Modﬁe oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pﬁedplatné!

Pﬁedplatné na jeden rok je
32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru.

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Datum, dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním
rohu ‰títku!
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Kam patria
tichí blázni

Nové divadlo uvedlo Mirandolinu

Ten ãlovek ktor˘ chodil po meste
s bielou ta‰kou
a s ãerven˘mi odrazov˘mi
sklíãkami na kabáte
bol môj priateº
Pod ko‰eºou mal brnenie
a tváril sa nenápadne
Niã sa nemohlo staÈ
KaÏdé lietadlo ktoré mu
preletelo nad hlavou
malo pre neho správu
Keì bola dobrá
spokojne sa usmieval
a keì bola zlá
utekal sa schovaÈ
D˘chal zaruãene
najlep‰í vzduch v okolí
trúbkami prev⁄tan˘mi do strechy
svojho zrubu bez okien
Ale uÏ nechodí po meste
nejak˘ papalá‰ dostal zálusk
na jeho parcelu
v chatkovej kolonii
Zbúrali mu búdu
a poslali ho tam
Kam patria tichí blázni
Du‰an Hanák
O pﬁedstavení pí‰e Vûra Kohoutová na stranû 4. V pﬁedstavení hráli (nahoﬁe zleva): B. ZatovkaÀuk, R. Tamchynová, V. Matejkoviã, M. Bonhard,
(dole) J. Benda, P. Novák, Z. Matejkoviãová, Z. Borovjaková.

Na jaﬁe roku 1968 se objevil v Literárních
novinách kreslen˘ vtip. Dvû znepﬁátelené
bandy se na sebe Ïenou s palcáty, cepy
a bojov˘mi v˘kﬁiky „Pravda vítûzí!“ Ve
stejnou dobu zpíval Bob Dylan písniãku,
ve které ﬁíká, Ïe kdykoliv je nûjaká válka,
obû strany tvrdí, Ïe BÛh je s nimi. Inu
kaÏd˘ konflikt spoãívá v tom, Ïe si obû
strany myslí, Ïe mají pravdu.
V dobû normalizace mnû jednou filosof
Ladislav Hejdánek na adresu teologické
fakulty ﬁekl: „Oni se tváﬁí jako teologové,
jsou roztrÏití jako vûdci, pracují osmnáct
hodin jako odborníci, pﬁedná‰ejí jako
skuteãní profesoﬁi, ale já je nemÛÏu brát
váÏnû, protoÏe pravda je jim nûco s ãím
si mÛÏu vytﬁít já nevím co…“
V roce 1989 zábrany padly a najednou
jsem mûl myln˘ pocit, Ïe uÏ je moÏné, jak
ﬁíká SolÏenicyn, Ïíti v pravdû.
JiÏ 10. prosince jsem byl v Praze. Brzy
jsem zaãal spolupráci s deníky. Vstával
jsem v ‰est hodin, abych mohl pﬁed osmou
ráno poslat faxem zpravodajství z NHL.
Koruna byla tak dole, Ïe jsem to dûlal

Pravda vítûzí!
prakticky zadarmo. Noviny mám
schovány ve sklepû dodnes. V létû jsem
pﬁijel do Prahy. Zmínûné noviny mnû
zaplatily cestu na fotbal do Moskvy.
Nedostal jsem v‰ak ruské vízum a tak
jsem nikam nejel. Pﬁesto jsem toto gesto
hodnotil témûﬁ se slzami v oãích.
Tato spolupráce trvala rok. Zpravodajství
pﬁebíraly jak ãeské, tak i slovenské noviny.
V záﬁí roku 1991 byl Svûtov˘ pohár, stávka
autobusákÛ a po‰ÈákÛ. Do Kanady se
chystala v˘prava ãesk˘ch a slovensk˘ch
novináﬁÛ. Pro vût‰inu to byl první zájezd
za moﬁe. Cestu dvou novináﬁÛ ze
zmínûn˘ch novin sponzoroval âechoAmeriãan z Kalifornie. Tû‰il jsem se na
spolupráci a poslouchal jsem to, co ode
mne chtûli. Koneãn˘ v˘sledek, jsem v‰ak
díky po‰tovní stávce nevidûl. Byl jsem
uji‰tûn, Ïe v‰e vychází v plném rozsahu.
Najednou po‰tovní stávka skonãila a je‰tû
pﬁed koncem Kanadského poháru se
objevil balík s novinami v po‰tovní

schránce. Byly tam v‰echny moje ãlánky,
jen s jednou maliãkostí. Byli pod nimi
podepsáni oba redaktoﬁi z Prahy. JelikoÏ
byla autobusová stávka, letûli oba
novináﬁi z Toronta do Hamiltonu pﬁes
Ottawu a já jel na finálov˘ zápas do
Hamiltonu na kole. Tam ãe‰tí novináﬁi
toto nedopatﬁení zdÛvodnili, Ïe to udûlali
jejich kolegové v Praze v reÏii. Pﬁí‰tí fax
jsem poslal tak, Ïe tam bylo velk˘m
písmem mé jméno a poznámka, aÈ mne
zavolají, ale nic se nezmûnilo. Dal‰í
zpravodajství jsem poslal pﬁes Bratislavu
s pﬁáním, aby to poslali do Prahy. Teì uÏ
‰lo tûÏko tam podepsat nûkoho jiného. Z
Prahy zavolali okamÏitû, jestli jsem mûl
problém s faxem, Ïe to pﬁi‰lo z Bratislavy.
¤ekl jsem, Ïe ne, ale Ïe mám problém s
nimi. „My vám to zaplatíme!“ ozvalo se z
druhé strany. Tehdy to bylo asi pût dolarÛ
za ãlánek a nepochopili, Ïe mnû o ty
peníze nûjak nejde, ale Ïe jde o urãité
uznání. Seãetl jsem, kolik jsem utratil za

fax a vynásobil to tehdej‰ím kursem,
podtrhl a poÏádal, aby mnû proplatili i ten
fax.
Podle zvyku jsem to udûlal na dvû
desetinná místa. Tím spolupráce skonãila.
Peníze jsem po urãitém dohadování
dostal, ale pak se nûkdo ptal v redakci,
proã tam není moje zpravodajství. Z
telefonu v redakci se ozvalo, Ïe jsem
pﬁíli‰ drah˘ a Ïe si vyúãtuji kaÏd˘ haléﬁ.
Skuteãností v‰ak bylo, Ïe nûco, co jsem
udûlal já, si pﬁipsal nûkdo jin˘. Mûlo to asi
tu logiku, jako kdyÏ Jaromír Jágr vstﬁelí
branku a my ji pﬁipí‰eme nûkomu jinému,
jen proto, Ïe on za to dostal peníze. Na
faktu, Ïe nûkdo nûco udûlá se pﬁece nic
nemûní, jestli za to dostal zaplaceno nebo
jestli to udûlal zadarmo.
Nikdo se mi tehdy neomluvil. Spí‰ mûli
pocit, Ïe bych se mûl omluvit já jim. Bylo
to poprvé, co se mi nûco takového stalo,
ale nebylo to naposledy. Ke cti tehdej‰ím
novinám slouÏí, Ïe nemûli ve své hlaviãce
heslo „Pravda vítûzí!“
Ale‰ Bﬁezina
***
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Announcing a piano recital by

Antonín Kubálek

Agreement # 40005374/ Registration # 09089
P.P.I.C. Accounts # 1001583
GST Business # 86957 0572 RT0001

Visual & Performing Arts
Newmarket is pleased
and proud to present
an afternoon recital by
Mr. Kubálek:
at NEWMARKET THEATRE
on Sunday, February 27 2:00 p.m.

Paid in Toronto
CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY
published by ABE
P.O. Box 176, Station „E",
Toronto, Ont. M6H 4E2
Telefon: (416) 530-4222
Záznamník: (416) 530-0202
Fax: (416) 530-0069

Program: Novák: Memories, Suk: About
Friendship, Janáãek: In the Mist, Brahms:
Waltzes, Chopin: Ballade #3, Mozart: 12
Variations on “Ah, vous dirai-je, Maman”
This is Mr. Kubálek’s only public recital
this season,
Don’t miss it!
Tickets: $22.00 (adults),
$17.00 (seniors & students)

E-mail: abrezina4222@rogers.com
satellite1-416@satellite1-416.com
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com nebo www.zpravy.org

PraÏská adresa: ABE/Hombre,
Po‰tovní schránka 32, 108 00 Praha 10
Tel.: 274 777 476 nebo 495 269 285
Tel./ Fax/Záznamník: 274 770 929
Ale‰ Bﬁezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.
1.65 CDN $ per line/col.
Pﬁedplatné:
v Kanadû $ 32,71+2,29 = 35,00,
pro ostatní svût CND $ 48-, US $ 35 v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK
PDF elektronicky $ 22 V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)

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.
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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)

Just phone the 24-hour ticket hotline
at Newmarket Theatre
with credit card information

(905) 953-5122
or
Drop into the box office, 505 Pickering Cres.,
Weekdays, 1-5:30, Saturday noon to 4:00
Visual & Peforming Arts Newmarket
is a not-for-profit organization dedicated
to the presentation of fine music
and the encouragement of young musicians
in the region

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

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá v Ontariu od bﬁezna v sobotu v 11:30 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

Internet

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

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

www.kalendar.satellite1-416.com

***

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

âeská doplÀovací ‰kola

Tel.: 416-431-9477

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

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.

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

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

Gypsy Grass

âeské velvyslanectví

bude poãínaje 6. bﬁeznem 2005
vystupovat kaÏdou
první nedûli

Czech Embassy

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

v Markhamu
7 Washington Street, Markham.
Located at HWY 7 and Markham
Road, its 1st street east of Markham
road off of Hwy 7, on north side
(theres a Tim Horton
and a Dairy Queen accross the road).

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

Spolu s nimi pﬁedvedou své umûní
i fotograf Marco Francisco
a malíﬁka Pamela Mauro.
Podrobnosti na tel. ã.:

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

905/294-5904.
Kalendáfi

âesk˘ konzulát v Montrealu

26.12. (so) 9:00
33. Ïupní zimní hry
Horseshoe Valley,
Sokol Kanada
***
26. 2. (so) 20:00
Televizní koncert
Restaurace Praha
Masaryktown
Nov˘ zábûr
***
27. 2. (ne) 14:00
Antonín Kubálek
v Newmarket Theatru
***
27. 2. (ne) 14:30
74. valná hromada
Kostel sv. Pavla
Sokol Toronto
***
2.3. (st) 13.00
Setkání seniorÛ - videofilm
Kostel sv. Václava
Klub seniorÛ
***
13. 3. (ne). 12:00
Velikonoãní trhy (Bazar)
Kostel sv. Václava
Sokol Toronto
***
16. 3. (so) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava
***
19.3. (so) 11:00
Velikonoãní trhy - Masaryktown
***
20. 3. (ne) 16:00
Muzika na rohu
Restaurace Praha-Masaryktown
***
25. 3. (pá)
Velkopáteãní bohosluÏby
10:45 St. Paul Lutheran Church
11:00 âeskoslovensk˘ bapt. kostel
15:00 Kostel sv. Václava
***
27. 3. (ne)
Slavnostní velikonoãní bohosluÏby
10:30 Farnost sv. Václava
10:45 St. Paul Church
11:00 âeskoslovensk˘ bapt. kostel
***
2. 4. (so) 19:00
Farní ples
Farnost sv. Václava
***
3. 4. (ne) 17:00
Nocturno: Milan Bruner a Zita Petráková
Masaryktown-Restaurace Praha
***

1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
22.2.2005 v 17:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
10.3.2005

Czech Consulate in Montreal

Honorary consulates
of the Czech Republic

DùTSK¯ TÁBOR HOST¯N 2005
Leto‰ní dûtsk˘ tábor bude mít pouze jeden tﬁít˘denní turnus, kter˘ bude probíhat
od 3. do 23. ãervence.
Cena pobytu je za první dítû 250 dolarÛ/1 t˘den, 500 dolarÛ/2 t˘dny a 675 dolarÛ/3 t˘dny.
Za kaÏdé dal‰í dítû ze stejné rodiny je cena 225 dolarÛ/1 t˘den, 450 dolarÛ/2 t˘dny a 610 dolarÛ/3 t˘dny.

Pﬁi zápisu a platbû do 1. kvûtna 2005 se poskytuje sleva 5% z celkové ceny.

Hledáme placené kuchaﬁky a vedoucí.
Tradiãní pouÈ na táboﬁe se bude konat v nedûli 24. ãervence.
V‰ichni jsou vítáni!
Pﬁihlá‰ky za‰lete ﬁediteli dûtského tábora na adresu:
RNDr Josef Maxant, Host˘n Association, 8970 Marie Victorin,
Brossard, QC, J4X 1A3, tel.: (450) 465-4844, Fax: (450) 923-4159,
e-mail: health.vifad@sympatico.ca
Informace podává také sekretáﬁka Viera ·ebenová, tel. (514) 385-5153.
Formuláﬁ pﬁihlá‰ky a dal‰í informace jsou na internetu na odrese: www.hostyn.org
Cena pobytu na táboﬁe patﬁí k nejlevnûj‰ím a program k nejkvalitnûj‰ím v Kanadû.
Do tábora pﬁijímáme i dûti, které nemluví ani ãesky, ani slovensky.

AÈ si va‰e dûti pﬁivedou s sebou svoje kamarády ãi kamarádky!

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

Nov˘ Zábûr Toronto a Markéta Slepãíková
vás srdeãnû zvou na

benefiãní koncert
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

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
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Ráda pomohu novû pﬁíchozím!
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***
Autorizovaná pﬁekladatelka
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E-mail: emestic@hotmail.com

Business

ABE
Letáky, broÏury, jídelní lístky,
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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
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Maja Breinerová tentokráte v roli pedagoÏky
Potlesk patﬁí v‰em pﬁedstavitelÛm z Mirandoliny
Zvoneãkem to v‰echno zaãíná. Jeho zvuk
vybudí i ty nejposlednûj‰í pﬁíchozí k
poklusu do sálu, kdyÏ za scénou uÏ
v‰echno stojí v pozoru - tedy obraznû
ﬁeãeno. Pﬁesnû ﬁeãeno, kaÏd˘ z hercÛ
má svÛj, ﬁeknûme, dolík, kam se ponoﬁí,
a zpÛsob, jak proÏívá poslední vteﬁiny
pﬁed zahájením pﬁedstavení. Ty jsou
napnuté vÏdycky, ale nejnapjatûj‰í jsou
pﬁed premiérou. Pochopitelnû. To se totiÏ
je‰tû neví, jak na gagy a na text budou
reagovat lidi. Nûco se sice odchytá na
generálce ve ãtvrtek, ale vzorek divákÛ je
nicotn˘. To vûrohodné poznání pﬁichází
s premiérou. I kdyÏ ani to nemusí b˘t
dostaãující, neboÈ mnohdy reagují
náv‰tûvníci pﬁedstavení jinak v pátek
veãer a jinak o ãtyﬁiadvacet hodin pozdûji.
A uÏ docela rozdílnû diváci v sobotu
odpoledne. Nevím, ãím to je zpÛsobeno:
jedni se smûjí gagu na stranû dvacet pût,
jiní gagu aÏ na stránce osmdesát. A teì
se v tom vyznejte. A pﬁitom je reakce
diváka totiÏ velice dÛleÏitá vûc: jestliÏe
se nûkam vytratí divácká vﬁelost a chuÈ
se smát, herec znejistí: udûlal jsem nûco
‰patnû? Nezahrál jsem postavu
dostateãnû pﬁesvûdãivû? Mám nûco s
kost˘mem? Tﬁeba jsem málo nalíãen˘,
anebo - a to si myslím je to nejhor‰í - ﬁíká
si takov˘ znejistûl˘ herec, Ïe tﬁeba
neklade dostateãn˘ dÛraz na tak
samozﬁejmé fóry, takÏe zaãne pﬁehrávat
v domnûní, Ïe teì uÏ to pﬁece musí
zabrat... Nejãastûji to není jen v hercích
samotn˘ch, ale také i v divácích.
Jednodu‰e mají ostych se zasmát nahlas
(pokud je skuteãnû ãemu se na scénû
smát) a protrhnout tak ono divadelní
posvátno. Docela bych se pﬁimlouvala
za to, aby kaÏdé divadlo mûlo svoje
rozesmávaãe a roztleskávaãe. Snad si
ani neumíte pﬁedstavit, jak takov˘ potlesk
na otevﬁené scénû nebo vyprsknut˘ smích

na pravém místû rozproudí hereckou krev.
Na‰tûstí tomu tak bylo na pﬁedstaveních
Mirandoliny - 18. aÏ 20. února. No, tak
trochu ostychu zaznamenalo pﬁedstavení
v sobotu veãer, a pﬁiznám, Ïe neãekanû,
neboÈ sobotní veãerní obecenstvo je
známo svou spontánností, zatímco
páteãní svou tolerancí a sdílností a nedûlní
sv˘m nad‰ením... ne, není to pravidlo,
jen to tak globálnû cítím, nic ve zlém. Ale
v kaÏdém pﬁípadû se obecenstvo od sebe
na kaÏdém tom pﬁedstavení li‰í. To, co
mají spoleãné, je láska k divadlu, úcta k
tomu, co herci Nového divadla
nastudovali, a obdiv, kde Ïe na to v‰echno
berou ãas a energii... Také mû to bere k
obdivu k nim i pro jejich tvoﬁivou
rozmanitost.
Nicménû ãiré nad‰ení na‰ich hercÛ pro
vûc neutuchá. A ãím se jim daﬁí lépe, tím
s vût‰í vervou se zakousávají do sv˘ch
“oﬁí‰kÛ” . O poloãase, tedy po velice
zdaﬁilé premiéﬁe a stejnû zdaﬁilé první
repríze Mirandoliny, prohlásila Maja
Breinerová - její funkci bych nazvala
odbornou asistentkou reÏie - Ïe to jinak
ani dopadnout nemohlo, protoÏe jsou to
prostû ‰ikovní herci a bezvadn˘ kolektiv...
Jo, Maja Breinerová - kdyÏ uÏ jsme u ní jí bylo shÛry skuteãnû bohatû nadûleno.
A je v˘raznû talentovaná hned ve dvou
kategoriích: v herecké a pedagogické.
Chcete-li mít z komedie komedii, pak
zavolejte Maju. Chcete-li vytlouci ze
situace gag, zavolejte si Maju. Chcete-li
dotáhnout postavu v jejím charakteru,
ﬁeknûte si Maje... A jestliÏe si nevíte rady
s nûkterou z rolí, svûﬁte se Maje. A to víte,
Ïe se najdou mnohdy velice zapeklité
situace - je toho celá ﬁada, co je zapotﬁebí
dotáhnout, zakulatit, zv˘raznit,
upﬁednostnit, potlaãit, naznaãit, pﬁehrát,
zlehãit, zdramatizovat a co já vím co
je‰tû, aby hereck˘ projev odpovídal

Jiﬁí Voráã: âesk˘ film v exilu
Koncem loÀského roku vydalo nakladatelství Host (Pﬁízova 12, 602 00 Brno,
www.hostbrno.cz) zajímavou publikaci vûnovanou exilovému filmu. Jiﬁí Voráã
podrobnû rozebírá hlavnû posrpnovou vlnu. Zab˘vá se jak hran˘m filmem, tak i
dokumentem a animovan˘m filmem. Dovídáme se nejen o tvorbû reÏisérÛ Milo‰e
Formana, Vojtûcha Jasného, Jana Nûmce, ãi Ivana Passera, kteﬁí toãili jiÏ na
Barrandovû pﬁed srpnem 1968, ale i o mlad‰í generaci jako je Bernard ·afaﬁík, kter˘
Ïije od roku 1967 ve ·v˘carsku a k filmové práci se dostal aÏ v roce 1976. Na
Torontském filmovém festivalu jsme v osmdesát˘ch letech mohli vidût jeho
emigrantskou satiru Psí dostihy, která mûla rozpoãet 220 tisíc ‰v˘carsk˘ch frankÛ.
Samostatná kapitola je vûnována i Václavu Reischlovi, jenÏ toãil v Nûmecku. Do
stejné generaãní skupiny patﬁí Jana Boková. Ta vystudovala ve Francii a toãila v
Anglii. Autorsky debutovala s filmem Hotel Ráj. K ménû znám˘m filmaﬁÛm patﬁí i
Otakar Votoãek, jehoÏ film Kﬁídla slávy vznikl v Holandsku v roce 1990.
V ãásti vûnované animovanému filmu se Jiﬁí Voráã vûnuje loutkové tvorbû Alice a
Milo Kubíkov˘ch. Z dokumentárních snímkÛ je pﬁipomenut film Dagmar Táborské
Vianoce i multiscreeny Emila Radoka.
Zvlá‰tní kapitola je vûnována i etnickému televiznímu vysílání v Kanadû a torontskému
programu Okno - The Window. Autor se vûnuje i ostatním kabelov˘m vysíláním: v
Ottawû programu Czech Kaleidoscope (trval od roku 1973 do roku 1987 - pod
vedením Arno‰ta Wagnera), CS TV Guelph manÏelÛ Hartlov˘ch, kitchenerskému
vysílání, kde pracovali manÏelé Reini‰ovi, David ·evãík a Vladimír Bubák. V
Londonu to bylo pak vysílání pod vedením Josefa Máry a dodnes na tento program
navazuje firma Video El Canada, která zásobuje krajansk˘ videotrh.
V knize je nejen o reÏisérech, ale i o dal‰ích lidech, kteﬁí se pohybovali v oblasti filmu.
V kanadském exilu Ïil tﬁeba i producent Antonín Bedﬁich, kter˘ se zaslouÏil o
Kádarovo retro Co mi otec nalhal (1975).
Kniha zachycuje i filmové uãitele a profesory Václava Táborského, Jana Uhdeho,
Vladimíra Kabelíka a dal‰í.
PﬁestoÏe publikace âesk˘ film v exilu má pouh˘ch 192 stran, dá se ﬁíci, Ïe mapuje
tuto ãinnost exilu dosti podrobnû a hlavnû pﬁehlednû. Vy‰la nákladem 900 v˘tiskÛ
a cena je 229 Kã a lze ji objednat u nakladatele.
A. Bﬁezina
***

charakteru postavy. Tﬁeba jen taková
chÛze prozradí nejen vûk, ale i povahu ,
nebo jak si sednout, aby ..., jak se otoãit
na jevi‰ti, jak se zasmát ãi zaplakat, aby
... ale vÏdyÈ vy víte, co myslím. A Ïe je
práce takového odborníka profesionální
a povedená se pozná podle toho, Ïe
postavy na jevi‰ti existují (ne Ïe je hrají
herci). Prostû vûrohodnost. A to se v
Mirandolinû povedlo nejen díky Majãinû
bezedné práci, ale také díky
v‰estrannému snaÏení v‰ech dychtiv˘ch
hercÛ utkat se s rolí. TakÏe za Mirandolinu
palec nahoru, Majo, reÏisérko Brigito
Hamva‰ová, Radko Tamchynová - v roli
mazané Mirandoliny, Martine Bonharde
- v roli ãí‰níka Fabrizia, Bohdane
ZatovkaÀuku - v roli mark˘ze di
Forlipopoli, Jirko Bendo - v roli hrabûte
D’Albafiority, Pavle Nováku - v roli barona
di Ripafraty, Zuzky Borovjaková a
Matejkoviãová v rolích hereãek
koãovného divadla, a Viktore Matejkoviãi
v roli baronova sluhy Pepeho s celou
‰kálou improvizací. A pro úplnost je‰tû
jména s touto komedií dramatika Carla
Goldoniho na scénû Nového divadla
spojená - Petr Kohout v setrvalé péãi o
stavbu scény a starostlivost o bezpoãetné
rekvizity, stejnû jako tentokráte v
postavení scénografa Laci Hamva‰,
jemuÏ pﬁipadlo jako obvykle i poﬁízení
záznamu, zvukaﬁ a osvûtlovaã Karel
Tamchyna a kostymérka Sylvie
Galvánková. V tomto pﬁípadû vyzvednout
práci jen jednotlivcÛ by byla
nespravedlivost vÛãi ostatním.
Opakovan˘ potlesk i na otevﬁené scénû
jsou toho dÛkazem.
Nu a závûrem - tû‰me se na vûhlasn˘
muzikál Houslaﬁ na stﬁe‰e, kter˘ nyní
nastudovává Pavel Král. Za‰krtnûte si
datum premiéry: pátek 6. kvûtna veãer.
Vûra Kohoutová
***

Filmy, které zaujaly
Torontsk˘ mezinárodní filmov˘ festival
se vyznaãuje tím, Ïe jsou zde premiéry
filmÛ, které pozdûji dostanou ocenûní i
jinde. Nûkteré z nich jsou dokonce
nominované na prestiÏního Oscara. Letos
se této pocty dostalo v ‰esti kategoriích
filmu Ray reÏiséra Taylora Hackforda.
Hlavní roli Ray Charlese hraje skvûle
Jammie Foxx, takÏe vzniká dojem, Ïe se
jedná o dokumentární snímky, nikoliv o
hran˘ film. Ray Charles pﬁekonává bûhem
Ïivota tﬁi hendikepy. Je slep˘, ãernoch a
pochází z chudého prostﬁedí. Nejvût‰ím
jeho nepﬁítelem jsou v‰ak drogy, s kter˘mi
se mu podaﬁilo se vypoﬁádat, aÏ kdyÏ
váÏnû ohroÏovaly jeho kariéru a hrozilo,
Ïe zbytek Ïivota stráví ve vûzení. Ray
Charles není ve filmu portrétován idylicky
jako nûkdo, kdo v osobním Ïivotû zastává
vysoké morální hodnoty, ale jako nûkdo,
kdo dokáÏe vidût vûci hloubûji s vût‰í
citlivosti a své pocity dokáÏe vyjádﬁit
hudbou.
Being Julia - podobnû jako Jammie
Foxx za muÏskou roli ve filmu Ray, je za
roli Julie nominována na Oscara Annette
Bening. Kanadsk˘ producent Robert
Lantos a maìarsk˘ reÏisér István Szabó
si vzali jako podklad hru Divadlo od W.
Somerset Maughama. V dramatu se na
jevi‰ti stﬁetne Bening jako stárnoucí
herecká legenda Julia s mladou
nastupující hereãkou, která ji má vytlaãit.
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Film má neuvûﬁiteln˘ spád a drama, které
vyvrcholí ve chvíli, kdy Julia zdánlivû
pﬁijímá vedlej‰í roli, aby v prav˘ okamÏik
nastoupila k útoku a dokázala, Ïe je
hereãkou ãíslo jedna bez ohledu na vûk.
Edvard Munch - Do kin se vrací znovu
zrestaurovan˘ film z roku 1973 o norském
malíﬁi, kter˘ je hlavnû znám sv˘m
obrazem V˘kﬁik. V tﬁíhodinovém snímku
se reÏisér Peter Watkins vrací hlavnû do
Munchova dûtství, kdy v jeho rodinû ﬁádí
tuberkulóza (jeho otec pracuje jako lékaﬁ),
ale kde vládne i tvrdá protestantská
morálka a kdy se mlad˘ malíﬁ setkává s
anarchisty. Film nezachycuje závûreãnou
ãást malíﬁova Ïivota, ale konãí v polovinû
devadesát˘ch let devatenáctého století.
V té dobû je malíﬁ odmítán oficiální kritikou,
jeho vûci jsou oznaãovány jako vrchol
nevkusu, pﬁesto se mu daﬁí uskuteãnit po
celé Evropû, hlavnû v Nûmecku, ﬁadu
v˘stav.
***

Eva Blahová na
Masaryktownu
Slovenská mezzosopranistka Eva
Blahová, která pÛsobí také jako
pedagoÏka po celém svûtû, vystoupila v
rámci Nocturen na Masaryktownu. V první
ãásti programu se vûnovala slovensk˘m
autorÛm. Zaznûly dvû písnû od V. Figu‰eBystrého, Písnû z hor Eugena Suchonû
(omlouváme se, za chybu v inzerci). Dále
pak byli na poﬁadu A. Moyses a M.
Schneider-Trnavsk˘. Po pﬁestávce pak
pﬁevaÏovaly skladby Dvoﬁáka a Janáãka.
Pûvkyni na klavír doprovázel, stejnû jako
pﬁi prvním torontském koncertu v
Unitáﬁském kostele na St. Clair, Steven
Philcox. Po tomto koncertû udûlala na‰e
spolupracovnice Vûra Kohoutová s
umûlkyní rozhovor, kter˘ pﬁineseme v
pﬁí‰tím ãísle.
abe
***

Televize pﬁes internet
Pokud chcete sledovat zpravodajství
âeské televize pﬁes internet, pak jej
naleznete na následující internetové
adrese:
http://www.czech-tv.cz;
Internetov˘ televizní program z Chicaga
je na adrese http://www.catvherald.com.
***

Kanadská mozaika
Mistrovství svûta
v plaveck˘ch sportech
v Montrealu
Rada Mezinárodní plavecké federace
FINA vrátila minul˘ t˘den poﬁadatelství
mistrovství svûta v plaveck˘ch sportech
kanadskému Montrealu. O poﬁadatelství
mistrovství se rozhodovalo na
mimoﬁádném zasedání ve Frankfurtu nad
Mohanem. Kanadu pﬁijel podpoﬁit starosta
Montrealu Gérald Tremblay. „Tento
‰ampionát je pro Montreal velmi dÛleÏit˘.
VynasnaÏíme se, aby 11. roãník
mistrovství svûta v plaveck˘ch sportech
byl nezapomenuteln˘m úspûchem,“ ﬁekl
montrealsk˘ starosta. ·ampionát v
plavání, dálkovém plavání, skocích do
vody, synchronizovaném plavání a
vodním pólu by se mûl konat od 17. do
31. ãervence 2005. http://www.fina.org
***

Univerzita Sainte-Anne:
studium pro absolventy
zdarma
Frankofonní univerzita Sainte-Anne v
Novém Skotsku nabídla absolventÛm,
kteﬁí ve svém oboru nenajdou do zaãátku

Canada
‰kolního roku práci, studium zdarma.
Nabídka zaãne platit pro studenty, kteﬁí
se zapí‰í na univerzitu v tomto roce do
sedmi oborÛ, mezi nûÏ patﬁí
paramedicína, informaãní technologie,
vzdûlávání ãi bilingvní administrativní
ãinnost. Pokud studenti prokáÏí, Ïe práci
opravdu hledali, mají moÏnost zadarmo
studovat obor dle vlastního v˘bûru a
stejné akademické úrovnû, jaké dosáhli.
¤editel univerzity André Roberge ﬁíká,
Ïe kromû slitování nad studenty hraje v
tomto pﬁípadû roli také marketingová
strategie. U nûkter˘ch oborÛ je podle nûj
uplatnûní stoprocentní a kromû toho, Ïe
studenti získají sebevûdomí, se zviditelní
i univerzita. www.usainteanne.ca
***

Klinická studie pro závislé
na heroinu
SdruÏení kanadsk˘ch institutÛ pro
v˘zkum ve zdravotnictví (CIHR) poskytne
8,1 milionÛ dolarÛ na klinickou studii
schválenou federálním Ministerstvem
zdravotnictví (Health Canada). Jedná se
o studii vedenou Severoamerickou
iniciativou pro léãbu opiáty NAOMI (North
American Opiate Medication Initiative),
které se zúãastní 470 subjektÛ závisl˘ch
na heroinu. Polovinû dobrovolníkÛ z
vancouverské Eastside, Toronta a
Montrealu bude po dobu dvanácti mûsícÛ
zdarma podáván heroin, druhé polovinû
methadon (syntetick˘ opiát s odli‰nou
chemickou strukturou neÏ heroin).
Pﬁedepsan˘ heroin bude podáván pod
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pﬁísn˘m zdravotnick˘m dohledem v k
tomu urãené klinice. První skupina po
roce pﬁejde rovnûÏ na methadon. Cílem
studie je omezit zdravotní rizika
(pﬁedávkování, HIV infekce) a
spoleãensk˘ propad narkomanÛ,
pﬁípadnû zv˘‰it kvalitu jejich Ïivota ãi
závislost na drogách eliminovat trvale.
„Na heroinu je závisl˘ch asi 60 aÏ 90 tisíc
KanaìanÛ a dopad, kter˘ má závislost
na sociální problémy, veﬁejné zdraví a
kriminalitu, nevyjímaje lidské utrpení, je
ohromující,“ ﬁekl pﬁedseda ústavÛ CIHR
Alan Bernstein. Doktor Bernstein dodal,
Ïe je potﬁeba k tûmto problémÛm
zpÛsoben˘m závislostí na heroinu
pﬁistupovat zcela novû, jako je to v pﬁípadû
studie NAOMI. www.cihr-irsc.gc.ca
***
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Na okraj
Svût oãima dvou kanadsk˘ch
generálÛ (ve v˘sluÏbû)
Koncem ledna pﬁedná‰el v Munkovû centru
pro mezinárodní studie na Torontské
univerzitû L. Gen. Romeo Dallaire na téma
Spojené národy v krizi; kde jsou stﬁední
mocnosti?
Generál Dallaire velel jednotkám Spojen˘ch
národÛ v Rwandû v roce 1993. Jeho úkolem
bylo pomoci skonãit v zemi obãanskou válku.
Na ne‰tûstí v dubnu 1994 bylo letadlo s
rwandsk˘m prezidentem sestﬁeleno a
extremisté v etnické skupinû Tutu bûhem 100
dní vyvraÏdili na 800 000 pﬁíslu‰níkÛ etnické

skupiny Tutsi (a umírnûnûj‰ích pﬁíslu‰níkÛ
Tutu). Dallairova opakovaná Ïádost o posily
byla ignorována. Místo posil byly dvû tﬁetiny
jeho vojákÛ odvolány. Dallaire se nervovû
zhroutil a kdyÏ se trochu vzpamatoval, zahájil
kampaÀ proti lhostejnosti mezinárodních
organizací k vyvraÏìování jedné etnické
skupiny druhou.
Podle Dallaira pﬁístup velmocí je diktován
jejich mocensk˘mi zájmy: velmoci zasahují
jen tehdy, kdyÏ jsou tyto zájmy ohroÏeny. Do
urãité míry jsou motivovány rasisticky: V
Kosovu zasáhly, ponûvadÏ Kosovo je bílé (a
kulturnû i geograficky bliÏ‰í); v Rwandû
nezasáhly, ponûvadÏ jde o zemi s barevn˘m
obyvatelstvem s jinou kulturou a z hlediska

jejich bezpeãnosti nedÛleÏitou.
Stﬁednû velké zemû rády v takov˘ch
pﬁípadech následují pﬁíklad velmocí: jejich
obyvatelé nijak netouÏí zaplétat se do sporÛ,
které jsou jim na hony vzdálené, stojí peníze
a Ïivoty jejich vojákÛ.
Dallaire se domnívá, Ïe jsou to právû stﬁednû
velké zemû, které musí hrát dÛleÏitûj‰í roli, uÏ
proto, Ïe jsou bliÏ‰í problematice sporÛ a
jejich diplomaté a vojáci jsou pruÏnûj‰í a lépe
vybaveni manévrovat v podobn˘ch situacích;
Ïe éra peacekeeping skonãila a v budoucnosti
zaãínající krize budou ﬁe‰eny procesem, kter˘
naz˘vá conflict resolution a kter˘ bude
vyÏadovat diplomaty a vojáky s vût‰ím
intelektuálním vybavením, neÏ s jak˘m
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disponují vÛdci dne‰ka. RovnûÏ doufá, Ïe
daleko vût‰í roli ve vytváﬁení veﬁejného mínûní
budou hrát nevládní organizace, usilující o
ménû sobeckou a humanitnûj‰í politiku.
Poãátkem února debatovali ve staré Trinity
College Torontské univerzity Major-General
Lewis MacKenzie a brilantní student Kartick
Kumar o Kosovu a dÛvodech pro rozdíln˘
postoj velmocí a NATO v Kosovu a Rwandû.
Generál MacKenzie nesdílí DallairÛv názor,
Ïe rozdílné chování velmocí a OSN v Kosovu
a Rwandû bylo diktováno rasismem, ale
souhlasí, Ïe velmoci jsou motivovány
sobectvím. Oba generálové kritizovali
nepﬁipravenost a pasivnost OSN a velmocí
tváﬁí v tváﬁ hromadnému vraÏdûní a také se
shodli, Ïe Kanada není schopná hrát
v˘raznûj‰í vojenskou roli, ponûvadÏ
prostﬁedky, které vûnuje na armádu jsou zcela
nedostateãné.
Kartick Kumar vidûl - snad díky vûãnému
idealismu mládí - v zákroku NATO v Kosovu
nadûji, Ïe svût uÏ nikdy neuvidí genocidu,
jaké byly svûdkem Kosovo a Rwanda...
***

Víkend ãesk˘ch tenistÛ

Petr ChudoÏilov: Nostalgie

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

Sv. Valentin musí drÏet na ãeské tenisty.
Bûhem víkendu, kter˘ jeho svátku pﬁedcházel,
ãe‰tí tenisté vyhráli tﬁi mezinárodní tenisová
mistrovství, v‰echny ve ãtyﬁhﬁe: v Buenos
Aires Franti‰ek âermák a Leo‰ Friedl porazili
ve finále argentinskou dvojici, v PaﬁíÏi si první
cenu odnesly Iveta Bene‰ová a Kvûta
Peschke a v Marseille vyhrála ãtyﬁhru dvojice
Martin Damm a Radek ·tûpánek. To poslední
vítûzství je zvlá‰È pozoruhodné, ponûvadÏ
soupeﬁi ãeské dvojice byli Kanaìan Daniel
Nestor a Mark Knowles z Baham, dvojice,
která loni skonãila na svûtovém Ïebﬁíãku na
prvním místû.
***
Nov˘ zábûr
Televizní program Nov˘ zábûr, jehoÏ matkou
(smím-li pﬁizpÛsobit terminologii vãerej‰ka
okolnostem dne‰ka) je Markéta Slepãíková,
prokazuje vût‰í Ïivotnost, neÏ jsem mu
pﬁisuzoval. Pochyboval jsem totiÏ, Ïe by se
paní Slepãíkové podaﬁilo získat dostateãné
prostﬁedky na komerãnû sobûstaãn˘ podnik.
Jestli se jí to podaﬁilo, nebo jestli, alespoÀ pro
zaãátek, sníÏila svÛj pﬁedpokládan˘ rozpoãet
- její televizní program se velmi pûknû rozbûhl.
Li‰í se podstatnû od programu Okno, kter˘ po
ﬁadu let ﬁídil nekomerãnû a bez odmûny Mílo
Kubík, i od programÛ, které v mnoha místech
vytvoﬁili jiní (v Londonu Josef Mára, v
Kitcheneru Milada a Stanislav Reini‰ovi, David
·evãík a Vladimír Bubák, v Ottawû Arno‰t
Wagner atd). V˘znam jejich práce ocenil ãesk˘
novináﬁ Jiﬁí Voráã, nejdﬁíve v tisku a nyní
kniÏnû. Nov˘ zábûr je zaloÏen na principu, Ïe
opravdu profesionální program není moÏno
vytvoﬁit bez dostateãn˘ch finanãních zdrojÛ.
Je tu i rozdíl generaãní. Markéta Slepãíková,
Vûra Kohoutová, Dagmar Truhláﬁová a jiní
pﬁedstavují novûj‰í emigrantskou vlnu, s jin˘mi
Ïivotními zku‰enostmi a snad i - v na‰í
spoleãné rodné zemi - rozdílnou reakcí na
svody reÏimu, kter˘ tak zohavil moderní ãeské
a slovenské dûjiny. Jako vÏdycky pﬁi v˘mûnû
generací, procházíme (a snad uÏ jsme pro‰li)
údobím oãuchávání se, pﬁivykání si jeden na
druhého. Nutnost vyvolaná novou realitou
(odchod jedné generace, nevelk˘ pﬁíliv nov˘ch
imigrantÛ, obrovsk˘ technologick˘ v˘voj v
komunikaãních prostﬁedcích) otevírá
mimoﬁádné moÏnosti pro nové my‰lení a
modernûj‰í pﬁístup ke krajanské práci.
Aãkoliv se na televizi ãasto nedívám, vidûl
jsem nûkolik programÛ Nového zábûru.
Vzestupná kﬁivka v kvalitû programu i ‰íﬁi
zábûru byla jasnû patrná. Zvlá‰È dÛleÏitá je
jeho schopnost rychle roz‰iﬁovat informace o
ãinnosti jednotlivcÛ a krajansk˘ch organizací
a propojovat dûní v starém domovû s dûním v
Kanadû. S krajansk˘mi dvout˘deníky Nov˘m
domovem a Satellitem, Nov˘ zábûr vytváﬁí
impresivní komunikaãní trojúhelník. Pﬁeji
poﬁadatelÛm koncertu na podporu práce
Nového zábûru, aby koncert byl nejen
umûleck˘m, ale i finanãním úspûchem.
Josef âermák
***
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Grossova Ïena prodá svÛj
sporn˘ podnik
Praha-MFD/JOSEF KOPECK¯, JANA
BLAÎKOVÁ-ManÏelka
premiéra
Stanislava Grosse se rozhodla udûlat
krok, kter˘ mÛÏe jejímu muÏi pomoci
zachránit spoleãnou vládu s lidovci a
unionisty. Vycouvá ze spoleãného
podnikatelského projektu, kter˘ mûla se
svou pﬁítelkyní, dnes trestnû stíhanou
Libu‰í Barkovou. Ta chtûla spolu s ·árkou
Grossovou na praÏském Proseku
vybudovat luxusní bytov˘ komplex, kter˘
by mûl jedenáct bytÛ, fitness centrum a
podzemní garáÏe.
„Ten projekt cel˘ prodá. Chce se toho
zbavit, protoÏe ji to, co se kolem toho
dûje, znechutilo,“ ﬁekl vãera MF DNES
premiér a ‰éf âSSD Stanislav Gross.
„Po domluvû se sv˘m manÏelem jsem
se rozhodla celého projektu pﬁestavby
bytÛ na Proseku vzdát. Pochopila jsem,
Ïe se v této zemi podnikat nedá a úspûch
se neodpou‰tí,“ sdûlila vãera Grossová.
Barková potvrdila, Ïe i ona svÛj podíl
prodá.
KvÛli podnikání s Barkovou ãelil Gross
tvrdé kritice hned z nûkolika dÛvodÛ.
Barkové patﬁí nemovitost v Nuslích,
kde je nevûstinec Escade. Krátce po
vãerej‰í schÛzce s prezidentem
Václavem Klausem hovoﬁil pﬁedseda
lidovcÛ Miroslav Kalousek pﬁed novináﬁi
o tom, Ïe pro kﬁesÈanské demokraty je
zásadní problém, Ïe „pﬁedseda vlády je
ekonomicky napojen na pﬁíjmy z
pochybného
podnikání
vãetnû
pravdûpodobn˘ch pﬁíjmÛ z prostituce“.
S krokem, k nûmuÏ Grossovi pﬁistoupili,
je Kalousek spokojen. „Vnímám to jako
pozitivní informaci, Ïe si pan pﬁedseda
vlády snad zaãíná uvûdomovat, o jak
obrovsk˘ problém se jedná,“ ﬁekl MF
DNES pﬁedseda KDU-âSL.
Grossová s Barkovou si na vybudování
bytového komplexu na Proseku pﬁed
rokem koupily tﬁi domy. Firma premiérovy
Ïeny za jeden z domÛ zaplatila 5,9 milionu
korun. Za pûtimilionovou pÛjãku u eBanky
jí ruãila Barková. ·árka Grossová vãera
uvedla, Ïe pÛjãka je splatná letos v
bﬁeznu. Gross ãelí kritice kvÛli napojení
své Ïeny na Barkovou i proto, Ïe tato
podnikatelka je stíhána pro pojistn˘
podvod.
***

Klaus vyz˘vá:
Vykroãte ze slepé uliãky
Praha-MFD/JOSEF KOPECK¯ s
pﬁispûním Magdaleny Sodomkové-Do
sporu lidovcÛ a sociálních demokratÛ o
to, zda má premiér Stanislav Gross kvÛli
sv˘m aférám podat demisi, se vloÏil
prezident Václav Klaus.
Po vãerej‰í hodinové schÛzce s ‰éfem
lidovcÛ Miroslavem Kalouskem prezident
vyzval pﬁedsedu KDU-âSL i premiéra

Grosse, aby na stﬁedeãní schÛzku koalice
pﬁi‰li „s nûãím, co by znamenalo vykroãení
z dne‰ní slepé uliãky“.
Prezident vyz˘vá, aby politici pﬁi‰li s
ﬁe‰ením, které nebude jen formální,
poloviãaté. „¤e‰ením, které by bylo
pﬁijatelné pro obãany na‰í zemû a které
by je pﬁesvûdãilo, Ïe dal‰í vûrohodné
fungování vlády je moÏné,“ uvedl vãera
Klaus.
Lídr kﬁesÈansk˘ch demokratÛ Kalousek
nevnímá Klausova slova jako pokyn k
tomu, aby se sociální demokraté a lidovci
dohodli na smíru. „Pﬁál by si nûjaké ﬁe‰ení,
které by znamenalo kvalitativní zmûnu,“
ﬁekl vãera MF DNES Kalousek.
Premiér Stanislav Gross, kter˘ odjel
na hory do Krkono‰ a kterého prezident
pﬁijal k informativní schÛzce jiÏ v nedûli
veãer, reagoval na Klausovo prohlá‰ení
obecnû.
„Samozﬁejmû si uvûdomuji svou
odpovûdnost za zaji‰tûní politické
stability. ¤e‰ení, které pﬁijmeme, musí
zajistit fungování vlády. Vûﬁím, Ïe takové
ﬁe‰ení je moÏné,“ uvedl vãera pﬁedseda
vlády.
Klaus také po vãerej‰í schÛzce s
Kalouskem ﬁekl, Ïe u obou politikÛ
zaznamenal vÛli k nalezení pﬁijatelného
ﬁe‰ení. „Stále je‰tû bohuÏel nevidím
snadnou a uspokojivou cestu k jeho
dosaÏení,“ glosoval spor mezi âSSD a
lidovci prezident republiky.
Jeho tajemník Ladislav Jakl na otázku,
zda jde Klausova slova pﬁeãíst jako v˘zvu
k pokraãování souãasné koalice, odvûtil:
„Prezident nedává nûjak˘ konkrétní
návod k ﬁe‰ení.“
Zatímco lidovci stále poÏadují demisi
premiéra Stanislava Grosse, premiér jim
kvÛli tomu pohrozil, Ïe kdyÏ svÛj názor
do stﬁedy neodvolají a jejich tﬁi ministﬁi
neodejdou z vlády sami, navrhne
prezidentovi, aby je z vlády odvolal.
Lidovci v‰ak nejsou v názoru na to, zda
mají vyhrotit situaci aÏ tak, Ïe je Gross
vyÏene z vlády, jednotní. Ministr zahraniãí
a místopﬁedseda lidovcÛ Cyril Svoboda
stále nevzdal to, Ïe by mûla b˘t svolána
mimoﬁádná celostátní konference KDUâSL, která by pﬁehodnotila postoj strany
tak, aby nebyla ohroÏena koalice s âSSD
a unionisty.
„KdyÏ se na celostátním v˘boru minul˘
t˘den dva jeho ãlenové, Franti‰ek Barto‰
a Helena Lang‰ádlová, zeptali, jak bude
strana dál postupovat, nikdo neﬁekl, Ïe
je‰tû jednou poÏádáme premiéra o
demisi,“ ﬁekl MF DNES Svoboda.
Na tom, Ïe by dal‰í kroky, které by
vedly k rozvázání koaliãní smlouvy, nemûli
lidovci dûlat bez svolání celostátní
konference, se jiÏ jednomyslnû shodla
praÏská KDU-âSL.
„Je-li ve hﬁe otázka setrvání KDU-âSL
ve vládû, pak bychom byli pro to, abychom
se o tom je‰tû poradili,“ ﬁekl vãera ‰éf
královéhradeck˘ch lidovcÛ Vladimír
Derner. Podobnû se vyjádﬁili pﬁedseda
zlínsk˘ch lidovcÛ Franti‰ek Slavík.

Celkovû jsou v‰ak lidovci, kteﬁí se
postavili ve sporu Kalousek-Svoboda na
stranu ‰éfa diplomacie, spí‰e v men‰inû.
Lidovci vesmûs nevidí dÛvod, aby opût
ﬁe‰ili, zda nezmûkãí tlak na Grosse.
„Pﬁipadá mi nadbyteãné o tom znovu
jednat. A Ïádná roztrÏka v na‰í stranû
není,“ tvrdí Kalousek.
***

Padûlatelé penûz mají
nov˘ hit - bankovky euro
Praha-MFD-V rukou policie a archivu
âeské národní banky vloni skonãily
fale‰né peníze v hodnotû 27 milionÛ
korun, to je o devût milionÛ více neÏ vloni.
Objevily se dokonce i fale‰né kovové
padesátikoruny.
âeské koruny v‰ak uÏ padûlatele tolik
nelákají. Je jich stále nejvíc, ale hitem
zaãíná b˘t euro.
Loni se v republice objevilo 1258 kusÛ
padûlan˘ch bankovek euro, více neÏ
dvojnásobek oproti roku 2003. Padûlatelé
se pokou‰ejí fale‰ná eura udat nejen ve
smûnárnách, ale i v supermarketech. V
mnoha tuzemsk˘ch obchodech se eurem
dá bûÏnû platit, i kdyÏ drobné nazpátek
dostane zákazník v korunách.
„V âesku se vyskytuje sedm aÏ deset
tisíc kusÛ fale‰n˘ch bankovek za rok a
kvalita padûlkÛ se stále zlep‰uje.
Padûlatelé mají stále lep‰í grafick˘
software, kvalitnûj‰í tiskárny, kopírky a
skenery,“ ﬁíká Leopold Surga z âeské
národní banky. Fale‰né peníze se v‰ak
podle bankéﬁÛ dají vÏdy poznat. Prav˘
bankovkov˘ papír je tenk˘ a pevn˘ a
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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

Pokraãování na str. 8

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
1505-4

HomeLife/United Realty Inc.

NENECHTE SI UJÍT PREMIÉRU NOVÉHO PO¤ADU

Josef Banom - Sales Representative

MUZIKY NA ROHU
JEÎEK, GERSHWIN A TI DRUZÍ

Specializing in Mississagua, Etobicoke, Toronto.

Písnû ze zlatého období jazzu a swingu, s ãesk˘mi texty, ﬁízn˘m rytmem a
podmaniv˘mi melodiemi....
Show bude obohaceno zvuky virtuózní trumpety na‰eho zvlá‰tního hosta,
ANDREJE SARADINA, ãlena svûtoznáme torontské kapely
The HOT FIVE JAZZMAKERS

NEDùLE, 20. B¤EZNA V 16:00 HODIN
Restaurace PRAHA, Masaryktown
Rezervace nutná: 416-289-0283

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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obsahuje textilní vlákna. KaÏdá bankovka
má rÛzné vodoznaky, které jsou vidût
proti svûtlu, ochranné kovové prouÏky a
na nûkter˘ch znacích i promûnlivou barvu.
Dokonalé padûlky se v âesku podle
odborníkÛ témûﬁ nevyskytují. Soudní
znalec Miloslav Musil ﬁíká, Ïe ãe‰tí
padûlatelé b˘vají z velké ãásti amatéﬁi.
„Jde o takzvané náhodné zloãiny. Nûkdo
si zkusí naskenovat do poãítaãe

tisícikorunu a pak si ﬁekne, Ïe je to dobré,
a zkusí ji udat v samoobsluze,“ uvedl
Musil.
Podle bankéﬁÛ jsou ãeské bankovky
dobﬁe zabezpeãené proti padûlání, staãí
jen, aby lidé byli pozornûj‰í. Nové úpravy
bankovek se uÏ nechystají, protoÏe âesko
by mûlo zhruba za pût let pﬁejít na eura.
S padûlky na tom nejsme ‰patnû. „V
rámci Evropské unie jsme ve spodní
ãtvrtinû,“ dodal Leopold Surga z âNB.

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

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na VHS a
DVD uvádí premiérovû nov˘ velice úspû‰n˘
televizní seriál reÏiséra J. Chlumského

HOP NEBO TROP 1 - 4
Miniserie osmdesátiminutov˘ch televizních zábavn˘ch filmÛ, které spojuje
rozvedená Ïena (inÏen˘rka, 40 let) se dvûma dûtmi, která se jednoho dne
rozhodne, Ïe jim vice bude nahrazovat i chybûjícího tatinka a odjede s nimi na
lyÏaﬁsk˘ zájezd do podnikové chaty. Tady se stane svûdkem neohla‰eného
pﬁíjezdu nûkolika pﬁátel vedoucího zájezdu, kteﬁí se chovají dost nespoutanû.
Nedobrovolnû se s touto partou tﬁicátníkÛ, kteﬁí jsou pﬁíli‰ staﬁí na mladistvé
hrátky a pﬁíli‰ mladí na vstup do dospûlého svûta, seznámí. a postupnû do jejich
party zapadne. Setkávají se pak pﬁi rÛzn˘ch spoleãn˘ch v˘letech, kdy se
objevují rÛzné problémy v mezilidsk˘ch vztazích, vzniká láska ale i rozchod,
smrt jednoho z nich ale stejnû tak narození nového ãlena do skupiny prátel. Je
to seriál o pﬁátelství bez vyuÏívání druh˘ch.

1/ Na lyÏích - s partou vykutálen˘ch pﬁátel na horské chalupû aneb co
by v‰echno matka pro své dûti neudûlala.
2/ Na vodû - na voru po proudu a s pﬁáteli proti ãasu.
3/ Na kolech - jednou jsi dole a jednou nahoﬁe.
4/ Na koních - o pádech z v˘‰ky a novém z mrtv˘ch vstání.
Hrají I. Ch˘lková, R. Zach, M. Issová, M.
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

February 24, 2005

Podle nûj by se lidé mûli nauãit poznat
pravé peníze od fale‰n˘ch. Neriskují tak,
Ïe pﬁijdou o peníze, které si nezkontrolují.
***

Zisky ãesk˘ch gigantÛ
lámou rekordy, firmy myslí
na expanzi
Praha-MFD/(pn, naj)-LoÀsk˘ rok se obﬁím
ãesk˘m firmám vyvedl. Banky,
telekomunikaãní firmy, ale i velcí stavbaﬁi
hlásí rekordní zisky.
„Poprvé jsme pokoﬁili magickou hranici
jedné miliardy ãistého zisku,“ oznámil
vãera ‰éf stavební jedniãky Skanska CZ
Zdenûk Burda.
Pﬁes deset miliard ãistého zisku se
oãekává od elektrárenského gigantu
âEZ. Po letech jsou v zisku také v‰echny
souãásti petrochemického holdingu
Unipetrol. Je‰tû v roce 2003 ztrátov˘
Chemopetrol dokázal loni vydûlat pﬁes
dvû miliardy korun hrubého zisku,
rafinerie témûﬁ miliardu a pÛl. Skvûl˘ rok
mûly loni velké banky, které jiÏ dokáÏou
otoãit svûﬁené peníze skoro dvakrát lépe
neÏ jejich zahraniãní matky.
âím dál víc se velk˘m ãesk˘m podnikÛm
daﬁí, pom˘‰lejí na to, Ïe pﬁekroãí hranice
a své zisky investují do podnikání ãi
ovládnutí konkurence na zahraniãních
trzích. Po okolních telekomunikaãních
operátorech po‰ilhává âesk˘ Telecom. I
‰éfové ãeské filiálky firmy Skanska chtûjí
tûÏit víc z velk˘ch zakázek na Slovensku,
kde se jim loni podaﬁilo ovládnout dvû
firmy.
***
23.2.2005

Rozhlas rozdával, STV
vynechal
BRATISLAVA-sme/ROMAN KRPELANSlovenská televízia zabezpeãuje signál
zo summitu Bush - Putin pre cel˘ svet,
ale rozhovor s Bushom nezískala.
Branislav Zahradník z vedenia televízie
hovorí, Ïe je to zvlá‰tne. Podºa neho je
moÏné, Ïe Biely dom si mylne myslel, Ïe
rozhovor, ktor˘ robila redaktorka
Slovenského rozhlasu, bude robiÈ
redaktorka televízie.
Exkluzívny rozhovor s Bushom robila
spravodajkyÀa rozhlasu vo Washingtone
Oºga Baková. “O rozhovor som poÏiadala
za rozhlas,” povedala Baková pre SME.
KeìÏe ºudia z Bieleho domu sa jej p˘tali,
ãi by mohli poskytnúÈ záznam z rozhovoru
aj nejakej televízii, povedala im o âeskej
televízii, ktorá ju oslovila.
Baková tvrdí, Ïe Biely dom STV
nespomenul a neurobila to ani ona,
“myslela som si, Ïe si budú robiÈ rozhovor
sami”.
Na druh˘ deÀ po rozhovore volal
Bakovej ãlovek z STV a Ïiadal ju o
moÏnosÈ odvysielaÈ rozhovor. “Povedala
som, Ïe si to musí vybaviÈ s vedením
rozhlasu.” Potom jej zavolal riaditeº
rozhlasu Rezník, Ïe rozhovor bude
vysielaÈ Markíza. Tá práva na vysielanie
rozhovoru kúpila. Dôvod, preão rozhlas
nepredal záznam STV, je “niÏ‰ia
sledovanosÈ”.
Zahradník povaÏuje argument rozhlasu
o sledovanosti za zaujímav˘, “lebo na
budúce, keì bude obhajovaÈ stratu, ktorú
generuje, treba mu to pripomenúÈ”. Podºa
tejto filozofie by rozhlas musel zru‰iÈ 5 zo
svojich 7 okruhov. Reakciu rozhlasu sa
nám vãera nepodarilo získaÈ.
Hovorca âeskej televízie Martin Krafl
povedal, Ïe s rozhlasom sa uÏ pred
vznikom rozhovoru dohodli, Ïe ho budú

môcÈ odvysielaÈ zadarmo. Podmienkou
bolo len uviesÈ, Ïe ide o rozhovor pre
Slovensk˘ rozhlas. Podºa neho o
peniazoch ani nebola reã a “spoluprácu
medzi verejnoprávnymi médiami
pokladáme za samozrejmosÈ”.
***

Americk˘ novinár:
Slovensko sa opäÈ dostane
na mapu sveta
Bratislava-sme/ROMAN KRPELANVãera sa po prv˘krát stretli novinári z
celého sveta v tlaãovom stredisku v
Inchebe, ktoré vzniklo kvôli summitu
amerického a ruského prezidenta
Georgea Busha a Vladimira Putina. Hoci
do Bratislavy sa chystá asi 1500
novinárov, vãera sa do “Press Centra”
pri‰lo pozrieÈ e‰te len niekoºko desiatok.
Americk˘ novinár z tlaãovej agentúry
AP Wiliam J. Kole pracuje ako
kore‰pondent pre strednú Európu,
kanceláriu má vo Viedni a Bratislavu vidí
ako “malé útulné mesto so ‰armantn˘m
historick˘m centrom”.
Agentúra vy‰le na summit 20-ãlenn˘
‰táb svojich ºudí. “Po nedávnej náv‰teve
pápeÏa bude Slovensko opäÈ na mape
sveta,” povedal Kole.
Na Slovensku sú uÏ aj traja novinári z
âínskej tlaãovej agentúry a jeden fotograf.
“Veºa sme toho e‰te zo Slovenska
nevideli,” povedal fotograf Chen Li-gun,
ale z toho, ão zatiaº videl, má pocit, Ïe
“v‰etko je dobre pripravené na summit”.
âínsky fotograf chce urobiÈ krásne
fotografie zo Slovenska a prekvapil
svojimi znalosÈami o okolnostiach vzniku
samostatného ‰tátu v roku 1993.
Zaujímalo ho, ako si Slováci zvykajú na
kapitalizmus a ãi im nie je ºúto za “‰tátom,
ktor˘ sa o vás postaral”.
Jacek Kaczmarek z Poºského rozhlasu
povedal, Ïe sú s kolegami u nás uÏ tri dni.
“Robíme o Slovensku viacero reportáÏí,”
povedal. Jednou z nich je napríklad téma
rovná daÀ a ìal‰ie reformy. ªudia, s
ktor˘mi sa rozprávali na ulici, “hovorili o
strachu z dosahu reforiem, ale nemôÏeme
povedaÈ, Ïe by boli proti nim”.
V‰etci novinári dostali DVD o Bratislave,
ktoré si dal vyrobiÈ magistrát hlavného
mesta. Bratislava má aj svoj stánok
priamo v centre tlaãového centra, má k
dispozícii rôzne prospekty. Novinári
dostali aj informácie o celom Slovensku.
***

Putin nosí hodinky za 60-tisíc
dolárov
Bratislava-sme/(ãtk, r)-Rusk˘ prezident
Vladimir Putin nosí najdrah‰ie hodinky
spomedzi rusk˘ch politikov. Podºa
ãasopisu Russkij Newsweek stojí jeho
model 60-tisíc dolárov. ·esÈdesiattisíc
dolárov je pritom roãn˘ Putinov plat.
Náprotivok ruského prezidenta, americk˘
prezident George W. Bush, má na ruke
hodinky za 50 dolárov. Ide o model Indigo
znaãky Timex.
Putin nosí hodinky znaãky Patek Philippe
Perpetual Calendar. Rovnakého v˘robcu,
Patek Phillipe, preferovali aj kráºovná
Viktória a kráºovná AlÏbeta II. Túto znaãku
hodiniek uprednostÀujú predov‰etk˘m
veºmi bohatí ºudia a politici.
Majiteºom luxusnej znaãky hodiniek
Patek Philippe je aj privatizér
pie‰Èansk˘ch kúpeºov za Meãiara Karol
Martinka. Za jedny zaplatil 85-tisíc eur,
ão je v prepoãte 3,2 milióna korún.
Firma Patek Philippe sa svojimi
zákazníkmi nechváli. Keì sa spravodajca
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ruskej televízie pokúsil u ‰vajãiarskeho
zástupcu znaãky zisÈovaÈ, ãi dáva Putin
skutoãne prednosÈ ich znaãke, dostal
odpoveì: “Poãul som o tom. Ide o model,
ktor˘ je stroh˘, ale nie je najzloÏitej‰í.”
Rovnakú znaãku hodiniek ako rusk˘
prezident nosia aj mnohí bohatí Rusi.
Hodinky Patek Philippe Annual Calendar
má aj prezident banky Alfa-Bank Pjotr
Aven. Ich cena je v‰ak niÏ‰ia ako u
Putina - Avenove stáli okolo 19-tisíc
dolárov.
Putina v Rusku uÏ ‰tyri roky zaraìujú v
rebríãku ruskej elity na prvé miesto.
Vypl˘va to z prieskumu V‰eruského
strediska pre prieskum verejnej mienky.
***

Prvé dámy si prezrú gobelíny
Bratislava-sme/JANA PARKROVÁPrimaciálny palác, ktor˘ je popri hrade
najkraj‰ou a najimpozantnej‰ou stavbou
Bratislavy, nav‰tívia poãas summitu Bush
- Putin manÏelky oboch prezidentov Laura Bushová a ªudmila Putinová.
Palác dal v roku 1778 postaviÈ na mieste
niekdaj‰ej skromnej jednoposchodovej
budovy arcibiskup kardinál Jozef
Batthyány. Projekt vypracoval architekt
Melchior Hefele a palác je postaven˘ v
prísnom slohu barokového klasicizmu.
Nad trojuholníkov˘m tympanonom je erb
s kardinálskym klobúkom, vedºa neho sú
na balustráde umiestnené alegorické
sochy.
Palác po Batthyányovej smrti jeho
nástupcovia nav‰tevovali len sporadicky
a nevyuÏit˘ a pustnúci ho nakoniec cirkev
prenajala. Bol tu dievãensk˘ uãiteºsk˘
ústav a neskôr dôstojnícka a priemyselná
‰kola. V roku 1903 kúpilo palác od
ostrihomskej kapituly mesto pre radniãné
úãely. Schátran˘ a zvonku celkom
o‰arpan˘ palác si vyÏiadal rozsiahlu
rekon‰trukciu.
Najväã‰ím lákadlom v Primaciálnom
paláci je ‰esÈ gobelínov, na ktor˘ch je
vyrozprávan˘ m˘tick˘ príbeh tragickej
lásky Hero a Leandra. Tie na‰li náhodou
poãas rekon‰trukcie paláca v roku 1903.
Stoãené a ukryté za tapetami v predsieni
Zrkadlovej siene ich objavil bratislavsk˘
historik a gymnaziálny profesor Augustín
Helmar. Pravdepodobne ich tu niekto
ukryl pred vpádom napoleonsk˘ch vojsk
alebo v búrliv˘ch meruôsmych rokoch.
Objavenie gobelínov bolo veºkou
udalosÈou nielen v Bratislave, ale aj v
celom Rakúsko-Uhorsku. Vtedaj‰í znalci
ich ohodnotili na 40-tisíc korún s t˘m, Ïe
ich cena sa po zre‰taurovaní vy‰plhá na
120-tisíc.
To vyvolalo veºk˘ súdny spor medzi
b˘val˘m vlastníkom paláca ostrihomskou kapitulou a mestom.
Gobelíny totiÏ boli ohodnotené presne
na sumu (120-tisíc), za ktorú krátko pred
ich objavením mesto kúpilo cel˘ palác.
Kapitula sa odvolávala na zmluvu, podºa
ktorej mesto kúpilo iba palác bez
zariadenia. Bratislavskí advokáti v‰ak
na‰li paragraf, podºa ktorého veci nájdené
za tapetami sú súãasÈou architektúry,
nie zariadenia a mestská rada spor
vyhrala. Mesto dalo gobelíny zre‰taurovaÈ
a odborne vyãistiÈ.
Bratislavské gobelíny sú v˘robkom
anglickej kráºovskej manufaktúry v
Mortlake pri Lond˘ne, ktorú zaloÏili v
roku 1619. Sú z hodvábno-vlneného
materiálu a utkala ich skupina flámskych
tkáãov. Najviac hodvábu pouÏili na
morské vlny.
Rastlinné a koralové farbivá, ktor˘mi sú
gobelíny zafarbené, im dodávajú ohnivé,

pritom v‰ak u‰ºachtilé farebné tóny. K
zachovaniu farebnosti prispelo práve
obdobie, keì boli ukryté a schované za
tapetami.
Tkané závesy na stenu - gobelíny získali
svoj názov podºa rodiny Gobelin, ktorá
viedla Mortlackú tkáãovÀu v ParíÏi.
Po zániku Bratislavského hradu ako
miestodrÏiteºského sídla prevzal
Primaciálny palác so Zrkadlovou sieÀou
úlohu politickej reprezentácie. Cisári
Napoleon a Franti‰ek I. tu podpísali v
roku 1805 Bratislavsk˘ mier. V roku 1848
sa tu konal uhorsk˘ snem, ktor˘ zru‰il
poddanstvo. V tom istom roku tu mali
hlavn˘ stan Kossuthove vojská a o rok
neskôr tu odzneli rozsudky smrti nad
maìarsk˘mi revolucionármi.
Zdroj: ªudovít Medveck˘ - Bratislavské
gobelíny a materiály Galérie mesta
Bratislava
***
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Institute for Christian Studies
229 College Street
Toronto, M5T 1R4
vás zve na vystavu

Marie Gabánkové

Meãiar a Lexa boli
pre sabotáÏ na súde
BRATISLAVA-SME/(rp)-Ako svedok v
kauze sabotáÏ na Krajskom súde v
Bratislave vypovedal predseda HZDS a
expremiér Vladimír Meãiar. SabotáÏou
mal byÈ okrem iného návrh SIS, ako
diskreditovaÈ b˘valého prezidenta
Michala Kováãa.
V prípade je trestne stíhan˘ b˘val˘
riaditeº SIS Ivan Lexa a jeho dvaja
podriadení Pavol V. a Peter K. a hrozí im
aÏ 10 rokov väzenia. Podºa prokuratúry
mali e‰te v roku 1995 vypracovaÈ materiál,
ktorého súãasÈou bol aj návrh na
skrátenie funkãného obdobia prezidenta
Kováãa.
Ako príjemca dokumentu bol oznaãen˘
Meãiar, ale ten pred novinármi povedal,
Ïe niã také na Úrad vlády nepri‰lo, “spis
je falzifikát” a celá kauza je “pokus
kompromitovaÈ vtedaj‰iu vládu a SIS”.
Meãiar tvrdí, Ïe SIS nepotreboval na to,
aby mu vypracovala postup proti
Michalovi Kováãovi, lebo o tom hovoril
otvorene na mítingoch aj so samotn˘m
Kováãom.
Michal Kováã si je ist˘, Ïe tajná sluÏba
proti nemu vyvíjala nelegálnu ãinnosÈ
vrátane diskreditácie. Lexovi dokonca v
tom ãase napísal list, v ktorom ho varoval
pred nezákonn˘mi postupmi, ako je
zbieranie informácií proti nemu a jeho
rodine.
“Lexa mi drzo odpísal, Ïe áno, Ïe to
robia, a e‰te to rozviedol,” povedal Kováã.
O existencii dokumentu, ako to tvrdí
prokuratúra, v‰ak nevedel.
Meãiar vãera o Kováãovi povedal, Ïe
jeho meno sa v niekoºk˘ch prípadoch
prelínalo so synov˘m, ktor˘ bol trestne
stíhan˘ v Nemecku. Naznaãil tieÏ, Ïe
stíhateºn˘ mohol byÈ aj samotn˘ Kováã
st. Ten vãera reagoval, Ïe “sú to niãím
nepodloÏené v˘mysly pána Meãiara”.
V kauze sabotáÏ uÏ vyjadril v minulosti
právny názor Najvy‰‰í súd, podºa ktorého
k nej nedo‰lo. V najhor‰om prípade ‰lo o
poru‰enie právomocí verejného ãiniteºa.
Tento t˘ÏdeÀ malo na súde vypovedaÈ
viacero príslu‰níkov SIS. Pre pracovné
povinnosti pri summite Bush - Putin v‰ak
na pojednávanie neprídu.
Meãiar netajil spokojnosÈ nad t˘m, Ïe
súdy postupne oslobodzujú Ivana Lexu v
rôznych kauzách. V˘nimkou je len
nedávny rozsudok okresného súdu, Ïe
Lexa je vinn˘ v kauze Triptych KlaÀania
sa troch kráºov za neoprávnené pouÏitie
‰tátnych peÀazí. Meãiar nevylúãil, Ïe na
to mal poverenie od Rady obrany ‰tátu.
***

The body broken
Otevﬁeno do 17.3.2005: Pondûlí, ãtvrtek a pátek 9-17
Úter˘ a stﬁeda 9-20; Sobota 26.2.2005 11-17
www.paintinggallery.net & www.icscanada.edu
A decade of paintings from 1995 till 2005: the human body as shown in its isolation,
fragmentation and decay serve as a metaphor for the brokenness of the human condition. Yet,
underneath and in between Maria’s theatrical display of life’s incongruities there are also
glimpses of the wonder of the body redeemed.

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

9

10

satellite

Letters

1-416

SLOVAKOTOUR
Early Bird Special for Spring and Summer
Zakupte si letenky za zlevnûné ceny a u‰etﬁíte!
Zpáteãní letenka:Toronto-Praha od

599 dolarÛ

Odlet mezi 1. dubnem a 30. kvûtnem 2005

Nejménû na jeden t˘den, maximum pobytu dva mûsíce
V˘prodej konãí 30. dubna 2005 v cenû letenky nejsou pﬁíslu‰né danû.
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
Zimní v˘prodej
Praha, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice
MoÏnost zakoupit lístky do dal‰ích evropsk˘ch mûst

Letní dovolené
Ont. Reg. # 2631380

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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Big Island
Nejvût‰í z havajsk˘ch ostrovÛ je rozhodnû
nejbohat‰í na pﬁírodní krásy a zajímavosti.
A tak na‰e desetidenní náv‰tûva, po
docela kratiãké prohlídce informaãních
materiálÛ, jevila se rozhodnû
nedostateãnou k dokonalému poznání
ostrova. Nicménû, díky tomu, Ïe jsme
mûli k dispozici automobil, snaÏili jsme
se poznat co nejvíce.
Tento ostrov zvan˘ téÏ Hawaii má
rozlohu 4028 ãtvereãních mil a Ïije na
nûm kolem 150,000 tisíc obyvatel.
Vyznaãuje se dvûma sopkami, z nichÏ ta
malinko vût‰í, Mauna Kea, naposledy
chrlila lávu pﬁed 4500 lety, jak sdûlují
uãenci. Její v˘‰ka je 4208 m, druhá Mauna
Loa (4171 m) byla aktivnûj‰í i pozdûji.
Navíc v ohromném parku (National
Volcano Park) na jihu ostrova nalézá se
kromû ohromného kráteru (Kilauea
Caldera) nespoãet dal‰ích men‰ích, které
byly aktivní nejednou i v letech
sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch minulého
století. Ostrov produkuje cukr, kávu Kona,
dobytek a macadamia oﬁechy. Informaãní
údaje také pﬁipomínají, Ïe na ostrovû se
nalézá rozlohou 225 000 akrÛ nejvût‰í
(snad jsem pochopil správnû, Ïe na svûtû)
svého druhu ranã.
Následující den po pﬁíletu vyjeli jsme si
na nejbliÏ‰í pláÏ, na níÏ dle prospektu
mûl b˘t i svûtl˘ písek, ale nebyl. Nicménû
nevalnost pláÏe je vynahrazena moÏností
pohledu na kmitající exotické rybky. Po
dálnici vyjeli jsme dal‰í den severnû na
krásnou pláÏ Hapuna, pak na nedalekou
Mauna Kea, které dominuje mohutn˘
resort s nespoãtem dokonal˘ch
tenisov˘ch kurtÛ a nezbytn˘m golfov˘m
hﬁi‰tûm. PláÏ je kouzelná, ale asi
padesátilet˘ pohledn˘ Havajan, ochránce
bezpeãnosti, zakázal nûkolika málo
náv‰tûvníkÛm krásné pláÏe a tedy i nám,
koupání, neboÈ vlny byly znaãné a snad
i spodní proudy ponûkud nebezpeãné.
Je‰tû o pár mil dále na sever nalézá se
pláÏ Spencer, kde voda je poznamenaná
nedalek˘m pﬁístavem a nav‰tûvovaná je
nepochybnû chud‰ím obyvatelstvem
ostrova.
S krajankou pﬁed ‰esti lety provdanou
za Ameriãana jeli jsme dal‰í den na jih,
na nejjiÏnûj‰í místo Spojen˘ch státÛ...
South Point (Ka Lea), jeÏ leÏí cca 4,5
stupÀÛ pod Obratníkem Raka. Cesta k
nûmu vede kolem instalace tﬁí sad
vûtrn˘ch ml˘nÛ. Pro toho, kdo do tohoto
zdroje budoucí energie investoval na
burze, nask˘tá se skliãující podívaná.
Nûkolik vrtulí chabû se otáãí, dal‰í jsou
nehybné, jiné ulomené a zcela mimo
provoz. Rád bych vidûl, jak taková
energetická pole vypadají v jin˘ch zemích.
Po chvilce chÛze od zaparkovaného
automobilu ovanula nás docela
pﬁesvûdãivá vÛnû marihuany. A záhy
spatﬁili jsme dvû zaparkovaná obstaroÏní
terénní auta a mezi nimi ve stínu stromÛ
u kamenného ohni‰tû sedûli tﬁi muÏi a
jedna Ïena, nepochybní pﬁíslu‰níci
zestárlé generace hippies. Na pozdravy
nám odpovûdûli pﬁíjemn˘mi úsmûvy. Tváﬁ
jedince nejbliÏ‰ího nesla stopy nûjaké
dﬁívûj‰í bitvy nebo nehody, nos rozdûlen
byl na dvû ãásti, vous mohutn˘, stejnû
jako u dvou jeho kolegÛ. Vypadali nadmíru
spokojenû. A na zpáteãní cestû bezmála
po dvou hodinách, zastihli jsme je na
stejném místû, ve stejné pozici.
Z parkovi‰tû cestou mezi lávou a stejnû
tak zelen˘mi loukami do‰li jsme po necelé
hodinû k Zelené pláÏi. Je neveliká, v

podkovovitém zálivu tvoﬁeném okolními
skalami a má barvu vojensk˘ch khaki
ko‰il.
Cestou zpût sjeli jsme po klikatící se
silnici k rybáﬁské osadû Miloli’i, po chvíli
chÛze men‰ím pralesem s bujnou
tropickou vegetací dospûli k romantické
âerné pláÏi (tato na vût‰inû turistick˘ch
mapek vyznaãena není, zatímco jiná a
vût‰í Black Beach na jiném místû
vyznaãena je na v‰ech mapkách), coÏ je
pro na‰ince zvlá‰tní podívaná. Písek je
samozﬁejmû o poznání teplej‰í neÏ na
pláÏích s pískem bíl˘m, je doslova hork˘.
Krátce poté, co jsme vy‰plhali zpût na
dálnici, sjeli jsme opût dolÛ do zátoky s
exotick˘mi rybkami (Pu’uhonua o
Honaunau - Place of Refuge) a
nedalek˘m posvátn˘m místem a
pohﬁebi‰tûm váleãníkÛ Staré Havaje. Pro
jeho velikou rozlohu jsme místo
nenav‰tívili. Pár mil odtud, na místû bídnû
pﬁístupném pû‰ky, lépe kanoí nebo
kajakem, je monument vûnovan˘
kapitánu Jamesu Cookovi, slavnému
badateli, moﬁeplavci a navigátorovi. Zde,
na samém bﬁehu ostrova, po
prÛzkumn˘ch cestách po americkém
pobﬁeÏí dne‰ního Oregonu, byl slavn˘
moﬁeplavec v ‰arvátce kolem krádeÏe
jeho lodi v roce 1779 domorodci
zavraÏdûn.
Následovala dal‰í cesta na sever
ostrova. Údolím mezi masivy zmínûn˘ch
sopek vede silnice zvaná Saddle Road.
Mírn˘mi kopeãky se klikatí mezi loukami,
stromoﬁadím, a pohled kolem pﬁipomíná
âeskomoravskou vysoãinu, dokud se
neocitnete na rovinû z obou stran
lemované nekoneãnem lávov˘ch polí. V
poloviãce cesty lze odboãit severnû a
vyjet aÏ na vrchol sopky Mauna Kea.
Chlapík starající se o informovanost hostÛ
v resortu den pﬁed v˘letem mi ﬁekl, Ïe
cesta je zasnûÏená, pﬁístupná jen
vozidlÛm s náhonem na v‰echna kola a
odtaÏení vozu v pﬁípadû nezbytnosti stojí
500 americk˘ch dolarÛ. Informace byla
‰patná, vanem s pohonem neÏ na dvû
kola vyjeli jsme aÏ do v˘‰e 4300 metrÛ a
jenom zaãínající d˘chaviãnost (cizího)
vozidla zpÛsobila, Ïe jsme nevystoupali
posledních 230 metrÛ. Pﬁesto pohled,
kter˘ se naskytl byl úchvatn˘. Na vrcholku
masivu nalézá se svûtoznámá
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observatoﬁ. Odborníci tvrdí, Ïe málokde
lze hledût na oblohu tak dokonale jako
tady.
Sestersk˘ masiv (Mauna Loa) na druhé
stranû údolí je velmi jednolit˘ a k vrcholu
se pozvedá pozvolna. Na nûm skvûl se
sníh a ve svitu slunce vypadal jako ze
stﬁíbra.
Dal‰í den vyjeli jsme opût na jih po
dálnici k ohromnému sopeãnému masivu
Hawaii Volcanoes National Park.
Ohromn˘ kráter Kilauea Caldera lemuje
ﬁada kráterÛ men‰ích a v letech
sedmdesát˘ch je‰tû aktivních. Lze vidût
ﬁadu nehybn˘ch lávov˘ch polí. Na mnoha
místech z prasklin vystupuje bûlostná
pára. Pﬁed léty pak na jiÏním konci láva
zavalila dokonce silnici a dodnes stéká
do oceánu, podzemními koryty. Hojnû
dostupná literatura nabízí zábûry aktivní
a Ïhavé ãinnosti.
V parku nalézá se téÏ asi 80 metrÛ
dlouh˘ podzemní tunel zanechan˘
proudem lávy (Thurston Lava Tube ãi
Nahuku). Je v nádherném pralese, kter˘m
pak na druhé stranû okruÏní silnice kolem
Caldery dá se sestoupit aÏ na dno kráteru
Kilauea Iki. Prales na Boubínû pﬁipadal
mi oproti tomuto havajskému jako mil˘
Ïertík.
Big Island se vyznaãuje neuvûﬁitelnou
rozmanitostí pÛdy stejnû jako kvûteny.
Jednotlivé oblasti pﬁecházejí zvolna v
jinou. Vegetace, stejnû jako na ostatních
havajsk˘ch ostrovech je tu barevná,
prosperující, pro oko doslova pohádková.
V poslední den pobytu dorazili jsme na
pláÏ snad nejpÛvabnûj‰í, jakou jsem kdy
vidûl. MoÏná proto byla to taková nádhera,
Ïe cesta na ní vede krkolomnou stezkou,
aã nakonec autem s opatrností sjízdnou
(to se jeden ocitne na dvou pûkn˘ch
pláÏích), ale kdyÏ se pak vydá
dvacetiminutovou procházkou po ‰iré
rovinû lávov˘m polem, spatﬁí bûlostnou
pláÏ mezi lávov˘mi útesy, z jedné strany
roubenou blankytnû modr˘mi vodami
Pacifiku, na druhé stromy vãetnû palem
a za nimi rozkládá se nekoneãno vyhaslé
lávy. Zde, pod palmami, nalezl jsem malé
sladkovodní jezero, spí‰e jezíreãko, s
pﬁíhodn˘m jménem Queen’s Bath.
Takhle pﬁedstavoval bych si ráj, chybûl
tu jen strom s jablkem hﬁíchu. Na ukonãení
pobytu nemohli jsme nalézt místo
vhodnûj‰í.
V˘let podnikli jsme ãtyﬁmi letadly
spoleãnosti Northwest Airlines (dva
pﬁestupy v Seattlu) a já si uvûdomil, Ïe
dnes pojem letu‰ka pozbyl aury svÛdné
krásy a pÛvabu. MoÏná, Ïe na jin˘ch
linkách to ãlovûk je‰tû mÛÏe vidût, ale já
to ‰tûstí na této cestû na Havaj nemûl...
Vladimír Cícha- Vancouver a senátory, aby pﬁijali právní normu, která by R. Locherová - Toronto: Rok 2004 mû
***
zakázala propagaci nacismu, komunismu a fa‰ismu zarmoutil, a to je slabé slovo, ke konci
v názvech a programech politick˘ch stran. hroznou katastrofou v Asii ale zase potû‰il
Petice za zru‰ní KSâM
Vyz˘váme Vás, ve jménu budoucnosti, zakaÏte tím, jak cel˘ svût zaãal ihned pomáhat a
symboly diktatury!
Poslanci! Senátoﬁi!
stále pomáhá.
My, níÏe podepsaní obãané âeské republiky, Petiãní v˘bor: Pavel Bobek, Ladislav Smoljak,
Otázka pro nûkteré z pﬁí‰tích ãísel:
prohla‰ujeme: Komunisté v na‰í zemi jsou stejn˘m Jan Urban, Jakub Jare‰ Pﬁipojte se sv˘m podpisem
Ministersk˘ pﬁedseda Gross nedokázal
ohroÏením demokracie, jako byli kdysi nacisté. k petici na www.zrusmekomunisty.cz
uspokojivû vysvûtlit, odkud získal peníze
Patnáct let po listopadu 1989 usilují o získání
Anketa
na luxusní byt. Navíc jeho manÏelka je
moci, aniÏ by alespoÀ vyjádﬁením lítosti a omluvou
pﬁispûli k tomu, aby se ná‰ národ vyrovnal se svou Na otázku z 1. ãísla se ozvali pouze tﬁi podnikatelsky provázána s Ïenou, která
komunistickou minulostí. Nezﬁekli se symbolÛ a ãtenáﬁi a ke v‰emu se nám podaﬁilo jednu vlastnila domy nevalné povûsti. Mûl by
názvu, které pro tisíce obãanÛ znamenaly smrt a e-mail z poãítaãe vymazat, takÏe pﬁí‰tû to politik v takovém pﬁípadû rezignovat nebo
pro statisíce vyhnání, ztrátu svobody, majetku, bude doufáme lep‰í. Otázka ze zaãátku je to jeho soukromá vûc?
pÛdy ãi zamûstnání nebo zákazy studia.
roku: âím vás rok 2004 zarmoutil a ãím Odpovûdi mÛÏete poslat faxem: 416/530Trvá-li KSâM na názvu “komunistická”, trvá tím
naopak potû‰il?
0069 mezimûstsky: 1-877-333-6371
na tﬁídním boji, diktatuﬁe proletariátu a omezení
Petr
Krejãí
Praha:
V
loÀském
roce
nebo
e-mailem
na
adresy:
vlastnick˘ch práv obãanÛ jako na ideologii, kterou
mne
rozesmutnila
úmrtí
nûkolika
abe@zpravy.ca
nebo
abe@zpravy.org
je tﬁeba uskuteãnit v praxi. Pak je nutné poÏadovat
její vylouãení z demokratické soutûÏe politick˘ch znám˘ch a pﬁátel, potû‰ilo mne narození ãi abe@satellite1-416.com.
stran. S úctou k památce zniãené zemû a statisícÛ dvojãat u pﬁátel, kteﬁí na onu radostnou
***
zmarnûn˘ch ÏivotÛ spoluobãanÛ Ïádáme poslance událost ãekali ﬁadu let.
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,54 CDN $
4,34 CDN $
18,38 Kã
23,04 SK
1,25 CDN $
1,65 CDN $

Toronto Star - 19.2.2005

1 CDN $
1 US $
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100 Sk
Quick - 5.2.2005

18,62 Kã
22,92 Kã
29,89 Kã
78,53 Kã
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Tipsport extraliga

NHL a kropící auta

47. kolo (15.2.): Vsetín-Litvínov 0:5,
Tﬁinec-Zlín 1:4, K. Vary-Vítkovice 2:3,
Jihlava-Pardubice 2:1, Znojmo-Slavia
3:5, Kladno-Liberec 2:3, Sparta-PlzeÀ
5:0.
48. kolo (18.2.): Tﬁinec-Vítkovice 4:3 po
prodl., Zlín-Znojmo 7:2, PlzeÀ-Vsetín 6:2,
Litvínov-Kladno 3:1, Pardubice-K. Vary
5:0, Liberec-Slavia 4:3, Sparta-Jihlava
6:3.
49. kolo: (19.2.) Slavia-Zlín 1:1, (20.2.)
Tﬁinec-Pardubice 1:4, Vsetín-Sparta 3:7,
Znojmo-Vítkovice 3:1, Kladno-PlzeÀ 4:1,
K. Vary-Jihlava 3:0, Liberec-Litvínov 1:2.

Pﬁíbûh, kter˘ koloval dlouhá léta po vr‰ovick˘ch hospodách od druhé do ãtvrté
cenové skupiny, kde se scházel dûln˘ lid a také místo, kde byla geneze pﬁíbûhu.
Legenda to v‰ak byla pouze místní, pro sociálnû slabé vrstvy a nedostala se za
hranice Prahy 10, natoÏ hradby hlavního mûsta kdysi hrdého království, do
povûdomí âechÛ, obyvatel b˘valého âeskoslovenska ãi dne‰ní EU. Z geografick˘ch
dÛvodÛ tento pﬁíbûh nedorazil ani za moﬁe. A i kdyby dorazil, sociální bariéry by
zabránily, aby se z nûho mohla pouãit vrstva horních deseti tisíc, kam spadají
právníci Gary Bettman a Bob Goodenow. MuÏi to po‰etilí, kteﬁí pﬁivedli vûhlasnou
NHL ke zkáze.
PﬁestoÏe vzniklá ‰koda v legendû je znaãná, ‰koda zpÛsobená muÏi nepokorn˘mi,
av‰ak práva znal˘mi je podstatnû vy‰‰í, ﬁekl bych pﬁímo katastrofická. Zatímco v
prvém pﬁípadû pouze nûkolik ulic místo kropení klasick˘mi stﬁíkaãkami se muselo
spokojit s jarním de‰tûm, v druhém pﬁípadû hokejové dûní za moﬁem bylo na léta
ohroÏeno a hokejov˘ Ïivot v kolébce této kratochvíle zcela ustal.
V zmínûné legendû se jednalo o setkání dvou pilotÛ kropicích vozÛ ve vr‰ovické
restauraci u OswaldÛ a pﬁi v˘mûnû pracovních zku‰eností do‰lo k ne pﬁíli‰
vzácnému holedbání a jeden z chvastounÛ vychvaloval pﬁed druh˘m sílu sv˘ch
nervÛ slovy: „Rozumí‰ v Hostivaﬁi na pﬁejezdu jsem jel devadesátkou, zaãly padat
závory… ty vole… já pﬁidal na sto deset a ty závory mi ufikly zadní svûtlo, jen jsem
Ïárovku vymûnil.“ Tato slova popudila muÏe star‰ího, kter˘ dokázal ﬁídit nejen
kropicí vozy, ale i tanky, vojenská auta s municí, vãetnû dynamitu. Proti jeho
zku‰enostem se hrdinové filmu Mzda strachu museli ãervenat. Jeho protiúder na
sebe nedal dlouho ãekat: „Ty mnû bude‰ nûco vykládat o nervech, to já kdyÏ jsem
vezl v pûta‰edesát˘m náklad do kasáren v ·umperku a proti mnû vyrazilo ze
zatáãky embéãko, musel jsem ho shodit do pﬁíkopu… Na ‰tûstí se mu… ty vole…
nic nestalo, ale jinak by celá vesnice odletûla na jiÏní Moravu!“ A to byly teprve niÏ‰í
trumfy v této mariá‰ové diskusi. Esa z rukávu, která v tento okamÏik nemûli pánové
Bettman a Goodenow, teprve pﬁi‰la.
Po sedmé desítce, ãtvrtém frÈanu a dvou reÏn˘ch rozhodli se zamûstnanci
hlavního mûsta Prahy spor ukonãit na pracovi‰ti. Vrátili se ke sv˘m kropicím strojÛm
a rozhodli se, Ïe pojedou plnou rychlostí proti sobû a kdo z nich ‰lápne první na
brzdu, ten Ïe má slab‰í nervy. Jak jiÏ to b˘vá, utkání se skonãilo plichtou nebo-li
nerozhodnû. Oba siláci sice prokázali pevné nervy, ne tak pevná byla karosérie
stﬁíkacích aut. Na brzdu ‰lápli o chvíli pozdûji neÏ bylo tﬁeba. ·koda byla znaãná,
nikoliv nevyãíslitelná (bratru nûjak˘ch sto tisíc korun ãeskoslovensk˘ch) a pﬁíbûh se
uloÏil jako legenda ãi báje, ba i pouãení do hospodského folklóru.
JenÏe pánové Bettman a Goodenow jsou nepouãitelní a nepomohlo by jim, i kdyby
pﬁíbûh znali. Po dlouhém váhání rozjeli svoje kropicí vozy, jeden s hlaviãkou NHL,
druh˘ s hlaviãkou Asociace hokejov˘ch hráãÛ, proti sobû. âekali aÏ ten druh˘
‰lápne na brzdu. Pak na ní ‰lápli souãasnû, ale ‰kodû (tentokrát nevyãíslitelné) se
jiÏ nedalo zabránit.
Ale‰ Bﬁezina

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

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

138:95
153:97
167:121
152:120
138:114
139:125
128:118
139:131
123:131
124:130
127:147
113:153
97:153
84:187

101
99
88
88
86
81
76
71
68
63
63
54
44
20

·védské hokejové hry
âesko-·védsko 2:3 po samostatn˘ch
nájezdech. Vítûznou branku vstﬁelil
Weinhandl. Finsko-âesko 2:3. O
vítûzství âR rozhodl Jaroslav Bednáﬁ v 3.
minutû prodl. âesko-Rusko 4:3. âe‰i
vedli ‰est minut pﬁed koncem 4:1, ale
Rusové dokázali v závûru sníÏit.

Slovenská hokejová extraliga
48. kolo (15.2.): L. Mikulá‰-Dubnica 2:1,
Zvolen-Nitra 3:2 po predl., Slovan-Îilina
6:2, Skalica-Ko‰ice 1:2, Trenãín-Poprad
5:2.
49. kolo (18.2.): Ko‰ice-Slovan 2:1,
Trenãín-L. Mikulá‰ 12:5, Poprad-Skalica
4:1, Nitra-Dubnica 5:0, Îilina-Zvolen 2:4.
50. kolo (20.2.): L. Mikulá‰-Nitra 2:2,
Dubnica-Îilina 0:1, Zvolen-Ko‰ice 1:2,
Slovan-Poprad 5:1, Skalica-Trenãín 3:10.
51. kolo (22.2.): Skalica-L. Mikulá‰ 3:3,
Trenãín-Slovan 4:0, Poprad-Zvolen 5:6
po predl., Ko‰ice-Dubnica 7:2, ÎilinaNitra 3:4.
Tabuºka
1. Slovan
2. Zvolen
3.Trenãín
4. Ko‰ice
5. Nitra
6. Îilina
7. Poprad
8. L. Mikulá‰
9. Skalica
10. Dubnica

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

174:109
175:124
189:119
146:118
145:137
138:129
123:129
136:153
125:192
84:225

101
101
96
90
82
73
66
64
39
11

Slováci prezentovali
kandidatúru na MS 2010
ZÜRICH-sme/sita-Dvojãlenná slovenská
delegácia prezentovala vãera pred
hodnotiacou komisiou komisiou
Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF)
v jej sídle v Zürichu projekt kandidatúry
Slovenska na usporiadanie majstrovstiev
sveta v roku 2010. Delegáciu tvorili Ján
Filc a projektov˘ manaÏér kandidatúry
Peter Brüll.
V Zürichu sa predstavili v‰etci ‰tyria
kandidáti na usporiadanie MS 2010.
Okrem Slovenska sa uchádza o
‰ampionát Bielorusko, ·védsko a
Nemecko. O dejisku majstrovstiev sveta
2010 sa rozhodne na kongrese IIHF
poãas tohtoroãn˘ch majstrovstiev v máji
vo Viedni.
***

Slovinsko-âesko 0:3
Snadno a bez vût‰ích problémÛ si ãesk˘
fotbalov˘ t˘m v prvním leto‰ním utkání,
které na tribunû sledoval i ‰éf FIFA Sepp
Blatter, poradil v Celje s domácím
Slovinskem. Útoãník Jan Koller navíc
vyrovnal tﬁicátou ãtvrtou trefou v národním
dresu dosavadní rekord Antonína Puãe.
“V extrémních podmínkách si vítûzství
cením. Hráãi, kteﬁí jindy nastupují ojedinûle,
svoji ‰anci vyuÏili. Zejména Polák, Pla‰il a
Jun. Utkání splnilo oãekávání,” ﬁekl ãesk˘
trenér Karel Brückner.
Jeho svûﬁence ani jedenáctistupÀov˘
mráz nespálil, a tak si utuÏili sebevûdomí
pﬁed pokraãováním kvalifikace. Domácí
zaãali opatrnû a âechÛm nechávali dost
prostoru. Po deseti minutách byli Slovinci
ztrestáni. Po rohu Heinze pﬁeskoãil v‰echny
Jiránek, jeho hlaviãku gólman vyrazil ke
Kollerovi a ten levaãkou vyrovnal PuãÛv
stﬁeleck˘ rekord v národním dresu - 0:1.
Slovinci v‰ak brzy odhodili ostych, zvlá‰tû
kdyÏ jim âe‰i nûkolika lapsusy nabídli
‰ance. Kiks BlaÏka zÛstal bez trestu, rodící
se ‰anci Cimirotiãe zblokoval Jiránek. Dal‰í
akce taÏené pﬁeváÏnû vynikajícím âehem
Slovinci nevyuÏili. Stﬁelu Pokorna zastavil
vãas Bolf. Hostitelé mûli v obranû okénka,
jenÏe Jaro‰ík ani Baro‰ s Kollerem je
nevyuÏili.
Po pﬁestávce ani ãtyﬁnásobné stﬁídání
neotupilo ãeskou sílu. Hned z prvního útoku
pﬁidal BrücknerÛv t˘m druh˘ gól, kdyÏ
Lokvenc posunul míã doprava k Junovi,
jehoÏ první dûlovku sice Mavriã vyrazil, ale
proti doráÏce k tyãi byl bezmocn˘. Dﬁíve
neÏ si Slovinci vyﬁíkali chyby, mohl je ztrestat
Lokvenc, ale jeho stﬁela minula tyãku.
Slovinci byli v druhém poloãase ne‰kodní,
naopak ãesk˘ t˘m zejména díky Lokvencovi

mohl opakovanû zv˘‰it náskok. Uspûl ale
aÏ Polák, kter˘ zpoza velkého vápna napálil
Jaro‰íkÛv odvrácen˘ centr tûsnû nad zemí
do sítû - 0:3. âe‰i tak vyhráli ãtvrt˘ zápas v
ﬁadû i díky premiérov˘m trefám Juna a
Poláka hrajících teprve druhé zápasy.
Branky: 10. Koller, 46. Jun, 79. Polák.
Rozhodãí: Strahonja (Chorvatsko), Ïluté
karty Mavriã, Cesar - Heinz, 3137 divákÛ,
poloãas 0:1.
Slovinsko: B. Mavriã - Pokorn (68. Rakiã),
M. Mavriã, Iliã, Cesar - Aãimoviã, Komac
(77. Breãko), âeh (55. Gobec), Se‰lar,
Rodiã (46. Semler) - Cimirotiã.
âesko: BlaÏek - Jiránek (77. Kováã), Bolf
(46. Hübschman), Rozehnal, Jankulovski Sionko (62. Vachou‰ek), Jaro‰ík, Polák,
Heinz (46. Pla‰il) - Koller (46. Lokvenc),
Baro‰ (46. Jun).

Zimní sokolské hry
se konají
tuto sobotu 26. února 2005
v Horseshoe Valley,
poblíz Barrie.
Informace:
Jan Waldauf: 416/626-3476
1 - 2 lÛÏkov˘ pokoj v privátu
s televizí k pronájmu v Praze
(minimum 1 t˘den), koneãná
stanice metra Háje cena 300 Kã
na osobu na den.
Kontakt v Kanadû e-mail: tcsj.vrkoc@sympatico.ca. Cell:
(514) 577-9177
Kontakt v Praze 606-184-110
1507-4

SLAVNÁ âESKÁ

P¤ENOSNÁ
PEâÍCÍ MÍSA

Objednávky a informace
Inter Trade Avenue Inc.
Pavel Zeman
Tel.: 905/430-0844
nebo 1-866-850-3462
(Kanada a USA - mezimûsto zdarma)

E-mail:
remoska@Intertradeavenue.ca

Vysokého inteligentního,
sportovního gentlemana ve
vûku 48-104 let hledá tajemná
Ïena bez závazkÛ (165/63).
Po‰lete email:
snezkad@yahoo.com
1508-6

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.
1504-2+4

MÛÏete volat
kamkoliv do

âeské republiky za pouh˘ch 0,06 dol./min.
na Slovensko za pouh˘ch 0,11 dol./min.
Austrálie za 0,06 dol./min.
Bulharsko za 0,12 dol./min.
Maìarsko za 0,09 dol./min.

Litva za 0,27 dol./min.
Srbsko za 0,16 dol./min.
Velká Británie za 0,05 dol./min.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu
* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* Vyhodnûj‰í neÏ volat na kartu

* Nemusíte mûnit operátora
* Bez mûsíãního poplatku
* Není nutná Ïádná smlouva

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

100 Adelaide St. W. Suite 1303, Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 416-363-8894, 800-567-8040, Fax: 416-363-0143

