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Vysoké Tatry zaÏili storoãnú katastrofu
VYSOKÉ TATRY -sme/DANIEL VRAÎDA- Vysoké Tatry sú
zniãené. Niekoºkohodinov˘ nárazov˘ vietor zmenil v piatok
najväã‰ie slovenské turistické centrum na mesaãnú krajinu.
Pohºad z vrtuºníka druh˘ deÀ po katastrofe je otrasn˘, tisíce
poláman˘ch a vyvráten˘ch stromov leÏia na zemi poukladané
vedºa seba ako domino. Starí ºudia hovoria - Tatry sa vrátili
o sto rokov späÈ a presne toºko bude trvaÈ, k˘m sa z toho
dostanú.
Aby bola predstava katastrofy jasná. PribliÏne 60 kilometrov
dlhá a desaÈ kilometrov ‰iroká plocha tatransk˘ch lesov od
Podbanského po Îdiar pripomína z v˘‰ky rovinu pri
maìarsk˘ch hraniciach.
Za jednu noc vylámalo toºko stromov, koºko za normálnych
okolností vyÈaÏia na celom Slovensku za rok: tri milióny
kubíkov. Experti hovoria o miliardov˘ch ‰kodách.
V Tatrách sa okrem rátania ‰kôd odohrávalo aj niekoºko
dramatick˘ch záchrann˘ch akcií. Záchranári hovoria o
obrovskom ‰Èastí, Ïe pri takomto rozsahu katastrofy zomrel
len jeden ãlovek. ëal‰ích sa podarilo zachrániÈ. Do Vy‰n˘ch
Hágov sa presekávali dva dni.}
·kody budú odstraÀovaÈ dva aÏ päÈ rokov, ìal‰ích 20 rokov
potrvá, k˘m vyrastie nov˘ les. Podºa Lukáãa nie je ani dobré,
aby v‰etky popadané stromy hneì odstránili. Pre Tatry by to
znamenalo zosúvanie pôdy. UÏ na jar, keì sa bude topiÈ
sneh, by hrozili veºké záplavy.
V Tatrách sa asi skonãila turistická sezóna. Hotelieri síce
veria, Ïe sezónu e‰te zachránia, Tatry v‰ak úplne zmenili
tvár a z krás, pre ktoré tam ºudia chodili, veºa nezostalo.
Poniãené sú aj lanovky a horské hotely a chaty.
Víchrica zabila veºa zveri. Tie zvieratá, ktoré preÏili, budú
podºa Miroslava Canigu z ústavu ekológie lesa SAV v Star˘ch
Horách, trpieÈ.
(Snímek ze Starého Smokovce od neznámého autora - internet.)

***

Huãín a sténající Dnûpr

Na Ukrajinû se to mele. Národ je rozdûlen, redaktoﬁi v
denním tisku mají o ãem psát, zatímco t˘deníky musejí
b˘t opatrné, protoÏe nikdo neví, jak to bude vypadat za
nûkolik hodin natoÏ dnÛ. Západ Ukrajiny je oranÏov˘
pro Ju‰ãenka, v˘chod fandící Janukoviãovi je modr˘.
Zde b˘vá zvykem, Ïe pravice je modrá, zatímco levice
jde spí‰e do ãervena. Nejen Ïe do‰lo ke zmatení barev,
ale sdûlovací prostﬁedky nám záleÏitost podávají jaksi i
bez odstínÛ ‰edi - ãernobíle, coÏ samo o sobû vzbudí v
‰Èouralovi jako jsem já, podezﬁení. Z Bílého domu, kde
mají máslo na hlavû pﬁi pﬁepoãítávání hlasÛ z roku 1999,
radûji na slunce nechodí.
Geografické politické rozdûlení se stalo nûãím
normálním, jak v USA (zjednodu‰enû: republikánské
vnitrozemí a pro demokraty volící státy na západû,
severu a severov˘chodû Spojen˘ch státÛ), tak i na
Ukrajinû. Není tedy vylouãeno, Ïe takovéto rozdûlení
pÛjde v budoucnu i po Dnûpru napﬁíã Ukrajinou.
Proevropsk˘ západ dostane jednu ãást, Rusko druhou
a bude to. MoÏná, Ïe bychom mûli zmûnit i evropské
hranice.
Volání po silné vládû se neoz˘vá jen z v˘chodní
Ukrajiny, ãi z Ruska, vût‰í pravomoci chce dnes prakticky
kaÏdá vláda. Stanislav Gros, jakmile se dostal k moci,
spûchal hned se Ïádostí o pﬁidání penûz pro policisty.
Poﬁádek musí b˘t a ODS volá po stabilní vládû.
I kdyÏ se terorismus v Kanadû objevil naposledy snad
v první polovinû osmdesát˘ch let, pﬁijaly se nedávno
protiteroristické zákony. Ve Spojen˘ch státech se pﬁed
volbami objevovaly jako pﬁedpovûì poãasí barevné
stupnû nebezpeãí, které oznaãovaly moÏnost

teroristického útoku. Je zajímavé, Ïe od 2. listopadu
2004 se toto nebezpeãí neobjevilo ani jednou. UÏ nás
nepﬁekvapuje, Ïe v boji proti terorismu se pouÏívá
odposlechu telefonních hovorÛ. Nepﬁekvapují nás ani
tajné procesy.
Kdysi, kdyÏ jsem pracoval v Novém domovû, napsal
jeden z m˘ch spolupracovníkÛ úvahu na téma, jestli má
RCMP právo odposlouchávat telefonní hovory. Odpovûì
znûla, Ïe ano, pokud to slouÏí boji proti komunismu.
Namítl jsem, Ïe nejlep‰ím bojem proti komunismu je
jistota obãanÛ, Ïe si policie nic takového nemÛÏe dovolit.
Témûﬁ dennû se spravedlivû rozhoﬁãuje deník Sport
nad úplatn˘mi ãesk˘mi (ale i slovensk˘mi) fotbalov˘mi
rozhodãími. Pﬁiná‰í zápisy odposlechÛ tûchto
zkorumpovan˘ch ptáãkÛ. Kuriózní je, Ïe mnohdy pr˘
vysolily peníze oba kluby jen proto, aby je rozhodãí
nepo‰kodil a sudí pak pískal objektivnû. Sportovci
podepisují petici “Zachovejte fotbal, odejdûte!” Jistû,
poãínání rozhodãích bylo krajnû nemorální, ale je etické
poãínání deníku Sport?
Silná vláda totiÏ chce, aby jí nikdo nevidûl pod pokliãku.
âesk˘ prezident Václav Klaus se správnû rozãiluje pﬁi
prohlá‰ení jiného prezidenta (policejního), Ïe odposlechy
jsou bûÏnou praxí. Problém je v tom, Ïe to bude trvat
pouze tak dlouho, dokud není ODS sama u moci.
Zcela chápu rozhoﬁãení mnoh˘ch lidí, Ïe s Vladimírem
Huãínem by mûl b˘t veﬁejn˘ proces. PﬁestoÏe nejsem
pﬁesvûdãen, Ïe b˘val˘ dÛstojník BIS je nevinn˘,
souhlasím s nimi. V minulosti jsem zaÏil spoustu
veﬁejn˘ch procesÛ, kdy do soudní místnosti se mohlo
pouze na vstupenky, ale nikdo nikomu neﬁekl, kde tyto

vstupenky je moÏné dostat. Lze namítnout, Ïe u
neveﬁejného procesu tento problém odpadá. Místo
vstupenky je zapotﬁebí pouze bumáÏky, Ïe osoba je
provûﬁená (o pﬁípadu Vl. Huãína informujeme na stranách
9 a 10.)
Václav Klaus nedávno v Torontu ﬁekl, Ïe nemÛÏe mít
nûkdo dvojí obãanství. Demagogicky to pﬁirovnal k
tûhotenství. Buì Ïena tûhotná je nebo není. Podle
Klause buì ãlovûk náleÏí k jedné zemi nebo do jejího
spoleãenství nepatﬁí. A po‰etilí náv‰tûvníci tomuto
blábolu je‰tû zatleskali. Je zapotﬁebí zcela jasnû ﬁíci, Ïe
jsou urãitá práva, na které by mûl mít jedinec nárok za
kaÏd˘ch okolností. Jedním z nich je právo na obãanství,
které mu nikdo nesmí odepﬁít. Mezi tûmi právy by mûlo
b˘t i právo na veﬁejn˘ proces a právo na soukromí.
Pokud jsou nám tato základní práva upírána, je
nebezpeãí, Ïe pﬁijdeme i o práva, která jsou ménû
dÛleÏitá.
Jde na Ukrajinû o lidská práva nebo jde o souboj
nacionalistÛ ze západní Ukrajiny s prorusky sm˘‰lející
skupinou na v˘chodû. To zÛstává otázkou. Nûkdy se
dostane diktátor k moci demokratickou cestou, jindy
podvodem. Nûkdy se zase stane, Ïe se nedemokratickou
cestou dostane k moci i osvícen˘ monarcha, ale ten to
zase jako Mí‰a Gorbaãov nemá dobré u prostého lidu,
protoÏe na prost˘ lid je zapotﬁebí pﬁísnost. Pokud se
v‰ak obû strany na Ukrajinû dohodnou, bude to potvrzení,
Ïe se vûci dají ﬁe‰it nenásilnou cestou.
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.: (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: 12.12. v 12:30 a 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

December 2, 2004

Je‰tû k osmdesátinám Josefa âermáka
KdyÏ v nedávné minulosti nûkdo dosáhl vûku
80 let, byl naz˘ván úctyhodn˘m kmetem.
Na‰emu oslavenci tento titul nepatﬁí, ne snad
proto, Ïe byl nebyl úctyhodn˘m, ale protoÏe
kmet je staﬁec a ná‰ pﬁítel âermák rozhodnû
starcem není. Stále opl˘vá pracovní energií,
kterou by mu mohl mnoh˘ ãtyﬁicátník závidût.
A také proto, Ïe je zde mezi pﬁítomn˘mi
nûkolik pﬁátel, proti kter˘m je zase i poãtem let
stále je‰tû mladíkem. Tak napﬁíklad je mezi
námi statn˘ devadesátník, pan Pﬁemysl
Pelnáﬁ, jemuÏ pﬁi této pﬁíleÏitosti dodateãnû k
dosaÏení vzácného Ïivotního jubilea
blahopﬁejeme, a jsou zde je‰tû dal‰í, kteﬁí ho
vûkem také jiÏ pﬁedãili; nevím to o v‰ech, ale
za v‰echny se zmíním alespoÀ o dvou o nichÏ
to vím. Je zde paní Vlasta Troblová, která
nedávno, 29. ﬁíjna, oslavila 92 let a jeden ãlen
z na‰í skupiny z lodi Eltinge, Josef Krejsa z
Montrealu, kter˘ pﬁed ‰esti dny oslavil své 86.
narozeniny.
Pepíãek, jak mu ﬁíkáme a jak mu snad také
ﬁíkali rodiãe, se narodil v obci SkÛry na

Kladensku, do obecné ‰koly chodil v
nedalek˘ch Hob‰ovicích, ve sv˘ch studiích
pokraãoval na gymnáziu ve Slaném. Za války
byl totálnû nasazen v kladenské Poldovce,
kde za nedovolené opu‰tûní tábora mûl co
dûlat s Gestapem, na konci války se zúãastnil
obrany své rodné obce pﬁed prchajícími
nûmeck˘mi vojáky. Po válce studoval na
právnické fakultû Univerzity Karlovy v Praze,
pÛsobil v hnutí demokratick˘ch studentÛ, v
únoru 1948 se úãastnil prÛvodu studentÛ na
Hrad, jediné veﬁejné manifestace na obranu
demokracie v dobû tehdej‰ího komunistického
puãe, v záﬁí 1948 byl pﬁi úãasti na pohﬁbu
prezidenta Bene‰e na ãas zatãen. Záhy po
svém propu‰tûní ode‰el do exilu a po
nûkolikamûsíãním pobytu v uprchlick˘ch
táborech v Nûmecku pﬁi‰el pﬁed 55 lety, v
dubnu 1949, na lodi Eltinge do Kanady.
Pracoval na farmû, pak postupnû jako uklizeã
v tuberkulosním sanatoriu, a jako posluha ve
vlaku, pﬁiãemÏ poznal znaãn˘ kus Kanady.
Pak vystudoval práva, stal se advokátem a

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

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

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

spoleãníkem velké advokátní firmy v Torontu.
Ihned po pﬁíchodu do Toronta se zapojil do
krajanského Ïivota. PÛsobil v Klubu Milady
Horákové, v Masarykovû hale, kde pﬁipravil
ﬁadu kulturních programÛ a také hrál divadlo,
k nûmuÏ se pak pozdûji opût vrátil, kdyÏ zde
vzniklo Nové divadlo. Byl prvním jednatelem
krajanského penûÏního ústavu Kampeliãky,
pÛsobil ve Spoleãnosti pro vûdy a umûní,
napsal nesãetné mnoÏství ãlánkÛ a úvah do
exilov˘ch a krajansk˘ch ãasopisÛ, do
kanadsk˘ch a americk˘ch novin, pÛsobil v
redakãní radû Nového domova, Kanadsk˘ch
listÛ a Na‰ich hlasÛ, kde redigoval mj. zvlá‰tní
ãíslo k století Kanady v roce 1967, pﬁispíval do
Tigridova „Svûdectví“ v PaﬁíÏi, do ãasopisu
Spoleãnosti pro vûdy a umûní, a pﬁispívá i
nadále do Nového domova a Satellitu 1-416.
Pﬁi tom v‰em si také je‰tû na‰el ãas k psaní
básní a knih, vãetnû románu z exulantského
prostﬁedí „Going home“.
Vypracoval mnohá prohlá‰ení k v˘znamn˘m
v˘roãím, ãetná podání ke kanadské vládû, k
vládám dal‰ích státÛ a mezinárodním
institucím, byl ãlenem delegace, která se
nûkolik hodin po sovûtské invazi v srpnu 1968
intervencí u kanadské vlády zaslouÏila o pﬁijetí
velkého poãtu âechoslovákÛ do Kanady.
Byl ﬁeãníkem a uvádûl poﬁady na mnoha
oslavách, vzpomínkov˘ch, protestních a jin˘ch
shromáÏdûních, vãetnû dnes jiÏ památné
náv‰tûvy prezidenta Václava Havla v Torontu
v lednu 1990. Organizoval nûkolik vysoce
hodnotn˘ch koncertÛ ãeské a slovenské
hudby, v televizní skupinû Okno se zaslouÏil
o zaznamenání pﬁínosu na‰ich krajanÛ
Kanadû a o zachování svûdectví o dÛleÏit˘ch
událostech v na‰í vlasti. Spolupracoval také
se skupinou ãeské televize pﬁi natáãení poﬁadu
o Kanadû, kter˘ byl vysílán v âeské republice.
Vykonal mnoho práce pro âeskoslovenské,
nyní âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû,
ﬁadu let bez jakékoliv funkce, pozdûji jako
generální tajemník a pﬁedseda. Od svého
pﬁíchodu do Toronta je ãlenem Sokola, pÛsobil
v nûkolika funkcích vãetnû jednatele, cviãil s
námi na sokolsk˘ch sletech v Kanadû, ve
Spojen˘ch státech a v Evropû, vãetnû VII.
sletu v PaﬁíÏi v roce 1990 a v‰esokolsk˘ch
sletÛ v Praze v roce 1994 a 2000.
Ná‰ pﬁítel Josef âermák, znám svou podporou
hudby, umûní a vzdûlání, spolupracuje nûkolik
desítek let s torontskou univerzitou, kde se
zaslouÏil o zﬁízení stolice ãe‰tiny, o ustavení
oddûlení slavistiky, ãeské a slovenské
literatury, a nadace pro právníky z âeské
republiky. V roce 1990 byl ustavujícím ãlenem
a jednatelem Kanadského fondu pro podporu
ãesk˘ch a slovensk˘ch univerzit.
Ná‰ jubilant prokazuje veliké sluÏby ãetn˘m
krajanÛm také svou ãinností sociální, mj.
náv‰tûvami nemocn˘ch, finanãní podporou
potﬁebn˘ch a bezplatnou právní sluÏbou. Tuto
lidumilnou sluÏbu koná v tichosti a neokázale,
takÏe o ní vûdí jen ti, jimÏ ji prokazuje.
Tento struãn˘ pﬁehled by nebyl úpln˘ bez
zmínky o knize „It all started with Prince
Rupert“, která je encyklopedick˘m pﬁehledem
pﬁínosu na‰í krajanské spoleãnosti Kanadû a
jejíÏ druhé vydání by mûlo b˘t k dostání pﬁí‰tí
mûsíc, vãas pﬁed vánocemi.
V tomto neúplném nástinu ãinnosti na‰eho
jubilanta jsem mnohé vynechal, opominul,
nebo také neuvedl proto, Ïe i pﬁi na‰em
dlouholetém pﬁátelství o nûm pﬁece jen
v‰echno nevím. Tak na pﬁíklad vám nemohu
nic povûdût o jeho láskách, jedinû snad to, Ïe
byl velk˘m ctitelem své malé koãiãky âiãky
která ho letos, bohuÏel, navÏdy opustila.
Zcela bez nadsázky v‰ak mÛÏeme
konstatovat, Ïe svou dlouholetou neúnavnou
vytrvalou ãinností na‰e spoleãenství podstatnû
obohatil a v˘znamnû pﬁispûl k dobrému jménu
âechÛ a SlovákÛ v Kanadû.
Blahopﬁejeme Ti, Pepíãku, k tv˘m
osmdesátinám s na‰im upﬁímn˘m pﬁáním
stálého zdraví a v‰eho nejlep‰ího ve v‰em do
mnoha dal‰ích let!
(Zkráceno redakcí - Zásluhy Josefa âermáka
vyzvedl v dopise na rozloucenou i byvaly
velvyslanec ing. Kotzy).
wf
***
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Podûkování
UÏ zase dûkuji. 13. listopadu byla na mne
spáchána Pﬁekvapenka. Ne úplnû pﬁekvapivá
datem a místem konání, ale rozhodnû
obsahem. Zorganizoval ji Jan Waldauf (je

vÛbec nûco, co v Torontu - s v˘jimkou
Masarykova ústavu - neorganizuje?)
nepochybnû s pomocí Ïeny Vlasty,
Blanky Rohnové, Radmily Jeﬁábkové,
Aniãky Ot˘pkové a jin˘ch. Program byl
pln˘ krásn˘ch a laskav˘ch slov a jak se
rozvíjel, cítil jsem se (mluvû ﬁeãí Jiﬁího
Wolkera) „men‰ím a men‰ím, aÏ jsem byl
nejmen‰ím na celém svûtû..“ Prostû jsem
zpokornûl a zjihl aÏ k slzám. V‰em,
torontsk˘m i pﬁespolním (zvlá‰È jsem byl
dojat pﬁítomností a zdravicí Dr. Horného
z Montrealu - byla to náhoda nebo
opravdu „v‰ední a obyãejná slova“ byla
citátem z mé básniãky? JestliÏe to druhé,
pak to povaÏuji za ﬁídkou poctu), ale také
pﬁítomností kitchenersk˘ch pﬁátel Koﬁistky
a Kargra a vÛbec v‰ech tûch nádhern˘ch
lidí, kteﬁí obûtovali svÛj ãas, aby mi pﬁi‰li
pogratulovat k mé osmdesátce nebo tak
uãinili telefonicky, dopisy a e-mailem.
Moc, moc dûkuji.
Josef âermák
***
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Toronto/Canada

Czech &Slovak Institutions

Farnost sv. Václava v Torontu
srdeãnû zve na

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

Mikulá‰skou besídku
v nedûli 5. prosince 2004 ve 12 hodin
Na programu je spoleãn˘ obûd, pﬁíchod sv. Mikulá‰e, program dûtí a rozdání dárkÛ.
V rámci besídky bude moÏno zakoupit vánoãní cukroví

Kalendáfi
5. 12. (ne) 12:00
Mikulá‰sk˘ obûd, Kostel sv. Václava
***
5.12. (ne) 14:00
Dûtská mikulá‰ská zábava
na Masaryktownu.
Následovat bude KLIKA a GYPSY GRASS
***
5.12. (ne) 14:00
Mikulá‰ská nadílka
1019 Broughton St., Vancouver
***
11.12. (so) 15:30
Vánoãní besídka pro dûti
Steeles West Gymnastics, Sokol Toronto
***
12.12. (ne) 10:30
Vánoãní trhy-Masaryktown
***
15.12. (st) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava
***
17.12. (pá) 18:30
Vánoãní veãeﬁe na Masaryktownu
Hraje Eda Vokurka
***
18.12. (so) 18:30
Vánoãní koledy - âeskoslovensk˘ bapt. kostel.
***
19.12. (ne) 11:00, 14:00
Vánoãní muzikál a banket
***
22. 12. (st.) a 23. 12. (ãt.)
Eda Vokurka v Montreal Bistro
***

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

Cena za obûd: dospûlí 12 dolarÛ, dûti do 12 rokÛ 6 dolarÛ.
Upozornûní: Prosíme rodiãe, aby nepﬁiná‰eli Ïádné dárky pro dûti;
sv. Mikulá‰ bude nadûlovat z vlastních zásob.

Slovenské velvyslanectví

âesk˘ ãtrnáctideník NOV¯ DOMOV

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

Slovak Embassy

hledá redaktora.
Znalost ãe‰tiny a angliãtiny, znalost práce na systému Macintosh.
Resumé posílejte na fax.ãíslo:

905-678-7544
nebo e-mailem na jerry@transcom-transport.com.

1429-24

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

âeskoslovensk˘
baptistick˘ kostel
200 Annette St., Toronto, Ontario
zve k pﬁedvánoãním a vánoãním
programÛm
âtyﬁi slavnostní shromáÏdûní
Adventního období
5.12., 12.12. a 19.12.2004
vÏdy v 11 hodin.
***
Veãer vánoãních koled
sobota, 18.12.2004 v 18:30
***
Vánoãní banket
nedûle, 19.12.2004 v 12:15
po kterém následuje
vánoãní muzikál ve 14:00
***
Vánoãní bohosluÏby
sobota 25.12. 2004 v 11:00
***

1-416

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic

New Year’s Eve
at

Gala Dance all night
5 - Star Internat. Buffet -all night
Euro style, 20 ft, home baked
Sweet Table - all night
Free coffee, all night
Champagne free 11:30 pm to 12 am

WOW
at 1 am Breakfast
Hot Goulash Soup with Spicy Dumplings
Midnight baked - Ham on the bone
Coffee * Coffee
Total cost $ 66 p. p.
By reservation only
Please pick up your tickets ahead of time at the Bohemian.
Your table will be reserved for the number in your party and ready
for you no matter when you arrive.
Doors open at 6, dinner from 7 pm.
Dancing after Dinner
215 Dundas St. East (No. 5 HWY)
Waterdown, Ontario
Tel.: (905) 689-6013
Fax: (905) 689-1457
Early reservation recommended
Visit us at: www.eureka4you.com/bohemian/
or www.banquethallsontario.com

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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1-416

Medical
Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

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

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

(416) 487-7900

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

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

Business

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

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

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net
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Lanny si urãitû zase pﬁijede “zaklikat”
“Tak po Pramínku vlasÛ, jo?” uji‰Èuje se kapelník, Ïe televizáci pochopili, kdy se jede naostro.
“UÏ jsme se na to pﬁipravili. Budeme muset rozsvítit tu na‰i lampu, abychom mûli dost svûtla...,” padly poslední pokyny pﬁed
zaãátkem pohodového koncertování Kliky v pátek 19. listopadu na Masaryktownu. Po kolikáté uÏ? Ani nevím.
Ale ono pohodové klikání bylo vÏdycky
vynikající. Tentokráte z nás ale Klikavci
neudûlali jen tak obyãejné posluchaãe a
vstﬁebávaãe pûkn˘ch i vzpomínkov˘ch
melodií a písniãek, ale komplice. V‰ichni
jsme se tím, Ïe jsme si rezervovali místa,
stali vlastnû spiklenci. Rezervací jsme
podepsali pomyslnou dohodu o svém
mlãení. A tak se snad o koncertu Kliky
mluvilo jen ‰eptem a pﬁi rozsévání emailÛ
o jejím vystoupení snad nebylo
opatrnûj‰ího odesílatele nad “Klikaﬁe”. I
to mûlo svÛj pÛvab. Nûco jako klub utajení.
Tím utajením byl rozluãkov˘ koncert. A
jako pozornost zároveÀ. Pro Lannyho
Rosického, jednoho z nejlep‰ích
muzikantÛ a z nejoblíbenûj‰ích lidí. A tak
se v‰ichni snaÏili o to, aby se ta tajnost
pﬁed koncertem opravdu utajila a aby se
o jeho odchodu mluvilo-nemluvilo jen co
se skuteãnû musí. A to je‰tû jen z ucha do
ucha.
TakÏe veãer zaãal jako vÏdycky a jen
pár nedoãkavcÛ ãekalo na odhalení, jak
se vlastnû taková rozluãka ve velkém
dûlá. Jak se dûlá pﬁekvapení pﬁede v‰emi,
jak se pﬁekvapuje, kdyÏ se takové
muzicírování nedá zabalit ani ukr˘t, kdyÏ
musejí b˘t rozsvícena svûtla a hosté se
nedají natûsnat za barov˘ pult ãi pod
Ïidle a ani pﬁekr˘t pokliãkou... Nevím, jak
je to moÏné, ale Lanny se pﬁi rozhovoru
zadu‰oval, Ïe o koncertu jako
rozluãkovém vÛbec nevûdûl, a byl
upﬁímnû dojat - mohu jen potvrdit.
Pojìme a odboãme na chvilku od
stﬁedobodu tohoto veãera a povûzme si
nûco o tûch, co nám pravidelnû tu radost
nadûlují. Kapela existuje zhruba od roku
1996. Její poãátky jsou spojeny s tzv.
pánsk˘mi jízdami, kdy se muzicírovalo u
PfenigÛ v basementu. Slovo dalo slovo a
k pozvan˘m pﬁibyly i Ïeny. Baskytaristka
Dá‰a, manÏelka souãasného kapelníka
ZdeÀka Breuera, byla tou první. “A tak
jsme zaãali více zkou‰et neÏ hrát, pár lidí
sice odpadlo, ale to budoucí kapelu
nepoloÏilo,” odpovídal kapelník Zdenûk
Breuer na otázku, jak to vlastnû s Klikou
zaãalo.
“Lanny v ní byl od samého zaãátku, my
s Dá‰ou se s Rosick˘mi známe asi
jedenáct let, tedy je‰tû pﬁed vznikem
Kliky. Oba jsou bájeãní lidi, Lanny je
bájeãn˘ kamarád, opravdov˘ muzikant.
Koneãnû je to vidût i sly‰et. V kapele mûl
svou roli rady star‰ího, kterou jsme
respektovali. Nûkolikrát jsme se dostali i
do diskusí, ale v‰echno bylo vÏdycky
konstruktivnû vyﬁe‰eno bez jakékoliv
úhony na kamarádství a je‰tû s respektem
k rozdílnosti, coÏ povazuji za v˘jimeãné.
Je takov˘ i bez kytary ve v‰edním Ïivotû.”
Klikou pro‰lo hodnû lidí, ale nakonec
se obsazení ustálilo na dne‰ních
muzikantech a zpûvácích - Lanny, ·tefan
Molnár, Dá‰a Breuerová a její manÏel
Zdenûk. Mirek Neumann ode‰el do âech,
ale na rozluãkov˘ veãírek pﬁi‰el, alespoÀ
to tak vy‰lo. A pﬁed ãtyﬁmi lety pﬁi‰la
Lenka. První program s ní, s názvem
Lenka Nováková s Klikou, jistû nosíte
je‰tû v pamûti. “Nakonec jsme jí nabídli
angaÏmá, protoÏe, jak se ukázalo, celé
to muzicírování náramnû obohatila,” ﬁíká
dále kapelník. A na otázku, kam vlastnû
patﬁí, kde Ïe je vlastnû doma - zda v Klice
nebo u GrosmanovcÛ, ﬁíká Lenka s

úsmûvem, Ïe doma je v‰ude, kde se
hraje dobrá muzika.
“Mám dûsnou radost z toho, Ïe se lidi
baví,”uvedl do nedávna je‰tû v ãestné
funkci honorárního konzula Lanny
Rosick˘, za nímÏ pﬁi‰lo tolik hostÛ, Ïe
koncert Kliky byl beznadûjnû vyprodán.
“Musím ﬁíct, Ïe pﬁíchodem do Kanady se
mÛj Ïivot naprosto zmûnil,” zaãal Lanny
s vyprávûním o ãasech v emigraci a
zároveÀ mi odpovûdûl i na otázku, zda
to, co dûlal v Kanadû, dûlal rád. “Jakmile
jsem vystoupil v Montrealu z letadla, vûdûl
jsem, Ïe mi zaãal nov˘ Ïivot. Od té doby
byl pro mne kaÏd˘ den v Kanadû lep‰í
neÏ ten pﬁede‰l˘, a nemám ani tu
nejmen‰í pochybnost, Ïe to, co jsem
proÏil, bylo velice pozitivní.”
Lanny za sebou zavﬁel dveﬁe od
kanceláﬁe, do které za ním chodili lidé o
radu a o pomoc. Proã dûlal takovou
nároãnou práci jako dobrovolník, kdyÏ
vlastnû nedostal nic víc neÏ direktivy a
pokyny? “V roce 2000 jsem mûl jít do
penze a to nebyla pﬁedstava pﬁíli‰
pﬁíjemná. TakÏe kdyÏ se na mû obrátili s
otázkou, zda bych? v‰echno jsem zváÏil
a promyslel a ‰el jsem do toho s pln˘m
vûdomím, Ïe je to nároãné jak ãasovû,
tak i finanãnû. Ale musím ﬁíct, Ïe ty tﬁi
roky, které jsem tomu vûnoval, byly opût
radostné. Sly‰el jsem spoustu Ïivotních
pﬁíbûhÛ a potkal se se spoustou lidí. A
nezavírám za sebou dveﬁe, slouÏím
komunitû deset let a urãitû si najdu nûco,
ãím bych zase mohl pﬁispût.”
KdyÏ Lanny odcházel z rodné vlasti,
bral s sebou to nejcennûj‰í, co tehdy mûl
- vlastní rodinu. “Rodina je pro mû velice
dÛleÏitá, a samozﬁejmû jsem vzal i pár
fotek. Co Ïe si odná‰ím dnes? Jednak
angliãtinu a jednak si beru vzpomínku na
úÏasn˘ Ïivot, kter˘ jsem tady proÏil a
pravdûpodobnû mi utkví v pamûti více
neÏ cokoliv jiného kanadská pﬁíroda,
‰tûdrost KanaìanÛ a jejich vstﬁícnost.”
Vût‰inu svého Ïivota proÏil v Kanadû.
Nabyl Ïivotní zku‰enosti, poradil si s
emigrací tak, Ïe by mu mohli mnozí i
závidût. Patﬁí k tûm úspû‰nûj‰ím
emigrantÛm. Na rozdíl od tûch, co nevûdí,
jak a ãím zaãít. Co by jim zku‰en˘ ãlovûk

Lanny Rosick˘ a Zdenûk Breuer

poradil? “To je velice komplikovaná
otázka a potﬁebovala by del‰í ãas k
zodpovûzení. My jsme mûli tro‰iãku jinou
motivaci k emigraci neÏ mají souãasné
pﬁistûhovalecké vlny. Na‰e motivace byla
jednoznaãná - utéct z komunismu. Já se
setkávám s dost mlad˘mi lidmi, a
pﬁekvapivû více se Slováky neÏ âechy, a
myslím si, Ïe mám jednu radu jako ãlovûk,
kter˘ uÏ nûco proÏil: otevﬁít se zpÛsobu
Ïivota, kter˘ tady Ïiji, zpÛsobu, jak˘m se
tady pracuje a pﬁizpÛsobit se lidem, se
kter˘mi tady Ïiji. Lidé ze stﬁední Evropy nejlépe znám âesko, sem pﬁicházejí s
tro‰ku zbyteãn˘mi, ﬁeknu obraznû zavazadly - která jsou dána v˘chovou,
zpÛsobem ‰kolství a i pracovními pomûry
v zamûstnání. Ov‰em tady je tomu
skuteãnû jinak. Doporuãoval bych,
protoÏe mi to pomohlo, aby lidé mûli
otevﬁené oãi a srdce. Aby nehledali
negativní, ale naopak pozitivní vûci. Aby
si svÛj Ïivot neznepﬁíjemÀovali tím, Ïe
budou litovat ãi povaÏovat svÛj krok za
negativní. V kaÏdém pﬁípadû to je totiÏ
zku‰enost k nezaplacení, a aÈ uÏ to
dopadne ãi nedopadne, vÏdycky mají tu
v˘hodu, Ïe se mohou vrátit.”
Lanny stále je‰tû není rozhodnut, co
“tam” bude dûlat. Vrátit se zpût po tolika
letech je jako podruhé emigrovat.
Poznávat lidi, vnitﬁní vazby, nauãit se
znát nepsané zákony spoleãnosti. A
poznat také ty jejich dvoreãky, jak je
Lanny nazval, kde by se dalo nûco
uÏiteãného dûlat. ProtoÏe jak jej známe,
kdyÏ se zakousne, tak dÛkladnû.
Veãer se protáhl dlouho do pÛlnoci a
muzikanti celí ‰Èastní, Ïe mají své vûrné
na jedné hromádce, hráli aÏ do padnutí.
Komunikace mezi spiklenci je vÏdycky
jednoduchá: v‰ichni vûdí, o ãem je ﬁeã, i
kdyÏ se Ïádná nevede. A tady tomu tak
pﬁesnû bylo. Hodnû ‰tûstí, Lanny, pﬁáli
mu v‰ichni jako jeden muÏ. A v koutku
du‰e snad i vûﬁili, Ïe si zase pﬁiletí
zazpívat. Anebo i tak tro‰ku závidûli?
ProtoÏe ke druhé emigraci potﬁebuje
ãlovûk odvahy mnohem více.
Text a foto: Vûra Kohoutová
***
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Houslistka Lucie Sedláková-HÛlová:
“Není, kdo by doma uvaﬁil...”
V‰ichni tﬁi jsou talentovaní a nádhernû mladí a uÏ jejich dosavadní Ïivotní kroky zdobí diplomy ze soutûÏí, nahraná CD, zájem
rozhlasov˘ch stanic i renomovan˘ch orchestrÛ a komorních seskupení.
Houslistka Lucie Sedláková-HÛlová,
klavírista Vladimír Strnad a violoncellista
Martin Sedlák. Snad právû proto patﬁí k
nejlep‰ím ãesk˘m komorním souborÛm.
Kinsky Trio Prague - s laskav˘m svolením
slavného ‰lechtického rodu Kinsk˘ch z
Kostelce nad Orlicí nese toto jméno skupina
od leto‰ního ﬁíjna, kdy vystﬁídalo jejich
pÛvodní MartinÛ Collegium Prague ze zcela
prozaick˘ch dÛvodÛ - jméno MartinÛ se
objevuje velice ãasto... chtûli se pﬁece jen
li‰it a b˘t nezamûnitelní. A také proto ta
vzácná náv‰tûva hrabûnky Monique Kinsky
na tomto koncertû. “Byla to pﬁíjemná
pﬁíleÏitost setkat se s mlad˘mi lidmi v Torontû,
kde jsem na krátkém pobytu u své pﬁítelkynû,”
povûdûla paní hrabûnka, která Ïije trvale ve
·v˘carsku. “Cítím se velmi poctûna, Ïe tak
vynikající muzikanti si vybrali právû jméno
na‰eho rodu...”
Do Toronta pﬁicestovalo trio po mûsíãním
turné po státech USA. Ve kter˘ch mûstech
se cítili nejlépe? “Po pravdû ﬁeãeno nedokáÏi
v‰echna ani vyjmenovat. Mûli jsme celkem
tﬁináct koncertÛ a hráli jsme ãeskou hudbu.
Docela pﬁirozenû byl v˘bûr orientován na ni,
protoÏe se právû nacházíme v Roce ãeské
hudby. A tak jsme v rÛzn˘ch obmûnách a ve
tﬁech rÛzn˘ch programech hráli pﬁedev‰ím
Smetanu, Dvoﬁáka, MartinÛ a Nováka,”
rozhovoﬁil se cellista Martin Sedlák.
Na koncertu na Masaryktownu, kter˘ se
konal v nedûli 21. listopadu v rámci
oblíben˘ch a stále populárnûj‰ích Nocturen,
také pﬁedvedli ãeské skladatele: Trio G moll,
op. 15, Bedﬁicha Smetany (1824-1884), v
nûmÏ vyjadﬁuje smutek nad svou zesnulou
dcerkou, dále zpûvné Trio F moll, op. 65,
Antonína Dvoﬁáka (1841-1904) a jako
pﬁídavek za dlouhého a jejich umûní
oceÀujícího potlesku obecenstva to pak byla
jedna ãást z Bergerettes (1890-1959).
V‰ichni tﬁi se sjednotili na tom, Ïe se domÛ
jiÏ náramnû tû‰í, i kdyÏ na Masaryktownu si
jako v cizinû v Ïádném pﬁípadû nepﬁipadají.
“Hned po pﬁíletu jsme nav‰tívili praÏské
uzenáﬁství Prague Deli v Torontû, které nás
do domácího prostﬁedí na Masaryktownu
naprosto naladilo,” usmívá se Lucie
Sedláková-HÛlová. “S takov˘m publikem
jsme se cítili úplnû doma, coÏ byl velk˘ rozdíl

Kinsk˘ trio Prague

od publika na turné.” A Martin Sedlák dodává:
“Pro mû to byl takov˘ zvlá‰tní pocit, protoÏe
takové publikum a takov˘hle sál jsem je‰tû
nezaÏil - aby se obratem minuty pﬁemûnil v
restauraci, to je prostû úÏasné.”
Koneãnû, jeho názor na americké publikum
z leto‰ního turné se pﬁece jen od tûch
pﬁedchozích li‰í. “Publikum nás opravdu
pﬁekvapilo, nejsme zvyklí na tzv. standing
ovation, které jsme zaÏili témûﬁ po kaÏdém
koncertu. Trochu nás to udivilo poprvé,
podruhé, ale kdyÏ se tak stalo i potﬁetí a dál,
ﬁekli jsme si, Ïe je to v Americe bûÏn˘ jev.
Tentokráte se mi ten zájezd velice líbil,
zatímco kolegÛm se zdál b˘t dlouh˘.” Ne,
není to bûÏn˘ jev a sama jsem byla svûdkem
toho, jak také netleskali umûlcÛm, kdyÏ se
jim zpûv na opeﬁe nelíbil. Americké
obecenstvo umí dát najevo své sympatie a
umí ocenit i kum‰t. A tak jsem pﬁesvûdãena
o tom, Ïe ony standing ovations byly
zaslouÏenou odmûnou za vynikající v˘kon.
Stejnû jako u nás.
Z klavíristy Vladimíra Strnada doslova ãí‰ela
dobrá pohoda. Co Ïe bude dál? “Chvilku
pobudeme doma a pak ty dva ãeká Japonsko,
já zÛstanu na chvíli doma u jazzu” odpovídá
jazzov˘ klavírista. Ano, cítí se doma v obou
oblastech hudby. Která ovládá jeho srdce?
Ani jedna, poﬁád je‰tû objevuje kaÏdou z
nich a tvrdí, Ïe jedna inspiruje druhou. “Ale
pﬁece jen, jinak je to vyprávûní na dlouho,
bych ﬁekl, Ïe jazz má malinkou v˘hodu mÛÏe se v nûm na rozdíl od klasiky,
improvizovat…”. VladimírÛv v‰estrann˘ talent
je podtrÏen i patﬁiãn˘m vzdûláním Konzervatoﬁ v Praze a obor jazzové
interpretace na Konzervatoﬁi Jaroslava
JeÏka.
Lucie Sedláková-HÛlová to nemá zrovna
nejjednodu‰‰í. UÏ proto ne, Ïe je vlastnû tak
nûjak neoficiální ‰éfkou tohoto uskupení a
zároveÀ i manÏelkou violoncellisty Martina
(oba absolvovali praÏskou konzervatoﬁ a ve
stejném roce i AMU), s nímÏ tvoﬁí âeské
smyãcové duo. Jméno HÛlová si nechala po
svém otci Pavlu HÛlovi, pﬁedním ãeském
houslistovi, s nímÏ také pracuje. Nedávno
jim vy‰lo CD s houslov˘mi koncerty A.
Vivaldiho Lestro armonico. Bez rozpakÛ
odpovûdûla i na otázku, zda je tûÏké plnit roli

‰éfky v triu a roli manÏelky v manÏelském
duetu: “Pocházím z hudební rodiny a od
maliãka vím, jaké takov˘ muzikant potﬁebuje
mít zázemí. Nakonec byla to moje svobodná
volba, Ïe jsem si vzala muzikanta. NestûÏuji
si, myslím si, Ïe je to kombinace dobrá, i kdyÏ
samozﬁejmû není doma nikdo, kdo by uvaﬁil...
Ov‰em kdyÏ máme oba pochopení, tak se i
to dá zvládnout.”
A my v‰ichni vám ze srdce jenom fandíme.
Díky za krásn˘ veãer.
Text a foto Vûra Kohoutová
***
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Na okraj
Zlatá svatba Maureen a Jana
Morawetzov˘ch
I kdyÏ Maureen a Jan si nutnû nasbírali hezkou
ﬁádku rokÛ, 50. v˘roãí jejich svatby zlat˘m
svatebãanÛm pﬁedstavilo dosud krásnou
nevûstu (kaÏdé období Ïivota zrcadlí jin˘ druh
krásy) a elegantního (i kdyÏ ponûkud ménû
sviÏného) Ïenicha. A jaká to byla svatba! Jak
mi bylo tradováno, Ïenich i nevûsta byli
obleãeni do oblekÛ, v nichÏ si pﬁed pûti
desítkami rokÛ vymûnili prsteny lásky. Tak
vítali desítky pﬁátel v Gravenhurstu, kde nasedli
na loì, která mnoh˘m z nás pﬁipomíná první
kanadsk˘ v˘let. Projeli jezery obklopen˘mi

letními rezidencemi, také rezidencí manÏelÛ
Morawetzov˘ch. H˘ãkáni láskou pﬁátel a
krásou tohoto elitního kusu zemû, Maureen a
Jan proÏili podruhé nenávratn˘ okamÏik,
kter˘m zaãali svÛj spoleãn˘ Ïivot. Jak ‰Èastní
to lidé! Zlatá svatba, na kterou Ïádn˘ z
úãastníkÛ nezapomene. ·koda, Ïe jsem nebyl
jedním z nich.
***

Zastavení u hrobÛ
6. listopadu, myslím, Ïe uÏ poãtvrté, skupina
torontsk˘ch SokolÛ (Vlasta Waldaufová,
Hana Jurásková, Anna Janou‰ová, Jan
Waldauf, Al Forest a Josef âermák)
nav‰tívila hroby nûkter˘ch ãlenÛ torontské

sokolské jednoty a dobr˘ch pﬁátel nás
v‰ech. Iniciátorem této melancholicky
krásné akce byl Jan Waldauf, kter˘ také
vybírá hroby, které nav‰tûvujeme. Letos
jsme nav‰tívili 5 hﬁbitovÛ a hroby Rudiho a
Maru‰ Bu‰tíkov˘ch, sestry Havlové, Josefa
Jonáka (kde jsme se setkali s jeho vdovou
Danou a jejich synem), Stanislava Kelnára,
Franti‰ka Loudila, Evy a Ladislava
Vávrov˘ch a Jaroslava a Marie
·majzlov˘ch-Forestov˘ch. U kaÏdého
hrobu Jan Waldauf pﬁeãetl struãnou
Ïivotopisnou ãrtu, pomodlili jsme se a
poloÏili vûneãek se stuhami v národních
barvách a stuhou s jménem torontské
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jednoty. Bylo mi, a myslím, Ïe jsme to cítili
v‰ichni, jako kdybychom nenav‰tívili hroby,
ale pobesedovali si s Ïiv˘mi pﬁáteli, které
jsme nûjakou dobu nevidûli...
***

Za dr. Irenou Zátkovou
KdyÏ jsem sly‰el, Ïe v Praze náhle zemﬁela
dr. Irena Zátková, bylo mi jako by mne nûkdo
pra‰til palicí. Pocit, kter˘, jak jsem zjistil, se
mnou sdíleli v‰ichni její pﬁátele. Tato vitální,
usmûvavá Ïena, graduantka Karlovy
univerzity a profesorka ‰panûl‰tiny na
Dalhousie University a pozdûji na Sheridan
College v Oakvillu, vzhledem i chováním
mnohem mlad‰í, neÏ její kﬁestní list
naznaãoval, pﬁece nemohla jen tak zemﬁít...
BohuÏel, byla to pravda. Irena Zátková, v jejíÏ
pﬁítomnosti jsme cítili laskav˘ mír, ode‰la a v
na‰ich Ïivotech po ní zÛstala veliká jizva. Za
sebe a za v‰echny, kteﬁí ji znali a jako já byli
jejími obdivovateli, ale nemohli se zúãastnit
vzpomínkov˘ch obﬁadÛ 22. listopadu v
Oakville, jejímu manÏelu dr. Vladimíru Zátkovi
a celé rodinû vyslovuji hlubokou soustrast
***

Torontské setkání moﬁeplavcÛ
na USAT General Leroy
Etlinge

Petr ChudoÏilov: Tajné veﬁejné mínûní II

V sobotu 13. listopadu se v Torontû se‰lo
devût vyslouÏil˘ch uprchlíkÛ, kteﬁí pﬁepadli
Kanadu na zaslouÏilé lodi, jejíÏ jméno najdete
v titulu a která nejen pﬁeÏila ná‰ vpád do
Kanady, ale slouÏí dosud. Pro vûãnou pamûÈ
nechÈ jsou zaznamenána jména onûch
nezniãiteln˘ch devíti: Josef Krejza (kter˘ 8.
listopadu oslavil 86 let svého pobytu na této
planetû a kter˘ po mém soudu promarnil svoji
hﬁivnu, tím, Ïe se nevûnoval herectví - je totiÏ
fantastick˘ komik), Jan Marr (kter˘ také
v˘bornû hrál-kazil jsem mu to v ·vandovi
Dudákovi a jin˘ch hrách), Zdena Pickardová
(jediná - ale také moÏná jedna ze dvou-Ïena
ve skupinû), která nás v‰echny popletla nejen
pokud jde o poãet Ïen ve skupinû, ale také
sv˘m jménem. Ono totiÏ...ale do toho se
radûji nepustím, je to na osmdesátiletého
starce pﬁíli‰ komplikované, Miroslav Pouzar
(to je ten pán, co velmi úspû‰nû pekaﬁil a také
se velmi zajímavû oÏenil), elegantní Jiﬁí Seidl,
rtuÈov˘ a velmi mladistv˘ sportovec Standa
Skála, kter˘ podal pﬁehled o setkáních, které
od dubna 1964 v pûtilet˘ch intervalech
organizoval a svÛj v˘klad doplnil fotografiemi,
rozhlasov˘ odborník Milan Vítek, kter˘ si nebyl
jist, zda nemûl zÛstat v Montreálu, Jan Waldauf
(kter˘ i toto setkání organizoval a vedl, a já
(zﬁejmû nesu zodpovûdnost za nezﬁízen˘
poslední veãer na lodi (pﬁi kterém nûkdo - byl
to Krejza?- dojil krávu a já hrál farmáﬁe). Také
jsme se podivovali
pﬁi promítání
videozáznamu z posledního setkání pﬁed pûti
léty, jací jsme je‰tû tenkrát byli hezcí (neﬁkuli krásní), vzpomnûli na mrtvé druhy a dobﬁe
se bavili. Velmi pûkné setkání.
***

Janáãek, Maﬁatka, Smetana,
Dvoﬁák (a Toronto Symphony
Orchestra s houslistkou Sarah
Chang-dirigent Peter Ounjian)

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

11. a 12. listopadu si krajané mohli pﬁijít na
své. Koncert v Roy Thomson Hall byl holdem
ãeskému hudebnímu geniu. Ale, pokud jsem
mohl soudit, na koncertu 12. listopadu na‰ich
lidí bylo poskrovnu (Helly Heidelmayerová se
synem a jeden nebo dva dal‰í). Ne Ïe by to
nûjak vadilo - bylo vyprodáno a byl to velk˘
úspûch. Sly‰eli jsme suitu z Janáãkovy Li‰ky
Bystrou‰ky, Smetanovu ·árku, DvoﬁákÛv
Houslov˘ koncert a kanadskou premiéru
Otisku mladého ãeského skladatele Kry‰tofa
Maﬁatky. Sarah Chang sklidila bouﬁliv˘ potlesk,
Otisk byl exoticky zajímav˘, brilantnû
originální, zﬁejmû dílo mimoﬁádného talentu.
Skladatel sám je velmi sympatick˘, skromn˘
ãlovûk, s kter˘m se hezky povídá
(Heidelmayerovi jím byli nad‰eni) a kter˘ pﬁes
své mládí má závidûní hodnou svûtovou
reputaci.
Josef âermák
***
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Z Toronta

Zambie Radky Tesaﬁové

Klepy

V tûchto dnech vystavovala v kavárnû L’Art své obrazy ze Zambie Radka Tesaﬁová.

Pﬁed dvûma t˘dny vy‰la v Torontu kníÏka Bûhem páteãního veãera mûli náv‰tûvníci moÏnost nejen prohlédnout si její obrazy,
pro dûti The Underground Reporters. Knihu ale také si poslechnout hudbu. Radka a její pﬁátelé totiÏ zahráli na klavír a my jsme
napsala Kathy Kacer, jejíÏ rodiãe emigrovali malé pﬁestávkyvyuÏili k tomu, abychom se jí zeptali, kdy tyto obrazy vytvoﬁila.
do Kanady z âeskoslovenska v roce 1950.
(Nakladatel The Second Story Press Toronto)
Tato kniha je o mém dûtství v okupovaném
âeskoslovensku v letech 1940 a 1941.
Odehrává se v âesk˘ch Budûjovicích. V
roce 1940 mi bylo deset let a mÛj Ïivot byl
velmi chud˘, pﬁesto jsme vydávali ãasopis
Ïidovské mládeÏe Klepy. Obsahoval
básniãky v krásné ãe‰tinû, povídky, humor,
sportovní zpravodajství, polemiku,
fotografie a nádherné ilustrace. V‰ech 22
ãísel (kaÏdé v jednom exempláﬁi) se
zachovalo. V roce 1989 jsem Klepy poprvé
od roku 1941 spatﬁil. Pouze ãtyﬁi procenta
ÎidÛ z âesk˘ch Budûjovic válku pﬁeÏilo (já
byl ten nejmlad‰í).
John Freund

***

Chanuka
V prosinci budou Îidé na celém svûtû i v
Torontu oslavovat veselé svátky - Chanuku,
coÏ znamená vysvûcení. Jedná se o zasvûcení
Chrámu v Jeruzalému v 2. století pﬁed Kristem.
Po zniãení chrámu a hrozném krveprolití pod
ﬁímsk˘mi vojáky podaﬁilo se ÎidÛm obnovit
modlitby v Chrámu. Olej do lampy byl v‰ak jen
na jeden den, díky zázraku, kter˘ se stal, v‰ak
vydrÏel osm dní. Proto svátky pﬁi kter˘ch se
zpívají písnû a zapalují svíãky trvají osm dnÛ.
John Freund
***

Z kostela svatého Václava
PÛlnoãní m‰e se letos koná 24. prosince ve
23:00 a Silvestrovská zábava, která se
mûla b˘t 31. prosince nebude. Pﬁesn˘
rozvrh v‰ech vánoãních bohosluÏeb
pﬁineseme v pﬁí‰tím ãísle.
***

Vianoce u sv. Luká‰a
Rozhodli sme sa voviesÈ Vás do sviatoãnej
nálady Vianoc pásmom slovenského slova a
hudby pod názvom Nesiem vám noviny.
Poz˘vame Vás teda do kostola Sv. Luká‰a na
3200 Bayview Ave. v Toronte na sobotu, 11.
decembra, o 19. hodine. Prosíme, pozvite aj
svojích priateºov.
Valéria Tóthová za KZUD
***

Mikulá‰ na bazaru

I letos se konal v hale kostela sv. Václava
pﬁedvánoãní bazar. Nezvratn˘ signál, Ïe se
vánoce blíÏí. Mezi dûti pﬁi‰el Mikulá‰ s ãertem
a andûlem.
***

E. Vokurka v TVO, v Montreal
Bistro a na Masaryktownu
Houslista Eda Vokurka se objeví v nekterém
prosincovém nebo lednovém poﬁadu “Studio2”, episoda “On Stage”,kter˘ uvádí Steve
Paikin na TV Ontario (Rogers, kanal 2). Tento
program je kaÏd˘ ãtvrtek ve 20 hodin a je
opakován v 23:30 a následující den ve 14:30.
RovnûÏ zajímavé vystoupení bude pﬁed
vánocemi ve stﬁedu 22. 12. 2004 a ve ãtvrtek
23. 12. 2004 v klubu Montreal Bistro na rohu
Parliament a Queen St. E. Pokud chcete Edu
vidût v ãeském prostﬁedí tak vystoupí na
Masaryktownu 17. prosince 2004.

***

R. Tesaﬁová: Krajina v Zambii

RT: Jsou to nové vûci. Ze Zambie jsem se
vrátila koncem ﬁíjna a strávila jsem tam pÛl
roku.
ABE: Kolik vûcí jsi tam vytvoﬁila?
RT: Asi dvacet obrazÛ. Oleje a acrylové
malby. Dále jsem udûlala ﬁadu kreseb, ale
to byly pouze pomocné práce.
ABE: Proã právû Zambie?
RT: Kdybych se mûla rozhodovat sama,
tak bych si Zambii asi nevybrala, ale
hlavním dÛvodem byl mÛj pﬁítel, kter˘
odtamtud pochází. Známe se uÏ dva roky.
On pﬁijel za mnou do âech. Já jsem byla
za ním v Zambii a teì vystavujeme spolu
v Kanadû. ABE: Co máte spoleãného a
v ãem se naopak li‰íte?
RT: Jsme si podobní v tom, Ïe ‰patnû
sná‰íme kritiku, ale navzájem ji
vyÏadujeme. Richard se nebojí pouÏívat
hodnû barev, zatímco já jsem opatrná,
pouÏívám jemnûj‰í barvy. Nauãila jsem se
od nûj urãité odvaze a doufám, Ïe i já jsem
ovlivnila jeho.
ABE: PouÏívá‰ pﬁi malování v terénu
fotoaparátu, nebo má‰ pocit, Ïe musí‰
mít pﬁímou zku‰enost a malovat na
místû?
RT: PouÏívám hodnû pamûÈ. KdyÏ mám
malovat realisticky, tak jsem nejradûji
pﬁímo na místû. Podle fotografie mû
malovat tolik nebaví. Teì v Africe jsem
zjistila, Ïe fotografii mohu pouÏívat a pak si
i mohu víc hrát s tvarem a barvami. Podle
fotografie lze malovat, pokud umûlec
maximálnû vyuÏije své tvoﬁivosti a
pﬁedstavivosti. Nemusí to b˘t v‰ak pﬁesnû
podle fotografie.
ABE: Vzniká pﬁi tvorbû urãit˘ vztah
mezi umûlcem a tím, co zobrazuje?
RT: Urãitû, ale nûkdy zaãnu nûjakou krajinu
a pak ji zmûním podle své fantazie a
udûlám z ní nûco jiného. Nûkdy zmûním
stromy, ale pﬁi tom se snaÏím zachovat
atmosféru krajiny.
ABE: Jak na tebe pÛsobily barvy v
Zambii? âlovûk má pocit, Ïe v Africe
není moc zelenû.
RT: Myslela jsem si, Ïe Afrika je vysu‰ená.
I podle vyprávûní to tak vypadalo, ale ve
skuteãnosti jsem tam nalezla neuvûﬁitelnû
svûÏí barvy. Tím, Ïe pÛda je zbarvena do
ãervena vzniká neuvûﬁitelná barevnost.
Je tam hodnû zelenû. Lidi se oblékají
barevnû a díky tomu, Ïe mají ãernou pleÈ
obleãení na nich vypadá neuvûﬁitelnû

krásnû. Krásné zelené stromy se mûní v
dobû, kdyÏ my máme jaro, protoÏe tam je
podzim. Právû barevnost inspiruje umûlce.
ABE: Pﬁesto na obrazech nevidím
Ïádnou postavu?
RT: Udûlala jsem tam nûkolik portrétÛ, ale
ty jsem tam zatím nechala. Na dvou
obrazech jsou postavy z dálky. Pár obrazÛ
jsem udûlala na aukci pro pólo. Zkusila
jsem to, pﬁestoÏe jsem nikdy nemalovala
konû a nikdy nevidûla pólo. Byla jsem mile
pﬁekvapená v˘sledkem. Vznikly z toho
spí‰ abstrakce, ale dala jsem do toho také
kus sebe. Nakonec jsme v‰ak aukci
nestihli.
ABE: Kde jste tam Ïili?
RT: V Livingstonu, coÏ je malé mûsteãko,
nedaleko Viktoriin˘ch vodopádÛ.
ABE: Jak˘ byl vztah domorodcÛ k tomu,
co jsi malovala?
RT: Nám se podaﬁilo udûlat pouze
jednodenní v˘stavu a to bylo je‰tû v hotelu
pro turisty. Reakci jsem mohla pozorovat
u nás doma, kam chodili místní obyvatelé,
kteﬁí jsou upﬁímní a kritiãtí. Byla jsem ráda,
kdyÏ jsem vidûla jejich pozitivní reakce.
Pokud byste chtûli obrazy vidût, v˘stava
potrvá do 3. prosincev Cafe L’ART, 2060
Dundas St. W. Jinak máte moÏnost na
internetu: www.radutesaro.com.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Cyklus Îena mezi kulturami
otvírá aktuální témata
Velvyslanectví Kanady podpoﬁilo v rámci
Fondu Kanady organizaci pﬁedná‰kového
cyklu Îena mezi kulturami, kter˘ poﬁádá v
tûchto dnech Multikulturní centrum Praha
ve spolupráci se sdruÏením Gender Studies.
Po úvodním veãeru 10. listopadu
následovala ve stﬁedu 24. listopadu
pﬁedná‰ka na téma Svázána tradicí nebo
posílena vírou?, jeÏ se vûnovala otázkám
vlivu islámu, hinduismu, judaismu a
kﬁesÈanství na Ïivot Ïeny. Ve stﬁedu 1.
prosince se ve velkém sále paláce YMCA
koná pﬁedná‰ka s názvem Mluvíme kaÏd˘
jin˘m jazykem a je vûnována problematice
smí‰en˘ch manÏelství. O t˘den pozdûji 8.
prosince bude cyklus uzavﬁen pﬁedná‰kou
Víc neÏ jen stráÏkynû rodinného krbu?,
která se bude zab˘vat otázkou, jak kulturní
rozdíly ovlivÀují kariéru a rodinn˘ Ïivot.
***

Pocta Karlu Buzkovi
17. listopadu byla odhalena pamûtní deska
v˘znamnému âechokanaìanovi Karlu
Buzkovi na jeho rodném domû ve Fren‰tátu
pod Radho‰tûm. Karel Buzek Ïil od roku
1929 v Kanadû, pﬁed druhou svûtovou válkou
pracoval jako ãeskoslovensk˘ konzul pro
Ontario, bûhem války organizoval pomoc
kanadsk˘ch krajanÛ ãeskoslovensk˘m
vojákÛm pÛsobícím na západní i v˘chodní
frontû a po válce byl ãeskoslovenskou vládou
jmenován obchodním komisaﬁem v Kanadû.
Po komunistickém puãi v rodné zemi z této
funkce v roce 1949 odstoupil a s kanadsk˘mi
pﬁáteli zaãal organizovat pomoc pro uprchlíky
z âSR prostﬁednictvím Kanadského fondu
pro ãeskoslovenské uprchlíky. Po celou dobu
se v˘znamnû podílel na krajanském Ïivotû v
Kanadû, spoluzaloÏil napﬁ. âeskoslovenské
sdruÏení v Kanadû, âeskoslovensk˘
charitativní váleãn˘ fond a MasarykÛv ústav.
Slavnostního odhalení jeho desky ve
Fren‰tátu se zúãastnil mimo jiné starosta
mûsta Pavel Orlík a velvyslanec Bruce Jutzi
zaslal pﬁi pﬁíleÏitosti slavnosti pozdravn˘
dopis, v nûmÏ vyzdvihl pﬁínos lidí jako byl
Karel Buzek pro posílení vazeb mezi obûma
zemûmi a fakt, Ïe Kanada si jeho celoÏivotní
práce velice váÏí, coÏ vyjádﬁila i udûlením
nejvy‰‰ího kanadského vyznamenání, ¤ádu
Kanady, v roce 1985. Karel Buzek zemﬁel v
Kanadû v roce 1998 ve vûku 94 let.
***

Ver‰e a hudba Leonarda
Cohena zaznûly v klubu
Limonádov˘ Joe
Kanadské velvyslanectví v Praze a
nakladatelství Mladá Fronta uspoﬁádaly
pﬁátelské setkání u pﬁíleÏitosti vydání
básnické sbírky Leonarda Cohena Kvûtiny
pro Hitlera, které se konala ve ãtvrtek 25.
listopadu ve Velmi jemném klubu
Limonádov˘ Joe v pasáÏi Kotva ulici. Poezii
a hudbu Leonarda Cohena pﬁedstavil
Vladimír Merta a slavnostní pﬁípitek pronesl
rada kanadského velvyslanectví Olivier
Nicoloff.
Kanadská mozaika
***

Predám 4-izbov˘ byt
s loggiou a veºkou halou

v Bratislave,
len 2 autobusové zastávky od
centra mesta.

Cena: $ 89,900 CAD
Telefón: (905) 337-7457
E-mail:
machar@sympatico.ca
R. Tesaﬁová: Zambijsk˘ motiv

1418-16
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Denní kronika
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

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na VHS a
DVD uvádí premiérovû novou ãeskou veselohru
Du‰ana Kleina

JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADùJI
jako závûreãnou ãást veseloherních BásníkÛ, divácky velice
uspû‰ného filmového seriálu. Ani tato ãást neztrácí nic na své
originalitû a tak se setkáváme znovu s nepouãiteln˘mi básníky
Ïivota, ·tûpána a Kendyho, a o potíÏích stﬁedního vûku, které
lze úãinnû léãit pouze humorem anebo láskou. Doktor ·tûpán
·afránek uÏ má na krku ãtyﬁicítku, zemﬁela mu maminka,
jeho svûﬁenci z diagnostického ústavu a krásné jepti‰ky se
odstûhovali z mûsteãka, takÏe pﬁichází o práci, jeho vztah s
pﬁítelkyní Ute léty zev‰ednûl, a navíc se k nûmu nastûhuje
kamarád Kendy, kter˘ se právû rozvedl…
Hrají P. KﬁíÏ, D. Matásek, M. Bodinková, T. Brodská, J.
Hlaváãová, J. Somr, I. Jeníãková, L. Mare‰, A. Sklenaﬁíková 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@videoelcanada.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.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/

30.11.2004

Svobodovu letadlu prasklo
ãelní sklo
PRAHA -právo/(dan, kov)-Armádnímu
tryskovému letounu Challenger, kter˘m letûl
ministr zahraniãí Cyril Svoboda do Kataru,
prasklo vãera za letu ãelní sklo.
Piloti se proto nad Maìarskem rozhodli
vrátit se na ruzyÀské leti‰tû. Sedmidenní cesta
‰éfa ãeské diplomacie do Súdánu, Kataru,
Kuvajtu a Jordánska proto musela b˘t
odloÏena, protoÏe vãera veãer nebyl k
dispozici jin˘ stroj.
„KdyÏ jsme letûli, najednou nám pilot
oznámil, Ïe se musí kvÛli závadû vrátit. Uvedl,
Ïe mu prasklo pﬁední sklo,“ ﬁekl po nouzovém
návratu Svoboda Právu. Podle nûj je problém
v tom, Ïe armáda nemá dal‰í náhradní letadlo,
kter˘m by se mohl do Afriky dopravit.
„Kontaktovali jsme proto náãelníka
generálního ‰tábu ·tefku, aby se ze své
pracovní cesty do Jemenu vrátil co nejdﬁíve,“
poznamenal Svoboda s tím, Ïe by vynechal
Katar a mohl stihnout alespoÀ náv‰tûvu
Súdánu, Kuvajtu a Jordánska.
Podle mluvãího ministerstva obrany Andreje
âírtka praskla jedna z vrstev ãelního skla.
„Nejednalo se o závadu, kdy by foukalo do
letadla. Oprava bude trvat tﬁi aÏ ãtyﬁi dny,“
uvedl âírtek. Podle ministerstva zahraniãí mûl
Svoboda z Kataru zamíﬁit do Kuvajtu a pak do
Jordánska.
„Na závûr náv‰tûvy byla plánována
súdánská metropole Chartúm, kde mûl ministr
strávit dvû noci a bûhem pobytu nav‰tívit
súdánsk˘ uprchlick˘ tábor El DÏanína,“ pﬁiblíÏil
mluvãí MZV Vít Koláﬁ Právu plán cesty.
Dodal, Ïe leto‰ní cesta do Kuvajtu byla kvÛli
zdravotnímu stavu ministra po jeho jarní
autohavárii jiÏ dvakrát odloÏena a náv‰tûva
Jordánska jednou. âeská diplomacie se je
proto nyní snaÏí uskuteãnit pﬁednostnû.
„V pﬁípadû, Ïe bude k dispozici letadlo s
odpovídajícím doletem, nebyl by jiÏ první
zastávkou zﬁejmû Katar, ale Kuvajt,“ ﬁekl Právu
Koláﬁ.
***

Aféry Kulínského uÏ trvají
údajnû 15 let
PRAHA-právo (lek)-Od zaãátku 90. let jiÏ
údajnû trvají sexuální aféry ﬁeditele a
sbormistra Bambini di Praga Bohumila
Kulínského s jeho svûﬁenkynûmi.
Na zájezdech a soustﬁedûních je rÛznû po
tûle osahával a policie provûﬁuje i pﬁípadn˘
pohlavní styk s dívkami pod patnáct let. Právu
tyto informace vãera sdûlila ‰éfka státního
zastupitelství Prahy 4 Blanka Valsamisová.
„Zatím je ztotoÏnûno devût dívek, ale
pravdûpodobnû se bude jednat o vy‰‰í poãet,“
konstatovala pro Právo.
Nyní vût‰inou uÏ dospûlé Ïeny vypovídají
podle ní pro Kulínského i proti nûmu. Policie
pr˘ ale zaznamenala i pﬁípady, kdy se
sbormistr snaÏil dívky ovlivÀovat, aby
vypovídaly v jeho prospûch.
„Právû z toho koluzního dÛvodu a navíc
je‰tû z obavy, Ïe bude v trestné ãinnosti
pokraãovat, jsme navrhovali vzetí do vazby,“
konstatovala Valsamisová. Obvodní soud pro
Prahu 4 návrhu vyhovûl.
Jak Právo zjistilo, Kulínského budou nyní
zkoumat znalci z oboru sexuologie,
psychologie a dal‰ích odborností.
Sexuolog a psycholog Petr Weiss míní, Ïe
zhruba polovina nezletil˘ch dívek, které jsou
v mládí zneuÏívány (podle statistik jde o 9
procent Ïen z celkové populace âR), se pot˘ká
s negativními následky i v dospûlosti.
„Ty dívky mívají problémy s navazováním
partnersk˘ch vztahÛ, trpí poruchami
vzru‰ivosti. Podstatnû ãastûji trpí depresí a
uchylují se k sebevraÏdám, je mezi nimi vy‰‰í
poãet toxikomanek a alkoholiãek,“ popsal.
„Mnoho z nich potﬁebuje v dospûlosti
psychoterapii, aby mohly následky pﬁekonat,“
dodal s tím, Ïe není dÛleÏité, zda pﬁi zneuÏívání
do‰lo k pohlavnímu styku.
Podle sexuologa není nijak v˘jimeãné, pokud
by za patnáct let Ïádná z dívek nikdy ne‰la

svÛj záÏitek ohlásit na policii, respektive se
nesvûﬁila doma. „MÛÏe v tom hrát roli, Ïe si
pachatel vybírá submisivnûj‰í typy Ïen. Pak
jsou tu v˘hody, které z toho zneuÏívané dûti
mohou mít a nechtûjí o nû pﬁijít. A nakonec nûkter˘m dívkám se to líbí, a pak samy pociÈují
vinu. Mnoho pachatelÛ skuteãnû dokáÏe dívky
zmanipulovat,“ dodává.
Policie Kulínského zadrÏela ve ãtvrtek. Jeho
matka Blanka i souãasná manÏelka Linda
Vágnerová obvinûní odmítají. Matka vûc
oznaãila za pomstu jeho první Ïeny a jejího
souãasného partnera, kter˘ pr˘ v pﬁípadû
zneuÏívá svého psychiatrického vzdûlání.

První i souãasná manÏelka Kulínského
samy byly ãlenkami Bambini di Praga.
***
1.12.2004

Vysoké Tatry môÏu prísÈ
o ‰tatút národného parku
BRATISLAVA-sme-Ak sa v Tatrách roz‰íria
turistické centrá, územie dne‰ného národného
parku môÏe prísÈ o tento ‰tatút. UÏ súãasn˘
TANAP ho získal “s odret˘mi u‰ami”.
Riaditeº obãianskeho zdruÏenia Îivá planéta
Peter Sabo hovorí, Ïe podºa medzinárodn˘ch
kritérií musí byÈ na území národn˘ch parkov
ochrana prírody nadradená in˘m aktivitám. V
TANAP-e uÏ roky fungujú turistické a
rekreaãné zariadenia, preto sa zaãiatkom 90.
rokov nestal súãasÈou Svetového dediãstva
UNESCO. Experti z medzinárodnej únie
ochrany prírody vtedy ukazovali fotografie
turistického centra na ·trbskom Plese v
zahraniãí ako negatívny príklad toho, ão v
národnom parku stáÈ nemôÏe.
Po tatranskej kalamite ochranárov znepokojilo
vyhlásenie premiéra Dzurindu, ktor˘ povedal,
Ïe kalamitu treba vyuÏiÈ na zlep‰enie
turistického ruchu, zmenu územn˘ch plánov
a vybudovanie zariadení. Tvrdia, Ïe v˘stavba
v parku by znamenala jeho postupnú
likvidáciu.
Riaditeº parku Tomá‰ Vanãura a primátor
mesta Vysoké Tatry hovoria, Ïe Tatry
nepotrebujú nové hotely, ale vy‰‰iu kvalitu
existujúcich stredísk. Podºa nich by sa
cestovn˘ ruch mal rozvíjaÈ v podhorsk˘ch
dedinách a nie na území parku.
Kºúãov˘m krokom k tomu, aby budúcnosÈ
TANAP-u dostala jasné pravidlá, je podºa
Vanãuru schválenie nov˘ch ochrann˘ch zón.
Návrh má pripraven˘ dva roky a rozdeºuje
park na tri zóny. V nich platí rôzna ochrana
prírody, od najprísnej‰ej, kde môÏu lesníci iba
odstraÀovaÈ kalamitné drevo, aÏ po
benevoletnej‰iu, kde sa môÏe lyÏovaÈ. Zóny
by mali schváliÈ poslanci.
Vanãura sedel aj v komisiách, ktoré
dohadovali spôsob, ako odstraÀovaÈ kalamity,
i ìal‰í rozvoj cestovného ruchu. Povedal, Ïe
zatiaº je v‰etko v ‰tádiu rokovaní a prvé
závery budú moÏno známe v novom roku. O
nov˘ch investiãn˘ch aktivitách a zmenách v
územnom pláne nakoniec rozhodnú poslanci
mesta Vysoké Tatry, po pripomienkovaní
ministerstvami a in˘mi ‰tátnymi orgánmi.
Primátor mesta je ãlenom vládneho v˘boru
na obnovu a rozvoj Vysok˘ch Tatier.
***

Ford sa pravdepodobne usadí
v parku Kechnec
BRATISLAVA - Príchod automobilky Ford
na v˘chodné Slovensko chce ministerstvo
hospodárstva oficiálne oznámiÈ zajtra.
Naznaãuje to pozvánka Dagmar Hlavatej z
ministerstva na tlaãovú besedu.
Ford má vraj nasmerované do priemyselného
parku Kechnec, kde postaví závod na v˘robu
komponentov. V˘hodou tejto lokality pre Ford
môÏe byÈ blízkosÈ jeho dodávateºov, ktor˘m
je napríklad firma Yazaki. Tá na v˘chode
Slovenska nedávno ohlásila stavbu závodu
na v˘robu káblov˘ch zväzkov. Necel˘ch 20
kilometrov je vzdialená aj oceliareÀ U.S. Steel.
V˘‰ka investície by sa mala pohybovaÈ na
úrovni 400 miliónov eur, ão je v prepoãte 15,7
miliardy korún. Automobilka má na Slovensku
investovaÈ cez nemeckú firmu Getrag Ford
Transmissions.
***

Czech Republic

December 2, 2004

VE¤EJNù O NEVE¤EJNÉM
Pﬁípad kapitána Huãína
KaÏdá doba má své kauzy. Ta totalitní mûla Horákovou a Slánského a stovky dal‰ích,
stejn˘ch a podobn˘ch. Ta podivná pﬁed ní v letech 1945-48 mûla kauzy, ke kter˘m se bojíme
je‰tû dnes vrátit. Mohou b˘t kolaboranti hrdiny? Byli pﬁece souzeni lidé z doby protektorátní
a v ní se udávalo, kolaborovalo, popravovalo, ale také stateãnû bojovalo. O nûkter˘ch v této
dobû odsouzen˘ch dodnes nevíme, zda jejich odsouzení bylo spravedlivé nebo nespravedlivé.
Ta na‰e doba, demokratická a právní, má také podivnou kauzu, o které mnozí neví co si
myslet. PﬁeloÏíme-li slovo kauza slovem pﬁípad - máme název na‰í první kapitoly.
Obhájce by nemûl komentovat neskonãené trestní stíhání svého klienta, mûl by zÛstat nad
vûcí a své námitky formulovat procesní formou podle trestního ﬁádu. Proto jsem dosud o
pﬁípadu kpt. Huãína nepsal a zapojoval se do nûj mediálnû jen nejnutnûj‰ími odpovûìmi na
otázky novináﬁÛ. KdyÏ mû v‰ak radio BBC pozvalo do studia k duelu s Huãínov˘m soudcem
Mgr. Jelínkem, pochopil jsem, Ïe musím promluvit i mimo jednací síÀ. Do situace Martina
Luthera pﬁibíjejícího své teze na vrata hradu Wartburgu mû v‰ak pﬁivedl zásah policie proti
veﬁejnosti na chodbû soudu v Pﬁerovû. Po zemi vyvlékaní staﬁí politiãtí vûzni drÏící se
kﬁeãovitû za ruce, smutek v oãích státní zástupkynû a zjevná otﬁesenost samotného
pﬁedsedy senátu, mû nutí k k ﬁeãnické otázce - muselo se to stát? Na poﬁadu kauzy Huãín
nyní není otázka oprávnûnosti samotného procesu, ani pﬁesvûdãení mnoh˘ch nad
nespravedlností prvního (zatím nepravomocného) odsuzujícího v˘roku z trestního stíhání k
samostatnému projednání vylouãeného trestného ãinu podvodu, kterého se Vladimír Huãín
mûl dopustit spolu se sv˘m lékaﬁem MUDr. Janem Chmelaﬁem vylákáním nemocensk˘ch
dávek. Na poﬁadu je nyní ústavou zaruãené právo veﬁejnosti hlavního líãení s obÏalovan˘m
V. Huãínem, kterého jeho pﬁátelé a sympatizanti povaÏují za nevinného a jeho trestní stíhání
za zmanipulované a úãelové. K této problematice se z dÛvodu svého postavení v procesu
nechci vyjadﬁovat, je v‰ak nutné, abych se vyjádﬁil k otázce veﬁejnosti, protoÏe tak obhajoba
pravidelnû ãiní od zaãátku procesu, coÏ pﬁedseda senátu oznaãuje za obstrukce obhajoby.
Kdy je moÏné vylouãit veﬁejnost z hlavního líãení ? Jde o citlivou otázku protoÏe kontrola
soudu veﬁejností je zaruãena ústavou a omezení tohoto práva dovoluje trestní ﬁád jen ve
vyjímeãn˘ch pﬁípadech. Podle § 200 tr. ﬁádu „mÛÏe b˘t veﬁejnost vylouãena, jestliÏe by
veﬁejné projednání vûci ohrozilo utajené skuteãnosti chránûné zvlá‰tním zákonem, mravnost
nebo neru‰en˘ prÛbûh jednání, anebo bezpeãnost nebo jin˘ dÛleÏit˘ zájem svûdkÛ.
Veﬁejnost lze vylouãit také jen pro ãást hlavního líãení.“
S v˘jimkou v jiÏ hlavním líãení projednaného skutku s nemocensk˘mi dávkami, je hlavní
líãení v ostatních trestn˘ch ãinech uzavﬁeno veﬁejnosti. O úãast veﬁejnosti a tedy i o
oprávnûnost pouÏití shora uvedeného paragrafu, se nyní rozpoutal boj, kter˘ z budovy soudu
a pﬁerovského okresu jiÏ doputoval do budovy parlamentu, pﬁesnûji do poslanecké snûmovny
a senátu. Vyjadﬁují se k nûmu politici a politické strany a zatím nejvy‰‰ím politikem, kter˘ se
tím zab˘vá, je druh˘ muÏ ve státû - pﬁedseda senátu Petr Pithart.
Podívejme se tedy „sine ira et studio“ na trestné ãiny obvinûného V. Huãína, které v
odroãovan˘ch hlavních líãeních projednává Okresní soud v Pﬁerovû.
§185 odst.1 písm a/,b/ tr.zákona
Prvním z nich je trestn˘ ãin nedovoleného ozbrojování. Vladimír Huãín je obvinûn, Ïe
pﬁechovával urãité mnoÏství stﬁeliva jiné ráÏe, neÏ byla ráÏe jeho sluÏební pistole, nûkolik
gramÛ amatérsky zhotovené v˘bu‰niny, elektrickou ãasovanou milisekundovou rozbu‰ku a
nûkteré dal‰í vûci mající charakter vûcí, jeÏ nemohou b˘t drÏeny bez zvlá‰tního povolení.
Jeho obhájci se s tímto bodem obÏaloby jistû poperou; o této obhajobû se bude urãitû psát
v nûkterém z dal‰ích na‰ich pﬁíbûhÛ ãeské justice - ta v‰ak nyní protestuje proti tomu, Ïe tento
obecnû kriminální ãin je natolik tajn˘, Ïe jeho projednávání nemÛÏe b˘t veﬁejnost pﬁítomna.
Co je tajného na pﬁechovávání stﬁeliva, bílého prá‰ku, rozbu‰ky, vloÏné hlavnû pro signální
pistoli apod. ? Jak˘ zákon tyto vûci oznaãuje za utajované ? Jak mohou b˘t tajné, kdyÏ tento
bod obÏaloby zná kaÏd˘, kdo se jen trochu o pﬁípad kpt. Huãína zajímá. Veﬁejnost si mÛÏe
nanejv˘‰e klást otázku, mûl tyto vûci ? Proã je mûl ? Je to trestné, Ïe je mûl ? Utajené
projednávání tohoto bodu obÏaloby totiÏ vyvolává otázku je‰tû nebezpeãnûj‰í - proã je
projednávání tohoto bodu obÏaloby tajné ?
§ 273 odst.1 tr. zákona
Druh˘m tajn˘m trestním ãinem je trestn˘ ãin neuposlechnutí rozkazu podle § 273 odst.1 tr.
zákona. Vladimír Huãín odmítl splnit rozkaz, kter˘ mu naﬁizoval identifikovat své zpravodajské
zdroje. Podstatou obvinûní je právû ono odepﬁení rozkazu, obÏaloba Ïádné zpravodajské
zdroje neuvádí, V. Huãín také ne, jen se brání tím, Ïe by je prozrazením mohl ohrozit.
Pﬁem˘‰lejme tedy o tom, proã nemÛÏe b˘t veﬁejnost pﬁítomna projednávání tohoto bodu
obÏaloby a nepﬁem˘‰lejme, odepﬁel-li V. Huãín rozkaz oprávnûnû nebo neoprávnûnû - to je
vûc posouzení soudu.
§ 158 odst.1 písm.a/, odst.2 písm. c/ tr. zákona
Kdo si myslí, Ïe ani druh˘ bod obÏaloby by nemûl b˘t pro veﬁejnost TABU, mÛÏe postoupit
na dal‰í políãko na‰í obÏaloby a zahrát si hru „vadí - nevadí“. JestliÏe jsem si zde dovolil b˘t
ironick˘, bude se dále drÏet pﬁesnû obÏaloby. Staãí seﬁadit fakta a komentáﬁ nechÈ si udûlá
ãtenáﬁ. „Od pﬁesnû nezji‰tûné doby, nejménû od r.1993 do poãátku r.2001 v Pﬁerovû a
Olomouci, jako pﬁíslu‰ník BIS teritoriálního pracovi‰tû Olomouc, pracovnû zaﬁazen˘ pro
oblast levicového extrémismu, poté co získal jako informaãní zdroj J.D., tohoto zámûrnû
instruoval k podnûcování akcí se zámûrem ‰íﬁit v BIS, vrcholn˘ch a zákonodárn˘ch orgánech
âR, sdûlovacích prostﬁedcích, Konfederaci politick˘ch vûzÀÛ, Klubu angaÏovan˘ch nestraníkÛ,
jakoÏ i v ‰iroké veﬁejnosti obavy ze sílícího levicového extrémního hnutí na severní Moravû
tak, Ïe jmenovanému pﬁedstíral, Ïe jde o akce a plnûní úkolÛ BIS, pﬁestoÏe tímto sledoval
pouze svÛj osobní zájem a prospûch, a tímto v J.D. nepravdivû vyvolal pﬁedstavu, Ïe jedná
v souladu se zájmy BIS, naãeÏ J.D. dle jeho podrobn˘ch instrukcí pﬁedával sdûlovacím
prostﬁedkÛm nepravdivé zprávy o sílícím extrémním levicovém hnutí“… Tento bod obÏaloby
obsahuje je‰tû obvinûní, Ïe „V. Huãín navedl J.D. s cílem oÏivit zprávy o sílícím extrémním
levicovém hnutí, pﬁiãemÏ za tímto úãelem pﬁedal J.D. v˘bu‰ku V-30b, instruoval jej k její
iniciaci a vypracoval pﬁesn˘ plán provedení akce s urãením místa a ãasu v˘buchu, k tomu
v‰ak nedo‰lo, protoÏe J.D. od nûj upustil…“
Leitmotivem tohoto bodu obÏaloby, kter˘m se mûl V. Huãín dopustit trestného ãinu
zneuÏívání pravomoci veﬁejného ãinitele má tedy b˘t jeho snaha vyvolat znepokojení a strach
vym˘‰lením fám o sílícím levicovém nebezpeãí.
Nejdﬁíve tedy otázka, tajné - netajné ? Vadí - nevadí ? V pﬁípadû v˘bu‰ky jde o obvinûní z
obecného kriminálního trestného ãinu a ty „v˘mysly“ o sílícím levicovém extrémismu - mají
b˘t tajné ? Veﬁejné projednání této vûci by ohrozilo utajené skuteãnosti chránûné zvlá‰tním
zákonem ? Které utajené skuteãnosti to asi jsou ? A jak je to mÛÏe ohrozit ? Nevíme, obhajoba
to neví. Ví ale, Ïe je to TABU !
Pokraãování na str. 10
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the body redeemed
35 drawings and paintings on the theme of the body by

maria gabankova

Foto: M. Babel

november 11 to december 18,2004
Open daily till midnight, except Sunday

www.paintinggallery.net
777 Garner Road.E.,Ancaster,ON L9K 1J4
Tel:(905)648-2131, Fax:(905)648-2134
Toll Free:877-779-0913
www.redeemer.on.ca

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

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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SLOVAKOTOUR
Zimní slevy do celé Evropy!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!
Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice, Vídeƒ, Budape‰È, Berlín
a dal‰í destinace

od 579 dolarÛ pro odlety mezi 13.1. 2005 a 3.3.2005
prodej konãí 3. 12. 2004

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

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

Zimní dovolené
Ont. Reg. # 2631380

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

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

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

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,
Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry
Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net
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Pokraãování ze str. 9

§ 199 odst.1,2 tr. zákona
Dal‰í tabuizované obvinûní je podobné pﬁedchozímu. Nyní prosím ãtenáﬁe o zv˘‰enou
pozornost, budu citovat pﬁesnû podle obÏaloby: „ od pﬁesnû nezji‰tûné doby, nejménû od
r. 1999 do konce února 2001, v Pﬁerovû a Olomouci, ‰íﬁil v organizacích Konfederace
politick˘ch vûzÀÛ a Klubu angaÏovan˘ch nestraníkÛ, jakoÏ i prostﬁednictvím hromadn˘ch
informaãních prostﬁedkÛ, zejména MF Dnes a Hanáckého a Stﬁedomoravského dne,
ãlánky jako napﬁ. „Huãín pr˘ nikdy nehodlá polevit v boji proti komunismu“, „Nikdy jsem
nebyl teroristou, tvrdí V. Huãín“, „V boji s totalitou jsem neprolil kapku krve“ - nepravdivé
informace o sílícím extrémnû levicovém hnutí v regionu Severní Moravy, které dokládal
ãlánky uveﬁejnûn˘mi v t˘deníku Nové Bruntálsko a to zejména tûmi, které útoãí na BIS a
jeho osobu v souvislosti s v˘buchy v Pﬁerovû a Olomouci…..aã si je vûdom toho, Ïe v˘‰e
uvedené ãlánky vznikají na základû informací, které v prostﬁednictví redakce ‰íﬁí J.D., kter˘
tak ãiní na pﬁím˘ popud V. Huãína, pﬁiãemÏ tímto zpÛsobuje váÏné znepokojení ãásti
obyvatelstva projevující se mimo jiné tím, Ïe obãané vyjadﬁují své znepokojení nad sílícím
extrémnû levicov˘m hnutím, které následnû prezentují ve sdûlovacích prostﬁedcích, kdy
zároveÀ jsou o tomto znepokojení písemnû informováni i vrcholní pﬁedstavitelé Konfederace
politick˘ch vûzÀÛ a ministr vnitra âR.“
„Tímto jednáním V. Huãín zpÛsobil úmyslnû nebezpeãí váÏného znepokojení ãásti
obyvatelstva nûjakého místa tím, Ïe roz‰iﬁoval popla‰nou zprávu, aã vûdûl, Ïe je
nepravdivá a mÛÏe vyvolat opatﬁení vedoucí k nebezpeãí váÏného znepokojení
alespoÀ ãásti obyvatelstva nûjakého místa a sdûlil ji hromadnému informaãnímu
prostﬁedku.“
Pokusme se trochu krkolomn˘ text obÏaloby zjednodu‰it. V. Huãín mûl ‰íﬁit ãlánky
obsahující nepravdivé informace o sílícím extrémnû levicovém hnutí, které mûly b˘t psány
na základû jeho nepravdiv˘ch informací, které redakcím dodával prostﬁednictvím nastrãené
osoby.Tím mûl spáchat trestn˘ ãin ‰íﬁení popla‰né zprávy.
S tímto obvinûním se obhajoba vyrovná pozdûji pﬁi hlavním líãení, moÏná i poukazem na
argument „contradictio in adiecto“, protiklad v obÏalobû - obÏalovan˘ „‰íﬁil“ ãlánky, které
pﬁedtím v mnohatisícovém nákladu byly publikovány v uveden˘ch novinách. Jistû poukáÏe
i na bohatou tradici, kterou tato zemû má s podobn˘mi obvinûními. „Publikoval, ‰íﬁil,
rozmnoÏoval, uvádûl ve známost a tak znepokojoval, pobuﬁoval, ‰tval“. Ale ﬁekli jsme na
zaãátku, Ïe budeme polemizovat jen s tajností procesu. Projednávání tohoto bodu
obÏaloby je tajné proto, Ïe spis obsahuje tajnou zprávu BIS o nebezpeãí levicového
extremismu, jejímÏ byl V. Huãín spoluautorem. Tato zpráva bude zﬁejmû pﬁi hlavním líãení
ãtena. Ov‰em, mezitím jiÏ unikla na veﬁejnost vãetnû dal‰í aktuelnûj‰í. O tom pí‰e MF
Dnes 1. listopadu 20094, která tuto neveﬁejnou zprávu získala. Tato zpráva, vypracovaná
jiÏ bez Huãínov˘ch informací popisuje nebezpeãí levicového extremismu v je‰tû ãernûj‰ích
barvách, neÏ ta první, kvÛli které je projednávání tohoto bodu obÏaloby neveﬁejné. Tato
zpráva popisuje pronikání neobol‰evick˘ch extremistÛ do státního aparátu, tajné ãlenství
nûkter˘ch dÛstojníkÛ policie v extrémních bol‰evick˘ch organizacích, sepisování seznamÛ
nepohodln˘ch lidí a pod.
Obhajoba bude jistû citovat i z nedávného rozhovoru s b˘val˘m dÛstojníkem StB
Ludvíkem Zifãákem, pﬁedsedou Komunistické strany âeskoslovenska, oti‰tûn˘m v LN
dne 16.11.2004. V nûm hovoﬁí o krvavé revoluci, kterou jeho strana pﬁipravuje, o
správnosti popravy Milady Horákové atd. a kde také ﬁíká: „My bychom rozhodnû své
odpÛrce (rozumûj politické) nepopravovali, nechali bychom to na Lidov˘ch
soudech.“ Obhajoba V. Huãína jistû zdÛrazní, Ïe tento staronov˘ komunistick˘ inkvizitor
Ïije a vyvíjí svoji ãinnost na severní Moravû, kde mûl ‰íﬁit své nepravdivé popla‰né zprávy
o nebezpeãí levicového extrémismu
V. Huãín a zpÛsobovat tak znepokojení obyvatelstva tohoto regionu. A Ïe tak exporuãík
StB Zifãák ãiní dnes, nûkolik let potom, co tak podle obÏaloby mûl ãinit V.Huãín.
Ruka na klávesnici svrbí, ale zpût k tajnosti. Konstatujme, Ïe projednávání bodu obÏaloby
o ‰íﬁení „fale‰n˘ch“ popla‰n˘ch zpráv o nebezpeãí levicového extremismu je nadále tajné.
Dnes jiÏ moÏná proto, aby se obyvatelé tohoto regionu (je‰tû, Ïe se to t˘ká jen severní
Moravy, kde autor tohoto ãlánku neÏije) zbyteãnû neznepokojovali z dﬁívûj‰ích, mnohem
mírnûj‰ích Huãínov˘ch informací, jelikoÏ Lidové noviny urãitû neãtou, internet nepouÏívají
a pﬁátele - informátory v jin˘ch regionech nemají.
§ 106 odst.1, odst.2 písm.b/ tr. zákona
Jak se V. Huãín mûl dopustit jiÏ pátého trestného ãinu - ohroÏování utajované skuteãnosti?
„Od pﬁesnû nezji‰tûné doby po dobu urãitou shromaÏìoval písemnosti BIS obsahující
utajované skuteãnosti stupnû utajení „vyhrazené“ a „dÛvûrné“, kdyÏ je bez zamezení
pﬁístupu dal‰ích osob pﬁechovával zcela volnû v místnostech rodinného domku a
nepovolan˘m osobám dal k dispozici, pﬁiãemÏ tûmito písemnostmi disponoval i po 5.lednu
2001, kdy mu bylo odebráno dﬁíve vydané osvûdãení u zpÛsobilosti seznamovat se s
utajovan˘mi skuteãnostmi podle zákona ã.148/1998 Sb.“
I zde bude mít obhajoba vÛãi meritu vûci ﬁadu námitek a proto jen konstatujme, Ïe
obhajoba souhlasí s tím, aby tento bod obÏaloby vzhledem k razítkÛm „tajné“ a „dÛvûrné“
na nûkter˘ch písemnostech, byl projednáván s vylouãením veﬁejnosti.
§ 106 odst.1, odst.2 písm.b/ tr. zákona
Posledním bodem obÏaloby je obvinûní, Ïe V. Huãín zase „od nezji‰tûné doby do 7.3.
2001 v Pﬁerovû shromaÏìoval písemnosti, zejména evidenãní lístky obãansk˘ch prÛkazÛ,
lustraãní lístky, originál cestovního pasu, úﬁední záznamy a v˘pisy ze sluÏebních evidencí
zpracovávané PâR a BIS obsahující jména, pﬁíjmení, data narození, rodná ãísla, fotografie
a dal‰í dÛleÏité osobní údaje , konkrétních osob a bez zamezení pﬁístupu dal‰ích osob k
nim, pﬁechovával a dal k dispozici osobám v místû trvalého bydli‰tû v Pﬁerovû, pﬁiãemÏ tyto
písemnosti získal v souvislosti s v˘konem funkce pﬁíslu‰níka BIS ãímÏ vûdomû poru‰il
povinnosti pﬁíslu‰níka BIS…“
takÏe jako veﬁejn˘ ãinitel v úmyslu opatﬁit sobû neoprávnûn˘ prospûch vykonával svoji
pravomoc zpÛsobem odporujícím zákonu a takov˘m ãinem zpÛsobil jin˘ zvlá‰È závaÏn˘
následek a tak spáchal trestn˘ ãin zneuÏívání pravomoci veﬁejného ãinitele.
Tajnost contra netajnost, vadí proti nevadí, má tedy skóre 4 : 2. Zatím vede ale soud, líãení
o v‰ech bodech obÏaloby prohlásil za tajné a protestující veﬁejnost byla pﬁi posledním
jednání soudu za pouÏití hrubého násilí a donucovacích prostﬁedkÛ zãásti vyvleãena
(taÏena po zemi) a ãásteãnû vynesena. Jedna osoba byla hospitalizována v nemocnici na
jednotce intensivní péãe, druhá zranûna, podle posledních prognóz s trval˘mi následky.
Îijeme v‰ak v demokratickém státû s nezávislou justicí a proto doufejme, Ïe se v nûm do
deseti let nenaplní pﬁedpovûì pﬁedsedy KSâ o novém popravování lidí za politické názory,
stejnû tak jako v˘rok Publiliuse Syruse, ﬁímského herce a básníka: „ Co tají vy‰‰í moc, to
bezpeãnû se nehledá“.
19.11.2004 JUDr.Milan Hulík
***
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O kachnách a lidech
âasto chodíme na procházku kolem
Pacifiku. Na jeho hladinû nachází se
nûkdy zakotvené nákladní lodû, jindy více
i ménû plachetnic, kanoisté. Nûkdy vynoﬁí
se tmavá a kulatá hlava tulenû, jako by se
chtûl podívat, zda na pobﬁeÏí je v‰e v
poﬁádku. Témûﬁ vÏdy ale po hladinû plují
kachny nebo kanadské husy.
Kachna je mil˘ tvor, pÛsobící jakousi
klidnou spokojeností v jakoukoli dobu.
Do vod, o nichÏ je zmínka zavítají dva
druhy, ony klasické s barvou peﬁí
pﬁeváÏnû do hnûda, s oním umûleck˘m
barevn˘m zpestﬁením u kaãerÛ, jaké
známe z domova a pak ty men‰í, ãerné.
Ty se vyznaãují znaãnou pospolitostí,
vût‰inou plují si po hladinû ve vût‰ím
mnoÏství.
Kráãejíce zvolna po bﬁehu, pozorujeme
toto spokojené vodní ptactvo. âilost a
radost vyzaﬁuje z kaÏdého pohybu. Tu
náhle jedna se potopí a ostatní následují
ve vteﬁinov˘ch intervalech. Ve chvilce
v‰echny zmizí pod hladinou, aby se záhy
jedna po druhé znovu vynoﬁila. Je to
roztomilá podívaná, která mne neomrzí
alespoÀ nûkolik minut. Ten ãas ale staãí
k tomu, abych si pﬁipomenul cosi vzdálenû
podobného, aã sv˘m v˘znamem
mnohem podstatnûj‰ího ...
Zdá se mi, Ïe roz‰íﬁení automobilÛ SUV
ve vzdálené podstatû pﬁipomíná poãínání
tûch rozko‰n˘ch kachniãek, které k jejich
opiãení jedné po druhé vede jaksi mnû
neznám˘ impuls. A ten není rozumové
rozhodnutí. A mozek ãlovûka a kachniãky
se znaãnû li‰í. Impuls není úvaha a
rozumového rozhodnutí je schopen jen
ãlovûk, pán lidstva. I ten se rozhodl, Ïe
navzdory krizi sedmdesát˘ch let co do
dostupnosti benzinu a ropy, z níÏ se
vyrábí, jeÏ zdála se velmi váÏnou, dnes
nezbytno uposlechnouti poÏadavku
trendu zakoupit SUV vozidlo a Ïe není
jiné cesty, pokud není lhostejno opovrÏení
tûch, kteﬁí tato vysoce benzinu laãná a ne
pﬁíli‰ v samé podstatû bezpeãná vozidla,
povaÏují za nepochybn˘ standard
postavení ve spoleãnosti.
Dnes tedy uÏ poãet tûchto vozidel,
pÛsobících mírné problémy na
parkovi‰tích uzpÛsoben˘ch pro jiná
vozidla, kromû zv˘‰eného po‰kozování
ovzdu‰í, pﬁevaÏuje, alespoÀ v místû, kde
Ïiji.
Ale nejde jen o automobily. KdyÏ se
procházím po okolí svého bydli‰tû,
poãínání kachniãek na hladinû Pacifiku
znovu se mi pﬁipomíná. Není ulice, kde
by jedno vcelku solidní stavení nebylo
srovnáno se zemí, na místo nepﬁijeli
architekti s plachtami plánÛ v rukou, a po
nich tûÏké stroje, betonáﬁi, a v‰ichni
nepustili se do díla promûny solidního
domku v monster house, ohromnou
residenci. Taková promûna není v
podstatû nic neobvyklého. Dûlo se tak i v
minulosti. Ale taková ﬁetûzová reakce, k
níÏ dochází v této dobû, je nûco docela
jiného.
A tak, vûdom si nutnosti procházek a
jejich pﬁíjemnosti, konám je v okolních
ulicích neÏ cesta zavede mne na
poklidnou stezku vedoucí kolem potoka
s názvem Mosquito Creek, aã jsem u nûj
je‰tû jedin˘m komárem nebyl napaden;
dívám se na muÏe pilnû pracující na
v˘stavbû nov˘ch domÛ, objemem
pﬁevy‰ujících znaãnû ty pÛvodní a chtû
nechtû (tedy spí‰ chtû) pﬁipomínám si
poãínání tûch roztomil˘ch kachniãek na
hladinû Pacifiku.

JenÏe ... podívaná na nû je mi pﬁíjemná,
ale pohled na rÛst monster obydlí v
blízkém sousedství mû velice deprimuje.
O rostoucím majetnictví na spotﬁebu
nároãn˘ch vozidel SUV ani nemluvû...
Vladimír Cícha -Vancouver
***

Hledá se

GK Montreal hledá p. Václava Martínka,
nar. 27.4.1943 v âesk˘ch Budûjovicích,
kter˘ v r. 1968 ode‰el z âR. MoÏná
adresa pobytu: 26 Carmen Ave,
Winnipeg, Manitoba. Pokud p. Václava
Martínka znáte, laskavû ho vyrozumûjte,
aÈ kontaktuje GK Montreal (514) 8494495, linka 117 ãi 115.
***
GK Montreal hledá p. Jiﬁího Spáãila, nar.
21.6.1956, kter˘ Ïije jiÏ více neÏ 20 let v
Kanadû. Pokud p. Jiﬁího Spáãila znáte,
laskavû ho vyrozumûjte, aÈ kontaktuje
GK Montreal (514) 849-4495, linka 117 ãi
115.
***

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
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Sports

1-416

âeská liga Gambirnus
14. kolo: Chmel Bl‰any-Slavia Praha 0: 3 ( 0:
1) 972 divákÛ, Marila Pﬁíbram-Slovácko 0: 0 (
0: 0) 2682 divákÛ, Slovan Liberec-Teplice 4:
0 ( 0: 0) 3551 divákÛ, Tescoma Zlín-âeské
Budûjovice 2: 2 ( 0: 1) 1907 divákÛ, Sigma
Olomouc-Opava 0: 1 ( 0: 1) 3597 divákÛ,
Baník Ostrava-FKD 2: 2 ( 2: 0) 4493 divákÛ,
parta Praha-Jablonec 3: 1 ( 3: 1) 3089 divákÛ,
Mladá Boleslav-Brno 4: 0 ( 2: 0) 3851 divákÛ.
15. kolo:
FK Teplice - Sparta Praha 0:0
Bezbranková remíza potvrdila podzimní ligové
kralování Sparty bez ohledu na pﬁí‰tí kolo.
“Nejsem s bodem spokojen˘. Mûli jsme vyhrát.
Mûli jsme tﬁi stoprocentní ‰ance, které se
prostû musejí promûnit. Byl jsem rád, Ïe na
rozdíl od soupeﬁÛ v Lize mistrÛ nás Teplice
nepotrestaly,” zlobil se po utkání kouã hostí
Franti‰ek Straka. 9120 divákÛ.
FC Opava - Tescoma Zlín 1:2
UÏ i Opava ztratila domácí neporazitelnost.
Souboj trenérÛ, kteﬁí je‰tû pﬁed mûsícem stáli
na opaãn˘ch stranách, vyhrál Pavel Hapal
díky trefû zlínského kapitána ·vacha. B˘val˘
kouã Tescomy Vlastimil Paliãka a s ním i
jubilant KotÛlek naopak museli spolknout první
domácí poráÏku opavském angaÏmá. Branky:
38. Metelka - 26. Baãa, 48. ·vach. 3302
divákÛ, poloãas 1:1.
Chmel Bl‰any - Marila Pﬁíbram 3:2
Dva parádní góly bûhem tﬁí minut v souãtu s
pﬁesnou hlaviãkou Zelenky, to byl klíã
Bl‰ansk˘ch k vítûzství. Souboj SeveroãechÛ
hostících Pﬁíbram v ÏiÏkovském vyhnanství si
pﬁipsal smutn˘ primát v nejniÏ‰í náv‰tûvû
dosavadního roãníku - pﬁi‰lo pouh˘ch 150
divákÛ! Branky: 34. Ple‰ko, 36. ·elicha, 51.
Zelenka - 28. Barteska, 70. Turtenwald,
poloãas 2:1.

FK Drnovice - Sigma Olomouc 0:0
Olomouãtí sice uÏ pln˘ch 481 minut nedali
gól, ale po ãtyﬁech poráÏkách v ﬁadû se
koneãnû doãkali v hanáckém derby aspoÀ
bodu. “Snad jsme tím ukonãili krizi. V na‰í
situaci remízu bereme, protoÏe jsme si na
rozdíl od soupeﬁe nevypracovali Ïádnou
stoprocentní pﬁíleÏitost,” hodnotil duel kouã
Sigmy Petr Uliãn˘. 3189 divákÛ.
1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 1:1
Mladá Boleslav dokázala ve druhé pÛli
okamÏitû odpovûdût na vedoucí gól Slovácka
a odvezla si cenn˘ bod. Branky: 63. Polách 64. Sedláãek. 4150 divákÛ, poloãas 0:0.
âeské Budûjovice - Slovan Liberec 1:2
Liberec otoãil v âesk˘ch Budûjovicích
nepﬁízniv˘ stav a druh˘m Teplicím se pﬁiblíÏil
na rozdíl dvou bodÛ. Vítûzn˘ gól vsítil v 88.
minutû parádní dûlovkou z 35 metrÛ obránce
Zápotoãn˘, kter˘ byl v tu chvíli na hﬁi‰ti jen tﬁi
minuty. Branky: 23. Lafata - 46. Pospí‰il, 87.
Zápotoãn˘. 2511 divákÛ, poloãas 1:0.
FK Jablonec - 1. FC Brno 2:0
Ani v osmém podzimním vystoupení na
domácí pÛdû nena‰li fotbalisté Jablonce
pﬁemoÏitele. ZaslouÏenû porazili nev˘razné
Brno, ãekající na v˘hru uÏ deset kol. Branky:
31. Klapka, 47. Michálek. Rozhodãí Helebrant,
Ïluté karty: Michálek - Kroupa, 2840 divákÛ,
poloãas 1:0.
Slavia Praha - Baník Ostrava 1 : 0
âtvrtého vítûzství v ﬁadû dosáhli fotbalisté
Slavie Praha ve vãerej‰í dohrávce 15. kola
Gambrinus ligy. Na Strahovû celkem bez
problémÛ pﬁehráli zoufal˘ Baník. “Vyhráli jsme
zaslouÏenû. Jen jsme mûli z velkého tlaku
pﬁed pﬁestávkou pﬁidat rozhodující gól. Ve
druhém poloãase nás Baník totiÏ tro‰ku trápil,”
hodnotil trenér Slavie Josef Csaplár. Branka:
6. Latka. 3572 divákÛ, poloãas 1:0.

Tabulka

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

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

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

3
6
4
3
4
2
6
6
5
3
3
5
3
5
7
5

1
1
3
4
4
6
5
5
6
8
8
7
9
8
3
7

30:10
16:10
24:8
21:11
18:14
16:15
16:19
18:22
17:18
11:22
10:21
14:19
14:29
14:19
13:10
16:21

36
30
28
27
25
23
18
18
17
15
15
14
12
11
10
8

Artmedia je neãakane
jesenn˘m kráºom

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

17. kolo: RuÏomberok-PetrÏalka 1:1,
Púchov-B. Bystrica 0:0, Trenãín-Îilina 4:2,
Inter-Trnava 1:1, Dubnica-Rímavská Sobota
2:0.
18. kolo: Z trojice kandidátov na jesenn˘
primát vo CorgoÀ lige vy‰iel víÈazne ten
najmenej oãakávan˘ - Artmedia Bratislava.
Tá jediná zabrala naplno proti Trenãínu
(1:0). Dubnica nestaãila s dychom v Trnave
a utrpela tretiu prehru jesene (0:3). Tréner
Trnavy Milan Le‰ick˘ splnil sºub a od remízy
2:2 v RuÏomberku v 13. kole jeho zverenci
neprehrali. Naposledy vy‰li naprázdno v
11. kole v Púchove. Zo siedmich zápasov 4
vyhrali, 3 remízovali, ani jeden neprehrali
pri skóre 11:4. Najväã‰ie prekvapenie sa
zrodilo v Îiline, kde trojnásobn˘ majster
zakopol s posledn˘m Interom, priãom bod
mu gólom na 1:1 zachraÀoval exinterista
âi‰ovsk˘. B. Bystricu vãera po prv˘ raz
sledoval z hºadiska jej nov˘ tréner Václav
Danûk. Rímavská Sobota-Púchov 1:1 a
Dukla Bánská Bystrica-RuÏomberok 0:0.

Tabuºka

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
1.12.2004 v 3:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
16.12.2004

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

18
18
18
17
18
18
17
18
18
18

9
8
8
7
7
7
5
5
3
1

5
7
6
5
4
4
7
6
7
7

4
3
4
5
7
7
5
7
8
10

30:18
28:21
39:20
28:29
24:23
17:23
27:24
22:23
14:30
17:35

32
31
30
26
25
25
22
21
16
10
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âeská hokejová extraliga
23. kolo: Tﬁinec-Pardubice 3:2, Vsetín-Sparta
5:2, Kladno-PlzeÀ 2:1 v prodl., K. Vary-Jihlava
2:2, Znojmo-Vítkovice 2:0, Liberec-Litvínov
3:0.
24. kolo: Pardubice Vsetín 4:1, VítkoviceLiberec 1:0, Zlín-Kladno 2:5, Jihlava-Znojmo
1:2, Slavia-Zlín 0:3, Sparta-K. Vary 7:0.
25. kolo: Tﬁinec-Jihlava 5:1, Vsetín-K. Vary
9:2, Zlín-Litvínov 3:4, Znojmo-Pardubice 5:3,
Liberec-PlzeÀ 3:0, Slavia-Vítkovice 7:0,
Kladno-Sparta 1:3.
26. kolo: Pardubice-Kladno 6:3, VítkoviceLitvínov 2:0, Zlín-Liberec 3:1, Jihlava-Vsetín
2:2, K. Vary-Slavia 1:4, PlzeÀ-Znojmo 0:3,
Sparta-Tﬁinec 3:1.
27. kolo: Jihlava-Slavia 0:3, K. Vary-Tﬁinec
1:1, PlzeÀ-Litvínov 1:7, Liberec-Sparta 1:0,
Pardubce-Zlín 4:6, Vítkovice-Kladno 2:4,
Vsetín-Znojmo 1:1.

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

27
27
27
27
27
27
27
27
26
27
27
26
27
27

87:51
84:53
75:55
77:69
69:60
71:61
80:71
63:67
61:67
70:84
60:71
64:77
65:82
41:99

61
59
49
45
44
43
40
37
34
33
32
32
26
13

Slovenská hokejová extraliga
23. kolo: Nitra-L. Mikulás 4:1, Îilina-Dubnica
2:0, Ko‰ice-Zvolen 7:3, Poprad-Slovan 2:2,
Trenãín-Skalica 6:2.
24. kolo: L. Mikulá‰-Skalica 5:0, SlovanTrenãín 7:4, Zvolen-Poprad 5:3, DubnicaKo‰ice 3:7, Nitra-Îilina 3:0.
25. kolo: Îilina-L. Mikulá‰ 3:1, Ko‰ice-Nitra
2:3, Poprad-Dubnica 5:3, Trenãín-Zvolen 0:0,
Skalica-Slovan 2:4.
26. kolo: Zvolen-Skalica 5:4, Dubnica-Trenãín
2:4, Nitra-Poprad 3:2, Îilina-Ko‰ice 5:4 po
pred., L. Mikulá‰-Slovan 0:0.
27. kolo: Ko‰ice-L. Mikulá‰ 4:1, Poprad-Îilina
2:0, Trenãín-Nitra 0:2, Skalica-Dubnica 3:2,
Slovan-Zvolen 0:1.
28. kolo: L. Mikulá‰-Zvolen 4:2, SlovanDubnica 3:3, Skalica-Nitra 3:3, Trenãín-Îilina
1:1, Poprad-Ko‰ice 6:2.

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

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

88:55
88:64
104:56
85:70
79:78
73:68
75:76
62:73
71:99
42:128

56
55
52
48
47
41
36
33
21
7

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

***
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

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

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

Danforth Ave.

Bloor St. W

Broadview Ave.

satellite

Ossington Ave.

12

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

High Park Cycle
& Sports
32 let v Torontu

2878 Dundas St. W.
(Západnû od Keele St.)

Kvalifikace MS
Makedonie-âesko 0:2 (0:0)
Útoãník Vratislav Lokvenc, kter˘ pﬁi‰el do hry
na posledních patnáct minut, spasil ãesk˘
t˘m pﬁi vãerej‰ím louãení s leto‰ní sezónou.
âe‰tí fotbaloví reprezentanti tak mají v první
skupinû kvalifikace o MS na kontû uÏ devût
bodÛ, poslední tﬁi zápasy vyhráli.Branky: 88.
Lokvenc, 90. Koller. Rozhodãí: Meier (·v˘c.),
bez karet, 11500 divákÛ. âesko: âech Grygera (76. Lokvenc), Bolf, Ujfalu‰i,
Jankulovski - Poborsk˘, Rosick˘, Galásek,
Vachou‰ek (59. Jun) - Baro‰ (17. Heinz),
Koller.

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

Mississauga Pallet Company for sale
The owner is offering a fair deal before retiring due to health conditions. This
company claims machinery assets of near $70000. Material used for
production is free. Supply is unlimited. Production line is very well organized.
Sales people are not necessary. Costumer base for repeat orders is solid.
Investment return in about year.
For more information contact Jessie

E-mail: pxfwx@hotmail.com
or tel.: 905/564-5966, 905/273-6024

