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Viktor Fischl a Josef ·kvoreck˘ obdrÏeli Seifertovu cenu

Vlevo: Josef ·kvoreck˘ pﬁebírá cenu Jaroslava Seiferta. Vpravo Viktor Fischl

Aula praÏského Karolina byla svûdkem leto‰ního udûlení ceny Jaroslava Seiferta. Toto ocenûní letos pﬁipadlo za celoÏivotní dílo dvûma exulantÛm. Spisovateli a
diplomatu dvaadevadesátiletému Viktoru Fischlovi, kter˘ Ïije se svou manÏelkou v Izraeli a spisovateli profesoru Josefu ·kvoreckému. Viktor Fischl, kter˘ se narodil
v Hradci Králové, ve svém projevu zavzpomínal na Jaroslava Seiferta a vyznal se ze sympatií k Chartû 77. Nastínil také své plány, Ïe by chtûl napsat knihu vzpomínek
na Jaroslava Seiferta. Josef ·kvoreck˘ pﬁipomnûl okamÏik, kdy byl pﬁítomen za Rozhlasovou stanici Svobodná Evropa ve Stockholmu pﬁedávání Nobelovy ceny, kterou
tehdy pﬁebírala Seifertova dcera Jana. ·koda jen, Ïe profesor Franti‰ek Janouch ve svém obsáhlém projevu nezmínil skuteãnost, Ïe v osmdesát˘ch letech, kdy byl básník
na indexu, to bylo právû 68 Publishers v Torontu, které Jaroslava Seiferta vydávalo nezcenzurovaného.

Vladimír Iljiã, Ïárovka a pfiistûhovalci
Na zaãátku ‰kolního roku jsme dostávali zdarma
uãebnice. Byl to snad jedin˘ okamÏik v roce, kdy
jsme se do nich zvûdavû dívali. Nejprve jsem
spoãítal poslední pfiíklad a po jeho vyfie‰ení mne
pfiestala poãetnice zajímat. Zato ãítanka, ta mûla
jin˘ ‰mrnc. Arkadij Gajdar, jeho pfiíbûhy o Timurovi
nebo Boris Polevoj a Meresjev - to byla kvalita.
Teprve nedávno jsem se v publikaci kanadského
velvyslanectví Kanadská mozaika dovûdûl, Ïe
Ïárovku nevynalezl ani Lenin, ani Edison, ale jako
první si ji patentoval Kanaìan Henry Woodward v
roce 1874.
Z ãítanky jsem se dovûdûl, jak elektrifikace
pronikala na sovûtsk˘ venkov, do kolchozÛ a
sovchozÛ, k prost˘m obãanÛm. Lenin byl génius
a pochopil, Ïe lidé potfiebují elektrick˘ proud.
Bylo zde i pouãení. Pfiíbûh o chlapcích, ktefií si
chtûli zavést do kÛlny elektfiinu sami, vzali Ïárovku,
pfiidûlali k ní dráty a ty pak vedli nûkam na dvÛr
do neznáma, pokud jim odstfiihnuté dráty staãily.
KdyÏ pfii‰el tatínek domÛ, nepochválil je, ale
pokáral: “Chlapci, mûli jste ‰tûstí, je‰tû kousek a
mohli jste pfiijít o Ïivot.” Tento pfiíbûh mne pouãil

natolik, Ïe jsem se rozhodl v patnácti letech radûji
studovat slaboproud, pfiesnûji fieãeno spojovou
techniku v Panské ulici, neÏ silnoproud Na
pfiíkopech.
Doba se mûní, pfiekonáváme Leninovy my‰lenky
a tak ãeské ministerstvo vnitra, které se zab˘vá
pfiistûhovalci, podobnû jako moudr˘ otec odstfiihlo
elektrické vedení do ubytoven uprchlíkÛ. Jak
tento poãin vysvûtlilo, je to jen pro jejich dobro,
aby se neopafiili z rychlovarn˘ch konvic, dûti by se
mohly popálit o vafiiã, kter˘ není dostateãnû vysoko
nad zemí, mohl by vzniknout poÏár. Zkrátka
dospûlí uprchlíci jsou vût‰í debilové neÏ chlapci v
ãítankovém pfiíbûhu.
Podobnû uÏ se snad jen peãovalo o vûznû v
komunistick˘ch kriminálech, a to jen kdyÏ byli ve
vazbû. Na lágru uÏ vafiiãe (jeden na sto vûzÀÛ) byly
a alespoÀ pfies den byly zapnuté.
Tato starostlivost má i dal‰í pozitivní v˘sledky.
Uteãenci si nemohou nabít mobilní telefony a tak
se nemohou spolãit s mafií. Nemohou se koukat
na televizi a tak jim TV Nova nesniÏuje koeficient
inteligence, nejsou otupováni reklamou z

Text/foto: abe

komer ã ních rozhlasov ˘ ch stanic, pokud si
nepropa‰ují do sv˘ch pfiíbytkÛ rozhlasov˘ pfiijímaã
Grundig, kter˘ je na kliãku. Pfiedpokládá se, Ïe na
baterie nemají peníze. Ministerstvo vnitra tedy
starostlivû vynaloÏilo tûÏké peníze na to, aby v
ubytovnách uprchlík Û odstranilo zásuvky
elektrického proudu.
Jak to kontrastuje s bezohlednou politikou
kanadsk˘ch úfiadÛ v osmdesát˘ch letech, kdyÏ
jsem pfii‰el do Ottawy a mnozí pfiistûhovalci nejenÏe
mûli od vlády televizi, ale i Ïehliãku a varnou
konvici.
O Ïádném úrazu nevím. Asi je to proto, Ïe v této
zemi je napûtí 120 voltÛ a v âeské republice je ve
‰piãkách skoro dvojnásobek. V‰ak si také mnozí
krajané stûÏovali, Ïe nemohou pouÏít holící strojek
ãi fén, kter˘ si s sebou pfiivezli.
Druhé vysvûtlení je, Ïe to byla lep‰í doba a
Kanaìani se chovali k pfiistûhovalcÛm lépe neÏ
ãeské ministerstvo vnitra.
Ale‰ Bfiezina
***
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: M. âajka.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30 anglicky, 10:30 slovensky.
Lutheránsky kostol sv. Luká‰a, (Luteheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. BohosluÏby:
28.11., 12.12. v 12:30, 24.12.. v 17:00..

Kat. bohosluÏby mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272; 464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.

Toronto/Canada/USA
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Rok ãeské hudby 2004

NA OKRAJ

ANTONÍN KUBÁLEK

Vlasta Waldaufová, Ïena víry
a dobr˘ch skutkÛ, 75 (a poﬁád
pûkná)

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

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

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 18. záﬁí 2004 do 18. ãervna 2005:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics,
601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky ulic Steeles Avenue West a Dufferin Street)

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

Informace: Jan Waldauf 416/626-3476, Ivo Sypták 416/656-0490

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

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 218)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Úﬁední hodiny jsou jednou mûsíãnû,
vÏdy první úter˘ od 19 do 20 hod. po pﬁedchozím zavolání
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
(KﬁiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.)
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Pondûlí a pátek: 16:00-18:00, stﬁeda: 16:00-21:00

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

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

Kdokoliv jednou vidûl Vlastu
Waldaufovou kráãet v jejím milovaném
kostele Sv. Václava v Torontu prostﬁední
uliãkou k pﬁijímání, nemÛÏe pochybovat
o hluboké víﬁe této Ïeny a kdo trochu zná
její Ïivot ví, kolik dobrého v Ïivotû udûlala.
A kdybych ji neznal pﬁes pÛl století, hádal
bych se s kaÏd˘m, kdo by tvrdil, Ïe oslavila
(14. ﬁíjna ) své 75. narozeniny. Oni to
ov‰em u WaldaufÛ mají v rodinû: ani
Vlasta ani Jan prostû nestárnou, a kdyÏ
ano, tak to není vidût.
Kolik toho Vlasta dala jenom Sokolu,
mÛÏe ocenit jen nûkdo, kdo se podílel na
dûní v torontské jednotû ne vãera, ne
pﬁed pûti ãi deseti lety, ale opravdu ono
pÛl století. Mnozí z nás zahoﬁí, na okamÏik
se nadchnou nebo si odslouÏí dva tﬁi roky
a jdou si hrát na jin˘ píseãek, kde
samozﬁejmû mÛÏeme b˘t mimoﬁádnû
uÏiteãní. Ale Ïivot organizací by mûl jepiãí
trvání, kdyby nebylo lidí z rodu Vlasty
Waldaufové.
A jestliÏe dala hodnû Sokolu, dala snad
je‰tû víc Osadû Sv. Václava. V její víﬁe je
hrdost, ale i pokora, slouÏí bez fale‰ného
patosu ãi pokrytecké sentimentálnosti.
Je to její víra, která ji pravdûpodobnû
vede i do nemocnic a pokojÛ nemocn˘ch
i do restaurace, kde podává jídlo lidem,
kter˘m Ïivot nevy‰el.
PovaÏuji si za v˘sadu, Ïe jsem se mohl
poãítat v‰ecka tato léta za jejího pﬁítele.
***

Honorární konzul âR
V.Lanny Rosick˘ a kniha
Josefa âermáka
V Novém domovû z 2. ﬁíjna 2004 jsem si
pﬁeãetl tuto vûtu v interview s honorárním
konzulem âR v Ontariu, V. Lanny
Rosick˘m (uÏ to jméno Lanny - jak já k
tomu pﬁijdu, Ïe jsem jenom Pepík,
nanejv˘‰ snad kanadsk˘ Joe, a on si ﬁíká
Lanny, jméno, pro které by ãe‰tí kluci
vraÏdili). Ale k té vûtû - cituji: “V‰echna
torontská ãeská média byla velmi vstﬁícná,
noviny i televize. Do knihy doktora
âermáka jsem se ale nedostal.”
Stejnou vûtou jsem byl zﬁejmû pokárán
jiÏ dﬁíve v ãeské televizi. KdyÏ jsem si
vûtu pﬁeãetl, upadl jsem do hluboké
deprese, vynadal si hlupákÛ a
nevzdûlancÛ, neuctiv˘ch k eráru (a taky
mi bylo líto kníÏky i sama sebe) a dal jsem
se na pokání: nasypal jsem na zem hrách
a klekl na nûj a litoval se a kál se a kál. Po
tváﬁích mi tekly slzy velké jako hrách, ty
slzy se spojily v proud a jak jsem dnes
ráno zjistil, ten proud se právû vlévá do
jezera Ontario (takÏe pﬁispívám k zv˘‰ení
vodní hladiny kanadsk˘ch jezer).
Mimochodem ta kniha, o které Lanny
Rosick˘ mluví, se jmenuje It All Started
With Prince Rupert. The Story of Czechs
and Slovaks in Canada a vy‰la loÀského
roku. Byla my‰lena jako záznam o Ïivotû
na‰í národní vûtve v Kanadû, pomníãek
tûm, kteﬁí pﬁi‰li pﬁed námi i tûm, s kter˘mi
jsem mûl potû‰ení se pár let lopotit na
rodn˘ch lánech. Byly v ní chyby, rejstﬁík
byl neúpln˘ (spousta materiálu se zﬁejmû
ztratila cestou do tiskárny). Do kaÏdého
v˘tisku jsem vepsal omluvu, která byla
ãtenáﬁi vût‰inou laskavû pﬁijímána.
PonûvadÏ kniha zﬁejmû byla dost dobrá,
aby si ji koupilo i pár univerzitních
knihoven, ﬁekl jsem si, Ïe ji nechám dva
roky na trhu a potom, budu-li mít je‰tû
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sílu, knihu roz‰íﬁím a pﬁepracuji. Pak jsem
si ale uvûdomil, Ïe síly ub˘vají a Ïe bude
lépe, kdyÏ zaãnu hned. V tom okamÏiku
jsem knihu stáhl z prodeje, i kdyÏ se je‰tû
nûjak˘ ãas v jednûch novinách (v na‰ich,
pozn. red.) objevoval placen˘ inzerát (na
kter˘ jsem zapomnûl), na kter˘ na ‰tûstí
nikdo nereagoval. Knihu jsem - s pomocí
darÛ dvou pﬁátel - financoval sám. Stejnû
tak financuji i nové vydání, které by se
mûlo na trhu objevit poãátkem listopadu.
ZmiÀuji se o tom proto, Ïe v Torontu kolují
povûsti, Ïe budu nové v˘tisky vymûÀovat
za staré. Nebudu. Tato kniha mne stála
léta Ïivota (a pár mûsícÛ nûkolik m˘ch
pﬁátel, hlavnû Evu Mesticovou),
pravdûpodobnû si zkazím oãi, zmrzaãím
páteﬁ a rozhodnû neãekám, Ïe se mi vrátí
peníze, které jsem do toho já a moji
pﬁátele dali. S tím jsem poãítal. Ale pﬁijde
okamÏik, kdy dobroãinnost pﬁechází do
stupidnosti.
Ale nazpût k na‰í krásné epizodû.
Samozﬁejmû jsem pﬁijal prohlá‰ení
Lannyho (mnû se to jméno opravdu tak
líbí, Ïe ho - s pﬁedpokládan˘m souhlasem
jeho nositele - budu pouÏívat bez pﬁíjmení
a titulu) jako absolutní pravdu. Dokonce
jsem obdivoval styl, jak˘m mnû setﬁel:
pochválil v‰echna média a potom pokáral
moji chudinku kníÏku a postavil ji do
kouta na hanbu. A také jsem pﬁedpokládal
(ale to - lidovû ﬁeãeno - kecám), Ïe
citovaná ãeská média si dÛkladnû
provûﬁila Lannyho prohlá‰ení. Nic
takového jsem nepﬁedpokládal. Tak jsem
na‰ím médiím a Lannymu vûﬁil, Ïe jsem
zaãal uvaÏovat, proã jsem ho do knihy
nedal. Bylo to snad proto, Ïe kdyÏ jsem
pﬁipravoval materiál, Lanny je‰tû nebyl
honorárním konzulem a mÛj radar se
soustﬁeìoval na lidi, s kter˘mi jsem
desetiletí pracoval na jin˘ch rolích, neÏ
na kter˘ch se lopotil Lanny? Nebo jsem
byl proti nûmu zaujat˘? K tomu nemám
Ïádn˘ dÛvod, sotva se známe. Pamatoval
jsem si, Ïe jeho syn v knize je, proã bych
vyluãoval otce? UvaÏoval jsem a uvaÏoval
a nikam jsem se nedostal, aÏ mne
napadlo: co kdyby...
Otevﬁel jsem svoji knihu a zaãal listovat.
A nebudete vûﬁit co jsem na‰el! Na str.
334 je psáno: “Lanny Rosick˘, when not
acting as the Honorary Consul of the
Czech Republic or computer consultant,
plays guitar, percussions and sings with
a music group Klika (in English Crank or
more pleasingly, Good Fortune).” Jistû
zdaleka ne tak ob‰írn˘ záznam, jak˘ si
pan Rosick˘ zaslouÏí (a jak˘ bude v
novém vydání), ale do mé knihy se dostal.
Dûkuji mu, Ïe mi sv˘m veﬁejn˘m
pokáráním dal pﬁíleÏitost se trochu slovnû
vyﬁádit a pﬁeji mu, aby byl v ãesk˘ch
zemích stejnû úspû‰n˘ jako v Kanadû.
Den na to, co jsem v Novém domovû
ãetl interview, kter˘ s panem Rosick˘m
udûlala Vûra Rollerová, jsem dostal dopis.
Psal mi spoleãník mé staré firmy, kter˘
sám odchází do penze. Vyjádﬁil se
lichotivû (pﬁátelé b˘vají k na‰im
slabÛstkám laskaví) o mé kníÏce a pak se
zmínil, Ïe pﬁed nûjak˘m ãasem jel z
kanceláﬁe taxíkem a kdyÏ zjistil, Ïe taxikáﬁ
je âech, ptal se ho, jest-li zná mne.
Odpovûì taxikáﬁe byla tak krásná, Ïe
cud mi brání, abych ji v tomto okamÏiku
opakoval. Ale jest-li onen ãesk˘ taxikáﬁ
ãte ãesk˘ tisk a v‰imne si této ãrty, chtûl
bych, aby vûdûl, Ïe tûch pût slov, která o
mnû ﬁekl, bych nevymûnil za Ïádné
vyznamenání na svûtû.
Josef âermák
***
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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

âSSK a krajanské organizace v Torontû
vás zvou na vzpomínkovou oslavu na

28 ﬁíjen 1918,
která se bude konat v nedûli 31. ﬁíjna
v hale kostela sv. Václava.
Obûd od 12 hodin - program 13:30.

Taneãní halloweenová zábava
Udûlejte si rezervaci na VELK¯ EVROPSK¯ BUFFET
v

215 Dundas St. East - No. 5 Highway, Waterdown
Telefon: (905) 689-6013

Sobota 30. listopadu 2004
od 18 hodin - veãeﬁe ve 20 hodin
Vstupné 27 dolarÛ - pouze s rezervací!
Lístky si mÛÏete vyzvednout dopﬁedu v restauraci nebo u
vchodu, po pﬁedchozí objednávce.
Platit lze ‰ekem nebo v hotovosti.

Jan Rejcha & Egritus
Koncert na Masaryktownu
Restaurace Praha
pátek 5. listopadu 2004 od 20 hodin
Originální klasická hudba
v jiné dimenzi
Rezervace: 416/289-0283

Gypsygrass
manÏelÛ Hankov˘ch
vystoupí na Masaryktownu
v restauraci Praha
v pátek 12. listopadu 2004 ve 20 hodin.
PRESIDENT âESKÉ REPUBLIKY
VÁCLAV KLAUS V KANADÉ
Fraser Institut, slavící 30 v˘roãí od svého zaloÏení, ve spolupráci s Kanadskoãeskou obchodní komorou a âesko- severoamerickou obchodní komorou,
organizují cyklus pﬁedná‰ek profesora Václava Klause 9.11. v Calgary,
10.11. ve Vancouveru a 12.11.v Torontû.
Formát je obûd u kulatého stolu. Individuální vstupenky $ 69, stÛl pro 8 osob
za $ 525, VIP stÛl za $1 500.
Pro informaci nav‰tivte webovou stránku www.ccrcc.net nebo Emailujte
Lubomíru Novotnému <lnovotny@ccrccc.ne> nebo telefon/fax: 416/9293432.
***

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

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

Honorary consulates
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Toronto, ON
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.,
Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416/226-4528, fax: 647/436-1407
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pﬁedchozím ohlá‰ení)

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg, MB R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York, ON M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec
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Medical
Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

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

Ráda pomohu novû pﬁíchozím!
1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

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

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

Business

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

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

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

New Theatre

October 21, 2004

Trojrole Tomá‰e Ma‰ka - dramatik, reÏisér a herec
Vyhrál to svûtov˘ souãasník Neil Simon
dokázal alespoÀ odhadnout. Stejnû totiÏ jako
dialogy mezi postavami se oãekává pﬁirozen˘
a nekﬁeãovit˘ projev. Slova vyﬁãena bez
patosu a pohyby, mimika a gesta úmûrná
typu ãi charakteru postavy.
Îe je to jednoduché? I není, zejména nyní,
kdy se na scénû budou pohybovat jenom tﬁi
lidé - John Trakar, otec Líby Trakaﬁové z
Prahy, a Johnova milenka Stefi Nová. Umíte
si pﬁedstavit, kolik má divák ãasu na to, aby
sledoval do detailu pohyb kaÏdého herce na
scénû? Jak jednoduché je jej v obsazení tﬁí
lidí sledovat pﬁi chÛzi od bodu A k bodu B?
Srovnejte si to tﬁeba s muzikálem Kluk nebo
holka, kde se na scénû v jednu chvíli
pohybovalo na dvacet lidí. A Ïe divákovi
neujde jediné slovo - bude-li vyﬁãeno nahlas
a srozumitelnû, to uÏ se vsázet nemusím.
“Kdyby to nebyl Simon, tak bych si hru s tak
mal˘m obsazením asi nevybral,” ﬁíká reÏisér.
“Simon to totiÏ textem utáhne, u jiného
dramatika bych si tak jist˘ nebyl.”
Na textu si Tomá‰ poctivû zapracoval.
Nezmûnil totiÏ jen místo pÛsobení onûch tﬁí
postav, ale pﬁizpÛsobil jejich Ïivotní osudy
lidem v na‰í komunitû. Nebude tedy dílem
náhody, pokud se nûkdo pozná, nebude to
pﬁeﬁeknutí, pokud nûkdo z divákÛ usly‰í
jméno, pod nímÏ si pﬁedstaví docela konkrétní
tváﬁ.
Nu a je‰tû, kdo jsou ty tﬁi osoby, které
budeme
moci sledovat po tﬁi dny na ãtyﬁech
Z. Novotná a T. Ma‰ek
Foto: D. Kosová
pﬁedstaveních? V roli otce uvidíme Tomá‰e
Cítil jsem se v textu jako doma,” Ma‰ka, jeho milenku ztvární Zdenka Novotná
charakterizuje svÛj v˘bûr reÏisér, jemuÏ je a dceru Lenka Kimla. V této souvislosti mohu
souãasn˘ americk˘ populární, a snad
nejpopulárnûj‰í dramatik na svûtû, na
divadelní scénû velice blízk˘m partnerem.
“UÏ kdyÏ jsem ãetl první stránky textu,
vûdûl jsem, Ïe je to o nás. O nás v‰ech, kteﬁí
tak nûjak Ïijeme pospolu v na‰í komunitû a
kteﬁí máme vlastnû ne-li stejná, tak zajisté
velice podobná trápení i radosti. Pﬁi‰lo mi
pﬁirozené, Ïe si sednu a Ïe pÛvodní místo
dûje pﬁesunu z amerického Los Angeles
tady k nám, aÈ uÏ jde o Toronto ãi o dnes jiÏ
bûÏnû nav‰tûvovanou starou vlast. Osoby,
které v originále proÏívají svá poznávání v
situacích, jeÏ jim dají postupnû dozrát, mohu
pﬁejmenovat na jakékoliv ãeské jméno, mohu
je pﬁevléknout do civilního ‰atstva kohokoliv
a jen namátkou zamíchat karty osudÛ:
nemohu se m˘lit - na‰el jsem se tam já, na‰el
se tam mÛj soused, vidím v divadelních
postavách své známé - v tom je Neil Simon
totiÏ tak geniální. S humorem nám nastaví
zrcadlo a chce jen, abychom se v nûm zhlédli.
Nemá tu ctiÏádost nás pouãovat a
vychovávat. Jen se podívat. Jen jednou vidût
aÏ na dno své du‰e,” vypráví o své tvorbû
reÏisér, jemuÏ je na reÏisérském a hereckém
kontû pﬁipsána pûkná ﬁádka diváck˘ch ãárek
za úspû‰nou reÏisérskou i hereckou práci.
PﬁipomeÀme si jen, Ïe Neil Simon, jenÏ je
autorem nejménû sedmatﬁiceti dramat, není
na‰emu obecenstvu neznám˘: velk˘ úspûch
zaznamenala hra Poslední ze Ïhav˘ch
milencÛ (kde vedle Zdenky Novotné a Lenky
Kimly si jednu z hlavní roli zahrála
nenapodobitelná Dá‰a Beláãiková, 1992),
Rozladûné dueto (v hlavní roli Zdenka
Novotná a Jana Fabiánová - vynikající
v˘kony, 1995), Perníková dáma (s jedineãnou
Zdenkou Novotnou,1999) a muzikál Pozor
na Leona! (s hostujícími hereck˘mi veliãinami
z ND v Bratislavû Kamilou Magálovou a
Michalem Doãolomansk˘m, 2001, reÏie
bratislavsk˘ Richard Mihula). V‰echny,
kromû muzikálu, si vybral reÏisér Tomá‰
Ma‰ek. A v‰echny reÏíroval a také v
pﬁedstaveních hrál. Jak jinak, hlavní role.
Jsem si jista, Ïe jsem odtu‰ila vÏdy správnû
Tomá‰ovo cítûní - kaÏdou Simonovou hrou
byl nad‰en a se stejn˘m nasazením se jak
sv˘ch rolí, tak i nastudování s herci ujímal.
Mnohdy jsem litovala, Ïe zrovna on není ve
vícero vyhotoveních, protoÏe kaÏdou postavu
mûl “pﬁeãtenu” mnohem dﬁíve, neÏ ji herec
“Pro‰el jsem celou ﬁadu textÛ, proãetl jsem
celou ﬁadu hodnocení a ohlasÛ,” ﬁíká Tomá‰
Ma‰ek o v˘bûru prvního titulu sezóny 2004/
05 Nového divadla v Torontû. “Nakonec
jsem natrefil - jak jinak - na Neil Simona.
Svého oblíbence. Jeho hra I Ought Be in
Pictures, která byla také zfilmována, mû
oslovila. Tak nûjak jsem cítil, Ïe je to to, co
chci dûlat.

jen dodat, Ïe jsme tuto trojici jiÏ vidûli spoleãnû
hrát - pokud si sami nevzpomenete, pak
pﬁijmûte nápovûdu - byla to jedna z povídek
ve hﬁe Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ. Lenãina
to nebyla role jediná a ani první, ale Tomá‰
Ma‰ek ví, proã volba padla na ni i dnes. “Má
‰mrnc, jiskru, je svûÏí, mladá, ctiÏádostivá a
je tak trochu v dobrém slova smyslu i
ztﬁe‰tûná, a to já potﬁebuji. Vím, Ïe to uhraje,
i kdyÏ to jednoduché nebude.”
A kdo se je‰tû bude podílet na hﬁe? Dal‰í
aktéry uÏ divák neuvidí, ale ví, Ïe tam nûkde
za “oponou” prostû jsou: zvuk a svûtla Ivo
Mejzr, technická asistence Petr Kohout (snad
spoleãnû s Julkem Münstrem), originální
hudbu pro hru sloÏil Jiﬁí Grosman a zpívat
nám ze záznamu bude Lenka Nováková.
Tak, nezapomeÀte, premiéra je v pátek 29.
ﬁíjna ve 20 hodin, reprízy v sobotu 30. 10. v
16 a ve 20 hodin, a v nedûli 31. ﬁíjna jen v 16
hodin. Pokud máte pﬁedplatné, buìte tak
laskaví a udûlejte si i tak telefonicky rezervaci,
pokud pﬁedplatné je‰tû nemáte, mÛÏete si je
opatﬁit pﬁímo na místû v divadle. A jestli
chcete vstupenky individuálnû, objednejte si
je rovnûÏ telefonicky. Pﬁes den volejte na
tel.: 416/363-7686 (Pavel Král), veãer k Dá‰e
Beláãikové na tel.: 416/463-3182. U‰etﬁíte
sobû i nám ãas a zároveÀ nám pomÛÏete
vytvoﬁit pﬁíjemnou atmosféru pﬁed
pﬁedstavením. Na v‰echny se jiÏ velice tû‰íme
v nám v‰em známém Joseph Workman
Auditorium na Queen St. W. ãíslo 1001 v
Torontû.
Vûra Kohoutová
***
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ObÏalovan˘ NiÏnansk˘
je voºn˘
BRATISLAVA -sme.M ZSILLEOVÁÚdajn˘ nacistick˘ zloãinec Ladislav
NiÏnansk˘ oslávi v nedeºu svoje 87.
narodeniny na slobode. Krajinsk˘ súd v
Mníchove ho vãera prepustil z väzby,
hoci proces bude pokraãovaÈ.
“Od zaãiatku som hovoril, Ïe som
nevinn˘,” povedal vãera denníku
Süddeutsche Zeitung s úsmevom
NiÏnansk˘ a s manÏelkou opustili súd v
dobrej nálade.
Rozhodnutie sa oãakávalo potom, ão
korunn˘ svedok procesu, 78-roãn˘ Ján

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

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

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

Repask˘ nedokázal NiÏnanského
usvedãiÈ, Ïe vydal rozkaz ma masakry v
obciach Ostr˘ GrúÀ, Kºak a K‰inná.
NiÏnansk˘ bol veliteºom slovenskej ãasti
obávaného protipartizánskeho komanda
Edelweiss.
Repask˘ si niekoºkokrát odporoval aj v
tvrdení, Ïe NiÏnanského videl, ako
samopalom zastrelil 20 ºudí. ObÏaloba,
ktorá viní NiÏnanského zo smrti 164
muÏov, Ïien a detí popraven˘ch v roku
1945 v t˘chto obciach, tak stratila kºúãovú
v˘poveì.
Súdny lekár v stredu pripísal protichodné
tvrdenia 78-roãného Repaského
vysokému veku a jeho tendencii vypæÀaÈ
diery v pamäti “in˘m obsahom”.
Sudca Manfred Götzl podºa oãakávania
rozhodol o prepustení NiÏnanského z
vy‰etrovacej väzby, v ktorej je od januára,
keì ho v Mníchove prekvapujúco zatkli.
Podozrenie voãi obÏalovanému trvá, ale
nemoÏno ho uÏ povaÏovaÈ za dôvodné,
vyhlásil sudca.
NiÏnanského advokát Steffen Ufer bol
veºmi spokojn˘ a prepustenie klienta berie
ako jasn˘ signál k celkovému zbaveniu
viny. “Na konci zistíme, Ïe keì sa nedá
zistiÈ pravda, narazí aj spravodlivosÈ na
svoje hranice,” povedal Ufer.
Prokurátor Konstantin Kuchenbauer
rozhodnutie oãakával, ale to e‰te
“neznamená, Ïe sa to uÏ nemôÏe zmeniÈ”.
Proces bude podºa neho trvaÈ e‰te
mesiace.
V procese vypovedali zatiaº traja b˘valí
ãlenovia jednotky Edelweiss, ale ani jeden
z nich nevedel jednoznaãne potvrdiÈ
NiÏnanského osobnú úãasÈ na
masakrách. Sám NiÏnansk˘ tvrdil, Ïe v
obciach Ostr˘ GrúÀ a Kºak v tom ãase
nebol.
B˘val˘ prokurátor Martin Kováã, ktor˘
dozoroval proces v Banskej Bystrici v
roku 1962, síce verziu obÏaloby v plnom
rozsahu potvrdil, ale obhajoba povaÏuje
proces v b˘valom âeskoslovensku za
komunistickú propagandu.
***
19.10.2004

Kalendáfi

Uãitelia verzus Ïiaci humor aj uráÏky

23. 10. (so)
Valná hromada Sokolské Ïupy
kanadské v Kingstonu
***
23.10. (so) 19:00
Moravské hody
Ukrajinské kulturní stﬁedisko
Moravanka
***
24.10. (ne) 11:00
Antikvariát na Masaryktownu
***
28.10 (ãt.) 20:00
Koncert A. Kubálka a jeho pﬁátel
Koncertní sál král. konzervatoﬁe
273 Bloor Street West
***
29. 10. (pá) 20:00
30.10. (so) 16:00 a 20:00
31. 10 (ne) 16:00
Já chci k filmu - Nové divadlo
Joseph Workman Auditorium
1001 Queen St. W.
***
30.10. (so) 13:00
PoboÏnost u hrobu P. Jandy
St. Augustin’s Seminary
Farnost sv. Václava
***
30.10. (so), 18:00
Taneãní zábava ve Waterdownu
Bohemian Restaurant
***
31.10. (ne) 12:00, 13:30
Oslava 28. ﬁíjna
Kostel sv. Václava
âSSK a Sokol

Napriek tomu, Ïe na druhom stupni
základn˘ch ‰kôl a na stredn˘ch ‰kolách
sa uãí etika a náboÏenstvo uÏ 11 rokov,
nie vÏdy to cítiÈ.
Niektorí uãitelia ãastujú Ïiakov v˘rokmi,
ktoré sa ako etické oznaãiÈ nedajú.
Napríklad uãiteº strednej ‰koly v
Liptovskom Mikulá‰i svoju nespokojnosÈ
so zotieraním tabule vyjadril takto: “Kto je
t˘Ïdenníkom?” Odpoveì: “Osadská.”
Reakcia uãiteºa: “Osadská, mám vás
opºuvaÈ?”
Hluãn˘ch Ïiakov sa pokú‰al utí‰iÈ
slovami: “Zv˘‰ená hluãnosÈ jedinca môÏe
spôsobiÈ spuchnutie gamby... TakÏe od
budúceho t˘ÏdÀa si noste leukoplasty a
niektorí aj chrániãe. A ja si donesiem
baseballovú pálku.”
Podºa psychologiãky Evy Smikovej by
uãitelia tak˘to “humor” nemali pouÏívaÈ.
“Uãiteº si môÏe robiÈ Ïarty zo seba alebo
zo situácie, ktorá sa na hodine udiala.
Nikdy v‰ak nie zo Ïiakov. Nevie totiÏ, ako
to prijmú - ãi ako humor, alebo nebodaj
poníÏenie ãi uráÏku.”
Îiaãky dievãenskej odbornej ‰koly po
jej absolvovaní napísali in‰pekcii list, v
ktorom sa sÈaÏujú, Ïe ich uãiteºka ‰tyri
roky na hodinách zasypávala hrub˘mi
nadávkami. Podobn˘ch listov dostáva
in‰pekcia viac. Podºa Smikovej by sa
v‰ak v slovníku uãiteºa hrubé slová a

***
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Press
nadávky nemali nikdy objaviÈ. Ani keì ho
deti vyprovokujú. “Komunikácia je jedin˘
úãinn˘ nástroj, ktor˘ môÏe uãiteº vyuÏiÈ.
Ak ho pouÏije nesprávne, nadobro si
zablokuje cestu k Ïiakom,” hovorí
Smiková. Úlohou uãiteºa je vytváraÈ dobrú
pracovnú atmosféru v triede. “Îiaci sa
majú správaÈ slu‰ne nie preto, Ïe sa
uãiteºa boja, ale preto, Ïe také správanie
povaÏujú za normálne.”
Ani Ïiaci v‰ak nie sú anjeli. “Viem o
prípade, keì sa uãiteº priemyslovky
sÈaÏoval, Ïe mu Ïiaci nadávajú, pri
odpovediach nahlas grgajú a tykajú mu.
Riaditeºka niã nerie‰ila, pretoÏe na
ostatn˘ch hodinách to nerobili. Povedala,
Ïe uãiteº si má vedieÈ udrÏaÈ autoritu,”
Pokraãování na str. 6
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Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

4,97 CDN $
4,08 CDN $
20,12 Kã
24,51 SK
1,28 CDN $
1,57 CDN $

Toronto Star - 28.9.2004

1 CDN $
1 US $
1 EURO
100 Sk
Quick - 29.9.2004

20,19 Kã
25,77 Kã
31,59 Kã
78,90 Kã
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hovorí ªubo‰ TuÏinsk˘ z kancelárie
hlavného ‰kolského in‰pektora.
Na základnej ‰kole v Bratislave zase
deviataci dlhodobo ‰ikanovali uãiteºku dôchodkyÀu. “Posmievali sa jej, sÈahovali
si pred Àou nohavice, Èahali ju za vlasy.
Raz jej jeden Ïiak povedal, Ïe si nemôÏe
sadnúÈ, lebo na stoliãke má slinu, nech
sa príde pozrieÈ. Bolo tam semeno,”
hovorí jej kolegyÀa.
Riaditeºka odmietla problém rie‰iÈ, lebo
je vraj úlohou uãiteºa nájsÈ si cestu k
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Ïiakom. “Je prirodzené, Ïe Ïiaci skú‰ajú,
koºko si môÏu dovoliÈ. A ak sa ukáÏe, Ïe
uãiteº nevie reagovaÈ, patriãne to vyuÏijú,”
upozorÀuje Smiková.
“Na ‰kolách je niekedy dÏungºa,”
povzdychol si ªubo‰ TuÏinsk˘. “Problém
je, Ïe sa z nej ÈaÏko vymotaÈ. Rodiãia sa
boja ozvaÈ, robia tak, aÏ keì sú v zúfalej
situácii. A riaditelia sa boja situáciu rie‰iÈ
razantne - nechcú ublíÏiÈ uãiteºom ani
Ïiakom. Nerie‰ením prípadu im v‰ak
ubliÏujú najviac,” hovorí TuÏinsk˘.
***

Îalobce zru‰il stíhání
Dalíka a Veãerka
Ostrava, Praha-mfd/(vdo, asi, kop-)V
aféﬁe Koﬁistka vãera nastal zlom - Ïalobce
zru‰il obvinûní tajemníka ‰éfa ODS Marka
Dalíka a lobbisty Jana Veãerka z pokusu
uplatit poslance ZdeÀka Koﬁistku deseti
miliony korun za to, Ïe nepodpoﬁí novou
Grossovu vládu.
“Dospûl jsem k závûru, Ïe policejní
komisaﬁ nemûl dostatek podkladÛ,”
vysvûtlil svÛj verdikt státní zástupce Josef

Bláha v písemném zdÛvodnûní, které má
MF DNES k dispozici. Podﬁídil se tak
krajské státní zástupkyni Zlatu‰i
Andûlové, která kvÛli slab˘m dÛkazÛm
Ïádala zastavení stíhání uÏ minul˘ t˘den.
TﬁebaÏe je zru‰eno obvinûní, policisté z
protikorupãní jednotky dál na celé kauze
pracují. “Jen jsme se vrátili z fáze
vy‰etﬁování do fáze provûﬁování,” ﬁekl
námûstek policejního prezidenta Jaroslav
Machánû. Policisté nyní sice mohou
hledat nové svûdky, ale nesmûjí je
vysl˘chat a jejich v˘povûdi zapisovat do
protokolu. Buì najdou nové a silnûj‰í
dÛkazy, nebo pátrání zcela zastaví.
Vy‰etﬁování úplatkáﬁské aféry jako by se
teì obracelo proti Koﬁistkovi. Policisté
mají pocit, Ïe jim poslanec nûco tají.
“Nûkteré skuteãnosti zamlãoval, jiné
uvedl nepravdivû,” konstatoval Ïalobce
Josef Bláha. “Trvám na v‰em, co jsem
ﬁekl. Byl tu jasn˘ pokus o úplatek,”
reagoval vãera Koﬁistka.
***
20.10.2004

Pod na‰imi v Iraku
buchla náloÏ
BRATISLAVA -sme (moÏ) - Slovenskí
policajti, ktorí v Iraku stráÏia budovu na‰ho
zastupiteºstva, preÏili v pondelok
najváÏnej‰í bombov˘ útok od príchodu
do Bagdadu. Îivot im zachránilo
pancierované auto a to, Ïe v˘bu‰ninu
útoãník odpálil pár sekúnd pred ich
príjazdom.
Policajti ráno ako kaÏd˘ deÀ mierili do
rezidencie zastupiteºstva. “Pri prejazde
mostu videli asi 25-roãného muÏa v
európskom obleãení, ktor˘ sledoval vjazd
na most, a vo chvíli, keì sa vozidlo
priblíÏilo k odboãke na vjazd, vybuchol
nástraÏn˘ systém,” povedala hovorkyÀa
policajného zboru Magda Krasulová.
Nikto z na‰ich sa nezranil.
Dokonãení na str. 8

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

Petr ChudoÏilov: Filozofie drátu

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

Shorter Waiting Times

✓ Reduce waiting times
❏

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réduction des temps d’attente :

✓ réduction des temps d’attente
❏

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gouvernement
du Canada
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IVANA WELLS
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

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

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

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

to v‰e máme pﬁipravené pro Va‰í vánoãní nadílku
Bonus: S nákupem (CA$ 80.00) pﬁiloÏíme zdarma kvalitní hodinové

DVD PRAHA

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

Nav‰tivte na‰e webové stránky

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

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

Explózia zniãila tri miestne autá, zabila
najmenej dvoch Iraãanov, jedného ÈaÏko
zranila.
Na policajnej toyote prerazila ãrepina
predné koleso a v˘buch roztrhol aj obruãe
balistickej ochrany.
Diplomatick˘ personál vo vozidle nebol.
Útok bol podºa Krasulovej “cielen˘”, ale
rovnaké autá ako na‰i policajti pouÏívajú
aj iné misie a súkromné ochranné sluÏby.
Na irackej misii sú príslu‰níci Útvaru
osobitného urãenia, vrátiÈ by sa mali
zaãiatkom novembra. Chránia ná‰
zastupiteºsk˘ úrad a jeho ãlenov. Do ich
príchodu úrad chránili súkromné iracké
bezpeãnostné sluÏby.
***

Slováci sledujú viac
televíznych kanálov ako âesi
BRATISLAVA -sme (zu) - Konkurencia
televíznych kanálov je uÏ dnes na Slovensku
vy‰‰ia ako v âesku. Ukazuje sa, Ïe
komerãná televízia Nova vládne ãeskému
televíznemu trhu jednoznaãnej‰ie ako
Markíza slovenskému.
Nova má podºa meraní ATO
Mediaresearch z minulého t˘ÏdÀa v âesku
takmer 42,5-percentn˘ podiel na diváckom
trhu, ak berieme do úvahy programy
odvysielané cez cel˘ pracovn˘ t˘ÏdeÀ. V
hlavnom vysielacom ãase sa podiel Novy
zvy‰uje aÏ na 44 percent. Podiel Markízy
na slovenskom trhu je teda o 8 - 10 desaÈ

percent men‰í - podºa najnov‰ích
peoplemetrov˘ch meraní sa Markíza cez
víkend pohybovala v priemere okolo 33
percent.
V âesku o diváka súÈaÏí menej, ale
silnej‰ích programov. Na druhom mieste je
prv˘ okruh âeskej televízie - dosahuje aÏ
24-percentn˘ podiel. Slovenská jednotka
mala cez víkend priemer vy‰e 19 percent.
Události âT 1 majú aÏ 22-percentnú
sledovanosÈ, k˘m Správy STV len okolo 14
percent.
Druhá najsledovanej‰ia komerãná
televízia - Prima - v âesku na treÈom mieste
prekraãuje dnes hranicu 22-percentnej
sledovanosti, je teda na tom lep‰ie ako jej
obdoba na Slovensku. Televízia JOJ
dosiahla priemern˘ víkendov˘ podiel okolo
13,5 percenta.
Druh˘ program âT získava okolo 7
percent, priãom druh˘ program STV cez
víkend - aj vìaka ‰portov˘m programom získal 5,7 percenta.
V‰etky ostatné televízie majú v âesku
sledovanosÈ len ãosi vy‰e 6 percent. Tento
údaj sa v˘razne odli‰uje od situácie na
Slovensku, kde takmer 28 percent ºudí u
nás sleduje nejakú zahraniãnú televíziu - a
to práve predov‰etk˘m ãeské stanice. Tie
majú u nás podiel 11,1 - 13,7 percenta,
maìarské dosahujú v˘znamn˘ch 8 percent,
ão je primerané pomeru na‰ich obãanov
maìarskej národnosti. SledovanosÈ in˘ch
televízií dosiahla u nás aÏ 8,2 percenta.
V âechách zaãali s ostr˘mi
peoplemetrov˘mi prieskumami v apríli 2002
na vzorke viac ako 1200 domácností.
***

V pátek 8. ﬁíjna 2004 zemﬁela
ve vûku 92 let paní
Vozy z roku 2004
za v˘hodné ceny!
VW PASSAT - DIESEL
VW PASSAT -WAGON

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

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

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

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

O katalog nabízen˘ch knih a celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free:
Tel & fax:
e-mail:
adresa:
web page:

1-866-425-0742
(514) 425.0742
cskniha@sympatico.ca
960A Duhamel, Pincourt, PQ, J7V 4H1, Canada
www.cskniha.com

Knihy na objednávku mÛÏete také hledat na:
http://www.iz.cz/ nebo na http://knihy.cz/

BoÏenka âermákova
(Beatrice Mihalina)
Pﬁátelé se s ní rozlouãili v Rosar Morrison Funeral Home and Chapel
v pátek 15. ﬁíjna 2004.
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Modigliani: LeÏící akt

V záfií jsme mohli vidût na Mezinárodním torontském filmovém festivalu
film o italském malífii Ïidovského pÛvodu Modiglianim. Narodil se v Livornu
12. ãervence 1884 a zemfiel v PafiíÏi 24. ledna 1920. Modigliani Ïil od roku 1906
v PafiíÏi, kde vytvofiil fiadu kreseb, obrazÛ, ale i soch, hlavnû pod vlivem
rumunského sochafie Brancusiho. Je zajímavé, Ïe v roce 1914 se sochafistvím
pfiestal. Neví se pfiesnû, jestli to bylo kvÛli ‰patnému zdraví nebo zda v dobû
první svûtové války nemûl pro tuto ãinnost dostatek materiálu. Pfii v˘stavû v
AGO mÛÏeme vidût z období 1911-1914 pût soch. ¤adu kreseb, z nichÏ
unikátní je portrét Picassa (z let 1914-1915), na kterého Ïárlil a zároveÀ s ním
soutûÏil a obdivoval ho. Vrcholem jsou v‰ak jeho akty a portréty, v kter˘ch jsou
charakteristické oãi, kde jakoby chybí panenky. Pfii bliÏ‰ím pohledu v‰ak
zjistíme, Ïe tfieba v oku Ïeny je mfiíÏka. Vyvrcholením jsou portréty jeho
pfiítelkynû Jeanne Hébuterne na sklonku Ïivota. Mûl hodnû pfiátel z v˘chodní
Evropy - Oscar Miestchaninoff, Elena Povolozky, Hanka Zborowska. Také
kamarádil tehdy s mlad˘m Jeanem Cocteau (jehoÏ portrét z let 1916-17 z The
Henry and Pearlman Foundation je na snímku dole). Ze stejného období
pochází i leÏící akt z roku 1917 (horní obrázek).
V˘stava potrvá od 23. fiíjna 2004 do 23. ledna 2005 v AGO (317 Dundas St.
W., Toronto). Vstupné pro dospûlé je 18 dolarÛ. Otevfieno je v úter˘, ve ãtvrtek
a v pátek od 11 do 18 hodin. Ve stfiedu od 11 do 20:30. V sobotu a v nedûli od
10 do 17:30. Informace jsou na ãísle 416/979-6648.
abe/foto: AGO

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

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

HomeLife/United Realty Inc.

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

Email: jbanom@mountaincable.net

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû hoﬁkou komedii
J. Hﬁebejka, která byla ocenûna âesk˘m lvem r.
2003 jako NEJLEP·Í DIVÁCK¯ FILM ROKU

PUPENDO
aneb o tom, jak jsme Ïili v tzv. komunistickém ráji v
pﬁíbûhu v˘tvarníka, zavilého antikomunisty, a jeho pﬁítele
- ﬁeditele ‰koly, komunisty s pﬁetváﬁkou a kariéristy a
jejich podporující a nûkdy nepodporující manÏelky.
Bavili-li jste se pﬁi komedii PELÍ·KY, kterou natoãila
stejná tvÛrãí skupina, budete se bavit pﬁi této komedii
dvojnásobnû.
Hrají: B. Polívka, J. Du‰ek, E. Holubová, V. Cibulková, B.
Hybner, J. Pecha a jiní.

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

Modigliani: Portrét Jeana Cocteau

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@videoelcanada.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com
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SLOVAKOTOUR
Podzimní a zimní slevy do celé Evropy!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice

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

VídeÀ od 690 dolarÛ
(bez daní k zakoupení do do 28. 10.)
E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Fax: (416) 867-8657

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

Zimní dovolené
Ont. Reg. # 2631380

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

662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

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

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

Autoportrét
Zná to jistû kaÏd˘. Pﬁicházejí hosté, hostitelka
je nastrojená, usmívá se, znovu se uji‰Èuje, Ïe
poho‰tûní je pﬁipravené. Vy, tedy muÏská
polovina rodiny, servírujete aperitiv. Cinkot
skla, úsmûvy. Hovor se rozvíjí, manÏelka
servíruje krmi, vy se staráte o nápoje, kaÏdému
dle jeho gusta. Pﬁichází ﬁeã na známé, na
politiku. Na holãiãku, co se nedávno narodila
nepﬁítomné Petru‰ce nebo Adélce. Na Davida,
kter˘ ztratil práci, na Jana, kter˘ byl pov˘‰en.
Zábava probíhá ke spokojenosti v‰ech. Ale
ãas dál plyne. Obãas objevuje se nedostatek
dal‰ího tématu. “CoÏ abyste nám ukázali
nûjaké poslední fotky?”
Dobr˘ nápad, alba jsou donesena. Zábûry z
dovolené, fotografické experimenty. Detaily
rodinného miláãka, psiska Fousáãe. Za
nûkter˘ch okolností v‰ak Ïádána jsou alba
nejstar‰í a osobní. Ostatnû, proã ne, proã si
nepﬁipomenout ty dávné ãasy! A otevíráte
alba t. zv. rodinná. A tu znovu hledíte do tváﬁí
sv˘ch rodiãÛ ba i prarodiãÛ, na sebe, kluãíka
snad tﬁíletého sedícího na statném valachovi.
A tady, docela na kraji, v dresu Ïákovského
fotbalového muÏstva. Na dal‰í stránce mladík
s mohutn˘m úãesem zvan˘m tehdy eman.
Och . . . jak je to uÏ dávno! “A tohle Ïe se‰
taky ty? (eventuálnû vy)?”
Ano, to jsem taky já. A i tady, tady? Sólo,
stejnû tak ve spoleãnosti. Pﬁíbuzn˘ch,
kamarádÛ. âas dere se albem kupﬁedu.
Fotografie maturitní. Ponûkud záhadn˘,
tajupln˘ v˘raz. Je to zajímavé, taková
prohlídka, taková cesta do minulosti. Co ale
sdûluje o postavách na tûch zábûrech? Jeden
úães slu‰í více neÏ jin˘. A helemese, tady se‰
nûjak pﬁi tûle, nebo ne? V˘raz vesel˘, jindy
zasmu‰il˘. Ale jen odbornému znalci
fyziognomie mÛÏe taková fotografie, moÏná,
ﬁíci nûco víc o tom, koho tehdy zachytila.
Ale jinak? Co mÛÏe sdûlit podstatnûj‰ího,
tﬁeba o mnû? Nic. Nic o tom, Ïe na moje
neútlej‰í mládí (ãas dÛleÏitého formování
charakteru a povahy pr˘) mûl asi nejvût‰í vliv
dûdeãek. Îe jsem ve ‰kole obdivoval ony
vÛdãí typy a snaÏil se jim b˘t nablízku, sám
se v‰ak nikdy takov˘m vÛdcem nestal? Îe
otec se dobﬁe o nás staral, ale jen po stránce
materiálního zaji‰tûní, na více mu nezb˘val
ãas. Máti tím trpûla, mnû jí bylo líto, souãasnû
jsem se jí bál, neboÈ na mû byla pﬁísná.
Nepochyboval jsem ale nikdy o tom, Ïe mû
má ráda.
Îe brzy se mi více neÏ spoluÏaãky a mladiãké
krasavice líbily dívky a Ïeny star‰í. Do sportÛ
mû zasvûtil str˘c. Nûkolik let jsem hrál na
harmoniku, kterou jsem sotva unesl a nijak
nástroj nemiloval, aã jsem jako devítilet˘
vystoupil i na koncertu spolu s jin˘mi snaÏivci.
Teta, matãina sestra, mûla piano znaãky
Petroff, uÏ na nûj témûﬁ nehrála, máti chtûla,
aby nám ho pro mû dala, nedopadlo to dobﬁe.
ZÛstala mi harmonika, 120 basÛ.
Po obvinûní R. Slánského povaÏoval jsem
ho a jeho druhy za hrdiny, protoÏe chtûli
zniãit nov˘ reÏim. Byl jsem vá‰niv˘m
náv‰tûvníkem atletick˘ch závodÛ, fandou
Emila Zátopka, V. Mandlíka, S. Jungwirtha.
M˘m nejoblíbenûj‰ím a nejobdivovanûj‰ím
hokejistou byl V. Zábrodsk˘. A znaãnû
pozdûji pak Kanaìan B. Orr.
Na tûch fotografiích není nic o tom, Ïe pan
uãitel Kuna se m˘lil, prorokuje mi více neÏ
skvûlou budoucnost. Îe klasickou hudbu mám
rád, ale více jazz, reprezentovan˘ mistry L.
Armtrongem, D. Ellingtonem, O. Petersonem,
E. Fitzgeraldovou, D. Brubeckem, jmenováno
jen namátkou. Z ãesk˘ch jazzmanÛ pak M.
Polákem, R. Roklem, Studiem 5, K.
Krautgartnerem, E. Pilarovou, J. Such˘m, K.
Vlachem. Z dlouhé ﬁady klasikÛ mému
naturelu nejlépe odpovídá Haydn, Beethoven,

Mozart, Scriabin, Sibelius, Mahler, Dvoﬁák a
Smetana. Nejsem milovníkem oper, pﬁiznám
se, snad s v˘jimkou dûl Verdiho, Rossiniho a
Wagnera.
Koho z americk˘ch spisovatelÛ mám
nejradûji nemohu se vyjádﬁit zcela
jednoznaãnû. Je jich ﬁada, ale na ãelním místû
je rozhodnû H. Miller. A John Steinbeck,
William Faulkner. Z ãesk˘ch autorÛ B.
Hrabal, J. ·kvoreck˘, K. Poláãek, K. âapek,
J. Ha‰ek. Vl. Holan, V. Nezval, J. Wolker a
J. Koláﬁ. Chvályhodná je moje snaha pﬁeãíst
dílo O. Spenglera, dosud jen s ãásteãn˘m
úspûchem, zato Odyssea J. Joyce jsem zdolal
ãesky i anglicky.
Státníci a politici dvacátého století, které
nejvíce oceÀuji? T. G. Masaryka, V. Havla,
F. D. Roosevelta, J. F. Kennedyho, R.
Reagana, Margaretu Tchacherovou.
Americkou hereãkou, které si nejvíce cením
po mnoha stránkách, je Lee Remick. Jen jako
hereãku pak E. Taylorovou. Na muÏské
herecké ‰pici v mém poﬁadníku pak je jmen
o nûco více. Rozhodnû ale J. Lemmon a B.
Lancaster. A Jimmy Stewart a Marlon Brando.
Z mlad‰ích Jack Nicholson, Dustin Hoffman,
Paul Newman.
Z evropsk˘ch hvûzd Sofie Lorenová,
Sylvana Magnani, R. Schneider, M.
Mastroiani, L. Olivier, G. Depardieu.
Filmoví reÏiséﬁi: F. Fellini, Ch. Chaplin, S.
Lumet, M. Forman, B. Wilder, J.
Frankenheimer, J. Houston, R. Clair, J.
Menzel, O. Wells, V. de Sica.
Nikdy snad nevyjdu z úÏasu nad tím, jak
mohl Hitler ovládnout své spoluobãany.
Nikdy nezapomenu na popﬁení zdravého
rozumu, na hrozné ãasy pﬁipravené i tûm
nejlep‰ím synÛm a dcerám ãeského a
slovenského národa komunistick˘mi spasiteli
svûta.
âas od ãasu snaÏím se ãíst klasické filosofy.
Nejpodrobnûji jsem dosud prostudoval
Senecu. Ale chci ve studiu pokraãovat.
MÛj dobr˘ vztah k alkoholu je myslím na
samé hranici bezúhonnosti, pﬁednost dávám
vínÛm ãerven˘m, nepohrdnu ani aperitivy,
koÀakem a irskou whiskou. PovaÏuji
plzeÀskou dvanáctku od ãepu za nejlahodnûj‰í
pivo kdy vyrobené.
Spoleãensko-politick˘ v˘znam jakého se v
posledních letech dostává sportu a zábavám
mne dûsí. Za scestnost povaÏuji tvrzení o
rovnosti lidí zcela jednoduch˘m pomy‰lením
na neuro, srdeãní i jiné chirurgy, ‰piãkové
vûdce a hudební virtuosy. A Ïe - ale koho by
zajímal je‰tû dal‰í v˘ãet? Sestavil jsem vlastnû
tento mal˘ autoportrét hlavnû pro sebe.
Nikomu v‰ak nebráním do nûj nahlédnout.
Vladimír Cícha-Vancouver
***

Ivan Zná‰ik
150 King St. W.,
# 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario
M5H 1J9
E-mail:
ivan.znasik@mytravel.ca
Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524
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Hokejová extraliga
7. kolo: Vítkovice-Karlovy Vary 2:3, Zlín-Tﬁinec
3:1, Litvínov-Vsetín 4:0, Liberec-Kladno 4:3,
Pardubice-Jihlava 3:1, PlzeÀ-Sparta 3:5,
Slavia-Znojmo 4:2.
8. kolo: Slavia-Liberec 5:1, Tﬁinec-Vítkovice
0:0, Jihlava-Sparta 0:5, Kladno-Litvínov 3:4,
Karlovy Vary-Pardubice 1:3, PlzeÀ-Vsetín 4:1,
Znojmo-Zlín 3:5.
9. kolo: Vítkovice-Znojmo 4:1, Zlín-Slavia 4:0,
Jihlava-Karlovy Vary 2:9, Litvínov-Liberec 1:4,
PlzeÀ-Kladno 1:3, Pardubice-Tﬁinec 4:2,
Sparta-Vsetín 3:1.
10. kolo: Tﬁinec-PlzeÀ 1:2, Vsetín-Pardubice
1:6, Kladno-Zlín 2:4, Karlovy Vary-Sparta 2:3,
Znojmo-Jihlava 4:0, Slavia-Litvínov 7:1,
Liberec-Vítkovice 3:1.
11. kolo: Vítkovice-Slavia 3:5, Jihlava-Tﬁinec
1:2, Karlovy Vary-Vsetín 3:1, Litvínov-Zlín 0:1,
PlzeÀ-Liberec 1:2, Pardubice-Znojmo 2:1,
Sparta-Kladno 4:2.
12. kolo: Tﬁinec-Sparta 2:1 v prodl., VsetínJihlava 5:2, Kladno-Pardubice 5:3, LitvínovVítkovice 1:1, Znojmo-PlzeÀ 3:5, Liberec-Zlín
2:4, Slavia-Karlovy Vary 3:0.
13. kolo: Slavia-Jihlava 3:0, Tﬁinec-Karlovy
Vary 4:4, Kladno-Vítkovice 1:1, Litvínov-PlzeÀ
1:1, Znojmo-Vsetín 6:3, Sparta-Liberec 3:2.
14. kolo: Sparta-Znojmo 3:1, Vítkovice-Zlín
1:2, Vsetín-Tﬁinec 1:3, Jihlava-Kladno 5:0,
Karlovy Vary-Liberec 3:1, PlzeÀ-Slavia 4:2,
Pardubice-Litvínov 5:3.

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

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

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

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

Slovenská extraliga
7. kolo: Îilina-L. Mikulá‰ 2:1, Ko‰ice-Nitra
1:2, Poprad-Dubnica 2:0, Skalica-Slovan 2:3,
Trenãín-Zvolen 1:4.
8. kolo: L. Mikulá‰-Slovan 1:8, Zvolen-Skalica
7:4, Dubnica-Trenãín 1:8, Nitra-Poprad 0:0,
Îilina-Ko‰ice 0:4.
9. kolo: Ko‰ice-L. Mikulá‰ 4:3 Poprad-Îilina
5:1, Trenãín-Nitra 4:1, Skalica-Dubnica 3:4,
Slovan-Zvolen 3:5.
10. kolo: L. Mikulá‰-Zvolen 4:2, SlovanDubnica 6:0, Skalica-Nitra 7:1, Trenãín-Îilina
3:0, Poprad-Ko‰ice 4:1.
11. kolo: Poprad-L. Mikulá‰ 0:3, Ko‰iceTrenãín 2:0, Îilina-Skalica 2:1, Nitra-Slovan
2:4, Dubnica-Zvolen 0:5.
12. kolo: L. Mikulá‰-Dubnica 5:2, ZvolenNitra 1:1, Slovan-Îilina3:2, Trenãín-Poprad
2:2, Skalica-Ko‰ice 6:1.
13. kolo: Trenãín- L. Mikulá‰ 9:1, PopradSkalica 3:1, Ko‰ice-Slovan 1:3, Îilina-Zvolen
3:1, Nitra-Dubnica 8:2.
14. kolo: L. Mikulá‰-Nitra 3:5, Dubnica-Îilina
1:5, Zvolen-Ko‰ice 3:3, Slovan-Porad 1:1,
Skalica-Trenãín 1:4.

¤ekli nám po utkání Slavia-Litvínov 7:1

Internet

Utkání Slavia-Litvínov se hrálo pﬁed zaplnûnou Sazka Arenou a mûlo vynikjaící atmosféru. V obou
muÏstvech natoupila ﬁada hráãÛ z NHL. Ve Slavii to byli obzvlá‰tû Slováci Pálffy a Stümpel, které doplnil
Josef Va‰íãek. U Litvínova Jiﬁí ·légr v obranû, v útoku Ruãínsk˘ a Reichel. Slavie se dostala do vedení
2:0 v první tﬁetinû a kontrolovala pak jiÏ bezpeãnû hru a zvítûzila 7:1. Po utkání jsme poprosili dvû legendy
o nûkolik postﬁehÛ.
Î. Pálffy (Slavia): Sehraji je‰tû jeden zápas za

Na‰e internetové
stránky

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

51:29
61:21
44:28
42:34
33:32
38:43
27:32
28:44
36:52
17:72

31
30
28
26
20
20
18
15
7
3

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
20.10.2004 v 2:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
4.11.2004

Î. Pálffy po utkání Slavia-Litvínov

Slavii a pak pojedu pomoci Skalici na Slovensku.
Dnes tady byla pohoda a ve Skalici to bude
sloÏitûj‰í, protoÏe dnes opût prohrála. Budu
hrát normální hokej a uvidím, co se dá udûlat.
Nutné je se dívat dopﬁedu, protoÏe je prakticky
celá sezóna na Slovensku pﬁed námi. Co jsem
sly‰el, na Slovensku chodí pomûrnû hodnû
divákÛ. Do haly se vejde asi tﬁi a pÛl tisíce
divákÛ a je tam stále plno.
R. Reichel (Litvínov): Myslím si, Ïe Slavia má
v˘borné muÏstvo. Hrála dobﬁe a daﬁilo se i
gólmanovi FraÀkovi, kter˘ chytal ve skvûlé
formû. Za stavu 4:0 jiÏ bylo rozhodnuto. Liga
bûÏí dál a pozítﬁí je nov˘ zápas. SouteÏ je
hodnû vyrovnaná. Bylo hezké, Ïe pﬁi‰lo tolik
divákÛ. Stﬁídání zápasÛ i tempo mnû vyhovuje.
Pﬁedpokládám, Ïe letos budou hrát v‰ichni
hráãi zde a tak se neobávám o regulérnost
soutûÏe.
***

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

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

www.kalendar.satellite1-416.com
www.kalendar.zpravy.ca

***
Nové divadlo
www.divadlo.zpravy.ca
www.divadlo.satellite1-416.com

***
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âeská liga
8. kolo: Opava-Teplice 0:0, Slavia-Slovácko
0:0, âeské Budûjovice-Jablonec 0:1, Bl‰anyDrnovice 1:1, Pﬁíbram-Mladá Boleslav 2:1,
Liberec-Brno 1:0, Zlín-Sparta 1:1, OlomoucOstrava 2:2.
9. kolo: Jablonec-Pﬁíbram 3:1, DrnoviceOpava 1:1, Slovácko-âeské Budûjovice 0:0,
Teplice-Bl‰any 0:0, Ostrava-Liberec 0:4,
Mladá Boleslav-Olomouc 1:2, Brno-Zlín 1:1.
Sparta-Slavia 2:0
Dvû trefy Jiﬁího Homoly bûhem ãtyﬁ minut
druhé pÛle rozhodly o vítûzství ligového lídra
ve 146. ligovém a celkovû 260. derby
praÏsk˘ch S. “Z vítûzství mám velkou radost.
Vyhrát derby pro mne bylo víc, neÏ vyhrát ligu.
Nakonec o nûm rozhodli standardní situace,

October 21, 2004

na které jsem hráãe pﬁipravoval,” liboval si
Tabulka
kouã Sparty Franti‰ek Straka.
1. Sparta
9 7 2 0 22:8
23
O zhodnocení utkání jsme poÏádali trenéra
2. Olomouc
9 6 1 2 14:9
19
Slavie Josef Csaplára: Je‰tû druh˘ poloãas
3. Teplice
9 4 5 0 11:6
17
zaãala Slavia aktivnû. Vypracovala si jasnou
4. Liberec
8 5 0 3 10:3
15
5. Ostrava
8 4 3 1 13:8
15
‰anci, ale Pavel Kuka hlaviãkoval do brankáﬁe
6. Brno
9 4 2 3 8:10
14
BlaÏka. Místo toho, aby tato situace
7. Slavia
9 3 3 3 9:8
12
mobilizovala Slavii, tak mobilizovala Spartu,
8. Jablonec
9 3 3 3 9:10
12
která pﬁevzala inciativu a zaãala riskovat. V
9. Zlín
9 2 4 3 6:9
10
takovémto utkání si nevypracujete hodnû
10. Opava
9 2 3 4 11:14
9
pﬁíleÏitostí, navíc Pavel Kuka hlaviãkova v
11. Drnovice
9 2 2 5 9:11
8
prvním poloãase do bﬁevna. Sparta je v˘borná
12. Pﬁíbram
9 2 2 5 8:16
8
13. â. Budûjovice 9 1 3 5 5:10
6
ve v˘‰ce a nesmíte dovolit standartní situace
14. Bl‰any
9 1 3 5 4:10
6
pﬁed brankou. DÛleÏité byly dvû branky
15. Ml. Boleslav 9 1 2 6 5:13
5
Homoly a pak nepromûnûná penalta Karlem
16.
Slovácko
9
3
4
2
5:4
1
Pitákem. Kdyba to bylo 2:1, tak by se hra také
odvíjela jinak.
Slovenská liga
***
10. kolo: Inter-Îilina 1:4, Púchov-R. Sobota
2:0, Dubnica-Trnava 2:0, RuÏomberok-B.
Bystrica 2:2, Trenãín-PetrÏalka 1:0.
11. kolo: Púchov-Trnava 3:2, R. SobotaTrenãín 2:1, Dubnica-RuÏomberok 0:3,
Artmedia Bratislava-Îilina 1:1, Banská
Bystrica-Inter Bratislava 1:2 .

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
6
6
6
4
4
4
3
1
1

2
4
3
2
4
4
1
2
3
1

2
1
2
3
3
3
6
6
7
9

22:13
17:10
24:12
16:14
23:17
14:12
11:16
8:16
11:19
8:25

23
22
21
20
16
16
13
11
6
4

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

Pronajmu trojloÏnicov˘
bungalow, Royal York a
Lawrence. 1350 dolarÛ
mûsíãnû plus utilities. Volejte
·tefana 416/249-5009.
Pro nekuﬁáka, bez domácích
zvíﬁat.
1424-20

Hledáme osobu na hlídání
pûtiletého chlapce, sloven‰tina
nebo ãe‰tina podmínkou.
Volejte: 416/306-0524.
1425-p

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

Predám 4-izbov˘ byt
s loggiou a veºkou halou

Kvalifikace MS

v Bratislave,
len 2 autobusové zastávky od
centra mesta.

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

Ossington Ave.

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

Neuveriteºn˘ obrat po prestávke
BRATISLAVA - Slovensko vyhralo nad
Loty‰skom 4:1 (0:1) a posilnilo si pozíciu
na ãele 3. skupiny kvalifikácie o postup
na MS 2006 vo futbale.
***
âesko-Rumunsko 1:0
Gólem Jana Kollera z pokutového kopu
zvítûzila ãeská fotbalová reprezentace v
sobotu na Letné ve svém druhém
vystoupení v kvalifikaci MS 2006 nad
Rumunskem. Ve druhém poloãase mûl
soupeﬁ velkou pﬁevahu, kterou na‰tûstí
nezúroãil.Branka: 36. Koller z penalty.
Rozhodãí Rosetti (Itálie), Ïluté karty:
Baro‰, Sionko - Rat, Iencsi, Pancu,
Moldovan, Mutu, 16 028 divákÛ, poloãas
1:0.

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

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Bloor St. W

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

High Park Cycle
& Sports
32 let v Torontu

2878 Dundas St. W.
Rumun Pancu se probíjí ãeskou obranou

Arménie-âesko 0:3

(Západnû od Keele St.)

âe‰i splnili roli favorita a ve svém tﬁetím
zápase 1. skupiny kvalifikace mistrovství svûta
vyhráli na pÛdû Arménie, která tak zÛstává
dál bez bodu. Branky: 3. a 76. Koller, 30.
Rosick˘. Rozhodãí Granat (Pol.), Ïluté karty:
Melikjan, A. Petrosjan, 8000 divákÛ, poloãas
0:2.

Zajímavá zpráva

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789

Pﬁed uzávûrkou jsme se dovûdûli, Ïe pr˘
má kanadská televize zájem vysílat âeskou
hokejovou extraligu. Jednalo by se zﬁejmû
o francouzsky vysílající stanici RDS.
***

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

