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Krále jsme sice nepopravili, protoÏe jsme ho ani
nemûli, zato máme opût prezidenta. Václav II. nahradil
svého soka Václava I. Prezidentská zástava opût
zavlála. Následovala v‰elidová veselice, nebo-li pohoda.
Pokud by do‰lo k v‰elidovému hlasování, zfiejmû by to
dopadlo stejnû. PrÛzkumy vefiejného mínûní favorizovaly
Klause 2:1. Nepatfiím k tûm, ktefií by Václava Klause
obdivovali. Dokonce jsem byl jedním z tûch, ktefií ho
kritizovali i na zaãátku, kdyÏ pfii‰el do politiky. A kdyÏ
mûl svÛj památn˘ projev na Torontské univerzitû,
nepovstal jsem a netleskal. Pfiiznám se, Ïe jsem ani
netleskal, kdyÏ Václav Havel vystoupil v kanadském
parlamentu a hovofiil o „humanitárním bombardování“.
Dospûl jsem tedy po volbách k závûru, Ïe nejvût‰ím
kladem asi bylo, Ïe Jan Sokol zÛstane slu‰n˘m
ãlovûkem a nezkazí se mocí. CoÏ bych si nebyl jist˘,
kdyby se stal zázrak a tím prezidentem se stal. V
souãasném svûtû by to bylo jistû v˘jimkou. Inteligentní
a ãestn˘ politik je skuteãnû bílou vránou.
Pfiesto bylo zajímavé sledovat volby. Jan Sokol

skuteãnû nenalezl porozumûní u komunistÛ a ti mu
nezapomnûli jeho disidentskou minulost, i to Ïe je
katolick˘m zpáteãníkem a Ïe dokonce pochybuje o
odsunu NûmcÛ. Václav Klaus má povûst euroskeptika,
coÏ komunistÛm také vyhovovalo a proto mu dali svÛj
hlas. Má tedy povûst ãlovûka, kter˘ nepospíchá do
Evropské unie. Nenechejme se klamat. Jan Kavan
dûlal tak dlouho kariéru proti NATO, aÏ âR do NATO
pfiivedl. TotéÏ bude s Václavem Klausem; ten nás zase
pfiivede do EU. JenÏe lid bude mít pocit, Ïe pfii tom
vybojoval nejlep‰í podmínky, které nám ostatní zemû
jen mohou závidût.
To, Ïe se Václav Klaus stal prezidentem není Ïádnou

tragédií, jako nebylo tragédií, Ïe ve volbách jiÏ dvakrát
zvítûzili  sociální demokrati. âeská republika se
nezhroutila, jak pfiedpovídali novináfii. Nûco se zlep‰ilo,

znemoÏnit pfiísun elektrické energie do mûst.
Nerozumím tûmto lidem, ale svûdãí to o tom, Ïe nová
generace odkázaná na virtuální realitu je s touto Ïivotní
alternativou nespokojená, Ïe se cítí zrazena a
odsouzena pouze ke komunikaci s poãítaãi místo s
lidmi. Mladí lidé revoltují a vypínají svûtlo. Jako kdyby
se rozpomnûli na známou legendu o tom, Ïe kdyÏ v
New Yorku v sedmdesát˘ch letech do‰lo k v˘padku
elektfiiny,  za devût mûsícÛ do‰lo k populaãní explozi.
Lidé se ve tmû zastavili a zaãali opût milovat.
Je smutné, Ïe v praÏském metru byl napaden cizinec

jen proto, Ïe byl ãerné pleti. A rovnûÏ je smutné, Ïe mu
s v˘jimkou jednoho ãlovûka nikdo nepomohl, vãetnû
stráÏníka mûstské policie. To není skuteãnû dobrá
známka civilizované spoleãnosti.
Co je v‰ak dobré, Ïe touto v˘jimkou, tím ãlovûkem,

kter˘ pfii‰el cizinci na pomoc, byl vládní zmocnûnec pro
lidská práva Jan Jafiab. âili nûkdo, kdo se lidsk˘mi
právy nezab˘vá jen v teorii, ale i v dÛleÏitém okamÏiku
dokázal, Ïe je muÏem na svém místû.
Takov˘ch povzbudiv˘ch momentÛ je skuteãnû v

dne‰ním svûtû málo. Nedávno mi znám˘ ze ·v˘carska
fiíkal, jak poklesl poãet vûfiících v jednotliv˘ch církvích v
âR po roce 1989. Nesmazatelnou zásluhu na této
destrukci mají rÛzné kfiesÈanské strany ãi církevní
instituce. Jenom se podívejme, jak tfieba lidoveck˘
ministr zahraniãních vûcí Cyril Svoboda je aktivní v
souãasné irácké krizi, jak pûknû le‰tí kliky ve
Washingtonu. Povzbudivé v‰ak je, Ïe ve stejnou dobu
pfiijeli do Bílého domu i jiní poslové. Poselství stárnoucího
a tolikrát odepisovaného papeÏe Jana Pavla II., kter˘
odmítá nadcházející válku, je pro mne mnohem silnûj‰í
neÏ doktríny politické korektnosti a moÏná, Ïe dokáÏe
pfiinést více smífiení do tohoto svûta neÏ jsme ochotni si
pfiiznat.

Ale‰ Bfiezina
***

Prezidentem Václav Klaus
Praha-právo/Naìa Adamiãková, Marie Königová-Cestu na Hrad mu otevfieli kromû poslancÛ

a senátorÛ jeho strany také komunisté, malá ãast sociálních demokratÛ a zfiejnû i nûktefií lidovci
a unionisté. I kyÏ byla volba tajná, lze to odvodit z poãtu odevzdan˘ch hlasÛ a z vystoupení
úãastníkÛ volby. Klaus získal ve tfietím kole tfietí volby celem 142 hlasÛ. Ke zvolení potfieboval
o hlas ménû. Volby se zúãastnilo 199 poslancÛ a 81 senátorÛ, jen poslanec Robert Kopeck˘
(âSSD) se nedostavil. Vzhledem k tomu, Ïe ODS má jen 26 senátorÛ a 58 poslancÛ, muselo
Klause podpofiit je‰tû 58 zákonodárcÛ jin˘ch stran. Podle kuloárních vyjádfiení dostal Klaus
vût‰inu, ne-li v‰echny hlasy KSâM, která má 44 poslancÛ a senátorÛ a kolem dvou desítek hlasÛ
sociálních demokratÛ, tak jak se pfiedpokládalo poté, co den pfied volbou koloval snûmovnou
jejich údajn˘ seznam. Ochotu volit v patové situaci Klause vyjádfiil i lidovec Miroslav Kalousek.
“Chceme zvolit prezidenta, Sokol je pro nás nepfiijateln˘,” vyslal jasn˘ signál ve svém projevu
pfied volbou pfiedseda KSâM Miroslav Grebeníãek.

“VáÏím si toho, Ïe - jak mohu odhadovat - hlasy pro mû pfii‰ly i z jin˘ch stran,” prohlásil vzápûtí
po zvolení Klaus. Ujistil pfiitom pfiítomné, Ïe bude prezidentem v‰ech zákonodárcÛ a v‰ech
obãanÛ âeské republiky. “Vûty, které jsem zde pfiedná‰el nebudou po této úspû‰né volbû
zapomenuty a budou platit zítra, pozítfií, po cel˘ch pfií‰tích pût let,” ujistil Klaus. Jeho minulé i
vãerej‰í sliby se t˘kaly spolupráce se v‰emi stranami, toho, Ïe jako prezident nehodlá zasahovat
do ãinnosti vlády a postavení hlavy státu chápe jako sluÏbu lidem.

I kdyÏ oba nominovaní vystoupili pfied hlasováním se sv˘mi ãtvrthodinov˘mi projevy, jejich
slova neovlivnila nikoho. Rozhodnuto bylo dopfiedu.  Kvality Sokola vyzdvihli v diskusi také
nûktefií koaliãní politici. Premiér a ‰éf soc. dem. Vladimír ·pidla se omezil pouze na konstatování,
Ïe Sokol je koaliãní kandidát a informace o nûm jsou díky sdûlovacím prostfiedkÛm dostateãnû
známé. “Jan Sokol je prezidentsk˘ kandidát vládní koalice, která se ujala své ústavní odpovûdnosti
po parlamentních volbách,” prohlásil ·pidla. Doplnil ho lidoveck˘ ‰éf Cyril Svoboda, kter˘ na
adresu koaliãního kandidáta poznamenal: “Jan Sokol navazuje na masarykovskou tradici, nebál
se, nekradl, jeho volbou se zaslouÏíme o ãesk˘ stát.”

 ***

AÈ Ïije král…
nûco také nevy‰lo. Co je v‰ak tragédií je skuteãnost, Ïe
skupina poslancÛ se vefiejnû dohodne na tom, Ïe bude
volit Jana Sokola, dokonce to stvrdí sv˘m podpisem, a
pak v zákulisí, lépe fieãeno za plentou,  udûlají nûco
jiného s odÛvodnûním, Ïe se jedná pfiece o tajné volby.
Jsou to lidé, kter˘m tedy nelze nic vûfiit. A mít parlament
z poslancÛ, kter˘m nelze vûfiit, ktefií nedrÏí slovo, to je
skuteãnû smutné.
JenÏe jsou zde i jiné smutné vûci: napfiíklad , kdyÏ

nejmocnûj‰í muÏ svûta není schopen bûhem dvou
hodin odpovûdût na jedinou otázku a nikdo se nad tím
nepozastaví, ale v zápûtí se objeví „pfiekladatelé“, ktefií
vysvûtlují posluchaãÛm, co vlastnû chtûl fiíci. O den
pozdûji se v âeském rozhlasu ozve takov˘to expert
„pfiekladatel-komentátor“ a je pfiedstaven jako fieditel
nûjakého politologického úfiadu z Hamburku. ·koda
jen, Ïe jsem za celou dobu emigrace o nûm nesly‰el.
Jeho anal˘za byla naprosto tendenãní. Nemám nic
proti jednostrann˘m a tendenãním anal˘zám. KaÏd˘
má právo na svÛj názor, jenÏe v takovém pfiípadû se
vÏdy ukáÏe druhá strana mince a ta tentokráte chybûla.
Na obranu âeského rozhlasu v‰ak nutno dodat, Ïe o
dva dny pozdûji, to jest v nedûli, vysílal i kritick˘ hlas k
americké politice od b˘valého ãeskoslovenského
ministra zahraniãních vûcí Jifiího Dienstbiera.
Nejen ãeská média v‰ak podléhají tlaku a propagandû.

Podle nedûlního Toronto Star chce BBC „editovat“
video Dona McLeana The Grave, protoÏe cellista má
triãko s nápisem No War. Blair out! Pr˘ by to ohrozilo
nestrannost BBC. Inu, i za komunismu se pouze
„editovalo“.
Je smutné, Ïe se v Praze den pfied inaugurací nového

prezidenta, upálil na Václavském námûstí osmnáctilet˘
student. Podle dopisu, kter˘ zanechal je otfiesen stavem
svûta, v kterém Ïijeme. Pr˘ patfiil do skupiny „darkerÛ“
- jak˘chsi anarchistÛ, ktefií se ve velkém snaÏili

anima L at loop

V Loop Gallery (1174 Queen St. W., Toronto) probíhá v tûchto dnech spoleãná v˘stava
Catherine Beaudette (str. 4) a Adriany Van Drunen. Zatímco Catherine se zab˘vá rÛzn˘mi
Ïivoãichy Adriana, jak dokládá ná‰ snímek, se vûnuje koním. V˘stava potrvá do 23. bfiezna
a je otevfiená od ãtvrtka do nedûle od 13 do 18 hodin. Podrobnosti se mÛÏete dovûdût na tel.
ãísle 416/516-2581 nebo na www.loopgallery.ca.
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Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí k vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,

ale pfiedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,

pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.

V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá za
správnost údajÛ v nich uveden˘ch.
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of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) toward our mailing costs.

Knihovna na Masaryktownu
Pondûlí a pátek: 16:00-18:00, stfieda: 16:00-21:00
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450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v  11:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church

Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev.  Basil E. Coward.

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.

¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836.  Farár:  M. âajka.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.

Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30  anglicky, 10:30  slovensky.

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 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.

skupina HABR jiÏ tehdy získala nûkolik
cen v talentov˘ch soutûÏích a pofiádala
koncerty a vystoupení v lokálních
televizních stanicích.
Po útûku v‰ech tfií ãlenÛ do Severní

Ameriky se parta rozpadla. KaÏdého z
nich zavál osud nûkam jinam. Slávek se
se ZdeÀkem ale opût se‰el v
manitobském Winnipegu v roce 1986 a
pod pÛvodním názvem HABR se
zúãastnili kanadské kytarové soutûÏe v
Prince Albert v Saskachewanu, kde
vyhráli cenu ve flatpickingovém stylu a v
kytarov˘ch duetech. Potom, co pfiedvedli
producentovi winnipegského festivalu
svoji demo-kazetu, byli pozváni do
televizní stanice CBC, aby nejen
pfiedvedli, co umûjí, ale aby pfiedev‰ím
pohovofiili o svém americkém stylu hudby
pfiineseném z komunistického reÏimu a
pfii této pfiíleÏitosti objasnili posluchaãÛm

svoji inspiraci k této hudbû. Stejn˘ zájem
pfii‰el i ze CBC radio - Morningside, kde
se pfiedstavili v programu Petra
Gzowského. Habr byl rovnûÏ pozván do
Manitoba Country Music Association
Awards  a na Winnipegsk˘ Folk Festival.
V souãasné dobû pokraãuje Slávek ve

své kariéfie muzikanta, pí‰e a komponuje
vlastní písniãky, z nichÏ vût‰inu z nich
nahrál na svoje CD - jeho Great Season
Waltz získala cenu Grammy Award a
Harvest Of Change byla nahrána pro
CBC National Television Broadcast.  A
musím prozradit jednu perliãku - miluje
dfievo a z nûj vyfiezává loutky jako
karikaturní portréty, zajímavé…
Zdenûk vedle svého zamûstnání, které

nemá s hudbou nic co do ãinûní, si udrÏuje
muzikantskou kondici jako vedoucí
torontské skupiny Klika, kterou ostatnû
v‰ichni velice dobfie známe.
Nu a Petr Vacek, skladatel, textafi a

zpûvák s krásn˘m basov˘m zabarvením
hlasu? Jak sám uvedl, psal písniãky uÏ
doma. “ Ale aÏ v USA, respektive v
Nashville, jsem zaãal psát doopravdy a
hodnû. “Country muzika ve mnû zfiejmû
nûjak dfiímala, sly‰el jsem ji v rádiu,
tenkráte ji hráli hlavnû Greenhorni a
Rangers, ktefií si pozdûji fiíkali Plavci.
Chodil jsem na jejich vystoupení a
probudili ve mnû nitern˘ zájem.
BohuÏel jsem jako dítû nikdy na nic

nehrál a ani jsem nezpíval. Teprve aÏ ve

Country na Masaryktownu

O pfiíjemn˘ prvobfieznov˘ sobotní veãer
se v restauraci na Masaryktownu postarali
muzikanti tûlem i du‰í - Zdenûk Breuer se
sv˘mi hosty a pfiáteli, muzikanty Slávkem
Hanzlíkem a Petrem Vackem, které pfii
jejich vystoupení doprovázeli ãlenové
skupiny Klika Dá‰a Breuerová a ·tefan
Molnár.
Po patnácti letech se opût setkali -

tehdej‰í ãlenové skupiny HABR Slávek
Hanzlík, Zdenûk Breuer a zpûvák a
skladatel v jedné osobû Petr Vacek, aby
si zavzpomínali na svoje muzicírování
nejen v Praze. Skupina vznikla v roce
1978, a velice rychle se o ní dozvûdûli
milovníci bluegrassové a country  muziky.
Zejména v‰ak sv˘mi kytarov˘mi
variacemi  - vzorem se jim stali legendární
Doc&Merle Watson - si  získali svÛj vûrn˘
okruh posluchaãÛ za hranicemi Prahy
tehdej‰ího âeskoslovenska. Ostatnû,

Svaz ãeskoslovensk˘ch
RómÛ v Kanadû

pofiádá

v sobotu 15. 3. 2003 ve 20 hod.

Ma‰karní ples
v Hamiltonu.

Pro dûti je veãerka v 22 hodin
Ples se koná

v H. M. Army Navy
Veteran Society

na Vine St.
(naproti garáÏím od obchodního

centra Jackson Sq.)
Informace: 905/528-5628.

Torontská odboãka âSSK
srdeãnû zve na velice zajímavou

pfiedná‰ku Kvûtu‰e Veselé z
Ottawy, zakladatelku muzea

pohlednic v Pardubicích, na téma

HISTORIE
POHLEDNIC,

 která se bude konat v sobotu
22. bfiezna 2003 ve 14 hodin
v hale kostela sv. Václava,
(496 Gladstone Ave., Toronto)

Vstup je dobrovoln˘.
Po této pfiedná‰ce a men‰ím
obãerstvení, bude zahájena

v 15:30 Valná hromada
torontské odboãky âSSK.

Po ukonãení Valné hromady,
promítneme

krátk˘ dokumentární film

PRAHA ÎIJE
- jsou to dramatické zábûry

ze srpnov˘ch povodní
v Praze.

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu
a okolí na frekvenci 530 AM

a to v sobotu od 19 hodin do 20 hodin
E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-799-3399

Sokol Toronto vás srdeãnû zve na

VELIKONOâNÍ TRHY
Nedûle 6. dubna 12:00 - 16:00 hod.

Hala kostela sv. Václava (496 Gladstone Ave., Toronto)
Prodej kraslic, perníkÛ, bochánkÛ, beránkÛ, knih, video-kazet a umûleck˘ch

pfiedmûtÛ
Pro dûti Easter Egg Hunt

Pronájem stolÛ a informace:
Kvûta Králová - Prague Deli: 416/504-5787

MoÏnost parkování v blízké ‰kole nebo na Dufferin Mall
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Czech Republic

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

Toronto
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.
Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416-226-4528,
fax: 416-226-5679
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pfiedchozím ohlá‰ení)

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

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

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic

in Canada
Vancouver, BC:
905 West 8th Avenue, Vancouver
V5Z lE4
Tel: (604) 732-4431. Fax: (604) 732-4439
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbla

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

Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec

sv˘ch tfiiadvaceti letech jsem si koupil
kytaru a zkou‰el jsem to s hraním a
zpûvem. O rok pozdûji jsem v Praze
zaloÏil první vlastní kapelu s názvem
Chomouti, která hrála pût let. Sám jsem
tehdy pÛsobil hned v nûkolika skupinách
najednou. A v roce 1984 jsme se se
Ïenou rozhodli odejít pfies Jugoslávii do
StátÛ.”
To bylo Petrovi tfiiatfiicet. Nejprve ãtyfii

roky Ïili s manÏelkou v St. Louis v Missouri
a pak se pfiestûhovali do mekky americké
country music, do Nashville, kde Ïili pût
let. Tam Petr pÛsobil hned v nûkolika
kapelách a psal hudbu pro rÛzné zpûváky.
„Ov‰em nemûli jsme tam dopfiedu

zaji‰tûnou práci, takÏe jsme museli zaãít
s hledáním. Na‰el  jsem volné místo v
hrnãífiské dílnû. Ne, nepracoval jsem na
hrnãífiském kruhu, ale vléval jsem kaolín
do forem, z nichÏ se v˘robek vyjmul a
dodateãnû je‰tû opracoval. Po pÛlroce
mi to uÏ docela ‰lo. Práce mû bavila,
nicménû jsem o ni stejnû pfii‰el, neboÈ se
firma pfiestûhovala. Ale ani dal‰í místo
nemûlo k tvorbû písniãek blízko - kafetérie
na vysoké ‰kole.
„Nicménû v Nashville, ostatnû jako celá

fiada jin˘ch lidí, jsem psal písniãky. Jednak
sám a jednak ve skupinû, coÏ je docela
roz‰ífien˘ zpÛsob tvorby - kaÏd˘ pfiihodí
nûco. Napsal jsem jich dost, nûkolik jich
bylo nahráno, ale bohuÏel -  nestaly se
hity, tak jsem z tohoto zdroje zaji‰tûní
nena‰el. Ov‰em jakési zadostiuãinûní
jsem i tak cítil, protoÏe byly vybrány vedle
rodil˘ch AmeriãanÛ-autorÛ i ty moje
písniãky.
Jak takov˘ systém funguje?
To, co autor chce nabídnout nûkterému

ze zpûvákÛ, nejprve nabídne rÛzn˘m
vydavatelÛm. KdyÏ si nûkdo z nich nûco
vybere, sepí‰e se smlouva s vydavatelem
-  obvykle „padesát na padesát“, vydavatel
nechá nahrát demo nahrávku a nabízí ji
zpûvákÛm. Moje písniãky nahrálo nûkolik
skupin…”
JenÏe objektivní skuteãnosti chtûly tomu,

aby se Petr v roce 1993 vrátil zpût do
Prahy, kde nejenÏe zaloÏil novou rodinu
- stal se otcem holãiãek-dvojãat, ale kde
se  setkal s producentem vûhlasné ãeské
zpûvaãky country stylu Vûry Martinové,
aby jí nabídl vlastní tvorbu.
“Paní Martinové se moje písniãky líbily,

ale nechtûla je v angliãtinû, takÏe si je

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

Hudební nokturna na Masaryktownu
poslední koncert sezóny 2002-2003

GUSTÁV BELÁâEK
slovensk˘ bas baryton

Unikátní koncert tohoto skvûlého slovenského operního
zpûváka, kter˘ je v souãasné dobû hostem

kanadské operní scény v Rossiniho opefie Italka v AlÏíru.
Program je sestaven˘ speciálnû pro tento veãer

a bude obsahovat písnû ãi árie Trnavského, Dvofiáka,
Suchonû a Kafendy

Nedûle 13. dubna v 17. hodin
Vstupné 20 dolarÛ, studenti 15 dolarÛ

Rezervace nutná!
Nenechejte si ujít tento jedineãn˘ koncert!
Akce je moÏno podpofiit sponzorováním!

nechala pfietextovat. Velice mû potû‰ilo,
Ïe si vybrala moje melodie. Doma jsem
zÛstal country music vûrn˘ - zpívám tam
je‰tû ve dvou skupinách - v Notabene a
v Asonanci, coÏ je irská a skotská lidová
muzika. Asonance existuje jiÏ pûtadvacet
let, vÛbec se nemûní, je to skvûlá parta
lidí. Jsem rád, Ïe mohu s nimi b˘t,” uzavírá
jakoby pro sebe Petr Vacek. Zdá se, Ïe v
domovsk˘ch podmínkách se tvorbû
country písniãek uÏ tolik nedafií, vypadalo
to dokonce, Ïe Petr Vacek pfiestal i
skládat: “Nemám doma inspiraci,”

potvrzuje , “ale jakmile jsem pfiicestoval
sem, (míní náv‰tûvu Kanady) hned na
druh˘ den jsem mûl nápad na tfii písniãky,
takÏe tady inspirace nûkde poletuje ve
vzduchu…, je‰tû jsem to nevzdal.”
Petr Vacek si stejnû jako v‰ichni ostatní

získali srdce kaÏdého  z hostÛ
Masaryktownu.  Ten veãer byl velice
pfiíjemn˘  a setkání s mil˘mi a
talentovan˘mi lidmi aÏ pfiekvapivû
povzbuzující.

Vûra Kohoutová
***

16.3. (ne) 11:00
Antikvariát na Masaryktownu

***
19.3.(po) 13:00
Setkání seniorÛ

Hala kostela sv. Václava
***

22.3. (so) 14:00
Historie pohlednic

Valná hromada torontské odboãky
âSSK Toronto

Hala kostela sv. Václava
***

6.4.(ne) 12:00
Velikonoãní trhy

Sokol Toronto
***

13.4. (ne) 17:00
Gustáv Beláãek
Bass-baritone

Nokturno na Masaryktownu
***

12.4.(so) -11:00
Velikonoãní trhy

na Masaryktownu
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Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

Dr. Petr Munk

Chiropraktik

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-
påtek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

Medical

1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

âesk˘ zahraniãní ãasopis, kter˘ má
ãtenáfie v 51 zemích.
Napi‰te si o ukázkové ãíslo!

POLYGON, Box 9021,
OTTAWA, Ont. K1G 3T8

Kanadsk˘ redaktor Milo‰ ·uchma,
tel.: (613) 824-7439, fax: (613) 834-8757

InternetInternetInternetInternetInternet

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
***

Aktualizované stránky
Kalendáfi

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com
***

Nové divadlo
Co se chystá, popfiípadû co  se hrálo v

torontském Novém divadle

www.divadlo.satellite1-416.com
***

NHL
Zpravodajství

z posledního zápasu v Torontû

www.nhl.satellite1-416.com

***
Galerie M. Gabánkové

Asi stovka obrazÛ M.Gabánkové.
www.paintinggallery.net

Zimní sokolské hry
31. roãník zimních her Sokolské Ïupy

kanadské, pofiádán˘ v sobotu 22. února
2003 v lyÏafiském stfiedisku Horseshoe
Valley u Barrie, byl velmi úspû‰n˘ vzdor
ohla‰ované snûhové boufii, která na‰tûstí
zasáhla oblast konání závodu aÏ
odpoledne, takÏe se podafiilo hry v plném
rozsahu uskuteãnit.
PfiestoÏe pfiedpovûì snûhové boufie

zapfiíãinila neúãast sokolsk˘ch lyÏafiÛ z
Montrealu a Ottawy, byla úãast na
leto‰ních hrách, poãet ãlenÛ Sokola a
hostÛ z Toronta, Kitcheneru, St. Jacobs
a Barrie, vût‰í neÏ v minulém roce.
Zvlá‰È potû‰itelná byla úãast vût‰í

skupiny divákÛ, ãlenÛ a pfiátel Sokola,
která s velk˘m zájmem a mocn˘m
povzbuzováním sledovala závody a
proÏila na svazích lyÏafiského stfiediska
hezk˘ den. Závody v bûhu (na 5,4 km a
10,8 km) a v obfiím slalomu se konaly pro
v‰echny vûkové skupiny od nejmen‰ích
aÏ po seniory nad 60 let.
Snûhové podmínky byly velice dobré i

kdyÏ místy byly závodní tratû ponûkud
zledovatûlé.
Úspû‰né zimní hry byly ukonãeny

obvykl˘m vyhlá‰ením v˘sledkÛ a
pfiedáním získan˘ch diplomÛ, medailí a
Ïupních putovních cen. V soutûÏi
jednotlivcÛ muÏsk˘ch sloÏek zvítûzil Dita
Engel z Toronta, kter˘ získal 85 bodÛ a
mûl v obfiím slalomu nejlep‰í ãas dne
39,87 vtefiin.  V soutûÏi Ïensk˘ch sloÏek
získala prvenství Svatava Hefimánková,
rovnûÏ z Toronta, která získala 115 bodÛ,
a nejlep‰í ãas v bûhu na 10,8 km docílila
Eva Pospí‰ilová z Barrie: 66:41 min.
Vítûzové jednotliv˘ch kategorií: Ïactvo
do 8 let Mark Sypták a Nicole Syptáková,
oba 80 bodÛ; Ïactvo 8-14 let Luká‰
Takacz 32 bodÛ a Nicole Vladafiová 20
bodÛ; dorost 14-18 let Patrick Vresk˘ 6
bodÛ a Kimberley Matu‰ková 9 bodÛ.
MuÏi: 18-30 let Rudy Hykel 32 bodÛ; 30-

40 let Michael Sypták 57 bodÛ; 40-50 let
Allen Dixon 52 bodÛ; 50-60 let Dita Engel
85 bodÛ; nad 60 let Ivo Sypták 22 bodÛ.
Îeny: 18-30 let Lucie Kazíková 25 bodÛ;

30-40 let Dita Hyklová 36 bodÛ; 40-50 let
Zdena Hübschová 23 bodÛ; 50-60 let
Svatava Hefimánková 115 bodÛ.
V soutûÏi sokolsk˘ch jednot o Ïupní

putovní ceny zvítûzil Sokol Toronto se
417 body.

 (jw)
***

Masarykova  doplÀovací ‰kola
se koná v Torontû v kostele

sv. Václava (496 Gladstone Ave.)
kaÏdou sobotu od 9 do 11 hodin.
Info: L. âarková: (416) 536-5342

Ve Scarborough se vyuãuje v sobotu
od 9:30 do 12:00 v Cornell Jr. Public

School, 61 Holmfirth Terrace
Informace MMI: (416) 439-4354

Vyuãovanie slovenského jazyka
pre deti - zdarma!!!

V sobotu  od 9:30 do 12:00 hod.
v St. Bernadette School,

1201 Heritage Bay, Oakville
Informace Viera Banková:

905-337-7457.

Nedávno jsem se legálnû
pfiistûhovala do Kanady,

nyní se uãím se anglicky a
sháním jakékoliv zamûstnání.

Nejradûji uklízení
 nebo pomoc v domácnosti!

Volejte Andrea: 416/533-9788.
1305-p

Z v˘stavy v Loop Gallery - C. Beaudette: Slepé my‰i.

Scarborough/Toronto/Ontario
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Kanadsko-ãeská
obchodní komora

740 Spadina Ave.
Toronto, On. M5S 2J2
Tel.: (416) 929-3432

Fax (416) 925-1940
E-mail: trade@ccrcc.net

Canada-Czech
Republic Chamber

of Commerce

Press

Financial

ABE

Elektronická kompjuterová
tiskafiská sazba v 11 jazycích

na poãkání

Manuelní sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.

Pouze z perfektních strojopisÛ!
Tel.: (416) 530-4222

e-mail: abrezina4222@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"

Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Kursovní lístek
100 Kã 5,23 CDN $
100 SK 3,98 CDN $
1 CDN $ 19,12 Kã
1 CDN $ 25,13 SK
1 US $ 1,49 CDN $
1 EUR 1,61 CDN $
Toronto Star - 6.3.2003

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540

E-mail: emestic@hotmail.com

Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2Czechoslovak Branch

PACE Savings & Credit Union Limited - Czechoslovak Branch
 (B˘valá Kampeliãka)

Nyní budete moci pouÏívat
Debitní kartu pro ATM

PouÏívat internetu k pfievodu penûz
Telefonní pfievody a placení úãtÛ

V˘hodné pro jednotlice i malé podniky
Vklady jsou poji‰tûné do 100 000 dolarÛ

u Deposit Insurance Corporation of Ontario
E-mail: pace.infor@pacecu.com

1 CDN $ 19,69 Kã
1 US $ 28,85 Kã
1 EUR 31,86 Kã
100 Sk 76,22 Kã
Quick - 7.3.2003

1.3.2003
·pidla: vláda zÛstává

Praha-právo/Naìa Adamiãková, Marie
Königová-Zvolení Václava Klause do ãela
státu velice oslabilo pozice jeho politického
rivala premiéra Vladimíra ·pidly. Dokonce
se ozvaly hlasy, Ïe Klausovo vítûzství
znamená konec ·pidly a to nejen v ãele
âSSD, ale i vlády. “Ne, demisi nepodám,”
odpovûdûl ·pidla na dotaz Práva a vzápûtí
popfiel i moÏnost, Ïe by rezignoval na
vedení své strany. “Nemyslím si, Ïe to
znamenalo mÛj konec v ãele soc. dem., na
sjezdu pfiedloÏím svou politiku a sjezd
zváÏí úspûchy i neúspûchy. Pak rozhodne,”
dodal a popfiel, Ïe by na nevefiejném
jednání klubu soc. dem. vyhroÏoval demisí,
pokud bude zvolen Václav Klaus. Jak poté
prohlásil, takové fie‰ení by pfiipadalo v
úvahu jen v pfiípadû, kdyby se odehrály
nûjaké sloÏité vûci uvnitfi i vnû politického
systému a bylo by tfieba rozhodnout se
podle potfieb zemû. ByÈ ·pidla neplál
nad‰ením z vítûzství Klause, tvrdí, Ïe to
není ta zmínûná krizová situace, naopak,
ocenil, Ïe zemû je nyní ústavnû úplná.
·pidla pak novináfie ujistil, Ïe v
následujících t˘dnech a mûsících pád
vlády, ãi její rekonstrukce nehrozí. ·pidla
nalezl pfiekvapivû spojence na stranû, kde
by ji rozhodnû neãekal: “Není dÛvod k
tomu, aby premiér podával demisi,”
zareagoval místopfiedseda âSSD Zdenûk
·kromach na dotazy, zda zvolení Klause
nerozkolísá vládu natolik Ïe by mohlo dojít
ke zmûnû v jejím ãele, nebo i v jejím
sloÏení. “Já si myslím, Ïe by bylo ne‰Èastné
spojovat volbu prezidenta s otázkou vlády
jako takové,” odmítl ·kromach takové
úvahy. Jiného názoru je ale dal‰í z
místopfiedsedÛ, dfiívûj‰í ·pidlÛv spojenec,
Stanislav Gross, kter˘ pfiipustil, Ïe se
úvahami nad tím, zda souãasné vládní
uskupení je udrÏitelné, v této chvíli zab˘vá:
“ Hlavnû je to o tom, jestli má tato koalice
v této chvíli právo na existenci. Pfiedstírat,
Ïe je schopna vládnout tûmi hlasy, kter˘mi
aritmeticky vládnou má, o tom se musíme
váÏnû pobavit,” fiekl Gross Právu a na
otázku, zda je podle nûho vládnou schopna
jednoznaãnû fiekl: “Vycházím-li z dne‰ního
v˘sledku, pak minimálnû v této vûci není.
A je otázka, zda je to jen v této vûci,”
prohlásil Gross.
Pfiipustil, Ïe nyní soc. dem. “bude muset

chvíli pfiem˘‰let o rekonstrukci vlády” a
odmítl spekulovat o moÏnosti vyvolat
pfiedãasné volby. ZdrÏenlivû se vyjádfiil i
ke své moÏné kandidatufie na pfiedsedu
strany na bfieznovém sjezdu âSSD:
“Nechci dûlat zkratkovité závûry a
nehodlám dûlat Ïádné sólo akce,” fiekl. Na
stranu ·pidly se postavila i
místopfiedsedkynû Snûmovny Jitka
Kupãová, která tvrdí, Ïe odpovûdnost nemá
jen ·pidla, ale celé vedení âSSD: “Variant
je mnoho, umím si pfiedstavit, Ïe Vladimír
·pidla zÛstane ve vedení strany a
premiérem bude nûkdo jin˘ anebo naopak.
V‰e je moÏné. Ale domnívám se, Ïe on
svou pozici na sjezdu obhájí,” dodala
poslankynû, která také nepatfiila k
premiérov˘m skalním pfiíznivcÛm.
Nejednotnû reagovali také koaliãní partnefii
soc. dem. Zatímco pfiedseda KDU-âSL
Cyril Svoboda pfiipustil na dotaz Práva, Ïe
by to mohlo dopadnout tak, Ïe sice zemû
bude mít prezidenta, ale nebude mít stabilní
vládu, tfietí koaliãní ‰éf-unionista Petr
Mare‰ to vylouãil. Podle nûho tato vláda
má ‰anci pfieÏít aÏ do dal‰ích voleb, pokud
bude pracovat podle svého vládního
programu.

***

7.3.2003
Nepodporuji útok bez OSN

MINISTR OBRANY JAROSLAV TVRDÍK
¤EKL PRÁVU:
* Spekuluje se, Ïe válka proti Iráku je za

dvefimi. Myslíte, Ïe je otázkou dnÛ, kdy
USA a Velká Británie zaútoãí na reÏim
Saddáma Husajna, nebo to je‰tû není
zase aÏ tak Ïhavé?
Jestli se mû ptáte jako ministra obrany,

jako ãlovûka, kter˘ má pfiístup k vût‰ímu
mnoÏství zahraniãnûpolitick˘ch i
vojenskoodborn˘ch informací, tak si
skuteãnû myslím, Ïe vojensk˘ konflikt mÛÏe
zaãít v fiádu dnÛ. Z pohledu vojenskoodbor-
n˘ch schopností koalice vedené USA a
Velkou Británií je moÏné oznaãit
pfiipravenost k zahájení operace za
ukonãenou.
* Vy jste ãasto spojován s Ameriãany,

respektive jste brán za ãlovûka, kter˘ s
nimi je na stejné my‰lenkové vlnû.
Podpofiil byste jejich jednostrann˘ akt,
pokud by OSN operaci neza‰títilo?
Je stra‰nû zajímavé, Ïe kdyÏ jsem se

snaÏil v parlamentu obhájit nákup
nadzvukov˘ch letounÛ, tak jsem byl
pfiívrÏenci USA - nebo kdyÏ pouÏiji va‰i
formulaci, lidmi naladûn˘mi na stejné
my‰lenkové vlnû - oznaãován za niãitele
euro atlantického spojenectví. Dnes o mnû
fiíkají úplnû nûco jiného. Takové
‰katulkování odmítám a musím fiíct, Ïe jsem
schopen svÛj pohled flexibilnû modifikovat
na konkrétní situaci. Jestli se ptáte, zda
podporuji jednostrann˘ útok USA a Velké
Británie, odpovím vám, Ïe nepodporuji.
* Nicménû je‰tû pfied pár t˘dny jste

prohla‰oval, Ïe Irák nedodrÏel fiadu
rezolucí Rady bezpeãnosti OSN, a pro
pfiípadn˘ útok tedy není nutné pfiijímat
dal‰í. Îe zkrátka argument k útoku
existuje uÏ dávno.
¤íkal jsem, Ïe není potfieba nová rezoluce,

nebo lépe, Ïe nebude nová rezoluce Rady
bezpeãnosti OSN, protoÏe pro ni není vÛle
v mezinárodním spoleãenství.
V této situaci staãí, kdyÏ jeden nebo dva

státy - a to se koneckoncÛ teì také dûje -
pouÏijí právo veta. Na‰e pozice fiíká: bude-
li existovat nov˘ akt Rady bezpeãnosti,
tedy nikoliv pouze rezoluce, ale nov˘
dokument vyjadfiující spoleãn˘ názor v‰ech
ãlenÛ, kter˘ bude konstatovat pokraãující
neplnûní závazkÛ mezinárodního
spoleãenství Irákem, pak musí svût konat.
* Dnes se ale z reakcí Francie a Ruska

zdá, Ïe nebude nejen rezoluce, ale Ïe se
OSN nedohodne ani na nûjakém jiném
spoleãném aktu. KdyÏ zítra vtrhnou USA
do Iráku, jak zareaguje âesko?
Jako ministr obrany âR musím fiíct, Ïe

existuje jednomyslné rozhodnutí vlády a
vût‰inové rozhodnutí Poslanecké
snûmovny a Senátu, které jasnû fiíká, Ïe se
do pfiípadné vojenské operace k vynucení
naplnûní pfiíslu‰n˘ch rezolucí RB OSN

zapojíme v situaci, kdy bude existovat nov˘
akt RB. Za nov˘ akt z pohledu
mezinárodního práva je moÏné povaÏovat
v návaznosti na jiÏ existující rezoluce -
novou rezoluci, nové usnesení, nebo
prohlá‰ení pfiedsedy RB. JestliÏe takov˘
akt nebude, nemÛÏe âR logicky souhlasit s
legitimitou pfiípadného vojenského zásahu
proti Iráku.
* Parlamentem schválen˘ postoj ale

fiíká, Ïe pokud Irák pouÏije napfiíklad
biologické zbranû, jsme pfiipraveni
chránit i spojenecké vojáky. Nevstoupili
bychom tím ale do války?
Nebudeme schvalovat jednostrann˘

zásah, ale z vojenskoodborného pohledu
jsme pfiipraveni chránit a pomáhat civilnímu
obyvatelstvu státu Kuvajt ãi dal‰ích zemí v
Zálivu, pokud budou pfiípadn˘m konfliktem
dotãeny. Jsme pfiipraveni v pfiípadû potfieby
pomáhat i spojeneck˘m vojákÛm. Umím si
velmi Ïivû pfiedstavit i situaci, Ïe po ukonãení
pfiímého bojového stfietnutí mezi vojsky
obou znepfiátelen˘ch stran budeme
pomáhat i irácké armádû. Ve chvíli, kdy
dojde k pouÏití zbraní hromadného niãení,
bude v zájmu svûta zabránit ‰ífiení nákazy
napfiíklad z pouÏití biologick˘ch zbraní. Pak
uÏ bude úplnû jedno, jaká je politická pozice
té ãi oné zemû. V‰echny na svûtû budou
ohroÏeny. Myslíme si, Ïe vojenskoodbornou
kapacitu máme v takové chvíli za povinnost
nabídnout i bez ohledu na konkrétní
politickou pozici.
* Opakovanû se objevují zprávy, Ïe v

budoucnu budou v âR rozmístûni vojáci
USA. Mají se na to lidé uÏ zaãít
pfiipravovat?
V dobû, kdy jsme poprvé hovofiili o

moÏnosti pfiípadného rozmístûní
americk˘ch prostfiedkÛ ãi ãásteãného vyuÏití
na‰ich systémÛ ve prospûch protiraketové
obrany, tak jsem pozici chápal jako moÏnou
pro budoucnost. Chápal jsem ji ve vztahu
ke spoleãné ochranû NATO ãi EU. Pro
budoucnost nevylouãím nûjaké rozmístûní
spojeneck˘ch ãi americk˘ch vojákÛ na
na‰em území v situaci, Ïe to bude ve
spoleãném zájmu. Dnes se ale spekuluje o
potrestání Nûmecka pfiemístûním
americk˘ch vojákÛ do Polska, âR,
Maìarska ãi dal‰ích nov˘ch zemí NATO. V
tuto chvíli fiíkám, Ïe bych k takovému kroku
byl velmi zdrÏenliv˘. Umím si pfiedstavit
jako ministr obrany velké v˘hody v
pfiítomnosti americk˘ch vojákÛ na na‰em
území. Z hlediska obranyschopnosti, úspory
v˘dajÛ na obranu a bezpeãnost atd. Mohlo
by se vyuÏít nûkter˘ch opou‰tûn˘ch objektÛ.
Jedna posádka o tfiech tisících lidí Ïiví dal‰ích
deset, dvacet tisíc lidí v regionu. Urãitû by
se na‰lo mnoho ochotn˘ch mûst a obcí,
kde by americké vojáky nad‰enû vítali. Má
to ale problém. JestliÏe by se u nás
zvy‰ovala s pfiíchodem AmeriãanÛ
zamûstnanost, v nûmeck˘ch mûstech,

Denní kronika
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odkud by odcházeli, by naopak stoupal
poãet nezamûstnan˘ch. V‰e, co by bylo
velkou v˘hodou pro âR, by bylo velkou
nev˘hodou pro Nûmecko. A my v tuto chvíli
nemáme zájem - v rámci vyváÏenosti
na‰eho postoje - vyhrocovat napûtí mezi
spojenci. Na‰ím zájmem a pfiáním je, aby
v˘znamní partnefii svûta, do kterého se
zafiazujeme, spolu mluvili. Jednostranné
pfiemístûní základen bychom nemohli
podpofiit.
* KdyÏ jste se stal ãlenem b˘valé

Zemanovy vlády, o svém premiérovi jste
mluvil velmi pochvalnû. Jak dnes

vnímáte jeho v˘pady, kter˘mi soc. dem.
ãastuje z Vysoãiny a tfieba Grosse se
·pidlou obviÀuje z klientelismu?
Ptáte se mû v dobû, kdy mÛj vnitfiní postoj

je podrobován velké zkou‰ce. Do nedávna
jsem mûl ambici neb˘t úãasten vysoké
politiky v soc. dem. Mûl jsem zájem skuteãnû
manaÏersky dát dohromady ministerstvo,
provést reformu ozbrojen˘ch sil a ve‰ker˘
ãas vûnovat resortu. V˘voj posledních dnÛ
a právû i ta ne‰Èastná vyjádfiení Milo‰e
Zemana mû dovádûjí k pfiehodnocení. Cítím,
Ïe jestli se nûkde dûje nûco, s ãím zásadnû
nesouhlasím, tak je to právû ve vztahu
Milo‰e Zemana k Vladimíru ·pidlovi ãi

Stanislavu Grossovi. Chci vystoupit z pozadí
a jednoznaãnû se pfiidat na stranu lidí,
kter˘ch si váÏím. Chci patfiit ke skupinû lidí,
kterou reprezentuje Stanislav Gross, a jsem
pfiipraven obhajovat vládu, kterou fiídí
premiér Vladimír ·pidla.

Kamil Houska
***

Rasisté napadli vládního
zmocnûnce Jafiaba

Praha-právo/Ivana Cihláfiová-Za
lhostejného pfiihlíÏení desítek lidí byl ve
stfiedu v podveãer v praÏském metru
napaden dvûma mlad˘mi rasisty

zmocnûnec vlády pro lidská práva Jan
Jafiab. Rány pûstí do hlavy si vyslouÏil za
to, Ïe se postavil na obranu muÏe ãerné
pleti, na nûhoÏ jeden z mladíkÛ pfied jeho
oãima zaútoãil. “Bylo po osmnácté hodinû
veãer a já jsem sjíÏdûl po eskalátoru dolÛ
do stanice MÛstek. Pfiede mnou sedûli na
jezdicích schodech dva mladíci a koufiili.
Mûli krátké vlasy i krátce zastfiiÏené bradky
a vypadali jako skinheads nebo fotbaloví
hooligens. Minul mû asi ãtyfiicetilet˘
ãernoch, kter˘ je slu‰nû poÏádal, aby mu
uhnuli. KdyÏ to neudûlali, tak je pfiekroãil, a
aniÏ se jich dotkl, ‰el dál,” popsal Právu
zaãátek celé události Jafiab. Jak dále uvedl,
v tu chvíli jeden z mladíkÛ vyskoãil a s
v˘kfiikem Vidûl´s toho negra? To si nesmí
dovolit! se po muÏi tygfiím skokem vrhl a
karatistick˘m kopem ho zezadu brutálnû
nakopl do zad.
“Instinktivnû jsem se útoãníkovi postavil

do cesty a kfiiãel jsem, aÈ toho nechá.
Dostal jsem ránu od obliãeje. Ve chvíli, kdy
nás eskalátor dovezl na nástupi‰tû, se na
mû vrhli oba. Na‰tûstí jsme mûl s sebou
aktovku, takÏe vût‰inu ran jsem vykryl.
Volal jsem o pomoc a aby je zadrÏeli, ale
nikdo z tûch desítek lidí tam nic neudûlal,”
fiekl Jafiab. Na jeho v˘kfiiky pr˘ reagoval
pouze jeden z útoãníkÛ, a to slovy: Nás mají
zadrÏet, ty hajzle, ty svinû? Ty neví‰, proã
jsi ji dostal? ProtoÏe se zastává‰ negrÛ !
Napadenému Afriãanovi se mezitím
podafiilo zmizet z metra druh˘m v˘chodem.
Oba mladíci pak podle Jafiaba je‰tû asi

minutu klidnû ãekali na vlak, poté nasedli
do vagónu a aniÏ se je kdokoli pokusil
zadrÏet, odjeli ve smûru stanice Dejvická.
Otfiesen˘ Jafiab se pak vrátil po jezdicích
schodech nahoru. Pfiítomn˘ mûstsk˘
stráÏník odmítl jeho Ïádost, aby zavolal
státní policii, a poslal ho na nedaleké místní
policejní oddûlení do Krakovské ulice. “Asi
po tfiiãtvrtûhodinovém ãekání tam pfiijali
moje trestní oznámení. Kvalifikace toho
ãinu je samozfiejmû záleÏitostí policie, ale
podle mého názoru se jedná o trestn˘ ãin
násilí proti skupinû obyvatel a proti
jednotlivci,” fiekl Právu Jafiab. Ten podle
sv˘ch slov incident na‰tûstí odnesl pouze
bolestí hlavy. ·okován je ale tím, Ïe se
nikdo z mnoha pfiihlíÏejících útoãníkÛm
nepostavil a nijak se jej nezastal. Policie
pfiípad zatím kvalifikuje pouze jako
pfiestupek. “Chybí nám svûdectví jin˘ch
lidí, vãetnû napadeného Afriãana. Je tam
dÛkazní nouze, takÏe kvalifikace toho
pfiípadu je je‰tû otevfiená, ale zatím to
‰etfiíme jako pfiestupek,” uvedl dnes vedoucí
místního oddûlení policie v Krakovské ulici
Richard Kopiã. Podle jeho slov se policisté
hned po Jafiabovû oznámení pokou‰eli
útoãníky nalézt, ale marnû. Potvrdil zároveÀ,
Ïe police poÏádala o záznamy z kamer z
metra, na nichÏ mohli b˘t oba útoãníci
zachyceni.

***

Mladík se upálil
kvÛli politice

Praha-právo/(hm, zde)-âtyfiiatfiicet let po
smrti Jana Palacha se vãera na stejném
místû v Praze upálil osmnáctilet˘ Zdenûk
Adamec z Humpolce. Sv˘m ãinem
protestoval proti svûtu, v nûmÏ “nerozhodují
lidé, av‰ak peníze a moc”, jak napsal v
dopise na rozlouãenou. Student
pelhfiimovské prÛmyslovky zemfiel v sanitce
pfii pfievozu do nemocnice. V pravém rohu
vyhlídkové rampy v horní ãásti Václavského
námûstí se pfied pÛl osmou ráno polil
benzínem, vzal do ruky krabiãku zápalek s
ãerven˘mi hlaviãkami - a ‰krtl. Podle svûdkÛ
jako planoucí pochodeÀ skoãil dolÛ na
chodník. Udûlal je‰tû pár krokÛ a upadl pár
metrÛ od místa, kde je v dlaÏbû dfievûn˘
kfiíÏ pfiipomínající Palachovu památku.
“·la jsem támhle poblíÏ. KdyÏ jsem to
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SOPHIA’S BASKET DELI
714 Lakeshore Rd. E - Mississauga. Tel.: 905-271-0572

Zveme na lahÛdky!
Novinka: Domácí klobásy, uzená ‰unka a kabanosy!

V‰e na pfiírodním dfievû, bez chemick˘ch pfiísad.
Domácí sádlo a zabíjaãka!
Pirohy: 100 pirohÛ za 20 dolarÛ.

Dovoz potravin z âech a Slovenska
Matonka, znojemské okurky, hofiãice, zelí,

Máme rozdílné druhy chleba, cukrovinky.
Na‰í specialitou jsou obloÏené mísy (druhá za poloviãní cenu)

Sophia's Basket Deli  a Patricia

vidûla, myslela jsem, Ïe tady natáãejí nûjak˘
film. JenÏe kamery nikde nebyly. Pak jsem
pochopila tu hrÛzu. Ten neboÏák musel
trpût víc neÏ zvífie. Nûjací lidé se ho snaÏili
s kfiikem uhasit. Udûlalo se mi ‰patnû,
rychle jsem ode‰la,” svûfiila se Právu na
místû tragédie postar‰í stfiíbrovlasá Ïena.
“Proã to ten ne‰Èastník jen udûlal? Pfiinesu
mu sem aspoÀ kytiãku,” skoro se rozplakala.
Mrtv˘ mûl u sebe podle policie dopis rodiãÛm
na rozlouãenou a tfiístránkov˘ materiál s
názvem Akce pochodeÀ 2003, kter˘ zfiejmû
sám napsal. V nûm vysvûtlil, Ïe k ãinu ho
vedla nespokojenost s v˘vojem celého
svûta. V dopise rodiãÛm podle informací
Práva Adamec matku a otce poÏádal o
odpu‰tûní. Doslova uvedl, “aby se na nûj
nezlobili, a netrápili se”. V druhém textu
pak student napsal: “Jsem dal‰í obûÈ
takzvaného demokratického systému, kde
ale nerozhodují lidé, av‰ak peníze a moc.
Po cel˘ svÛj Ïivot jsem se setkával s
problémy, které jsem asi nedovedl fie‰it.
JenÏe bylo jich nûjak moc. UÏ nemohu dál.
Ostatní si z niãeho nic nedûlají, nikoho nic
nezajímá. Je to hrÛza.”
Mluvãí praÏské policejní správy Eva

BroÏová ale uvedla, Ïe dopis na
rozlouãenou naznaãuje, Ïe mûl osobní
problémy. “Z dopisu je patrné, Ïe on sám
mûl problémy, které blíÏe nespecifikoval,”
uvedla BroÏová. Svou roli pfii rozhodování
technicky nadaného studenta mohla mít i
skuteãnost, Ïe byl vy‰etfiován policií za
svou aktivitu v hnutí darkerÛ, tzv. stmívaãÛ,
ktefií se orientují na zkratování
vysokonapûÈov˘ch rozvodÛ. O obvinûní
Adamce z trestného ãinu podnûcování,
kterého se dopustil tím, Ïe na své
internetové stránce Sataník zvefiejÀoval
návody útokÛ na vefiejná zafiízení,
informovalo Právo letos 21. února.
“Záchranka obdrÏela hlá‰ení o mladíkovû

ãinu v 7:33, lékafi u nûj byl bûhem desítek
vtefiin, maximálnû za minutu,” uvedl Marek
Uhlífi z tiskového oddûlení Záchranné
sluÏby. “Polil se nahofie, zapálil se, vylezl
na rampu a seskoãil na chodník,” fiekl
vy‰etfiovatel praÏsk˘ch hasiãÛ Václav
Hladík. Tam ho zaãali hasit dva muÏi. Jeden
z nich byl údajnû policista v civilu, kter˘ byl
mimo sluÏbu, druh˘ byl policista ve sluÏbû.
PouÏili bundu a hasicí pfiístroj z blízkého
Národního muzea. “BohuÏel to byl prá‰kov˘
pfiístroj, takÏe chemikálie je‰tû víc zasáhla
do Ïiv˘ch ran. Hasiãi po pfiíjezdu uÏ
zasahovat nemuseli, protoÏe plameny byly
uha‰eny. Mladík Ïil je‰tû v okamÏiku, kdy
se ho ujali lékafii praÏské záchranky,” uvedl
Hladík.
Na místo ne‰tûstí dorazily tfii vozy

záchranné sluÏby. “MuÏe se snaÏili
zachránit tfii lékafii. Byl mezi nimi i mÛj
zástupce Jaroslav Valá‰ek, kter˘ se tudy
shodou okolností vracel na cestû z noãní
sluÏby. Snaha o záchranu Ïivota byla
marná, protoÏe sebeupálen˘ mûl
stoprocentnû zasaÏené celé tûlo
popáleninami druhého a tfietího stupnû,”
fiekl Právu fieditel praÏské Záchranné sluÏby
Zdenûk Schwarz. Pfies obûtavou snahu
lékafiÛ se mladíka nepodafiilo oÏivit. Zemfiel
v sanitce po ãtyfiiceti minutách na následky
tûÏk˘ch popálenin a následného ‰oku. “Tak
závaÏné popálení je natolik tûÏké trauma,
Ïe to není sluãitelné se Ïivotem,” uvedl
Uhlífi. Fakt, Ïe popáleniny byly tak velkého
rozsahu, svûdãí podle nûj o tom, Ïe se hoch
polil velk˘m mnoÏstvím benzínu. Policisté
místo tragédie uzavfieli. Tfii a pÛl hodiny po
tragické události byla na místû, kde se
mladík upálil, jen velká mokrá skvrna. Na
terase je‰tû páchla hofilavina, dokonce tady
leÏela ohofielá krabiãka sirek. Místo u
keramického odpadkového ko‰e pokr˘vala
‰edá posypová látka, z níÏ vyãníval ãern˘
kus spáleného odûvu.

***

8.3.2003
Klaus chce b˘t aktivním

prezidentem
Praha-právo/Naìa Adamiãková-Pfiesnû

t˘den po zvolení se vãera stal Václav Klaus
na pût let desát˘m ãesk˘m, ãi
ãeskoslovensk˘m prezidentem. Své funkce
se ujal sloÏením slibu pfied poslanci a
senátory pfii spoleãné schÛzi obou
parlamentních komor ve Vladislavském sále
PraÏského hradu.
Tím souãasnû zanikl KlausÛv poslaneck˘

mandát a ve stejn˘ okamÏik zavlála nad
Hradem prezidentská standarta.
Slavnostního aktu se zúãastnil i pfiedchÛdce
hlavy státu Václav Havel s manÏelkou
Dagmar, ktefií se ve ãtvrtek vrátili z dovolené
v Karibiku. “Slibuji vûrnost âeské republice.
Slibuji, Ïe budu zachovávat její ústavu a
zákony. Slibuji na svou ãest, Ïe svÛj úfiad
budu zastávat v zájmu v‰eho lidu a podle
svého nejlep‰ího vûdomí a svûdomí,” fiekl
nov˘ prezident, kdyÏ skládal slib do rukou
pfiedsedy Snûmovny Lubomíra Zaorálka
(âSSD). SvÛj závazek stvrdil podpisem,
ale aÏ druh˘m perem, které vytáhl z kapsy,
neboÈ pfiipravené pero selhalo.
Vzápûtí poté pronesl Klaus svÛj první

projev ve funkci hlavu státu. Opût se pfiihlásil
ke sv˘m dfiívûj‰ím slibÛm, podle nichÏ bude
prezidentem v‰ech. “Chci pfiislíbit, Ïe to, co
jsem fiíkal ve sv˘ch projevech
pfiedvolebních, platí i dnes. A Ïe bude platit
i zítra a pozítfií,” ujistil pfiítomné. Krátce také
pfiedstavil svÛj program, podle kterého chce
b˘t prezidentem aktivním, ale nikoli
aktivistick˘m. “Rozhodnû nemíním stát
stranou politického Ïivota, ambice b˘t
hybatelem politické scény v‰ak nemám,”
prohlásil Klaus s tím, Ïe politické procesy
míní ovlivÀovat jen nepfiímo. Za prioritu
pokládá “proces integrace na‰í zemû do
Evropské unie, respektive obhajobu na‰ich
zájmÛ uvnitfi tohoto seskupení. DÛslednû
budu vycházet z toho, Ïe prezident musí
b˘t loajální pfiedev‰ím ke své vlastní zemi.”
Klaus také podûkoval Havlovi a dodal, Ïe
by mu mûlo navÏdy pfiíslu‰et oslovení pane
prezidente. “Jsem pfiesvûdãen, Ïe Václav
Klaus své pfiedstavy naplní,” okomentoval
Klausova slova premiér a ‰éf soc. dem.
Vladimír ·pidla.
Podobn˘ názor vyjádfiili i dal‰í politici.

SloÏením slibu nového prezidenta na
Klause okamÏitû pfie‰ly ve‰keré
pravomoce, z nichÏ podstatnou ãást od 3.
února po skonãení Havlova mandátu mûli v
rukou premiér Vladimír ·pidla a Zaorálek.
Klause ve Snûmovnû nahradí za ODS Ale‰
Rozehnal, kter˘ sloÏí slib pravdûpodobnû
jiÏ v úter˘ pfii mimofiádné schÛzi komory.
Vãerej‰í inaugurace hlavy státu se vedle
poslancÛ, senátorÛ a ãlenÛ vlády úãastnili
zástupci diplomatického sboru, státních a
církevních institucí a dal‰í hosté. Chybûli
v‰ak napfi. ministrynû ‰kolství Petra
Buzková (âSSD) a ‰éf ãeské diplomacie
Cyril Svoboda (KDU-âSL), ktefií jsou v
zahraniãí, a ministr kultury Pavel Dostál
(âSSD), jenÏ je hospitalizován.

 ***

Restaurants-Deli's

416-504-5787416-504-5787416-504-5787416-504-5787416-504-5787
638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.

TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4
* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla

PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·

Dovoz potravin z âech, Moravy
a Slovenska

Ruppelt
European Deli
258 Markham Rd.
Scarborough, On.

M1J 3C5
416/266-7328

Vám ponúka predaj
* domácich klobás, salámov a párkov

* ãerstvého mäsa
* ‰alatov

 * eurposk˘ch cukrovinek
KaÏd˘ ‰tvrtok  - Seniors Day - 10%

off!!!

Otvoreno:
Út.-st.: 9:00-18:00
‰t.-pia: 9:00-19:00

so: 8:00-17:00

Pfiijmeme prodavaãku do
Deli ve Scarborough

Part time!
Volejte: 416/266-7328!

303-4

10.3.2003
Tragédie autobusu:

19 mrtv˘ch
âesk˘ Krumlov-právo/Vladimír Vácha, Jifií

Falout-V horor se zmûnil v sobotu v pÛl
deváté veãer návrat 54 ãesk˘ch turistÛ z
lyÏafiského zájezdu do alpského stfiediska
Ramsau. Pfii havárii dvouposchoìového
autobusu Neoplan, kter˘ sjel ze silnice a
zfiítil se ze stránû u obce NaÏidla na
âeskokrumlovsku, necel˘ch pût kilometrÛ
od hraniãního pfiechodu Dolní Dvofii‰tû,
zahynulo 19 lidí a 34 bylo zranûno. Dva z
nich stále bojují o Ïivot.
Autobus vezl ãleny plaveckého oddílu

Slovan Karlovy Vary. Z Karlovarska také
byla vût‰ina úãastníkÛ zájezdu. K nehodû
do‰lo v úseku, kde silnice prudce klesá
rovnû dolÛ pfii cestû do vnitrozemí a vzápûtí
se zase láme a stoupá vzhÛru. Po obou
stranách dvouproudové vozovky, rozdûlené
nepfieru‰ovanou ãárou, je les, pouze v místû
zlomu, kde autobus zatím z neznám˘ch
pfiíãin po pfiejetí na druhou stranu prorazil
svodidla a vyletûl ze silnice, je na levé
stranû pfii cestû od Dvofii‰tû sedmimetrov˘
sráz padající na louku. Právû z nûho se
autobus, kter˘ pfii pádu zcela pfii‰el o
stfiechu, zfiítil a zÛstal leÏet na boku. Cestující
v horním patfie zãásti z autobusu vyletûli,
zãásti byli plechov˘m kolosem rozmaãkáni.
Cestovní kanceláfi Vlna z Chomutova, která
zájezd organizovala, dopravila je‰tû v
sobotu v noci na místo tragédie pfiíbuzné a
pozÛstalé obûtí.
Jde o tfietí nejvût‰í autobusové ne‰tûstí na

ãesk˘ch silnicích za více neÏ padesát let,
srovnatelné jen s tragédiemi u Podivína na
Bfieclavsku, kde v prosinci 1950 zahynulo
34 lidí, a v Bezdûãínû na Mladoboleslavsku,
kde v ãervenci 1969 napoãítali záchranáfii
po sráÏce osobního vlaku sautobusem
âSAD 23 mrtv˘ch.
“Tak stra‰n˘ pohled jsem nezaÏil, dûlám

velitele dobrovoln˘ch hasiãÛ uÏ témûfi
pûtadvacet let, ale kdyÏ jsem tu hrÛzu vidûl,
doslova mi zatrnulo,” fiekl Právu v sobotu
kolem pÛlnoci na místû tragédie velitel
dobrovoln˘ch hasiãÛ z RoÏmberka Severin
Krabatsch. Rozmetané kusy vozidla,
sedaãky, vûci cestujících leÏely roztrou‰eny
na nûkolika desítkách ãtvereãních metrÛ.
Na silnici se stále je‰tû povalovaly i
chirurgické rukavice lékafiÛ, ktefií se snaÏili
zachránit Ïivoty lidí v havarovaném
autobusu. Turisté nejãastûji utrpûli zranûní
hrudníku, mnohoãetné zlomeniny a váÏná
zranûní vnitfiních orgánÛ. “K tomu, co se
stalo, není co fiíci, je to hrozná tragédie,”
fiekl Právu poté, co opu‰tûl místo nehody,
kam pfiijel ihned, jak se o ní dozvûdûl,
viditelnû otfiesen˘ hejtman Jihoãeského
kraje Jan Zahradník. Na místo havárie vyjely
sanitky z âeského Krumlova, âesk˘ch
Budûjovic, Kaplice, Trhov˘ch Svin, Tfiebonû
a z dal‰ích míst, zasahovaly ãtyfii desítky
profesionálních i dobrovoln˘ch hasiãÛ z
âeskobudûjovicka, Kaplicka a
âeskokrumlovska s tûÏkou technikou,
vãetnû dvou vypro‰Èovacích jefiábÛ. První
pfiijeli ke zranûn˘m ãeskokrumlov‰tí lékafii
s osmi sanitními vozy. “TûÏko se mi o tom
hovofií. Pracovali jsme celou noc. Nejprve
jsme o‰etfiili cestující s vnitfiním krvácením.
BohuÏel jedna pacientka pfii pfievozu
zemfiela,” uvedl primáfi chirurgického
oddûlení nemocnice v âeském Krumlovû
Franti‰ek âíÏek. Sanitní vozy zranûné
odváÏely okamÏitû do nemocnic v âeském
Krumlovû, âesk˘ch Budûjovicích a posléze
i v Prachaticích. K nûkter˘m cestujícím se
dostali záchranáfii aÏ poté, co hasiãi
pneumatick˘mi vaky nazvedli autobus, kter˘
po pádu ze sedmimetrové stránû leÏel na
boku.

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

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
Pozor nová E-mail: video.el@rogers.com

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:

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2 Drivers wanted!

E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

SLAVNÁ âESKÁ

P¤ENOSNÁ PEâÍCÍ MÍSA,
která griluje, toastuje, dusí, smaÏí, ale

hlavnû bájeãnû peãe - jak masa, tak mouãníky
téÏ naz˘vaná zahraniãními znalci jako

nejvût‰í tajemství âeskoslovenska
je není k dostání v Kanadû a USA.

REMOSKA -obsah 4 litry
Stále v˘hodná cena:

 179,90 kanadsk˘ch dolarÛ plus danû a po‰tovné
nebo 116,90 americk˘ch dolarÛ plus po‰tovné

téÏ âESKÁ KUCHA¤KA na CD ROM
ve ãtyfiech jazycích

Recepty praÏského ‰éfkuchafie Martina Jiskry
…pfies 200 vybran˘ch receptÛ v interaktivním provedení, které umoÏní pfiepoãítávat a mûnit

váhy na lÏíce a hrnky a upravovat recepty podle vlastní chuti -
vhodné pro laiky i mistry kuchynû

19,90 kanadsk˘ch dolarÛ + 3 dolary po‰tovné;
12,90 americk˘ch dolarÛ  + 2,50 po‰tovné

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

York VW’s
Golf GL TD 1 - 1,9  l
Golf GLS  - 2,0  l
Jetta VR6 - 2,0 l
Jetta GLX
Jetta GLI
Beetle TD1 - 1,9 - 2.,0 l
Beetle Turbo  1,8 l
Passat 2,8 V6 -1,8 T
V‰echny modely jsou k dispozici
s automatickou i manuální
pfievodovkou.

Credit Issues
Let us worry about your financing needs

All VW vehicles qualify for VW Certified
Pre-owned limited warranty 2 years/40 000km

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Cell: (416) 427-5134
Fax: (416) 741-7809

Tel.: (905) 704-0873; Fax: (905) 704-0879
303 Queenston St., St. Catharines, Ont. L2P 2X5

E-mail: cz.books@literacypragensis.on.ca
www. literacypragensis.on.ca

ãeské knihkupectví
Nejroz‰ífienûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû

ZAÎÁDEJTE  SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí v˘born˘ komediální film

reÏiséra B. Slámy, kter˘ byl âeskou filmovou a
televizní akademií pfiihlá‰en do nominace na Oscara

pro zahraniãní filmy za rok 2002

DIVOKÉ VâELY
Hofiká komedie o rÛzn˘ch podobách lásky odehrávající se v

podhorské vesnici na severní Moravû a vypráví o v‰ech moÏn˘ch
podobách lásky a nenávisti: lesní dûlník Kája miluje BoÏku ze

stánku, jenÏe ta chodí s Láìou, kter˘ zase nejvíc ze v‰eho miluje
Michaela Jacksona. Jana miluje PeÈu, ale rad‰i si vzala StaÀu, ale

ten miluje taky hrací automaty. BoÏãina maminka miluje za
peníze. Laìova babiãka ji za to nenávidí zcela zdarma.

Zapomenut˘ kraj, kde je sloÏit˘ Ïivot mlad˘ch lidí, ktefií mají své
sny a touhy, av‰ak postrádají sílu nebo okolnosti aby je vyplnily.
Návrat ke skuteãné filmové poetice bez kouzel a pfiíkras. Hrají T.

Wilhelmová, Z. Rau‰er, P. Li‰ka, J. Du‰ek, V. Hybnerová, Z.
Kronerová aj.

ANO podrÏala svojho
predsedu

BRATISLAVA-sme/(rf)-Vedenie strany ANO
odmieta obvinenia podnikateºa Franti‰ka
MojÏi‰a, ktor˘ tvrdí, Ïe ho ‰éf ANO Pavol
Rusko vydieral. Po sobotÀaj‰om rokovaní
republikovej rady strany bol Rusko veºmi
spokojn˘.

Ani jeden ãlen rady nenavrhol, aby sa Rusko
vzdal kresla predsedu, prípadne aby aspoÀ
na ãas odi‰iel z tejto pozície. „Nebol dôvod,
veì preão? Ani okolo to ne‰lo,“ hovoril
predseda, keì po vy‰e dvaapolhodinovom
sedení v zasadaãke plnej chlebíãkov a pitia
usmiaty vychádzal.

Podpredseda strany Imrich Bére‰ tvrdí:
„Takáto poÏiadavka vôbec nebola ani v
kuloároch, ani na sedení republikovej rady,
ani na sedení poslaneckého klubu.
Neprichádza pre nás do úvahy.“ Potvrdzovali
to aj ìal‰í ãlenovia a tvrdili, Ïe obvinenia, aké
vzniesol MojÏi‰ na Ruska, robieva ‰tandardne.
„Veì ten sa staval do pozície záchrancu
Slovenska, chcel privatizovaÈ SPP. Za sedem
rokov vyvolal ‰kandál najmenej ‰tyrikrát,“
povedal jeden z ãlenov.

B˘val˘ majiteº Drukosu Franti‰ek MojÏi‰
oznaãil Ruska za „elementárne zlo“ a tvrdí, Ïe
sa mu vyhráÏal diskreditáciou v televízii
Markíza, ak nesplní jeho poÏiadavky. Údajne
len v októbri 2001 musel daÈ Markíze a Rádiu
Okey „pôÏiãku“ sto miliónov korún. Hovoril aj
o tom, Ïe Rusko chcel, aby nejaké peniaze i‰li
aj na cyperskú firmu Aeora Trading.

MojÏi‰ ìalej tvrdí, Ïe musel daÈ aj postaviÈ
domy moderátorom relácií Markízy Mi‰ke
Marienkovej a Jozefovi Proãkovi. Prípad
pre‰etruje uÏ aj polícia.

„Dôrazne v‰etky obvinenia odmietam.
Republiková rada ANO akceptovala
vysvetlenie z mojej strany a vyslovila mi plnú
podporu. K tejto kauze sa nebudeme
vyjadrovaÈ do ìal‰ích krokov zo strany
vy‰etrovateºov. Nemienime uÏ ìalej reagovaÈ
na slová pána MojÏi‰a, na jeho klamstvá,“
povedal Rusko. „Nebudeme ani ‰pekulovaÈ,
preão to hovorí, preão aÏ po roku a pol, ão si
t˘m kupuje a ão t˘m sleduje. Nenecháme sa
vtiahnuÈ do konfrontácie.“

***

11.3.2003
Hrady sú na tom zle

Bratislava-sme (hr)-Slovensko malo kedysi
podºa literárnych prameÀov vy‰e 300 hradov.
Dnes ich zostalo 100 a aj toto mnoÏstvo je na
malom území povaÏované za historick˘ unikát.

Veºká ãasÈ z nich v‰ak nemá veºké vyhliadky
na preÏitie. Zopár hradov je
zrekon‰truovan˘ch, ako napríklad Oravsk˘
hrad a Betliar, iné „sú v stave ruiny“, hovorí
Martin Kováã z ministerstva kultúry.

***

Robertson: Vítam vás, ale…
BRATISLAVA -sme/RICHARD FILIPKO-

Slovensko musí vyãistiÈ tajné sluÏby, zbaviÈ
ich podozrenia z nezákonn˘ch praktík a tvrdo
pracovaÈ na odstránení korupcie. Generálny
tajomník NATO George Robertson to vãera
povedal hneì potom, ako ho premiér Mikulá‰
Dzurinda privítal slovami, Ïe je nesmierne
rád, Ïe pri‰iel na Slovensko a ìakoval mu za
podporu.

Robertson pri‰iel na Slovensko na ‰tyri
hodiny a minister zahraniãia Eduard Kukan
mu odovzdal list, v ktorom na‰a republika
prijíma pozvanie do NATO a potvrdzuje ochotu
plniÈ záväzky.

„Rád by som vás uvítal pri veºmi v˘znamnom
stole, tam, kde sa bude rozhodovaÈ o
v˘znamn˘ch svetov˘ch veciach, o svetovej
bezpeãnosti. Teraz sa budú v˘hody kolektívnej
bezpeãnosti uplatÀovaÈ aj pre va‰u krajinu.
Samozrejme, Ïe Slovensko bude aj
prispievateºom k bezpeãnosti a stabilite,“
hovoril Robertson po stretnutí s Dzurindom.

Upozornil v‰ak, Ïe e‰te nie sme ãlenom
NATO, k˘m 19 ãlensk˘ch krajín neratifikuje
protokol o pristúpení. „TakÏe niã netreba braÈ
ako hotovú vec,“ hovoril Robertson a tvrdil, Ïe
musia pokraãovaÈ reformy. NATO bude veºmi
pozorne sledovaÈ, ão sa u nás deje a bude
nemilosrdné. Nechce dopustiÈ, aby zo
Slovenska unikali utajované informácie.

„Ak by bol problém pri práci s utajovan˘mi
skutoãnosÈami, tak to urãite ovplyvní
dôveryhodnosÈ krajiny aj ratifikaãn˘ proces, a
to sa t˘ka aj in˘ch krajín. Ochrana utajovan˘ch
informácií je priamo v srdci obrannej aliancie,
a preto sa musíme uistiÈ, Ïe tí, ktorí pracujú v
tejto oblasti, musia byÈ absolútne dôveryhodní.
Preto sa vláda musí presvedãiÈ, Ïe v‰etko je
v poriadku a musí v tomto duchu presvedãiÈ aj
predstaviteºov NATO,“ povedal Robertson.
Naznaãil tak, Ïe kauzy toãiace sa v poslednom
ãase okolo SIS pozorne sledujú.

Nevyhol sa ani korupcii a upozornil, Ïe
korupcia niãí demokratick˘ proces, uberá z
dôvery ºudí v demokratické vlády. „Preto treba
uplatniÈ zákony proti korupcii, aby aj obãania
videli. Toto je ‰tandard a norma, ktorú
stanovíme pre v‰etky krajiny, ktoré sa majú
zaãleniÈ do NATO teraz, aj v budúcnosti.“

***
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PORTRÉTY, KRESBY, OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Nûkolik poznámek k situaci tûchto dní
(nejspí‰ v nesouladu s názorem vydavatele tohoto listu ...)
(Laskav˘ ãtenáfi nechÈ vezme v úvahu datum sepsání tûchto fiádek ... polovinu února 2003)
(1) K sepsání rezoluce stran problému s Irákem do‰lo za souhlasu v‰ech ãlensk˘ch státÛ
OSN a její vytvofiení trvalo sedm t˘dnÛ.
(2) Pokud OSN je povaÏováno za dÛstojnou a k fie‰ení problémÛ povolanou mezinárodní
organizaci, myslel jsem, Ïe její usnesení a rozhodnutí mají ve svûtû váhu a koneãnou
platnost.
(3) Rezoluce je souhrn ujednání a dohod, vznikající z jisté situace, za úãelem takovou situaci,
pokud je konfliktní, fie‰it.
(4) Rezoluce, vypracovaná ãleny OSN na sklonku loÀského roku za úãelem vyfie‰ení krize
kolem Iráku obsahovala jisté podmínky, které mûl Hussein splnit, v dobrém úmyslu zabránit
pouÏití síly proti nûmu, a s ohledem na rezoluce minulé… to je vûc celkem notoricky známá
kaÏdému, kdo situaci jen trochu sleduje.
(5) Zcela oãividné nesplnûní tûchto poÏadavkÛ vede dnes neÏ k sesmolení rezoluce dal‰í a
tím k naprosté diskreditaci této organizace, jejíÏ usnesení jsou panu Husseinovi pro smích.
(6) Nevím, proã právû OSN se pfiikládá taková dÛleÏitost, kdyÏ její naprostá neschopnost se
v posledních dekádách nejednou ukázala… (Kosovo, plus kongres v Durhamu oãividnû
namífien˘ proti jist˘m zemím, obvinûn˘m s rasismu a jin˘ch ne‰varÛ bez dÛkazÛ)
(7) Pfiekvapuje mû, Ïe právû zemím jako Francie, Nûmecko nebo dne‰ní Rusko dává se
takov˘ v˘znam, kdyÏ jejich pÛsobení a chování  v tomto století je více neÏli pochybné.
(8) Sotva kdo s urãitostí mÛÏe pfiedpovûdût poãínání Husseina v pfiípadû, Ïe hrozba jeho
reÏimu a jeho osobnosti bude ignorována. Jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe v takovém pfiípadû,
kdyÏ by se ukázal jako ìábel a ne jako hodn˘ diktátor, v pfiípadû naplnûní dne‰ních obav
prezentovan˘ch Spojen˘mi státy americk˘mi, budou to právû ony, od nichÏ bude se hlavnû
vyÏadovat pomoc, fie‰ení situace.
(9) Mám zato, Ïe mírotvorci podceÀují míru nenávisti jist˘ch, mnohdy nekfiesÈansk˘ch, zemí
vÛãi Spojen˘m státÛm a státÛm západní Evropy.
(10) Nemyslím, Ïe G. W. Bush je génius v tom ãi onom ohledu. Ale není jím ani Chrétien,
Chirac ãi Schroeder. A mám zato, Ïe jenom on, americk˘ prezident je si dostateãnû vûdom
nebezpeãí appeasementu, kter˘ pfied lety vedl ke svûtové katastrofû.
(11) Války se, stejnû jako kaÏd˘ rozumn˘ ãlovûk, dûsím. Rád bych ale vûdûl, jak si ti, volající
z mnoha míst po odzbrojení Iráku (k nûmuÏ se Hussein zavázal) jeho uskuteãnûní pfiedstavují.
Rezolucí tfii, ãtyfii, sedm? Prosbou? Pomocí dal‰ích inspektorÛ? Kolika? A na jakou dobu?
(12) Je to fair hovofiit o americké chuti na iráck˘ olej a zapomenout na to, Ïe v této vûci je
Francie mnohem dál? A snad i Nûmecko?
(13) Je to tak hroznû tûÏké pochopit, Ïe pánové jako S. Hussein nebo M. Gadafi respektují
jen sílu, Ïe nenaslouchají vyjednávajícímu hlasu?
(14) Není snad pravdou, Ïe ãlenem OSN je napfi. Libye, stát tak dûsivû zdiskreditovan˘?
Závûrem: snad nic mi nevadí tolik, jako fiasko s rezolucemi, které jsou dnes jen papírem bez
v˘znamu, které pouze reprezentují ztracen˘ ãas vynaloÏen˘ k jejich sepsání... A jen doufám,
Ïe mÛj skepticismus ve vûci jejich úãinnosti nakonec se snad ukáÏe myln˘m ...

Vladimír Cícha - Vancouver
***

Zjevení - Revelo acrylic & oil sticks 8'x3'
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INTERNATIONAL
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SLOVAKOTOUR

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

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 âESKÉ REPUBLIKY

BRATISLAVY, KO·IC, VÍDNù, BUDAPE·TI A BERLÍNA

âSA
Austrian Airlines

Je moÏné zakoupit i dal‰í letenky!

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

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
OstravaOstravaOstravaOstravaOstrava
Ko‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰ice

PraguePraguePraguePraguePrague
BratislavaBratislavaBratislavaBratislavaBratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 593-0837

Nová adresa: 150 King St. W., # 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario M5H 1J9
E-mail: ivan.znasik@mytravel.ca

European Destination
Spring and Summer

Seat Sale
to Czech Republic,

Austria
and Slovakia

Dûti Zemû
 www.detizeme.cz/ropak

Tisková zpráva ze dne 5. bfiezna 2003:
Ropáci jsou nov˘m prezidentem nad‰eni

Podle publicisty Milo‰e W. Mlãocha z Ekologické sekce Spolku kru‰nohorsk˘ch ropákÛ pfiijali
ropáci Václava Klause jako nového ãeského prezidenta s velk˘m uspokojením, neboÈ
splÀuje v‰echny nároãné poÏadavky pro úspû‰n˘ rozvoj pfiíropy na úkor pfiírody. Ropácké
hnutí se tak cítí je‰tû silnûj‰í, neboÈ v jeho osobû bude moci nejménû na pût let lépe ovládat
ãeskou vysokou politiku a jejich preference tak mohou je‰tû více vzrÛst. Ropáci zároveÀ
pfiiznávají, Ïe jejich ideologie má na vût‰inu poslancÛ a senátorÛ v˘znamnûj‰í vliv, neÏ si
nûktefií lidé dokáÏí pfiipustit.

„Ropácké hnutí dÛraznû odmítá tvrzení, Ïe
Václav Klaus byl od poãátku kandidátem
ODS a Ïe ho zvolili pfiedev‰ím
nezodpovûdní zástupci z âSSD a KSâM,“
informoval Milo‰ W. Mlãoch postoj ropákÛ na
tyto hlavní roz‰ífiené omyly rÛzn˘ch
komentátorÛ a politick˘ch analytikÛ. Václav
Klaus byl od poãátku kandidátem ropákÛ,
a proto ho hlavnû zvolili nositelé ropáck˘ch
my‰lenek napfiíã politick˘m spektrem.
„Zvolením Václava Klause za prezidenta urãitû
nepropadáme zmaru. Naopak, je‰tû více
nás to motivuje pro dal‰í práci na poli
ochrany Ïivotního prostfiedí,“ prohlásil
Miroslav Patrik z Dûtí Zemû k nové situaci.
Václav Klaus uÏ pfied rokem ropákÛm slíbil,
Ïe po svém zvolení zabrání neproduktivním
sporÛm o smyslu obãanské spoleãnosti a
ochrany pfiírody a vÛbec dal‰ímu filozofování.
V˘mûnou za to mu ropáci slíbili sehnat
potfiebn˘ poãet hlasÛ.
„Ropáci také ãeské vefiejnosti pfiiznávají, Ïe
jsou uÏ dávno nalezlí ve vysoké politice.
Václav Klaus se totiÏ stal v roce 1993
prvním ãesk˘m ropákem a za dva roky
jako opût první âech vyhrál anketu o
nejpitomûj‰í v˘rok z oblasti Ïivotního
prostfiedí, kdyÏ prohlásil, Ïe ekologie není
vûda, s vûdou nemá nic spoleãného, je to
ideologie,“ vyjmenovává Mlãoch dal‰í úspûchy
ropákÛ.
Vliv ropáckého hnutí také dokládá i to, Ïe
sekundantem Klause pro volbu prezidenta
byl Miroslav Bene‰, kter˘ se stal ropákem za
rok 2001, a tajemníkem nového prezidenta je
dal‰í pfiíznivec ropákÛ a autor fiady skvûl˘ch
antiekologick˘ch v˘rokÛ publicista Ladislav
Jakl.
V˘sledky ankety Ropák roku budou
zvefiejnûny v pátek 25. dubna na soirée v
brnûnském divadle Husa na provázku.

***
Pfiíloha tiskové zprávy: Titul Ropák roku
1993 získal pfiedseda ãeské vlády a pfiedseda
ODS Václav Klaus (a také je‰tû ministr
prÛmyslu a obchodu Vladimír Dlouh˘ z ODA).
DÛvody: Za neocenitelnou pomoc ropáckému
hnutí pfii koneãném rozhodnutí dostavût
jadernou elektrárnu Temelín, za
promy‰lenou ekologickou politiku, která
pfiemûÀuje nepotfiebnou P¤ÍRODU na
rozhodující ekonomick˘ ukazatel - v˘‰i hrubého
domácího produktu, za ãlánek v âeském deníku
ze dne 21. 5. 1993 pod názvem „Jarní
procházka“, na které se nikde nesetkal s

Ïádnou ekologickou katastrofou a za
oprávnûnû bfiitkou v˘tku sedmi ekologick˘m
odborníkÛm, ktefií málo porozumûli ‰ir‰ím
souvislostem ochrany Ïivotního prostfiedí (dopis
od Ing. M. Barchánka, Ing. I. Dejmala, JUDr. V.
Mezfiického, Ing. arch. M. ¤íhy, RNDr. P.
·remera, Ing. J. Vavrou‰ka a Ing. V. Vuãky z
1. 11. 1993).
Vítûzem ankety o nejpitomûj‰í v˘rok z oblasti
Ïivotního prostfiedí za rok 1995 se stal
pfiedseda ãeské vlády a pfiedseda ODS
Václav Klaus, kter˘ na pfiedná‰ce v aule UP
v Olomouci dne 24. 4. 1995 vefiejnû prohlásil:
„Ekologie není vûda. S vûdou nemá nic
spoleãného. Je to ideologie.“
Pfiíklad podpory ropáckému hnutí
Ladislavem Jaklem, poradcem Václava
Klause
„Obhájci kvót pro americké filmy, bojovníci
proti automobilismu, vrhaãi dlaÏebních kostek
do prodejen s coca-colou, propagátofii
mimofiádného zdanûní vy‰‰ích pfiíjmov˘ch
skupin, ekologiãtí radikálové a antiglobalizaãníí
v˘trÏníci, anarchisti, náboÏen‰tí fanatici, autofii
v˘roku „vrazi z Wall Streetu“, bojovníci proti
hodinkám s vodotryskem a extrabufitÛm,
prosazovatelé my‰lenky, Ïe lidem smí b˘t
dovoleno kupovat jen to, co racionálnû
spotfiebují..., ti v‰ichni patfií do jednoho
my‰lenkového svûta s ‰ílen˘mi teroristy z
Manhattanu (moÏná bych mohl tento soubor
vybrat i ‰ikovnûji, ale o to teì nejde).“ MF Dnes
ze dne 14. 9. 2001 v ãlánku V‰echny barvy
nenávisti
Vítûzové anket o titul Ropák roku 2001 a
Zelená perla roku 2001
Titul Ropák roku 2001 získal poslanec za
ODS Miroslav Bene‰ za snahu zmen‰it
rozlohu Národního parku ·umava, za
prosazování dálnice D3 z Prahy do âesk˘ch
Budûjovic, za podporu nevratn˘ch plastov˘ch
obalÛ na úkor vratn˘ch pfii schvalování zákona
o obalech a obalov˘ch odpadech a za hlavní
podíl pfii pfiedloÏení a prosazování zákona za
zru‰ení ochrany zemûdûlského pÛdního fondu.
Vítûzem ankety Zelená perla roku 2001 se
stal poslanec za âSSD Franti‰ek BroÏík,
kter˘ v Respektu z 22. 1. 2001 v ãlánku Pobavit
se a zemfiít uvedl: „Vztek si chodím vybíjet do
lesa, kde stfiílím baÏanty, srnce a muflony.
Nauãili mû to kamarádi a je to pro mû ta
nejlep‰í relaxace - fantasticky si pfii tom vyãistím
hlavu.“
Galerie jedenácti ropákÛ za deset roãníkÛ
1992 =  Július Binder  (fieditel bratislavského
podniku Vodohospodáfiská v˘stavba)
1993 =  Václav Klaus  (pfiedseda ãeské vlády)
a Vladimír Dlouh˘  (ministr prÛmyslu a
obchodu)
1994 =  Franti‰ek Benda  (ministr Ïivotního
prostfiedí)
1995 =  Franti‰ek Mal˘  (pfiednosta Okresního
úfiadu v Berounû)
1996 =  Josef Kupec  (podnikatel brnûnské
firmy INVESTprojekt s. s r. o.)
1997 =  Stanislav Novotn˘  (generální fieditel
Povodí Morava, a. s. v Brnû)
1998 =  Miroslav Grégr  (ministr prÛmyslu a
obchodu)
1999 =  Jifií Drda  (poslanec a pfiedseda
pfiedstavenstva liberecké firmy Termizo, a. s.)
2000 =  Josef Bûle  (námûstek ministra
Ïivotního prostfiedí)
2001 =  Miroslav Bene‰  (místopfiedseda
ODS a poslanec)

***

Toto ãíslo bylo dáno do tiskárny
v úter˘ 11. bfiezna 2003 v 1:09.

Pfií‰tí ãíslo vyjde:
27. bfiezna 2003
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Landmark Travel Inc.
Letenky s âSA, KLM, Alitalia, Air France

Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku za 255 dolarÛ

Praha - 650
Brno - 680
Ostrava - 680
Bratislava - 650
Ko‰ice - 680

719 Yonge Street, Suite 205, Toronto, Ont, M4Y 2R5
Tel.: (416) 962-6110    Fax: (416) 962-5910

www.landmarktravel.ca

Nabízíme letenky od: Madrid - 775
Helsinki - 749
Lyon -730
¤ím - 699
Milán - 699
PafiíÏ - 559

Budape‰È - 780
Záhfieb - 850
Bukure‰È- 840
Bûlehrad- 925
Riga - 880

Îeneva - 730
Lisabon - 799
Athény - 830
Tunis -950
Hong-Kong - 1199
Rio - 799

Play-offs
Slavia a Sparta v semifinále

1. kolo se hraje na ãtyfii vítûzná utkání (první dva
zápasy na ledû prvého oddílu, druhé dva na ledû
druhého oddílu):

Pardubice-Znojmo na zápasy 2:2.Pardubice-Znojmo na zápasy 2:2.Pardubice-Znojmo na zápasy 2:2.Pardubice-Znojmo na zápasy 2:2.Pardubice-Znojmo na zápasy 2:2.
5.3.: 2:1, 6.3.: 7:1, 9.3.: 2:3, 10.3.: 1:4.

Slavia-Vsetín  na zápasy 4:0
5.3.: 2:0, 6.3.: 5:1, 9.3.: 2:1 po sn, 10.3.: 6:0.
Sparta-Budûjovice na zápasy 4:0

5.3.: 3:1, 6.3.: 4:0, 9.3.: 2:1, 10.3.: 5:0.
Tfiinec-Vítkovice na zápasy 2:2

5.3.:  3:2, 6.3.: 1:2, 9.3.: 1:0 po sn, 10.3. 7:0.

Slovenská hokejová liga
Play-Offs -1. kolo

Ko‰ice-Martin na zápasy 4:0
3.3.: 4:2, 4.3. 4:1, 7.3.: 4:2, 8.3.: 3:1.

Trenãín-Skalica na zápasy 2:3
3.3.: 4:0, 4.3.: 4:5, 7.3.: 0:4, 8.3.: 1:2, 10.3. 4:3.

Slovan-Îilina na zápasy 4:0
1.3.: 6:1, 2.3.: 5.3.: 5:3, 6.3.: 4:2.

Zvolen-Poprad na zápasy 4:0
1.3.: 4:0, 2.3.: 6:1, 5.3. 5:2, 6.3.: 5:2.

âeská ligaâeská ligaâeská ligaâeská ligaâeská liga
51. kolo (28.2.): Karlovy Vary-Vsetín 2:7,

Budûjovice-Vítkovice 7:5, Havífiov-Liberec 4:2,
PlzeÀ-Pardubice 2:3 po prodlouÏení, Zlín-
Znojmo 3:5, Tfiinec-Sparta 2:3, Slavia-Litvínov
2:5.

52. kolo (2.3.): Znojmo-Tfiinec 1:1,
Pardubice-Zlín 2:3, Vítkovice-Havífiov 8:1,
Liberec-PlzeÀ-5:3, Sparta-Karlovy Vary 5:3,
Litvínov-Budûjovice 6:1, Vsetín-Slavia 6:4.

***
Koneãná tabuºka

1. Pardubice 52 170:112 111
2. Slavia 52 150:93 96
3. Sparta 52 147:117 93
4. Tfiinec 52 187:147 84
5.Vítkovice 52 154:127 82
6. Budûjovice 52 149:140 80
7. Vsetín 52 165:153 78
8. Znojmo 52 154:139 77
9. PlzeÀ 52 137:150 71
10. K. Vary 52 133:149 71
11. Litvínov 52 126:135 71
12. Liberec 52 136:162 63
13. Zlín 52 134:160 56
14. Havífiov 52 81:239 20

Slavia zabrala pozdû a je
vyfiazena

BESIKTAS  - SLAVIA 4:2
Istanbul-právo-PraÏané za nepfiíznivého

stavu sníÏili na 2:4, dokonce vsítili tfietí
postupov˘ gól, ale pro ofsajd, kter˘ byl sporn˘,
nebyl uznán. PraÏanÛm v koneãném úãtování
chybûla k postupu jediná branka. “O na‰em
vyfiazení rozhodly tfii faktory. Nedali jsme gól
v prvním poloãase, po pfiestávce jsme tfiikrát
rychle a zbyteãnû inkasovali. A v závûru nám
sudí neuznal gól, podle mû regulérní. Podle
nov˘ch pravidel mûl platit. Jsme v‰ichni moc
smutní,” netajil zklamání trenér Slavie Miroslav
Beránek. Branky: 41. Pancu, 61. Ronaldo,
66. D. Ahmet, 70. Ilhan - 76. Dostálek z pen.,
83. Hrdliãka. Rozhodãí Messina (It.), Ïluté
karty: D. Ahmet, Giunti - Müller, 25 000 divákÛ,
poloãas 1:0, první zápas 0:1, postupuje
Besiktas.

***

PitákÛv gól mûl platit
Praha-právo- Karel Felt-Neuznan˘ gól Pitáka ve

druhé minutû nastavení v Istanbulu do sítû Besiktase
byl naprosto regulérní. Shodli se na tom dotázaní
ãe‰tí fotbaloví sudí. “Byl to zcela regulérní gól,
asistent Babini udûlal chybu, Ïe zvedl praporek, a
hlavní Messina druhou, Ïe odpískal ofsajd. ·lo totiÏ
o pfiímou stfielu na branku. Hrdliãka mohl b˘t v
ofsajdové pozici, ale ta není dÛvodem k pískání a
neuznání branky. Messina nemûl brát v úvahu
signalizaci asistenta,” uvedl mezinárodní rozhodãí,
jeden z nejlep‰ích v âesku, Miroslav Liba. Odmítl
v‰ak, Ïe by Messina kompenzoval spornou penaltu,
kterou odpískal proti domácím. “JestliÏe penaltu
nafiídil, pak byl pfiesvûdãen o faulu a s Pitákov˘m
neuznan˘m gólem to nemá nic spoleãného,” dodal
Liba. Nejlep‰í ãesk˘ asistent EvÏen Amler, kter˘
pÛsobil i na MS 2002, si rovnûÏ myslí, Ïe branka
byla regulérní, ale dodal: “ZáleÏí na v˘kladu pravidla,
které bylo v nedávné minulosti v pohledu na
ofsajdovou pozici hráãe benevolentnûj‰í. V na‰í
lize by to byl regulérní gól. JenÏe v nûkter˘ch
zemích, konkrétnû Nûmecku, Itálii ãi Francii, se
vracejí ke striktnûj‰ímu posouzení ofsajdové pozice.

***

Gambrinus ligaGambrinus ligaGambrinus ligaGambrinus ligaGambrinus liga
18. kolo (2.3.): Ostrava-Sparta 3:2,

Budûjovice-Teplice 0:0, Synot-Liberec 3:1,
Bl‰any-Olomouc 1:2, ÎiÏkov-Hradec 1:1.
Brno-Bohemians 1:1, Slavia-Pfiíbram 3:1,
Jablonec-Zlín 2:2.

19. kolo (9. 3..): Sparta-Liberec 5:0,
Bohemians-ÎiÏkov 3:2, Budûjovice-Brno 2:1,
Jablonec-Slavia 1:1, Pfiíbram-Hradec 5:0, Zlín-
Bl‰any 1:0, Teplice-Synot 0:0, Olomouc-
Ostrava 1:0.

Tabulka
1. Sparta 19 13 3 3 34:9 42
2. Slavia 19 11 7 1 38:12 40
3. Teplice 19 10 3 6 23:19 33
4. Liberec 19 10 2 7 28:27 32
5. Ostrava 18 9 4 5 29:20 31
6. ÎiÏkov 19 9 4 6 27:25 31
7. Synot 18 8 5 5 22:19 29
8. Pfiíbram 19 6 6 7 22:19 24
9. Budûjovice 19 7 3 9 25:32 24
10. Bl‰any 19 6 3 10 17:22 21
11. Jablonec 19 4 9 6 20:28 21
12. Zlín 19 5 6 8 20:29 21
13. Brno 19 5 5 9 20:23 20
14. Bohemians 19 3 6 10 27:41 15
15. Olomouc 17 3 5 9 15:21 14
16. Hradec 19 1 9 9 15:36 12

Slovenská liga Mars
19. kolo (2.3.): Slovan-RuÏomberok 3:0,

Ko‰ice-PetrÏalka 0:3, Îilina-Púchov 1:1,
Trnava-Trenãín 1:2, Dubnica-Inter 3:0.

20. kolo (9.3.): Inter-RuÏomberok 0:1,
Púchov-Slovan 2:1, Trenãín-Îilina 1:5,
PetrÏalka-Trnava 2:1, Dubnica-Ko‰ice 1:0.

Tabuºka
1. Slovan 20 13 3 4 40:19 42
2. Îilina 20 10 4 6 40:20 34
3. PetrÏalka 20 9 6 5 28:21 33
4. Trnava 20 8 7 5 27:23 31
5. Púchov 20 9 4 7 27:25 31
6. Dubnica 20 7 3 10 19:24 24
7. Inter 20 7 2 11 26:35 23
8. RuÏomberok 20 7 2 11 23:35 23
9. Trenãín 20 7 1 12 26:39 22
10. Ko‰ice 20 4 6 10 22:35 18
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NHL
Carolina v jiném hávu
Toronto-Carolina 4:1

Branky: 22. McCabe 3 (Lumme) pfiesilovka, 21.
Mogilnyj 28 (Antropov, Corson), 44. Tucker 9
(McCauley, Belak), 52. Corson 5 (Domi, Reichel) -
12. Va‰íãek 9 (Bayda, Hill) pfiesilovka. Tfietiny: 0:1,
2:0, 2:0. Stfiely na branku: 30:21. Pfiesilovky: 6:7.
VyuÏití: 1:1. Diváci: 19362.

Nic nenasvûdãovalo tomu, Ïe se jednalo o
reprízu finále V˘chodní konference z loÀského
roãníku Stanley Cupu. Carolina pfiipomnûla
loÀské snûhy pouze v první tfietinû pfii
pfiesilovce pût na tfii, kdy ji Josef Va‰íãek
zajistil vedení. V druhé ãásti hry jiÏ dominovali
Maple Leafs a bûhem deseti minut otoãili
skóre. Nejprve McCabe od modré vyrovnal a
pak Mogilnyj pronikl jako nÛÏ po másle
obranou Caroliny a zajistil domácím vedení. V
tfietí tfietinû pak Tucker a Corson pfiipojili po
brance. Autora vedoucí branky hostí Josefa
Va‰íãka jsme poÏádali o srovnání loÀského a
leto‰ního muÏstva.

JV: Nejjednodu‰‰í je podívat se na tabulku
a hned je vidût rozdíl. Vloni jsme svoji skupinu
vyhráli a letos jsme poslední. Musíme se dát
dohromady a snaÏit se vyhrát co nejvíce
zápasÛ.

ABE: K jak˘m zmûnám do‰lo v muÏstvu,
kromû odchodu Marka Malíka?

JV: Jinak  nedo‰lo bûhem  léta k Ïádn˘m
podstatn˘m zmûnám, aÏ na podzim do‰lo k
nûkolika tradÛm, ale máme hodnû zranûn˘ch
hráãÛ, takÏe muÏstvo je tak nûjak poskládáno
z rÛzn˘ch hráãÛ, ktefií se teprve uãí systém
hry.

ABE: Je to stejn˘ systém hry nebo i ten
se zmûnil?

JV: Zaãali jsme stejnû, ale pak se to
pozmûnilo. Chyba není v systému, ale v nás.
Chybí nám nad‰ení a neskórujeme.

ABE: Poslední utkání jste zde vedli 3:2,
ale nakonec prohráli 3:4. Dnes jste opût
vedli 1:0 a nakonec jste prohráli 1:4. Lze
obû tato utkání srovnat?

JV: Minule jsme si nehlídali stfiední pásmo.
Dnes tûch chyb bylo víc.

ABE: Jedinou branku Caroliny jsi vstfielil
ty…

JV: Bylo to pfii pfiesilovce pût na tfii. Zavezl
jsem puk do útoãné tfietiny, nahrál jsem
obráncÛm. OdraÏená stfiela ‰la pfiímo ke mnû
a já z úhlu z pravé strany skóroval.

se jim dafiit. Mají zranûné hráãe. Zpanikafiili a
nevûdí, co s tím, protoÏe uÏ se do play-offs
nedostanou.

ABE: TotéÏ se stalo Tobû pfied ãasem na
Floridû, po úãasti ve finále pfii‰el útlum…

R·: Je to zpÛsobené také tím, Ïe není v létû
odpoãinek. Stanley Cup trvá nûkdy do poloviny
ãervna a pak brzy následuje trenink-kamp,
zatímco jinde mají tfieba dva, tfii mûsíce volno.
Je zapotfiebí se s tím vyrovnat a Carolina se s
tím nevyrovnala.

ABE: Není to také tím, Ïe proti finalistovi
SC se chce kaÏd˘ vytáhnout?

R·: To platí na zaãátku, ale teì jiÏ bylo vidût,
Ïe nejsou tak kvalitní a Ïe mají v muÏstvu fiadu
mlad˘ch hráãÛ.

ABE: Co bylo rozhodujícím momentem v
dne‰ním utkání?

R·: KdyÏ jsme srovnali na 1:1 a mohli jsme
hrát svou hru aÏ do konce zápasu.

ABE: Pocity pfied koncem sezóny…
R·: Zatím se cítím dobfie. Pfied námi je

nûkolik lehk˘ch zápasÛ a nûkolik tûÏ‰ích.
Ale‰ Bfiezina

***
Majesk˘ v Torontû záfiil

Toronto-Florida 1:2
Branky: 60. Mogilnyj 27 (Kaberle, ·vehla) - 2.

Novoselcev 9 (Weiss, Ference), 56. Weiss 6
(Hagmam). Tfietiny: 0:1, 0:0, 1:1. Stfiely na branku:
32:32. Pfiesilovky: 6:4. VyuÏití: 0:0. Diváci: 19294.

Utkání nemohlo domácí pfiíznivce nadchnout.
Toronto se trápilo a jen díky dobrému Kiddovi
v brance to bylo je‰tû pût minut pfied koncem
pouze 0:1. Vedoucí branku Floridy vstfielil jiÏ
v druhé minutû Novoselcev, kdyÏ naãapal
torontské hráãe na ‰vestkách a potrestal
‰patné stfiídání. Jeho stfiela z pravé strany z
tûÏkého úhlu skonãila poprvé za Kiddov˘mi
zády. Zajímav˘ moment nastal v závûru první
tfietiny, kdy trenér Keenan v okamÏiku
pfiesilovky pût na tfii si vyÏádal oddechov˘
ãas. Toronto ztratilo rytmus a Florida pfieÏila
krizi. V závûru utkání se bezzubé Toronto
dopustilo v obranû dal‰í chyby a Weiss stfielou
po zemi trestal po druhé. Teprve pfii power-
play ‰est na pût se Maple Leafs podafiilo
Mogilnym sníÏit. Pfii této brance asistovali
obránci Kaberle a ·vehla. V dresu Floridy
nastoupili i Ivan Majesk˘ a Jaroslav Bednáfi.
Ivan Majesk˘ byl vyhlá‰en dokonce druhou
hvûzdou utkání a tak jsme ho vyzpovídali jako
prvního.

ABE: Ivane, bylo to z va‰í strany obranné
utkání, ty jsi byl vyhlá‰en druhou hvûzdou
utkání, to hovofií samo za sebe. Co v‰ak
fiíci k utkání…

IM: Proti Torontu jsme ani nic jiného neÏ
obrann˘ hokej hrát nemohli. Mají tam skvûlé
hráãe a my jsme mohli hrát pouze jednodu‰e
a to nám dnes skuteãnû vy‰lo.

ABE: Do jaké míry tato sezóna splnila tvá
oãekávání?

IM: Je‰tû není u konce. Pochopitelnû bychom
se chtûli dostat do play-offs, ale nevíme, jak to
dopadne. Osobnû jsem rád, Ïe jsem zÛstal v
muÏstvu. Kdyby mi nûkdo v záfií fiekl, Ïe v
bfieznu budu stále hrát NHL, tak bych mu asi
nevûfiil.

ABE: Odehrál jsi v‰echny zápasy?
IM: Ano, ale teprve po sezónû to budu moci

hodnotit.
ABE: V závûru první tfietiny trenér Mike

Keenan si vyÏádal oddechov˘ ãas, je to
bûÏné?

IM: Potfieboval uklidnit muÏstvo a nûkdy
vezme v takovém okamÏiku neoãekávanû
pfiestávku. On je trenér a ví, co má dûlat.

ABE: Jako trenér je povûstn˘ tím, Ïe dûlá
neobvyklé tahy, pfiekvapuje takto ãasto?

IM: Jako trenér ví, co má dûlat…
ABE: Kdo byl klíãovou postavou v

dne‰ním zápase?
IM: Celé muÏstvo bojovalo a hodnû nám

pomohl brankáfi Roberto Luongo. Vychytal
nám zápas.

ABE: Jak jsi spokojen˘ s ãasem na ledû?
IM: Dnes jsem mûl pfies pûtadvacet minut,

jinak mívám kolem dvaceti. S tím jsem
samozfiejmû spokojen.

ABE: Jakou ‰anci máte dostat se do
play-offs?

IM: Mnoho lidí nám nevûfií, ale chtûli bychom
se pokusit o mal˘ zázrak.

ABE: Sleduje‰ bûhem utkání, jak si vedou
soupefii?

IM: Nûkdy ano, ale vût‰inou se podívám na
v˘sledky aÏ po zápase.

ABE: Proã nehráli Jaroslav Svoboda a
Pavel Brendl?

JV: Jarda má zranûné rameno a Pavel má
problém s kolenem.

ABE: Máte je‰tû reálnou ‰anci postoupit
do SC?

JV: Zatím jsem se nedíval na body, ale
musíme se snaÏit vyhrát, co se dá…

ABE: Kontaktoval vás nûkdo ohlednû
reprezentace pfii MS?

JV: Mluvil jsem s panem Lenerem, jako
v‰ichni hráãi, ale nebylo to nijak závazné.

V torontské ‰atnû byl naopak spokojen˘
Robert ·vehla, kter˘ hodnotil  utkání takto:

R·: Byli jsme lep‰í po celé utkání. Carolina
sice vedla brankou z pfiesilovky, ale my jsme
hráli stále svoji hru a mûli jsme znatelnou
pfievahu.

ABE: Carolina se zdá b˘t v krizi…
R·: Jistû hráli finále minul˘ rok, ale pfiestalo

Pak jsme je‰tû pohovofiili s prav˘m kfiídlem
Jaroslavem Bednáfiem.

ABE: KdyÏ jsem s tebou hovofiil na
podzim, tak jsi zde byl s Václavem
Nedomansk˘m. Nic nenasvûdãovalo tomu,
Ïe by tû mûli Kings tradovat, ale nakonec
k v˘mûnû do‰lo…

JB: Já jsem to hlavnû chtûl. V Los Angeles
byla situace, Ïe jsem moc nehrál. Nehrál
jsem tolik, kolik bylo zapotfiebí. Nakonec do‰lo
k tomu, Ïe mne vymûnili do jiného muÏstva.

ABE: Jsi s tím spokojen?
JB: Urãitû je to lep‰í. Není to ideální. Je zde

skvûlé zázemí, v˘borní kluci. Mladé muÏstvo.
Jsem trochu skeptick˘ ohlednû play-offs.
Máme pfiísného trenéra, obãas nerozumím,
co chce. Kolikrát radûji o tom, co udûlá
nepfiem˘‰lím.

ABE: Je to rozumové jednání nebo ãistû
impulzivní?

JB: Nûkdy je to taktické jako tfieba dnes pfii
oddechovém ãasu v první tfietinû. Jindy se
v‰ak tfieba stane, Ïe první pûtku nechá celou
tfietinu sedût a nepustí ji na led.

ABE: TakÏe máte o zábavu postaráno?
JB: Tady se rozhodnû nenudíme. Je tu

hodnû EvropanÛ, mlad˘ch hráãÛ, takÏe se tu
cítím dobfie. Valerij Bure napfiíklad je
vynikajícím hokejistou, ale na nic si nehraje a
to je to, co se mi zde líbí. Fungujeme jako
muÏstvo.

ABE: Hrál jsi v Plzni, z Plznû pochází i
Pavel Trnka, proã nehrál?

JB: Nehrál jiÏ pût zápasÛ. Natáhl si kolenní
vazy. Nejel tedy ani na tento zájezd.

ABE: Branislav Mezei?
JB: Má neuvûfiitelnou smÛlu. Dostal pukem

do kotníku. Mûl ho zlomen˘. Musel na operaci.
Sehrál tfii nebo ãtyfii zápasy a dostal opût
pukem do nohy a má dal‰í zlomeninu.

Ale‰ Bfiezina
***

Nolan pfii‰el, vidûl a remízoval
Toronto-Vancouver 3:3

Branky: 6. Corson 7 (Belak), 19. Nolan 23 (Reichel,
Renberg), 43. Nolan 24 (Renberg) pfiesilovka - 6.
Bertuzzi 37 (Morrison, Naslund), 47 Bertuzzi 38
(Jovanovski, Naslund) pfiesilovka, 51. H. Sedin 7
(Jovanovski, Bertuzzi). Tfietiny: 2:1, 0:0, 1:2.  Stfiely
na branku: 19:33. Pfiesilovky: 4:7. VyuÏití: 1:1.
Diváci: 19366.

Toront‰tí diváci byli pfied utkáním v
oãekávání, jak dopadne premiéra Owena
Nolana v dresu Maple Leafs. Dá se fiíci, Ïe
do‰lo k lásce na první pohled a Nolan na
pfiátelské pfiijetí odpovûdûl dvûma góly, které
nejprve zajistily Maple Leafs vedení 3:1.
Nakonec v‰ak staãily pouze na remízu. V
dresu hostí se objevil poprvé od loÀského
semifinále Stanley Cupu Marek Malík.

ABE: Co bylo nejdÛleÏitûj‰í v tomto
utkání?

MM: Pro nás bylo nejdÛleÏitûj‰í, Ïe jsme
pofiád vûfiili, Ïe to mÛÏeme otoãit. Nemûnili
jsme plán zápasu, hráli jsme to, co jsme si
fiekli pfied utkáním a dopadlo to dobfie.

ABE: V dne‰ním utkání nastoupil poprvé
Owen Nolan. Ty ho zná‰ ze Západní
konference ze San Jose. Jak to ovlivnilo
toto utkání?

MM: Nemyslím si, Ïe nûjak zvlá‰È.  Zápasy
v Torontu jsou vÏdycky velice emotivní,
protoÏe hodnû hráãÛ je odsud a je to jedno z

nejhokejovûj‰ích mûst. TakÏe je to vÏdy
zvlá‰tní utkání. Museli jsme se soustfiedit na
torontské první dva útoky, které jsou teì
neuvûfiitelnû silné.

ABE: Sám jsi hrál vloni ve finále V˘chodní
konference proti Torontu, mohl jsi nûjak
vyuÏít této zku‰enosti?

MM: Nikdo se mû na nûco speciálního neptal.
Utkání bylo dÛleÏité v tom, Ïe se jedná o dva
kanadské t˘my, kter˘m se dafií. Podívali jsme
se pfied zápasem na video, ale to bylo v‰e.

ABE: Po loÀské sezónû, kdy jste se dostali
aÏ do finále Stanley Cupu, nebylo ti líto
toho, Ïe tû vymûnili z Caroliny do
Vancouveru?

MM: Urãité ‰patné pocity jsem mûl, ale ty
musely jít stranou, protoÏe Vancouver mû
chtûl asi rok a pÛl získat a Carolina chtûla
posílit ofenzívu. Navíc jsme mûli docela dobr˘
zaãátek dal‰í sezóny. Proto to byl ‰ok.
Pfiekvapením bylo, Ïe se vÛbec nûjak˘ trade
udûlal. Bylo to pro mne trochu tûÏké, protoÏe
jsem musel zaãít znovu. Ale hodil jsem to v‰e
za hlavu.

ABE: Jak tû pfiijali ve Vancouveru?
MM: Abych fiekl pravdu, mûl jsem z toho

dost strach, protoÏe ve Vancouveru Ïádn˘
âech nebyl ani jsem nikoho zde neznal z
farmy. Ale je to mladé muÏstvo, s kter˘m si
rozumím.

ABE: Jak jsi tam spokojen?
MM: Je to krásné mûsto. Jedno z nejhezãích

na tomto kontinentû, ne-li na svûtû. Jediné co
je nepfiíjemné je zima, kdyÏ pr‰í. Teì zaãalo
jaro, které je nádherné. Pûkné je i léto a
podzim. Je  to také dost ãisté mûsto. Na jedné
stranû jsou hory na druhé mofie.

ABE: A co v˘lety do okolí?
MM: ·koda, Ïe sezóna je tolik nabitá, takÏe

pfies léto spí‰ odpoãívám neÏ cestuji po okolí.
Jak hodnotil utkání torontsk˘ obránce

Tomá‰ Kaberle:
TK: Byl to lep‰í zápas a podali jsme i lep‰í

v˘kon neÏ v minul˘ch utkáních. MoÏná jsme
si zaslouÏili i vyhrát. Nechali jsme se v‰ak
zbyteãnû vyluãovat. Nûjak jsme se nedokázali
dostat z defenzívy a inkasovali jsme asi deset
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Josef Va‰íãek

Ivan Majesk˘ v souboji s Mogilnym

Vancouverská tfietí branka

minut pfied koncem vyrovnávací branku. Jsme
ale vdûãní i za tento bod. Je to dobr˘ zaãátek
pfied zájezdem na západ.

ABE: Jak˘m pfiínosem je Owen Nolan pro
muÏstvo?

TK: Byl to v˘hodn˘ trade pro nás. Byl dobfie
pfiijat a dnes ukázal, co dovede, kdyÏ vstfielil
dvû branky.

Ale‰ Bfiezina
***


