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Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním

rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!

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.

Trubadúr ztracené generace
Pfiední ãeská socioloÏka prohlásila o lidech, ktefií se
narodili v padesát˘ch letech, Ïe je to ztracená generace.
Pfii tom pochválila ty star‰í, protoÏe pr˘ zaÏili je‰tû vliv
svobodného my‰lení a rozpl˘vala se nad mlad˘mi
jestfiáby, jak vpluli do trÏní ekonomie. Patfiím ke ztracené
generaci a mûl jsem spí‰ pocit, Ïe nám bylo nûco
ukradeno. Pamatuji se na dobu, kdy nám policie brala
psací stroje a kdy saxofonista od PlastikÛ se dostal do
‰atlavy jen proto, Ïe hrál na saxofón.  Pak pfii‰la doba
trÏní ekonomie a na‰e generace byla jaksi unavená,
aby se drala na svûtlo. Kulturní pracovník, pfiedstavitel
té star‰í vzdûlané generace, co psal pro Rudé právo,
zaujal místo ve Svobodné Evropû a bránil se, Ïe psal
pouze o váÏné hudbû.
Kytarista Radim Hladík nedávno fiekl, Ïe my jsme
vûdûli, co chceme fiíci, ale nevûdûli jsme, jak na to.
Dne‰ní generace ví jak na to, ale neví co má fiíci. Jednou
z mála skupin z té doby, která „pfieÏila“ jsou písniãkáfii.
AÈ jiÏ Ïili v exilu nebo doma, jejich písniãky stále hovofií.
A mezi nimi je stálicí Jaromír Nohavica. Pokud  nûkdo
hledal odpovûì na otázku, proã právû Jaromír Nohavica
dokázal naplnit sál Ukrajinského centra v Torontu, pak
to bylo proto, Ïe jeho písniãky hovofií k lidem jak doma,
tak v exilu. Po jeho koncertû byl takov˘ zájem o jeho
autogramy, Ïe jsme nestaãili udûlat slíben˘ rozhovor.
Nakonec v‰e dopadlo dobfie, nebylo to sice klasické
interview, ale otázky jsme za Jaromírem Nohavicou
poslali e-mailem a díky komunikaãním schopnostem
Martina Rejzka, kter˘ se zaslouÏil o tento koncert, se
nám podafiilo rozhovor je‰tû pfied uzávûrkou dostat do
tohoto ãísla.
ABE: V létû roku 1989 jste mûl koncert ve Vídni pro
emigranty, kterého se zúãastnil i Karel Kryl. Pfied
ãasem jste mûl koncert pouze z Krylov˘ch písniãek,
kter˘ pfiená‰el âesk˘ rozhlas. Mûli jste nûkdy i
spoleãné vystoupení a znal Karel Kryl va‰i úpravu
Jefiabin?
JN: S Karlem jsem vystupoval spoleãnû nûkolikrát. Byl
to pro mne vÏdy velk˘ záÏitek. Ve Vídni jsme si dokonce
zazpívali spoleãnû mou píseÀ Mávátka. Harmonikovou
úpravu Jefiabin Karel nesly‰el. Na heligonku jsem
zaãal pofiádnû hrát aÏ po jeho smrti. Doufám, Ïe by ho
neurazila.
ABE: Bob Dylan snad nejvíce ovlivnil folkovou
scénu ‰edesát˘ch let. Nov˘ dokumentární film Není
cesta domÛ v‰ak ukazuje pouze období od roku
1961 do roku 1966. Co tato doba pro vás znamená?
JN: Mne se tvorba Boba Dylana nedotkla. V druhé
polovinû ‰edesát˘ch let, kdy jsem se uãil na kytaru,
jsem umûl zpamûti Krylovy písniãky z Bratfiíãku zavírej
vrátka. S tûmi jsem sedával na „klepáãi“ na na‰em
porubském dvofie a hrál je kamarádÛm…
ABE:  KdyÏ se Bob Dylan objevil s elektrickou
kytarou, ozval se pískot a v˘kfiiky „Jidá‰!“ Nebyl
jste nûkdy v poku‰ení pouÏít také elektrickou kytaru,
bral byste to jako zradu folku?
JN: Typem kytary se folk zradit nedá.
ABE: Dal‰í postavou, která vás ovlivnila byl
kanadsk˘ básník Leonard Cohen, kter˘ se proslavil
svojí písniãkou Suzanne. Jednalo se o manÏelku
jeho pfiítele architekta. Bydleli v montrealském
pfiístavu a kdykoliv k nim pfii‰el, tak mu Suzanne

uvafiila ãaj s pomeranãi. Nejen vy, ale i tfieba Kryl
máte hodnû písniãek o dívkách. Skr˘vají se za nimi
vÏdy konkrétní  Ïeny? Jak se na to tváfií va‰e
manÏelka Martina, kdyÏ pfiijdete tfieba s písniãkou
pro Martinu II.?
JN: Má Ïena byla písní o Martinû velmi potû‰ena,
protoÏe tou první Martinou je Karlova pfiítelkynû a tou
Martinou II. je právû má Ïena. Nedá se ov‰em fiíci, Ïe
kaÏdá Ïenská postava má v mé písni konkrétní
pfiedobraz. Cesty inspirací b˘vají rÛzné. A daleko ãastûji
jsou to pfiíbûhy zaslechnuté, vidûné, tu‰ené, vymy‰lené.
To, Ïe si v nich posluchaã najde svou pravdu, je jen
dobfie.
ABE:  KdyÏ jsem pfied ãasem zpovídal Hanu
Hegerovou, fiekla, Ïe se jí z „mlad˘ch“ písniãkáfiÛ
líbí Jarek Nohavica. Kdo z mlad˘ch písniãkáfiÛ se
nejvíce líbí Jarku Nohavicovi?
JN: Jednoznaãnû Martina Trchová z Prahy.
AB:  V dobû, kdy jste byl v Kanadû vstfielil Marek
Heinz FinÛm tfietí branku, tím âeské republice pojistil
baráÏ. Pfiedposlední písniãka v Torontu byla o
fotbalu. Televizní kamery vás zachytili, jak fandíte
Baníku. Potû‰ilo Vás, Ïe to byl právû Marek Heinz,
kter˘ pochází z Ostravy. Máte nûkterého oblíbeného
fotbalistu, ãi dokonce oblíbeného fotbalového
básníka, jak byl naz˘ván tfieba Antonín Panenka?
JN: Mám sport rád jako takovy. Obdivuji kum‰t a
dovednost sportovcÛ a skrytou poezii v jednotliv˘ch
sportech. Ne v‰echny mne baví stejnû, ale co jsem
napfi. tady na cestách a mám na hotelu moÏnost,
kouknu na americk˘ fotbal. Jedineãn˘ sport. ·koda, Ïe
doma ho chytím aÏ v pozdních noãních hodinách. Na
druhé stranû mne hodnû zklamal baseball. Netu‰il
jsem, Ïe je to v pfiímém pfienosu tak ukrutná nuda.
Neb˘t reklam, nedalo by se na to koukat.

ABE: V roce 1990 jsem nav‰tívil Pavla Dobe‰e,
kter˘ mne pfiijal v tren˘rkách. Omlouval se za to, ale
já mu vysvûtlil, Ïe ho to naopak velice ctí a vyprávûl
jsem mu pfiíbûh o pfiíteli Kozlíkovi, kterému jeho
pfiítelkynû pfiikázala nosit slipy místo tren˘rek a jak
on podlehl. Dobe‰ na tuto tragickou událost
odpovûdûl  programov˘m manifestem a jiÏ pfií‰tí
nedûli vyhlásil na Lokotínû v Plzni na‰e: „Zpátky do
trenek“. Jedinû Dá‰a Vokatá mu tehdy odporovala,
Ïe má radûji muÏsk˘ho „bez“. Jeho dal‰í cédéãko
jiÏ má stejn˘ název „Zpátky do trenek!“. Zde v
Kanadû prolétla v Toronto Staru zpráva, Ïe syn P. E.
Trudeaua nosí slipy, zatímco syn Briana Mulroneyho
tren˘rky. Tuto otázku opût cudnû otevfiel reÏisér
Petr Zelenka v Roku ìábla a na základû této otázky
skupina âechomor dospûla k závûru, Ïe vás vÛbec
nezná. Mûla by se udûlat celonárodní diskuse o
tomto problému? Pomohlo by to k tomu, Ïe bychom
se jako národ více poznali?
JN: Dûkuji za inspiraci. Skvûl˘ nápad. Zkusím doma
rozpoutat velkou pfiedvolební debatu o trenkách a
slipech. Napfi. Modfií ptáci do tren˘rek. (To je jemná
naráÏka na ODS, která má ve znaku modrého letícího
ptáka.)
ABE: Co vás v Torontû pfiekvapilo, kromû toho, Ïe
jsou zde semafóry za kfiiÏovatkou?
JN: Bylo toho více, ale nechci si hrát na chytrého, kdyÏ
jsem v Torontu pobyl tak krátkou dobu.
ABE: Myslíte si, Ïe pfiijedete opût a kdy by to mûlo
b˘t nebo chcete poznávat dal‰í místa, která?
J.N.: Urãitû pfiijedu. Kdyby jen kvÛli tûm semaforÛm za
kfiiÏovatkami. Já si jich vÛbec nev‰iml. A to si fiíkám
básník.

Ale‰ Bfiezina
***

J. Nohavica v Torontu
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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 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.

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

Tel.: 416-431-9477

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu opût v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
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

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 17. záfií 2005 do ãervna 2006:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin

v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics,
 61 Magnetic Drive, Unit 21

(jiÏnû od kfiiÏovatky ulic Steeles Avenue West a Dufferin Street)
Dospûlí - kaÏdou stfiedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 20:00 do 22:00 hodin

George Harvey Collegiate, 1700 Keele Street
 (jiÏnû od kfiiÏovatky ulic Eglinton Avenue West a Keele Street)

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

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 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:  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.

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.  BohosluÏby:  13.11., 4. 12. a 24.12 v
17:00.
Kat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
15:00  hodin.Duch. správce: Pavel Norbert Rous,
St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd. W.,
Burlington L7T 1H2. Tel.: (905) 523-1932.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice: (Lyndale a
Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 19.11. 2005 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 19. 11. 2005
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
20. 11. 2005 v 11:00

Vážení krajania

zjednotení láskou Pána Ježiša Krista

vás srdečne pozývame na oslavu

Dňa Reformácie,
ktorú otvoríme

Sviatočnými Službami Božími

v nedeľu 30. októbra 2005 o 10:45 hod.

Po nich bude

v hale kostola sv. Pavla  Evanjelickej a.v.

slovenskej cirkvi

(1420 Davenport Rd., Toronto)

slávnostný obed

spojený s kratším programom.

Úprimne sa tešíme na vás.

 Obvyklé plné pohostenie je v cene - $15.00.

Prijmite naše bratsko-sesterské pozvanie a príďte medzi nás.

28. fiíjen 2005
Leto‰ní torontská vzpomínka na 28. fiíjen a
oslava státního svátku âR bude mít nezvykl˘
ráz, protoÏe cel˘ program vytvofií dva muÏi:
rev. Ladislav Kozák a pianista Boris Krajn˘.
LADISLAV KOZÁK se narodil pÛl roku po

komunistickém puãi. Vzhledem (z hlediska
rodné strany) k nedobrému vlivu muÏÛ, ktefií
ovlivÀovali jeho v˘chovu (pfiedev‰ím faráfi
Matej Tasler), Ladislav byl pfiijat na Slovenskú
evanjelickú bohosloveckú fakultu aÏ pfii tfietím
pokusu. Po roãním studiu byl odvelen nastoupit
vojenskou sluÏbu, po jednom roce byl
propu‰tûn do civilu, dokonãil studia a nûjak˘
ãas pÛsobil na fakultû jako asistent a duchovní
správce - kaplan v Bratislavû. Jeho pfií‰tí
zastávka byla v Sládkoviãovû, kde faráfioval
do roku 1987. V onom roce spoleãn˘m
rozhodnutím Generálního biskupského úfiadu
v Bratislavû a Ministerstva kultury mu byla
pro nepfiijatelnou politickou orientaci zakázána
dal‰í ãinnost v církvi. V letech 1987-1990
pracoval v nemocniãní knihovnû a po listopadu
1989 jako novináfi v církevním zpravodajství
âeskoslovenské tiskové kanceláfie. V roce 1990
byl Ladislav Kozák povûfien vedením ãásti
Duchovního Ïivota v Slovenskej televizi.
Témûfi souãasnû pfii‰lo pozvání od Slovenskej
ev. a. v. církve sv. Pavla v Torontû.
Mezi nás rev. Kozák pfiibyl s manÏelkou

Katarinou a synem Ladislavem 14. listopadu
1991. Pfií‰tí rok sloÏil kolokviální zkou‰ky a
stal se fiádn˘m faráfiem Missourské synody
luteránské církve.
To jsou strohá fakta, která fiíkají málo o

Ladislavu Kozákovi jako ãlovûku ãi o jeho
práci. Nefiíkají nic o jeho setkáních v letech
1989-1990 s prezidentem Václavem Havlem
pfii akcích hnutí Verejnost proti násiliu ãi o
tom, Ïe v roce 1992 provázel papeÏe Jana
Pavla II. pfii vysvûcování základních kamenÛ
pro slovenské kostely; ani o jeho fotografické
pamûti ani o tom, Ïe mluví nejménû osmi
jazyky, z toho ‰esti ãi sedmi plynnû (pamatuji-
li se správnû, jsou to sloven‰tina, fieãtina, latina,
pol‰tina, nûmãina, angliãtina, hebrej‰tina).
Nefiíkají nic ani o tom, Ïe v nedûli slouÏí dvoje
bohosluÏby (ráno v Torontu, odpoledne buì v
Kitcheneru  nebo ve Smithville). Jinou variací
jsou slovenské sluÏby boÏí ráno a polské
odpoledne. Nároãn˘ Ïivot, kter˘ by sotva unesl
bez pomoci své paní Katariny…
BORIS KRAJN¯ nepotfiebuje v Torontu (a

pravdûpodobnû v nûkolika stech míst po celém
svûtû) pfiedstavovat. Prostû je jedním z velk˘ch
pianistÛ své doby. PÛsobí mocn˘m dojmem.
Pamatuji si, Ïe kdyÏ jsem ho vidûl poprvé na
jeho koncertû, nûjak jsem ho spojoval v
podvûdomí s Lisztem. Jeho interpretace mûla
v sobû nûco tak definitivního, Ïe jsem ho
nazval sochafiem tónÛ.
Krajn˘ graduoval na praÏské AMU v roce

1969. KdyÏ jsem naposledy probíral jeho
curriculum vitae, vystupoval v 35 zemích na
pûti kontinentech, vãetnû koncertÛ v síních
nejslavnûj‰ích: Carnegie Hall v New Yorku,
Washington’s Kennedy Center, London’s
Wigmor Hall, SíÀ âajkovského v Moskvû,
Opera House v Sydney…
Vystoupil jako sólista s âeskou filharmonií,

Japonsk˘m filharmonick˘m orchestrem,
Berlínsk˘m symfonick˘m orchestrem,
Torontsk˘m symfonick˘m orchestrem,
Malajsk˘m filharmonick˘m orchestrem atd.
Uvedl DvofiákÛv Klavírní koncert na turné po
JiÏní Africe a provedl v‰echny Janáãkovy
klavírní a komorní skladby na Rouen Festivalu.
Je pro nás poctou, Ïe vystoupí na na‰í leto‰ní

vzpomínce na 28. fiíjen, která je souãástí oslavy
státního svátku âR. Poctou za kterou jsme
zavázáni jeho bratru Milo‰i Krajnému, kterého
jsem sice hrát nikdy na nic nesly‰el (a moÏná,
Ïe je to dobfie), ale kter˘ v Torontu  pro hudbu
- a zvlá‰tû ãeskou - dûlá zcela mimofiádnou
práci.

Josef âermák
***
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Czech Republic

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

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

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:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

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

Pfied národním svátkem
Taky se vám stane, Ïe se nûkdy na zaãátku
listopadu pra‰títe do ãela a uvûdomíte si,
Ïe jste úplnû propásli 28. fiíjen? Anebo se
doslechnete - a to je je‰tû smutnûj‰í, Ïe 28.
fiíjen, tento v˘znamn˘ státní svátek, pfie‰el
témûfi bez pov‰imnutí i doma v âechách?
Pfiitom se jedná o velmi v˘znamné datum,
protoÏe se slaví den, kdy se podafiilo obnovit
ãeskou státnost po 300 letech rakouské
nadvlády a germanizace. Mûli bychom ho
tedy dÛstojnû slavit. Jak?
• Ti z Vás, ktefií v ten den budete v âechách,

byste mûli vyvûsit vlajky. Celé ulice aÈ jsou
ãervenomodrobílé! Ostatnû, na okenních
rámech star˘ch domÛ je‰tû moÏná najdete
drÏáky na vlajky a vlajeãky. A papírovou
vlajeãku mÛÏete lepicí páskou upevnit z
vnitfiní strany i na okno hotelového pokoje.
Ale co my zde v Ontariu, ãi jinde v exilu,

kde samozfiejmû ãeské státní vlajky dost
dobfie vyvû‰ovat nemÛÏeme?
• Jestli Vám to zdraví a vzdálenost dovolí,

podpofite svou úãastí podniky -
vzpomínkové veãery nebo koncerty, které
pro vás pofiádají krajanské organizace jako
napfi. odboãky âeského a slovenského
sdruÏení.
• Pfieãtûme si nûco o tomto historickém

dnu. V krajanském tisku b˘vají na toto téma
ãlánky. Sáhnûme i po nûkteré z mnoÏství
knih, které za posledních osm desetiletí
vy‰ly, zejména v exilov˘ch nakladatelstvích.
• Rozhodnû o nûm pouãme své dûti a

vnouãata, i ty, ba hlavnû ty, které se uÏ
narodily v Kanadû.
• A nakonec, neost˘chejme se promluvit o

na‰em v˘znamném svátku i s kanadsk˘mi
pfiáteli a znám˘mi. Dost moÏná, Ïe uvítají
moÏnost pouãit se o této kapitole na‰í a
evropské historie.
TakÏe nazdar!

Barbara K. Sherriffová
***

České a Slovenské sdružení v Kanadě

odbočka Toronto,

Tělocvičná jednota Sokol Toronto,

Masarykův ústav,

Čs. obec legionářská

a další krajanské organizace

srdečně zvou na

OSLAVU 28. ŘÍJNA

v neděli 23. října 2005

v kostele sv. Václava

496 Gladstone Avenue

Program:

12:00 hod. Oběd  - ve společenské hale kostela

(Cena $10.00)

Slavnostní projev:

„Vývoj myšlení T.G. Masaryka vedoucí

k vytvoření čs. státu“ Rev. Ladislav Kozák

pastor Slovenského luteránského kostela sv. Pavla

__________________________

14:00 hod. Koncert v kostele

Výběr z hudby Janáčka, Suka a Smetany

Boris Krajný - světoznámý český pianista

Vstupné na koncert v kostele:

V předprodeji do 18. října: $12.00

(Prague Deli, 638 Queen Street West, 416/504-5787)

Po 18. říjnu a u vchodu $15.00.

Česká doplňovací škola
je každou sobotu dopoledne

v hale
Kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave.,

Toronto
Informace podá

L. Čarková: 416/536-5342

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi
– With music & artists from the Free countries of Latvia, Slovakia, 

Hungary, Ukraine, Romania, Czech Republic, and Poland

– An Exhibit of Solidarity Memorabilia

A Musical Tribute in honour of the

25th Anniversary of Solidarity

Saturday, November 5, 2005 at 7:30 PM

Calvin Presbyterian Church, 26 Delisle Ave.
(One Block North of St. Clair W. & Yonge)

GENERAL ADMISSION - $30

WITH POST-CONCERT RECEPTION - $50
(ONLY A LIMITED NUMBER OF RECEPTION TICKETS ARE AVAILABLE)

Toronto S.infonietta
Matthew Jaskiewicz, Music Director

The Consulate General of the Republic of Poland
and

PRESENT

Vzpomínka
na Milana Janeãka

Tragická smrt Milana Janeãka pfiipomnûla
jeho vrstevníkÛm  riziko, jakému jsou
vystaveni v‰ichni samotáfii. Náhlá smrt
nedovolila spojení s lékafiem ani s Ïádn˘m z
jeho pfiátel. Nûkolik dnÛ trvalo neÏ bylo
nalezeno jeho tûlo.
Mezi jin˘mi budou na M. Janeãka vzpomínat
ãlenové Spolku ãeskoslovensk˘ch seniorÛ a
frekventanti kursu psaní pamûtí, kter˘ se
koná v Mongomery’s Inn.
Milan Janeãek se zab˘val dûjinami
tûlov˘chovy a chystal se o nich napsat knihu.
V minulosti vyuãoval také ãe‰tinu v sobotní
‰kole Masarykova ústavu. Bylo mu 68 let.
âest jeho památce!

M. Krondlová

22.10. (so) 20:00
Klika reunion na Masaryktownu

***
23.10. (ne)

Oslavy 28. fiíjna a koncert Borise Krajného
v kostele sv. Václava, 496 Gladstone Ave.

***
27.10. (ãt.), 28.10. (pá) a 30.10 (ne) 19:30

Slovensk˘ komorn˘ orchestr
Jewish Community Centre - Vancouver

(604) 619-9320 nebo (604) 257-5111
***

28.10. (pá) 20:00
29.10. (so) 16:00 a 20:00

30.10. (ne) 16:00
Balkonov˘ pfiíbûh

J. Workman Auditorium, 1001 Queen St. W.
***

29.10 (so)
Bazar ve Vancouveru

Gordon House, 1019 Broughton St,
Tel.: (604) 321-6761

***
5.11. (so) 19:30

Koncert Solidarity
Presbyterian Church - 26 Delisle Ave.



4   satellite  1-416 October 20, 2005New Theatre

Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

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

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE
909 Bay St. # 1006

Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net

www.ccrcc.net

ABE
Letáky, broÏury, jídelní lístky,

tiskoviny, vizitky.
Tel.: (416) 530-4222

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

Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

-
Pfieklady, tlumoãení

***
Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

Tel." 416/922-8786

Pfiíbûhy se odehrávají na balkónû
V dobû, kdy se pfiipravoval dramaturgick˘ plán Nového divadla pro dal‰í jeho sezónu, doufal Tomá‰ Ma‰ek, Ïe ji zahájí jako
obvykle koncem fiíjna tvorbou vlastní. Chtûl navázat na úspû‰nou hru Já chci k filmu! druh˘m dílem, kter˘ si troufal napsat.
BohuÏel, jak se sám chlapsky doznal - a moc se mi to od nûj líbilo, políbení múzy nestaãilo k samotnému zdramatizování
námûtu, a tak se radûji co nejrychleji po nûãem poohlédl. Jak znám jeho vybíravost, nemohlo to b˘t cokoliv a uÏ vÛbec ne s
mnoha lidmi. Má rád inteligentní, chytré, vtipné a zábavné bonbónky, tak tro‰ku komornû ladûné. Pomohla mu náhoda.. Ve
Fort Erie, v novém bydli‰ti, existuje divadlo s názvem Garrison Little Theatre.

 “Shodou okolností se v mnohém velice podobá tomu na‰emu
Novému divadlu - má kolem ãtyfiiceti lidí, ktefií jsou ve zhruba
stejném vûkovém prÛmûru jako my, a má podobné starosti o svou
budoucnost, protoÏe se jim nedostává mlad˘ch nástupcÛ,”
charakterizuje reÏisér Tomá‰ Ma‰ek souãasné pÛsobi‰tû, kde se
stal za deset dolarÛ roãnû ãlenem a pÛsobí v komisi, vybírající hry
pro toto divadlo. “Dostala se mi do ruky v angliãtinû malá kníÏeãka
s titulem Here On The Flight Path velice známého kanadského
dramatika Norma Fostera (1949). Zaãetl jsem se do ní a byl jsem
rozhodnut: to je to, co chci dûlat. Pfii‰el mi jako Neil Simon (1927)
ãi jako ãesk˘ Jifií Hubaã (1929). Ti tfii mají nûco spoleãného a to
nûco je právû to, co chtûjí lidi v divadle sly‰et, vidût a smát se
tomu, a moÏná i o tom pfiem˘‰let. Kdyby se Norm narodil v USA,
byl by jednodu‰e Neilem, tedy stejnû bohat˘m autorem. Norm mi
pfiipadá pfiece jenom lid‰tûj‰í, Neil Simon uÏ dobfie ví, o ãem je
“fieã”, má hry pfiesnû vypoãítané na úspûch... Ná‰ Hubaã i pfies
podobnost je pfiece jen jin˘, netouÏí po vtipu a zábavû, spadá do
kategorie sentimentálních tvÛrcÛ.” Také pana Fostera provázejí
pûkná hodnocení jeho tvorby. Novináfii se o jeho komediích
vyjadfiují jako o duchapln˘ch a s poctiv˘m nábojem citÛ, i kdyÏ
jsou i tací, ktefií ‰karohlídsky (anebo se znalostí vûci?) pfiipodotknou,
Ïe Foster hasn’t become Canada’s most popular playwright for
nothing, jak tomu bylo v Hamilton Spectator. Ale vût‰ina reaguje
na shlédnutí jeho hry jako Montreal Gazette v roce 1997: Keeps
audiences in fits of laughter. Pfiirozenû, Ïe poslední slovo i v
na‰em pfiípadû bude mít divák.
 Kdo je Norm Foster? Pfiedev‰ím dramatik. Psát jej baví mnohem
více neÏli hrát. On je totiÏ také herec. A dobr˘. Stejnû jako jeho
Ïena Janet Monid. Tuto hru, kterou Tomá‰ pojmenoval po svém
jednodu‰e a v˘stiÏnû Balkónové pfiíbûhy, protoÏe se na balkónech
odehrávají, napsal autor pro sebe a svou Ïenu. Ostatnû, sám
dramatik dává jakési doporuãení - zfiejmû také proto, Ïe je takto
hra jednodu‰eji pfienosná po svûtû - k tomu, aby v‰echny tfii role
rozdíln˘ch typÛ Ïen ztvárnila hereãka jediná. Nakonec si to
vyzkou‰el na vlastní kÛÏi. Fungovalo to, hra pokaÏdé mûla
úspûch, aÈ se hrála kdekoli. Dostala se nejen na scény kanadsk˘ch
divadel, ale dokonce i na Nov˘ Zéland a do Anglie. A nebyla z více
neÏ té dvacítky jediná. Norm Foster se narodil na sv. Valent˘na
v Newmarketu a vyrÛstal v Torontû. Vystudoval rozhlasové a
televizní umûní na Centennial College.
 Bylo to v roce 1980 ve Frederictonu, kde byl Norm pfiedstaven
divadelnímu svûtu. Pí‰e nejen komedie, ale i muzikály. “Pí‰i
zhruba tfii ãtyfii hodiny dennû. KdyÏ napí‰e‰ jednu stránku dennû,
netrvá to dlouho neÏ napí‰e‰ hru o devadesáti stranách,” zní
logická filozofie tvorby dramatika Fostera. “DÛleÏité je vûdût, kdy
skonãit, vûdût, kdy hra uÏ konãí...” Nu, dobrá rada nad zlato, je‰tû
tak mít ty schopnosti vidût situace a umût je rozepsat do humorn˘ch
scén. Jednodu‰e fieãeno - Norm je talent.
 “Obsazené to mám v˘bornû,” pochvaluje si torontsk˘ reÏisér,
kter˘ se pochlubil i tím, Ïe oproti svému zvyku, tentokráte do hry
nezasahoval. Nemûl ani zájem a ani potfiebu. Snad aÏ na nûjakou
tu maliãkost v rozvleklosti dialogÛ. Tedy ve prospûch spádu dûje.
“Neuposlechl jsem rady pana autora, a vzhledem k tomu, Ïe mám
i v˘bûr, obsadil jsem tfii Ïenské role tfiemi hereãkami. KaÏdá je
jiná, tak jiná, jak jiná je to role. A tak jsem povolal po dobré
zku‰enosti se hrou Já chci k filmu! Lenku Kimlu coby Fay, do role
Angely - idealistky, romantiãky a naivky souãasnû Radku
Tamchynovou, která nejenÏe na to má v‰echny pfiedpoklady, ale
dal‰í navíc - Ïe totiÏ i velice dobfie zpívá, a tu tfietí Ïenskou roli
seriózní Qwen pak Dá‰ou Beláãikovou.” To nejtûÏ‰í, dalo by se

fiíci, pak naloÏil na Pavla Nováka. Ten se mezi první a devadesátou
stránkou textu nemá ‰anci vzdálit ze scény témûfi ani na chvilinku.
Textu má poÏehnanû stejnû jako i rozdíln˘ch nálad a reakcí a na
milimetr vypoãítan˘ch pohybÛ, protoÏe - jak uÏ bylo fieãeno, v‰e
se odehrává na balkónech. Je hned na ránû, takÏe divák bude
moci sledovat jeho kaÏdé správné (i nesprávné) hnutí. Upfiímnû
fieãeno, celou hru táhne a za okolností, Ïe se divákova pozornost
uÏ nemá o co jiného rozpt˘lit, spoãine jen a jen na nûm. Pavel
Novák má za sebou nûjakou tu zku‰enost na scénû a dá se fiíci,
Ïe vÏdy odvedl dobrou a promy‰lenou práci. Radka Tamchynová
vidí v této roli sv˘m zpÛsobem vyzvání. Vyhledala si, jako ostatnû
uÏ mnohokráte ve své herecké praxi, nûjak˘ vzor, za nímÏ by se
svou rolí kráãela. V tomto pfiípadû obrátila svou pozornost na Lízu
Doolittlovou v My Fair Lady, která ji inspirovala ke ztvárnûní její
souãasné Angely. Ale nemá v rejstfiíku jenom naivitu a vysoké
ideály, n˘brÏ i nadûje a pády, jak tomu ostatnû v Ïivotû bûÏnû
b˘vá. NezapomeÀme, Ïe Norm Foster ãerpá ze skuteãného
Ïivota. Jak s tím se Radka popere, to bude uÏ v˘sledek jejího
houÏevnatého studování role a stoprocentní pfiipravenosti, jak
jsme u ní doposud zvyklí, a koneãnû i vnímavého vedení reÏiséra,
u nûhoÏ jsme zvyklí, Ïe do rolí “sv˘ch” her si vybírá lidi s
pfiíslu‰n˘m vybavením, aby do nich jenom takfiíkajíc spadli. A
charakteristiky postav s v˘bûrem hercÛ jsou ve více neÏ souladu.
 Na v˘bûru hudby pracuje reÏisér s Ivo Mejzrem, kter˘ obsadí
svou technickou kabinku i jako osvûtlovaã, technicky vypomÛÏe
jako mnohokráte pfiedtím Petr Kohout a s kost˘my si pohrála
kostymérka Jana Fabiánová. Scéna sice vypadá jednodu‰e, ale
musí zastat velkou práci a vydrÏet po ãtyfii pfiedstavení v provozu,
a o to se pfiiãiní rovnûÏ pan reÏisér. Plakát, na kter˘ je radost
pohledût, je dílem Zdenky Novotné. Jako jiÏ tradiãnû.
 Je tady tedy více neÏ nadûje, Ïe i tato hra má ‰anci pfiinést tolik
oãekávané pobavení, úsmûv, odlehãení a pohodu do na‰ich
kaÏdodenním shonem utrápen˘ch du‰iãek. Stejné se oãekává i
od dvou fotografÛ ing. Milo‰e Kuãery a jeho syna Pavla, ktefií se
nám na své v˘stavû pfiedstavili jiÏ pfied rokem. Tentokráte k tomu
dosud nejlep‰ímu pfiibudou díla novûj‰ího data. Nechejme se po
v‰ech stránkách pfiekvapit. Bude-li to pfiekvapení pro vás pfiíjemné,
dejte nám to znát. UÏ dnes se na vás, milí milovníci divadelního
umûní, v‰ichni tû‰íme. Premiéra je 28. fiíjna ve 20 hodin, reprízy
v sobotu v 16 a ve 20 hodin a poslední pfiedstavení pak v nedûli
30. fiíjna jenom v 16 hodin. Rezervace si radûji udûlejte vãas: pfies
den 416/363-7686, veãer 416/463-3182.

Vûra Kohoutová
 ***

Zkouška Balkonových příběhů
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Financial

1 CDN $ 20,92 Kã
1 EURO 29,72 Kã
100 Sk 76,24 Kã
1 US $ 24,68 Kã
CSOB- 30. 9. 2005

Kursovní lístek
100 Kã 4,93 CDN $
100 SK 3,75 CDN $
1 CDN $ 20,28 Kã
1 CDN $ 26,67 SK
1 US $ 1,19 CDN $
1 EUR 1,45 CDN $
Toronto Star - 13. 10. 2005

PRAÎSKÉ UZENÁ¤STVÍ
bylo znovu otevfieno 15. fiíjna 2005

pod názvem

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

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

Model 2006 JETTA 2,5 L
Model 2006 JETTA 1,9 L
Model 2006 PASSAT 2,0 L
Model 2006 PASSAT 3,6 L

Drivers wanted!

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809

FINE FOOD
EMPORIUM

Tak jak pfiedtím, nabízíme vám na‰e speciality:

uzeniny, peãivo, zákusky, knedlíky.
Domácí ãeská a slovenská jídla, která mÛÏete konzumovat na

místû nebo zmraÏené odnést domÛ.
Pfiijímáme obejdnávky k rÛzn˘m oslavám!

Otevfieno dennû, vãetnû nedûle!

Informace a podrobnosti:
416/504-5787

638 QUEEN ST. W.
 TORONTO, ONT. M6J 1E4

MÛÏete volat kamkoliv

do âeské republiky

za pouh˘ch 0,05 dol./min.

na Slovensko

za pouh˘ch 0,10 dol./min.

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu

* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* V˘hodnûj‰í neÏ volat na kartu
* Nemusíte mûnit operátora
* Bez mûsíãního poplatku
* Není nutná Ïádná smlouva

416/777-5050
100 Adelaide St. W.  Suite 1303,

Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 1-800-567-8040, Fax: 416-363-0143

Pro velk˘ zájem opakujeme pfiedstavení tfií jednoaktovek od  A. P. âechova:

Medvûd, Námluvy, Slza
v provedení Adrieny Lisové, Zdenky Novotné,

Bohou‰e Mácy a Tomá‰e Ma‰ka.
OTTAWA

Sobota, 12. listopadu 2005, 19:30 hodin
170 Hinchey/Lyndale, Ottawa

Informace: (613) 824-7439
MASARYKTOWN

Nedûle, 13. listopadu 2005, 17:00 hodin
Restaurace Praha

450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto
Rezervace: (416) 289-0283

ST. JACOBS
(Kitchener/Waterloo/Guelph)

Sobota, 19. listopadu 2005, 19:30 hodin
Restaurace Riverside Maple, St. Jacobs

Rezervace: (519) 664-3602

Konec hladovûní!
KdyÏ zdrcené srdce emigranta v
sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech
bloudilo torontskou betonovou dÏunglí a
tesknilo po domovû v beznadûji, Ïe ten je na
vûky ztracen, tu jako hlas známé písnû se
objevila vÛnû tolik znám˘ch moravsk˘ch
klobás, která se linula po Queen Street od
torontské radnice aÏ k b˘valé Masarykovû
hale v západním Torontu. Na severu pak i u
Poãestného Edy vÛni chutného gulá‰e bylo
moÏno ucítit a majitelé psíkÛ pfii procházce
kolem Ontarijského jezera byli strháváni
sv˘mi ãtyfinoh˘mi miláãky k severu neb je
neodolatelnû vábila vidina tajemné
pochoutky. Nebylo tûÏké  dopídit se, Ïe v
prÛseãíku ulic Queen a Bathurst se nachází
zdroj tûchto vjemÛ. Pan Pichlík
obhospodafiovati ráãil PraÏské uzenáfiství
nikoliv aby srdce exulantÛ ztuãnûla, ale aby
vzpomínkou po domovu pookfiála. KdyÏ do
zaslouÏené penze pan Pichlík ode‰el, jeho
potomci, manÏelé Královi péãi o Ïivnost
pfievzali.
Jak smutno bylo leto‰ního léta, kdy ani

koleãko salámu na chleba nebylo a o
knedlíkách se pak Nové povûsti torontské
spfiádaly, ne pfiíli‰ nepodobné Star˘m
povûstem ãesk˘m. V nich nikoli o králi, kter˘
nakrmil hladové se hovofiilo, ale o dr‰tkové
polévce se vyprávûlo.
Minulou sobotu hospodyÀky nemohly

dospat, jak v dobách krutého komunismu si
nafiídily budík na hodinu pátou ranní, aãkoliv
ten byl zbyteãn˘, protoÏe stejnak dospati
nemohly a je‰tû v nedbalkách se do fronty
postavily pfied jim znám˘m obchÛdkem. Jaké
v‰ak bylo jejich pfiekvapení, kdyÏ ten byl
zcela pfiestavûn. To v‰ak jen ku spokojenosti
zákazníkÛ neb na pultech bylo v‰e jak v
minulosti: ‰pekáãky i bufitíky, ‰unãiãka,
uheráãek i párky, jemn˘ kabanos ãesnekov˘,
lahÛdkové tlaãenky drÛbeÏí, vepfiové i telecí.
Nejen to, spatfiily i útulné stolky, kam jejich

manÏelé bûhem obûda mohou zaskoãiti a v
pfiíjemném prostfiedí se obãerstviti a pokud
budou v parném létû Ïízní trpûti i jedno
toãené pivínko jim po jídle bude k dispozici.
Ba co více, pokud rodina v nedûli pohodou

chce opl˘vati, mÛÏe do tohoto místeãka na
obûd zaskoãiti a knedlíãky s vepfiov˘m a
zelím spofiádati.
Po období smutku ode‰el mrak z oblohy a

i kdyÏ bude pr‰et, bude v Torontu opût
hezky. Jméno je sice nové, ale jídelníãek
zÛstal stejn˘, pouze generace se vystfiídaly
a tak jako kdysi manÏelé Pichlíkovi pfiedali
své poselství manÏelÛm Králov˘m, tak ‰tafetu
v tûchto dnech vûrnû pfiebírají jejich dûti
Helenka a Tom.

A my jim mÛÏeme jen v‰eho nejlep‰ího
povin‰ovat, aby stejnû jako jejich rodiãe i
prarodiãe Ïivnost ku spokojenosti
kanadsk˘ch âechÛ, SlovákÛ, MoravanÛ i
SlezanÛ spravovali a na‰i kuchyÀ ostatním
obyvatelÛm Parkdale i celé torontské
metropole pfiedstavovali.

Ale‰ Bfiezina
***

Tom s Helenkou (uprostřed) přebírají podnik od svých rodičů,

Vlevo jejich maminka Květa
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IS GROWINGIS GROWING

We are pleased to announce that effective March 31, 2005

Trans-Com Transport Ltd will re-locate to:

1260A Kamato Road

Mississauga, Ontario

L4W 1Y1

Tel: 905-361-2743

Fax: 905-361-2753

Toll Free: 1-800-354-9046

Janusz’s cell: 416-569-1895

WE ARE MOVING TO A BIGGER LOCATION  TO SERVE YOU BETTERWE ARE MOVING TO A BIGGER LOCATION  TO SERVE YOU BETTER

TRANS-COM TRANSPORT LTD.TRANS-COM TRANSPORT LTD.

Press

Denní kronika

Petr ChudoÏilov: Dobré zprávy

Doma ve ‰v˘carské Basileji pfiijímám padesát devût
televizních programÛ, jimiÏ se na nás v ãase
veãerních zpráv francouzsky, nûmecky, italsky,
‰panûlsky, anglicky, portugalsky, turecky, srbsky,
chorvatsky, albánsky a fiecky valí krev, násilí a
nejodpudivûj‰í formy intolerance. KdyÏ se zavrtám
do novin, není to lep‰í. Hofiící me‰ity, zhanobené
synagogy, povalené kfiíÏe. Náv‰tûvník z nûjakého
hodnû odlehlého kouta vesmíru by si moÏná s
úÏasem fiekl, jaké pfií‰ery musejí b˘t va‰i bohové,
kdyÏ se toto v‰e dûje v jejich jménu! „Má je‰tû ná‰
svût vÛbec nûjakou perspektivu?“ fiekl jsem si
zdû‰enû nad zprávou o ãlovûku, jemuÏ zaÏiva
ufiízli hlavu. Pr˘ pfii tom nespûchali.
Ano, má. Právû se doãítám, Ïe na v˘chodû Ugandy,

uprostfied Afriky, na úpatí hory Elgon nedaleko
mûsteãka Mbale, Ïije v hlubokém míru a
porozumûní ãerno‰sk˘ kmen, oddávající se aÏ v
jakési obÏernosti nejrÛznûj‰ím náboÏenstvím.
Strakatost prochází pfiímo rodinami. Otec katolík,
matka muslimka, str˘c evangelík, babiãka se vrátila
k animismu. Nûkolik set pfiíslu‰níkÛ kmene se
pfied osmdesáti lety rozhodlo pro Ïidovství.
Zpoãátku o nûm nic nevûdûli, teprve v roce 1926 k
nim náhodou zabloudil první bíl˘ Îid, obchodník
jménem Josef. ZÛstal ‰est mûsícÛ a vyuãoval své
nové souvûrce Ïidovskému náboÏenství a tradicím.
Dnes má obec vlastního rabína vzdûlaného v

Americe, synagogu a také Ïidovskou ‰kolu, která
dosáhla tak skvûlé úrovnû, Ïe do ní své dûti posílají
dokonce i muslimové. Fotografii jednoho ‰koláka,
ãernou‰ka s nepopsatelnû klidn˘m a pfiátelsk˘m
v˘razem v dûtské tváfii, jsem si z novin vystfiihl a
uloÏil v papírové krabici, v níÏ uÏ mnoho let
shromaÏìuji duchovní poklady. „Inu, ãerno‰i!“
fiekl jsem si s nadûjí.
Dobrá zpráva ve mnû probudila dobrého ãlovûka.

Radostnû jsem vyrazil do podveãerního mûsta.
Sedl jsem si na bfieh R˘na, pokufioval a klábosil s
kamarádkou, která za námi pfiijela z Prahy.
Obdivoval jsem stíny, jeÏ veãer pokládal na vodní
hladinu. PrÛzraãn˘m vzduchem rodícího se léta k
nám pfiiplul mladík se psem. Oba byli zpusto‰eni
Ïivotem. Mladík poÏádal o cigaretu. „Vem si dvû!“
podal jsem mu krabiãku. Zavrtûl odmítavû hlavou.
Pfiál si, abych cigarety vyjmul sám. Pes vdûãnû
zamával ocasem. Do‰lo mi to teprve,  kdyÏ ode‰li.
„To musel bejt hroznû slu‰nej ãlovûk,“ fiekl jsem
kamarádce, „von nás nechtûl nakazit. Tfieba má
AIDS.“ „Spí‰ hepatitis,“ fiekla kamarádka, která je
lékafika. „AIDS se prstem nepfiená‰í.“ R˘n plynul
dál za sv˘m cílem.

Kvûten 2004, oti‰tûno s vûdomím autora a
Hospodáfisk˘ch novin.

Na‰e internetové stránky
Satellite 1-416

V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

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

***
Kalendáfi

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

17.10.2005

PetrÏalka -
betónová dÏungºa, ktorá má

svoju vlastnú romantiku
Bratislava-sme/chren.blog.sme.sk-Pre
jedného betónová dÏungºa panelákov˘ch
domov v neprehºadn˘ch a navlas podobn˘ch
uliciach. Pre iného neosobné sídlisko, ktoré
ako prisÈahovalec bez osobn˘ch kontaktov
vidí ráno a veãer z okna autobusu. A pre
niektor˘ch z nás aj domov a miesto, kde sme

vyrastali, pºaãkali sa v bahne medzi kopami
nabagrovanej hliny a naháÀali sa medzi
burinou vy‰‰ou neÏ my sami.
“...pri t˘ch vchodoch,
pri t˘ch bránach a vo v˘klenkoch
(to je úplne na prízemí vedºa vchodu, kde sa dalo
sadnúÈ)
tam sme sa vÏdycky schovali
lebo zhora tam nebolo vidno
a tam Ïe prvé fajãenie
prv˘ alkohol
to tam takto fungovalo...”

(Natália, 17)
Pred pár t˘ÏdÀami sa mi do rúk dostala útla
kniÏoãka s jednoduch˘m názvom Engerau.
Vydalo ju Centrum komunitného

organizovania, zdruÏenie, ktoré sa ako jedno
z mála snaÏí organizovaÈ nieão na zlep‰enie
Ïivota v PetrÏalke.
Obsahom kniÏky, ktorú by mali zadarmo
dostaÈ v‰etci ‰tudenti stredn˘ch ‰kôl v
PetrÏalke, sú úryvky z rozhovorov s obyvateºmi
najväã‰ej bratislavskej mestskej ãasti. Od
najmlad‰ích po najstar‰ích, od prisÈahovalcov
po originál takmer storoãn˘ch PetrÏalãanov,
autori oslovili desiatky obyvateºov “betónovej
dÏungle”.
“...ako deti sme tu behávali
a Ïili sme - teraz to preÏeniem -
ako v tajomstve
a pritom sú tu tie isté dvory
tie isté pra‰iaky
len z nich uÏ baby nevisia
dolu hlavou
vtedy sa cítim sám...”

(Martin, 29)
Ak ste tieÏ z PetrÏalky, alebo ak ob˘vate
niektoré z in˘ch veºk˘ch sídlisk vo veºkom
meste, Engerau vás takmer urãite chytí za
srdce. Na jej stránkach sa vynárajú my‰lienky,
ktoré urãite niekedy blúdia aj va‰imi hlavami.
A moÏno si uvedomíte, Ïe v‰etci tí cudzí ºudia
na zastávkach, v hypermarketoch, v
autobusoch, v panelákoch, a pravdepodobne
aj na va‰ej chodbe vo va‰om paneláku, sú
vám vlastne celkom blízki. A ich pocity sú
blízke va‰im pocitom.
“...sídlisko Èa nauãí maÈ systém
v PetrÏalke sa nedá len tak túlaÈ
musí‰ maÈ nejak˘ cieº
inak Èa to ubije
ja chodím kaÏd˘ deÀ na kajak...”

(PeÈo, 22)
PetrÏalka má viac ako 115 000 obyvateºov. PribliÏne
tretina dospel˘ch má vysoko‰kolské vzdelanie.
Detsk˘ boom z poãiatku osemdesiatych rokov
strieda starnutie populácie; a materské ‰kôlky
nahradzujú nové zariadenia pre dôchodcov. V
nemocnici na Antolskej ulici sa v‰ak e‰te stále
kaÏdoroãne do PetrÏalky narodí viac ako tisíc detí
roãne. Za ten ist˘ ãas sa rozvedie 500 manÏelstiev.
“...keì sme b˘vali s frajerkou v PetrÏalke
Èahal som ju vÏdy raÀajkovaÈ
na svitaní k Dunaju
jej sa nechcelo vstávaÈ...”

(Ondrej, 38)
Územie PetrÏalky zah⁄Àa 200 hektárov
zelen˘ch plôch a 120 hektárov luÏn˘ch lesov.
KúpaÈ sa dá na jazere DraÏdiak, odváÏnej‰í
chodia aj na nudapláÏ do neìalek˘ch
Rusoviec.
PetrÏalka je v‰ak i novopostavené “korzo” za
takmer sto miliónov korún. Zaãína sa pri
najväã‰om bratislavskom betónovom
v˘stavnom centre Incheba, pokraãuje
nadchodom ponad diaºnicu, kríÏom cez
posledné zachované kúsky trávnika na
Dvoroch, k vlakovej stanici, a potom
podchodom popod Ïelezniãnú traÈ k predajni
Renault.
Ak sa chcú PetrÏalãania skutoãne prejsÈ, a
nezaujíma ich premávka ãi betónové okolie,
chodia ku Chorvátskemu ramenu, do Sadu
Janka Kráºa, alebo na hrádzu k Dunaju.
Väã‰ina PetrÏalãanov Ïije v panelov˘ch
domoch. Tu je jednoducho v‰ade mesto.
Cena garsónky v zadnej ãasti PetrÏalky sa
môÏe vy‰plhaÈ k 800-tisíc korunám; cena
trojizbového bytu v “lep‰ej” ãasti PetrÏalky aÏ
k dvom-trom miliónom korún. Z veºkej ãasti je
PetrÏalka miestom pre prisÈahovalcov, ão
zrejme prispieva k jej na prv˘, druh˘ i tretí
pohºad anonymnému prostrediu.
“...keì otec zistil
Ïe tu sa mu niã nestane
Ïe tu ho nikto neudá
tak ma proste bil ìalej
ja som kriãala
sused mal práve otvorené dvere
a niã...”

(BoÏka, 17)
Apropos, anonymita. Cezpoºní a
novoprisÈahovaní obyvatelia ãasto tvrdia, Ïe
sa boja vychádzaÈ veãer von. Naopak, ako
domáci som ten pocit nikdy nepoznal, a to
platilo i ostatn˘ch známych. Územie, po
ktorom sme kráãali, ãi v nedeºu poobede, ãi v
piatok po polnoci, bolo na‰ím územím. A hoci
sa svetlá v panelákov˘ch oknách v PetrÏalke
zhasínajú pomerne skoro, pocit odcudzenosti
som tu nikdy nezaÏil.
Priam legendou sú akcie niektor˘ch
obyvateºov, ako napríklad vítanie olympijsk˘ch
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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

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:

SLEâNA JULIE
O drtiv˘ch následcích jednoho milostného opojení mladé

‰lechtiãny Julie, která o svatojánské noci zÛstane na
zámku sama. Její otec odjel sluÏebnû do mûsta a ona je

osamûlá a nudí se. Z rozmaru, dlouhé chvíle a zvûdavosti
svede o nûco star‰ího sluhu Jeana. Ráno pfiijde

vystfiízlivûní, a Julie osciluje mezi láskou a strachem z
budoucnosti. Jean nabízí útûk a pfiemluví Julii, aby

vyloupila otcÛv trezor. Julie to udûlá ale nenajde dost
odvahy k útûku. Takto zastihne podivné milence pfiíjezd

hrabûte. Jean prchá s penûzi a ‰perky pryã, zatímco Julie…
 Hrají: M. Planková, M. ·imÛnek, Î. Filipková, aj.

Dramatick˘ pfiíbûh ne‰Èastné lásky
v klasické perfektní reÏii Jifiího Krajãíka.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû televizní adaptaci

klasické divadelní hry A. Strindberga v osobité
úpravû reÏiséra Jifiího Krejãíka

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000  titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.

Nové i levné antikvariátní knihy

  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

Rosti
Brankovsky

Associate Broker
Jedineãné sluÏby

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

finanãní asistence.
Pracujeme v celé oblasti GTA

Sutton Group-Bayview Realty Inc.
416 483-8000 - direct 416 443-9268

www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

Alena’a Hair Design

Unisex - Kadeřnictví a holičství

1849 Yong St., Toronto, Ontario

(Dental Building-downstair)

Tel.: 416/964-6570
Otevřeno: úterý-sobota 9:30-17:30

Pro nové zákazníky 20 % sleva

19.10.2005
Policie zatkla

Krejãífiovy komplice
Praha, Seychely - mfd/km-Policie vãera
udûlala dal‰í zátah proti uprchlému
podnikateli Radovanu Krejãífiovi.
Obvinila ho z dal‰ího trestného ãinu -

padûlání bankovek. Navíc zadrÏela pût
jeho spolupracovníkÛ a u ‰estého udûlala
domovní prohlídku.
„Je to cílená kampaÀ. Nejdfiíve chtûli

zniãit mû, pak spustili stíhání mé Ïeny
Katefiiny pro praní ‰pinav˘ch penûz a teì
se snaÏí kriminalizovat mé kamarády a
pfiátele,“ fiekl vãera MF DNES ze Seychel
Radovan Krejãífi. Nyní pfiipravuje knihu o
sv˘ch kauzách a je pfiesvûdãen, Ïe
nejnovûj‰í policejní akce ho má od tohoto
zámûru odradit. „To se jim ale nepovede.
Knihu vydám,“ fiekl.
Vedle stamilionov˘ch podvodÛ a údajné

pfiípravy vraÏdy je nyní Krejãífi stíhán je‰tû
za padûlání bankovek, které na‰la policie
v jeho firmách pfii ãervnov˘ch domovních
prohlídkách. Navíc byl obvinûn ze
zloãinného spolãení a pokusu o podvod.
Podrobnosti k novému pfiípadu hodlá
policie zvefiejnit aÏ dnes. Jeho
spolupracovníky detektivové viní z toho,
Ïe mu pomáhali pfii fal‰ování penûz. Jestli
na nû bude uvalena vazba, to se rozhodne
dnes. Policie na‰la u Krejãífie bankovky v
hodnotû 250 milionÛ ‰v˘carsk˘ch frankÛ.
Drtivá vût‰ina z nich byly padûlky.
Na Seychelách je s Krejãífiem nyní jeho

spolupracovník Jifií Gavenda, kter˘ mu
pomáhá pfiipravovat knihu. I u nûho policie
vãera udûlala domovní prohlídku. Co
pfiesnû hledala, v‰ak není jasné.

***

âesko má povûst zemû,
kde korupce vítûzí

Praha - mfd/jab/‰lo-V‰echno je cinkl˘,
vole.
Toto je podtitul divadelní hry o fotbalové

korupci, se kterou právû vyráÏejí na turné
herci Jifií Lábus a Petr âtvrtníãek.
S jistou nadsázkou v‰ak vûta mÛÏe

charakterizovat i celkovou atmosféru v
âesku.

Pokračování na str.8

18.10.2005

B˘valí studenti vysoudili
ve ·trasburku od‰kodnûní

Brno-právo/Ivana Cihláfiová-Tfii b˘valí
studenti brnûnského Vysokého uãení
technického, dnes architekti Zdenûk
Hirn‰ál, Jifií Slezák a Martin La‰toviãka,
uspûli minul˘ t˘den se svou stíÏností u
Evropského soudu pro lidská práva ve
·trasburku. Jejich b˘val˘ pedagog,
pfiedlistopadov˘ komunistick˘ funkcionáfi,
se s nimi uÏ od dubna 1991 soudí o
omluvu za jejich postoje po listopadu 1989.
Soud uznal, Ïe bylo poru‰eno jejich právo

na soudní rozhodnutí v pfiimûfiené lhÛtû a
kaÏdému z nich pfiifikl jako náhradu utrpûné
morální újmy pût tisíc eur (asi 150 tisíc
korun).
„Chápu to samozfiejmû jako satisfakci.

Vezmûte si, Ïe jsme vláãeni po soudech
za to, Ïe jsme se aktivnû úãastnili revoluce
v roce 1989. Je to ostuda ãeské justice, Ïe
pfiipustili, aby nás zaÏaloval komunistick˘
funkcionáfi, kter˘ proti nám bojoval pfii
revoluci, a Ïe se soudní proces táhne
takhle dlouho,“ fiekl vãera Právu Martin
La‰toviãka.
Cel˘ pfiípad, jedna z nejkfiiklavûj‰ích kauz

polistopadového ãeského soudnictví, totiÏ
vlastnû zaãal v lednu 1990, kdy studenti
architektury na shromáÏdûní sepsali
listinu, v níÏ vyslovili nedÛvûru tehdej‰ímu
odborném asistentovi, pfiedsedovi fakultní
základní organizace KSâ Janu Sná‰elovi.
V dokumentu, kterou za fórum studentÛ
podepsali právû Hirn‰ál, Slezák a
La‰toviãka, Sná‰ela oznaãili za kariéristu
a demagoga poplatného reÏimu, kter˘
své postavení zneuÏíval proti lidem na
fakultû.
Sná‰el si to ale nechtûl nechat líbit a

podal na v‰echny tfii Ïalobu na ochranu
osobnosti, ve které Ïádá, aby se mu
omluvili. Bûhem mnoho let trvajícího sporu
daly soudy Sná‰elovi nûkolikrát za pravdu,
rozsudek byl ale nakonec vÏdy zru‰en.
Naposledy nafiídil b˘val˘m studentÛm

omluvu Mûstsk˘ soud v Brnû vloni v
ãervnu.
Proti verdiktu se ale opût odvolali a

zároveÀ se obrátili na Ústavní soud (ÚS).
Nesouhlasili totiÏ s tím, Ïe soudy
opakovanû odmítly, aby se vedlej‰ím
úãastníkem sporu stala jejich b˘valá ‰kola.
Nakonec u ÚS mûli ‰tûstí, protoÏe ten

jim vloni v prosinci vyhovûl. Podle jejich
advokáta Jaroslava BroÏe se jedná o
klíãové rozhodnutí, které má pro v˘sledek
sporu mnohem vût‰í v˘znam neÏ verdikt
ve ·trasburku.
„Ústavní soud tím akceptoval na‰i obranu.

Od zaãátku jsme tvrdili, Ïe moji klienti
vystupovali jménem ostatních studentÛ,
ne jako soukromé osoby, a Ïe ‰lo o v˘kon

politick˘ch práv. Rozsudek ve ·trasburku
není o podstatû sporu, ale o té hanbû, Ïe
to tak dlouho trvá,“ fiekl Právu BroÏ.
Pfiípad se rozhodnutím ÚS vrátil po témûfi

15 letech na zaãátek. Nov˘ termín jednání
u brnûnského mûstského soudu ale podle
vãerej‰ího vyjádfiení pracovnice soudní
kanceláfie dosud nebyl stanoven.
Pokraãování kauzy totiÏ o fiadu mûsícÛ

zdrÏelo Sná‰elovo odvolání proto
dubnovému rozhodnutí mûstského soudu,
kter˘ na základû závazného nálezu ÚS
rozhodl o pfiipu‰tûní Vysokého uãení
technického jako vedlej‰ího úãastníka
sporu. O zamítnutí Sná‰elovy stíÏnosti
rozhodl brnûnsk˘ krajsk˘ soud aÏ koncem
záfií. Zatímco advokát BroÏ je ohlednû
v˘sledku sporu optimistick˘, architekt
La‰toviãka si jej po tom v‰em netroufá
odhadnout. Míní ale, Ïe aÈ to dopadne
jakkoliv, ãeská justice z toho bude mít
jenom ostudu.
La‰toviãka zároveÀ potvrdil, Ïe se

Sná‰elovi za Ïádn˘ch okolností nikdy
neomluví. „Tu v˘zvu tenkrát odsouhlasilo
na fakultû asi sto nebo sto padesát lidí a
my jsme byli jen jejich pfiedstavitelé. Já se
nemÛÏu a ani nechci omluvit za nû
v‰echny. A navíc, kdybych se omluvil, tak
bych popfiel v‰echno, co jsem za revoluce
udûlal,“ fiekl b˘val˘ student Právu.

 ***

vodn˘ch slalomárov bratov Hochschörne-
rovcov ich susedmi po návrate z úspe‰nej
súÈaÏe.
Hoci ani ja samozrejme, netvrdím, Ïe poznám
v‰etk˘ch susedov z toho ná‰ho vchodu. Aj
minule ma, sediac na laviãke pred vchodom,
prekvapila dlhonohá brunetka...
“...PetrÏalka je úÏasná t˘m
Ïe tam vlastne tá anonymita
robí ten génius loci
lebo to je to
v ãom sa môÏem cítiÈ bezpeãne
Ïe môÏem existovaÈ bez toho
aby mi niekto nazeral do du‰e
alebo hocikam...”

(Juro, 19)
(Citácie pochádzajú z kniÏky “Engerau”, ktorú
zostavili z rozhovorov s obyvateºmi PetrÏalky
Ida Îelinská a Fedor Bla‰ãák. KniÏku vydalo
Centrum komunitného organizovania, ktoré
okrem toho práve v PetrÏalke za pomoci
bezdomovcov buduje bludisko. Vrelo vám ju
odporúãam, nech ste odkiaºkoºvek.)

***
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Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT

je opût k dostání v Liquor Stores

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

Postarám se
o star‰í lidi

Zku‰ená  a spolehlivá o‰etfiovatelka
ze Slovenska

s dvanáctiletou praxí hledá
dlouhodobé zamûstnání
u star‰ích lidí - peãování

o jednotlivce i dvojici.
Hovofiím slovensky, ãesky a
anglicky. Mám vlastní auto i

fiidiãsk˘ prÛkaz. Volejte:
Mobil: 416/939-6640
DomÛ 416/880-3117.

1525-22

 portable oven;
find what it can do for you...

call Pavel Zeman
Information: 1-866-850-3462

e-mail: info@remoska.ca
website: www.remoska.ca

20.10.2005
Rozpoãet pridal najviac

prírode
BRATISLAVA -sme (ij)-VíÈazne vychádza
z návrhu ‰tátneho rozpoãtu na budúci
rok Ïivotné prostredie. Pre túto oblasÈ
rozpoãet ráta v roku 2006 so sumou o
tretinu vy‰‰ou ako v tomto roku, teda o 12
miliárd.
Pomerne v˘razne si prilep‰ila aj oblasÈ
sociálnej pomoci, ‰kolstvo, zdravotníctvo
ãi obrana. Nárast plánovanej sumy je v
t˘chto prípadoch vy‰‰í ako oãakávan˘
rast cien i veºkosti ekonomiky.
Analytik ING DSS Pavol Ondriska si myslí,
Ïe zvy‰ovanie v˘davkov na obranu ãi
pôdohospodárstvo nie je najlep‰ou
cestou, “ak chce Slovensko budovaÈ
modernú spoloãnosÈ zaloÏenú na
znalostiach”.
Farmári dostanú o nieão viac ako v tomto
roku, hoci ekonómovia uÏ dlh‰ie kritizujú,

Ïe si toºko peÀazí od ‰tátu nezaslúÏia.
“Politick˘ cyklus v‰ak nepustí Ïiadnu
krajinu, ãi uÏ je pri moci pravica, alebo
ºavica,” dodal Ondriska.
Posledn˘ rozpoãet v tomto volebnom
období minul˘ t˘ÏdeÀ schválila vláda a
teraz ãaká na prerokovanie v parlamente.

***

Milan Lasica:
 K˘m si dokáÏem spomenúÈ

Bratislava-sme/MARTINA HABLÁKOVÁ-
Som iba komik. To tvrdí názov knihy
rozhovorov s hercom, reÏisérom i
glosátorom MILANOM LASICOM. Tento
t˘ÏdeÀ sa publikácia dostala na kniÏné
pulty. ·esÈdesiatpäÈroãn˘ majster slova
v nej hovorí o svojom Ïivote, práci,
priateºoch, o svojich názoroch.
Autorom knihy je textár a prekladateº Ján
·trasser, ktor˘ pri‰iel sám s nápadom na
knihu na jeseÀ 2004. Obaja páni sa potom
‰tyri mesiace sa stretávali v divadelnej
‰atni ·túdiu L+S, domovskej scéne
Lasicu.
Vo februári ste dov⁄‰ili 65 rokov,
bilancujete?
“Neviem presne, ão znamená
bilancovanie. Ja len odpovedám na
otázky. Hovorím o veciach, ºuìoch a
udalostiach, s ktor˘mi som sa v Ïivote
stretol.”
Pri‰iel uÏ ãas na spomienky?
“Pravdepodobne áno. Mám uÏ na to svoj
vek. Treba vyuÏiÈ ãas, k˘m si dokáÏem
spomenúÈ.”
Július Satinsk˘, vá‰ dlhoroãn˘ partner
na javisku, o sebe hovoril skôr cez
vlastné knihy. Nechceli ste to skúsiÈ
takto aj vy?
“Nie. Som síce autorom niekoºk˘ch kníh,
ale nepí‰em v nich o sebe.”
Dlho vás autor knihy prehováral?
“Nemusel ma ani nútiÈ, ani príli‰
prehováraÈ, mám k nemu dôveru. Oslovil
ma a dal mi ãas na rozmyslenie. Zaujímajú
ma rozhovory so známymi ºuìmi, rád ich
ãítam. âlovek sa v nich dozvie, ão si
dotyãn˘ myslí. K spolupráci preto pri‰lo
plynulo a podºa môjho pocitu aj dosÈ
r˘chlo.”
Preão Ján ·trasser? Dôverujete mu,
lebo spolupracujete spolu v divadle
alebo ste dlhoroãní priatelia?
“Nedá sa povedaÈ, Ïe sme priatelia.
Poznáme sa niekoºko desaÈroãí. Skôr sa
dá povedaÈ, Ïe sme známi.”
Keby ste rozhodovali o ministerskom
grante na napísanie knihy o slovenskej
osobnosti, kto by Àou bol?
“Slovensk˘ch osobností, o ktor˘ch sa
oplatí písaÈ, je urãite dosÈ. Historick˘ch aj
súãasn˘ch. Nedá sa robiÈ rebríãek. V
na‰ej histórii figuruje napríklad filozof Ján
Lajãiak, o ktorom veºa nevieme. Vieme,
Ïe bol vÏdy outsiderom v slovenskom
verejnom aj literárnom Ïivote. Pritom bol
veºkou osobnosÈou. Je ich veºa, na
ktor˘ch sa zabúda, a nie je to dobré.”
Na ktorú z tém sa vám hovorilo
najÈaÏ‰ie?
“Na Ïiadnu. Skôr tam boli témy, ktoré mi
boli blízke. Napríklad detstvo a divadlo. O
nich som hovoril s chuÈou. Mám pocit, Ïe
sme tam povedali v‰etko.”
Kniha sa tento t˘ÏdeÀ dostala na
kniÏné pulty. Budete sa zaujímaÈ o jej
predajnosÈ?
“Ak mi niekto povie, ako sa predáva a
bude to úspe‰ná správa, urãite ma to
pote‰í.”
A ão robíte práve teraz?
“Zaãínam na Novej scéne skú‰aÈ klasick˘
muzikál Hello, Dolly!”

***

Podle nejnovûj‰ího Ïebfiíãku organizace
Transparency International se v mífie
„vnímání korupce“ âesko dûlí o 47. aÏ 50.
pfiíãku s ¤eckem, Namibií a Slovenskem.
Ze zemí Evropské unie dopadly hÛfie uÏ
pouze Loty‰sko a Polsko. Loni bylo âesko
na jedenapadesátém místû.
„Zatímco hodnocení âeské republiky

dlouhodobû stagnuje, u jin˘ch zemí, které
se spoleãnû s námi staly nov˘mi ãleny
EU, mÛÏeme v posledních letech sledovat
trend neustálého zlep‰ování,“ prohlásila
fieditelka ãeské poboãky Transparency
International Adriana Krnáãová.

***
V˘chodoãe‰i Ïijí lépe

neÏ PraÏané
Praha -mfd (‰te, naj)- Vysoké pfiíjmy ve
velkomûstû nemusí znamenat, Ïe tam
lidé Ïijí spokojenûji.
Aãkoliv mají obyvatelé Prahy v prÛmûru
nejvy‰‰í mzdy a nezamûstnanosti se
obávat témûfi nemusí, nejvíce se sv˘m
Ïivotem jsou spokojeni lidé z
v˘chodoãesk˘ch metropolí, Hradce
Králové a Pardubic. Praha se umístila aÏ
na tfietím místû. Z krajsk˘ch metropolí si
nejvíce polep‰ila Jihlava.

MF DNES hodnotila 77 b˘val˘ch okresÛ
a v nûkter˘ch konkrétních pfiípadech i
jejich sídelní mûsta podle dvanácti
ukazatelÛ, jako je v˘‰e prÛmûrné mzdy,
ceny nemovitostí, ale i úmrtnost ãi poãet
vloupání do bytÛ, a z tûchto údajÛ

sestavila Index kvality Ïivota.
Pozici na prvním místû z loÀského roku

obhájil Hradec Králové. „Na‰e mûsto je
krásné. Jsme univerzitním mûstem,
nabízíme bohaté kulturní vyÏití, navíc je
tu v‰e dostupné v krátkém ãase,“ uvedla
námûstkynû královéhradeckého
primátora Pavla Finfrlová. Podle
sociologa Lumíra Gatnara je tfieba znát
pro hodnocení kvality Ïivota i úroveÀ
mezilidsk˘ch vztahÛ ãi potíÏe s
obstaráváním bydlení. „Svou roli pro
spokojenost mÛÏe hrát i fakt, Ïe lidé vidí,
Ïe toho, co mají, je více, neÏ je za
hranicemi mûsta,“ uvedl.

***

âR chystá zvlá‰tní opatfiení
PRAHA-mfd-Pfiípravy na pfiípadnou
pandemii ptaãí chfiipky se rozbûhly v celé
Evropû. Ministfii zahraniãí unie v
Lucemburku dohodli akãní plán, podle
nûhoÏ by se mûlo proti nákaze
postupovat. Prevenci se chystá v˘raznû
zpfiísnit i âeská republika. Pokud bude v
následujících dnech v ¤ecku potvrzen
ãlovûku nebezpeãn˘ virus ptaãí chfiipky,
pfiijme âesko „mimofiádná opatfiení“.
¤editel tuzemské Státní veterinární
správy Milan Malena nyní trvá na tom, Ïe
souãasnou situaci lze povaÏovat
pfiedev‰ím za „veterinární problém“.
Kdyby v‰ak do‰lo k zavleãení nákazy na
území EU, celou vûc by zaãala
koordinovat Evropská komise. „¤e‰ily by
se v˘raznû pfiísnûj‰í podmínky pro
velkochovatele, kontrola pohybu osob
mezi státy unie a také opatfiení vÛãi
drobn˘m chovatelÛm,“ fiíká ministr
zemûdûlství Petr Zgarba.
Nûkolik doporuãení uÏ pfiitom v âesku

funguje v praxi. Jde napfiíklad o zákaz
dovozu drÛbeÏe nebo vajec ze zemí, kde
se nákaza vyskytuje. Dal‰í doporuãení,
jako dezinfekce vstupÛ do chovÛ ãi
zasíÈování oken a vûtracích otvorÛ, by
mohla pfiejít do praxe podle situace.
Veterináfii svá doporuãení je‰tû roz‰ífiili.

„Chovatelé by mûli kaÏdodennû
kontrolovat zdravotní stav drÛbeÏe,“ fiíká
mluvãí Státní veterinární správy Josef
Duben. Povinností chovatelÛ je navíc
hlásit podezfielé pfiíznaky jako
nechutenství ãi men‰í sná‰ku vajec.
Ptaãí chfiipka mÛÏe b˘t pro tuzemské

chovatele velk˘m problémem. V âeské
republice je pfiibliÏnû sedm set velkochovÛ
a statisíce mal˘ch chovatelÛ. Celkovû se
tu chová asi ãtyfiicet milionÛ kusÛ rÛzn˘ch
druhÛ drÛbeÏe. Virus ptaãí chfiipky, kter˘
mÛÏe ohrozit i ãlovûka, pfiitom zpÛsobuje
úhyn témûfi sta procent zvífiat.

***

Pokračování ze str. 7
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Maria Gabánková
Štefan Galvánek

se zúčastní výstavy

Portrait
Who and What are You?

contemporary explorations of portraiture

A juried exhibition of 33 works by the Ontario Society of Artists

Varley Gallery
216 Main Street, Unionville, Ontario L3R 2H1

905/477-9511
www.varleygallery.ca

***
29.9.-27.11.2005

Otevřeno: Úterý-sobota 10:00-17:00, neděle 12:00-17:00

M. Gabánková při zahájení výstavy

Pát˘ roãník Nocturen zahájen
Jak zajisté fandové tohoto cyklu klasické a jazzové hudby vûdí, na pofiadu mûli b˘t manÏelé Ivan a Katarina Îenatí. BohuÏel autonehoda zpÛsobila, Ïe museli své
hostování zru‰it. TakÏe titíÏ umûlci, ktefií právû pfied pûti lety otevírali Nocturna - pfiesnûji Ivan Îenat˘, kterého do Toronta pfiivedl pan Kubálek, nemohli nanovo otevfiít
jejich roãník pát˘. A tak musel organizátor dr. Milo‰ Krajn˘ hledat nanovo - aÏ na‰el - byl jím právû Antonín Kubálek. Pianista zahájil koncert litomy‰lsk˘m rodákem
Bedfiichem Smetanou (1824-1884), uvedením kouzelné skladby Oves, jedním z deseti âesk˘ch tancÛ, které skladatel napsal jiÏ v dobû své hluchoty. Za základ mu
poslouÏila národní píseÀ z Erbenovy sbírky Prostonárodní písnû a fiíkadla. Pak pfii‰el Vítûzslav Novák (1870-1949), rodák z Kamenice nad Lipou. Tak trochu neprávem
opomíjen˘ si myslím. KdyÏ zahraje pan Kubálek Smutek - Neklid - Lásku tohoto pfiedstavitele moderní ãeské hudby (kter˘ si ve ‰kole nevedl moc dobfie v matematice
a fyzice), pak si mÛÏete b˘t jisti, Ïe cítíte pfiesnû to, co skladatel napsal. Nu a je tady hukvaldsk˘ Leo‰ Janáãek (1854-1928), jeden z nejoriginálnûj‰ích zjevÛ ãeské hudební
moderny a v˘znamn˘ folklorista, se svou zvukovû velice zajímavou klavírní impresionistickou skladbou V mlhách. Skladatel, kterého ve svûtû vedle Dvofiáka znají snad
nejlépe a kupodivu mu i rozumûjí, coÏ se nedá fiíct o publiku domácím. BohuÏel.

Druhá polovina byla vûnována svûtové
tvorbû - na fiadu pfii‰el jeden z
nejv˘znamnûj‰ích skladatelÛ 19. století,
romantick˘ hambursk˘ rodák Johannes
Brahms (1833-1897) se sv˘mi logicky
sevfien˘mi klavírními skladbami shrnut˘mi
pod názvem Waltzes, Op. 39. Klavírista
pfiipravil svému obecenstvu na
Masaryktownu jejich v˘bûr. Upfiímnû se
doznávám, Ïe Brahms byl pro mû sv˘m
zpÛsobem objev. Anebo Ïe by to zpÛsobil
bezprostfiední dojem z interpretace
klavíristovy? Ani to nepopírám. Nu a tím
posledním, co vze‰lo z rukou na‰eho
klavíristy, byl Frederic Chopin (1810-1849),
jeho Andante Spianato a Polonaise Brillante,
Op. 22. Málokter˘ skladatel je spojován jen
s jedin˘m nástrojem - klavírem více neÏ
právû Chopin, kter˘ se narodil v Zelazowe
Woly, v malé vesniãce nedaleko Var‰avy.
Byl zázraãn˘m dítûtem, které umûlo kreslit
karikatury i psát ver‰e. Ale ze v‰eho nejradûji
improvizoval na klavír. A posléze i
komponoval. Aã je to k nevífie, tvrdí se, Ïe z
du‰e nemûl rád vefiejná vystoupení, ale i tak
Ïe jich ve svém Ïivotû absolvoval na tfiicet.
¤íká se o nûm, Ïe jako klavírista vysoce
pfievy‰oval ostatní virtuózy 19. století, a jako
skladatel se také zasadil o zmûnu v˘razu
klavírní hudby. Jeho pfiítel Robert Schumann
popsal nováãkovsk˘ styl ChopinÛv jako “dílo
v kvûtech ukryté”.
Ov‰em nejvût‰ím pfiekvapením veãera bylo

vystoupení desetileté dcerky klavírního
virtuóza (mistr nemá tato slova pfiíli‰ rád, pr˘
neví, co si má pod tím pfiedstavit) Antonína
Kubálka a Patricie Kubálek. Oba rodiãe s
velkou p˘chou sledovali suverénní hru své
dcery, která se pfiedstavila první vûtou
Beethovenovy Sonáty F dur, Op.10 ã. 2,
kterou zahrála po vzoru svého otce zpamûti.
Co mÛÏe b˘t pro nûkteré z nás nové, je

objevení jeho talentované dcery Karoliny. V
prosinci jí bude teprve jedenáct, ale s
Beethovenem si jen pohrávala. Zpamûti a
na klavír. Zhruba pfied dvûma lety jsem ji
vidûla s houslemi. A tady vám nabízím nûco
málo vût ze setkání s celou rodinu
Kubálkov˘ch.
“Jste hrdá na svoji dceru?”, zeptala jsem

se snad aÏ zbyteãnû naivnû Patricie
Kubálkové, Karolinãiny maminky a manÏelky
klavírního virtuóza Antonína Kubálka.
„Moje dcera mû ãiní velmi hrdou, zejména

v tomto dni.“
Není se co divit. Vefiejné vystoupení, a s

tátou k tomu, na jednom veãeru, to uÏ je
vskutku siln˘ proÏitek.
Kdysi jsem vidûla usmûvavou dívenku hrát

na housle, dnes na klavír - proã zmûnila
nástroj?
Tehdy je‰tû povaÏovala housle za

jednodu‰‰í, dnes je tomu opaãnû. Ale hrála
na oba hudební nástroje uÏ od maliãka.
Sama Karolina potvrzuje, Ïe jí klavír pfiipadá

jednodu‰‰í a pfiirozenûj‰í. MoÏná skuteãnost,
Ïe klavír za kaÏd˘ch okolností vydává tón,
kdeÏto u houslí si jej musí muzikant vytvofiit,
nûkteré nadûjné ‰koláky od strunného
nástroje odrazuje. Karolina v‰ak housle i za
okolnosti nároãného cviãení neodloÏila.
Ov‰em je to pro ni tûÏké, jak uvedl otec
Antonín Kubálek. A dokonce uÏ si ani nepfieje
b˘t profesionální muzikantkou. Její desetiletá
dûtská du‰iãka touÏí po bílém plá‰ti
zvûrolékafie s tím, Ïe hudební vzdûlání a
profesionální pfiíprava na dráhu muzikanta
by se jí stala pouh˘m hobby. Zcela evidentnû
by to byla ‰koda. Jeden dnes je‰tû neví.

Karolinka se dnes pfiipravuje na vefiejné
vystoupení v Newmarketu. Byla vybrána
spoleãnû se tfiemi dal‰ími dûtmi, aby se
prezentovala na vefiejném vystoupení 15.
ledna 2006. TakÏe tvrdû pracuje.
Karolinãin otec je evidentnû potû‰en, Ïe

dcera nezklamala a Ïe si i tady vedla
suverénnû. Hrála zpamûti, bez not.
„Jaké máte s dcerou plány?“
„To, co bude dûlat v Ïivotû jí neplánuji.

Musí se rozhodnout sama. Ov‰em mám tak
trochu strach z jejího talentu, protoÏe zrovna
tak dobfie jako na klavír hraje i na housle. I
kdyÏ je mi jí tak trochu líto, Ïe ve sv˘ch letech
musí tolik cviãit. Jinak to ale nejde. Jsem s
jejím postupem velice spokojen˘. Já jsem v
jejích letech je‰tû ani nevûdûl, jak piano
vypadá.“
„Dneska jste hrál bez not, vÏdycky bez nich

hrajete, kolik skladeb nosíte ve své pamûti?“
„Tak dva recitálové programy, pfiiãemÏ

jeden trvá pÛldruhé hodiny.“
„Je moÏné pfii hraní myslet na nûco jiného?“
„No, nemûlo by se, ale stává se to.“
„A vám se to uÏ stalo?“
„…ani nevím jak, ale nûkdy si uvûdomím,

Ïe vÛbec nevím, kde jsem…“
„Stalo se Vám nûkdy, Ïe jste udûlal chybu?

Jak to profesionálové kamuflují?“
„To se nepfiiznává - samozfiejmû Ïe

nedûlám chyby (liché tvrzení provázel
lehounk˘ úsmûv spiklence). MÛj profesor
na konzervatofii mi poradil jediné: nic
nepfiiznávat. Jednou jsem hrál na na interním
studentském veãírku a mûl jsem mal˘
pamûtní zkrat. A jak jsem dohrál, tak za
mnou zaãali chodit jiní studenti a fiíkali mi,
jak to bylo krásné a bájeãné, a já jsem se
doznal k tomu, Ïe jsem na jednom místû
udûlal chybu. MÛj profesor úplnû zblednul,
vzal si mû stranou a stra‰nû mnû vynadal: ty
jsi úpln˘ pitomec, nikdy se nepfiiznávej k
tomu, Ïe jsi udûlal chybu, protoÏe oni to asi
vÛbec nepoznali, ale teì to bude vûdût celej
svût.“
„Jak se díváte na pofiádání Nocturen na

Masaryktownu?“
„Samozfiejmû Ïe je to dobfie, Ïe se konají.

Spousta muzikantÛ má moÏnost se tak
pfiedstavit. A nûkdy je to poprvé, kdy pfiijedou
do Kanady. Nocturna jsou vynikající nápad…“

„Jak vy jste dosáhl svûtového jména,
svûtové úrovnû?“
„NeboÈ jsem uÏ tady dost dlouho...“
„Sláva pfiece není otázka dlouhovûkosti...“
„Kdysi se novináfii pianisty Arthura

Rubinsteina ptali, ãemu Ïe pfiikládá
skuteãnost, Ïe kamkoli pfiijede a kdekoli
hraje, tak tam je vÏdycky vyprodáno. A on
odpovûdûl: V‰ichni si myslí, Ïe mû sly‰í
naposledy - to mu bylo asi osmdesát. (1887-
1982 - zemfiel mûsíc pfied sv˘mi

pûtadevadesát˘mi narozeninami - pozn.
autorky).
Dostalo se mi zajímavé odpovûdi. Ostatnû,

jako vÏdycky, protoÏe pan Kubálek je mj.
obdarovan˘ i úÏasn˘m smyslem pro humor.
A umí bezvadnû vyprávût, je bezprostfiední
a vynikající spoleãník. NIkdy nemluví o sobû,
ale to, co by chtûl o sobû sdûlit, fiekne
zprostfiedkovanû. A vy si to ale musíte umût
v tom sdûlení pfieãíst.
 Nocturna, na nichÏ jsme kromû stál˘ch

posluchaãÛ uvítali i manÏele Sonju a Tomá‰e
BaÈovy, budou pokraãovat v následujícím
mûsíci. Opût v nedûli, 6. listopadu, uvítáme
dal‰ího klavíristu svûtového jména - Borise
Krajného, bratra dr. Milo‰e Krajného - otce
my‰lenky Nocturen. Zajisté si vzpomenete
na jeho velice úspû‰n˘ koncert pfied dvûma
lety. 27. listopadu to bude smyãcové kvarteto
Penguin Quartet, 11. prosince se setkáme s
jazzem Jifiího Grosmana, 22. ledna pfií‰tího
roku k nám bude promlouvat prof. Ian Scott
o Mozartovi, Jazz Trio Drew Jureãka si
poslechneme 26. února a nakonec to bude
basbarytonista Zdenek Plech. Program
opravdu nabit˘ a kvalitní, jako vÏdy. “Navíc
mají jeden koncert pfiedplatitelé zdarma.
Jako bonus,” uvedl organizátor tohoto
hudebního cyklu dr. Milo‰ Krajn˘. Ov‰em,
nezapomeÀte si udûlat rezervaci, tentokráte
bylo také vyprodáno. MÛÏete svoje
pfiedplatné uhradit i na dálku Visa, Master ãi
American Express kartiãkou, ov‰emÏe
moÏnost ‰ekem a po‰tou nevymizela.
Podrobnûj‰í informace na tel.: 416/439 4354
anebo pfiímo do restaurantu Praha 416/289
0283.

Text a foto: Vûra Kohoutová
***

Antonín a Karolína Kubálkovi
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Ont. reg. # 1032252

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

SLOVAKOTOUR

V˘hodné letenky do âech a na Slovensko
Podzimní v˘prodej

Praha, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice

MoÏnost zakoupit lístky do dal‰ích evropsk˘ch mûst

Zimní dovolené
Ont. Reg. # 2631380

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

Letters

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
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net

Letní a podzimní slevy do celé Evropy!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

SEAT SALE TO EUROPE

PRAHA

6. listopadu - 12. prosince 2005

OD 599 dolarů  plus daň 157 dolarů

Beethovenova papírová stopa
V zajímavém a moudrém textu v NY Times (Beethoven’s Paper Trails) zmiÀuje se autor Edmund Morris o nedávném objevu
v Pensylvánii, Beethovenovû zápisu pianové verze jeho známého díla Velká fuga pro smyãcov˘ kvartet, Opus 133, datovaném
1829, coÏ byl poslední cel˘ rok skladatelova Ïivota.

Ten záznam je objevn˘, pí‰e pan Morris,
neboÈ Beethoven byl fyzická osobnost,
která zmáhala notov˘ papír svou hudbou,
inkoust stfiíkal na v‰echny strany, pera
praskala a obãas i papír byl roztrhán. Nic
co by se podobalo poklidnému písafiství J.
S. Bacha, jehoÏ rozvlnûné záznamy
pfiipomínají stûÏeÀ lodi na rozboufieném
mofii, ãi chvatné dokonalosti W. A. Mozarta.
Jejich záznamy jsou v˘sledkem myslí jiÏ
pfiedem pfiipraven˘ch.
Dále pí‰e pan Morris, Ïe ten, kdo i dnes

pracuje podobnû jako Beethoven je
francouzsk˘ malífi Bernard Dufour. Lze z
nûj vytu‰it okamÏik váhání, kdy jeho ruka
se vztahuje pro vybrané pero a to ponofiuje
do kalamáfie, zvûdavost, jak˘m smûrem
vydá svou tvÛrãí energii. MÛÏeme vycítit
jeho zápas a pfiitom jeho slast jej podnikat
v onom úsilí za koneãností v˘razu.

To v‰e jako úvod k úvaze klíãové, jeÏ
t˘ká se i jin˘ch profesí. Úvaze o odlid‰tûní
tvÛrãí ãinnosti v na‰í poãítaãové epo‰e.
Je dobfie známo, Ïe mnoho mlad˘ch

architektÛ neumí kreslit a spoléhají se na
poãítaãové obvody, které mají ztvárnit
jejich pfiedstavu. Neumí ani sv˘ma rukama
vytvofiit model pfiipravovaného díla, pí‰e
pan Morris.
Odtud ocitá se u spisovatelÛ, stejnû jako

v‰ech, kdoÏ se chtûjí písemnû vyjádfiit.
Sklenûná obrazovka tûhotná nespoãtem
barevn˘ch bodÛ záfií dnes pfied oãima
kaÏdého, kdo takto chce nûco sdûlit. Jeho
slova ‰ífií se bezmála rychlostí svûtla ke
komukoliv a spoluvytváfiejí elektronick˘
limbus.
Dále se zmiÀuje o mnoh˘ch rukopisech s

nespoãetn˘mi ‰krty a opravami, nûmém
to svûdectví autorovy snahy po v˘razu, po
sdûlení my‰lenky.
Profesor Morris uzavírá svou staÈ: Co

mne dûsí je skeln˘ pohled studentÛ, ktefií
ne Ïe by se o mou pfiedná‰ku nezajímali,
ale v podstatû jsou myslí jinde.
Nenaslouchají, ale pozorují. Pro nû jsem
jen nejposlednûj‰ím v Ïivotní posloupnosti
pfiedstav, dal‰í mluvící hlava.
Zvlá‰tní, pro mnohé moÏná nepochopená

slova, pro jiné slova zneklidÀující ba hodná
pozornosti a zamy‰lení. Myslím, Ïe jim
rozumím aÏ moc dobfie. Jsem sám písafi
amatér a jakkoli si libuji v pohodlnosti
poãítaãe, mívám nejednou pocit, Ïe ono
mnohem lopotnûj‰í sepisování na psacím
stroji, se sklenkou nezbytného tekutého
papíru na likvidaci pfieklepÛ po ruce, vedlo
mne k vût‰í zodpovûdnosti a peãlivosti.
Co mne ale dûsí více, (aã v podstatû se

mne to uÏ net˘ká) je dne‰ní tvorba resumé,
nezbytného dokumentu pro ucházení se
o místo, pokud moÏno tedy tzv. lep‰í místo.
Takov˘ dokument dnes tvofií pro uchazeãe
specializovaní odborníci za pouÏití
pfiíslu‰n˘ch softwarÛ a struktury, které i
dokonalého blba mají uãinit v oãích
pfiijímací komise nebo dÛleÏitého
podnikového funkcionáfie tím
nejskvûlej‰ím kandidátem na vypsané
místo.
Je to, v samé podstatû, ‰alba a klam.

NeboÈ, pokud se kandidát není schopen
na úrovni a pravdivû vyjádfiit o sv˘ch
schopnostech a zku‰enosti, pak jeho

úspûch nebo neúspûch pohovoru mûl by
tomu odpovídat.
Hola, kdepak se to packáte ve sv˘ch

po‰etil˘ch úvahách, pane Cícha! âas
oponou trhnul a zmûnûn svût...
Zvlá‰tní to doba. Mohlo by ale b˘t

mnohem hÛfie. A ‰patnû je na mnoh˘ch
místech zemûkoule.
Myslím v‰ak, Ïe dne‰ní technika (aã v

mnohém není neÏ jí dûkovat), ale hlavnû
poÏadavky pokroãilé konzumní
spoleãnosti mnohdy pfiipomínají euforii
opilcovu v den pitky a ráno plné mrzutosti,
bolehlavu a pocitu beznadûje.
Ponûkud lapidárnû pfiirovnáno: mne ani

ta nejkrásnûj‰í dáma s nádhern˘m
poprsím, leã zjevn˘m to dílem plastického
chirurga, nepovzbudí ani ke konverzaci.
Na to má sotva vliv, Ïe uÏ jsem stafieãek.
Jsem si jist, Ïe by tomu tak bylo i pfied lety,
kdy svût, zdá se mi, byl je‰tû normálnûj‰í...

Vladimír Cícha -Vancouver
***

17 Lafferty Street,
 Etobicoke ON

M9C 5B5

CANADA

Ponúka
drevené hraãky a darãeky

 zo Slovenska a âiech:

www.evasimport.com
email: evasimport@evasimport.com

Toll Free: 1-888-552-6111
Tel: 416-621-4750
Fax: 416-621-6348

Odpovûì Hany Mrázové
Vladimíru Cíchovi

Dûkuji panu Cíchovi za srdeãné pozdravy
v minulém ãísle a upfiímnû opûtuji. Tû‰í
mne, Ïe máme v podstatû stejn˘ Ïebfiíãek
hodnot. Jak pí‰e Ale‰ Bfiezina, …pan
Cícha mûl zfiejmû na mysli nejasn˘ vztah
Michaelle Jean ke quebeck˘m
separatistÛm?, jenÏe o tom není v ãlánku
Vladimíra Cíchy ani zmínka. Jeho nelibost
nad jejím jmenováním se proto zdá b˘t
vyvolána jejím pÛvodem. Jin˘ argument
tam prostû NENÍ.
V období jmenování Michaelle Jean jsem
byla mimo Kanadu a tudíÏ nebyla
informována o mírné kontroverzi, která o
její osobû v té souvislosti v médiích
probûhla.
Pak pfii‰el Satellite a jako ãtenáfi mohu
vycházet pouze z toho, co pisatel napí‰e
a ne z toho, co si myslí, ale nevyjádfií.
Osobnû souhlasím s jmenováním
Michaelle Jean a není Ïádn˘ dÛvod se
domnívat, Ïe nebude stejnû úspû‰nû svoji
funkci plnit jako její pfiedchÛdce.

H. Mrázová-Toronto
***

Vzkaz V. Cíchy: Jsem rád, Ïe je se
jmenováním M. Jean spokojena. Ostatnû,
na‰e vláda kanadská dopou‰tí se vût‰ích
sekÛ neÏ je tento.
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âe‰i i Slováci
do baráÏe

V kvalifikaci na  MS v Nûmecku skonãilli ãe‰tí
a sloven‰tí fotbalisté na druhém místû ve
sv˘ch skupinách a musí absolvovat baráÏ,
která se hraje 12. a 16. listopadu 2005. Postup
do baráÏe byl více neÏ dramatick˘. âe‰i po
prohfie doma s Holandskem museli zvítûzit ve
Finsku, zatímco Slováci museli získat ve dvou
zápasech doma nejménû ãtyfii body. BaráÏ
zahajuje âR v Norsku, zatímco Slováci budou
hrát prvé utkání ve ·panûlsku.

***
âESKO - NIZOZEMSKO 0:2

Naposledy dobyli Letnou loni Japonci, minulou
sobotu veãer se to povedlo NizozemcÛm. Po
trefách van der Vaarta a Opdama uÏ mohli
oslavovat postup na MS, ãesk˘ t˘m ãekal
reparát v Helsinkách.
Hosté od poãátku kontrolovali hru, v klidu
kombinovali a netlaãili se zbrkle do útoku.
Chvílemi to vypadalo, Ïe si hraje oranÏová
koãka s bílou my‰í. Zejména kdyÏ útoãili po
své pravé stranû, kde proti nim stál pomalej‰í
Jiránek a permanentnû hofiící ·tajner. KdyÏ
uÏ se domácí dostali do brejku, zasáhl sudí
Sars. Hledi‰tû se právem zlobilo v 25. min,
kdy Boulahrouz zastavil stoprocentním
penaltov˘m zákrokem Baro‰e. AÏ o tfii mnuty
pozdûji dal‰í faul z Baro‰e zoufalého
Boulahrouze ocenil pokutov˘m kopem. Pfii
jeho exekuci sudí nejprve zastavil Rosického,
protoÏe vybûhl pfied písknutím. Van der Sar
pak ‰patnû kopnutou penaltu chytil! V tu chvíli
nikdo netu‰il, Ïe zaãíná konec ãeského snu o
vítûzství. Vzápûtí prolétli ãeskou obranou van
der Vaart s Robbenem, narazili si míã a prvnû
jmenovan˘ ho umístil po zemi za âechova
záda. Vzápûtí po trestném kopu sice také
dostal ·tajner míã do sítû hostí, ale pro ofsajd,
v nûmÏ v‰ak byl do akce nezapojen˘ Jiránek,
sudí gól neuznal. Nizozemci mûli navrch a
âech se musel hodnû natáhnout po stfiele
Madura. Po rohovém kopu Robbena v‰ak
nekryt˘ Opdam hlavou zasadil domácím druh˘
úder. Branky: 32. van der Vaart, 39. Opdam.
17 478 divákÛ, poloãas 0:2.

***

Finsko-âesko 0:3
âe‰tí fotbalisté to dokázali! V Helsinkách
porazili góly Juna, Rosického a Heinze Finy a
v 1. kvalifikaãní skupinû skonãili druzí za
Nizozemskem. RumunÛm sklaplo.
„Pfiedvedli jsme kvalitní, koncentrovan˘ a
disciplinovan˘ v˘kon. Prostû dobrá práce, jak
já zkrácenû fiíkám. Zatím se nám povedlo
odvrátit první meãbol, ale dal‰í dva nás je‰tû
ãekají,“ uvedl trenér ãeské reprezentace Karel
Brückner. Branky: 6. Jun, 51. Rosick˘, 58.
Heinz. 11 234 divákÛ, poloãas 0:1. âesko:
âech - Grygera, Rozehnal, Ujfalu‰i, Mare‰ -
Poborsk˘, Galásek, Rosick˘ (85. ·tajner),
·micer (60. Polák) - Heinz, Jun (73. Kováã).

***

Tri potrebné body zachránil Hlinka
Slovensko-Estonsko 1:0

Slovenskí futbalisti preskoãili minulú sobotu
na Tehelnom poli predposlednú kvalifikaãnú
prekáÏku. Proti húÏevnat˘m Estóncom to bolo
víÈazstvo vôle. Súper stavil v‰etko na precíznu
defenzívu hru so snahou zuÏitkovaÈ kaÏdú
ponúknutú príleÏitosÈ pred brankárom
âontofalsk˘m. Dvakrát sa im naskytli, lenÏe
Smirnov a najmä Neemelo trestuhodne spálili
vyloÏené ‰ance. Na‰Èastie gól Hlinku vykúpil
trápiacich sa Slovákov. GÓL: 75. 12837
divákov

***

Na historick˘ postup staãila remíza
Slovensko-Rusko 0:0

BRATISLAVA - Slovenskí futbaloví
reprezentanti to dokázali! Po bezgólovej
remíze s Ruskom sa prv˘krát v dvanásÈroãnej
ére samostatnosti prebojovali zo skupiny
kvalifikácie majstrovstiev sveta do baráÏe. O
ich druhom mieste pri rovnosti bodov rozhodlo
lep‰ie celkové skóre v súÈaÏi. Pred 22 317
divákmi rozhodoval Rosetti (Tal.)

***

Gambrinus liga
Marila Pfiíbram-Tescoma Zlín 3:0 (0:0) 4282,
Mladá Boleslav Viktoria PlzeÀ 2:2 (1:2), SIAD
Most-Slavia Praha 0:3 (0:0) 6729, Slovan
Liberec Sigma Olomouc 2:0 (1:0) 4450, Brno-
Jablonec 1:1 (1:1) 2460, Sparta Praha-Chmel
Bl‰any 5:2 (2:1) 6758, Vysoãina Jihlava-Teplice
0:4 (0:1) 2975,  Slovácko-Baník Ostrava 0:0
(0:0) 6215.

Tabulka
1. Liberec 9 7 1 1 16:5 22
2. Teplice 9 7 1 1 17:7 22
3. Pfiíbram 9 5 2 2 16:10 17
4. Slavia 9 4 3 2 16:12 15
5. Boleslav 9 4 2 3 18:16 14
6. Jablonec 9 4 1 4 15:14 13
7. Sparta 9 4 1 4 13:13 13
8. Olomouc 9 4 1 4 11:13 13
9. PlzeÀ 9 3 3 3 12:11 12
10. Jihlava 9 3 2 4 9:15 11
11. Most 9 3 0 6 12:14 9
12. Slovácko 9 2 3 4 9:11 9
13. Ostrava 9 2 3 4 9:12 9
14. Zlín 9 2 2 5 8:13 8
15. Bl‰any 9 2 2 5 10:21 8
16. Brno 9 0 5 4 9:13 5

Kladno 3:0, Karlovy Vary-Pardubice 4:2, Litvínov-
Sparta 4:3.  15. kolo: Sparta-Liberec 0:3, Vsetín-
Litvínov 1:2, Tfiinec-Budûjovice 1:4, Vítkovice-
Pardubice 5:1, Znojmo-Karlovy-Vary 1:2, Kladno-
Slavia 4:2, PlzeÀ-Zlín 4:0.
Pfiedehrávka: Slavia-Pardubice 5:1.

CorgoÀ liga
13. kolo: Inter-Dubnica 0:3, Trenãín-Trnava
0:0, PetrÏalka-Îilina 1:1, Banská Bystrica-
Nitra 2:0, RuÏomberok-Púchov 3:1.

Tabuºka
1. Trnava 13 9 1 3 21:10 28
2. RuÏomberok 13 8 1 4 23:11 25
3. Artmedia 13 7 3 3 20:15 24
4. Îilina 13 7 1 5 28:21 22
5. B. Bystrica 13 7 0 6 19:12 21
6. Trenãín 13 5 3 5 11:12 18
7. Nitra 13 5 2 6 16:19 17
8. Inter 13 3 3 7 10:21 12
9. Dubnica 13 2 4 7 13:23 10
10. Púchov 13 2 2 9 12:29 8

Hokejová extraliga
11. kolo: Zlín-Trinec 4:2, Karlovy Vary-Vsetín 7:4,
Budejovice-Liberec 2:1, Kladno-Vítkovice 8:4,
PlzeÀ-Sparta 4:1, Znojmo-Pardubice 2:1, Slavia-
Litvínov 4:1.12. kolo: Znojmo-PlzeÀ 4:2, Tfiinec-
Karlovy Vary 4:5, Vsetín-Budûjovice 2:4, Litvínov-
Liberec 4:4, Kladno-Zlín 1:2 v prodl., Pardubice-
Slavia 3:3, Sparta-Vítkovice 4:2. 13. kolo: Vítkovice-
Tfiinec 3:1, Zlín-Pardubice 0:1, Karlovy Vary-Litvínov
4:2, Budûjovice-Znojmo 2:2, PlzeÀ-Kladno 2:3 v
prodl., Liberec-Vsetín 4:1, Sparta-Slavia 1:3.14.
kolo: Slavia-Vsetín 2:0, Vítkovice-PlzeÀ 6:1,
Znojmo-Zlín 1:1, Tfiinec-Liberec 2:2, Budûjovice-

Tabulka
1. Slavia  16 57:22 37
2. Zlín 16 28:22 29
3. Znojmo  15 31:26 28
4. Budûjovice  15 35:28 27
5. Kladno  15 42:34 26
6. Vítkovice  15 42:36 26
7. Liberec  15 33:28 23
8. K. Vary  15 36:37 20
9. Pardubice  16 36:38 20
10. Sparta  16 45:48 18
11. PlzeÀ  15 31:38 17
12. Litvínov  15 33:47 13
13. Tfiinec  15 36:52 13
14. Vsetín  15 21:50 3

Liga mistrÛ
Tûsnû pfied uzávûrkou prohárla Sparta doma s
Arsenálem 0:2, kdyÏ obû branky vstfielil uzdraven˘
Henry. PetrÏalka si pfiipsala dÛleÏit˘ bod v
Glasgowû, kdyÏ dokázala Pfiekvapivû remízovat s
Rangers 0:0.
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NHL se probouzí ze spánku
JestliÏe se nûjak˘ outsider dostane do finále, hovofií se na tomto kontinentu o Popelce. NHL v‰ak v tûchto dnech pfiipomíná spí‰e její kolegyni ·ípkovou RÛÏenku, která se
probouzí z narkózy. Pfii resuscitaci mají pomoci nová pravidla, otázkou je, jestli tato opatfiení jsou spí‰e kosmetické ‰minky nebo skuteãnû nûco Ïivotodárného. Více branek
neznamená, Ïe je hra zajímavûj‰í a jist˘ jeden bod za remízu a dva body pfii pfiípadn˘ch samostatn˘ch nájezdech motivují spí‰e k pasivitû, neÏ k tomu, aby se rozhodlo jiÏ
v normálním ãase. Pfiesto jiÏ první utkání v Torontu bylo zajímavé, jak potvrdili i hráãi po utkání.

Toronto-Ottawa 2:3
(1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Branky: 2:58, Bryan McCabe 1 (pfiesilovka)
(Tomá‰ Kaberle, Jason Allison), 58:29, Eric
Lindros 1 (Tomá‰ Kaberle, Aki Berg)-54:12,
Daniel Alfredsson 1 (Jason Spezza, Wade
Redden), 58:58, Daniel Alfredsson 2 (Jason
Spezza, Dany Heatley), Nájezdy: Alfredsson.
Stfiely na branku: 25:26. Pfiesilovky 11:6. VyuÏití:
1:0.  DivákÛ: 19300.
Dramatické utkání, ve kterém poprvé v NHl
rozhodovaly samostatné nájezdy. Prvních ãtyfiicet
minut spí‰e pfiipomínalo babí léto neÏ tvrdou
kanadskou zimu, aãkoliv v severním Ontariu se
objevil jiÏ první sníh. Pomal˘ led vyhovoval více
domácím hráãÛm, ktefií se po stfiele McCaba
dostali jiÏ ve 3. minutû do vedení. Pfii této brance
mûl asistenci Tomá‰ Kaberle. Ottawa pfieÏila v
závûru druhé tfietiny i dvouminutovou pfiesilovku
pût na tfii a kdyÏ jiÏ se zdálo, Ïe zápas skonãí 1:0,
podafiilo se Alfredssonovi vyrovnat. Po druhé se
zdálo, Ïe Toronto rozhodlo utkání ve svÛj
prospûch, kdyÏ Lindros z nahrávky Kaberleho
rozvlnil síÈku za zády Dominika Ha‰ka. Byl to
v‰ak opût Alfredsson, kter˘ z nahrávky Daniela
Spezzy srovnal skóre. V prodlouÏení branka
nepadla a tak nastaly samostatné nájezdy. Podle
pravidel NHL hostující t˘m mûl v˘hodu prvního
nájezdu a nikoho nepfiekvapilo, Ïe se k první
exukuci postavil Daniel Alfredsson a pod lapaãkou
prostfielil domácího brankáfie Belfoura. Dal‰í tfii
nájezdy byly neúspû‰né: Alisona vychytal Ha‰ek,
Havláta Belfour a Lindros pálil vedle a nad.
Teprve ve tfietí sérii byl opût úspû‰n˘ Heatly,
kter˘ poslal puk Belfourovi do stejného místa
branky jako Alfredsson. První pfiestfielku v NHL
tedy vyhráli Senátofii.
Po utkání jsme nejprve zastihli Zdeno Cháru a
zeptali jsme se jaká byla ‰ance, Ïe se objeví na
ledû pfii trestn˘ch stfiíleních.
ZCH: Trenér se rozhodl pro útoãníky a udûlal
správné rozhodnutí. Dali jsme dva góly z tfiech
nájezdÛ a to bylo dÛleÏité pro celkové vítûzství.
ABE: Jak jsi se cítil po roce v NHL?
ZCH: Urãitû to byl dobr˘ pocit, protoÏe, kaÏd˘ z
nás chtûl hrát NHL. Po roãní pfiestávce se v‰ichni
tû‰ili a jsme rádi, Ïe jsme vyhráli právû nad
Torontem.
ABE: Jak jsi proÏíval tento zápas od tfietí
minuty jste prohrávali 0:1 a vypadalo to, Ïe se
na v˘sledku mnoho nezmûní?
ZCH: To je pravda dostali jsme úvodní gól z
pfiesilovky. Cel˘ zápas se tvrdû bojovalo, byly
‰ance, ale byly tam i nûjaké chyby, pfiesto stav
zÛstával stále jednogólov˘. Podafiilo se nám to
zlomit pût minut pfied koncem, ale v zápûtí jsme
opût inkasovali. Je‰tû jednou se nám to podafiilo
srovnat. Závûr byl trochu chaotick˘. To je právû
pûkné na hokeji, Ïe se zápas mÛÏe zvrátit v
poslední minutû.
ABE: Nebylo by lep‰í, kdyby se za vítûzství v
normálním ãase dávaly tfii body, v prodlouÏení
nebo nájezdech, kdyby to bylo dva ku jedné?
ZCH: Nemyslím si, Ïe na tom záleÏí to je na
vedení NHL.
ABE: V t˘mu hrál svÛj premiérov˘ zápas
Andrej Meszaros, jak hodnotí‰ jeho hru?

ZCH: Myslím si, Ïe to bylo pro nûj velice hezké a
zároveÀ bylo dobré vidût dal‰ího Slováka,
kterému se dafiilo v muÏstvu. Nemûl tolik ãasu na
ledû, ale to, co odehrál, tak to odehrál v pohodû.
Hrál se sebevûdomím a odvedl dobrou práci.
ABE: Mûní se tvoje obranná hra tím, Ïe má‰
za sebou Dominika Ha‰ka?
ZCH: Ne, musím hrát stejnû zodpovûdnû a
vydávat ze sebe maximum. Dominik je brankáfi,
kter˘ dûlá totéÏ pro nás. Musíme b˘t tedy velice
zodpovûdní v obranû.
Dal‰í z hráãÛ, kterého se novináfiÛm podafiilo
vyzpovídat byl Andrej Meszaros.
Otázka novináfiÛ: Nebyla tréma?
AM: VÛbec jsem nemyslel na to, Ïe je to první
zápas snaÏil jsem se odehrát zápas v pohodû v
klidu.
Otázka novináfiÛ: Pfiíprava vy‰la, hrál jsi nejvíc
zápasÛ, cítí‰ dÛvûru trenéra?
AM: ZáleÏí to hlavnû na mnû. Musím teì odehrát,
co nejvíce zápasÛ, abych zÛstal v muÏstvu.
Otázka novináfiÛ: Vyhovují zmûny pravidel?
AM: Nikdy jsem nemûl ‰anci hrát NHL pfied tím,
takÏe to nemohu porovnat. KaÏdopádnû je to
tûÏ‰í pro obránce, protoÏe nemohou hrát tolik do
tûla.
Otázka novináfiÛ: Pomáhá ti Zdeno Chára
jako spoluhráã i mimo led?
AM: Zatím jsem na hotelu, ale dÛleÏité je, Ïe mi
pomáhá na ledû. Tam mi radí, jak hrát.
ABE: Jak˘ je to pocit hrát s Dominikem
Ha‰kem?
AM: Je to skvûlé, jsem rád, Ïe mohu b˘t s ním v
jednom muÏstvu. Obãas spolu pohovofiíme o
hokeji.
ABE: Martin Havlát?
AM: Vynikající hokejista, jsem hroznû rád, Ïe s
ním hraji.
ABE: Hraje Ottawa spí‰ evropsk˘ styl, protoÏe
tam je pomûrnû hodnû EvropanÛ?
AM: Nefiekl bych, i kdyÏ stavíme hodnû na
technice.
ABE: Byl pfiístup k dne‰nímu utkání stejn˘
jako k ostatním pfiípravn˘m utkáním?
AM: Moc jsem to nevnímal, ale jako malé dítû
jsem snil, Ïe budu hrát NHL a dnes se mi to
splnilo. Vlastnû mám trému pfied kaÏd˘m
zápasem, ale vût‰inou zmizí, po prvním stfiídání
nebo kdyÏ se dotknu poprvé puku.
ABE: První zápas v prodlouÏení a zvítûzit v
samostatn˘ch nájezdech; je v tom nûco
zvlá‰tního?
AM: Bylo to nervózní, ale nakonec jsem rád, Ïe
jsme vyhráli.
Pak jiÏ se objevil spolu s Danielem Alfredssonem
nejÏádanûj‰í hráã Dominik Ha‰ek. Nejprve
odpovídal v angliãtinû místním novináfiÛm. V
zápûtí v‰ak následovaly odpovûdi v ãe‰tinû.
Otázka novináfiÛ: Byla to vzpomínka na
Nagano?
DH: Dnes se pí‰e rok 2005 a jsme v‰ichni nûkde
jinde. Je to pfiíjemné získat dva body, ale nijak to
nepfieceÀuji. Urãitû je‰tû nûjak˘ ten penaltov˘
souboj prohraji. To je vÏdy otevfiené. Dnes jsme
vyhráli my. Máme pár dobr˘ch útoãníkÛ. Vûfiil
jsem, Ïe nûco chytím a Ïe jeden nebo dva góly
dáme.
ABE: To bylo po 65 minutách, ale vûfiil jsi

je‰tû po 54 minutách, kdy jste stále prohrávali
0:1?
DH: No vypadalo to, Ïe to tak zÛstane, ale na
‰tûstí Alfredsson to dokázal tfiikrát zvrátit.
Otázka novináfiÛ: Jak padl první gól bylo
nûco vidût?
DH: Byla to pfiesná stfiela, od tyãe do branky.
Pfiede mnou byl jeden ná‰ hráã.
Otázka novináfiÛ: Co probûhne hlavou v
takové chvíli?
DH: Asi jsem si fiekl, Ïe to pûknû zaãíná. Myslím
si, Ïe jsem se z toho rychle vzpamatoval. Potom
jsem chytal dobfie. Otázka novináfiÛ: Byl jsi
sám se sv˘m v˘konem v obnovené premiéfie
spokojen?
DH: Myslím si, Ïe ano. Dobfie jsem bruslil. Vidûl
jsem dobfie puk. Mûl jsem z toho dobr˘ pocit.
Otázka novináfiÛ: Jak probíhal den pfied
zápasem?
DH: Bylo to trochu protaÏené. Dobr˘ obûd, ale
hrálo se aÏ od osmi hodin. Ke v‰emu
pfiedstavování pfied zápasem. To trochu
unavovalo.
ABE: Bylo takov˘m zlomem v utkání, kdyÏ
jste hráli v oslabení tfii na pût?
DH: Tam se dobfie bránilo, pokud se pamatuji,
tak jsem mûl pouze jeden zásah. Nepfiíjemné
bylo, Ïe pokud bychom inkasovali bûhem této
fáze zápasu, tak nám utekli o dvû branky a to by
se uÏ tûÏko dohánûlo.
ABE: Jaké to bylo zaãínat v Torontu?
DH: Trochu jsme z toho mûli strach, protoÏe je to
nejvíc vyhecovan˘ zápas.
Následovalo je‰tû setkání s Tomá‰em Kaberlem
v ‰atnû Toronta. Ten byl spokojen s bodem. K
nájezdÛm fiekl:
TK: To uÏ je jen náhoda, dÛleÏit˘ je bod na
zaãátku sezóny.
Otázka novináfiÛ: Nebyla ‰ance, Ïe bys jel
nûkter˘ nájezd?
ABE: Zatím to jezdí pouze útoãníci.
Otázka novináfiÛ: Jak hodnotí‰ Dominika?
TK: Je tûÏké nûco hodnotit po prvním zápase.
Otázka novináfiÛ: Nebyl Dominik stra‰ákem?
TK: Myslím si, Ïe ne. Nikdo se nebál na nûj jet.
Je zde spousta dobr˘ch brankáfiÛ. Jedním z nich
je Dominik.
ABE: Jak je obtíÏné pfiivyknout nov˘m
pravidlÛm?
TK: Jsou hodnû podobná evropsk˘m, pár
maliãkostí je rozdíln˘ch, ale v podstatû je to
podobné. Bude to o nûco rychlej‰í hokej.
Otázka novináfiÛ: Je to dobré pro tebe jako
pro útoãného obránce?
TK: Já myslím, Ïe jsme s Bryanem tímto
zpÛsobem hráli uÏ pfied tím. Nám to jen prospûje.
Otázka novináfiÛ: Rok se nehrálo, jak byly
pocity pfied zápasem.
TK: Máme skvûlé publikum. Jak je vidût bylo
vyprodáno i v pfiípravû a dnes byla v˘borná
atmosféra.
ABE: V sezónû 2003-2004 bylo pfies sto hráãÛ
v NHL z âech a ze Slovenska. Dnes je jich z
âech 52, co zpÛsobilo ten odliv?
TK: Spousta hráãÛ jiÏ nedostala ‰anci podepsat
novou smlouvu. V‰echno ukáÏe ãas, jak se
vlastnû podafiilo podepsat hráãské asociaci
podepsat smlouvu.

***

Montreal po tfietí vyhrál
Toronto-Montreal 4:5

(0:0, 2:3, 2:2)
Branky: 32. Steen 1, 33. Domi 1 (Kilger,
Wellwood), 43. Stajan 1 (Lindros, Klee)
pfiesilovka,  51 Antropov 1 (Lindros) - 29.
PereÏogin 2 (Koivu, Kovaljev) pfiesilovka, 34.
Sundstrom 1 (BONK, BULIS), 35. Souray 1
(Kovaljev, Streit), 54. Begin 1 (Koivu), 56. Ribeiro
1 (Markov, Higgins). Stfiely na branku: 20:25.
Pfiesilovky: 6:4. VyuÏití: 1:2. Diváci: 19410.
Témûfi do poloviny utkání nepadla branka a obû
muÏstva vyãkávala na svou pfiíleÏitost. Torontu
se nedafiilo hlavnû pfii pfiesilovkách a ani pfii
pfiesilovce pût na tfii si Maple Leafs nedokázali
vypracovat vût‰í pfiíleÏitost. V‰e se zmûnilo v
polovinû utkání a najednou se branky zaãaly
sypat jako mák z makovice. S pravidelností se po
této brance zaãaly oba t˘my stfiídat ve vedení. Za
necelé ãtyfii minuty padly ãtyfii branky a najednou
vedl Montreal 3:2, kdyÏ pfii druhé brance asistovali
Radek Bonk a Jan Bulis. V  závûreãné tfietinû

sice Toronto otoãilo skóre, ale poslední slovo
patfiilo Montrealu, kdyÏ nejprve Koivu projel za
brankou a nahrál Beginovi na vyrovnávací ãtvrt˘
gól a ãtyfii a pÛl minuty pfied koncem Ribeiro z
nahrávky Markova zaznamenal pát˘ rozhodující
gól Canadiens. V utkání nehrál Richard Zedník,
kter˘ mûl problémy s tfiísly.
O zhodnocení utkání jsme tentokrát poÏádali autora
jedné asistence Radka Bonka.
RB: Pro diváky to bylo jistû zajímavé utkání. Obû
muÏstva se stfiídala ve vedení. Chvíli jsme vedli
my, pak oni. Diváci mohli b˘t spokojeni s
dramatiãností, my pro zmûnu s v˘sledkem.
ABE: Montreal má v útoku tfii ãeské útoãníky,
obãas jste se spolu objevili na ledû; jaká je
va‰e úloha?
RB: Já a Tomá‰ Plekanec hrajeme ve stfiedu
útoku. Honza Bulis hraje na levém kfiídle, i kdyÏ ho
obãas uvádûjí také jako stfiedního útoãníka. Nûkdy
se sejdeme pfii pfiesilovkách na ledû.
ABE: Tfietí utkání, tfietí vítûzství o branku, jak
bys to hodnotil?
RB: V prvním utkání v Bostonu jsme moc dobfie
nehráli, tam nás podrÏel gólman. Vítûznou branku
na 2:1 jsme vstfielili jedenáct sekund pfied koncem.
V druhém utkání v New Yorku jsme hráli daleko
lépe, bojovnû a nakonec jsme zvítûzili v prodlouÏení
4:3.
ABE: Zmûna pravidel a samostatné nájezdy…
RB: Pro diváky to bude zajímavé. Je‰tû jsme je
neabsolvovali. Myslím si, Ïe je to dobré.
ABE: Pojede‰ je také nûkdy?
RB: Ne, já nejsem ten, kter˘ dává moc gólÛ.
Máme v muÏstvu lep‰í, ktefií góly dávat umûjí.
ABE: Jak jsi zapadl do muÏstva?
RB: Spfiátelil jsem se snad se v‰emi, ale vÏdycky
táhneme víc spolu âe‰i a Slováci.
ABE: Máte hodnû hráãÛ z Evropy; hrajete spí‰
evropsk˘ nebo severoamerick˘ hokej?
RB: Je to dobfie namíchané. Zatím to vychází.
První dva zápasy jsme hráli na ‰patném ledu. V
takovém prostfiedí se nedá moc tvofiit. Dnes byl
ten led lep‰í, ale nedá se fiíci, Ïe by to byl evropsk˘
nebo severoamerick˘ styl.
ABE: Jak poznamenala roãní pfiestávka NHL?
RB: Zmûnila se pravidla, ale kvalita zÛstala stejná.
Nikdo není lep‰í ani hor‰í. Navazuje to na to, co
bylo.
ABE: Osobnû, jak jsi strávil ten rok bez NHL?
RB: Hrál jsem v âesku, v Tfiinci a ve Zlínû. OÏenil
jsem se, narodil se mi syn. Myslím si, Ïe jsem toho
stihl dost. Moje manÏelka i syn jsou Kanaìani, oni
jsou zde doma, ale jezdíme kaÏd˘ rok do âech.
Jim se tam líbí a tak jsme chvilku tady chvilku v
âechách.
ABE: Léto na motorce?
RB: Tentokrát jsem nestíhal. Najezdil jsem víc
kilometrÛ s koãárkem neÏ s motorkou.

Ale‰ Bfiezina
***

Dominik Hašek zachraňuje před O'Neillem

Slovenská extraliga
12. kolo: Slovan-Zvolen 3:1, Skalica-Trenãín 1:2,
Martin-Nitra 0:3, L. Mikulá‰-Poprad 0:2, Ko‰ice-
Îilina 3:0.
13. kolo: Ko‰ice-Slovan 1:2, Îilina-L. Mikulá‰ 3:1,
Poprad-Martin 3:2 po predl., Nitra-Skalica 1:1,
Trenãín-Zvolen 2:2.
14. kolo: Slovan-Trenãín 3:2 po predl., Zvolen-Nitra
2:4, Skalica-Poprad 0:0, Martin-Îilina 1:3, L.
Mikulá‰-Ko‰ice 1:3.
15. kolo: L. Mikulá‰-Slovan 5:1, Ko‰ice-Martin 4:2,
Îilina-Skalica 3:1, Poprad-Zvolen 0:2, Nitra-Trenãín
2:2.
16. kolo: Slovan-Nitra 1:4, Trenãín-Poprad 4:1,
Zvolen-Îilina 4:3, Skalica-Ko‰ice 3:1, Martin-L.
Mikulá‰ 4:0.
17. kolo: Martin-Slovan 7:3, L. Mikulá‰-Skalica 2:4,
Ko‰ice-Zvolen 7:0, Îilina-Trenãín 1:2, Poprad-Nitra
4:3.

Tabuºka
1. Nitra 17 56:22 39
2. Poprad 17 38:22 37
3. Slovan 17 44:40 28
4.Trenãín 17 32:27 24
5. Zvolen  17 38:48 22
6. Ko‰ice 17 36:37 22
6. Îilina 17 34:40 20
8 Skalica 17 27:36 18
9. L. Mikulá‰ 17 34:44 17
10. Martin 17 28:51 13


