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PF 2002 a Internet
Bylo to poãátkem devadesát˘ch let, kdy mne zaujal ãlánek ruského básníka

Jevgenije Jevtu‰enka o tom, Ïe vlastnû mizí rozdíl mezi jednotliv˘mi mûsty ãi
zemûmi, protoÏe nyní v‰ude vidíme stejné obchody, stejné reklamy, stejnou
architekturu a v restauracích dostaneme stejné jídlo. Ubûhlo deset let a máme
v Evropû i jednotnou mûnu. Radost je obrovská. UÏ prakticky nepocítíme Ïádn˘
rozdíl nejen, kdyÏ pfiejedeme z Rakouska do Nûmecka, ale i z Rakouska do
Itálie. Oslavuje se nejen v Nûmecku ohÀostrojem, ale chválu sly‰íme od v‰ech
poslancÛ ãeského parlamentu. V âeském rozhlase si tentokrát notují sociální
demokraté s Unií svobody. Chválu pûje levá pravice i pravá levice. Taková
maliãkost, Ïe Euro za dobu své tfiíleté existence zdevalvovalo o 25 procent, se
jaksi v tomto opojení pfiehlédne. Takovou maliãkost, jako Ïe dnes jednou z
nejsilnûj‰ích mûn na svûtû je ãeská koruna, která stále stoupá, to uÏ nikdo
nebere na vûdomí. Ono totiÏ mít svou vlastní mûnu není tak ‰patné a dovoluje
to jednotliv˘m zemím jak˘si prostor k manévrování.
Ve stejnou dobu jako uvedení Eura do praxe totiÏ na opaãném konci zemûkoule

zbankrotovala jiná ekonomie - argentinská, která postavila své peso na úroveÀ
amerického dolaru a on Ïivot v Argentinû je pfiece jen jin˘ neÏ ve Spojen˘ch
státech a tudíÏ je jiná i ekonomie na burze v New Yorku a Buenos Aires.
Îijeme v dobû zvlá‰tních náboÏenství. Jednou vz˘váme jako spasitele

socialismus, kdy ti nejlep‰í z nás budou fiídit spoleãnost tak vûdecky, Ïe
kapitalistická anarchie hospodáfiství skonãí na smeti‰ti dûjin. Na smeti‰ti dûjin
v‰ak skonãil vûdeck˘ socialismus. JenÏe paradoxnû globální kapitalismus
pfievzal my‰lení vûdeckého socialismu a chce opût fiídit Ïivot. JenÏe Ïivot je
zase nûkde jinde.
KdyÏ je‰tû Václav Havel psal dobré hry, tak ve Vyrozumûní popsal spoleãnost,

kde v‰e je podfiízené umûlé fieãi Ptidepe. V‰ichni vûdí, Ïe je to nesmysl, ale
nikdo se proti tomu nedokáÏe vzboufiit. Jednou v‰ak blbost dosáhne toho
stupnû, Ïe uÏ se s Ptidepem nedá Ïít. Nedojde v‰ak k tomu, Ïe by se umûlá fieã
nahradila pfiirozen˘m jazykem, ale nahradí se jinou umûlou fieãí.
Nyní nahrazujeme socialismus jin˘m -ismem ãi -izací. Problém je, Ïe hlas tûch,

ktefií na to upozorÀují nemá na v˘voj událostí sebemen‰í vliv. Naopak, jsou
zafiazeni mezi nevûdecké po‰etilce „chudé duchem“ a v okamÏiku, kdy se tento
-ismus nebo -izace bude moci kritizovat ãi stane se intelektuální módou ji
kritizovat zÛstanou stále chudí duchem a tuto nálepku uÏ jim nikdo nikdy
neodpáfie. Nastane období vûdecké kritiky a uvádûní do Ïivota nové umûlé fieãi.
Proã tahle úvaha? Stále si totiÏ myslím, Ïe se díky moderní technice  Ïivot

kolem nás nelep‰í, ale hor‰í. Místo toho, abychom mûli ãas na lidi kolem sebe
sedíme pfied poãítaãem. Místo toho, abychom se zam˘‰leli nad Dostojevsk˘m,
skáãeme z jedné zprávy na druhou. Domníváme se, Ïe máme informace z
rÛzn˘ch zdrojÛ, ale ony jsou to informace z jednoho zdroje, které k nám doráÏejí
po rÛzn˘ch cestách. AÈ otevfieme noviny v Praze nebo v Torontû ãi ve
Vancouveru jsou vÏdy stejné. Nezanecháváme po sobû nic, co je osobité. UÏ
nepí‰eme dopisy, které byly nahrazeny faxy na papífie, kter˘ se po ãase
znehodnotí. Emajly a SMS se smaÏou okamÏitû. UÏ ani nemáme potfiebu nûco
sdûlovat. Sdûlovat nûco osobního.
Moje sestra objevila nûkde dopisy z tfiicát˘ch let od na‰ich prarodiãÛ. Najednou

jsme se dovûdûli spoustu detailÛ z jejich Ïivota, ale co se dovûdí na‰i potomci
o nás? Máme my vÛbec nûco k pfiedání? Nebo by to bylo jen: 1. ledna: Oslava
Nového roku, 2. ledna: práce na poãítaãi, 3. ledna práce na poãítaãi 4. ledna:
bruslení (2 hodiny) a práce na poãítaãi… MÛÏe se nám stát a nejen nám, ale i
budoucím generacím, Ïe budeme sedût celé roky, celé Ïivoty pfied poãítaãem
a pokud se objeví nûkdo, kdo tento Ïivotní styl nebude chtít pfiijmout, stane se
spoleãensky nepotfiebn˘m…

VÏdyÈ o tom psali tak geniálnû âapek v R.U.R., Huxley v Konci civilizace,
Bradbury v 451 stupÀÛ Fahrenheita… Nepfiipomíná dne‰ní politická situace
více Orwellovo 1984 neÏ jak tomu bylo v roce 1984? Velkého bratra, kter˘ se
v‰ude dívá a v‰ude nás chrání pomalu zaãínáme milovat. A nedávná historie
se znovu pfiepisuje k obrazu, jak ho potfiebují mocní.
Patfiím ke generaci, která byla ovlivnûna filmy Bergmana, BuÀuela, Godarda

a Tarkovského. Patfiím také ke generaci, která tento dar dokázala pro‰ustrovat
a vytvofiit pfiesnû to, pfied ãím varovali vãetnû klonování lidí.
Není pravdou, Ïe to, co jsme od nich pfievzali je navÏdycky pryã. Je‰tû o tom

hovofiíme. A je zapotfiebí hovofiit o tom, co by se stalo, kdyby se perly nehodily
pfied svinû, jak praví Písmo. Je zapotfiebí b˘t chud˘m duchem.
Jsem tedy proti internetu, proti tomu, co dûlá ná‰ Ïivot prázdn˘ a ploch˘, ale

paradoxem je, Ïe se vzrÛstající technikou mizí normální zpÛsob komunikace.
UÏ neumíme psát dopisy a vánoãní noviny ‰ly k nûkter˘m ãtenáfiÛm v Torontû
tfii t˘dny, takÏe se o programu vánoãních bohosluÏeb dovûdûli po Novém roce.
Navíc cena po‰tovného opût jde nahoru.
A tak se stalo, Ïe pfies ve‰ker˘ odpor jsme museli i my zaãít s internetem a

webov˘mi stránkami. Nepí‰e se rok 1930, kdy zásilky ‰ly po Praze potrubní
po‰tou pár minut a po‰ta chodila dvakrát dennû, rok 1982, kdy noviny ‰ly v
Torontû po‰tou dva dny, ale rok 2002 a my musíme udûlat nûco proto, aby si
ãtenáfi mohl urãitou informaci zjistit rychleji neÏ k nûmu dorazí po‰tou. Doufáme,
Ïe díky internetu neztratíme pfiíli‰ mnoho pfiedplatitelÛ, ale získáme snad i nové
ãtenáfie.
PF 2002

pfieje
Ale‰ Bfiezina

***

K Novému roku 2002 jsme dostali fiadu pûkn˘ch a originálních
pozdravÛ, o které bychom se chtûli podûlit s na‰imi ãtenáfii. Na této
fotografii zdraví ná‰ pfiítel a zpûvák Josef Fousek. Dal‰í pozdravy
naleznete uvnitfi dne‰ních novin.

Novému roku roÏnem svíci
je neznám˘ a nemá tváfie

Jak andûl spící
a ãekající na fiezbáfie.

(Skácel)
Zaslala Nora Jurkoviãová
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Churches

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

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

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

¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 18:00..
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272. Fax: (416) 516-5311.

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

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

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

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
sobota 17:00  hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272;  464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.

Toronto/Canada/USA

Torontská odboãka âSSK
Odboãka pofiádá setkání se zajímav˘mi politick˘mi osobnostmi a kulturní akce.

740 Spadina Ave., Toronto, Ont. M5S 2J2
NezapomeÀte dopis oznaãit, Ïe se jedná o Torontskou odboãku.

Telefon: (416) 538-5507

Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.

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

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

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

V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor
zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

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

Knihovna na Masaryktownu
Pondûlí a pátek: 16:00-18:00, stfieda: 16:00-21:00

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

Pravidelná cviãení Sokola
jsou  kaÏdé pondûlí (odbíjená) a kaÏdou stfiedu (sokolská v‰estrannost)

od 20:00 do 21:45 hod.
ve ‰kole 1700 Keele Street - jiÏnû od kfiiÏovatky Eglinton Av. W. a Keele St.

Náfiaìov˘ tûlocvik a moderní rytmická gymnastika se konají v pátek
od 20:00 do 22:00 v tûlocviãnû Gyros Gymnastics

(12 Densley Ave. - poblíÏ Keele St a severnû od Eglinton Av. W.)
Zde je také kaÏdou sobotu cviãení Ïactva od 16:00 do 17:30.

Informace Dita a Charlie Hykelovi: (416) 223-6411.

Masarykova  doplÀovací ‰kola
se koná v Torontû v kostele

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

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

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

Vyuãovanie slovenského jazyka
pre deti - zdarma!!!

V sobotu  od 9:30 do 12:00 hod.
v St. Andrew’s School,

145 Millbank Dr., Oakville
Informace Viera Banková:

905-337-7457.

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách:
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

www.satellite1-416.com

***
Aktualizované stránky

Kalendáfi
Co se pfiipravuje v krajanské

komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

***
Hokej

Dvû hodiny po skonãení zápasu
v Torontu uvádíme nejzajímavûj‰í

rozhovory s ãesk˘mi a slovensk˘mi
hokejisty

www.nhl.satellite1-416.com

***
Nové divadlo

Zpravodajství z posledního
pfiedstavení Nového divadla a to,

co Nové divadlo chystá
www.divadlo.satellite1-416.com

***
Galerie M. Gabánkové

Asi stovka obrazÛ Marie
Gabánkové a jejich rodiãÛ
www.paintinggallery.net

***

Na celém svûtû mÛÏete RADIO BOHEMIA
poslouchat prostfiednictvím internetu:

www.radio 530.com nebo REAL AUDIO:
pnm://real.netcastcity.com/radio530

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

a to od pondûlí do pátku od pÛlnoci
do jedné hodiny v noci.

NezapomeÀte, Ïe pondûlní vysílání je uÏ v noci z nedûle na pondûlí.
Vysílání z pondûlí na úter˘ zaãíná jiÏ ve 23:00 hod.

E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-846-4563

Zprávy âSSK
Profesor Tuma pfiedná‰í v

Torontu
Centre for Russian and East European

Studies (University of Toronto a âSSK
zvou na pfiedná‰ku pfiedního ãeského
historika profesora Oldfiicha Tumy o
sametové revoluci. Pfiedná‰ka se koná
v Munk Centre for International Studies,
1 Devonshire Place, Toronto, ve ãtvrtek
24. ledna 2002 veãer od 19:00 do
20:30. Zájemce, ktefií plánují na
pfiedná‰ku pfiijít prosíme, aby zanechali
své jméno a telefonní ãíslo na ã. (416)
925-2241. Dûkujeme!

***

bratry, slavného hudebního skladatele
Oskara Morawetze, v˘znamného
chemika Herberta a úspû‰ného
prÛmyslníka Jana. A také tatínka: její
otec Richard Masaryk byl
spolupracovníkem T. G. Masaryka. Ale
Sonja se nemusí opírat o nikoho. Její
ãlánky vy‰ly v Time magazínu, Financial
Post, Globe and Mail i v Novém
domovû. Psala i pro CBC,
spolupracovala s George Ignatieffem
na jeho Ïivotopise The Making of
Peacemaker a s Tomá‰em BaÈou na
Ïivotním pfiíbûhu BaÈa - Shoemaker to
the World. Sonje i jejímu manÏelu
pfiejeme je‰tû fiadu ‰Èastn˘ch let.

***

Vyznamenání
Nûkolik málo desítek v˘znamn˘ch

osobností obdrÏelo od kanadské vlády
uznání za dobrovolnou ãinnost.  Jsou
to vesmûs lidé, ktefií mají velké zásluhy.
Pfii ãtení jejich jmen mi napadlo, jak

neobyãejnû obtíÏné musí b˘t
rozhodování komu vyznamenání udûlit.
Sám jen v na‰í komunitû znám nejménû
deset lidí - ne nutnû znám˘ch nebo
spoleãensky v˘znamn˘ch, ktefií by byli
v˘born˘mi kandidáty pro toto

vyznamenání: Ïeny, které stráví dlouhé
roky péãí o staré a nemocné rodiãe
nebo invalidní dûti, lidé ktefií pracují
zadarmo mezi bezdomovci nebo
nav‰tûvují nemocné nebo lidé, bez
jejichÏ obûtavé bezplatné práce by se
mnohé dÛleÏité instituce (a nejen
krajanské) poloÏily. Nûktefií z tûchto lidí
moÏná pociÈují, Ïe jsou nespravedlivû
pfiehlédnuti. A jsou. Ale tûch je
pravdûpodobnû velmi málo. Vût‰ina
dûlá dobrovolnou práci pro dobro, které
rozdávají a ãekají-li vyznamenání, pak
nikoliv od mocn˘ch tohoto svûta. Jedna
z Ïen, která rozhodnû patfií mezi mé
kandidátky mi fiekla: „Jediné
vyznamenání, o které stojím mi mÛÏe
dát jen Ten nahofie.“ A mnozí si moÏná,
pokud o tom vÛbec pfiem˘‰lí,
pfiipomenou známou odpovûì
Masarykova Ïivotopisce Ludwiga, kter˘
na otázku, které lidi povaÏuje za
nejvût‰í, odpovûdûl: „Ty, o kter˘ch
nikdo nic neví.“ Docela to asi pravda
není, ale nûco na tom je. A mám pocit,
Ïe vyznamenání, které je konec koncÛ
rovnûÏ druhem odmûny, i kdyÏ na jedné
stranû pfiiznává dluh spoleãnosti a snad
povzbudí jiné, stírá nûco z lesku
nezi‰tnosti charitativní práce.

Narozeniny
Koncem minulého roku se v York

Klubu konala oslava dvojích narozenin,
osmdesátka Sonji Sinclairové a
devadesátka jejího manÏela Richarda.
Se‰lo se na ní vedle ãlenÛ rodiny kolem
stovky jejich pfiátel, ktefií obdivovali
fyzickou i du‰evní svûÏest oslavencÛ a
zvlá‰È se radovali z velkého pokroku
Richardova, kter˘ nûkdy v létû byl váÏnû
zranûn pfii automobilové nehodû.
Krajanské vefiejnosti je dobfie známa

Sonja, která si vybrala tfii znamenité
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Czech &Slovak Institutions

Toronto/Canada/USA

Honorary consulates
of the Slovak Republic

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

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

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

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

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

Honorary consulates of
the Czech Republic in Canada

Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
New address: #110-6130 3rd St. SE.
Calgary, AB T2H 1K4
Tel.: (403) 269-4924, fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

Toronto:
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.
Toronto, ON, M2N 6K8
Tel.: 416-226-4528, fax: 416-226-5679
E-mail: consul@canczech.com,
www.canczech.com.
Út: 16:00-18:00, ãt.: 10:00-12:00

Vancouver
Honorary Consul: M. F. M. Hermann
P.O. BO 48800, 2100-1111 Georgia St.
Vancouver BC, V7X 1K9
Tel.: (604) 661-7530

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal

1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, Que. H3G 1B2

Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace

Ottawa, Ont. K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450;

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

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, Ont. K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

ˆ
ˆ

ˆ ˆ

ˆ

Na druhou stranu máme vÏdy radost,
kdyÏ se mezi ocenûn˘mi objeví nûkter˘
z na‰ich krajanÛ  a letos byl kanadskou
vládou ocenûn i inÏen˘r Vladimír Kavan.
Gratulujeme!

***
Dva koncerty

Yo-Yo Ma, Hayden
a Dvofiák

Nedávn˘ koncert (13. prosince 2001)
Torontského symfonického orchestru,
fiízen˘ Sir Andrew Davisem, na nûmÏ
vystoupil moÏná nejvût‰í souãasn˘
cellista Ameriãan Yo-Yo Ma, patfií mezi
vrcholné hudební záÏitky mého Ïivota.
Ma v rozmezí dvou hodin zahrál - jak
jeden z torontsk˘ch kritikÛ napsal -
jednu tfietinu cellového repertoáru:
koncert v C dur (Haydn) a H moll, opus
104 (Dvofiák). Robert Harris z Globe
and Mail byl zvlá‰È nad‰en v˘konem
Yo-Yo Ma v Haydnovû koncertu:
…triumf romance, vá‰nû a intenzity.
…provedl dílo z olympského nadhledu,
jakoby o skladbû vûdûl více neÏ
skladatel. V Dvofiákovi, i kdyÏ odvedl
mistrovskou práci, Ma se vrátil mezi
smrtelníky. Zajímavé bylo Harrisovo
pojetí Dvofiákova koncertu: okouzlující
trochu zvlá‰tní skladba, ‰Èastnû
poru‰ující skoro kaÏdé pravidlo klasické
‰koly tvorby koncertu, ale promíjí se
mu to pro ãirou sílu hudebních nápadÛ.
Orchestr i sólisté si zfiídka uvûdomují,
Ïe cel˘ DvofiákÛv koncert je v podstatû

sérií duet mezi sólistou a ãleny
orchestru… Ale uvûdomil si to Ma.

***

Barokní hudba a Small
Chamber Harmony

Tento druh˘ koncert byl jistû ménû
honosn˘, ale ve svém Ïánru rovnûÏ
pozoruhodn˘. Konal se 22. prosince v
kostele sv. Václava v Torontu.
Koncertoval nov˘ soubor, zvan˘ Small
Chamber Harmony. Jeho ãleny jsou
Milan Bruner, kter˘ byl mimo jiné fiadu
let prvním flétnistou Slovenského
symfonického orchestru, Symfonic-
kého orchestru Slovenského rozhlasu
a vystoupil jako sólista v Nûmecku,
Itálii, ·panûlsku a Japonsku, a je v
souãasné dobû prvním flétnistou
Toronto Philharmonic.
Sopranistka Zdenka Jaro‰ová byla

osm rokÛ ãlenkou plzeÀského Divadla
J. K. Tyla. V letech 1998-2000 zpívala
s Florida Grand Opera. V souãasnosti
spolupracuje s Opera Mississauga a
na koncertních programech v Evropû a
pfii m‰ích v kostele sv. Václava.
Cellista Jaroslav Jarosil studoval

hudbu na Karlovû univerzitû, vystoupil
mimo jiné s Hamilton Philharmonic,
Canadian Ballet Company a Toronto
Philharmonic a souãasnû hraje s
avantgardní skupinou Folk Noir.
Kytarista Kevin Manaugh vystoupil v

USA, Kanadû a v Evropû (strávil dva
roky v âR), je zakládajícím ãlenem
Tricycle atd.
Velmi úspû‰n˘ koncert v kostele sv.

Václava byl uveden Janem
Matûjoviãem a na programu byli
zastoupeni skladatelé L. da Vinci, G.
B. Pergolesi, G. Caccini, J. S. Bach, G.
F. Händel a A. Vivaldi. Dík rovnûÏ patfií
Rev. Liboru ·vorãíkovi za propÛjãení
kostela.

***

Vánoce v Torontû
Byly to nezvykle ãinné vánoce. Zaãaly

mikulá‰sk˘mi zábavami v Kitcheneru,
na Masaryktownu, v hale kostela sv.
Václava a pokraãovaly velmi
úspû‰n˘mi vánoãními trhy na
Masaryktownu. Ale skuteãné vánoãní
aktivity zaãaly jiÏ zmínûn˘m koncertem
Small Chamber Harmony 22. prosince,
m‰í, banketem a zpíváním koled 23.
prosince v âeskoslovenském
baptistickém kostele, pokraãovaly
bohosluÏbami a recitaãním programem
v Slovenském luteránském kostele sv.
Pavla na ·tûdr˘ den a pÛlnoãní m‰í v
kostele sv. Václava obohacenou
hudebním programem. Vánoãní
bohosluÏby se ov‰em konaly i v fiímsko
katolickém kostele sv. Cyrila a Metoda
a v Slovensk˘ch fiecko-katolick˘ch
kostelech, ale na ty jsem se bohuÏel uÏ
nedostal. Ty, kter˘ch jsem se zúãastnil
byly dobfie nav‰tíveny a v‰ude byly
pûkné skupiny mlad˘ch lidí. A tak
nebylo obtíÏné vrátit se na chvíli do
dalekého dûtství.

Zprávy âSSK
pfiipravil Josef âermák

(Zasláno 28.12. 2001 - 11:36)
***

V‰ecky krásy svûta
Pfieji Vám  ‰Èastn˘ Nov˘ rok, kter˘

bychom chtûli pfiivítat pfiedná‰kou pana
profesora Dereka Sayera autora knihy
The Coasts of Bohemia. A Czech History.
(Princeton: Princeton University  Press,
1998.) pod názvem V‰ecky krásy svûta
aneb Karel Teige a ãeská avantgarda.
Bude se konat v mistnosti ã. 400 ve
ãtvrtek 10. ledna v 19 hodin na adrese:
University of Toronto Department of Slavic
Languages and Literatures, 121 St.
Joseph Street,  Toronto, On M5S 1J4 .
Tel.:  416-926 1300 ext. 3200 Fax 416
926-2076.

Veronika Ambros
***

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

10. 1. (ãt) 19:00
V‰ecky krásy svûta

University of Toronto
Department of Slavic Languages and

Literatures
 121 St. Joseph Street

***
24.1. (ãt.) 19:00

Profesor O. Tuma
Sametová revoluce

Centre for Russian and East
European Studies (University of

Toronto a âSSK
 Munk Centre for International

Studies
1 Devonshire Place

***
27.1. (ne)

Ma‰karní ples pro dûti
Hala kostela sv. Václava

***
9.2. (so) 20:00

·ibfiinky Sokola Toronto
***

17.2. (ne)
Valná hromada Sokola

***
23.2.(so)

Îupní lyÏafiské závody
***

1.3. (pá) 20:00
2.3. (so) 16:00 a 20:00

3.3. (ne) 16:00
Tfii v tom

Nové divadlo
J. Workman’s Auditorium
1001 Queen St. W, Toronto

***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny ve stfiedu
9. ledna 2002 v 12:21

Pfií‰tí ãíslo vyjde
ve ãtvrtek 24. ledna 2002
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âesk˘ zahraniãní ãasopis, kter˘ má
ãtenáfie v 51 zemích.
Napi‰te si o ukázkové ãíslo!

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

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

Denní kronika

Medical

Kvalitní o‰etfiení zubÛ
dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné

Provádím v‰e
od jednoduchého o‰etfiení po

sloÏité odborné úkony!
Ráda pomohu novû pfiíchozím!

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

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Dr. Petr Munk

Chiropraktik

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

Zaslaly âSA - autor Tomá‰ Kaleta (12 let)

2.1.2002
Prezident:

VládnuÈ sa bude inak
BRATISLAVA-sme/PETER KUNDER-

Prezident Slovenské republiky Rudolf
Schuster predniesol novoroãn˘ prejav, v
ktorom, ako sám v závere povedal „hovoril
predov‰etk˘m o politike a o niektor˘ch
nepríjemn˘ch veciach“.

Prezident poìakoval obãanom, Ïe
„dokázali v ÈaÏk˘ch Ïivotn˘ch podmienkach
vydrÏaÈ a pochopiÈ situáciu, v ktorej stále
pretrvávajú nedorie‰ené problémy“.

Za najdôleÏitej‰ie oãakávané udalosti roka
2002 oznaãil parlamentné voºby a praÏsk˘
summit NATO, na ktorom by Slovensko
mohlo dostaÈ pozvanie do aliancie:
„V˘sledky volieb nielenÏe ovplyvnia ná‰
vstup do NATO a Európskej únie, ale
rozhodnú aj o tom, ãi sa po zavedení
ekonomick˘ch a sociálnych reforiem do
Ïivota bude zvy‰ovaÈ Ïivotná úroveÀ na‰ich
obãanov.“

Po voºbách v roku 2002 oãakáva zmenu:
„Som presvedãen˘, Ïe vládnutie po roku
2002 bude o inom ako po roku 1994 alebo
1998. SpoloãnosÈ, ale aj politické strany
pre‰li vlastn˘m v˘vojom a verím, Ïe
nadobudli patriãné skúsenosti.“

V zahraniãnej politike okrem prednostnej
spolupráce s ãlenmi NATO, Európskou
úniou a kandidátskymi krajinami prezident
odporuãil nezabudnúÈ na dobré kontakty a
v˘hodnú spoluprácu s krajinami ako Ruská
federácia, Japonsko, Ukrajina, âína,

Kazachstan, Izrael, Libanon, S˘ria, Egypt,
India, ‰táty JuÏnej Ameriky ako napríklad
Brazília, Argentína, âile a ìal‰ími.

V prejave sa vrátil aj k svojej správe o
stave republiky z mája minulého roka: „Moje
vystúpenie sa u drvivej väã‰iny z vás stretlo
s pochopením a uznaním, lebo som hovoril
predov‰etk˘m vo va‰om mene. In˘ názor
v‰ak mali niektorí ãlenovia vlády a poslanci
vládnej koalície. Za pomoci niektor˘ch médií
na‰tartovali hon na ãarodejnice, ktor˘ sa
skonãil osobn˘mi útokmi proti mne a mojej
rodine. Dnes by som bol veºmi rád, keby
som sa vtedy m˘lil, a anal˘zy nezávisl˘ch
odborníkov, z ktor˘ch som ãerpal, boli
nesprávne. Îiaº, nie je tomu tak.“

Vláde odkázal: „Pri‰iel ãas, keì treba
obãanom zaãaÈ viac dávaÈ ako braÈ.“

Obãanom zaÏelal pevné zdravie, pokoj,
nádej do budúcnosti, viac radosti, lásky a
porozumenia, ako tomu bolo v minul˘ch
rokoch.

***

Na Silvestra dobodali
dvoch bratov

BRATISLAVA-sme/(tasr, sita, moÏ)-
Zábava v centre Bratislavy bola cez tieto
sviatky nebezpeãná. Potom, ão na 1. sviatok
vianoãn˘ zavraÏdili na diskotéke Charlie‘s
pube 26-roãného muÏa, dobodali neznámi
páchatelia poãas silvestrovskej noci dvoch
bratov na Dostojevského rade.

Zranen˘ch súrodencov Petra a Du‰ana
D. vo veku 19 a 21 rokov previezla sanitka
vo váÏnom stave do nemocnice. Podrobili
sa niekoºkohodinovej operácii a podºa
sluÏbukonajúceho lekára je ich stav
stabilizovan˘. Jeden z bratov mal ‰esÈ a
druh˘ dve bodné rany, ktoré smerovali do
oblasti hrudníka, brucha a doln˘ch konãatín.

Prvé správy hovorili o tom, Ïe bratov
dobodali skíni. Policajn˘ hovorca Ján
Bazovsk˘ túto informáciu zatiaº nepotvrdil.
Nevedel ani upresniÈ poãet páchateºov:
„Nevieme, ãi boli traja, alebo ‰tyria a
nevieme ani preão to urobili.“

Podºa v˘povede svedka na mieste stála
skupina ‰tyroch muÏov. Dvaja z nich zostali
leÏaÈ a dvaja nasadli do taxíka a odi‰li.
BliÏ‰ie informácie vãera polícia neposkytla.

V KeÏmarku sa krátko pred 1.00 h vlámal
do predajne Ïeleziarstva 21-roãn˘ Vladimír
S. Policajnej hliadke, ktorá pri‰la na miesto,
sa vyhráÏal streºbou z pu‰ky. Po v˘strele
na hliadku policajti pouÏili sluÏobné zbrane
a po varovn˘ch v˘streloch zranili zlodeja
do brucha tak, Ïe zraneniam podºahol.
PouÏitie sluÏobn˘ch zbraní preveruje
in‰pekcia ministerstva vnútra.

Silvestrovskú noc museli preru‰iÈ v
Kultúrnom dome v Trnovci nad Váhom v
okrese ·aºa. Neznámy páchateº oznámil z
telefónneho automatu na linku 158, Ïe v
objekte vybuchne bomba.

Bratislavskí záchranári absolvovali poãas
noci 31 v˘jazdov.

Záchranná sluÏba v noci zasahovala
napríklad pri pokuse o samovraÏdu 40-
roãného muÏa. Napustil si do vane teplú
vodu a prerezal si Ïily a ‰ºachy na rukách.
MuÏa sa podarilo zachrániÈ.

V Kalinove, okres Poltár, pri‰iel o prsty na
ruke 47-roãn˘ muÏ. V˘bu‰nina
pravdepodobne explodovala predãasne.
Okolo tretej nadránom petarda zasiahla aj
nohu mladého muÏa z Ko‰íc, priãom mu
spôsobila otvorenú zlomeninu.

Do polnoci o‰etrili lekári a personál Kliniky
úrazovej chirurgie ko‰ickej Fakultnej
nemocnice Louisa Pasteura 85 pacientov
a po polnoci 18. V˘razne prevaÏovali rezné
rany.

***

8.1.2002
V prosinci by volby vyhrála

âSSD pfied 4K
Soc. dem. se po mnohamûsíãní

stagnaci voliãské pfiíznû v prosinci
katapultovala do ãela preferencí. Podle
‰etfiení Centra pro v˘zkum vefiejného

mínûní by s 24 procenty bezpeãnû
obhájila volební vítûzství. Proti listopadu
jí pfiibyly ãtyfii body. Soc. dem. dosáhla
nejlep‰ího v˘sledku od fiíjna 2000.
Pfiiãíst jej lze zfiejmû zlep‰ujícím se
makroekonomick˘m datÛm. Soc. dem.
vláda také uzavfiela s Rakouskem
dohodu o Temelínu. Mohla si polep‰it
i zv˘‰ením dÛchodÛ od 1. prosince v
prÛmûru o 494 korun. Den po v˘zkumu
se vláda pfiiklonila k nákupu
nadzvukov˘ch stíhaãek Gripen.
âtyfikoalice podle ‰etfiení naopak
ztratila 2,5 bodu. Volilo by ji 20 procent
respondentÛ. V˘sledek je souãtem
jejích jednotliv˘ch ãlenÛ a lidí, ktefií
spontánnû uvedli, Ïe by volili ãtyfikoalici.
âtyfiku mohl naopak po‰kodit skandál
zvefiejnûn˘ na poãátku prosince. Podle
nûho sponzofii stran dostávali od jejích
komunálních politikÛ v˘hodné zakázky.
ODS a KSâM pfii‰ly o procento
pfiíznivcÛ. Klausova strana dosáhla 18
procent a KSâM 10 procent. Do
v˘sledkÛ preferencí se nejspí‰ promítlo
také vystoupení Václava Klause v
Bruselu, které vedlo k slovnímu souboji
ve Snûmovnû mezi ODS, ãtyfikou a
ãástí soc. dem. Místopfiedseda ODS
Ivan Langer v˘sledek prÛzkumu pro
Právo komentoval slovy: “Asi v‰ichni s
vidinou Vánoc se ohlíÏeli na soc. dem.,
Ïe kaÏdému také nûco nadûlí.” Jak
dodal, tito obãané v‰ak nepfiem˘‰lí nad
tím, Ïe soc. dem. nadûluje z jejich
penûz. KDU-âSL ‰etfiení moc
nepfiekvapilo. Podle místopfiedsedkynû
Zuzany Roithové jsou mezi soc. dem.,
ODS a ãtyfikoalicí nadále síly de facto
vyrovnané. “Rozdíly nejsou velké,” fiekl

Právu Roithová. RÛst preferencí vládní
strany si Roithová podle sv˘ch slov
vysvûtluje podbízivou rétorikou soc.
dem., na kterou, jak uvedla, sly‰í nûktefií
sympatizanti komunistÛ.
V˘voj preferencí podle CVVM v

prosinci 2001, âSSD 24 %, 4K celkem
20%, ODS 18%, KSâM 10 %

***

Orel z leti‰tû
musí drÏet dietu

Praha-právo- Lucie Fialová-Pak Ïe
pfiíroda je krutá. Cviãen˘ orel skalní,
kter˘ se ve stfiedu ztratil z ruzyÀského
leti‰tû, kde vykonává dÛleÏitou funkci -
pla‰í ptáky, aby nekomplikovali starty
a pfiistávání letadel, byl po ‰estidenním
pátrání koneãnû v pondûlí odchycen v
Hostivicích u Prahy témûfi o kilo tûÏ‰í,
neÏ normálnû mívá. “Ztloustl, protoÏe v
pfiírodû stále lovil. Teì bude lehce na
dietû,” prozradil leti‰tní sokolník Jan
Marek, kter˘ ztraceného dravce v
pondûlí ráno v sedm hodin odchytil. Na
první pohled bylo zfiejmé, Ïe cenn˘
pták na své pouti nestrádal. Zatímco
normálnû váÏí kolem 3,30 kg, po v˘letû
mûl 4,10 kg. “Je otázkou asi tak ãtyfi
dnÛ, neÏ se orel, kter˘ na leti‰ti pfies
den nalétá okolo tfiiceti kilometrÛ,
dostane do kondice,” poznamenal
sokolník, kter˘ netajil radost, Ïe jinak
byl orel v pofiádku. “Obávali jsme se,
aby nesedl na dráty vysokého napûtí a
neshofiel,” pfiiznal. âtyfiletého opefience,
známého na leti‰tû jako Bony, objevili
na stromû v Hostivicích dva muÏi uÏ v
nedûli. Mobilem ihned informovali
leti‰tû. “Samotn˘ odchyt není sloÏit˘.
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Financial

Business

ABE
Elektronická kompjuterová

tiskafiská sazba v 11 jazycích
na poãkání

Manuelnª sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.

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

P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

má novou adresu
740 Spadina AVE.

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

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

Canada-Czech
Republic Chamber

of Commerce

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

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

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario
M5S 2J2

czechoslovakcu@msn.com
www.kampelicka.com

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

Hypotéky na prodej!
Zafiiìte si novou hypotéku s na‰í Credit Union,
popfiípadû pfieveìte si hypotéku k nám. VyuÏijte

na‰ich úrokov˘ch sazeb!

* moÏnost otevfiení nebo uzavfiení  * pevn˘ úrok
* srovnatelné úroky * moÏnost dfiívûj‰ího splacení

* moÏnost Ïivotní pojistky * dal‰í v˘hody
Informujte se je‰tû dnes v Kampeliãce!

CZECHOSLOVAK
(TORONTO)
CREDIT UNION LIMITED

1 CDN $ 22,33 Kã
1 US $ 35,65 Kã
100 Sk 74,51 Kã
1 EUR 31,93 Kã
Quick 7.1.2002

Kursovní lístek
100 Kã 4,67 CDN $
100 SK 3,47 CDN $
1 CDN $ 21,41 Kã
1 CDN $ 28,82 SK
1 US $ 1,62 CDN $
1 EUR 1,44 CDN $
The Toronto Star - 4.1.2002

·lo jenom o to, aby nûkdo ohlásil, kde
se zdrÏuje,” sdûlil Marek, kter˘ ihned
za orlem vyrazil. Bony, odpoãívající na
plané hru‰ce, v‰ak na pánovy povely
nikterak nereagoval. Místo aby k
sokolníkovi, kter˘ se o nûho stará, po
tolika dnech odlouãení radostnû
pfiispûchal, vysedával dál v klidu na
vûtvi a zvûdavû se rozhlíÏel po okolí.
“Nebyl v kondici, protoÏe byl pfieÏran˘,”
vysvûtlil Marek, proã se nalezenci
nechtûlo h˘bat. V pfiírodû lovil ptáky a
malé savce. To dûlá sice i na Ruzyni,
ale tam mu sokolníci úlovek berou.
Marek proto musel celou noc ãekal
pod stromem, neÏ pták vyhladovûl.
“Byl jsem na mrazu od 16 hodin v
nedûli do pondûlních sedmi hodin ráno.
Nic dobrého to nebylo,” podotkl. Ráno
na orla zavolal a Bony mu koneãnû
pfiistál na ruce. Je‰tû t˘Ï den se pfiifiadil
ke sv˘m devíti opefien˘m kolegÛm na
leti‰ti. Na leti‰ti od poãátku vûfiili, Ïe ho
chytí. “Obãas se stane, Ïe nûkter˘ uletí,
ale vÏdycky ho dohledáme. Teì se to
nepodafiilo, protoÏe ode‰la vysílaãka,
kterou má zabudovanou pod pefiím,”
vysvûtlil Marek. Pfii hledání orla se
ozvalo pfiibliÏnû tisíc lidí. Vût‰inou ‰lo o
plané poplachy. “Asi tak tfii byly
pravdivé. Dvakrát jsme se s Bonym
minuli,” dodal spokojen˘ sokolník.
Starosta Hostivic Franti‰ek Chalupa
se chycení drahého opefience ve své
obci moc nedivil. “UÏ jsme to tu mûli asi
tfiikrát. PokaÏdé, kdyÏ jim uletí, chytí ho
u nás. Jsme blízko,” fiekl Právu.

***

8.1.2002
PriznaÈ v˘‰ku majetku

musia do konca januára
bohatí aj chudobní

BRATISLAVA-mfd  (rea) Do konca januára
bude musieÈ kaÏd˘ obãan priznaÈ v˘‰ku
svojho majetku bez ohºadu na to, ãi je
bohat˘, alebo chudobn˘. E‰te minul˘ rok
platila táto povinnosÈ len pre t˘ch, ktorí
odhadli svoj majetok na viac ako pol druha
milióna korún. Odteraz budeme musieÈ
prísÈ na daÀov˘ úrad v‰etci.

„Formulár o majetkovom priznaní musia
vyplniÈ tí, ktor˘ch majetok presahuje 1,5
milióna korún. V opaãnom prípade staãí
vyhlásenie, Ïe obãan tak˘to majetok nemá.
Dôvodom je úsilie zabrániÈ podvodom v
majetkov˘ch priznaniach,“ vysvetlil hovorca
ministerky financií Peter Papanek.

Podºa poslanca Pavla Prokopoviãa sa
mnohí, ktorí v minulosti nepodali majetkové
priznanie, vyhovárali na neznalosÈ zákona.
„Tvrdili, Ïe nevedeli, ãi sa táto povinnosÈ
vzÈahuje aj na nich. Nikto si z toho nerobil
ÈaÏkú hlavu,“ povedal.

To, Ïe povinnosÈ priznaÈ majetok sa t˘ka
kaÏdého obãana, má prinútiÈ ºudí, aby sa
informovali o zákone. NeznalosÈ zákona
neospravedlÀuje, zdôraznil hovorca
Ústredného daÀového riaditeºstva
Veselovsk˘.

Papánek upozornil, Ïe nová právna úprava
má koneãne daÈ do poriadku prehºad o
majetkov˘ch priznaniach. Bude sa
sledovaÈ, ako ºuìom pribúda majetok, a
porovnávaÈ jeho veºkosÈ s informáciami o
ich daniach. ·tát takto dokáÏe odhaliÈ
prípadné pokusy ºudí vyhnúÈ sa plateniu
daní.

„Dôvodom majetkov˘ch priznaní je úsilie
zistiÈ, ãi ºudia nadobudli svoj majetok zo
zdanen˘ch príjmov, alebo nie. Ak sa nieão
také zistí, podvodník sa pokute nevyhne. V
takom prípade bude zisten˘ rozdiel
dodanen˘ sadzbou 38 percent,“ dodal
Veselovsk˘.

Zadarmo nebude ani nepodanie
majetkového priznania. Zanedbanie
povinnosti vyjde obãana na 2-tisíc korún.

***

9.1.2002
Prezident se odjel léãit
na Kanárské ostrovy

Praha -mfd/Teplé klima a vlhk˘ vzduch
jsou pro plíce prezidenta Václava Havla
optimální. Lékafii proto rozhodli, Ïe
hlava státu se po tûÏkém zápalu plic
pojede na dva t˘dny doléãit na
Lanzarote, jeden z Kanársk˘ch ostrovÛ.
Havel odcestoval vãera pfied polednem.
Na cestû jej doprovází manÏelka a
ãtyfiãlenn˘ zdravotní t˘m. Budou opût
pob˘vat v rezidenci ‰panûlského krále
Juana Carlose. Podle prezidentova
fyzioterapeuta Pavla Koláfie bude
prezident dvû hodiny dennû
rehabilitovat. To obná‰í speciální
cviãení, pfii nûmÏ fyzioterapeut stimuluje
jednotlivé svaly pro správné d˘chání,

aby se provzdu‰nila postiÏená ãást
plic. Kromû toho bude Havel jezdit na
rotopedu ãi veslovacím trenaÏéru a
také hrát tenis.

***

âtyfii havífie zabil
nepofiádek na dole

Praha, Kladno-mfd/RADEK KED-
RO≈ , MARCELA JURKOVÁ-Za smrt
ãtvefiice horníkÛ v kladenském Dole
Schoeller z konce loÀského listopadu
mÛÏe hrubé poru‰ení bezpeãnostních
pfiedpisÛ. Navzdory pfiísnému zákazu
havífii v podzemí koufiili a zapálili
v˘bu‰n˘ metan. Navíc ve ‰tole, kde
chybûlo pfiedepsané vûtrání. “Ukazuje
se, Ïe vznícení metanu zpÛsobila
zfiejmû manipulace s otevfien˘m

Pokraãování na str. 6
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Hana Smithin,
M.A.

individuální v˘uka ãe‰tiny

Pfieklady

Tel./Fax: (905) 841-4415
E-mail: hs@sympatico.ca

1201-2

Help Wanted
Cabinet Maker

10 yrs experience
Legally able to work

in Canada
Call: 416-252-4200

1130-24

V Etobicoke prenajmeme
1,2, 3 izbové apartmenty v

bezpeãnej lokalite, s dobr˘m
prístupom k obchodom a

doprave. Cena 900 dolarÛ.
Pre novych landed

emigrantov poskytneme
spoloãenskú záruku.

Klimatizácia, bazén, sauna.
V na‰ej lokalite je

ubytovan˘ch mnoho
ãesk˘ch a slovensk˘ch

rodin, ktoré si navzájom
pomáhajú.

Tel.: 416-243-7003.

E-mail: gamorbero@hotmail.com
1129-24

Clasified
ohnûm,” prohlásil ‰éf vy‰etfiovací
komise Franti‰ek Hrubant.
Vy‰etfiovatelé na místû na‰li dva
zapalovaãe a cigarety. Plyn v chodbû
tedy zapálil nûkdo z horníkÛ, kter˘
koufiil, i kdyÏ to pfiedpisy zakazují.
Klíãovou roli ov‰em sehrálo i chybûjící
odvûtrávání. Potrubí konãilo dvaatfiicet
metrÛ od ãela ‰toly. Pfiedpisy pfiitom
fiíkají, Ïe odvûtrání musí ústit nejdále
deset metrÛ. I tentokrát nesou
odpovûdnost havífii, protoÏe podle
pravidel si mûli potrubí prodluÏovat
sami. “Kdyby vûtrání bylo v pofiádku,
tragédie by se nestala,” fiíká pfiedseda
âeského báÀského úfiadu Roman
Makarius. V˘buch metanu a následné
bleskové shofiení plynové smûsi, které
‰achtou otfiáslo, pfiitom povaÏují
odborníci za pfiírodní anomálii - nikdy
dfiíve se totiÏ v kladensk˘ch dolech
nebezpeãn˘ metan neobjevil. I proto
ústfiední báÀsk˘ úfiad udûlal razantní
opatfiení: Schoeller a dal‰í ãtyfii uhelné
doly na Kladensku a Mostecku zafiadil
mezi nebezpeãné kvÛli plynÛm. Pro
jednotlivé spoleãnosti to znamená, Ïe
budou muset vynaloÏit miliony korun
na vylep‰ení bezpeãnosti v ‰achtách.
A pro havífie, Ïe moÏná pfiijdou o práci.
Napfiíklad raÏba uhlí v Dole Schoeller
mûla podle plánÛ ustat v roce 2005.
JenÏe spoleãnost âeskomoravské
doly, kterou Schoeller vlastní, pr˘
uvaÏuje o tom, Ïe tûÏbu s 1200
zamûstnanci zarazí ãi utlumí uÏ nyní.
“Îádné rozhodnutí o omezení tûÏby v
dole Schoeller zatím nepadlo,” tvrdí
mluvãí âeskomoravsk˘ch dolÛ Radek
Chalupa. Podle zamûstnancÛ dolu se
v‰ak verdikt dá ãekat v nejbliÏ‰ích
dnech. “O tom, zda se bude muset dÛl
uzavfiít, nebo nikoliv, budeme jednat s
fieditelem závodu ve ãtvrtek,” fiekl ãlen
závodního v˘boru odboráfiÛ Pavel
Holländer. UÏ nyní je v‰ak zfiejmé, Ïe
za poru‰ení bezpeãnostních opatfiení
úfiad udûlí penûÏité tresty. “Budou se
pohybovat kolem nejvy‰‰í moÏné
hranice,” pfiipustil ‰éf báÀského úfiadu
Makarius. Spoleãnosti âeskomoravské

doly tedy podle zákona hrozí aÏ
milionová pokuta, jednotliv˘m
pracovníkÛm, ktefií zanedbali své
povinnosti, aÏ padesát tisíc korun.
Konkrétní jména a funkce viníkÛ v‰ak
úfiad dosud tají s odvoláním na stále
pokraãující vy‰etfiování. Vedle
takzvaného závodního, jenÏ nese
odpovûdnost za bezpeãnost v podzemí
a kter˘ byl uÏ v minul˘ch dnech doãasnû
odvolán, by se pokuty mohly t˘kat
technikÛ, ktefií mûli bûhem smûny mûfiit
v jednotliv˘ch ‰achtách v˘skyt metanu.
Podle oficiálních záznamÛ nikdy
nebezpeãn˘ plyn neobjevili, a to ani v
osudn˘ den. “Revírnici na to ka‰lou a
do knih zapisují vymy‰lené údaje,” fiekl
MF DNES vzápûtí po tragédii Tomá‰
Saska, horník, kter˘ v dobû v˘buchu
pracoval nûkolik desítek metrÛ od místa
exploze a jenÏ pfii následném poÏáru
utrpûl jen lehká zranûní. BáÀ‰tí
inspektofii se rovnûÏ zdráhají ukázat
prstem na konkrétního viníka v˘buchu.
“Neexistuje Ïádn˘ pfiím˘ svûdek, kter˘
by mohl fiíct, jak se v‰e pfiihodilo, kdo
zapalovaãe dolÛ pfiinesl. Mohly tam
tfieba zÛstat po pfiedchozí smûnû,”
vysvûtluje ‰éf komise Hrubant. O tom,
zda v˘sledky vy‰etfiování budou mít
vliv na v˘‰i od‰kodného rodinám
mrtv˘ch horníkÛ, není zatím
rozhodnuto. “Jsem hluboce
pfiesvûdãen, Ïe nikoliv. Nelze pfiece
prokázat, Ïe právû oni byli strÛjci
vznícení plynu,” míní Makarius. O pfiípad
se zajímá rovnûÏ policie, uÏ zítra by od
vy‰etfiovací komise mûli kriminalisté
pfievzít spis.

***

Silná koruna vadí vládû
 i âNB

PRAHA-právo (rop)-Bez ohledu na
minulé mediální pfiestfielky se vãera
premiér Milo‰ Zeman a guvernér âeské
národní banky (âNB) Zdenûk TÛma
dohodli na spoleãném postupu proti
nepfiíjemnû sílící ãeské korunû. AÏ do
zasedání vlády, která musí dokument
projednat, v‰ak nechtûjí informovat o

jeho obsahu.
“Vypadá to, Ïe dohoda mezi âNB a

vládou tady bude, ale nemohu
pfiedjímat rozhodnutí vlády,” fiekl po
jednání âTK Zdenûk TÛma. Dohoda
má zamezit, aby peníze, které stát
získá z privatizace, netlaãily korunu k
tak rychlému posilování, protoÏe to
ohroÏuje domácí exportéry. JestliÏe se
totiÏ utrÏené devizy smûÀují na trhu na
koruny, zvedá to poptávku po ãeské
mûnû, jeÏ v posledních mûsících
prolomila hranici 32 Kã za euro, kdyÏ
se dfiíve pohybovala kolem 34 Kã za
euro. Aby se tyto vlivy omezily, zavedla
âNB pfii privatizaci âeské spofiitelny
takzvan˘ privatizaãní úãet. Na ten Fond
národního majetku ukládal peníze z
privatizace a âNB je smûÀovala na
koruny postupnû tak, aby pfiíli‰
neh˘bala s trhem. Pfied koncem roku
2001 jí Zeman pohrozil, Ïe vláda od
vyuÏívání úãtu ustoupí, pokud âNB
nesníÏí úrokové sazby a nepfiestane
vyhazovat peníze pfiím˘mi intervencemi
na devizovém trhu. Centrální banka
následnû oznaãila tento v˘rok za
nevhodn˘. “ProtoÏe âNB je stejnû
pfiipravena sníÏit sazby, hravû splní
podmínku Milo‰e Zemana, a ten si jen
pfiiãte politické body za to, Ïe ji k tomuto
sníÏení sazeb pfiinutil,” komentoval
tehdy pfiestfielku analytik praÏské
Raiffeisenbank Ivo Nejdl. Vãera
zvefiejnûn˘ zápis z jednání bankovní
rady 20. prosince skuteãnû ukázal, Ïe
uÏ tehdy vyhrálo udrÏení sazeb pfied
jejich sníÏením jen o jeden hlas. Na
základû dohody mezi âNB a vládou,
kterou na schÛzce zastupovali také
místopfiedsedové a ministr financí Jifií
Rusnok, by zfiejmû mûla banka
privatizaãní pfiíjmy uloÏit do devizov˘ch
rezerv a peníze pro vládu získat na
mezibankovním trhu. Vláda by se
zfiejmû mûla zavázat ke zdrÏenlivosti v
utrácení privatizaãních pfiíjmÛ a
odloÏení emise eurobondÛ nejdfiíve na
pfií‰tí rok. Dohodu mají ministfii projednat
pfií‰tí t˘den.

***

Led rozbil auta radnice
Liberec-mfd/Ivan Langr-V jediném

okamÏiku pfii‰li o sluÏební auta libereck˘
primátor a dva námûstkové ze ãtyfi. Na
vyhrazené radniãní parkovi‰tû se totiÏ v
pondûlí odpoledne ze stfiechy jednoho z
domÛ zfiítila z 15metrové v˘‰e tûÏká
ledová kra a trefila se rovnou do
stfiíbrného vozu Peugeot 406 primátora
Jifiího Kittnera (ODS) i do vedle stojící
fabie námûstkynû Nadi Jozífkové (ODS)
a octavie, kterou pouÏívá dal‰í z
primátorov˘ch námûstkÛ Tomá‰ Hasil
(ODS). “Ten kus ledu jsem vidûl pak na
zemi, kdyby v tu chvíli kolem domu nûkdo
‰el, tak ho to snad zabilo,” prohlásil dal‰í
z námûstkÛ Stanislav Cvrãek (US), kter˘
za to, Ïe dál jezdí, mÛÏe dûkovat fiidiãské
pohodlnosti. Nechtûlo se mu totiÏ na
vyhrazené místo couvat a zaparkoval
úplnû jinde. AÏ na peugeot z roku 1998

Nabízím práci
pro spolehlivou dívku

nebo Ïenu.
Uklízení rodinn˘ch domÛ
na pln˘ úvazek. V Metro

Toronto a okolí.
Nástup ihned.

Volejte: (416) 895-6310.
1202-1
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* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

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

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

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Restaurants-Deli's

CELTS
Hospoda „U Maru‰ky”

s toãen˘m pivem
a ãeskou kuchyní

Otevfieno dennû mimo pondûlí

2872 Dundas St. W. (roh Keele),
Toronto, On

Tel.: (416) 766-4421

Novootvorená re‰taurácia

“Danube”

v príjemnom prostredí
Yorkville Village

Otvorená:
Streda aÏ sobota od 12 hod.

Nedeºa od 13 hod.

81 Yorkville Ave.
Toronto, Ontario

{close to Subway station “BAY”}

Tel: 416-964-6812
Zaslala Vl. Krykorková - Toronto

byly oba zb˘vající radniãní vozy z dílny
mladoboleslavské ‰kodovky prakticky
zbrusu nové - námûstci je totiÏ vymûnili
za ojeté felicie teprve loni. “Nejvíce
po‰kozená je asi fabie paní námûstkynû,
octávie námûstka má utrÏen˘ nárazník a
proraÏenou masku chladiãe. Kapota auta
se navíc po dopadu ledu ponûkud
roztáhla do ‰ífiky. Peugeot má
pochrouman˘ blatník a kapotu. Auta
máme samozfiejmû poji‰tûná, pÛjde ale
o ‰kodu v desítkách tisíc korun,” mínil ‰éf
radniãního odboru vnitfiní správy Jifií
Radou‰. Kdo ji zaplatí, je zatím otázkou,
i kdyÏ radnice i hasiãi jsou pfiesvûdãeni,
Ïe to bude problém soukromého majitele
domu. Ten to ale vidí jinak. “Urãitû to
není na‰e vina, protoÏe ne‰lo o
rampouchy, ale sníh se svezl ze stfiechy.
Dfiíve mûsto dokonce ãást stfiechy a
okapy samo ãistilo, letos ale ne. Nemohli
jsme to nijak ovlivnit ani tomu zabránit,”
míní správcová objektu Renata
Kesnerová. “Majitel objektu zodpovídá
za to, Ïe led na stfie‰e a okapech prostû
nebude. Buì tedy musí zajistit budovu
tak, aby se led vÛbec netvofiil, nebo jej
pak za pomocí specializované firmy musí
odstranit,” argumentoval zase velitel
jabloneck˘ch hasiãÛ Jan ·efr.

***

Rádio RFE odmítá pfiesun
Praha-mfd/ JIND¤ICH ·ÍDLO,

JOHANNA GROHOVÁ-Pfies v‰echny
povinné diplomatické fráze o “hledání
spoleãn˘ch v˘chodisek” je to stále
zfietelnûj‰í: rozhovory vlády a vedení
Rádia Svobodná Evropa (RFE) o
pfiemístûní stanice na bezpeãnûj‰í
místo uvázly ve slepé uliãce. DÛkazem
je rozhovor, kter˘ prezident RFE
Thomas Dine poskytl t˘deníku The
Prague Post. “Poslední tlak pro mû
znamená, Ïe pozvánka, aby se RFE
pfiestûhovala z Mnichova do Prahy, se
nyní ru‰í. Není nic pohodlného pracovat
v této budovû. My nehledáme pohodlí,
ale pohostinství,” fiekl Dine. Podle nûho
by navíc stûhování problém nevyfie‰ilo:
“Není místo v Praze ani mimo ni, kde
bychom mûli zaji‰tûnu stoprocentní
bezpeãnost.” Ministerstvo zahraniãí,
které s RFE o stûhování vyjednává,
bylo Dineov˘mi slovy zaskoãeno.
Podobná slova ‰éf rádia pr˘ je‰tû nikdy
nepouÏil. “Necháváme ãlánek kolovat

po ministerstvu a lidé, ktefií pana Dinea
znají, fiíkají: To snad ani nemohl fiíci
on,” uvedl mluvãí ministerstva Ale‰
Pospí‰il. “Ale nejprve chceme s panem
Dinem hovofiit.” Sám Dine vãera nemohl
celou vûc komentovat. Je ve
Washingtonu a po cel˘ vãerej‰ek mûl
jednání. Bûhem odpoledne se s ním
nedokázal spojit ani KavanÛv námûstek
Rudolf Jindrák, kter˘ se Svobodnou
Evropou za ministerstvo vyjednává. K
rozhovoru se nechtûla vãera vyjádfiit
ani americká ambasáda. “Zatím si
upfiesÀujeme, co prezident Dine fiekl,”
reagovala mluvãí velvyslanectví
Victoria Middletonová. Dineovy v˘roky
tak vãera vysvûtlovala pouze mluvãí
RFE Sonia Winterová. Podle ní nejsou
Dineova slova, podle nichÏ by bylo
stûhování rádia ústupkem terorismu, v
rozporu s postojem ãeské vlády. “âeská
vláda nám fiekla totéÏ, v tom se
shodujeme,” uvedla Winterová. JenÏe
tím shoda zfiejmû konãí: ãeská vláda
opakovanû prohla‰uje, Ïe jednání
pokraãují, vedení Svobodné Evropy
dosavadní kontakty oznaãuje za “pouhé
konzultace”. I kdyÏ ministerstvo obrany
uÏ mûlo vytipovat pût vhodn˘ch objektÛ
pro nové sídlo stanice, Dine a jeho
spolupracovníci dosud tyto budovy
neznají. “Îijeme v domnûní, Ïe situace
je jasná obûma stranám a Ïe se teì
snaÏíme maximálnû pfiiblíÏit na‰e
stanoviska a najít fie‰ení,” fiekl mluvãí
Pospí‰il. “Takov˘ jsme mûli alespoÀ
pocit po posledních jednáních koncem
minulého roku.” Podle diplomatick˘ch
zdrojÛ nemÛÏe b˘t ãeská vláda
Dineov˘m postojem nijak pfiekvapena:
“Îe se vedení RFE nechce stûhovat, je
jasné uÏ velmi dlouhou dobu,” fiíká
nejmenovan˘ ãesk˘ diplomat. “Byla by
to totiÏ hodnû drahá operace.” Îe jsou
ekonomické dÛvody skoro stejnû
dÛleÏité jako neústupnost vÛãi
terorismu, vypl˘vá i z vyjádfiení mluvãí
RFE Winterové: “Nejsme jedna
rozhlasová stanice, vysíláme ve 27
jazycích a brzy to bude je‰tû o pût víc.
Stûhování a úprava nové budovy je
záleÏitost technicky a finanãnû velice
nároãná. Stálo by to miliony a miliony
dolarÛ.” Dine v rozhovoru pro Prague
Post pfiipou‰tí: kdyby ãeská vláda na
stûhování trvala, nemohla by RFE jako
host nic dûlat. Mluvãí Pospí‰il v‰ak
tvrdí, Ïe se rádio pfiesune jen tehdy,
kdyÏ se na tom obû strany dohodnou.

***
Slovák v Prahe zomrel na

zvlá‰tnu chorobu
BRATISLAVA -sme (moÏ, sita)-Na

neobyãajnú formu tuberkulózy zomrel na
·tefana v praÏskej nemocnici na
Vinohradoch tridsaÈpäÈroãn˘ slovensk˘
obãan. Bacily rozná‰al uÏ aspoÀ mesiac
predt˘m, ako umrel. Nemocnica nechce
prezradiÈ jeho meno, ani to, odkiaº
pochádzal a slovenské úrady nie sú
schopné to zistiÈ.

Choroba sa ‰íri vzduchom. NakaziÈ sa
Àou mohol hocikto, kto pri‰iel s postihnut˘m
do styku. Sestriãky z nemocnice musia pol
roka braÈ tuberostatiká a látky na prevenciu
postihnutia peãene. MoÏné mamiãky medzi
nimi musia braÈ pol roka antikoncepciu,
aby neotehotneli.

MuÏ skolaboval na ulici a do nemocnice
ho krátko potom priviezla záchranná sluÏba.
Po piatich hodinách zomrel. Prednosta ARO
Jan Pachl tvrdí, Ïe lekári urobili v‰etko, ão
mohli, vrátane testov, ktoré odhalili infekciu.

MuÏ bol asi pred mesiacom na internom
oddelení nemocnice, pretoÏe neustále
chudol. Zistili mu podozrenie na tuberkulózu

a poslali ho do nemocnice na Bulovku, kam
sa vôbec neohlásil.

Pachl tvrdí, Ïe Slovák bol v Prahe zrejme
na náv‰teve: „Urãite to nebol bezdomovec.
U niekoho b˘val, mal pri sebe adresu
ubytovne.“ Lekári robia ìal‰ie testy.

Slovensk˘ch hygienikov, aj rodinu m⁄tveho
by mala informovaÈ hlavná hygieniãka
nemocnice. Tá tvrdí, Ïe testy e‰te neskonãili
a Ïe opatrenia, ktoré sa v nemocnici prijali,
nie sú potrebné, aj keì o nich príslu‰n˘
lekár rozhodol.

Slovenské ministerstvo zdravotníctva ãaká
na oficiálne stanovisko ãeského
ministerstva: „Preão by sme sa my pokú‰ali
niekam volaÈ?“ povedala Dana
Benkoviãová z tlaãového oddelenia: „âo
vám k tomu môÏeme daÈ, pokiaº nevieme
Ïiadne konkrétne veci?“

Hovorca ãeského ministerstva Otakar
âern˘ pre SME povedal, Ïe ich to
nezaujíma: „Je to záleÏitosÈ nemocnice,
nebudeme sa k tomu vyjadrovaÈ. Tu umiera
denne niekoºko ºudí, nie iba jeden.“

Slovenské veºvyslanectvo vãera nevedelo
povedaÈ ani meno a trvalé bydlisko
zosnulého. Konzulka Katarína Dani‰ová
bola ‰okovaná informáciou, Ïe dotyãn˘
zomrel uÏ v decembri: „âudujem sa, Ïe
nám to e‰te neoznámili.“

Dani‰ová povedala, Ïe v nemocnici im
vãera niã nechceli povedaÈ, nevedela ani,
ãi nieão povedia dnes. Nemocnica je
povinná oznámiÈ akékoºvek úmrtie
zahraniãného pacienta. Pachl hovorí:
„Urãite to hygienici po‰lú.“ Hygieniãka
povedala, Ïe prípad sa nemôÏe nikam
hlásiÈ, pok˘m sa nepotvrdí diagnóza.

***

Koaliãní partneri Ïiadajú
hlavu ministra Haracha

 za predaj akcií VSÎ
BRATISLAVA, KO·ICE-sme (sp, tv, kj)-

Kauza lacného predaja pätiny akcií
ko‰ick˘ch VSÎ trasie kreslom ministra
hospodárstva ªubomíra Haracha. Predaj
kritizujú uÏ nielen Ïeleziarne, ale aj
oceliarne U. S. Steel, ministerka financií
Brigita Schmögnerová a viacerí politici
vládnej koalície.
Koaliãní partneri boli vãera na stretnutí

lídrov vládnych strán pripravení navrhnúÈ
odvolanie ministra Haracha, ak sa ukáÏe,
Ïe predaj akcií Ïeleziarní bol neprehºadn˘
a pre ‰tát nev˘hodn˘. Tak˘to postup
presadzuje SDª, SOP a KDH.
Podºa predsedu SOP Pavla HamÏíka je

evidentné, Ïe akcie Ïeleziarní sa dali
predaÈ za viac. „Ak sa preukáÏe, Ïe o
tomto postupe minister vedel, budeme
ÏiadaÈ vyvodiÈ dôsledky,“ povedal.
Harach súhlasil s t˘m, aby ‰tátny

Transpetrol predal tesne pred Vianocami
21-percentn˘ balík akcií Ïeleziarní na burze
po 160 korún. Akcie pritom boli ochotné
kúpiÈ za vy‰‰iu cenu - po 200 korún za
akciu - samotné Ïeleziarne. Skonãili v‰ak
na úãtoch súkromn˘ch firiem. ·tát tak
pri‰iel o viac ako 120 miliónov korún.
Prezident U. S. Steelu, 24-percentného

akcionára Ïeleziarní, John H. Goodish
oznaãil postup vlády pri predaji akcií za
neférov˘. Vãera pri‰iel do Bratislavy, kde
s vicepremiérom Ivanom Miklo‰om hovoril
o celej kauze. Dnes má v pláne stretnutie
s ministerkou Schmögnerovou.
Tá tvrdo kritizuje bratislavskú burzu, ktorá

mala podºa jej názoru pozastaviÈ
obchodovanie s akciami Ïeleziarní hneì,
ako sa na trhu objavili prvé podozrivé
‰pekulatívne obchody. Ich jedin˘m cieºom
bolo totiÏ krátkodobo zníÏiÈ cenu akcií.
Ministra Haracha sa naopak zastáva

‰éfka rezortu privatizácie Mária Machová.
„Vzhºadom na ãasovú tieseÀ to bola
najv˘hodnej‰ia moÏnosÈ,“ tvrdí.
Obhajobou podozrivej transakcie v‰ak ide
proti svojmu straníckemu nadriadenému
Pavlovi HamÏíkovi.

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

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

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a

zábavn˘ch pofiadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû souãasn˘

veleúspû‰n˘ seriál

25 let sluÏby krajanÛm
KOUPù - PRODEJ

ODHAD NEMOVITOSTÍ

Bus.: (416) 783-5000
Fax: (416) 783-6082
Res.: (416) 733-9442

Petr Poláãek, FRI, CREA
Associate Broker, Appraiser

Sutton Group
Tower Realty INC.

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

JI¤Í KAZDA

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

E-mail: sales@yorkvolkswagen.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

·ÍPKOVÁ RÒÎENKA
Desetidíln˘ zábavn˘ televizní pfiíbûh pro celou rodinu o mladé Ïenû, která se rozhodne
vzít svÛj Ïivot do vlastních rukou. I kdyÏ název je shodn˘ se známou pohádkou, tak

RÛÏenka není zdaleka spící princeznou ale moderní Ïenou, která ztratila pouze radost ze
Ïivota po rozvodu jejího manÏelství. Zprvu se zdá, Ïe její neãekan˘ vztah s v˘znamn˘m
muÏem bude klidn˘ a idylick˘. Av‰ak pohádky se skuteãnû v dne‰ní dobû nedûjí. A tak
její dal‰í osud prochází dal‰ími peripetiemi, které zdaleka nejsou oãekávan˘mi. TakÏe
budete sledovat témûfi deset hodin napínav˘ a pestr˘ pfiíbûh, kter˘ se odehrává v dne‰ní
dobû v nûjakém ãeském men‰ím mûstû. âeská telenovela, která v dobû svého vysílání

pfiebrala diváky obou komerãních televizí v âR.
V reÏii J.Hanu‰e hrají V.Îilková, V.Vydra, F.Nûmec, R.Brzobohat˘, J.Schmitzer,

J.Obermaierová a jiní.
Komplet ãtyfi kazet $ 120.- plus po‰tovné a taxy.

Drivers wanted!
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Je‰tû vánoãní motiv od Pavla
Dobe‰e z Hradce Králové

Psí útulok v Dubnici Ïiada o pomoc najmen‰ia ãiastka je vítaná.
Nutne potrebujeme zatepliÈ koterce a nové

termoizolaãné búdy. Psi zimou veºmi trpia.
Nebudeme vás bombardovaÈ dojemn˘mi
fotografiami. Príìte sa presvedãiÈ sami, tie
psie oãi vám toho povedia viac. MôÏete
pomôcÈ aj star˘mi dekami, matracmi,
uvítame to. Zase ale platí, Ïe lep‰ie sú
peniaze. Za tie totiÏ môÏeme najaÈ
remeselníkov, ktorí nám koterce izolujú a
vyrobia nové búdy.

Pri maximálnej ‰etrnosti a zachovaní
dostatoãnej k⁄mnej dávky nás strava na
jedného psa vychádza na 12,- Sk denne. Pri
poãte 65 psov, ão je priemern˘ stav v
t˘chto dÀoch, je to cca 800,— Sk na deÀ.
Okrem psov musíme uÏiviÈ 3 kone a 15
kôz.

V prípade, Ïe sa rozhodnete prispieÈ na
ich stravu, garantujeme, Ïe peniaze budú
vyuÏité na tento úãel. NeÏivíme Ïiadny

byrokratick˘ aparát, neporiadame
demon‰trácie, nefinancujeme tzv. ‰kolenia,
neplatíme si drahú reklamu v médiách a
pracujeme bez nároku na mzdu.

UpozorÀujeme, Ïe okolité mestá /Nová
Dubnica, Dubnica n/V, Ilava, Trenãín,.../,
ktor˘m rie‰ime problém túlav˘ch psov,
nám neprispievajú na prevádzku uÏ ‰tvrt˘
rok na‰ej ãinnosti. V kaÏdej civilizovanej
krajine je prevádzka útulkov financovaná
aspoÀ ãiastoãne z daní za psov.

âitatelia na Slovensku môÏu poukázaÈ
príspevok priamo, ná‰ úãet je v SLSP Nová
Dubnica ã. 0360335592/0900.

âitatelia v zahraniãí môÏu pouÏiÈ kreditné
karty. Platba je bezpeãná, pouÏívame SSL
protokol, nemusíte sa báÈ, Ïe by niekto
odcudzil ãíslo Va‰ej karty a zneuÏil ju.

Internetová stránka: www.utulokdca.sk
Za v‰etky Ïivé tvory v útulku ìakuje

Jana Jaro‰ová.
***

Real Estate

VáÏení priatelia,
aÏ do jesene tohto roku sme si vedeli

pomôcÈ sami. Pracovali sme doslova 24
hodín denne, ale zvládli sme to. Pak manÏel
utrpel ÈaÏk˘ úraz a v ãase jeho
práceneschopnosti som ho zastupovala
sama, ão sa prejavilo zase na mojom
zdravotnom stave a následnej hospitalizácii
v dôsledku totálneho vyãerpania
organizmu.

Tieto dve udalosti sa podpísali na tom, Ïe
sme pri‰li o zákazky /v˘cvik psov, odchyt
maãiek a kún/, z ktor˘ch zisku financujeme
prevádzku útulku. Kto podnikáte viete

pochopiÈ, Ïe nasadnúÈ na vlak, z ktorého
ste nechtiac vypadli je veºmi ÈaÏké. Pri tom
o na‰ej ãinnosti sa v Ïiadnom prípade nedá
povedaÈ, Ïe je to podnikanie.
Zima nás pristihla nepripraven˘ch a

vyãerpan˘ch, nielen fyzicky ale i finaãne.
Preto vás Ïiadame o pomoc, pokiaº vám
nie je ºahostajn˘ osud zvierat v na‰om
útulku, ktor˘ch jedin˘m prehre‰kom na
tomto svete je fakt, Ïe sa narodili ako
nechcené. Doteraz mali nás dvoch, ale
teraz potrebujú aj Vás.
Ako nám môÏete pomôcÈ?
V prvom rade finanãne. Akákoºvek, aj

Není dobré házet flintu do Ïita
V minulém ãísle jsem pfiipomenul ve vzpomínce 22. vánoce Ale‰e Bfieziny.

Ocenil jsem, Ïe Ale‰ Bfiezina vydává noviny na vlastní pûst, skromnû, tak jak si
pfiedsevzal. Je to ale také nev˘hoda, protoÏe noviny nemohou b˘t korigovány
názorem redakãní rady, která neexistuje a tudíÏ jsou to my‰lenkovû vlastnû noviny
Ale‰e Bfieziny, bez ohledu, Ïe jsou tak nûkdy odchylné názory ãtenáfiÛ, které
témûfi vÏdy jsou komentovány korigujícím názorem Ale‰e Bfieziny, V pfiedminulém
ãísle pak vy‰la diskuse mezi vojensk˘m kaplanem Pavlem Rumlem a Ale‰em
Bfiezinou pod nadpisem “KdyÏ se ten samopal pûknû v ruce hází”. Musím
konstatovat, Ïe v této diskusi jsem na realistiãtûj‰í stranû Pavla Rumla neÏ na
znaãnû politicky naivní* stranû Ale‰e Bfieziny.
Nemyslím, Ïe je vÏdy vhodné b˘t zaslepen˘m pacifistou. Na‰tûstí v kritick˘ch

chvílích je tûchto pacifistÛ men‰ina. Já se domnívám, Ïe kaplani v armádû mohou
sehrát velmi pozitivní roli, tak jak v historii vojenství mÛÏeme najít fiadu pfiípadÛ.
Ale‰ Bfiezina nazval NATismem nekriticky pozitivní pfiístup církví k NATO. Jako
pfiíklad uvádí, Ïe se v církvi neobjevil ani jeden kritick˘ hlas pfii bombardování
Jugoslávie, které podle Bfieziny bylo naprosto zbyteãné, protoÏe Jugoslávie jiÏ
byla v procesu demokratizace a bombardování tento proces zpomalilo. Skuteãn˘m
vítûzem nad Milo‰eviãem nebylo NATO, ale Vojislav Ko‰tunica. To je historick˘
fakt. Teãka, pí‰e Bfiezina. Domnívám se (a se mnou i NATO), Ïe tomu tak nebylo
a nesouhlasím s tímto tvrdo‰íjn˘m Bfiezinov˘m “jugoslávsk˘m syndromem”.
Srbsk˘ nacionalista Ko‰tunica pokud si dobfie pamatujeme byl k správnému
postupu znaãnû právû NATem pfiinucen, protoÏe jinak bychom se nûkter˘ch
zmûn vÛbec nedoãkali a není vylouãeno, Ïe Milo‰eviã by stále sedûl v Bûlehradû..
A souhlasím (oproti Bfiezinovi) také s Jaromírem ·tûtinou, Ïe Amerika je ve válce

a ta válka byla Americe vnucena právû tak, jako byla Americe vnucena útokem na
Pearl Harbour. Válka to není diskusní klub a platí tu jiné normy. A uÏ vÛ*bec
nerozumím Bfiezinovû, Ïe i druhá strana (tedy fa‰istická a nyní teroristická) bojuje
proti “zlu” a proto nemusí “dodrÏovat” Îenevské konvence, protoÏe válka má, jak
fiíká správnû J. ·tûtina, jiná pravidla.
Bfiezina dále pí‰e: “Ptám se, jestli jsem neÏil v klamu, kdyÏ vûfiím v cestu nenásilí”.

Ale‰i, v klamu jistû Ïije‰ a trochu Ïivotní reality by ne‰kodilo. A pokud mÛÏe‰,
nepfiidávej mne k mému ãlánku své odporující poznámky. Nech na ãtenáfii, aÈ si
udûlá vlastní názor.

Milo‰ ·uchma
Dûkuji za pfiipomínku, odpovím pfií‰tû. Myslím, Ïe i Pavel Ruml odpoví brzy a dialog

bude moci pokraãovat.
Ale‰ Bfiezina

***
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Povánoãní blues
V posledních letech nesleduji bûh ãasu
jenom daty sv˘ch narozenin . Jsou to
Vánoce, které mi nejsilnûji pfiipomínají
jeho stálé, ale pro mne relativnû stále
rychlej‰í, plynutí.
O tûchto svátcích a zpÛsobu jejich
proÏití mám dnes ov‰em jinou
pfiedstavu a vzbuzují ve mnû jin˘ pocit
neÏ v dobû dûtství. MoÏná, Ïe je ten
pocit jin˘ neÏli onen i pfied patnácti,
dvaceti lety.
Klid a pohoda, to jsou pro mne hodnoty
stále v˘znamnûj‰í. A tento stav mûl by
b˘t nejdosaÏitelnûj‰í právû o Vánocích!
JenÏe, jak fieãeno moudr˘m, v‰echno
je jinak.
I v mojí rodinû, podobnû jako snad i v
jin˘ch rodinách, dochází v fiíjnu nebo v
listopadu k v˘rokÛm: Letos budeme
rozumní, jsme pfiece dávno dospûlí,
Ïádné dûtiãky, jednu nebo dvû
maliãkosti kaÏdému pod stromeãek.
VÏdyÈ uÏ dávno nic nepotfiebujeme.
Jen zdraví a klid.
Teprve letos, zdá se mi, malinko se
nám podafiilo vyhnout se bûsnûní mas,
tûm shonÛm po mallech a obchodem
s jídlem i tovarem jin˘m, onomu
shánûní vûcí mnohdy nepotfiebn˘ch,
které jen vánoãní obal promûní v pûkn˘
dárek.
Vzpomínám na svoji matku pracující v
tûch dnech vánoãních v kuchyni dlouho
do noci. A na ·tûdr˘ den vrací se otec
ze zamûstnání v povznesené náladû,
máti nemá pro jeho stav pochopení a
v‰e se pojednou hroutí jako domeãek
z karet v pocit nedocenûní. Vánoãní
nálada bere za své, aã veãer pak je
pod stromeãkem docela pûkná
hromádka dárkÛ, ve valné vût‰inû
zakoupené matkou prozíravû uÏ na
samém sklonku léta.
Leã cosi, jak˘si smutek visí ve vzduchu,
nedefinován, ale vnímán.
Nerad spl˘vám s davem. Ale protoÏe
nedovedu vánoãní nákup zafiídit jako
moje matka, jsem i já na jedno nebo
dvû odpoledne obchody pohlcen.
Doma Ïena vafií a peãe. Ptám se
celkem pravidelnû: „âím ti mÛÏu
pomoct?“

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
PraguePraguePraguePraguePrague

BratislavaBratislavaBratislavaBratislavaBratislava
OstravaOstravaOstravaOstravaOstrava
Ko‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰ice

Sun Destination
Call Ivan Zná‰ik

(416) 593-0837

Letters

ALGONQUIN TRAVEL -

44 Victoria St. , Suite 1315, Toronto, On. M5C 1Y2
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ãeské knihkupectví
Nejroz‰ífienûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû

ZAÎÁDEJTE  SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

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

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

Zcela vánoãní od Dorotky
Zlatohlávkové z Peãek

Jsou mi svûfieny práce zcela pomocné.
Obãas pak Ïena fiíká: Nedûlám nic,
neÏ Ïe se motám kolem plotny, jestli o
tom neví‰!
Vím o tom. A uÏ po nûkolik let navrhuji
strávit Vánoce jinde. U teplého mofie
tfieba. Na jihu. Pfiípadnû v Praze.
Letos jsem si to pfiání nadûlil pod
stromeãek.
B˘valy Vánoce, kdy jsem velice touÏil
vrátit se natrvalo domÛ, do Prahy, do
âech (nikoli do âeska). Tehdy to ne‰lo.
Teì by to ‰lo, ale uÏ nechci. Mám dost
dÛvodÛ k tomu zÛstat uÏ, aÏ do smrti,
tady v Kanadû.
Jsou ale chvíle, kdy pocit nepochopení
pro zvyklosti této zemû je siln˘. MoÏná,
Ïe nejsilnûj‰í je právû o Vánocích, 26.
prosince. Boxing Day se tady fiíká. To
je den, kdy za jakéhokoli (tfieba i
nádhernû sluneãného jako letos)
poãasí dlouhé kolony aut smûfiují k
nákupním stfiediskÛm, k mallÛm. Není
mi zcela jasné, proã tfieba i majitelé
tûch sofistikovan˘ch a nijak levn˘ch
vanÛ fiítí se k obchodÛm za vidinou
úspory za nákup vánoãního papíru
nebo polobotek, sumy to celkem
nepatrné v porovnání s cenou toho
vozidla.
A nejen to. ProtoÏe zde ·tûdr˘ den je
dnem docela obyãejn˘m a
nev˘znamn˘m a onen den sv. ·tûpána
(zde tedy Boxing Day, 26. 12.),
promûÀuje se v den horeãnatû
nákupní, veliké kfiesÈanské svátky
vánoãní redukují se vlastnû na jedin˘
den, 25. 12.!
Je mi z toho nûkdy zvlá‰tnû, nejednou
smutno.
A tak letos v tento den, ulehl jsem na
sofu, pfiikryl se a díval se, jak odpoledne
se mûní v podveãer, na blikající svíãiãky
na vánoãním stromku, poslouchal
pokojem se ti‰e linoucí hudbu a vnímal
onu slastnou nehybnost odpoãívajícího
tûla. Vzduchem vonûla purpura a já si
v tu chvíli pfiipadal ...hm, pfiísn˘ ãtenáfi
snad promine ... jako JeÏí‰ek v
jesliãkách ...

Vladimír Cícha
 ***

Velikost písma
V poslední dobû si nûktefií ãtenáfii

stûÏují na pfiíli‰ drobné písmo, proto
jsme se rozhodli pfiejít z velikosti
devût na deset a z velikosti osm na
devût. BohuÏel to bude na úkor
mnoÏství informací v novinách.

Dûkujeme za pochopení
***

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

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

PORTRÉTY, KRESBY,
 OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Italská krajina - akvarel
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INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

Travel

European Destination
Seat Sale

Charter Flights
Czech Republic, Germany, Austria

Call for visa requirments
to Czech Republic

E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4

Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461

Fax: (416) 867-8657

V¯HODNÉ LETENKY
DO PRAHY, BRNA, OSTRAVY,

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

âSA
Austrian Airlines

Je moÏné zakoupit i dal‰í letenky!

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

Nabízíme pfiímé lety z Toronta do Prahy

Dvakrát t˘dnû do âR a na Slovensko:
Ve ãtvrtek a v sobotu

s mezipfiistáním v Montrealu

MoÏnost telefonického zakoupení letenky.
Letenku dodáme aÏ na místo.

Soukromé ubytování v Praze i Bratislavû
Notáfiská osvûdãení * pozvání * poji‰tûní

Tel.: (416) 761-1808, (416) 761-1689,
1-888-216-7641.   Fax: (416) 761-9558

Exotické pfiání od dr. Jifiího Balíka z Podûbrad

Dary na tiskov˘ fond v roce 2001
MATANOVIâ B.M. 17.00
MATEJOVIâ JAN 17.00
MùCHURA KAREL 35.00
MEN·ÍK VLASTA 17.00
MRÁZOVÁ HANA 7.00
NEUBAUER J. 34.00
DR. NEUMANN VLASTIMIL 5.00
NOR JI¤Í & JANA 25.00
OR·OV¯ MIROSLAV 17.00
DR. PELNÁ¤ P¤EMYSL 7.00
POLIAK J. 67.00
PROKÒPEK ZD. 17.00
PU·KÁR D. 25.00
RAK·ANY SIDONIA 15.00
ROHN BLANKA 7.00
ROUS FRANK 12.00
RUNDUS J. 17.00
RÒÎIâKOVÁ JITKA 2.00
RYDLO DAGMAR 5.00
·ANDOROVÁ R. 2.00
SEVELKA VùRA 20.00
SHERRIFF BARBARA 2.00
SHIER JOSEPH 2.00
·INDELÁ¤ F. & N. 50.00
·KODA JIRI 7.00
·MID MISHA 2.00
·NAIDR EVA 5.00
SOUDEK DU·AN 44.00
SOUDEKL. 17.00
SPRINGLE V. 7.00
ST¤ELEC VLASTA 17.00
·UCHMA MILO· 80.00
SUR¯ MARIE 32.00
SVARÍâEK M. 20.00
TÁBORSK¯ VÁCLAV 17.00
TÁLSK¯ N.G. 2.00
TAUFER JAROSLAV 5.00
TICH¯ VICTOR 67.00
TIRPAK JOSEF 6.00
TRETINA M. 14.00
TROBL VLASTA 17.00
ULMANN STAN 10.00
VACULÍK JOSEPH IJ. 17.00
VESELÁ ANNA 2.00
VOBRUBA VLADIMIR 7.00
VOK ANTONÍN 15.00
VO≈ KA J. 7.00
ZAVORAL V. 7.00
ZEMAN ALE· 5.00
ZOLLER VLADIMÍR 3.00
V‰em dárcÛm dûkujeme!

ABRHAMOVÁ MANGA 7.00
BÁBEL MIRO 17.00
BALABÁN HANA 47.00
âESKOSLOVENSK¯ BAPT. SBOR 100.00
ING. BITTMAN OTA 2.00
BOHEMIAN RESTAURANT  38.00
BOUâEK OLGA 17.00
BRANKOVSKÁ V. 2.00
BUNDÁLEK ELIZABETH 30.00
BURYÁNEK MILENA 7.00
BUTAS S. & A. 2.00
CORN SLÁVA 17.00
DA·EK  CHARLES 3.00
DEER REGINA 0.00
DEUTSCH HANA 2.00
DUBSK¯ LEOPOLD 17.00
FORSTL MILO 3.00
FREUND JOHN 2.00
ING.FRYNTA LUBOS 15.00
FR¯ZEK V.P. 7.00
GABÁNEK A. 67.00
GABÁNEK CHARLES 30.00
HALBICH N. 7.00
HANU· G. & M. 20.00
HERZOVA EVA 7.00
HNAT MATYLDA 2.00
HOSNùDL J.J. 6.00
HRABÁNEK FRANK 2.00
HYNEK J. 2.00
ICHNIOVSKY E. & M. 12.00
JANâÁREK JIRI G. 105.00
JANO DU·AN 2.00
JANOUCH KAREL 7.00
JELINOWICZ MARTIN 10.00
KLOBOUK JI¤Í 2.00
KOâÍ KAREL 7.00
KOPEL D.D. 15.00
KO¤ISTKA JI¤Í 3.00
KRAJN¯ M. 67.00
KRTEN OTAKAR 5.00
LÁT M. 15.00
LAUSMAN JI¤INA 2.00
LEDESKY EUGENIE A. 42.00
LEGIERSKI GEORGE 10.00
LEPKA J. 19.00
LEV M. 7.00
LIâKO M. 2.00
LINCZENYI EMA 2.00
MACHOVÁ MARTA 2.00
MALER ZDENùK 7.00
MASTAL¯¤ RUDOLF 10.00
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MS juniorÛ
JiÏ se stalo tradicí, Ïe na pfielomu starého

a nového roku se hraje hokejové Mistrovství
svûta juniorÛ. Letos byla tato událost
svûfiena dvûma v˘chodoãesk˘m
metropolím Pardubicím, které se py‰ní
novou moderní hokejovou halou a Hradci
Králové. Stalo se jiÏ také tradicí, Ïe mladí
hokejisté hrají pod tlakem v domácím
prostfiedí hÛfie neÏ na neutrálním ledû.
Tentokrát v˘padek postihl ãeské hokejisty,
ktefií obhajovali titul MistrÛ svûta. Skonãili
totiÏ aÏ na sedmém místû a nutno dodat, Ïe
je to v˘sledek vzhledem k pfiedvedenému
v˘konu je‰tû lichotiv˘, protoÏe za nimi osmí
Slováci byli na turnaji lep‰ím muÏstvem.
zvítûzili totiÏ ve skupinû A bez poráÏky a ve
ãtvrtfinále prohráli aÏ po sólov˘ch nájezdech
se ·v˘carskem 2:3, coÏ je zdeprimovalo
natolik, Ïe prohráli i zb˘vající dva zápasy se
·védskem 2:3 a právû s ãesk˘mi hokejisty
2:6.

Vítûzem turnaje se stali Rusové, ktefií v
dramatickém finále porazili Kanadu 5:4. Na
tfietím místû skonãili Finové, kdyÏ porazili v
boji o bronzovou medaili ·v˘carsko 5:1. O
pátém místû AmeriãanÛ rozhodly po
nerozhodném zápase se ·védy 2:2
samostatné nájezdy.

V sérii na dvû utkání o udrÏení v hlavní
skupinû zvítûzilo Bûlorusko nad Francii
rovnûÏ aÏ po samostatn˘ch nájezdech.
Francii tedy v A skupinû MSJ nahradí
Nûmecko.

Pro úplnost je‰tû dal‰í v˘sledky ãesk˘ch a
slovensk˘ch hokejistÛ.

Ve ãtvrtfinále pohráli âe‰i s Finy 1:3 a ve
skupinû o páté aÏ osmé místo pak prohráli
se Spojen˘mi státy 3:4

V nejzajímavûj‰ím utkání v základní
skupinû A porazili Slováci âechy 1:0
brankou Kopeckého, kdyÏ vynikající v˘kon
podal slovensk˘ brankáfi Peter Budaj.

Skuteãností je, Ïe ãe‰tí hokejisté zahájili
‰patnû cel˘ ‰ampionát a prohráli v úvodním
zápase se Spojen˘mi státy 1:3 v
existenãním stfietnutí sice porazili Bûlorusko
vysoko 9:1, ale v závûreãném kvalifikaãním
utkání opût prohráli se ·védskem 1:2.

 Slovensko hrálo ve skupinû nerozhodnû
se Spojen˘mi státy 4:4 a se ·védskem 2:2
a porazilo Bûlorusko 7:1.

Pfií‰tí Mistrovství svûta juniorÛ se hraje v
Kanadû v provincii Nové Skotsko.

***
MSJ - skupina A

1. Slovensko 4 2 2 0 14:7 6
2. USA 4 2 2 0 14:9 6
3. ·védsko 4 2 2 0 11:5 6
4. âR 4 1 0 3 11:7 2
5. Bûlorusko 4 0 0 4 4:26 0

Baltica Cup
Kuriozní bylo první utkání, v kterém âe‰i

porazili ·védsko 4:3 losem, protoÏe rusk˘
rozhodãí neznal pravidla a nevûdûl, Ïe po
nerozhodném zápase následují samostatné
nájezdy. V druhém zápase âe‰i porazili
Finsko 4:2 a v závûreãném stfietnutí pak
Rusko 4:0. âe‰i tak vyhráli tradiãní turnaj v
Moskvû a dostali se do ãela Euro Hockey
Tour.

***

âeská hokejová Extraliga
33. kolo (14.12.): Vsetín-PlzeÀ 7:2, Pardubice-

Havífiov 6:4, Litvínov-Sparta 3:5, Slavia-Tfiinec
1:1, Karlovy Vary-Vítkovice 3:5, â. Budûjovice-
Zlín 2:3, Kladno-Znojmo 1:3.

34. kolo (28.12.): Sparta-Pardubice 1:2,
Havífiov-Vsetín 5:2, PlzeÀ-Kladno 5:1, Zlín-
Vítkovice 4:5, Tfiinec-Budûjovice 3:1, Karlovy
Vary-Litvínov 0:5, Znojmo-Slavia 5:3.

35. kolo (30.12.):  Kladno-Vsetín 2:2, Litvínov-
Havífiov 3:7, Vítkovice-Znojmo 1:5, â. Budûjovice-
Karlovy Vary 1:3, Zlín-Tfiinec 3:1, Pardubice-
PlzeÀ odloÏeno na 15.1.2002. Slavia-Sparta
odloÏeno na 29. 1. 2002.

36. kolo (4.1): Havífiov-Budûjovice 2:5, PlzeÀ-
Slavia 4:2, Vsetín-Litvínov 5:3, Kladno-Pardubice
4:2, Karlovy Vary-Tfiinec 2:3, Znojmo-Zlín 2:1 po
prodlouÏení, Sparta-Vítkovice 1:1.

37. kolo (4.1.): Pardubice-Vsetín 4:2, Litvínov-
PlzeÀ 2:3 v prodlouÏení, Slavia-Havífiov 3:4,
Vítkovice-Kladno 2:2, Budûjovice-Znojmo 2:5,
Zlín-Karlovy Vary 3:4, Tfiinec-Sparta 2:5.

38. kolo (8.1.): Sparta-Zlín 6:2, Havífiov-Tfiinec 2:4,
PlzeÀ-Vítkovice 3:4, Vsetín-Budûjovice 3:2 v prodlouÏení,
Kladno-Slavia 2:4, Pardubice-Litvínov 5:0, Znojmo-
Karlovy Vary 3:3.

Zedník proti Rakousku
Richard Zedník se vrátí v sobotu do Toronta, ale vraÈme
se je‰tû k pfiedvánoãnímu stfietnutí:
Podºa poãtu striel boli v tomto súboji kanadsk˘ch rivalov
Toronta Maple Leafs a Montrealu Canadiens jasne lep‰í
domáci. Pomer 48:16 v‰ak nezodpovedá skutoãnému
pomeru síl na ºade. Tomu skôr svedãí pomer gólov 6:4.
Obe muÏstvá totiÏ stavili omnoho viac na útok neÏ na
obranu. V˘sledkom bolo desaÈ gólov od deviatich autorov.
V drese Canadiens dal za stavu 5:2 tretí gól kandidát na
ZOH, slovensk˘ útoãník Richard Zedník.
ABE: Ako sa pozeráte na toto stretnutie?
RZ: „Skutoãne to nebol ná‰ typick˘ zápas. Dali sme ‰tyri
góly a pritom sme nevyhrali. To svedãí o tom, Ïe sme
neboli skoncentrovaní na hru.“
ABE: Ak˘ vplyv mal ‰tvrt˘ gól Toronta, ktor˘ padol tri
desatiny sekundy pred koncom druhej tretiny?
RZ: „Bol to veºmi dôleÏit˘ gól, Toronto viedlo uÏ o dva góly
a v závereãnej tretine nám utieklo na 5:2. ZníÏili sme
dvakrát na rozdiel dvoch gólov, ale uÏ sme nemali sily
stretnutie obrátiÈ.“
ABE: Tretí gól ste strelili vy, ako padol?
RZ: „Vyhrali sme súboj s obranou a z pravej strany som
to pretlaãil do bránky. Strieºal som z pomerne veºkého
uhla, ale myslím si, Ïe obrancovia nás nemali pustiÈ tak
blízko pred bránku.“
ABE: Ako sa pripravujete na zimné olympijské hry?
Nastúpite uÏ v predkole turnaja v Salt Lake City?
RZ: „Hlavne sa snaÏím byÈ stále vo forme, ão je tá
najlep‰ia príprava. Zatiaº je pravdepodobné, Ïe budem
hraÈ v závereãnom zápase kvalifikácie proti Rakúsku.
Posledn˘ zápas NHL hráme 11. februára a o deÀ neskôr
je posledn˘ kvalifikaãn˘ súboj. V Àom by som mohol
vypomôcÈ. Pokúsim sa s vedením dohodnúÈ o uvoºnenie
aj na ìal‰ie stretnutie.“

Pre SME a Satellite Ale‰ Bfiezina
***

Slovenská hokejová Extraliga
1. Zvolen 43 160:99 60
2. Slovan 43 126:82 60
3. Ko‰ice 42 143:98 55
4. Poprad 41 107:111  47
5. Skalica 42 113:105 43
6. Trenãín 42 126:121 41
7. L.Mikulá‰ 42 115:122 41
8. Îilina 42 92:129 38
9. Nitra 43 83:150 30
10. Martin 41 98:146 29

Slovenská hokejová Extraliga
34. kolo (14.12.) Zvolen-Nitra 8:4, L. Mikulá‰-Îilina

4:û, Poprad-Skalica 4:1, Trenãín-Martin 4:2, Ko‰ice-
Slovan 4:2.

35. kolo (16.12.): Ko‰ice-Zvolen 3:2 po prodlouÏení,
Slovan-Trenãín 4:2, Martin-Poprad 3:4, Skalica-L.
Mikulá‰ 4:2, Îilina-Nitra 4:1.

36. kolo (18.12.): Zvolen-Îilina 5:0, Nitra-Skalica 2:2,
L. Mikulá‰-Martin 5:3, Poprad-Slovan 3:2, Trenãín-Ko‰ice
3:2.

37. kolo (21.12.): Trenãín-Zvolen 2:5, Poprad-Ko‰ice
3:2 po prodlouÏení, L. Mikulá‰-Slovan 2:3, Nitra-Martin
6:4, Îilina-Skalica 0:4.

38. kolo (28.12): Zvolen-Skalica 3:1, Martin-Îilina 1:2,
Slovan-Nitra 3:0, Ko‰ice-L. MIkulá‰ 5:1, Trenãín-Poprad
3:2.

39. kolo: (30.12): Poprad-Zvolen 3:3, L. Mikulá‰-Trenãín
4:7, Nitra-Ko‰ice 5:3, Îilina-Slovan 2:3 po prodlouÏení,
Skalica-Martin 6:1.

40. kolo (4.1.): Zvolen Martin 7:4, Slovan-Skalica 4:1,
Ko‰ice-Îilina 7:1, Trenãín-Nitra 6:1, Poprad-L. Mikulá‰
4:3.

41. kolo (8.1.):  L. Mikulá‰-Zvolen 4:2, Nitra-Poprad
5:3, Îilina-Trenãín 3:1, Skalica-Ko‰ice 3:1, Martin-Slovan
2:2.

42. kolo (pfiedehr. 6.1.): Zvolen-Slovan 6:0.

âeská hokejová Extraliga
1. Sparta 37 143;89 78
2. Pardubice 37 115:87 74
3. Zlín 38 143:113 72
4. Tfiinec 38 118:109 69
5. PlzeÀ 37 108:99 60
6. Vítkovice 38 109:100 58
7. Znojmo 38 99:92 58
8. Slavia 37 96:92 53
9. Vsetín 38 108:120 50
10. Havífiov 38 116:128 44
11. â. Budûjovice 38 96:118 44
12. Karlovy Vary 38 93:116 41
13. Litvínov 38 91:123 41
14. Kladno 38 78:127 28

TORONTO
(416) 363-3174

Toll free1 800 641-0641
CzechAirToronto@iprimus.ca

MONTREAL
(514) 844-4200

Toll free 1 800 561-5171
reservation.montreal@czechairlines.com

EA
RL
Y B
IRD

SA
LE

Nejnizsí ceny a
nejvyhodnejsí nabídka

tohoto roku

Vyuzijte nasí nabídky“EARLY BIRD”
pro podzimní a zimní sezónu tohoto roku!

Zajistete si svá místa na palube CSA za
nejnizsí dostupnou cenu.                

Nabídka má urcitá omezení.
Prodej“EARLY BIRD” zacíná 20. srpna 2001.

Spojte se s vasí cestovní agenturou!         
ˆ ˆ
ˆˆ

´
ˆ

ˆ
ˆ

ˆˆ
ˆ ˆ

ˆ ˆ

ˆ

V‰e nejlep‰í ãtenáfiÛm Satellitu
v Novém roce 2002

pfiejí Robert Reichel
a Tomá‰ Kaberle,

hokejisté Toronta Maple Leafs!
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Nashvillu chybûl v Torontû
krÛãek k vítûzství

Po skonãení zajímavého utkání v Torontu, ve kterém hosté
tfiikrát vedli, ale nakonec prohráli 3:4, byl vyhlá‰en druh˘m
nejlep‰ím hráãem utkání dvacetilet˘ ãesk˘ hokejista, levé
kfiídlo, Martin Erat, zároveÀ také vstfielil svou pátou branku v
NHL. Po zápase jsme vyuÏili okamÏiku neÏ ‰el pod sprchy a
v rychlosti jsme ho vyzpovídali.

ABE: Jak jsi vstfielil tuto branku?
ME: Nastfielili jsme puk do útoãné tfietiny. Torontsk˘ brankáfi

Schwab ho chtûl vyhodit podél zadního mantinelu. Zachytil
jsem ho a snaÏil jsem se nahrát pfied branku, ale vidûl jsem
zároveÀ prázdnou branku. Proto jsem se rozhodl pro stfielu.

ABE: Tfiikrát jste vedli, ale ode‰li jste nakonec poraÏeni,
není to trochu zklamání?

ME: Je to pro nás jistû zklamáním, protoÏe jsme se na toto
utkání pfiipravovali. Vedli jsme po dvou tfietinách 3:2, ale
nakonec prohráli 3:4.

ABE: Jak bys hodnotil tuto sezónu, svoji úãast v NHL?
ME: Jsem zde nováãkem a zatím nehraji tolik jako ostatní

hráãi, ale snaÏím se hrát naplno a hodnû stfiílet, mám jedenáct
asistencí.

ABE: V muÏstvu nejsi sám, je vás víc; jak spolu
vycházíte?

ME: Vycházíme spolu perfektnû jsme tady ãtyfii hráãi, co se
narodili v âeskoslovensku. Jsme skvûlá parta.

ABE: Není to jako sen z dûtství, kdyÏ pfiijede‰ do Toronta
nebo do Montrealu?

ME: Je to velk˘ záÏitek hrát v Torontu nebo Montrealu. Zde
mûsto Ïije hokejem. V Torontû je SíÀ slávy. Montreal je zase
kolébkou hokeje. A v Kanadû je vynikající publikum.

ABE: Jaké je hokejové zázemí v Nashvillu?
ME: Tam se snaÏí spí‰ hokej pochopit. Za tu dobu co je tam

NHL v‰ak i v Nashvillu si osvojili filosofii hry.
ABE: Mohl bys popsat, jak jsi se do NHL dostal a kde jsi

zaãínal s hokejem?
ME: S hokejem jsem zaãal v Tfiebíãi. Pak jsem ode‰el do

Zlína. Ze Zlína jsem v ‰estnácti letech pfii‰el do Kanady, kde
jsem hrál od ‰estnácti let juniorskou ligu. A odsud jsem se
dostal do NHL. V zaãátku mnû ve Zlínû hodnû pomohl
vynikající trenér, pan Venera. V Kanadû jsem hrál v Saskatoonu
a v Red Deer, kde jsme vyhráli Memorial Cup.

ABE: Jsou dva názory na to, jak má hokejista vyzrát.
První tvrdí, Ïe je nejlep‰í, kdyÏ vyroste doma v âechách
a pak teprve pfiijde do NHL. Druh˘, Ïe je lep‰í, kdyÏ
absolvuje hokejové dospívání jiÏ za mofiem. Jak˘ má‰ na
to názor?

ME: Pro kaÏdého je to jiná situace. ZáleÏí na tom, jestli byl
draftován nebo jestli hráje za národní muÏstvo. ZáleÏí i na
samostatnosti kaÏdého hokejisty, jestli je v ‰estnácti schopen

odejít z domova a Ïít v cizí zemi sám.
ABE: Jaké to bylo v Saskatchewanu?
ME: Je tam zima, rovina, ale nenudil jsem se, protoÏe se

hrálo hodnû zápasÛ a bylo hodnû tréninkÛ.
ABE: Vloni jsi byl Juniorsk˘m mistrem svûta, jak bys

hodnotil to leto‰ní?
ME: Bylo pro mne zklamáním. Doufal jsem aspoÀ v nûjakou

medaili, ale mladí hráãi nebyli na to psychicky pfiipravení. V
âechách byl asi na nû pfiíli‰ velk˘ tlak.

ABE: Tvoje pfiání v této sezónû?
ME: Odehrát ji celou ve zdraví a pochopitelnû by bylo dobré

trochu bodovat.
Zatím pfii‰el ze sprchy Vladimír Országh, kter˘ hraje na

druhé stranû útoku. I jemu jsme poloÏili nûkolik otázek.
Nejprve jsme i jeho ho poÏádali o zhodnocení zápasu:

VO: V prvních dvou tfietinách jsme mûli dostatek ‰ancí. Vedli
jsme 3:2. Zdálo se, Ïe nás Toronto podcenilo. Mûli jsme dost
prostoru na ledû. V tfietí tfietinû jsme doplatili na vylouãení.
Toronto dalo gól pfii pfiesilovce a podafiilo se mu otoãit zápas.

ABE: Nahrával jsi na tfietí branku mohl bys to popsat?
VO: ·li jsme tfii na dva. Tom Fitzgerald mnû pfienechal

pfiihrávku na modré ãáfie. Já jsem vystfielil na branku. Schwab
staãil vyrazit a Greg Classen skóroval.

ABE: Jak bys hodnotil tuto sezónu?
VO: Zatím je to moje první celá sezóna v NHL. Jsem

spokojen˘. Hraji pravidelnû. Mohl bych mít více bodÛ. Máme
celkem dobr˘ t˘m, ale zbyteãnû ztrácíme body. Máme na víc.
Doufám, Ïe se to zlep‰í v druhé polovinû sezóny a budeme
hrát o play-off.

ABE: S k˘m hrává‰ v útoku?
VO: Vût‰inou hraji s rusk˘m centrem Denisem Archipovem

a lev˘m kfiídlem Martinem Eratem.
ABE: Hokejové prostfiedí?
VO: NHL se hraje v Nashvillu pouze ãtyfii roky. Lidé chodí na

hokej. Poznávají nás v mûstû. Popularita záleÏí na tom, jak
hrajeme. Doufám, Ïe postoupíme do play-offs, coÏ by pro
hokej hodnû znamenalo. Proti loÀsku, kdy jsem hrál ve
·védsku je v Nashvillu teplo a nedá se to srovnávat se
souãasnou situací na Slovensku, kde je metr snûhu a
dvacetistupÀové mrazy. Co se t˘ká cestování není to tak
stra‰né, protoÏe máme svoje letadlo a je to lep‰í neÏ v niÏ‰ích
soutûÏích, kde se ãasto cestuje dlouhé hodiny autobusem.
Mám rád prostfiedí na kanadsk˘ch stadionech.

ABE: Zmínil jsi se o tom, Ïe jsi hrál ve ·védsku; mohl
bys porovnat ‰védskou ligu s NHL?

VO: NHL je bezpochyby nejlep‰í na svûtû a ‰védská je jedna
z nejlep‰ích v Evropû. Ale tûÏko to mohu porovnávat s nûãím
jin˘m, protoÏe jinak znám pouze Slovenskou Extraligu.

ABE: Slovensko bude hrát pfiedolympijsk˘ turnaj, jak je
pravdûpodobné, Ïe bude‰ uvolnûn na tento turnaj?

VO: Dnes jsem mluvil s GM Davidem Poilem a ten mi fiekl,
Ïe na jeden zápas, kdy nehrajeme, by mne mohl uvolnit. Je
jen na trenérovi Filcovi, jestli mne nominuje. Problémem je, Ïe
na kaÏd˘ zápas je uvolnûno nûkolik hráãÛ. Na soupisku se
v‰ichni nevejdou a nemÛÏe se stát, aby na zápas s Rakouskem
jsme nastoupili pouze s dvanácti evropsk˘mi hráãi. TakÏe je
pravdûpodobné, Ïe pfiestoÏe budeme uvolnûní, nedostaneme
se v‰ichni na pfiedolympijsk˘ turnaj.

ABE: Není to dal‰í nev˘hoda, kdyÏ muÏstvo do kaÏdého
zápasu bude nastupovat v jiné sestavû?

VO: Vedení slovenské reprezentace odvedlo kus dobré
práce a dûlají, co mohou, aby se muÏstvo na ZOH dostalo. Ke
kaÏdému zápasu tedy bude muÏstvo nastupovat s optimální
sestavou.

ABE: O které hráãe se muÏstvo bude opírat?
VO: Velkou hvûzdou je Peter Bondra, kter˘ stfiílí branky

kaÏd˘m rokem. To není nic nového. Velmi mne pfiekvapil
Marian Gáborik, ten je druh˘m rokem v NHL a dnes patfií k
hvûzdám svého t˘mu a roste ve hvûzdu NHL. Skvûl˘ je také
Pavol Demitra. Jsem rád, Ïe se jim dafií.

ABE: Jak jsi se dostal k hokeji?
VO: S hokejem jsem zaãínal v pûti letech v Banské Bystrici.

Pfiivedl mne k nûmu otec, kter˘ hrál aktivnû. Byl m˘m prvním
trenérem a dokonce i mÛj dûdeãek byl hokejistou. TakÏe jsem
jen pfievzal Ïezlo.

ABE: Jak˘ je tvÛj vztah k Banské Bystrici, odkud
pochází‰?

VO: Miluji své rodné mûsto. Rád bych se na Slovensko aÏ
skonãím v NHL vrátil a hrál tam je‰tû nûkolik sezón.

Pro SME a Satellite 1-416 Ale‰ Bfiezina
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Tfii útoãníci z Nashvillu: P. Tenkrát, M. Erat a Vl. Országh.

Ottawa v útlumu
V sobotu mûli televizní diváci v Kanadû moÏnost vidût pouze

„kanadsk˘“ hokej. JiÏ odpoledne se v ontarijském derby
stfietlo Toronto s Ottawou (3:1). Následoval zápas v Calgary
mezi Flames a Canadiens (2:4) a na závûr pfii‰lo utkání
Edmonton-Vancouver (3:4). Jednalo se o ãtrnáct nepfietrÏit˘ch
hokejov˘ch hodin na CBC v pfiímém pfienosu a pak následoval
je‰tû záznam pátého utkání finále SC z roku 1984 Edmonton-
NY Islanders.

V Torontû bylo tento víkend na ledû sedm hráãÛ, ktefií se
narodili v âeskoslovensku. Robert Reichel a Tomá‰ Kaberle
v dresu Toronta a Radek Bonk, Martin Havlát, Karel RachÛnek,
Marian Hossa a Zdeno Chara v dresu Ottawy. Zatímco
torontsk˘ trenér Pat Quinn záfiil po utkání spokojeností, protoÏe
jeho muÏstvo zvítûzilo poprvé po osmi vzájemn˘ch zápasech
se Senátory, hosté byli náleÏitû rozladûni. Pat Quinn si na
závûr tiskové konference zafilosofoval: „Je to úspûch. Je to
v‰ak pouze doãasn˘ úspûch, ale v tomto byznysu neexistuje
jin˘ úspûch neÏ doãasn˘.“

Na druhé stranû byli Senátofii z utkání velmi rozladûní.
Radek Bonk kritizoval hru, protoÏe nemûla systém. Pouze se
vyhazovaly puky z obranné tfietiny a hra nemûla naprosto
Ïádn˘ systém. V tomto názoru s ním souhlasili i Martin Havlát
a Karel RachÛnek. Toronto hrálo podstatnû lépe, o ãemÏ
svûdãí i skuteãnost, Ïe hosté vystfielili za cel˘ zápas pouze
desetkrát. V dresu Toronta se dafiilo Robertu Reichlovi, kter˘
zaznamenal jednu branku, kdy vyuÏil chyby ottawské obrany
a jednu asistenci.  Úspû‰n˘ byl i Tomá‰ Kaberle, kter˘
asistoval pfii tfietí brance Mogilného. Podle Radka Bonka
nebyla ani tak dÛleÏitá první tfietina, kdy Ottawa dostala první
branku, jako ‰patná hra bûhem celého utkání. Na dotaz, jestli
to není únava, která se u kaÏdého muÏstva dostavuje zhruba
v polovinû sezóny odpovûdûl Radek Bonk, Ïe nikoliv, protoÏe
se v létû celkem tvrdû pfiipravoval a po fyzické stránce se cítí
velice dobfie. Martin Havlát vidí problém spí‰e v psychické
únavû. Nikdo z hráãÛ nepfiedpokládá ani, Ïe by se jednalo o
vliv poãasí, protoÏe v Ottawû je letos nezvykle teplo narozdíl
od âech, kde je dost snûhu. Pfiesto v‰ichni  vûfií, Ïe se Ottawa
dostane do play-off, i kdyÏ do‰lo k poklesu v˘konnosti vzhledem
k odchodu nûkolika kvalitních hráãÛ.

Na závûr jsem se zeptal, jak strávili ãe‰tí hokejisté vánoãní
svátky a Silvestra. O vánocích byli v‰ichni tfii u BonkÛ a dostali
pr˘ spoustu dárkÛ. Na Silvestra se hrál zápas, tak moc ãasu
na oslavování nezbylo, ale pr˘ byla pfiece jen t˘mová party. V
odvetû pak jiÏ byli Senátofii lep‰í a zvítûzili 4:3.

***

Vi‰Àovsk˘ je v L. A. ‰Èastn˘, Modr˘
hraje s dvûma hokejkama najednou

Hráãi Toronta Maple Leafs si tentoraz nedokázali poradiÈ s
obranou Kings, Toronto prehralo s Los Angeles 1:3. O v˘sledku
rozhodla druhá tretina, v ktorej hostia z Kalifornie dvakrát skórovali.
V zápase podal veºmi dobr˘ v˘kon aj slovensk˘ obranca Kings,
b˘val˘ hráã Slovana Bratislava ªUBOMÍR VI·≈ OVSK¯ (25 r.).
ABE: Úvod sezóny vám príli‰ nevy‰iel, teraz v‰ak uÏ ãasto
nastupujete na ºad NHL.
ªV: „Je pravda, Ïe zo zaãiatku roãníka sa mi nedarilo, ale uÏ sa
to zlep‰ilo. Podarilo sa mi presvedãiÈ trénera Murraya, Ïe mám
na to, aby som mohol tráviÈ viac ãasu na ºade. Získal som
sebadôveru. Je dôleÏité, aby sa darilo tímu, potom sa darí i
jednotlivcom. SnaÏím sa, ão najviac rozohrávaÈ puky. Chodím
ãasto na presilovky, darí sa mi bodovaÈ.“
ABE: Proti Torontu nevykorãuºoval na ºad Skaliãan Îigo
Pálffy. âo je s ním?
ªV: „Je zranen˘. Prevalcovali ho, keì kºaãal na ºade. Má
zranené rebrá a kºúãnu kosÈ. UÏ zaãal trénovaÈ. O jeden - dva
t˘Ïdne hádam zaãne znovu hraÈ. Keì sa vráti, urãite nám
pomôÏe.“
ABE: Ako to vyzerá s va‰ou úãasÈou v predkole olympijského
turnaja v Salt Lake City?
ªV: „ManaÏér tímu Peter ·Èastn˘ robí, ão sa dá, ale má ÈaÏkú
úlohu. Ako je známe, niektor˘ch na‰ich hráãov uÏ kluby uvoºnili
na jeden zápas. Dúfam, Ïe vznikne dohoda aj s vedením Kings
a Ïe sa tieÏ dostaneme na predkolo ZOH.“
ABE: Róbert ·vehla z Floridy nevylúãil moÏnosÈ, Ïe by ste
hrali spolu v obrane. Vysvetºoval to t˘m, Ïe je star‰í a drÏí sa
vzadu, zatiaº ão vy by ste mohli plniÈ funkciu útoãného
obrancu. âo si o tom myslíte?
ªV: „Robo je ‘Pán obranca‘. SnaÏil som sa hraÈ jeho ‰t˘lom, keì
som bol mlad‰í. Bolo by pre mÀa pote‰ením zahraÈ si vo dvojici
so ·vehlom, no zostava je záleÏitosÈ trénera. Keì sa dostanem
do muÏstva, uÏ si nebudem vyberaÈ.“
ABE: Prebleskla správa, Ïe v novembri ste boli dva dni na
Slovensku a v tajnosti ste sa v Bratislave oÏenili. Preão sa
tak stalo v rozbehnutej sezóne?
ªV: „Áno, je to tak. Moja manÏelka Nina mala problémy s
americk˘mi vízami, tri mesiace som bol v Los Angeles sám.
Pchychicky ma to ubíjalo. UÏ predt˘m sme uvaÏovali o svadbe,
poznáme sa niekoºko rokov. A tak som sa dohodol s vedením
klubu, Ïe ma uvoºnia a odcestoval som na Slovensko. ZaÏil som
tam dva krásne dni a teraz je manÏelka so mnou v L. A.. Obaja
sme ‰Èastní, Ïe sme znova spolu, Nina mi vo v‰etkom pomáha.“

A jak hodnotil zápas obránce Jifií Modr˘
JM: Potfiebovali jsme vyhrát. Nemáme zrovna nejlep‰í bilanci

a povedlo se nám to.
ABE: Je ti tfiicet let a tohle je podle statistik tvoje nejlep‰í

sezóna. Je tomu tak i podle jin˘ch kritérií?
JM: Asi ano, ale dÛleÏité je, aby se dafiilo muÏstvu. Potom je

v‰echno jednodu‰‰í.
ABE: Sehrál jsi v‰echny zápasy, má‰ hodnû ãasu na ledû,

jak pfiijímá‰ tuto situaci?
JM: Je to dobré, kdyÏ mám ‰anci hrát. âím více se hraje, tím je

to snadnûj‰í. KdyÏ jsem na ledû, tak se sice nûco zkazí, ale dûlají
se dobré vûci. âím víc je ‰ancí, tím více se toho povede a tím lépe
se hraje.

ABE: Dnes bylo nûkolik událostí s hokejkami. Nejprve jsi
byl v první tfietinû vylouãen, protoÏe jsi hrál se „zakázanou“
hokejkou...

JM: Podával jsem gólmanovi ztracenou hokejku. ZároveÀ v‰ak
letûla stfiela na branku, kterou jsem zblokoval. Podle rozhodãího
nesmím hrát s dvûma hokejkami.

ABE: Znal jsi tohle pravidlo?
JM: Bylo to nûco nového, alespoÀ pro mne.
ABE: V druhé tfietinû jsi se zase místo za pukem pfii stfiele

od modré díval za letící druhou pÛlkou hokejky. Pak jsi byl
bez hokejky a nakonec ti ji vá‰ útoãník pÛjãil...

JM (s úsmûvem): Hokejka praskla, protoÏe jsem v létû hodnû
posiloval…

ABE: Podle ãeho se pak hráã rozhoduje, jestli má spûchat
na stfiídaãku nebo hrát bez hokejky…

JM: Podle toho, jak se situace vyvíjí. Tentokrát se to stalo ve
stfiedním pásmu a tak jsem se radûji vrátil a pÛjãil jsem si hokejku
od spoluhráãe z útoku.

ABE: Jak se ti s ní hrálo?
JM: Asi si ji od nûj pÛjãím natrvalo, abych koneãnû zaznamenal

nûjakou tu branku…
***

S Buffallem se Torontu dafiilo
Poslední pfiedvánoãní víkend se stfietli hráãi Toronta Maple

Leafs dvakrát s Buffalem Sabers. První zápas v Buffalu se
skonãil 3:3, v druhém zvítûzilo Toronto 3:2. Toronto si tak
udrÏelo vedoucí pozici ve V˘chodní konferenci. Buffalu naopak
pfiibyly vrásky na ãele. Jak hodnotí tuto sérii torontsk˘ Robert
Reichel.

RR: Chtûli jsme vyhrát, protoÏe máme s Buffalem
neúspû‰nou bilanci a koneãnû se nám to podafiilo. Byla to
tûÏká série, ale dodala nám sebedÛvûru.

ABE: Mohl bys porovnat oba zápasy?
RR: Oba zápasy byly dÛleÏité. Málokdy se Torontu podafiilo

udûlat v Buffalu slu‰n˘ v˘sledek. Tentokrát mÛÏeme b˘t
spokojení, jak s v˘sledkem v Buffalu, tak v Torontû.

ABE: Jak jste s Tomá‰em Kaberlem pfiijali nominaci do
olympijského muÏstva.

RR: Nepfiekvapilo mne to, protoÏe zde uÏ byly náznaky
pfiedem. Bude to zfiejmû mÛj poslední velk˘ turnaj a rád se na
nûj pfiipravím. Tomá‰ naproti tomu na Ïádném nebyl a tak se
na nûj tû‰í. Jsem rád, Ïe se do muÏstva dostali i mlad‰í hráãi.

***


