose Theodore.
ABE: V t˘mu byl také Tomá‰ Plekanec,
co je s ním?
MH: Mûl dobr˘ kemp, ale nebylo pro nûj
místo v muÏstvu. Je tedy v Hamiltonu.
KaÏd˘ mlad˘ hráã musí jít nûkdy na farmu.
Má ‰anci dostat se do muÏstva.
ABE: Jaké bylo léto?
MH: Léto bylo krátké, ale jsem rád, Ïe
jsem se dostal do prvého muÏstva. Byli
jsme koneãnû pohromadû celá rodina.
***

Spravedlivá remíza
Toronto-Washington 2:2
Branky: 7. Antropov 1, 35. Mogilnyj 1
(Jackman, Kaberle) pﬁesilovka - 30. Bondra
3 (Gonãar, Lang) pﬁesilovka, 49. Lang 1
(Gonãar, Grier) pﬁesilovka. Stﬁely na
branku: 36:18. Pﬁesilovky: 8:4. VyuÏití:
1:2. Diváci: 18917.
V druhém leto‰ním utkání se roze‰li oba
soupeﬁi v Air Canada s plichtou. Toronto
se ujalo vedení ‰Èastnou brankou
Antropova, kdyÏ jeho nahrávku Gordon
teãoval do vlastní branky. Toronto mûlo
bûhem utkání neplodnou pﬁevahu, dvakrát

vedlo, ale Capitals nakonec dvakrát
srovnali pﬁi pﬁesilovce skóre. Po prvé to
byl Peter Bondra stﬁelou z pravého kﬁídla,
po druhé Robert Lang pﬁi pﬁesilovce ãtyﬁi
na tﬁi. Pﬁi druhé brance Toronta, kterou
vstﬁelil Mogilnyj asistoval i Tomá‰ Kaberle.
V závûru utkání se obû muÏstva snaÏila
rozhodnout zápas, ale brankáﬁi Belfour i
Kolzig byli vÏdy na místû. K nejlep‰ím
hráãÛm hostí patﬁil Robert Lang, kter˘
vstﬁelil jednu branku a zaznamenal jednu
asistenci. PoÏádali jsme ho tedy o
zhodnocení utkání.
RL: V tomto utkání jsme zaãali pomalu a
Toronto bylo lep‰í v první tﬁetinû, coÏ bylo
zatûÏkávací zkou‰kou pro na‰i
nezku‰enou obranu. V tu dobu nás podrÏel
gólman Kolzig, takÏe to bylo pouze o jednu
branku. V druhé tﬁetinû se nám podaﬁilo
vyrovnat hru a nakonec jsme mohli i vyhrát.
ABE: Jak jsi spokojen s tímto
v˘sledkem?
RL: Na zaãátek sezóny je to dobré a
vzhledem k tomu, Ïe obrana s v˘jimkou
Gonãara nemá zku‰enosti si nemohu
stûÏovat.
ABE: Zaznamenal jsi jednu asistenci a
vstﬁelil jednu branku. Mohl bys ji
popsat?
RL: Jednalo se o pﬁesilovku ãtyﬁi na tﬁi.
Bylo dost prostoru a hraje se to vût‰inou
buì pﬁese mne nebo pﬁes Jaromíra Jágra.
Tentokrát obsadili Jágra, ale nechali mne
volného. V takové situaci buì trefí‰
brankáﬁe nebo vstﬁelí‰ gól. Nám se díky
tomu podaﬁilo vyrovnat.
ABE: Jak se ti hrálo proti Robertu
Reichlovi? Kdysi jste hráli spolu…
RL: Je to vÏdycky legraãní, kdyÏ hraje‰
proti nûkomu, koho zná‰ dlouhá léta. Je to
dobr˘ hokejista i jeho útoãná ﬁada hrála
dobﬁe.
ABE: Máte dvû vynikající pravá kﬁídla:
Jágra a Bondru, jaká je v tom v˘hoda?
RL: Dva stﬁelci takového kalibru jsou
velkou posilou pro muÏstvo. Bondra je pﬁi
tom sprinter. Do ‰ancí se dostává s
neuvûﬁitelnou jednoduchostí a nepotﬁebuje
mnoho místa, aby ujel obráncÛm.
ABE: Ty, Jaromír Jágr i Peter Bondra
jste pﬁesáhli tﬁicítku. Jak pﬁistupujete
ke hﬁe?
RL: PﬁestoÏe stárneme a se stáﬁím uÏ
vrÏou klouby, máme zase své zku‰enosti.
Pokud si hráã udrÏuje kondici, mÛÏe drÏet
s mládím krok. Jsou i dal‰í hráãi, kteﬁí
dokáÏí vzdorovat stáﬁí aÏ do ãtyﬁicítky:
Messier ãi Larionov. Pokud se hráã udrÏuje
a hraje trochu chytﬁe, tak se to dá vydrÏet.
ABE: Jaké má Washington ‰ance v
této sezónû?
RL: Zaãínáme s ãist˘m ‰títem, máme
mladou obranu, ale je moÏné, Ïe získáme
dal‰í dva obránce a v pﬁípadû, Ïe bude
dobﬁe chytat brankáﬁ, tak máme i my ‰anci
udûlat dobr˘ v˘sledek.
Ale‰ Bﬁezina
***

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

Tabulka
55:28
46:35
45:42
45:41
40:34
34:33
35:36
37:30
39:35
30:37
32:46
32:34
36:50
28:53

34
29
28
27
25
24
22
21
21
19
17
15
13
7

Danforth Ave.

Bloor St. W

Broadview Ave.

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Ossington Ave.

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

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330
Tomá‰ Kaberle v souboji s Robertem Langem.

