Modﬁe oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pﬁedplatné!
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Je Yuri Dojã jenom dítû ·tûstûny?
Upﬁímnû se doznávám, Ïe uÏ jsem dlouho nezaÏila tak pﬁíjemnou spoleãnost
jakou mi byl Yuri Dojã pﬁi pﬁípravû rozhovoru: chcete humor? Máte ho mít.
TouÏíte po “perlách” moudr˘ch lidí? Prosím, tady jsou: Rádi byste chtûli sly‰et
zku‰enosti pﬁinesené Ïivotem? Ani to není problém. To tedy pﬁedev‰ím. âlovûku
se aÏ zdá, Ïe tomuto ‰armantnímu muÏi v‰echno v Ïivotû vy‰lo.
Ov‰em existují i u nûho chvíle, které odkr˘vá nerad a které si nechává jenom
pro chvíle nejvzácnûj‰ího a toho nejintimnûj‰ího vzpomínání. K nim patﬁí i
moment posledního vydechnutí jeho maminky. Moment, kter˘ zvûãnil, aniÏ by
s ním pﬁirozenû dopﬁedu poãítal, sv˘m fotoaparátem. A dal‰í takové, které dnes
a do budoucna budou hovoﬁit o tichém hrdinství lidí, jejichÏ utrpení dokáÏe
pochopit jen ten, kdo jím pro‰el. PﬁeÏiv‰í. “Kolekce o tûchto lidech se udûlat
musela, neboÈ tato generace lidí, kteﬁí byli v koncentrácích, umírá a svût musí o
této katastrofû vûdût, neboÈ kdyÏ se nenauãíme z historie teì, tak se nenauãíme
nikdy. Teãka. A mnozí tito lidé, coÏ mû nejvíce fascinovalo, se narodili v
Rakousko-Uhersku, pﬁeÏili první republiku, druhou, fa‰ismus, komunismus a
stále mají v sobû dÛstojnost. A to je neskuteãné. Oni nejsou hrdinové, oni jsou pro
mû superstar, ne hollywoodské hvûzdy se svojí prázdnotou. âlovûk, kter˘ v jedné
zemi, mnohdy v jednom mûstû v‰echno v Ïivotû tﬁikrát ãtyﬁikrát ztratil a pokaÏdé
se umûl postavit na nohy a vidûl i v té mizérii nûjakou nadûji, to je pro mû
maximum. A tito lidé to do jednoho dokázali. Nikdo neÏil v chudobû, kaÏd˘ se
postavil na nohy,” obdivuje své hrdiny z ãernobíl˘ch fotografií jejich autor. A
pÛvabné, dramatem nabité fotky stﬁídá jedna druhou. Îe se jedná o období
Ïidovské perzekuce za druhé sv. války, není tﬁeba zdÛrazÀovat. Právû tito o ní vûdí
své... MoÏná stejnû tolik i jeho kanad‰tí hrdinové z války. Projekt Portraits of
Bravery, na kterém nyní pracuje.
S mistrem svûtové digitální fotografie jsem se setkala v jeho ateliéru v centru
Toronta. V centru, ale pﬁesto v tichém jeho zákoutí. Prostor, vzduch, svûtla,
vysok˘ strop, kolem dokola samé - také proã ne, pan Dojã je fotograf - poliãky
s roztodivn˘mi rekvizitami. Ale zase ne tolik, kolik bych pﬁedpokládala. Fotograf
mi totiÏ vÏdycky pﬁipadal jako aranÏér okamÏiku - tetiãky s kloboukem, dûtiãky
s míãem, maminka s kvûtinou, brá‰kové v námoﬁnick˘ch obleãcích - pamatujete
Pokraãování na str. 4

Yuri Dojã: PraÏsk˘ polibek

Jan Palach a Jan Patoãka
Podle rÛzn˘ch odhadÛ se pohﬁbu Jana Palacha
zúãastnilo v lednu roku 1969 milion lidí. Pﬁesné ãíslo jiÏ
nikdo nezjistí. Byla to nejvût‰í demonstrace po Sovûty
vedené invazi do âeskoslovenska. Na dal‰í takhle
velkou demonstraci se ãekalo dvacet let. Pohﬁbu
profesora Jana Patoãky se v bﬁeznu roku 1977
zúãastnilo podle mého odhadu tisíc lidí. Byla to rovnûÏ
nejvût‰í demonstrace své doby. Nevím, jestli je správné
hovoﬁit o pohﬁbech jako o demonstracích.
Zatímco první pohﬁeb snímala televize, zábûry byly v
televizních novinách, vûnoval se jí rozhlas, zúãastnili
se ho zástupci univerzity a pﬁedstavitelé státu, kteﬁí
v‰ak jiÏ mûli vykroãeno kolaboraãním smûrem. Druh˘
pohﬁeb jiÏ snímaly pouze kamery nov˘ch videorekordérÛ
StB a hovoﬁila o nûm pouze Svobodná Evropa, BBC a
Hlas Ameriky.
Po tom, co se Jan Palach upálil se na vysok˘ch
‰kolách diskutovalo o tom, co se stalo. Nikdo nemûl
jasno. Ani dva pozdûj‰í kandidáti vûd, profesoﬁi na
teologické fakultû, kterou jsem tehdy nav‰tûvoval.
Zatímco novozákonní profesor Petr Pokorn˘ tvrdil, Ïe
byla dÛleÏitá doba, kdy se Palach upálil a , Ïe bylo
nutné zasáhnout nejvût‰í poãet lidí, historik Amedeo
Molnár zastával názor, Ïe z etického pohledu není
dÛleÏité, jestli se pro pravdu umírá pﬁed miliony nebo
jestli nûkdo umﬁe sám u zdi. Vzhledem k jejich zamûﬁení

bych ãekal pﬁesnû opaãné názory. Tehdy jsem dal za
pravdu Amedeu Molnárovi, kter˘ o tﬁi roky pozdûji sedûl
v komisi, která mne za to, Ïe jsem nezmûnil vztah k
veﬁejnosti a ke kolektivu ze zmínûné vysoké ‰koly
vylouãila.
Po pohﬁbu profesora Patoãky se studenti i profesoﬁi
na vysok˘ch ‰kolách zab˘vali jin˘mi problémy neÏ
etika. ·koda, tato generace, která dnes politicky vládne
má v této oblasti jisté nedostatky. Profesor Molnár ani
Pokorn˘ nediskutovali se studenty. Nutno pﬁiznat, Ïe v
tomto ohledu byl profesor Pokorn˘ konsistentnûj‰í.
Nediskutovalo se ani o problému násilí a nenásilného
odporu.
V divadlech se nehrál Dürrenmatt, filmy reÏisérÛ jako
Bergman, Tarkovsk˘, BuÀuel ‰ly do trezorÛ. Pravdou
je, Ïe se obãas promítaly ve filmov˘ch klubech.
SolÏenicynovo heslo: Îít v pravdû! se stalo utopií.
Pﬁesto jako zázrakem se bûhem Palachova t˘dne
roku 1989 lidi rozpomenuli na dvacetiletého studenta z
filosofické fakulty a do‰lo o pár mûsícÛ pozdûji k
nenásilné revoluci. Netekla krev, v CBC tvrdili, Ïe na
Václavském námûstí nezÛstal ani ‰paãek od cigarety.
Po letech se v‰ak dovídáme od rÛzn˘ch
pseudohistorikÛ, jak v‰e bylo upeãeno dopﬁedu, Ïe se
jednalo o divadlo, kterému lid naletûl. Skuteãní hrdinové
nebyli Jan Palach, Jan Patoãka, Pavel Wonka, Andrej

Sacharov, Alexandr SolÏenicyn, Jurij Daniel ãi Andrej
SiÀavsk˘…
Koncem sedmdesát˘ch let sedûl na Borech jeden
prodavaã ze zeleniny. Jednou pﬁi veãerní meditaci a
zpytování svûdomí se obrátil na politického vûznû
Franti‰ka Pitora se slovy: „To je zajímavé, Ïe dnes
v‰ichni politiãtí sedí za § 132.“ (Tento paragraf oznaãoval
rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví.) Zelináﬁ,
slu‰n˘ ãlovûk, mûl pravdu - skuteãnû tento paragraf
neexistoval v Ïádné normální zemi. Pokud se mû
zeptáte, jestli mûl mít nárok na spravedliv˘ veﬁejn˘
soud, ﬁeknu Ïe ano. Zrovna tak má právo na veﬁejn˘
soud Vladimír Huãín. Jeho obrana, Ïe si poﬁídil v
sedmdesát˘ch letech zbranû na komunisty a lidové
milice má svou logiku, ale nûjak mû nedojímá.
Nedávno se mû nûkdo ptal proã jsem proti bratrÛm
Ma‰ínÛm. Odpovûdûl jsem, Ïe proti ním nejsem, ale Ïe
si nemyslím, Ïe by mûli dostat vyznamenání. VÛbec
bych ‰etﬁil s vyznamenáními. Pokud bych nûjaké
nûkomu dal, tak za záchranu Ïivota, za pomoc trpícím,
nikoliv za to, Ïe nûkdo nûãí Ïivot zmaﬁil. Dotyãn˘ namítl,
Ïe bych pak nemohl dát Ïádné vojenské vyznamenání.
Moje odpovûì byla, Ïe bych je asi nikdy nedával.
Je to tím, Ïe skuteãnû moji hrdinové jsou trochu nûkde
jinde a vût‰inou se o nich nikdo nikdy nedoví.
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: P. Dolinsk˘.
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
a Rev, M. âajka. 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: jednou mûsíãnû.

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.

450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough

v nedûli 13. února 2005
Na poﬁadu jsou mimo jiné skladby Antonína
Dvoﬁáka a Egona Suchonû
Vstupné: 20 dolarÛ.

Pﬁi svém zájezdu do Toronta rovnûÏ vystoupí
na koncertu, kter˘ poﬁádá Mozart Society,

ve stﬁedu 9. února 2005 ve 20 hodin
v Unitáﬁském kostele, 175 St. Clair St. W.,
Toronto.
Na poﬁadu budou skladby od Wofganga Amadea
Mozarta, Ludwiga van Beethovena a Franze Schuberta.
Vstupné u vchodu: dobrovolné - dopruãené 15 dolarÛ.

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

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

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

·kola ve Scarborough

(jiÏnû od kﬁiÏovatky ulic Steeles Avenue West a Dufferin Street)

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

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

Slovenská ‰kola v Oakville
zadarmo

(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

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

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.

Kalendáfi
27. 1. (ãt.) 21:00
Joe Carnation v Gladstone Hotel
***
29.1. (so) 19:00
·ibﬁinky
Kostel sv. Václava - Sokol Toronto
***
30.1. (ne) 15:00
Dûtské ‰ibﬁinky
Kostel sv. Václava - Sokol Toronto
***
ÚNOR 2005
2. 2. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - videofilm
Kostel sv. Václava - Klub seniorÛ
***
5. 2. (so) 19:00
Fa‰iangová veselica
Hala kostola sv. Pavla
***
12.2. (so) 18:00
Valentine’s
v Bohemian in Waterdown
(905) 689-6013
***
13. 2. (ne) 17:00
Nocturno: Eva Blahová, mezzosopranistka
Masaryktown, MMI.
***
16. 2.(st) 13:00
Setkání seniorÛ - Pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava - Klub seniorÛ
***
18. 2. (pá) 20:00
19. 2. (so) 16:00 a 20:00
20. 2. (ne) 16:00
Mirandolina
J. Workman Auditorium
Nové divadlo
***
26.12. (so) 9:00
33. Ïupní zimní hry
Horseshoe Valley, Sokol Kanada
***
26. 2. (so) 20:00
Televizní koncert
Masaryktown, Nov˘ zábûr
***
27. 2. (ne) 14:30
74. valná hromada
Hala kostela sv. Pavla, Sokol Toronto
***
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Na okraj
OSKAR MORAWETZ - 88
17. ledna se v Torontu doÏil sv˘ch
osmdesát˘ch osm˘ch narozenin jeden z
nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch (a je‰tû více
kanadsk˘ch, protoÏe témûﬁ v‰echny
skladby napsal po pﬁíchodu do Kanady)
hudebních skladatelÛ - Oskar Morawetz.
Pochází z rodiny, která má nemalé
zásluhy v prÛmyslovém, hudebním,
literárním i vûdeckém Ïivotû na dvou
kontinentech: OskarÛv otec, Richard,
ãesk˘ prÛmyslník, spolupracovník T. G.
Masaryka, ãlen správní rady Národního
divadla, pokraãoval ve své podnikatelské
a charitativní ãinnosti v Kanadû (po jeho
smrti na jeho místo nastoupil syn Jan);
sestra Oskara Sonja Sinclair je
spoluautorkou (s Tomá‰em BaÈou)
BaÈova Ïivotopisu Shoemaker To The
World , spolupracovala s George
Ignatieffem na jeho Ïivotopisu The
Making Of A Peacemonger a pﬁispívala
do ﬁady publikací vãetnû Time; nejstar‰í
z Richardov˘ch dûtí Herbert, je
vynikajícím chemikem v New Yorku.
Oskar je z rodiny nejznámûj‰í: jeho
díla byla a jsou na programu slavn˘ch
dirigentÛ (Zubin Mehta, Seiji Ozava, Kurt
Mazur, Rafael Kubelík, Andrew Davis,
Charles Dutoit, Sir Charles Mackerras,
Jiﬁí Bûlohlávek...) po celém svûtû. Glenn
Gould uvedl Morawtzovu Fantasy for
Piano na Stratfordském hudebním
festivalu; Oskarova skladba Memorial to
Martin Luther King (zadaná Mstislavem
Rostropoviãem) byla provedena mimo
jiné Yo Yo Ma a New York Philharmonic.
Stejnû známá je jeho skladba From the
Diary of Anne Frank. Jeho Overture byla
hrána pﬁi otevﬁení kanadského
vyslanectví v Tokiu.
Dr. Morawetz je nositelem ¤ádu
Kanady a ¤ádu Ontaria, bylo mu tﬁikrát
udûleno Canada Council Senior Arts
Fellowship, CBC vydalo antologii jeho
hudby na sedmi deskách, v r. 1989
obdrÏel Juno Award za nejlep‰í klasickou
skladbu (Harp Concerto).
Jeho díla, spolu se skladbami
Brahmse, Schuberta, Schumana,
Beethovena, Francka, Bartóka a Glicka
jsou na programu pûti nedûlních koncertÛ
Chrylark Arts & Music Series pod názvem
A Celebration of Oskar Morawetz v
Heliconian Hall, 35 Hazelton Avenue,
Toronto (vstupné 15 dolarÛ, celá série 60
dolarÛ). První z koncertÛ byl 5.prosince
2004, zb˘vající ãtyﬁi koncerty budou hrány
6. února, 6. bﬁezna, 3. dubna a 1. kvûtna,
vÏdy v 15 hodin.
Josef âermák
***
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Czech &Slovak Institutions

Joe Carnation
Josef Karafiát
ãesk˘ hudebník, kytarista od PlastikÛ,
kter˘ dlouhá léta pob˘val v Kanadû
vystoupí v Gladstone Hotel (Dufferin & Queen W.)
ve ãtvrtek 27. ledna 2005 ve 21 hodin.
Bude pokﬁtûno cédéãko:

Basement 11 - Softcore.
The 5th Annual
DiscoverAbility Children’s Arts Festival
Art Exhibit and Silent Charity Auction
Monday, Jan. 31 - Thursday, Feb. 3, 2005
Canadian Broadcasting Centre - 250 Front Street West.
Metro Hall - 55 John Street

Milí

krajania,

poz˘vame vás do haly ná‰ho kostola sv. Pavla 1424 Davenport
Rd. (od kriÏovatky s Dufferinom na západ asi 100 m),
v sobotu 5. februára 2005, od 19 hodiny
na na‰u ch˘rnu a uÏ tradiãnú -

Fa‰iangovú veselicu,
v maskách, krojoch, ale aj bez nich.
Plné pohostenie fa‰iangovej kuchyne s neodmysliteºn˘mi
pampú‰ikmi a mnohé iné je za - $15.00.
Odkazujeme :
„ SneÏí - nesneÏí
kaÏd˘ nech k nám beÏí.“

V‰ichni jsou srdeãnû zváni na ma‰karní taneãní zábavu

SOKOLSKÉ ·IB¤INKY
na téma “Noc na Karl‰tejnû”.
K tanci hraje Miro Letko
Sobota 29. ledna 2005, 19:00
v Hale sv. Vaclava, Gladstone Ave, Toronto
Vstupné 18 dolarÛ, masky 15 dolarÛ
Informace: Kvûta Králová (Prague Deli)

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

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

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

Honorary consulates
of the Czech Republic

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

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

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

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

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
25.1.2005 v 17:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
10.2.2005

***
Pro na‰e nejmen‰í dále poﬁádáme

·IB¤INKY PRO DùTI
nedûle 30. ledna 2005 ve 14:00 v Hale kostela sv.
Václava.
Vstupné pro dûti dva dolary, obãerstvení zdarma

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

Yuri Dojã…
Pokraãování ze str. 1

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.

si to je‰tû? - klasika. KaÏd˘ moment byl
vypoãítan˘ s v˘hledem poslouÏit památce
pro pozÛstalé. Tady, opomenu-li opro‰tûní
od tradiãních rekvizit a dekorace, panuje
svátost okamÏiku my‰lenky. Vize a barvy.
Pohledu a originality nápadu. Netradiãnost
se tady nûjak obzvlá‰tnû snoubí s letitou
tradicí, která na vás d˘chá tﬁeba z obrázkÛ
mûst ãi obyãejného Ïivota obyãejn˘ch lidí.
Autor progresívních komerãních fotografií
pﬁicestoval do Toronta se ‰esti dolary v kapse
koncem osma‰edesátého. “Mûl jsem pÛvodnû
dvanáct, ale v letadle jsem neprozﬁetelnû
souhlasil s objednávkou skleniãky na kuráÏ a
to mû stálo onûch prvních ‰est. Letûl jsem z
Lond˘na, kde jsem prodûlával letní aktivitu
po studiu stﬁední prÛmyslové ‰koly,”

(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

vzpomíná s úsmûvem na své zaãátky. V
Kanadû nemûl nikoho - ani známé, ani rodinu,
ani vizi, odkud zaãít. Pomalu byl pﬁesvûdãen˘,
Ïe Kanada nebyla pro nûj to nejsprávnûj‰í
místo, aãkoliv se pro ni rozhodl sám a s
nad‰ením po náv‰tûvû kanadského
velvyslanectví v Lond˘nû. Pak ale chtûl do
·panûlska. Jeho rozhodnutí v‰ak zvrátil
jednak návrh jeho pﬁítele stát se fotografem a
jednak osudové setkání se samotn˘m
dûkanem photo departmentu, kam se za‰el
podívat. Byl pﬁijat do “Ryersonu”. “Teprve
potom jsem zaãal panikaﬁit, jdu do ‰koly, a
nemám nic - ani vûdomosti, ani fotoaparát...,”
doznává se Yuri k tomu, Ïe nikdy pﬁedtím se
fotografií nezab˘val. Ale mûl tatínka, kter˘
dokázal i nemoÏné a do tﬁí mûsícÛ fotoaparát
pﬁes VídeÀ dorazil do Toronta. Byla to Exakta.
Jiní se ve ‰kole skvûli sv˘mi Nikony a
Cannony a dal‰ím pﬁístrojem, kter˘ na‰emu
budoucímu fotografovi do té chvíle nikdy
nechybûl - expozimetrem. I ten v závûru
pﬁicestoval stejnou cestou. “ Teì jsem byl
frajer...” A tak se zaãalo Yuriho putování po
fotografickém nebi. “Pochopil jsem, Ïe se
toho ve ‰kole mnoho nenauãím a poÏádal
jsem o moÏnost pracovat ve ‰kolském
ãasopise. Smáli se mi. Byl jsem tam snad
jedin˘ v redakci s pﬁízvukem. ‘Sure, sure... to
odnes, to pﬁines, to vyãisti a to ukliì,’ prostû
dûvãe pro v‰echno. A ve tﬁetím roãníku jsem
tam byl foto editorem . Tam jsem se nauãil
pracovat na termíny, vym˘‰let pﬁední stránky,
a mûl jsem za to uÏ placeno. A také jsem se
nauãil, co jsou to reklamní fotografie a
reklamní firmy, o kter˘ch jsem nic nevûdûl…”
K nejznámûj‰ím pracím fotografa, kter˘
pouÏívá ke své práci v˘hradnû digitální
fotoaparáty, jsou dnes jiÏ mj. vûhlasné kníÏky
The American Dreams, vûnovaná vlastním
jino‰sk˘m snÛm o Americe. Obdobnou
historii má i sbírka s názvem Praha. “V Praze
jsem byl za svého Ïivota v komunismu celkem
asi tﬁikrát, z toho dvakrát na spartakiádû. Ale
v povûdomí se mi uloÏily pojmy (podobné

tomu bylo i ve sbírce o Americe - kupﬁ.
Marilyn Monroe, Elvis Presley, zakázané
filmy i hudba ) jako Dvoﬁák, Smetana, Vltava,
KarlÛv most atd. A Praha Ïila v m˘ch
pﬁedstavách sv˘m Ïivotem. A kdyÏ jsem tam
pak pﬁijel po roce 1989, pÛsobila na mû jako
objevení nového.” Musím potvrdit, Ïe
obrázky s praÏsk˘mi motivy jsou jednodu‰e
nádherné a objevné. Dále je to vyzrálá, s
úÏasnû jemnou fotografickou linií
koncipovaná sbírka Eros e Fotografia, kterou
vydal svûtov˘ italsk˘ magazín L’espresso, v
níÏ se slovensk˘ fotograf, rodák z
Humenného, postavil na scénu s umûlci
svûtové fotografie Robertem Mapplethorpem,
Davidem Lachapellem, Manem Rayem a
Billem Brandtem aj. Koneãnû i povûstná
kolekce Amorous Nature, v níÏ opûvuje
sexuálnost, kaÏdého vybudí: “No a co je
Ïivot bez sexuálnosti?” ptá se bezprostﬁednû
upﬁímnû Yuri Dojã. “¤íkal jsem vám, Ïe na
v‰echno se dívám vlastníma oãima. Tuto
v˘stavu jsem mûl i v Pezinku na Slovensku a
jedna star‰í dáma se mû ptala, zda v tûch
fotkách “nûco” vidí ona anebo jsem mûl
“nûco” na mysli já - ale mûl jsem nûco na
mysli - odpovídám. No, to jsem ráda, uÏ jsem
se bála,” pﬁidal zase novou zku‰enost z
pÛsobení vlastních prací na diváky. âernobílé
osobní odváÏné studie aktu Marble Woman,
o které autor ﬁekl, Ïe je vlastnû oslavou Ïeny,
je snad kníÏkou nejpopulárnûj‰í. “Ano,”
doznal, “ tato kníÏka je skuteãnû komerãnû
vypoãítaná, jak má na diváka pÛsobit. Îena
je ale pro mû vÏdy bohynû, kterou jsem v této
publikaci postavil na piedestal. Jsem komerãní
fotograf a v podstatû jsem pﬁi‰el na to, Ïe aby
ãlovûk mohl b˘t umûleck˘ fotograf, musí b˘t
nejdﬁíve ze v‰eho komerãní, jinak to nejde.
NeboÈ je to jako jing a jang, jedno dotuje to
druhé. Je to jako v krasobruslení - zvládne‰li povinné jízdy, mÛÏe‰ uspût ve voln˘ch.
Povinné jízdy je pro mû reklama, kde jsem se
nauãil disciplínû, nauãil jsem se dodrÏovat
dateline a respektovat zákazníka. Pak
následuje umûlecká fotka, a to je pro mû
uvolnûní - jedno bez druhého u mû nefunguje
ani emocionálnû a ani finanãnû.” Yuri Dojã
nepreferuje Ïádnou z nich. “KaÏdá je nûco
jako dítû. Mám rád v‰echny a pﬁitom je kaÏdé
jiné,” charakterizuje vztah ke sv˘m
fotografiím. MoÏná by vás zajímalo, naã
takov˘ fotograf myslí, co se odehrává v jeho
hlavû, kdyÏ poﬁizuje své zábûry. “Nic. To je
základ v‰eho. Prázdnota, kdyÏ ãlovûk tvoﬁí,
to je to nejdÛleÏitûj‰í. To je princip zen. Aby
se tam ve‰lo to nové...”, ohromuje svou
jednoznaãností odpovûì. Fotografovat se zdá
b˘t jedním slovem jednoduché. Zmáãkne‰
spou‰È a “ono” se to uÏ nûjak uloÏí a vyjde.
VÏdyÈ existují automaty a digitály... co ale
musí ãlovûk pﬁedev‰ím, jestliÏe chce fotit,

BoÏí zemû
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dopovûdûl aÏ pan Dojã: “Îít. Nauãit se Ïít.
Úspû‰ná fotka není v technice, je v proÏívání
Ïivota. Myslím, Ïe star˘ Sudek ﬁekl, Ïe moje
práce je nalézat krásu v kaÏdé situaci. Lidé si
myslí, Ïe musí fotit exotická místa. Ale krása

Yuri Dojã - foto Vûra Kohoutová

je v‰ude, ãlovûk ji musí umût vytáhnout.”
Fotoaparáty stﬁídá tak jednou za osmnáct
mûsícÛ. “Ty doby, kdy se foÈáky dûdily z otce
na syna a dále, jsou nenávratnû pryã. A
rychlost, s jakou se pracuje dnes, je
neskuteãná. Hned, jak nûco odfotím, hodím
to pﬁímo do poãítaãe, takÏe ve stejnou hodinu
se uÏ rozesílají zákazníkÛm ve formátu .jpg
malé rezoluce. Fotky tisknu Epsonem, kter˘
jedin˘ zaruãuje stoletou trvanlivost barvy,”
obrací pozornost hostitel na techniku. “Tón a
styl ve svûtû fotografie udávají kurátoﬁi a
ãasopisy, ne fotografové, jak by se dalo
logicky oãekávat,” objasÀuje dále budoucnost
této kdysi tajuplné umûlecké práce. Dnes se
o fotografii jako o umûlecké práci nediskutuje.

Osamûl˘ chodec

Ty doby jsou pryã. Koneãnû, uÏ se fotka ani
fotkou nenaz˘vá, ale v galeriích ji vidíme
pod názvem Photo Based Art a originály
poﬁizujete za ãástky desítek a stovek tisícÛ
dolarÛ u ‰piãkov˘ch umûlcÛ. Urãitû nikoho
nepﬁekvapí, Ïe práce Yuriho Dojãe zdobí
muzeum souãasné fotografie v Ottawû a a
mnoh˘ch soukrom˘ch sbírek. Jméno Yuri
Dojã se neobjevuje jen v souvislosti s digitální
fotografií, ale i s plakáty. “To je nûco úplnû
jiného neÏ fotka,” ﬁíká, “s plakátem jsem
zaãínal v 80. letech a chytily se. Mûl jsem
‰tûstí,” dodává. Ostatnû, kdy jej tento umûlec
nemûl. Anebo je to v tom, Ïe se umí dívat na
svût, Ïe umí Ïít a proÏívat, Ïe nosí v sobû ty
správné parametry ãlovûãenství a byznysu
souãasnû, ãi Ïe má shÛry nadûleno to správné
chemické sloÏení pro vnímání situace? AÈ je
tomu jakkoliv, s mistrem fotografie, kterou
oznaãuje za poezii, s uãitelem fotografie,
pﬁedná‰ejícím i hodnotitelem rÛzn˘ch soutûÏí
a koneãnû s drÏitelem mnoha prestiÏních cen
i vyznavaãem plnohodnotného Ïivota a
filozofem pﬁíhodného okamÏiku a originality
je v kaÏdém pﬁípadû pﬁíjemné a inspirativní
se setkat.
Pob˘t v jeho spoleãnosti je jako otevﬁít
velkou knihu a nalézat v ní inspiraci. K
Ïivotu. K radosti z nûj. K radosti ze
seberealizace a ze samotného konání. ProtoÏe,
jak sám ﬁíká a vyznává: “Já dûlám pﬁesnû to,
co chci, nyní. Nesním o nûjakém ãase, Ïe
budu fotit to, co chci. Já fotím, co chci. A
myslím, Ïe jsem to dûlal od prvního dne.
âlovûk musí dûlat to, co chce dnes a ne zítra.
A ostatní pﬁijde.”
Vûra Kohoutová
Foto poskytl Y. Dojã
***
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Discover Ability
5th Annual Children s Art Festival

Nov˘ Zábûr Toronto a Markéta Slepãíková
vás srdeãnû zvou na

benefiãní koncert

Jako úvod pátého roãníku dûtského v˘tvarného festivalu, kter˘ se bude konat v budovách
Metro Hall a budovû CBC dne 31. ledna - 3. února 2005, byla v˘stava tradiãních ãesk˘ch
ﬁemesel v kostele sv. Václava, konaná v nedûli 23.ledna 2005. Úãastníci si nejenom mohli
prohlednout ukázky v˘tvarn˘ch prací zhotovené dûtmi ze ZU· Ostrov nad Ohﬁí, Police nad
Metuji a Integrované mateﬁské a základní ‰koly Bezdûkov, ale zároveÀ si tyto techniky pod
vedením v˘tvarnice Kvûtu‰e Belanové a jejich studentek, Moniky Zebischové a Petry
Bene‰ové (ZU· Ostrov nad Ohﬁí) vyzkou‰et. Mlad‰í dûti zaujalo pﬁedev‰ím mramorování
papíru, jiní si oblíbili drátováni, ãi malování na hedvábí, a ti trpûlivûj‰í zkou‰eli ‰tûstí s
paliãkováním (na snímku). Sestﬁih této události a více informací o festivalu bude vysílát v
sobotu dopoledne v 10 hodin Nov˘ Zábûr (OMNI 1 - kanál 4). Velkou zásluhu na
uskuteãnûní této akce mûl pan faráﬁ Libor ·vorãík, kterému chceme touto cestou velmi
podûkovat. ZároveÀ dûkujeme v‰em zúãastnûn˘m, kteﬁí pﬁispûli k pﬁíjemné odpolední
atmosféﬁe a nezapomenutelnému záÏitku. Tû‰íme se s Vámi na dal‰í shledáni na jiÏ
zmiÀovaném festivalu, kde mimo jiné budete moci shlédnout na tﬁi sta ãesk˘ch prací a znovu
si ﬁemesla zkusit.
Konkrétní informace ohlednû poﬁádaného festivalu získáte na tel. ãísle 416/730-8142.
Rita Langrová
***

215 Dundas St. East (No. 5 Hwy.) Waterdown, Ontario

Tel.: (905) 689-6013 * Fax: (905) 689-1457
Banquet Halls for all Functions
Quality * Economy * Care
***

Come and Enjoy

Valentine's
at the

presenting a beautiful, decorated ROOM an International Dinner Buffet
a large, freshly baked SWEET TABLE all available all night
with good coffee, good company a great music

Saturday, February 12, from 6 p.m.
by reservation only

$ 35 - per person - total price
Please pick up your tickets ahead of time at the
Your table will be reserved for the number in your party and ready for you. No
matter when you arrive.
Doors open 6 p.m.* Dinner from 7:30 p.m. * Dancing after.

Visit us at www.eureka4you.com/bohemian/
or www.banquethallsontario.com

na podporu televizního vysílání,
kter˘ se koná
v sobotu 26. února 2005 od 20.00
v restauraci Praha na Masaryktownu.
Koncertu se úãastní v‰echny pﬁední ãeské torontské kapely.
Rezervace a informace na tel: 416/763-2627
Adresa restaurace:
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough
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NasneÏilo, autá stáli hodiny
v kolónach
Bratislava-sme (ãtk, wm, eta) - Sneh, ktor˘
napadal v noci na piatok, ochromil na strednom
Slovensku dopravu. ªudia najmä v Banskej
Bystrici a Kremnici mali problém dostaÈ sa do
práce. Niektoré obce boli odrezané od sveta.
V okresoch Banská Bystrica a Brezno vyhlásili
kalamitn˘ stav.
Najhor‰ia situácia bola na horsk˘ch
priechodoch - âertovica bola väã‰inu dÀa
neprejazdná, komplikovaná bola aj situácia
na ·turci a Donovaloch, kde strávil dve apol

hodiny v kolóne aj minister zdravotníctva
Rudolf Zajac.
Neìaleko Kraºovian smerom na RuÏomberok
sa na ceste skríÏil kamión a vodiãi ãakali v
kolónach aj ‰tyri hodiny.
Niekoºko ºudí sa ÈaÏko zranilo pri dopravnej
nehode linkového autobusu neìaleko
Bánoviec nad Bebravou.
Sneh neskomplikoval Ïivot len na Slovensku.
V susednom Rakúsku pri nehodách na klzk˘ch
cestách zahynulo najmenej päÈ ºudí.
Postihnut˘ bol najmä juh.
DáÏì a následná veterná búrka so siln˘m
sneÏením znemoÏnila v Kitzbüheli
organizátorom pripraviÈ traÈ superobrieho
slalomu na Svetovom pohári v lyÏovaní.
***

V˘predaj storoãia bol aj podvodom
BRATISLAVA -sme- Peter Csernak-Carrefour
podviedol pri novoroãnom v˘predaji
zákazníkov, tvrdí Slovenská obchodná
in‰pekcia (SOI). Za poru‰enie zákona hrozí
Carrefouru dvojmiliónová pokuta.
In‰pektori pri kontrole zistili, Ïe obchod klamal
pri uvádzaní pôvodnej ceny, úãtoval vy‰‰ie
ceny, neÏ uvádzal leták a mal aj nedostatok
akciového tovaru.
Napríklad fotoaparát stál pred v˘predajom
tisíc korún, ale Carrefour tvrdil, Ïe jeho
pôvodná cena bola 6-tisíc. Podobne pri mobile
zv˘‰il pôvodnú cenu na letákoch zo 7690 na
13-tisíc korún. Zákazníci mali v t˘chto
prípadoch myln˘ dojem, Ïe kúpou vo v˘predaji
u‰etrili oveºa viac, neÏ bola skutoãnosÈ.
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Ústredná riaditeºka SOI NadeÏda Machútová
povaÏuje dokonca za moÏné aj také prípady,
Ïe zákazníci zaplatili za niektoré v˘robky vo
v˘predaji e‰te viac ako pred ním. Riaditeº
bratislavskej in‰pekcie ªubomír Opálka tvrdí,
Ïe Carrefour klamal o pôvodnej cene pri
väã‰ine elektrospotrebiãov.
Napriek pokute bol v˘predaj pre Carrefour
úspe‰n˘. Jeho trÏby vzrástli oproti
predchádzajúcemu roku asi dva a pol
násobne.
V˘robky, na ktoré bola najväã‰ia zºava, si
veºakrát rozobrali zamestnanci e‰te pred
spustením v˘predaja. Tovar uÏ niekoºko dní
predt˘m dali do skladu a v deÀ v˘predaja ho
jednoducho nablokovali. “Jeden zamestnanec
si práve kamerou, ão takto kúpil, natáãal to
‰ialenstvo, ktoré tam prebiehalo,” hovorí
Machútová.
Viac neÏ pokuta ublíÏi obchodnému reÈazcu
po‰kodenie dobrého mena, myslia si
in‰pektori. Zákazníci by si podºa Machútovej
mali rozmyslieÈ, ako sa k nim obchod správa
a ako sa oni budú správaÈ k nemu.
Akcia Carrefouru sa volala V˘predaj storoãia
a na otvorenie obchodov ãakali v ten deÀ
davy ºudí niekoºko hodín.
S predstaviteºmi spoloãnosti Carrefour sa
nám vãera nepodarilo spojiÈ.
***
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Nejoblíbenûj‰í politik?
Ministr Dostál

Petr ChudoÏilov: Îupan

Praha-mfd (vot, jp) - Ministr kultury Pavel
Dostál porazil Petru Buzkovou a stal se
nejoblíbenûj‰ím ãesk˘m politikem.
Podporu 61 procent lidí je‰tû nikdy nemûl.
“Lze v tom spatﬁovat sympatie veﬁejnosti
s jeho bojem se závaÏnou chorobou,”
vysvûtluje ﬁeditel agentury STEM Jan
Hartl. Naopak nejménû sympatick˘ je
lidem ‰éf komunistÛ Miroslav Grebeníãek.
Nejménû znám˘m ãlenem vlády je její
místopﬁedseda Martin Jahn. Nezná ho
témûﬁ ‰edesát procent lidí, kter˘m vládne.
I kdyÏ se ODS a âSSD snaÏí budit zdání,
Ïe jejich programy jsou nesmiﬁitelné jako
voda a oheÀ, jejich voliãi takoví nejsou. Z
prÛzkumu vyplynulo, Ïe tﬁetina pﬁíznivcÛ
pravicové ODS má ráda pﬁedsedu
sociálních demokratÛ Stanislava Grosse.
A ãtvrtina voliãÛ levicové âSSD na oplátku
pﬁíznivû hodnotí ‰éfa obãansk˘ch
demokratÛ Mirka Topolánka. Politolog
Bohumil DoleÏal to vysvûtluje tím, Ïe
‰éfové obou stran nejsou pﬁíli‰
kontroverzní, a proto se mohou líbit i
obãanÛm, kteﬁí je zrovna nevolí. “Svûdãí
to samozﬁejmû i o toleranci voliãÛ ODS
smûrem k âSSD a naopak,” dodal.
·éfové parlamentních politick˘ch stran
si proti listopadovému prÛzkumu STEM
v‰ichni polep‰ili. Stanislavu Grossovi se
pﬁitom podaﬁilo zastavit propad popularity,
kter˘ trval nepﬁetrÏitû od bﬁezna minulého
roku, tedy od doby, kdy jeho âSSD tápala.
Krize ve stranû vloni v létû nakonec
vyvrcholila pádem Vladimíra ·pidly,
kterého v ãele strany i vlády nahradil
právû Gross. Z opoziãní ODS se nejvíce
daﬁí ‰éfovi Mirku Topolánkovi a také
praÏskému primátorovi Pavlu Bémovi.
Za ním následuje ministr zahraniãí Cyril
Svoboda (KDU-âSL) a ministr financí
Bohuslav Sobotka (âSSD).
***

MuÏ 43 let 180 cm,
z Toronta, zaji‰tûn˘, hledá
hodnou Ïenu pro váÏn˘ vztah.
33-43 let. Zn.: Pﬁíroda,
cestování, lyÏe.“

Tel.: 416/245-7016.
Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU. Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin
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„Zlobiv˘ch“ dûtí pﬁib˘vá,
potﬁebují vlastní ‰koly
Praha-mfd (jab) - Zaãíná to b˘t váÏn˘
problém. Dûtí s poruchami chování rychle
pﬁib˘vá. Je‰tû pﬁed patnácti lety pﬁipadalo
jedno nevyléãitelnû „zlobivé“ dítû na
stovku sv˘ch vrstevníkÛ. Dnes uÏ je jich
ãtyﬁikrát víc. „Jednou z pﬁíãin je, Ïe rodiãe
na dûti nemají dost ãasu. Navíc se rodí
ãím dál víc dûtí nedono‰en˘ch, které
mívají mozkové poruchy,“ vysvûtluje
ﬁeditelka Pedagogicko-psychologické
poradny v Praze 5 Zdena Michalová.
Odborníci pﬁitom varují: bûÏné ‰koly si
s tûmito dûtmi neumûjí poradit. A apelují,
aby v kaÏdém kraji v âesku vznikla
alespoÀ jedna ‰kola vyhrazená mal˘m
neposedÛm. Tak aby uÏ nemuseli konãit
v psychiatrick˘ch léãebnách a ústavech
jako nevzdûlavatelní, jako je tomu nyní.
Podobná zaﬁízení pﬁitom mohou v˘raznû
sníÏit i poãet dûtí, které v budoucnu
pﬁekroãí zákon.
Nûkteré magistráty uÏ na apel sly‰í:
jedna taková ‰kola stojí na praÏském
Zlíchovû. A druhou chystají v Brnû, kde
mají zatím jen speciální tﬁídy pro „zlobivé“
dûti. „KdyÏ se k nám dítû dostane vãas,
nejlépe hned na prvním stupni základní
‰koly, dokáÏeme ho zachránit. âím
pozdûji pﬁijde, tím je nadûje men‰í,“ ﬁíká
ﬁeditelka speciální ‰koly na praÏském
Zlíchovû Helena Hainová.
Kontakt se spoluÏáky tyhle dûti navazují
zásadnû fyzicky: po‰Èuchováním,
popichováním, pohlavkem. Pﬁi vyuãování
vykﬁikují, pobíhají a nedokáÏou se ani
chvíli soustﬁedit.
Narodit se s váÏnou poruchou chování
je pro dítû jako prokletí: po úspûchu,
pozornosti a lásce touÏí mnohem víc neÏ
jeho vrstevníci. JenÏe sv˘m chováním
dosahuje pravého opaku. Z první ‰koly je
obyãejnû vyhodí hned v první tﬁídû. A pak
uÏ mûní jednu ‰kolu za druhou.
„Zrovna teì nám do sedmé tﬁídy
nastoupí chlapec, kterého postupnû
vyhodili z pûti ‰kol. Dokonce i ze zvlá‰tní
‰koly. Nakonec skonãil v psychiatrické
léãebnû v Opaﬁanech, kde ho mohli jen
tlumit léky. TûÏko ﬁíct, jestli ho je‰tû
dokáÏeme zvládnout,“ vysvûtluje
Hainová.
Kdyby se chlapec dostal do speciální
‰koly o pár let dﬁív, ‰lo by ho pr˘ „zachránit“
skoro s jistotou.
***

Topolánek shání spojence
v cizinû
Praha-mfd/VÁCLAV DOLEJ·Í s
pﬁispûním Jindﬁicha ·ídla-·éf opoziãní
ODS Mirek Topolánek, favorit na pﬁí‰tího
premiéra, se chystá na pﬁevzetí moci ve
velkém stylu: zaãal se scházet s lídry
pravicov˘ch stran ze Slovenska,
Maìarska a Polska, tedy zemí takzvané
visegrádské ãtyﬁky. Konzervativci se radí,
jak po volbách co nejrychleji zavést
reformy. A jak porazit vládnoucí socialisty,
kteﬁí se jim v‰ude snaÏí “vyzobávat” z
programu pﬁitaÏlivé téma sniÏování daní.
Mirek Topolánek se kvÛli tomu uÏ se‰el
s lídrem maìarského opoziãního sdruÏení
Fides Viktorem Orbanem, s nímÏ má
stejn˘ problém: energického soupeﬁe v
ãele socialistické vlády, kter˘ se snaÏí
stranu modernizovat a pﬁetáhnout pravici
ãást voliãÛ.
“Tamní premiér Ferenc Gyurcsány je
jak˘si maìarsk˘ Gross,” vysvûtluje
Topolánek. “Vytûsnil z vedení strany ﬁadu
dÛchodcÛ, pﬁedstavuje jakousi novou
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tváﬁ, tváﬁí se jako nov˘ Tony Blair.”
Porazit socialisty chtûjí stejn˘m
zpÛsobem: zavedením rovné danû, kdy
v‰ichni lidé i firmy mají platit stejnû vysoké
odvody bez rozdílu pﬁíjmÛ. “UvaÏujeme o
tom, jinak ztrácíme konkurenãní v˘hodu
proti zemím s rovnou daní,” ﬁekl Orbán.
Ale Topolánek se chce setkávat nejen s
ním, pﬁi‰el s nápadem vytvoﬁit neformální
“konzervativní Visegrád”. Letos se má
ãtveﬁice poprvé sejít v Praze na
konferenci. “Chceme, aby centrální
Evropa byla pravicová. Je ‰ance, Ïe u
nás, v Polsku i v Maìarsku vyhraje pﬁí‰tí
parlamentní volby pravice,” ﬁíká pﬁedseda
ODS.
Pravicové je zatím jen Slovensko, kde
vládne premiér Mikulá‰ Dzurinda. Právû
jeho reformy, tedy sniÏování daní a ‰krtání
sociálních dávek, jsou pro zb˘vající tﬁi
vzorem.
Pokud tedy âe‰i, Maìaﬁi a Poláci chtûjí
vûdût, co je ãeká po nástupu pravicov˘ch
vlád, staãí se podívat, jak se Ïije lidem na
Slovensku.
“Reformy na Slovensku jsou úspû‰né,
ale záleÏí, z jakého pohledu. Z hlediska
státu se mluví o tatranském tygrovi,
protoÏe reformy pﬁilákaly zahraniãní
investice a v nov˘ch továrnách jsou
pracovní pﬁíleÏitosti,” ﬁíká Vladimír Le‰ka
z Institutu mezinárodních vztahÛ.
“Druhá vûc je jejich sociální dopad,”
pﬁipomíná nepopulární a bolestivé ‰krtání
sociálních dávek ãi zavedení poplatkÛ ve
zdravotnictví.
“Musíte lidem velmi otevﬁenû ﬁíkat
pravdivé vûci: pohodlí je tﬁeba zaplatit,”
radí sousedÛm v opozici slovensk˘
premiér Dzurinda, ‰éf demokratické a
kﬁesÈanské unie.
Kromû reforem plánuje TopolánkÛv
“konzervativní Visegrád” i spoleãn˘
postup v Evropské unii, které se nelíbí
v˘razné sniÏování daní v nov˘ch zemích.
“V ODS vidíme blízkého partnera,
pﬁedev‰ím co se t˘ãe na‰í evropské
agendy,” ﬁíká pﬁedák Jan Rokita z polské
Obãanské platformy, která je stejnû jako
obãan‰tí demokraté euroskeptická.
Zatímco se sousedy se chce Mirek
Topolánek bavit o reformách, v Británii
bude na jaﬁe sledovat závûr volební
kampanû opoziãních konzervativcÛ.
A zﬁejmû v kvûtnu na vlastní oãi uvidí,
jak jeho pﬁátelé a jedni z nejbliÏ‰ích
zahraniãních spojencÛ prohrávají volby.
Nic jiného neÏ tûÏká poráÏka, uÏ tﬁetí v
ﬁadû, od vládnoucího Tonyho Blaira
(jehoÏ se snaÏí napodobovat
stﬁedoevrop‰tí socialisté) totiÏ místní
konzervativce podle prÛzkumÛ s nejvût‰í
pravdûpodobností neãeká.
“Kromû toho uvaÏuji, Ïe bych ten pobyt
v dobû voleb spojil s nûjak˘m intenzivním,
nejlépe tﬁít˘denním jazykov˘m kurzem,”
ﬁíká Topolánek.
***

Bush a Putin sa v Bratislave
stretnú na ‰tyri hodiny
BRATISLAVA - Slovenská strana stále
nepozná Ïiadne podrobnosti o summite
prezidentov USA a Ruska Georgea W.
Busha a Vladimira Putina v Bratislave.
“Koncom tohto t˘ÏdÀa prídu na
Slovensko pracovné tímy oboch
prezidentov a spresnia v‰etky detaily,”
povedal ‰éf prípravného v˘boru Miroslav
Lajãák, ktor˘ sa vrátil z postu veºvyslanca
v Srbsku a âiernej Hore. Aj miesto
stretnutia, ktor˘m má byÈ Bratislavsk˘
hrad, podºa neho obe strany potvrdia, aÏ
keì ho uvidia.

“Ponúkli sme im iba hrad, ale sú stále aj
iné alternatívy,” povedal Lajãák. Hoci
stretnutie na hrade e‰te nie je isté,
ministerstvo zahraniãn˘ch vecí uÏ
pripravilo logo summitu, ktorého
symbolom je práve hrad.
“Pracovné stretnutie Busha a Putina by
malo trvaÈ ‰tyri hodiny vrátane
pracovného obeda a tlaãovej
konferencie,” povedal Lajãák. Podºa neho
je predpoklad, Ïe oboch prezidentov budú
sprevádzaÈ aj manÏelky. Ich program
chce prípravn˘ v˘bor zorganizovaÈ za
pomoci bratislavského magistrátu.
Predstavitelia slovenskej diplomacie
predpokladajú, Ïe do Bratislavy by mala
prísÈ aj nová ministerka zahraniãn˘ch
vecí USA a “najsilnej‰ia Ïena sveta”
Condoleezza Riceová a jej rusk˘ partner
Sergej Lavrov.
Obaja prezidenti v Bratislave prespia.
Bush príde na Slovensko deÀ pred
summitom, Putin zase zostane na
náv‰teve e‰te deÀ po jeho skonãení.
Suma 205 miliónov korún, ktorú
vyãlenilo ministerstvo vnútra zo svojho
rozpoãtu na bezpeãnosÈ stretnutia, asi
nebude koneãná. Prípravná skupina,
zloÏená z ºudí z 12 ministerstiev,
pripravuje pre vládu materiál, ktor˘ bude
obsahovaÈ “poÏiadavky v‰etk˘ch rezortov
na materiálno-technické a finanãné
zabezpeãenie summitu”.
Juraj Tomaga, hovorca ministerstva
zahraniãn˘ch vecí, povedal, Ïe hlavn˘
prínos summitu by mal byÈ vo zviditeºnení
Slovenska vo svete, aj vìaka prítomnosti
asi 1500 novinárov. V spolupráci so
Ïupami im chce ministerstvo podºa neho
ukázaÈ “ão najviac zo Slovenska”. Pre
Ïurnalistov bude pripravená kyvadlová
doprava z tlaãového centra v Inchebe do
okolia mesta.
“Pripravujeme
mimoriadne
bezpeãnostné opatrenia, pretoÏe
Amerika je vo vojnovom konflikte v Iraku.
Musíme poãítaÈ s demon‰tráciami,
teroristick˘mi útokmi ãi s beÏn˘mi
ohrozeniami,” povedal pre agentúru SITA
Ján Packa, ‰éf Úradu na ochranu
ústavn˘ch ãiniteºov.
***
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Restaurants-Deli's
Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

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

Hezkou pﬁítelkyni,
(51-61 let)
k dopisování ãi k tanci,
hledá urostl˘ âechoslovák.
E-mail:
ahoyX@hotmail.com
ãi dopis s fotem do
redakce. Zn.: „AHOJ!“
1503-2

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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Za Dagmar Táborskou

Nabízím minerální vody

Mattoni a Magnesia.
Pﬁírodní i s pﬁíchutí!
Cena od 9 dolarÛ za jedno balení (6x1,5 litru)
Pﬁi vût‰ích odbûrech sleva!
Dovoz (minimálnû pût balení) po Torontû a okolí zdarma.

Kontakt - Lubo‰: 416/527-0461
e-mail: lubos11@atlas.sk
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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 ...

Velká v˘prodej: 200 knih se slevou v hodnotû 5, 7,50 a 10 dolarÛ!
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.)

Volejte, pi‰te, mailujte, rádi se Vám budeme vûnovat!
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

právnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû nov˘ velice
úspû‰n˘ televizní seriál reÏiséra Karla Smyczka

MÍSTO NAHO¤E
kter˘ ve tﬁinácti dílech nás uvádí do Ïhavé ãeské
souãasnosti trÏního hospodáﬁství v moderním satelitním
mûsteãku, které sk˘tá ﬁadu dramatick˘ch i humorn˘ch
situací. Praktiky drav˘ch podnikatelÛ, starosti lidí
bojujících s finanãní tísní, lidská pﬁetváﬁka, intriky,
závist, zklamání se mísí s novû vznikajícími milostn˘mi
vztahy, pﬁátelstvím, pracovními úspûchy, chvílemi ‰tûstí i
drobn˘mi radostmi, které pﬁiná‰í bûÏn˘ Ïivot.
Hrají: O. Vetch˘, B. Munzarová, ·. Sta‰ová, M. Táborsk˘,
T. Hanák, P. Jungmanová, B. Seidlová, V. Ra‰ilov, J.
Somr, V. Cibulková a mnoho jin˘ch.

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

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

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

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.
Nové i levné antikvariátních knih
O katalog nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742 Fax: (514) 425-0742
e-mail: cskniha@sympatico.ca web page: www.cskniha.com

Dá‰a Táborská se narodila v roce 1935 v Praze. Neuvûfiitelnû talentovaná a
tvofiivá filmová stfiihaãka a reÏisérka zemfiela 21. ledna 2005. Mimo to se
vûnovala keramice a zahradnictví.
Mezi projekty, na kter˘ch se podílela
bylo pfiedstavení promítané na více
pláten pro Energy Pavilion pro
Disney World v Orlandu a pro EXPO
86 ve Vancouveru show o
komunikaci promítané na deseti
obrazovkách. PfiestoÏe byla velmi
váÏnû nemocná, dokázala se svou
chorobou bojovat a získala tak dal‰í
dva a pÛl rokÛ Ïivota. Václavu
Táborskému
vyslovujeme
upfiímnou soustrast.
K úmrtí Dá‰i Táborské napsal
Josef ·kvoreck˘: V lidském Ïivotû
jsou chvíle, kdy ani ãlovûk jako já, jenÏ se Ïiví slovy, slova nenalézá. Dá‰a byla
sluníãko, které se nikdy neschovalo za mrak - aÏ teì. V‰em, kdo jsme ji znali,
pfiekryl je ãern˘ mrak smutku. Ale mrak lemuje zlatá záfi vzpomínky - tu Ïádné
mraãno nezastíní, pokud zÛstanou naÏivu ti, ktefií vzpomínají. Odpoãívej v
pokoji, Dagmarko! TvÛj Josef ·kvoreck˘.
Nelze neÏ souhlasit. TûÏko lze nalézt slova, ale nalezl jsem krásn˘ pfiíbûh v
kníÏce Václava Táborského Pamûti toãomana.
***
Pavel Kohout z toho udûlal tragédii
Byla to asi nejbláznivûj‰í svatba století. Inspirovala pÛvodní divadelní hru a
úspû‰n˘ celoveãerní film. Pfiíbûh mûl dramatickou zápletku: nevûsta se
nedostavila na Staromûstskou radnici, kde ãekaly stovky filmafiÛ. Utekla
veãer pfied obfiadem s pochybn˘m individuem. Které si pak tajnû vzala asi o
‰est t˘dnÛ pozdûji. Pavel Kohout tu historku zdramatizoval ve hfie Taková
láska. Stejnojmenn˘ film podle té slavné události natoãil reÏisér Jifií Weis.
JenÏe v obou pfiípadech byl pfiíbûh koncipován jako drama. Podle mého názoru
to byla spí‰e komedie. Ta nevûsta byla má pozdûj‰í Ïena Dagmar. To pochybné
individuum jsem byl já.
Kdyby vám tu pfiíhodu vyprávûla má Ïena, její rodiãe nebo její pÛvodní
Ïenich, skladatel Milo‰ Vacek, ty verze by se naprosto li‰ily. ProtoÏe tohle jsou
mé pamûti, popí‰u události tak, jak jsem si je zapamatoval já.
Na‰im profesorem stfiihu na FAMU byl svérázn˘ a ostfiílen˘ stfiihaã Antonín
Zelenka. Pracoval mimo jiné na v‰ech filmech Otakara Vávry a dílech mnoha
vyhlá‰en˘ch reÏisérÛ. V jeho stfiiÏnû jsem pfii práci na svém absolventském
filmu poznal mladou krásnou dívenku, která se jmenovala Dagmar Hyková.
Bylo ji tehdy asi ‰estnáct let. V té dobû ve stfiiÏnû - to mi vyprávûla mnohem
pozdûji - Zelenka pracoval s Otakarem Vávrou na díle tak tajném, Ïe kotouãe
filmu po pracovní dobû zamykali do ocelové skfiínû. ProtoÏe krabice byly
popsány provokujícím slovem Láska, to nevinné, ale zvûdavé poupátko jednou
veãer poãkalo, aÏ oba klasikové odejdou. Vûdûla, kde je klíãek schován.
Vloupala se do skfiínû a kotouãe zaloÏila na stfiihací stÛl. Oãekávala, Ïe teì se
dozví nûco tajného, moÏná zakázaného. Za tím slovem se mohlo skr˘vat cokoli.
Spustila film. A jela a jela. JenÏe bylo to pro ní zklamání. Vávrova Láska byl
totiÏ hodinov˘ dokument o nehynoucí lásce… ãeského lidu k Sovûtskému
svazu.
Krátce po dokonãení svého absolventského filmu jsem ‰el na vojnu a vrátil
se do Prahy na podzim roku 1954. V prosinci jsem jel autobusem z Barrandova
domÛ a potkal jsem tu krásnou Dá‰u. Mezitím uÏ pfiedvedla svÛj okouzlující
úsmûv jako komparsistka v mnoha ãesk˘ch celoveãerních filmech. ProtoÏe
jsem se teprve nedávno vrátil do civilizace, zeptal jsem se jí, jestli by se mnou
ne‰la do vinárny Bystrica na Národní tfiídû zatanãit ãardá‰. Dagmar to vypráví
trochu jinak. Pr˘ jsem se na ní zahledûl a zachmufienû jsem se zeptal:
„âarrdá‰?“ (Tehdy jsem je‰tû ráãkoval, ale to mû pozdûji pfie‰lo). ·li jsme spolu
do Bystrice, tanãili tanec ugrofinsk˘ch pastevcÛ a pak spolu tu chodili, tu
nechodili. V jednom z tûch rozhádan˘ch období to uÏ Dagmar vzdala. Za
nového pfiítele si vybrala skladatele Milo‰e Vacka. Já na ní obãas ãíhal v
prÛjezdu mezi Loty‰skou a Rooseveltovou ulicí, pak na ní pfii návratu domÛ
vybafl a uji‰Èoval ji o své nehynoucí lásce.
JenÏe schylovalo se k fieckému dramatu. Poãátkem dubna roku 1956 byly
mnoha filmafiÛm rozeslány pozvánky na svatbu Dagmary s Milo‰em Vackem,
plánovanou na konec mûsíce. Je‰tû pfied tím jsme se s Milo‰em náhodnû
potkali v baru 5P na Václaváku a jako gentlemani jsme u barového pultu
uzavfieli patfiiãnou dohodu. Kdyby ná‰ obdivovan˘ objekt dal jasnû najevo, o
koho se zajímá, pak ten druh˘ muÏ ãestnû ustoupí. Nedivte se, byli jsme v
povzneseném stavu.
Den pfied ohlá‰enou svatbou jsem sedûl znaãnû nazelenal˘, doma na
Bûlehradské tfiídû a ãekal na zazvonûní telefonu. Trvalo to dlouho, ale nakonec
to dlouho, ale nakonec to cvrnklo. Byla to Dagmar a bulila. „Já… já si mám
zítra vzít Milo‰e. Co mám dûlat? ¤ekl jsem jí, aby za mnou pfiijela. Poãkal jsem
na ní dole. První tramvaj jela na Smíchovské nádraÏí. První vlak odjíÏdûl do
¤evnic. V první hot˘lku vedle nádraÏí jsme pfieãkali noc pfied její svatbou.
Ráno ale Dagmar vûdûla, Ïe musí domÛ. Bál jsem se jí pustit, ale nakonec bylo
po jejím. Odjel jsem domÛ a zase jsem ãekal. Pak zazvonil telefon. Byl to Milo‰
Vacek. Sice na‰tvan˘, ale jak jsme si to dohodli, gentlemansk˘. Oznámil, Ïe
ustupuje. Z jejich svatby se‰lo. Banda barrandovsk˘ch filmafiÛ, která ãekala
pfied Staromûstskou radnicí, se veselky nedoãkala a ‰la hladová domÛ. To by
nevadilo. Ale ode‰li s vyprahl˘m hrdlem, coÏ mi pak dlouho nemohli
zapomenout. MÛj ‰vagr Karel Hyka si nedávno na tu událost vzpomnûl a
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uznale se rozchechtal: „Já jsem k nám domÛ vodil kamarády snad e‰tû deset
dní po t˘ nepodafien˘ svatbû, aby se pofiádnû najedli. To si nedovede‰
pfiedstavit, co nám doma zbylo jídla, chlebíãkÛ a dortÛ!“
Kvûten je pr˘ mûsíc novomanÏelÛm nepfiízniv˘. Rozhodl jsem se, Ïe k na‰í
svatbû dojde první sobotu v ãervnu - 2. 6. 1956. Odjel jsem ráno do Dejvic.
Poãkal jsem aÏ Dagmafiini rodiãe odejdou do práce a dobûhl do tfietího patra.
Dagmar si vzala nóbl ‰aty do ta‰ky a jela se mnou na Vinohrady. Tam jsem se
pfievlékl z man‰estrákÛ do jakéhosi obleku, má nastávající do toho dovezeného
kost˘mku a vyrazili jsme na Národní v˘bor Prahy 2, kter˘ tehdy byl ve
Vodiãkovû ulici, poblíÏ místa, kde je dnes Novomûstsk˘ pivovar. Podplatili
jsme dva úfiedníky, aby nám ‰li za svûdky. Dagmar se je‰tû schovala na
dámské toaletû, protoÏe znovu zaváhala, ale já jsem tam vnikl, ukecal ji a za
pût minut jsme uÏ dostali oddací list.
KdyÏ jsme ‰li pû‰ky Îitnou ulicí nahoru potkal nás mÛj reÏijní kolega Josef
Kofián. Bystfie si v‰iml ãervené rÛÏe v Dagmafiinû drdolu a zavtipkoval.
„Vypadáte jako kdybyste ‰li ze svatby!“ V‰ichni jsme se tomu dobrému vtipu
zasmáli. U matky (byla v práci a taky o niãem nevûdûla) jsme se oba pfievlékli
do turistického. Jeli jsme na Denisovo nádraÏí, které se tehdy jmenovalo jinak
(Praha-Tû‰nov, pozn. redakce). Cestou jsme si v restauraci Axa na Pofiíãí dali
svatební obûd. âí‰níka jsme zmátli tím, Ïe jsme si objednali jednu polévku se
dvûma lÏícemi. Z nádraÏí jsme poslali telegramy HykÛm a mé matce. Prozradili
jsme jim, Ïe do‰lo k tajné svatbû.
Svatební víkend jsme strávili na Kokofiínû. V nedûli jsme se vrátili do Dejvic,
abychom ãelili prÛseru. JenÏe ten sobotní telegram byl je‰tû ve schránce
nedodán. A doma nikdo. ·li jsme do zahrádkáfiské kolonie na Trojském
ostrovû (pozdûji v‰echny zahrádkáfie vystûhovali na Suchdol a postavili tam
ãistící stanici. Teì je zase chtûjí vystûhovat ze Suchdola, protoÏe tudy pr˘
povede dálnice). Na záhonku pracoval jen tchán Karel Hyka. Pomalu jsme se
blíÏili. Dagmara zaãala breãet. Její otec mechanicky pfiehazoval lopatu hlíny
za lopatou. Nikdo nic nefiekl. Tchán si zfiejmû myslel, Ïe má dceru v jiném
stavu. âekal s ãím vylezeme.
Zeptal jsem se: „Nedostali jste nic? My vám poslali telegram.“
„Ne.“
Nadechl jsem se a povûdûl jsem mu o svatbû. Dal‰ích nûkolik lopat bylo v
tichosti pfiehozeno. „Ví uÏ to matka?“
„Neví,“ zabreãela Dagmarka, „nebyla doma.“ Tchán se potmû‰ile u‰klíbl.
Dovedl si pfiedstavit, co bude následovat. Zase ticho. Pak je‰tû pfiihodil nûkolik
slov o tom, Ïe si musíme jeden druhého váÏit. NaãeÏ jsme se vrátili zpátky do
Dejvic.
Marie Hyková, Ïena, která se proti své vÛli stala mou tch˘ní byla uÏ doma.
Telegram mûla uÏ pfieãten˘. Na zaãátek nûco u‰tûpaãnû podotkla, ale bylo
jasné, Ïe k hlavnímu monologu teprve dojde. Zatím jsme oba dostali zmateãnou
kombinaci kakao a chleba se sádlem. Sotva jsme se zakousli, matka spustila:
„Co ste to udûlali, vy jedny, jak jste mohli…“ StûÏí jsem spolkl poslední sousto.
Teatrálnû jsem z lavice sebral svÛj ledabyle pohozen˘ svetfiík a pfiistoupil k
novomanÏelce. „Sbohem Ïeno.“ Nûkam jsem ji políbil. Asi na nos.
Tchynû se podivila. „Kam jde‰?“
Rozhodil jsem rukama: „No, co mám dûlat? Zatím budeme oba bydlet doma,
jinak to nejde.“
Marie Hyková se zamraãila: „Kam bys chodil? Tamhle jsem vám uÏ ustlala!“
Tak jsem se po mnoha letech nastûhoval zase do Dejvic. Hykovi byli
vynikající. Od prvního dne po svatbû nás pfiijali, do na‰ich obãasn˘ch hádek
nezasahovali a byli perfektními rodiãi. Otci jsme mohli jeho grandsk˘ postoj
oplatit dvakrát bûhem jeho náv‰tûvy Kanady. Nejvíc mû mrzí, Ïe Marii Hykové
jsme se nemohli za její laskavost revan‰ovat - zemfiela roku 1964 na rakovinu
Ïaludku.
S Dagmarou jsme spolu dodnes. Pofiád se smûje tak krásnû, jako kdyÏ jí bylo
‰estnáct.
Pamûti toãomana, Toronto/Praha 2000.
***
Pohfieb D. Táborské se koná v Jerrett Funeral Home, 6191 Yonge St., pod
Steeles, v˘chodní strana, ve ãtvrtek 27.1. ve 14:00.

Z tajné svatby Dá‰i a Václava Táborsk˘ch v roce 1956
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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
Early Bird Special for Spring and Summer
Zakupte si letenky za zlevnûné ceny a u‰etﬁíte!

Zpáteãní letenka Toronto-Praha:
14. 4. - 30. 4. 2005
1. 5. - 24. 5. 2005
2. 6. - 14. 6. a 25. 7. -10. 9. 2005

od 649 dolarÛ + danû
od 739 dolarÛ + danû
od 859 dolarÛ + danû

Prodej zlevnûn˘ch letenek konãí 12. února 2005

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

HOT SPRING & SUMMER SEAT SALE
CZECH AIRLINES (SYSTEM WIDE)

Prague - Bratislava - Kosice - Brno - Ostrava -Vienna Budapest - Warsaw - Krakow
Departure between:
14th - 30th Aprilfrom
659.00 CAD + tax
01st - 24th May from
739.00 CAD + tax
02nd - 14th June from
859.00 CAD + tax
25th July-10th September
Sale ends: 12th February 2005,
limited space, for new booking only

For more information call

416-504 3800

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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Dvû mûsta
V poslední dobû v anketách o tom, jaké je
nejkrásnûj‰í, nejpﬁíjemnûj‰í a k Ïivotu
nejvhodnûj‰í mûsto na svûtû,
posuzováno z mnoha hledisek, ocitl se
Vancouver na ãelním, ve zprávû, kterou
jsem ãetl naposled, dokonce na prvním
místû. Pﬁed ãasem umístila se i Praha
v˘bornû na jednom z pﬁedních míst.
Stejnû tak sly‰el jsem jiÏ nûkolikrát od
KanaìanÛ, kteﬁí v Praze nûjak˘ ãas pobyli
(od jednoho docela nedávno), Ïe
nejkrásnûj‰ím mûstem na svûtû je právû
ona.
MÛÏe si ãlovûk pﬁát více neÏ to, Ïe v
jednom z vychválen˘ch mûst se narodil a
ve druhém uÏ léta Ïije?
Otázku ponechávám bez odpovûdi.
Místo toho mne napadlo pokusit se o
zcela osobní porovnání obou mûst. Jejich
pﬁedností, stejnû jako nedostatkÛ.
Na‰tûstí po zmûnû reÏimu mohl jsem se
do rodného mûsta uÏ nejednou podívat a
tak moje poznatky mohou b˘t smûsicí
dávné zku‰enosti i té nejãerstvûj‰í.
Na‰e cesta vedla na západ, po oné
pohromû, která pﬁi‰la z v˘chodu, v
podstatû po téÏe rovnobûÏce.
Praha nachází se témûﬁ pﬁesnû na
rovnobûÏce padesáté (50 stupÀÛ, 05")
zatímco Vancouver na ãtyﬁicáté deváté.
To jsou ale údaje sobû nejpodobnûj‰í.
Zatímco Praha má zhruba 1.21 milionÛ
obyvatel, pÛvodní Vancouver (Vancouver
City) 500,000, ale vãetnû jednotliv˘ch
distriktÛ (Great Vancouver) poskytuje
bydlo zhruba 2 milionÛm obyvatel a jeho
rozloha je 5.8 krát vût‰í (2,878 ãtvereãních
kilometrÛ) neÏ rozloha Prahy. To dle mého
není dostateãn˘m dÛvodem, aby veﬁejná
doprava v Praze byla neskonale lep‰í,
dokonalej‰í pﬁesnûji fungující neÏ ta ve
Vancouveru.
Zatímco ve Vancouveru v pﬁípadû
vypjaté a Ïivotu hrozící situace ohroÏená
osoba volá ãíslo 911, v Praze pro ten úãel
vyhrazena jsou ãísla jiná: ambulance 155,
policie 158, mûstská policie 156, poÏárníci
150.
Prahou protéká kdysi stﬁíbropûnná
Vltava pﬁepásaná ãtrnácti mosty vãetnû
mostÛ Ïelezniãních. Velk˘m Vancouverem pak ﬁeky dvû (Fraser River a
její rameno North Arm Fraser River) pﬁes
které vedou tﬁi mosty a jeden pod ﬁekou
veden˘ tunel (Fraser River), dal‰í dva
pﬁes North Arm Fraser River a jiné dva
pﬁes moﬁskou zátoku Burrard Inlet
vedoucí do VancouverÛ Západního a
Severního.
Aãkoli hlavnû most do severní ãásti
(Lions Gate Bridge ... na jeho jiÏní stranû
vítají pﬁijíÏdûjícího ãi pﬁíchozího dva lvi z
kamene) má podobn˘ pÛvab moderní
doby jako slavn˘ Golden Gate Bridge v
San Francisku (i tento ná‰ se obãas
ponoﬁí do lehkého mlÏného oparu), jeho
krása a pÛvab je zcela jiného druhu neÏ
most KarlÛv v Praze.
Praha rozkládá se v rozmezí 180 - 400
m nad moﬁem, v rovinaté krajinû.
Vancouver, vût‰inou v nadmoﬁské v˘‰i

Hledáme pomoc k mal˘m
dûtem na 3-4 mûsíce.
Nabízíme byt, stravu a
plat. Angliãtina není
nutná.
Yonge & Lawrence.
Volejte: 416/483-3978.
1502-2

je‰tû men‰í, obklopen je blízk˘mi horami
dosahujícími v˘‰e témûﬁ 1,500 metrÛ.
Ale dosti geografick˘ch údajÛ.
Zajímavûj‰í je, Ïe Praha, i za neblah˘ch
ãasÛ nûmecké a pak sovûtské okupace
patﬁila mezi vyhledávaná mûsta z
nejednoho dÛvodu (bohatá kultura,
pozoruhodná architektura a historie) a
dnes je tomu tak v je‰tû mnohem vût‰í
míﬁe. A Ïe dnes i Vancouver nab˘vá stále
skvûlej‰í povûsti, jak o tom svûdãí shora
zmínûná hodnocení pﬁíslu‰n˘mi
organizacemi.
Moje rodné mûsto vyznaãuje se
povût‰inou krásn˘m jarem, které je‰tû v
pÛsobivosti umocÀují nespoãetné
koncerty zaznívající v mnoh˘ch chrámech
a koncertních síních a celkem pﬁíjemn˘m
podzimem, zatímco zima b˘vá tam
lezavá, vlhká, nepﬁíjemná ... a v minulosti
se snûhovou pokr˘vkou rychle zbavenou
bûlostného pÛvabu popílkem a neãistotou
vzduchu. Ale vánoãní náladu a atmosféru
ani takov˘ neãas tam pﬁíli‰ nenaru‰í.
Vancouver je znám hojn˘mi de‰ti ...od
ﬁíjna ãi listopadu do bﬁezna, aã toto období
mnohdy je posuzováno aÏ pﬁíli‰ pﬁísnû.
Je i tak vynahrazeno krásn˘m jarem a
létem, ba i podzimem; nesnesitelná letní
vedra jsou jen v˘jimkou a zima je velice
vlídná. Ano, pr‰í tady, ale prospívá to
vegetaci a ãistotû vzduchu. A snûhová
pokr˘vka vût‰inou sestoupí sotva k
na‰emu domu, jenÏ nalézá se pﬁímo pod
místními horami.
Nûkdy tu nastane z jara (v kvûtnu) den,
kdy mÛÏete ráno lyÏovat ve v˘‰i ne o
mnoho niÏ‰í SnûÏky a odpoledne se
slunit, v pﬁípadû znaãnû otuÏilého lyÏaﬁe
i smoãit v Pacifiku. Pravda, to jsou v˘jimky,
ale zaÏili jsme tady uÏ dvû takové.
Nejsem ale jedincem, kter˘ vûnuje
ve‰ker˘ voln˘ ãas pobytu v pﬁírodû, na
horách nebo u moﬁe. Jsem ãlovûk
mûstsk˘, odchovan˘ stovûÏatou
matiãkou Prahou. Milovník hospÛdek,
divadel, koncertÛ, obãasn˘ náv‰tûvník
umûleck˘ch v˘stav..
Nûkdy si ﬁíkám, jak nedostatek flexibility,
nápaditosti, smyslu pro pﬁíjemnosti Ïivota,
pﬁíli‰ná byrokracie a zkostnatûlost,
nevalná touha pouãit se, cit pro jemnou
eleganci a vkus, po léta promarÀují
ohromn˘ potenciál tohoto západokanadského mûsta. Multikulturalismus

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

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

Tel.: (416) 537-7698
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podepsal se na jeho podobû pﬁíznivû
mnoÏstvím exotick˘ch restaurací v
minulosti neb˘val˘ch a nepochybnû i za
onûch 23 let co zde Ïijeme do‰lo ke
znaãnému obohacení kulturního Ïivota.
A pﬁece, vystoupíme v Ruzyni a po chvilce
jako bychom se ocitli v malinko jiném
svûtû.
Pro zhruba milion obyvatel má Praha
60 divadel (velká, stejnû jako malé scény),
zatímco Vancouver s dvojnásobn˘m
poãtem du‰í (Greater Vancouver) 18 aÏ
20, neboÈ mnohé scény nejsou stálé.
Poãet a kvalita, elegance, vkus a Ïivot
uvnitﬁ nespoãtu pﬁíjemn˘ch míst, které
Praha nabízí pﬁi procházce jejími ulicemi
tﬁeba jen hodinové, pﬁivodí mi nejednou
ponûkud lítostivou pﬁipomínku mûsta u
Pacifiku, do kterého se zakrátko zase
vrátím. Nové hospÛdky, bistra obchÛdky,
které tam, v Praze vyrostly, ve valné
vût‰inû trvají na místû po léta. Ne tak ve
Vancouveru. Není v˘jimkou nalézt tu
místo oblíbené cukrárny prodejnu jak˘chsi
zbyteãností, artiklu, kter˘ uÏ pﬁedem
zvûstuje brzk˘ neúspûch. Úﬁady kladou
mohutné klacky do cesty podnikav˘m
jedincÛm (nejãastûji pokud se jedná o
licenci na prodej alkoholick˘ch nápojÛ) a
ãasto je otráví, Ïe od dobrého úmyslu
opustí. Pﬁíli‰ ãasté zvy‰ování nájmu
podnikatelÛm a majitelÛm toho ãi onoho
zbavuje tyto elánu a nakonec i podnikání.
Kavárniãka je na pár mûsícÛ zabednûná,
aby posléze prostory obsadí realitní
agentura, pﬁípadnû ãistírna.
Zatímco kupﬁíkladu ve Vancouveru
obãas jazzov˘ bar zanikne a jin˘ se objeví,
pﬁi náv‰tûvû Prahy naleznu vÏdy v‰echny
na svém místû.
Nemohu si stûÏovat na vancouverské
veﬁejné knihovny a jejich vÏdy velmi
ochotn˘ personál.
Není zcela spravedlivé porovnávat obû
historicky odli‰ná mûsta stejn˘m
mûﬁítkem. A pﬁece, mnohdy mi nûjak
schází moÏnost to uãinit. O tom, Ïe
prospû‰né by to pro Vancouver asi bylo,
pﬁesvûdãuje mne nad‰ení nad pÛvabem
evropsk˘ch mûst a v tomto ohledu je
Praha mnohdy, jak uÏ ﬁeãeno, na prvním
místû. Neznamená to snad, Ïe jistá
promûna Vancouveru a zpÛsobu Ïivota v
nûm mnohé by potû‰ila? Anebo se dá
ﬁíci: chyba lávky, kdyby v‰ude bylo stejnû,
cestování by ztratilo smysl! To je do
znaãné míry pravda. Ale krom ojedinûl˘ch
pﬁípadÛ, necestujeme valnou vût‰inu
svého ãasu!
A je tu ale i jiná vûc, nijak nepotû‰ující
v souvislosti s Prahou. Konglomerátní
kapitalismus na koni zisku dochvátal i do
stovûÏatého mûsta v srdci Evropy,
pﬁesnûji ﬁeãeno do jeho okrajov˘ch
oblastí. Tam rostou megasuperhypermarkety nezÛstávající co do velikosti ani
hojnosti tovaru za onûmi co z pobytu na
Západû známe. âlovûk praktick˘ mÛÏe
ﬁíct: Bravo, jen více takov˘ch! Tomu bych
pak doporuãil projev Václava Havla
pronesen˘ v PaﬁíÏi 26. ﬁíjna 2004 na
konferenci firmy UPS Longitudes 04,
publikovan˘ v Literárních novinách ã.46
z 8. listopadu 2004 (Globální pomazánka)
Pravdûpodobn˘ nedostatek místa na
tûchto stránkách nedovoluje mi z nûj
citovat. A nebyla by to citace jediná.
Jak ale praví pﬁísloví: nelze sedût jedním
zadkem na dvou Ïidlích. Aã v dobû
návratu normálnosti do rodné zemû je
nám to do jisté, ãasem omezené míry,
umoÏnûno. A snad právû to mne vedlo k
tomuto krátkému a neúplnému porovnání
Vladimír Cícha-26.listopadu 2004
***
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Tenk˘ solární panel z Torontské univerzity
Torontská univerzita vyvinula nov˘ materiál, kter˘ vyuÏije sluneãní energii k nabíjení
mobilních telefonÛ a jin˘ch pﬁístrojÛ, a to i z obleãení. „Tenk˘ panel je asi pûtkrát úãinnûj‰í
neÏ doposud uÏívané solární panely,“ ﬁíká profesor Ted Sargent. Panel absorbuje infraãervenou
ãást spektra a dokáÏe zachytit aÏ tﬁicet procent sluneãního záﬁení (oproti ‰esti procentÛm
doposud nejlep‰ích plastov˘ch panelÛ). Materiál je tak tenk˘, Ïe se podle profesora Sargenta
mÛÏe pouÏít i jako nátûr na rÛzné pﬁístroje ãi v‰ít do obleãení. „Tyto solární ãlánky mohou
pﬁinést skuteãnû bezdrátov˘ svût,“ ﬁíká Sargent, protoÏe díky nim uÏ nebude nutné nabíjet
pﬁístroje v elektrické zásuvce. www.cbc.ca
***

Nauãná stezka: Národní park Riding Mountain
Národní park Riding Mountain, kter˘ byl zaloÏen v roce 1930, se nachází ve v˘chodní ãásti
provincie Manitoba. Na plo‰e 2 973 ãtvereãních kilometrÛ nalezneme arktick˘ a listnat˘ les,
obrovské louky porostlé kostﬁavou, ra‰elini‰tû ãi mokﬁady. PﬁestoÏe je tato ãást zemû ze
v‰ech stran obklopena zemûdûlskou oblastí, její zvlnûn˘ povrch kopcÛ a údolí je útulkem
pro mnohá divoce Ïijící zvíﬁata (vlk, los, ãern˘ medvûd). V ohradû je moÏné zahlédnout i
stádo bizonÛ a ornitologové se mohou nabaÏit pohledem na stovky druhÛ ptákÛ. Na své si
pﬁijdou i milovníci rÛzn˘ch sportÛ. Park nabízí prostor pro turistiku (400 km turistick˘ch
stezek), plachtûní, jízdu na kánoi, potápûní, golf, tenis, cyklistiku, v zimû potom pro bûÏky
a jízdu na snûÏn˘ch skútrech. Park je snadno dostupn˘ autem i autobusem a je otevﬁen˘ po
cel˘ rok.
Kanadská mozaika 2/05
***

Terapeutické masáÏe
& suikodo

Petr Pulchart
240 Roncesvalles Ave.,
Toronto
Objednat se mÛÏete na

416/731-4106
Po-pá: 9-19 hod.
So-ne: 11-17 hod.
1 hod. 60 dolarÛ/50 dolarÛ
PÛlhodina 35 dolarÛ
Buìme zdrávi!
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âeská hokejová extraliga
11.1. (dohrávky): Kladno-Litvínov 4:1, Karlovy
Vary-Vítkovice 3:1, Pardubice-Slavia 3:2 v prodl.,
Sparta-Vsetín 2:2.
14.1. (dohrávky): Karlovy Vary-Vsetín 5:1, SpartaJihlava 3:1.
18.1. (40. kolo): Tﬁinec-Karlovy Vary 3:2, ZlínPardubice 4:3, Kladno-Vítkovice 2:1, Litvínov-PlzeÀ
2:4, Znojmo-Vsetín 3:1, Liberec-Sparta 2:1, SlaviaJihlava 4:2.
18. 1. (41. kolo): Vítkovice-Zlín 4:1, Vsetín-Tﬁinec
5:0, Jihlava-Kladno 4:4, Karlovy Vary-Liberec 3:0,
Pardubice-Litvínov 4:2, Sparta-Znojmo 3:1, SlaviaPlzeÀ 3:7.
25.1. (42. kolo): Víktovice-PlzeÀ 1:2 v prodl., ZlínSparta 4:4, Kladno-Karlovy Vary 2:1, LitvínovJihlava 8:5, Znojmo-Tﬁinec 5:1, Liberec-Pardubice
1:4, Slavia-Vsetín 3:4 v prodl..

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

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

115:83
123:81
140:106
116:96
122:102
118:106
107:104
104:106
113:121
116:116
99:117
110:117
82:122
72:160

85
84
74
73
72
69
64
61
59
56
52
50
41
17

prvej Dzurindovej za SDK. Odstúpil, keì médiá
i opozícia upozorÀovali na jeho blízke vzÈahy
a moÏné uprednostÀovanie súkromnej
spoloãnosti Slavia Capital.
Okrem znaãky je hodnota Slovana práve v
nehnuteºnostiach. Slovensk˘ futbalov˘ zväz
v novembri neúspe‰ne ponúkal za ‰tadión asi
150 miliónov korún, mínus investíciu, ktorú
tam vloÏil.
Najslávnej‰í slovensk˘ futbalov˘ klub dnes
hrá druhú ligu, jeho doteraj‰í predstavitelia
tvrdia, Ïe má dlh asi 250 miliónov korún.
Minul˘ rok priestory klubu prehºadala polícia
pre podozrenie z finanãn˘ch podvodov a
odniesla odtiaº mnoÏstvo písomností.
Financovanie Slovana sa spájalo s dnes uÏ
m⁄tvymi bossmi podsvetia Petrom âongrádym
a Jozefom Svobodom.
***

Straka uÏ údajne odovzdal
vzorku vlasov
Praha-(sita)-B˘val˘ tréner futbalistov Sparty
Praha Franti‰ek Straka uÏ údajne odovzdal

Slovenská hokejová extraliga
39. kolo (11.1.): Poprad-Trenãín 2:1, Dubnica-L.
MIkulá‰ 2:6, Nitra-Zvolen 4:3, Îilina-Slovan 4:3 po
pred., Ko‰ice-Skalica 5:1.
40. kolo (18.1.): L. Mikulá‰-Trenãín 5:1, SkalicaPoprad 2:4, Slovan-Ko‰ice 6:4, Zvolen-Îilina 2:3
po pred., Dubnica-Nitra 2:3.
41. kolo (20.1.): Nitra-L. Mikulá‰ 7:0, Îilina-Dubnica
5:1, Ko‰ice-Zvolen 3:5, Poprad-Slovan 3:0, TrenãínSkalica 4:1.
42. kolo (25.1.): Dubnica-Ko‰ice 1:5, Nitra-Îilina
1:1, Slovan-Trenãín 6:0, L. Mikulá‰-Skalica 3:3,
Zvolen-Poprad 3:2.

Tabuºka

Trenér Straka po derby Sparta-Slavia

vzorku svojich vlasov na test, ktor˘m sa má
vyvrátiÈ alebo potvrdiÈ jeho obvinenie
denníkom MF Dnes, Ïe jedn˘m z dôvodov
jeho odvolania z trénerského postu je jeho
drogová závislosÈ od kokaínu. Uvádza to
pondelkové vydanie ãeského denníka Sport.
Franti‰ek Straka toto tvrdenie Sportu síce
nepotvrdil, ale v‰etko údajne nasvedãuje
tomu, Ïe sa tak uÏ stalo. “MôÏem vám len
povedaÈ, Ïe som urobil v‰etko preto, aby som
oãistil svoje meno. V závere t˘ÏdÀa,
Slavia má dal‰í problém
pravdepodobne v piatok, sa odo mÀa
Praha-mfd-Její b˘val˘ trenér Miroslav Beránek verejnosÈ dozvie ìal‰ie informácie,” povedal
se domáhá vyplacení dluÏné ãástky 2 347 000 pre Sport b˘val˘ kouã.
korun a arbitráÏní komise fotbalového svazu
***
vãera jeho návrhu na v˘kon rozhodnutí vyhovûla.
Kuciaka
bude
vo West Hame
Slavia má od prosince kvÛli dluhÛm zastavené
skú‰aÈ Miklo‰ko
pﬁestupy. Liberci nezaplatila ‰est milionÛ za
loÀsk˘ pﬁestup Václava Kolou‰ka. Vãera se k Lond˘n-(tasr)-Slovensk˘ juniorsk˘ repredluhu pﬁidala suma, kterou poÏaduje Beránek. zentaãn˘ brankár Du‰an Kuciak odcestoval
Neuhradí-li Slavia dluhy, mÛÏe jí disciplinární do Anglicka, kde absolvuje skú‰ku v tíme
komise odeãíst body z ligové tabulky. „Liberci úãastníka druhej najvy‰‰ej futbalovej súÈaÏe
zaplatíme do konce t˘dne, co nejdﬁív chceme West Ham United. DevätnásÈroãn˘ hráã
uzavﬁít i pﬁípad pana Beránka,“ slíbil Alexander majstrovskej Îiliny by mal s “kladivármi”
Kliment, tiskov˘ mluvãí Slavie. ·patnou finanãní trénovaÈ do konca tohto t˘ÏdÀa. “Potom sa
situaci chce Slavia ﬁe‰it prodejem brankáﬁe uvidí,” prízvukoval hráãov manaÏér Juraj
âerného do Tottenhamu.
Venglo‰ a dodal: “Kuciaka si vyskú‰a tréner
***
brankárov Ludûk Miklo‰ko, pre talentovaného
·port zo Sme
hráãa to urãite bude dobrá ‰kola.” Kuciak je
po príchode skúseného reprezentanta
Slovan kúpila Slavia Capital
Miroslava Königa aÏ ‰tvrt˘m brankárom Îiliny.
s âernákom
BRATISLAVA - (rk, sv) - Futbalov˘ Slovan Tréner Ladislav Jurkemik má okrem tejto
Bratislava má po vleãúcich sa rokovaniach dvojice k dispozícii e‰te aj 30-roãného Ivana
nového majiteºa. Akciovú spoloãnosÈ, ktorá Trabalíka a 22-roãného Jána Muchu ml.
***
má v klube na starosti futbal, kúpila finanãná
Matu‰oviã pri‰iel do Sparty
spoloãnosÈ Slavia Capital. V priebehu pár
za 25 miliónov
mesiacov by firma mohla vstúpiÈ aj do
obãianskeho zdruÏenia, ktoré vlastní pozemky Praha-(tasr)-âesk˘ futbalov˘ útoãník Miroslav
vrátane ‰tadióna, hovorí ªudovít âernák z jej Matu‰oviã vãera podpísal so Spartou Praha
dozornej rady.
triapolroãn˘ kontrakt. Transfer 24-roãného
“Máme zmluvu o budúcej zmluve, ktorá nám hráãa z majstrovského Baníka Ostrava na
dáva istú pozíciu aj pri rokovaniach o ìal‰ích Letnú je rekordn˘m prestupom v âesku poãas
podrobnostiach, ale tam treba dohodu zimnej prestávky. “Je to pre mÀa obrovská
minimálne ‰tyroch-piatich zúãastnen˘ch. To v˘zva a urobím v‰etko, aby som sa do
znamená klubu, zväzu, mesta a potenciálnych sparÈanskej zostavy ão najskôr prebojoval,”
investorov,” povedal âernák. Sumu, ktorú povedal pre MF Dnes M. Matu‰oviã, za ktorého
firma za Slovan zaplatila, neprezradil.
podºa neoficiálnych informácií zaplatí Sparta
V druhej Meãiarovej vláde bol âernák takmer 25 miliónov ãesk˘ch korún.
ministrom hospodárstva za SNS, potom v Odchovanec havíﬁovského futbalu získal v
1. Slovan
2. Zvolen
3.Trenãín
4. Ko‰ice
5. Nitra
6. Îilina
7. L. Mikulá‰
8. Poprad
9. Skalica
10. Dubnica

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

144:87
137:97
141:97
121:106
116:117
113:96
113:118
93:102
107:146
71:190

86
85
72
67
66
64
55
53
37
10
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uplynulej sezóne s Baníkom majstrovsk˘ titul.
Na hokeji diváci skandovali:
V jesennej ãasti aktuálneho roãníka odohral
âesko-Slovensko
14 zápasov, v ktor˘ch strelil ‰esÈ gólov.
OSTRAVA - Aj v treÈom zápase hokejového
***
Zápasu hviezd hráãov ãeskej a slovenskej
Nedvûd si pre zranenie kolena
extraligy vyhral domáci tím a diváci videli
sp⁄‰ku gólov, ale doteraj‰í dvojgólov˘ rozdiel
nezahrá tri t˘Ïdne
Turin - (tasr) - Stredopoliar talianskeho narástol na hroziv˘ch osem gólov - v
futbalového veºkoklubu Juventus Turín Pavel neprospech v˘beru hráãov zo slovensk˘ch
Nedvûd bude pre zranenie pravého kolena klubov. Najlep‰ími strelcami stretnutia boli
ch˘baÈ svojmu muÏstvu tri t˘Ïdne. trojgóloví domáci útoãníci Vrbata s Uramom,
TridsaÈdvaroãn˘ b˘val˘ ãesk˘ reprezentant najlep‰ím hráãom na ºade v‰ak bol Murín v
sa zranil v nedeºÀaj‰om stretnutí Serie A proti bránke v˘beru ãeskej extraligy, ktor˘ nastúpil
Brescii, keì sa v druhom polãase ne‰Èastne v druhej polovici zápasu a za svoj chrbát
zrazil s obrancom Mauriziom Domizzim. Kouã pustil iba dva puky. R˘chly, kombinaãn˘ hokej
Fabio Capello v‰ak dúfa, Ïe na zápas prvého s dvadsiatimi gólmi pobavil asi 7500 divákov,
kola vyraìovacej fázy Ligy majstrov proti spokojní fanú‰ikovia v závere spoloãne
Realu Madrid, ktor˘ sa hrá 22. februára, bude skandovali: âesko-Slovensko, âeskomaÈ Nedvûda uÏ k dispozícii. Po dvadsiatom Slovensko!
kole má “stará dáma” aj vìaka v˘hre 2:0 nad Ako to b˘va v exhibiãn˘ch zápasoch zvykom,
Bresciou na konte 47 bodov a pred druh˘m nehralo sa do tela, málo sa bránilo a hra sa po
r˘chlych kolm˘ch prienikoch prelievala od
AC Milánom vedie o päÈ bodov.
jednej bránky k druhej. Útoãník Radim Vrbata
***
z Liberca vyhral súÈaÏ v r˘chlosti korãuºovania
B-vzorka Hanzala je pozitívna
BRATISLAVA - (sita) - Aj B-vzorka kapitána na jedno kolo a v kaÏdej tretine dal prv˘ gól.
hokejistov Dukly Trenãín Marcela Hanzala Hráãi slovenského v˘beru drÏali krok v skóre
bola pozitívna. Podobne ako v A-vzorke aj v len do stavu 2:2, potom od 12. min zv˘‰ili s
druhej
sa
objavili
stopy
po veºkou chuÈou hrajúci domáci hokejisti na 6:2
tetrahydrocannabinole (THC). Pôvodom tejto a súpera ne‰etrili aÏ do konca. V druhej
tretine zníÏili Bicek s Beranom na 6:4, ale keì
látky môÏe byÈ marihuana alebo ha‰i‰.
“V˘sledok anal˘zy A-vzorky je totoÏn˘ s v polovici zápasu vystriedal v bránke tímu
aktuálnym v˘sledkom B-vzorky, ão dokazuje ãeskej extraligy Murín Pinca, hostia dali do
prítomnosÈ zakázanej látky THC zo skupiny záveru uÏ len dva góly - k˘m domáci sedem.
kanabinoidy v tele ‰portovca nad toleranãn˘ V poslednej tretine hráãi ST extraligy zv˘‰ili
limit. Bolo to dvakrát toºko, ako je povolená úsilie, aby upravili skóre, ale stal sa opak. V
toleranãná hodnota, ktorá je postavená aj pre zakonãení sa im proti Murínovi nedarilo a v
prípadné nad˘chanie sa danej látky. V tomto celkom otvorenej obrane si ãeskí útoãníci v
prípade nemohlo ísÈ o nad˘chanie sa,” sólov˘ch nájazdoch zlep‰ovali ‰tatistiku.
informoval
generálny
sekretár Doplnkové súÈaÏe - r˘chlosÈ korãuºovania na
Antidopingového v˘boru Slovenskej republiky 1 kolo, vo finále vyhral Vrbata nad Hunom. V
(ADV SR) Miroslav Motyãík. Obe vzorky samostatn˘ch nájazdoch zvíÈazil brankár Fikrt
analyzovalo antidopingové laboratórium v nad Murínom - obaja chytili dve strely zo
‰iestich, v prospech Fikrta rozhodol krat‰í ãas
rakúskom Seibersdorfe.
Hanzal sa ocitol medzi ‰tvoricou vybran˘ch slovensk˘ch strelcov.
hráãov po decembrovom zápase 32. kola Tipsport extraliga - ST extraliga
Skalica - Trenãín (0:4). Po oznámení v˘sledkov 14:6 (5:2, 3:2, 6:2)
A-vzorky tvrdil, Ïe nevie, ako sa mohli stopy Góly: 3. Vrbata (Mikeska, Fischer), 9. T. Kaberle
THC objaviÈ v jeho tele. Hanzal poÏiadal po (Procházka, Straka), 12. Uram (Irgl), 12. Irgl
oznámení v˘sledku testu A-vzorky vedenie (Pucher), 16. Kubina (Fischer, Mikeska), 21. Vrbata
(Kubina), 29. ·légr (Procházka, V˘born˘), 40.
vojakov o doãasné vyradenie zo zostavy. Pucher (Pilaﬁ, Hlavaãka), 42. Vrbata (Fischer), 43.
Teraz hrozí 30-roãnému útoãníkovi trest Uram, 49. Uram (Pucher), 53. Hlavaãka (Irgl), 54.
zastavenia ãinnosti od troch mesiacov do Straka (V˘born˘, T. Kaberle), 57. Nedorost
jedného roka, pri ìal‰om podobnom previnení (Mikeska) - 6. ª. Vi‰Àovsk˘ (Hujsa), 10. ·atan
môÏe ísÈ o dvojroãn˘ di‰tanc, a potom aj o (Hujsa, ª. Vi‰Àovsk˘), 24. Bicek (Kroták, KmiÈ), 25.
Beran (âierny), 51. Baãa (Bicek, Kroták), 60.
doÏivotn˘ zákaz ãinnosti.
Kledrowetz (Fabu‰). Pred 7500 divákmi rozhodoval
***

âech Jakub Janda skoãil do histórie

Lauff ml. (SR), vylúãení 0:0, presilovky a oslabenia
0:0.
V˘ber Tipsport extraligy: Pinc (32. Murín) - ·légr, T.
Kaberle, F. Kaberle, Hlavaãka, Fischer, ·paãek,
Kubina, Pilaﬁ - Bala‰tík, V. Nedorost, Uram - M.
Straka, Le‰ka, V˘born˘ - Irgl, âajánek, Vrbata - M.
Procházka, P. Pucher, Mikeska. Tréneri: E. Bokro‰,
V. VÛjtek.
V˘ber ST extraligy: Fikrt (32. KriÏan) - Milo, ª.
Vi‰Àovsk˘, Babka, He‰, Kledrowetz, Baãa, Such˘,
L. âierny - ª. Kolník, Hujsa, Beran - ·atan, Kapu‰,
KmiÈ - Zále‰ák, Kroták, Bicek - Fabu‰, Kont‰ek,
Huna. Tréneri: D. Gregor, J. ·terbák.
***

TITISEE-NEUSTADT - Zo svojej prvej v˘hry
vo Svetovom pohári sa v nedeli radoval ãesk˘
skokan na lyÏiach Jakub Janda.
DvadsaÈ‰esÈroãn˘ pretekár suverénnym
spôsobom triumfoval na podujatí v nemeckom
stredisku Titisee-Neustadt s celkov˘m ziskom
266,4 bodu. V oboch kolách pristál na znaãke
134 m a pre ãesk˘ skokansk˘ ‰port vybojoval
prvé víÈazstvo v SP po takmer jedenásÈroãnej
prestávke. Naposledy sa podarilo vystúpiÈ na
najvy‰‰í stupienok Jaroslavovi Sakalovi, ktor˘
20. marca 1994 vyhral lety v slovinskej Planici.
Hokejové exhibície v˘berov
Janda dosiahol uÏ ôsme pódiové umiestnenie
ãeskej a slovenskej extraligy:
v tejto sezóne a po sérii druh˘ch a tretích 2003-Pardubice: âeská liga-Slov. liga 7:5
prieãok sa koneãne doãkal vytúÏeného 2004 Bratislava: Slov. liga-âeská liga 12:10
prvenstva. Na druhej prieãke skonãil so ziskom 2005 Ostrava: âeská liga - Slov. liga 14:6
254,4 bodu trojnásobn˘ drÏiteº veºkého
***
glóbusu Poliak Adam Malysz, tretí bol Fín
Risto Jussilainen (251,3). Suverén tejto zimy
Financial
Fín Janne Ahonen skonãil tentoraz “aÏ” na
siedmom mieste so ziskom 246,8 bodu. Fín
Kursovní lístek
v‰ak triumfoval v sobotÀaj‰ej súÈaÏi, keì
získal rekordné 12. víÈazstvo v sezóne a 100 Kã
5,44 CDN $
jubilejné 30. vo Svetovom pohári.
100 SK
4,27 CDN $
Slovensk˘ reprezentant Martin Mesík 1 CDN $
18,38 Kã
nepostúpil do hlavnej súÈaÏe. Zverenec 1 CDN $
23,42 SK
trénera Petra Schlanka dosiahol v kvalifikácii 1 US $
1,24 CDN $
v˘kon 103 m a so ziskom 69,9 bodu obsadil 1 EUR
1,65 CDN $
aÏ 62. prieãku. V sobotu sa Mesík v Titisee Toronto Star - 20.1.2005
automaticky predstavil v hlavnej súÈaÏi,
pretoÏe pre nepriaznivé poveternostné
podmienky jury zru‰ila plánovanú kvalifikáciu. 1 CDN $
19,06 Kã
V 1. kole pristál ãlen oddielu Wimar Banská 1 US $
23,43 Kã
Bystrica na znaãke 120 m a so ziskom 103,5 1 EURO
30,37 Kã
bodu obsadil 42. prieãku. Od postupu do 2. 100 Sk
78,56 Kã
kola ho delilo 10,2 bodu. (tasr)
Quick - 21.1.2005
***

