Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají
Ïe není zaplacené pfiedplatné!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Pfiedplatné na jeden rok je
31,78+ 2,22 (GST) = 34 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru.

Datum, dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním
rohu ‰títku!

J

Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: (416) 530-4222
Fax: (416) 530-0069
E-mail: abrezina4222@rogers.com
satellite1-416.com@satellite1-416.com
abe@satellite1-416.com

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK - CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

No. 2.
(254.)
Vol. 12.

Thursday,

satellite

1-416

January 24,

Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

2002

www.satellite1-416.com
Chvála bílému nadûlení
Stﬁední Evropu obchází zuﬁivé bílé stra‰idlo. Od svûta
odﬁíznuté obce. Zaváté silnice. Kolaps dopravy. Snûhem
biãovaní reportéﬁi pﬁímo v epicentru. Zpovídají na smrt
unavené silniãáﬁe v jejich sisyfovském boji s pﬁírodním
Ïivlem. Vzpomínání pamûtníkÛ, babiãek a dûdeãkÛ, na
poslední velkou kalamitu. Bezradní Ïelezniãáﬁi krãící
rameny. Nasazená vojenská technika pomáhá s
vypro‰Èováním zapadl˘ch motoristÛ. Dramatické
rozhovory s ﬁadov˘mi obãany o potíÏích se zásobováním
a s dostupností lékaﬁské péãe. Inu hotové boÏí dopu‰tûní.
Taková je snûhem bohatá zima na televizních obrazovkách,
na stránkách novin a v hlá‰ení rozhlasov˘ch hlasatelÛ.
A je‰tû neÏ na‰i zpravodajové obrátí svoji profesionální
pozornost na ty pﬁíjemnûj‰í stránky zimy, na spokojené
horské hoteliéry a na nad‰ené vyznavaãe bíl˘ch sportÛ,
slu‰í se, aby alespoÀ tro‰inku pﬁipomenuli tvrd˘ údûl
bezdomovcÛ, pﬁípadnû i politovali chudáãky polní a lesní
zvûﬁ mrznoucí v hlubok˘ch závûjích.
Stranou tohoto mediálního pohledu zÛstává sama
zranitelnost moderní civilizace. Civilizace notoricky
závislé na vyuÏití kolov˘ch dopravních prostﬁedkÛ.
Osvûdãené sánû taÏené koÀsk˘m spﬁeÏením s romantick˘m
zvonûním rolniãek jsme odvrhli coby pﬁeÏitek té staré
nemoderní civilizace na‰ich pﬁedkÛ. Jin˘ pﬁíklad nabízejí
na podzim je‰tû silní a sebevûdomí silniãáﬁi a Ïelezniãáﬁi.
Ti zase pro zmûnu pohrdli takzvan˘mi zásnûÏkami,
dﬁevûn˘mi snûhov˘mi zábranami, které kdysi tvoﬁily
souãást krajinné kulisy na otevﬁen˘ch pláních u dopravních
cest. Spoléhání pouze na v˘konnou techniku v podobû
snûhov˘ch pluhÛ a fréz se tedy opût vymstilo. A dom˘‰livá
ãlovûãí spoleãnost ve stﬁetu se zákeﬁn˘mi bûsí zimy zase
jednou dostává na frak.
Pro novináﬁe je takováto zima, zvlá‰tû v lednu, vítané
téma. VÏdyÈ vánoãní a silvestrovské námûty jiÏ definitivnû
vy‰umûly, Tﬁi králové toho zase tak moc nenabízejí a o
nov˘ch zákonech a nárÛstu cen zboÏí a sluÏeb se také nedá
psát donekoneãna. Ano, zdá se, Ïe k nám to bílé nadûlení
letos pﬁi‰lo v prav˘ ãas.
Ov‰em kde jsou ty ãasy, kdy soudruzi novináﬁi mûli díky
snûhové kalamitû jedineãnou pﬁíleÏitost ukázat, co v nich
opravdu vûzí. Tak si moÏná vzpomeneme na takﬁka
frontová zpravodajství z boje s nepokrokov˘m pﬁírodním
Ïivlem, za nímÏ se daly tu‰it imperialistické rejdy a
‰kodolibost reakcionáﬁÛ. Zima totiÏ, v tûchto pradávn˘ch
dobách, patﬁila ze ãtyﬁ hlavních nepﬁátel socialismu, jaké
pﬁedstavovala jednotlivá roãní období, k nepﬁíteli
nejzákeﬁnûj‰ímu. Proto boj na snûhové a mrazové frontû
b˘val i veskrze politickou záleÏitostí. Zkou‰kou odolnosti
a houÏevnatosti lidového hospodáﬁství, stranick˘ch kádrÛ
a pracujících kolektivÛ.
Dnes je situace jiná. JelikoÏ postrádáme mocné systémové
nepﬁátele, mÛÏeme spolehlivû tvrdit, Ïe ono zuﬁivé bílé
stra‰idlo zasáhlo do na‰ich v‰edních ÏivotÛ bez ohledu na
pﬁání a rozhodnutí politikÛ. Spadá tudíÏ jasnû mezi
pohromy pÛvodem nepolitické. A to je moc dobﬁe, neboÈ
nám, aÈ jiÏ tûm odﬁíznut˘m od svûta a s vráskami na ãele
nebo tûm jásajícím na sjezdovkách a pﬁi stavûní snûhulákÛ,
nabízí odpoãinutí od v‰ech pohrom politick˘ch, jeÏ nás
tak jako tak doprovází takﬁka po cel˘ dlouh˘ rok. A proto
chvála bílému nadûlení, ﬁíkám si ‰kodolibû jako kdysi
pﬁed pradávn˘mi lety, kdyÏ je‰tû zima patﬁila k úhlavním
nepﬁátelÛm socialismu.
Miroslav Petr - Hradec Králové
***

Sochy Henry Moore jsou opût v AGO

Henry Moore: Draped seated Woman (1957-58)

V tûchto dnech byla znovu instalována sbírka soch, podle kter˘ch byla odlita ﬁada bronzov˘ch soch Henry
Moora, které se nacházejí po celém svûtû. K této instalaci se vracíme nejen fotografiemi, ale i následujícím
ãlánkem, kter˘ napsala a natoãila pro Mezinárodní vysílání CBC u pﬁíleÏitosti úmrtí Henry Moora v roce 1986
A. Machová.
…v nedûli 31. srpna zemﬁel ve svém domovû v Anglii snad nejproslulej‰í sochaﬁ pováleãn˘ch let Henry
Moore. Svûtlo svûta spatﬁil poprvé pﬁed 88 lety v malém hornickém mûsteãku Castleford nedaleko Leedsu.
Má se za to, Ïe krajina kde vyrÛstal - krajina hald, slatin a skal - ovlivnila charakter jeho tvorby. Má se také
za to, Ïe se rozhodl b˘t sochaﬁem poté, co sly‰el v nedûlní ‰kole o Michelangelovi.
V roce 1919 se mlad˘ Moore zapsal na umûleckou ‰kolu v Leedsu, v roce 1921 pﬁi‰el na jednu z
nejprestiÏnûj‰ích umûleck˘ch ‰kol svûta - na Royal College of Art do Lond˘na. Umûlecky zrál nejen pod vlivem
západoevropského umûní, ale také pod vlivem umûní Afriky a pﬁedkolumbijské Ameriky. Jeho expresívní
nefigurativní díla pﬁipomínají objekty, které byly formovány pﬁírodními silami - omílány vodou a obru‰ovány
pískem. Moore ãasto pouÏívá otvorÛ a prÛhledÛ, které zdÛrazÀují trojrozmûrn˘ charakter jeho v˘tvorÛ,
dotváﬁejí pocit masívnosti a hmotnosti a jsou podle vyjádﬁení umûlce samotného v˘razem jeho fascinace
jeskynûmi ve stráních a na útesech. Pro Moorovy figurativní v˘tvory je typická volná hra s proporcemi,
prolínavost konvexních a konkávních forem, monumentálnost, pﬁísnost, nûkdy aÏ tragiãnost.
I kdyÏ Henry Moore proÏil svÛj Ïivot v Anglii, mûl velmi vﬁel˘ vztah ke Kanadû - a k Torontu obzvlá‰È. KaÏd˘,
kdo nav‰tívíl toto mûsto, se pamatuje na místní svéráznou radnici, kterou navrhl finsk˘ architekt Viljo Revell
a která byla otevﬁena v roce 1965. KdyÏ Revell hledal sochaﬁsk˘ doplnûk pro svÛj netradiãní stavební návrh,
rozhodl se pro Moorovo dílo. Tak se stalo námûstí, na nûmÏ se radnice nachází, domovem pro Moorova
Luãi‰tníka. Dnes je tento abstraktní bronzov˘ útvar integrální souãástí prostoru. Jeho pﬁijetí v‰ak pﬁedcházela
vlna nevole. Tehdej‰í torontsk˘ starosta Phil Givens chtel koupit Luãi‰tníka z veﬁejn˘ch fondÛ, daÀoví
poplatníci se v‰ak proti tomu postavili, a tak se starosta pﬁiãinil o to, aby Luãi‰tník docestoval do Toronta za
soukromé peníze.
Instalace Luãi‰tníka v roce 1966 otevﬁela novou kapitolu v umûlecké historii Toronta a znamenala rovnûÏ
zaãátek Moorova pﬁátelského vztahu k hlavnímu mûstu Ontaria - vztahu, kter˘ shodou okolností vyústil v jednu
z nejpozoruhodnûj‰ích kapitol v dûjinách Ontarijské galerie. Tate Gallery v Lond˘nû musela pro nedostatek
místa odmítnout Moorovu nabídku více neÏ 200 artefaktÛ, které reprezentovaly prÛﬁez jeho tvorbou.
Ontarijská galerie se vmísila do rozehrané partie nabídkou, Ïe jestliÏe umûlec dá nabízenou sbírku soch,
maket, kreseb a grafik do Toronta, bude si moci sám navrhnout pﬁíslu‰n˘ v˘stavní prostor. Henry Moore pﬁijal
a v roce 1974 bylo v Ontarijské galerii slavnostnû otevﬁeno Moorovo kﬁídlo. Moorova donace nejenÏe patﬁí k
nejdÛleÏitûj‰ím darÛm, které kdy Ontarijská galerie dostala, ale je také jedním z nej‰tûdﬁej‰ích darÛ, kter˘ kdy
dal jak˘koliv umûlec jakékoliv galerii. Moorovo kﬁídlo je magnetem, kter˘ pﬁtahuje kaÏd˘ rok do galerie tisíce
náv‰tûvníkÛ a studentÛ umûní.
KdyÏ zavolá smrt, i králové musí poslechnout. Umûlec odejde, ale jeho dílo Ïije dál. DÛleÏitá ãást Moorova
díla Ïije díky podivn˘m náhodám osudu v Torontu.
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Spolu s Thoronto Philharmonia
(orchestr Kerry Strattona)

provede BeethovenÛv koncert
pro housle a bude dirigovat cel˘
program.

Small Chamber Harmony
Koncert barokní hudby
z dûl J. S. Bacha,
G. F. Handela, A. Vivaldiho
a dal‰ích barokních mistrÛ
Úãinkují: Z. Jaro‰ová - soprán,
M. Bruner- flétna, K. Manaugh kytara, J. Jarosil - violoncello

Churches

âESKÉ A

V âeskoslovenském
baptistickém kostele

SLOVENSKÉ
BOHOSLU ÎBY
V TORONTù

(200 Annette St. Toronto)

2. února od 19:00

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

Vstupné 10 dolarÛ
Dûti do 12 let zdarma

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

Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.:11:00., po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1..so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so: 17:00,. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 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 Cemeterysobota 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.
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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.

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
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

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

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí 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.

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.

Kalendáfi
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
***
24.1. (ãt) 20:00
Oldﬁich Vlãek
BeethovenÛv houslov˘ koncert
v Toronto Centre for Arts
***
27.1. (ne)
Ma‰karní ples pro dûti
Hala kostela sv. Václava
***
2.2. (so) 19:00
Small Chamber Harmony
v âeskoslovenském baptistickém kostele
(200 Annette St. Toronto)
**
9.2. (so) 20:00
·ibﬁinky Sokola Toronto
***
17.2. (ne)
Valná hromada Sokola

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny v pondûlí
21. ledna 2002 v 13:20
Pﬁí‰tí ãíslo: 7. února 2002
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New Theatre - Toronto

Divadlo, to je jedno velké konání
S jak˘mi pocity se rolí nováãkové
ujali?
V Kanadû je Martin Danãovsk˘ teprve
rok. Pﬁíjemn˘ komunikativní mlad˘ muÏ.
“Doma jsem dûlal rozhlas, psal do
novin, daboval. Ale nikdy jsem nehrál
divadlo. Naprosto mi chybûjí zku‰enosti
s pohybem na scénû,” pﬁiznává
bezelstnû. “PÛvodnû jsem si myslel, Ïe
mû Brigita bude potﬁebovat jako svého
asistenta, pozdûji mû pﬁekvapila
nabídkou role Ubalda,” dokresluje
situaci v bravurní ãe‰tinû, aã rodil˘
Slovák. “Velice jsem si toho povaÏoval
a zaãal jsem na roli pracovat. Vyzkou‰el
jsem rÛzné její polohy, aÏ jsem se jí po
nûjakém ãase pﬁestal bát,” s úsmûvem
dodal. TakÏe nemá‰ strach? ”Ov‰em
Ïe mám. Hlavnû z toho, Ïe mi pﬁi
premiéﬁe “vy‰umí” text…” Vida, tréma,
tou je postiÏen snad kaÏd˘ herec. Ale
ta pr˘ je znakem odpovûdného
pﬁístupu.
Pódium není pro Pavla Chri‰tofa aÏ
tak neznámá vûc. Pohybuje se po nûm
sem tam snad od ‰edesátého osmého,
kdy do Kanady pﬁicestoval. Vystupuje
jako kouzelník, jako iluzionista. “Moje
prsty klamou oko diváka, jestli to tak
chce‰ ﬁíct, protoÏe jim poﬁád pﬁedvádím
nûco, co uÏ vlastnû není,” vypráví s
humorem o vlastní dovednosti. “Ov‰em
na scénû jsem jako herec nikdy nestál.
To je pravda. A… jestli si myslím, Ïe je
to jiné? Urãitû je, ale tu zku‰enost
získám aÏ na ni pﬁijde ãas. Nakonec
co, nehraji tam sám, je to komedie - dá
se improvizovat. Ale snaÏit se budu,
opravdu, aÈ se diváci pobaví. KdyÏ ta
nabídka pﬁi‰la, byl jsem pﬁekvapen˘ a

chvíli jsem o ní pﬁem˘‰lel. Nakonec
jsem tu trojroli vzal…,“ optimisticky
dodal trakaﬁ, kter˘ je vût‰inu nocí na
cestách. Pavel ztûlesní doktora,
jednoho ze tﬁí zaklínaãÛ a porodní bábu.
V roli Ottavia se pﬁedstaví Viktor
Matejkoviã, kter˘ sice není zas tak úpln˘
nováãek, nicménû toho zatím moc
nenahrál. V souãasné dobû dokonãuje
high school a vydûlává si na Ïivobytí na
stavbû. Má tedy co dûlat, ten snad o
nûco méné neÏ dvacetilet˘ mlad˘ muÏ,
kter˘ se od doby, kdy jsem ho vidûla
naposledy, vytáhl o dobr˘ch deset ãísel.
“KdyÏ mû Brigita oslovila, byl jsem
‰Èastn˘. První, co mû napadlo, jestli to
zvládnu, abych nezklamal diváky vÏdyÈ to hraji pro jejich potû‰ení …chtûl
bych, aby z divadla mûli dobr˘ záÏitek.
A v divadle bych chtûl pÛsobit i v
budoucnu”, skromnû dodal vÏdycky
málomluvn˘ huben˘ ãahoun. Snad se
na tûch nûkolika rolích pﬁece jen oÈukal
a dostal ze sebe alespoÀ trochu té
plachosti. Ov‰em snaha se mu upﬁít
nikdy nedala.
Nu, uvidíme, prkna, jeÏ znamenají
svût, dûlají s lidmi opravdové divy.
âesk˘ herec Milo‰ Kopeck˘ tvrdil, Ïe
herectví se nauãit nedá. Asi opravdu
nedá. Ale touha sáhnout si anebo se
alespoÀ pﬁiblíÏit k rozevlát˘m ‰atÛm
jeho Múzy se také ovládnout nedá. To
vnitﬁní nutkání a neklid jsou tak mocné,
Ïe je mÛÏe uti‰it pouze konání samotné.
Nemám pravdu?
TakÏe uÏ jen to “Zlom vaz! ãi Breptej,
potvoro!” tady chybûjí, aby to vy‰lo uÏ
na premiéﬁe.
Vûra Kohoutová
***
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Czech &Slovak Institutions

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

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

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

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic
in Canada

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

ˆ

Dramaturgynû a reÏisérka Brigita
Hamva‰ová patﬁí k tomu typu tvoﬁiv˘ch
lidí, kteﬁí chtûjí poﬁád nûco v˘jimeãného,
nového. Snad právû tady je moÏné
nalézt odpovûì na otázku, proã svého
ãasu zvolila pantomimickou etudu
Harlek˘n (vzpomínáte si?) na
âeskoslovenském
dnu
na
Masaryktownu, bylo to zhruba pﬁed
pûti lety - a ne tﬁeba pásmo poezie. K
poezii se také dostala, a znovu k té
ménû tradiãní formû divadla poezie.
DráÏdilo ji pomy‰lení “udûlat” Villona,
toho vyz˘vavého a dravého básníka,
jemuÏ v jeho nezral˘ch letech leÏel jiÏ
Ïivot u nohou. A skuteãnû jej udûlala
se v‰ím v‰udy - od organizace pﬁes
v˘bûr hudby, návrh i realizaci scény,
reÏijní prací konãe.
Nyní se pustila do hry motivované
italskou komedií dell’arte. TûÏká vûc.
Tím spí‰e, Ïe se jedná o ãiré
divadelnictví, o divadelní ohÀostroj, jak
tento druh komedie sama nazvala.
Ke spolupráci oslovila jednak zku‰ené
herce a jednak ty, kteﬁí nikdy pﬁedtím
na scénû nestáli. Do Harlek˘na tehdy
pozvala na jevi‰ti nikdy nestojící
Pavlínku Wawrzykovou, Du‰ana
Encingera, Petra Hamva‰e a nakonec
i svého muÏe Laciho. Ve Villonovi hráli
vedle zku‰en˘ch hercÛ (Ivan Rázl, Jirka
Benda a Zdenka Novotná) i nezku‰ení
(Romana Hrdliãková a Viktor
Matejkoviã - oba se o scénu tenkrát v
roce 2000 jen „‰mrncli“, bylo to v
âochtanovi Pavla Krále).
Nu a do tﬁetice tu máme pﬁipravovanou
komedii Tﬁi v tom. Hra velice sloÏitá, i
kdyÏ na první pohled vypadá naprosto
jednodu‰e. VyÏaduje od herce nejen
dobr˘ hlas a pﬁirozen˘ (v na‰em
pﬁípadû) smysl pro komediálnost gesta.
Ne Ïe by toho nebylo zapotﬁebí v jin˘ch
hrách, ale v tomto pﬁípadû co postava,
to typ. Herci budou hrát nûkteré repliky
i v maskách, které zãásti pﬁekryjí jejich
obliãeje, takÏe divák nebude mít onen
pﬁirozen˘ kontakt s jejich oãima.
Nebude moci z jejich mimiky vyãíst, co
cítí. TakÏe v‰echno to citové hnutí musí
b˘t vyjádﬁeno pohybem, dobﬁe volenou
intonací a rytmem ﬁeãi. A aby ani to
nebylo tak jednoduché, pohyb, pokud
bude udûlán jenom napÛl, dobﬁe
nevyzní, neboÈ jej pohltí plá‰È, do
kterého jsou nûkteré postavy odûny.
Nakonec si kaÏd˘ z nás mÛÏe ovûﬁit,
jak se v masce d˘chá, mÛÏe zkusit v ní
mluvit, artikulovat, a pokusit se dobﬁe
vidût.
A ani tady Brigita neváhala oslovit
neznámé tváﬁe. Pﬁedstaví se nám tak
naprosto noví herci Petr Smetana,
Martin Danãovsk˘ a Pavel Chri‰tof, jen
o nûco zku‰enûj‰í Viktor Matejkoviã a
Romana Hrdliãková, zku‰ené hereãky
a herci Lenky Kimlová a Nováková,
Petrové Kohout a Hamva‰, a ostﬁílení
ãinovníci Jirkové Benda a ·koda. Pro
úplnost musím uvést je‰tû postavy v
karnevalovém reji Hanku ·vandovou
a nûkteré z hereck˘ch dûtí. Ve hﬁe
bude reprodukovaná i Ïivá hudba a
pﬁedstaví se nám Milan Brunner a
Jaromír Jarosil (kterého jsme vidûli a
sly‰eli ve hﬁe Zdaleka ne tak o‰klivá,
jak se zprvu zdálo).

satellite

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
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Charta 77 po pûtadvaceti letech

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:
Pondûlípåtek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

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

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

Canada-Czech
Republic Chamber
of Commerce
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
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Oficiální datum vzniku Charty 77 je 1.
ledna 1977. O jejím vzniku koluje
mnoho legend. Byla zveﬁejnûna o pár
dnÛ pozdûji a je‰tû nedopatﬁením v
paﬁíÏském L’Monde. Vydání ze 6. ledna
totiÏ vy‰lo jiÏ 5. ledna odpoledne. TakÏe,
kdyÏ ji Václav Havel vezl s Pavlem
Landovsk˘m na Hrad, uÏ mûli policajty
v patách a náhodní chodci si mysleli,
Ïe Landovsk˘ natáãí nûjakou
detektivku.
Tento t˘den udûlal âesk˘ rozhlas na
praÏském Hlavním nádraÏí anketu o
jejím vzniku. Mnoha lidem tento
dokument jiÏ nic neﬁíkal. Jiní odpovídali,
Ïe se jednalo o bandu opilcÛ, kteﬁí
chtûli na sebe upozornit. Dal‰í skupina
tvrdila, Ïe ‰lo o lidi, kteﬁí si pozdûji z
toho udûlali kariéru. Nûkteﬁí z nich se
v‰ak pﬁiklánûli k tomu, Ïe to byl jedin˘
pokus o odpor proti normalizaãnímu
reÏimu v âeskoslovensku.
Co praÏsk˘ rozhlas nezmínil bylo, Ïe
ﬁada chartistÛ skonãila v exilu. I zde
zÛstalo bílé místo na mapû. PﬁestoÏe
se jedná o znaãnou skupinu signatáﬁÛ
tohoto dokumentu, kteﬁí museli zaãít
svÛj Ïivot v jiné zemi, v jiném prostﬁedí
a mnohdy zaãali i jiné zamûstnání.
Nûkteﬁí se po roce 1989 vrátili, jiní
zÛstali venku.
O co vlastnû ‰lo v dokumentu Charty
77. V létû 1975 se konala Helsinská
konference, na které pﬁedstavitelé
v‰ech evropsk˘ch zemí (s v˘jimkou
Albánie), Spojen˘ch státÛ a Kanady
podepsali dohodu, ve které se mimo
jiné ﬁíká, Ïe kaÏdá ze zemí musí
dodrÏovat základní lidská práva, vãetnû
práva na svobodu slova, tvorby a
vyjadﬁování. V zápûtí v‰ak - na jaﬁe
1976 po koncertu v Bojanovicích u
Prahy - byli zavﬁeni hudebníci z tzv.
nezávislé kultury, kteﬁí na tomto
koncertu úãinkovali a na podzim s nimi
probûhl v Praze proces, znám˘ jako
proces se ãleny skupiny Plastic People
of the Universe. Ve skuteãnosti v‰ak
byl z této skupiny odsouzen pouze
saxofonista (!) Vratislav Brabenec a
manaÏér Ivan Martin Jirous ﬁeãen˘
Magor. Svatopluk Karásek vystupoval
sólovû se sv˘mi písniãkami a Pavel
Zajíãek byl ãlenem skupiny DG 307.
Právû v tûchto dnech byl v New Yorku
uveden dokumentární film âeské
televize s názvem Plastic People. New
York Times ve své recenzi k filmu z
nedûle 13. ledna upozorÀují právû na
vliv této skupiny na vznik Charty 77.

Bûhem procesu do‰lo k nûkolika
kuriozitám. Ve spisu obÏalovaného
Brabence byla vûta: Brabenec se na
tûchto v˘trÏnostech nepodílel zpûvem,
ale pouze hrou na saxofon. Tento
proces byl vlastnû testem, jak se právû
podepsané úmluvy dodrÏují a bûhem
procesu se ho zúãastnilo nûkolik
desítek intelektuálÛ, kteﬁí pozdûji
formulovali dokument Charty 77, v
nûmÏ poÏadovali, aby se i v
âeskoslovensku dodrÏovala lidská
práva. PÛvodní dokument podepsalo
tehdy 242 lidí. Do konce roku 1977 bylo
podpisÛ pod Chartou 77 tisíc. Pak jiÏ
signatáﬁi pﬁib˘vali pomalu a v roce 1989
jich bylo asi 1800.
âili nejednalo se o nûjaké velké
masové hnutí, ale jednalo se o skupinu
lidí, která byla schopna nést svoji kÛÏi
na trh. Prvními mluvãími Charty 77 byli
Václav Havel, Jan Patoãka a dr. Jiﬁí
Hájek. Jestli bylo nûco charakteristické
pro tehdej‰í reÏim tak to, Ïe zpanikaﬁil.
SnaÏil se dokázat, Ïe se jedná o
bandu asociálních ÏivlÛ. V tisku se
objevily fotografie nahého Ludvíka
Vaculíka. Severoãeské krajské noviny
PrÛboj pﬁinesly dramatickou reportáÏ
o Chátﬁe 77. Jindy se objevil zase
ãlánek o farmáﬁi Ladislavu Lisovi, kter˘
dûlá podivné klobásky (patrnû ze psÛ).
A major Zeman mûl o jeden pﬁípad
navíc: V krãském lese skupina feÈákÛ
vedená potrhl˘m hysterick˘m faráﬁem
zpívá biblické písnû. (Biã BoÏí se stal
pozdûji mezi undergroundem
skuteãn˘m hitem.) V Národním divadle
se pro zmûnu podepisovala Anticharta
a nejeden z umûlcÛ by dnes chtûl tento
podpis z tûchto historick˘ch archÛ
vymazat.
Podobnû jako v padesát˘ch letech,
mûli i pracující odsuzovat samozvance
a vlastizrádce. JenÏe tato akce moc
nevy‰la. Pracující ãlovûk chtûl Chartu
77 nejprve ãíst a to mu reÏim neumoÏnil.
V polovinû ledna v‰ak do‰lo na tehdej‰í
dobu k neuvûﬁitelnému poãinu. Charta
77 byla odvysílána Hlasem Ameriky.
Jednalo se tehdy o pﬁeklad anglického
pﬁekladu a mnozí se domnívali, Ïe znûl
lépe neÏ originál. KdyÏ jsem po létech
mluvil s lidmi z Hlasu Ameriky, tak byli
pﬁesvûdãeni, Ïe se jednalo o originál.
Do té doby se takovéto poãínání bralo
jako zasahování do vnitﬁních záleÏitostí
a Hlas Ameriky byl na takové akce
velice opatrn˘. Teprve s pﬁíchodem
Carterovy administrativy pﬁi‰lo uvolnûní

a s ním dÛraz na lidská práva. Mezitím
StB v Praze zaãala vysl˘chat disidenty
a zavﬁela pomûrnû neznámou dvojici
ze severních âech, inÏen˘ry Ladislava
La‰tÛvku (nyní poslanec za âSSD) a
Ale‰e Macháãka (Ïijícího pozdûji v
Anglii), kteﬁí Chartu 77 nepodepsali,
ale podíleli se na ‰íﬁení exilového tisku.
Dal‰ími zatãen˘mi byli o nûco pozdûji
Václav Havel, Jiﬁí Lederer a Ota Ornest.
Mezi tím nav‰tívil Prahu holandsk˘
ministr zahraniãních vûcí van der
Stoehl, kter˘ se mimo jiné s profesorem
Patoãkou setkal. Následovalo
osoãování Jana Patoãky a dlouhé
v˘slechy, z nichÏ poslední trval jedenáct
hodin. Vyãerpan˘ filosof po nûm 13.
bﬁezna 1977 zemﬁel. Jeho pohﬁbu se
zúãastnilo v Bﬁevnovû asi tisíc lidí.
Bûhem pohﬁbu byla nad hﬁbitovem
helikoptéra.
Na
nedalekém
plochodráÏním stadionu se konal
trénink závodníkÛ Rudé hvûzdy Praha,
takÏe ani nûkolik metrÛ od ﬁeãníka
nebylo nic sly‰et. Státní bezpeãnost
tehdy pouÏila novinku - videokamery.
Cel˘ obﬁad a hlavnû v‰ichni úãastníci
byli zdokumentováni. Mûstská a
automobilová doprava byla z Bﬁevnova
odklonûna. Na hﬁbitov bylo moÏné se
dostat pouze pû‰ky. Sám profesor
Patoãka pﬁed smrtí neoãekával, Ïe by
k pádu komunismu do‰lo brzy. Oznaãil
to jako boj na nûkolik generací.
Je aÏ s podivem, jak málo se dnes o
tomto období ví, a nejen na Hlavním
nádraÏí v Praze, kde se konala zmínûná
anketa âeského rozhlasu. Po pﬁíchodu
do Kanady jsem najednou objevoval v
exilovém tisku ãlánky, které nejen
Chartu 77 kritizovaly, ale dokonce i v
konkurenãních Na‰ich hlasech byla
v˘zva ‰éfredaktora: JiÏ ani slovo o
komunistick˘ch chartistech! KdyÏ
pﬁinesla BBC dokument o Patoãkovû
pohﬁbu, doãetl jsem se v exilov˘ch
novinách vycházejících v Holandsku,
Ïe reÏisér mûl hodnû fantazie a udûlal
z Patoãkova pohﬁbu akãní film, kde
létají vrtulníky a svi‰tí pneumatiky.
âlovûku Ïijícímu na Západû se to zdálo
neuvûﬁitelné, zdá se to zﬁejmû i
neuvûﬁitelné dnes mladé generaci v
âechách. Sám nevím, jestli je to dobﬁe
nebo ‰patnû, ale hovoﬁit o této dobû by
se mûlo, aby ta doba jednou, tﬁeba i v
jiné podobû, nepﬁi‰la zpátky.
Ale‰ Bﬁezina
***

R.R.S.P.
v na‰í Kampeliãce dostanete vysok˘ úrok, kter˘ nemÛÏete nikde jinde oãekávat

NEJV¯HODNùJ·Í
INVESTICE PRO VA·I
BUDOUCNOST
DaÀové potvrzení dostanete rovnou na místû
bez ãekání do konce mûsíce

* V˘hodn˘ úrok na R.R.S.P.
konto s celkov˘m vkladem
25 000 dolarÛ a více
* MoÏnost R.R.S.P. pÛjãek
* ÎÁDNÉ POPLATKY
* Denní úroková míra
* Úrok pﬁipisován roãnû

V˘roãní schÛze bude letos 24. bﬁezna na stejném místû jako vloni.
740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario
M5S 2J2

CZECHOSLOVAK
(TORONTO)
CREDIT UNION LIMITED

czechoslovakcu@msn.com
www.kampelicka.com
Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557
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Políciu obvinili,

Ïe pomáha zlodejom

BRATISLAVA-sme/(rf, moÏ)-Pri krádeÏiach áut na Slovensku v niektor˘ch
prípadoch asistuje polícia. List s tak˘mto
obsahom dostal vãera minister vnútra Ivan
·imko od svojho rezortného kolegu z
Rakúska. „Nie je to beÏn˘ jav, ale stáva sa
to. Som rozhodnut˘ s t˘m bojovaÈ, ale nedá
sa to zo dÀa na deÀ. Minister ma Ïiada o
spoluprácu. Samozrejme, ponuku prijímame,“ povedal ·imko.
O skúsenostiach Rakú‰anov, ktor˘m u
nás ukradli autá a potom im ich aj
prostredníctvom polície ponúkali za pár
tisíc mariek späÈ, písal rakúsky denník
Kurier.
Rovnak˘ záÏitok mal aj rakúsky klient
jedného bratislavského advokáta: „Pred
dvoma rokmi ukradli u nás Rakú‰anovi
modr˘ mercedes. Ohlásil to na polícii a asi
o ‰tyri-päÈ hodín mal anonymn˘ telefonát,
Ïe ak má o svoje auto záujem, nech príde
s peniazmi.“
O auto a v‰etky veci v Àom - koÏená
bunda, cédeãka, elektronika - pri‰iel pred
bratislavsk˘m PKO aj hudobn˘ fanú‰ik. Na
polícii nahlásil krádeÏ a nechal svoje údaje.
Onedlho sa mu na mobil ozval policajt.
Nepredstavil sa, ale ponúkol, Ïe za ist˘
poplatok je ochotn˘ v‰etky veci nájsÈ a
urãite ich vráti do dvoch dní. Okradnut˘ z
princípu nebol ochotn˘ daÈ peniaze. Svoje
veci uÏ nevidel. Podnet na políciu nedal.
Rad‰ej chce maÈ pokoj.
·éf in‰pekcie ministerstva vnútra Jozef
Kret hovorí, Ïe prípad Rakú‰anov, o ktor˘ch
sa písalo v Kurieri, evidujú: „Sme v styku s
Interpolom. Je to v ‰tádiu preverovania.“ V
ãlánku sa spomínajú dva prípady, in‰pekcia
bola informovaná len o jednom. Kret vidí
problém aj v dokazovaní: „Ak niekto uÏ
zaplatí za auto, nepôjde svedãiÈ. Zaplatí
20-tisíc alebo 50-tisíc a to mu staãí.“
Policajn˘ viceprezident Jaroslav Spi‰iak
si prípad overuje na rakúskej polícii:
„Oficiálne informácie budem maÈ aÏ v
piatok, zatiaº mám informácie len z
masmédií,“ povedal.
B˘val˘ ‰éf vy‰etrovateºov Jaroslav Ivor
vie o praktikách mafie, ktorá ponúka
okradnut˘m, aby si auto odkúpili. O spojení
autiãkárov s policajtom poãul prv˘krát.
„MoÏné je v‰etko, ale prípad poznám zatiaº
len z médií.“ (rf, moÏ)
***

Press
místnosti dostane pouze pﬁi zahájení.
Sekretariát Aliance dále urãí, kam bude
instalován vnitﬁní televizní okruh, a
poskytne i zaﬁízení a obsluhu pro pﬁenos
utajovan˘ch skuteãností. Dodá i texty
oznaãení místností a text pro jmenovky
na stoly delegátÛ. NATO také bude
organizovat, plánovat a ﬁídit mediální
akce, zajistí tlumoãníky a distribuci
oficiálních dokumentÛ. Zatímco
dopravu do Prahy si hradí úãastnické
státy ãi Aliance samy, âR je povûﬁena
pﬁepravou generálního tajemníka a
ãlenÛ Mezinárodního sekretariátu.
Generální tajemník bude mít
tﬁináctiãlenn˘ doprovod. Od ãesk˘ch
poﬁadatelÛ se oãekává v˘bûr hotelÛ,
zaji‰tûní dopravy, bezpeãnosti
úãastníkÛ, ale napﬁ. i vypracování
nového evakuaãního plánu KP. âesko
také vydá konferenãní pﬁíruãku v
angliãtinû a francouz‰tinû, v níÏ musí
b˘t uvedeny v‰echny bezpeãnostní
pokyny. Do Prahy se má sjet 2500
oficiálních hostÛ a aÏ 3000 novináﬁÛ.
Podle zku‰eností z minul˘ch
podobn˘ch událostí se poãítá s
pﬁíjezdem nejménû 46 hlav státÛ a
vlád. Pro nû uspoﬁádá hned první den
prezident Václav Havel slavnostní
veãeﬁi a druh˘ den pak slavnostní veãer.
Ostatní úãastníky pohostí ministr
zahraniãí Jan Kavan. Materiál, kter˘
v‰echny tyto informace obsahuje,
pﬁipravil pro jednání vlády právû Kavan.
Tvrdí v nûm, Ïe je nutné pﬁedejít
ovlivÀování veﬁejného mínûní potíÏemi,
jeÏ tato akce pﬁinese lidem tﬁeba v
dopravû ãi v omezení pﬁístupu na
nûkterá místa. “Organizátoﬁi budou
napﬁ. iniciovat uspoﬁádání rÛzn˘ch
veﬁejn˘ch akcí (mimo stﬁed mûsta),
kter˘ch by PraÏané mohli v dobû
summitu vyuÏít,” navrhuje Kavan.
***

uvûﬁit i policisté. Pﬁi spoleãném koupání
se ãtyﬁicetilet˘ muÏ a jeho dvoulet˘
synek otrávili kysliãníkem uhelnat˘m.
Jejich Ïivoty má zﬁejmû na svûdomí
teplotní inverze. “Jedovat˘ plyn vznikl
pﬁi ohﬁívání vody v plynové karmû.
Inverze zﬁejmû zplodiny stlaãila
komínem do koupelny, kde se kysliãník
uhelnat˘ nahromadil. Potvrdit na‰i verzi
musí je‰tû soudní znalec. Dal‰í
moÏností je závada na komínû,” uvedl
policejní rada Miroslav Lískovec. Po
dne‰ku by policisté mûli b˘t chytﬁej‰í.
Do rodinného domku pﬁijdou znalci,
aby posoudili, co v‰echno k tragédii z
poãátku ledna vedlo. Otec se synem
se ‰li vykoupat kolem devatenácté
hodiny. Dal‰í dva chlapci ve vûku deset
a sedmnáct let byli v dûtském pokoji.
Matka se ‰la projít, protoÏe ji bolela
hlava. KdyÏ se po pÛl hodinû vrátila,
pﬁekvapil ji zvuk stále je‰tû tekoucí
vody. Ve vanû na‰la manÏela i syna
mrtvé. “OkamÏitû z vany vytáhla dítû a
za pomoci synÛ i muÏe. Pokou‰eli se je
oÏivit, ale marnû,” doplnil Lískovec.
Pitevní zpráva i toxikologické rozbory
potvrdily, Ïe muÏ i chlapec zemﬁeli na
otravu kysliãníkem uhelnat˘m. “Kdyby
majitelÛm rodinn˘ch domÛ a koupelen
s plynov˘mi karmami nûkdo vyprávûl,
Ïe se tohle mÛÏe stát, urãitû by mu
nevûﬁili. Já sám nic podobného za
témûﬁ tﬁicet let u policie nepamatuji,”
pﬁiznal Lískovec. “Pokud je dostateãnû
vysok˘ komín, a na to existují pﬁesné
tabulky, pak by se ani v pﬁízemním
rodinném domku nemûlo nic stát,”
podotkl pracovník jedné z místních
stavebních firem na dotaz, zda takové
nebezpeãí u rodinné v˘stavby hrozí.
Jak dodal, ani on nic podobného ze
svého okolí nepamatuje. Podle
meteorologÛ bylo v kritick˘ den inverzní
poãasí. Zplodiny z hoﬁení proto nejspí‰
Otce se synem
nestoupaly komínem vzhÛru, ale
udusila inverze
vracely se do koupelny. Tam plyn bez
Chomutov-právo/·árka Tonarová- barvy a bez zápachu zabil muÏe i
Pûtiãlennou rodinu z Chomutova chlapce. “MoÏné to je. Inverze pﬁevrací
postihla tragédie, které se zdráhají teplotní vrstvy. Zatímco za normálních
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Pût tisíc lidí z NATO bude
chtít mimofiádnou ochranu

Praha-právo-NATO napﬁíklad Ïádá
provûﬁení stovek osob na stupeÀ tajné,
coÏ bude úkol pro Národní
bezpeãnostní úﬁad. Jde o pracovníky
kanceláﬁe pro pﬁípravu akce, lidi z
provozu Kongresového centra (KP),
technické pracovníky ãi zamûstnance
firem zaji‰Èujících stravování. KaÏdá
národní delegace, Mezinárodní
sekretariát NATO, Mezinárodní
vojensk˘ ‰táb a vojen‰tí pﬁedstavitelé
Aliance dostanou k dispozici navíc dvû
“styãné osoby” pro‰kolené v âesku.
Dal‰í tisícovky lidí, které se budou
pohybovat v místech, kde bude
bezpeãnostní reÏim, tedy v nûkter˘ch
ãástech KP ãi v hotelích, budou
provûﬁovány z hlediska jejich “osobní
bezúhonnosti”.
Kongresové centrum rozdûlí na dvû
zóny
Samotné KP bude rozdûleno na dvû
zóny. O tom, kdo dostane propustku
do ãásti urãené pro delegáty, bude
rozhodovat sekretariát NATO. Jeho
pracovníci budou také dodrÏování
kontrolovat. Tisk se do konferenãní
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okolností stoupá tepl˘ vzduch smûrem
vzhÛru, s v˘‰kou chladne a unikají i
zplodiny, za inverze chladnou spodní
vrstvy a teplota stoupá s v˘‰kou. V
kotlinách a údolích pak zÛstávají
zplodiny uzavﬁené jako pod pokliãkou,”
usoudila
obsluha
tu‰imické
meteorologické mûﬁicí stanice.
Koncentrace kysliãníku uhelnatého v
koupelnû pﬁitom nemusela b˘t nutnû
nijak extrémnû vysoká. “Smrt obou lidí
zpÛsobila spí‰ skuteãnost, Ïe byli
pÛsobení plynu vystaveni relativnû
dlouhou dobu. Pravdûpodobnû si ani
Pokraãování na str. 6
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Slovenská televizia,
po prv˘ raz, a to v roku 1998
zaãala sprístupÀovaÈ svoj

ZLAT¯
PROGRAMOV¯ FOND
pre ‰irokú verejnosÈ doma i
v zahraniãí prostredníctvom
videokaziet.
Kazety v severoamerickej norme sú
vyrobené priamo v ‰tudiu STV.

Zo svojho bohatého archívneho
fondu vám ponukáme
najzaujímavej‰ie programy pre deti
ako aj pre dospel˘ch.
Literárno dramatické diela
(televízne filmy, divadelné hry)
Rozprávky - hrané i animované
Dokumenty s náboÏenskou
tématikou
Prírodopisné dokumenty
Prírodovedné dokumenty
Kultúrne pamiatky Slovenska
·portové dokumenty

Informácie a katolog o celej
programovej ponúke vám
poskytneme na tel. ãísle
905-894-9368
alebo cez E-mail:
dbcno1@hotmail.com

Hana Smithin,
M.A.
individuální v˘uka ãe‰tiny

Pﬁeklady
Tel./Fax: (905) 841-4415
E-mail: hs@sympatico.ca
1201-2

nev‰imli, co se dûje. Za vy‰‰í
koncentrace by se nutnû dostavily
pﬁíznaky otravy, jako nevolnost ãi ztráta
koordinace. A snaÏili by se utéct,”
usoudil ﬁeditel kadaÀské nemocnice
Josef Ma‰ek.
***

Zamûstnanci âT hrozí
stávkou, pokud nedostanou
valorizaci a dva platy navíc

Praha-právo (jp) -Odboráﬁi v âeské
televizi chtûjí vyhlásit v pátek 12. dubna
stávku, pokud s nimi vedení televize do
té doby neuzavﬁe kolektivní smlouvu
na leto‰ní rok a nezajistí jim plo‰nou
valorizaci mezd a tﬁináct˘ a ãtrnáct˘
plat. Pﬁedseda Nezávislé odborové
organizace (NOO) âT Antonín Dekoj
to oznámil ve ãtvrtek na shromáÏdûní
zamûstnancÛ v legendárních
“revoluãních” garáÏích na Kavãích
horách, kterého se zúãastnilo zhruba
tﬁi sta lidí. “JestliÏe k dohodû nedojde
do 12. února, poÏádáme nejprve
ministerstvo práce a sociálních vûcí o
zprostﬁedkovatele jednání s kolegiem
generálního ﬁeditele âT,” informoval
Dekoj o postupu, kter˘ chtûjí odboráﬁi
zvolit. “Je to absurdní. Televize nemá
na zvy‰ování platÛ, nemÛÏe si to
dovolit,” reagoval generální ﬁeditel âT
Jiﬁí Balvín. Veﬁejnoprávní televize je
podle Balvínov˘ch slov ve ‰patné
ekonomické situaci, kterou souãasné
vedení nezavinilo, pouze zdûdilo.
“Pokud chce âT pﬁeÏít, musí pﬁistoupit
k restrukturalizaci, která zaãne 1.
bﬁezna,” ﬁekl ‰éf televize. Dva platy
navíc plus valorizace pﬁedstavují
náklady ve v˘‰i 100 miliónÛ korun.
PrÛmûrn˘ plat ve veﬁejnoprávní televizi
je podle informace Balvína 22 tisíc
korun, v âT je zamûstnáno asi 2400
lidí. “Mohlo by nám pomoci schválení
novely
zákona
o
vybírání
koncesionáﬁsk˘ch poplatkÛ. âT má 600
tisíc neplatiãÛ poplatku, coÏ pﬁedstavuje
pÛl miliardy korun,” uvedl Balvín. Kdyby
se podaﬁilo zákon prosadit, mzdy v âT

by mohly podle Balvína opût rÛst. Balvín
se také zmínil o tom, Ïe veﬁejnoprávní
televize se, pokud jde o hospodaﬁení,
musí chovat jako kterákoliv jiná
soukromá firma a Ïe nejhospodárnûj‰í
by bylo spojit se s âesk˘m rozhlasem
v jednu instituci. Odboráﬁi v‰ak
Balvínovy argumenty na shromáÏdûní
nepﬁijali a zaãali kritizovat i
restrukturalizaci a personální zmûny
ve vedení televize. “Teì uÏ nás ãeká
jen otevﬁen˘ konflikt s panem
Balvínem,” ﬁekl Dekoj. “Je‰tû nejsme
soukrom˘ podnik!” zaãal svou ﬁeã
místopﬁedseda odborÛ Karel Dub a
pustil se do personální kritiky. “Místa
jsou obsazována lidmi, kteﬁí nemají
vzdûlání na funkci, kterou mají
zastávat,” ﬁekl Dub v naráÏce na
jmenování Petra Erbena ﬁeditelem
v˘roby. Erben studuje pﬁi zamûstnání
tﬁetím rokem vysokou ‰kolu a ve funkci
nahradil Víta Novotného, kter˘ loÀsk˘
rok sympatizoval se stávkujícími.
“Svolat shromáÏdûní povaÏuji za
ne‰Èastn˘ zpÛsob vyjednávání, jsem z
toho smutn˘. Hrozba stávky je nefér.
Vadilo mi zesmû‰Àování nûkter˘ch lidí,
kteﬁí zde nebyli pﬁítomni. Ale o podobû
kolektivní smlouvy budu jednat s
odboráﬁi dál,” ﬁekl po skonãení
shromáÏdûní Balvín Právu. Televizní
odboráﬁi ve sv˘ch vystoupeních slovnû
ne‰etﬁili nejen nepﬁítomného ‰éfa
v˘roby Erbena, ale i ãlena Rady âT
Milana KníÏáka, kter˘ se podle
Dubov˘ch slov pasuje “do apo‰tola
pravicovosti a toho, kdo vyznává
velkého kormidelníka”, coÏ je podle
Duba Václav Klaus.
***
19.1.2002

Vláda chce víc pustit
agenty lidem k tûlu

Praha-právo/Naìa Adamiãková,
Marie Königová-I kdyÏ ministﬁi tvrdí, Ïe
nejde o roz‰íﬁení oprávnûní tajn˘ch
sluÏeb, ale jen o zpﬁesnûní jejich
pÛsobnosti, je pravdûpodobné, Ïe
pﬁedstava Zemanova t˘mu dlouho

nevydrÏí. Opozice jiÏ nyní totiÏ
prohla‰uje, Ïe na vládou chystanou
verzi zákona o zpravodajsk˘ch
sluÏbách jen tak nek˘vne. “Mám pocit,
Ïe se vláda na poslední chvíli snaÏila
zákon spíchnout horkou jehlou, jen aby
mûla ãárku,” ﬁekl Právu ãlen snûmovní
komise
pro
kontrolu
civilní
kontrarozvûdky, místopﬁedseda
komory a ODS Ivan Langer. Zásadnû
pﬁitom nesouhlasí s tím, aby tajné sluÏby
mohly vyÏadovat informace i od
soukrom˘ch subjektÛ. Právû povinnost
poskytovat sluÏbám informace je
novinkou. Na jejím základû by se
zpravodajci v rámci své ãinnosti mohli
s Ïádostí obrátit na kohokoli, a ten by
mûl povinnost jim vyhovût. T˘ká se to
vedle státních orgánÛ napﬁ.
telekomunikaãních firem, bank a
zdravotnick˘ch zaﬁízení. Tuto
pravomoc ostﬁe kritizuje také ‰éf
Snûmovny a ODS Václav Klaus, jehoÏ
pﬁipomínky v‰ak vláda nevzala v úvahu.
Klaus tvrdí, Ïe návrh zákona jde v
tomto nad pﬁípustné meze omezení
základních lidsk˘ch práv a svobod.
Naopak ‰éfové civilní kontrarozvûdky
(BIS) a rozvûdky (Úﬁad pro zahraniãní
styky a informace) Jiﬁí RÛÏek a
Franti‰ek Bublan tvrdí, Ïe poskytování
informací je v poﬁádku. “Kritika je moÏná
dána postojem k tajn˘m sluÏbám u
nás,” ﬁekl Právu Bublan, kter˘ tvrdí, Ïe
se nûkteﬁí lidé na tajné sluÏby stále
dívají jako na estébáky. Podle nûj je ve
svûtû bûÏné, Ïe státní orgány sluÏbám
informace poskytují. Pokud jde o údaje
od soukrom˘ch osob, Bublan uvedl, Ïe
více to potﬁebuje kontrarozvûdka neÏ
rozvûdka. Oba se v‰ak shodují, Ïe jim
nové znûní paragrafÛ pomÛÏe, neboÈ
se bûÏnû k potﬁebn˘m zprávám
nedostanou. “Faktem je, Ïe jsem Ïádal
o poskytnutí informací a setkal jsem se
s odmítnutím. Proto je dobré, Ïe se do
zákona povinnost úﬁadÛ a institucí nám
informace poskytovat dostala,”
prohlásil Bublan. Aãkoli dnes nûkteﬁí
politici kritizují roz‰íﬁení tûchto
pravomocí, je‰tû loni v ãervnu poslanci
ODS prosadili oklikou do zákona o
azylu podobné ustanovení, které se
v‰ak t˘kalo pouze státních orgánÛ,
nikoli privátních osob. Nov˘ paragraf
nakonec vyhodil Senát a Snûmovna
mu dala za pravdu. “Jakékoli zv˘‰ení
pravomocí jde nad rámec potﬁeby
tajn˘ch sluÏeb,” uvedla pro Právo dal‰í
ãlenka komise pro kontrolu BIS Zuzka
Rujbrová (KSâM). Dodala, Ïe pokud
by k roz‰íﬁení pravomocí mûlo dojít,
pak by mûlo b˘t vyváÏeno vût‰í
kontrolou a sankcemi v pﬁípadû
poru‰ení.
Zatímco s pﬁísnûj‰ími sankcemi vláda
v návrhu nepoãítá, chce zapojit do
kontroly v‰ech sluÏeb Parlament. Místo
dne‰ních dvou komisí pro kontrolu BIS
a Vojenského obranného zpravodajství
(VOZ) by mûla vzniknout jedna, která
by mûla na starosti v‰echny ãtyﬁi sluÏby.
Stejnû jako dosud by ale kontrolující
poslanci nesmûli nic vûdût o
rozpracovan˘ch pﬁípadech. Informace
by pak získávali pouze od povûﬁeného
ãlena vlády nebo od ﬁeditele BIS.
Navzdory tomu, Ïe V˘bor pro
zpravodajskou ãinnost pÛvodnû dospûl
k závûru, Ïe oba zákony jiÏ nemá smysl
kvÛli konãícímu volebnímu období
pﬁedkládat do Snûmovny, premiér Milo‰
Zeman rozhodl o opaku s tím, Ïe je
tﬁeba dodrÏet programové prohlá‰ení
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vlády. Vláda navíc chce, aby Snûmovna
schválila oba zákony ve zkrácen˘ch
lhÛtách a nové paragrafy mohly zaãít
platit co nejdﬁíve. S tím v‰ak podle
v‰eho poslanci nebudou souhlasit. “To
nepﬁipadá v úvahu,” ﬁekl Langer s tím,
Ïe neÏ takto rychle ‰it˘ zákon, tak je
lep‰í vydrÏet se souãasnou úpravou.
Podobnû se vyjádﬁila i Rujbrová, podle
níÏ komunisté takov˘ postup podporují
pouze ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech,
pﬁiãemÏ tento mezi nû nepatﬁí.
***

Gorbaãov pr˘ miluje
bohatou Ameriãanku

San Francisco-právo/(âTK, zr)-B˘val˘
kremelsk˘ vÛdce Michail Gorbaãov (71)
je pr˘ zamilovan˘. Srdce sovûtského
exprezidenta podle amerického listu
Daily News dobyla jistá miliardáﬁka ze
San Franciska. Padesátiletá Diane
Meyerová-Simonová, exmanÏelka
podnikatele s nemovitostmi Herba
Simona, pr˘ Gorbaãovovi pomáhala s
financováním jeho internetové stránky.
Oba také nacházejí spoleãnou zálibu v
ochranû Ïivotního prostﬁedí. Gorbaãov
ovdovûl v záﬁí 1999, kdy jeho manÏelka
Raisa podlehla leukémii.
***

ODA stojí kvÛli dluhu pfied
zánikem

unionistÛm. Ti ale nejsou tak
nekompromisní. Pﬁipou‰tûjí i moÏnost,
Ïe by ODA na‰la jin˘ zpÛsob splácení
dluhu, zveﬁejnila jména vûﬁitelÛ a
stanovila jasn˘ splátkov˘ kalendáﬁ.
Lidovci ov‰em zÛstávají tvrdí. Nov˘
model splácení by je neuspokojil.
Nepﬁijme-li ODA jejich ultimátum, chtûjí
zahájit jednání o zmûnû volebních
kandidátek. UÏ bez ODA. Unie svobody
tak jasno o dal‰ím postupu nemá. âást
strany má obavy, Ïe by spolknutí ODA
i s desítkami milionÛ dluhÛ, mohlo US
v budoucnu velmi potrápit.
***
21.1.2002

Slovní pfiestfielka mezi
Zemanem a Haiderem
pfierÛstá v mezinárodní
konflikt

PRAHA-ln/Martin Vanûk-Rakousk˘
prezident Thomas Klestil vãera
telefonoval kvÛli Zemanov˘m vyjádﬁením
Václavu Havlovi. âesk˘ prezident je uÏ
dva t˘dny na léãebném pobytu na
Kanársk˘ch ostrovech.
“Prezident Klestil vyjádﬁil své rozhoﬁãení
nad v˘roky premiéra Zemana, hlavnû
pak nad jejich tónem,” ﬁekl LN HavlÛv
mluvãí Ladislav ·paãek. Zeman ve sv˘ch
v˘padech proti Haiderovi i rakouské
protitemelínské petici pokraãuje i v
rozhovoru pro pondûlním vydání
rakouského t˘deníku Profil.
“Jen nûkdo, kdo není informován vyh˘bám se pojmu idiot - mÛÏe tuto petici
podpoﬁit,” prohlásil Zeman pro Profil.
Haidera v této souvislosti oznaãil za
“populistického, pronacistického politika,
kter˘ niãemu nerozumí, ale o v‰em mluví”.
“KdyÏ uÏ musím vytrpût nadávky, aÈ se
alespoÀ vyplatí,” podûkoval nepﬁímo
Haider Zemanovi za jeho útoky. Ty totiÏ
zv˘‰ily ochotu Raku‰anÛ podepsat petici
poÏadující zablokování vstupu âeska do
Evropské unie, nebude-li trvale zastaven
Temelín. Podle prÛzkumÛ pﬁilákaly v˘roky
ãeského premiéra do petiãních místností
zhruba o sto tisíc lidí více.
Do sporu se navíc zapojil i pﬁedseda
âSSD, vicepremiér Vladimír ·pidla. Ten
se Zemana zastal poukazem, Ïe
Haiderova politika je “nacionalistická,
populistická, ‰ovinistická a pro Evropu
velmi nebezpeãná”. “V‰echny strany v
Rakousku jsou podle ústavy
demokratické,” upozornil ãeské politiky
rakousk˘ kancléﬁ Wolfgang Schüssel.
ZároveÀ prohlásil, Ïe chápe, Ïe se
Svobodní cítí dotãeni, “kdyÏ jim je dávána
kolektivní nálepka, která nesedí”.
Podle vládního mluvãího Libora Rouãka
ale nemá Zeman dÛvod na sv˘ch
vyjádﬁeních cokoli mûnit. “Pan Haider a
jeho strana má koﬁeny v rakouském
nacionalismu,” ﬁekl Rouãek âTK.
Prezidenti obou zemí se nyní chtûjí pokusit
situaci uklidnit. “Shodli se na tom, Ïe je
potﬁeba vyvinout snahu domluvit se,”
uvedl HavlÛv mluvãí. “Nemám rád silná
slova,” ﬁekl podle ·paãka ãesk˘ prezident
rakouskému na závûr telefonátu.
***

Praha-mfd-ODA dostala ultimátum:
buì se slouãí s Unií svobody, nebo její
ãlenové zmizí z kandidátek âtyﬁkoalice
pro leto‰ní volby do snûmovny. Lidovci
se totiÏ rozhodli, Ïe pﬁinutí ODA k
radikálnímu ﬁe‰ení jejích problémÛ s
témûﬁ sedmdesátimilionov˘m dluhem.
“ODA má dva dny na to, aby jasnû
ﬁekla, jak se vûci mají,” ﬁekl ‰éf lidovcÛ
Cyril Svoboda. ODA v‰ak jasnû ﬁekla,
Ïe slouãení s Unií svobody nepﬁipadá v
úvahu. Prakticky tak konãí âtyﬁkoalice
v té podobû, v níÏ je‰tû nedávno
oslovovala ãtvrtinu voliãÛ a byla jí
pﬁisuzována role favorita následujících
voleb.
Pﬁedseda ODA Michael Îantovsk˘
lidovecké
ultimátum
vzápûtí
jednoznaãnû odmítl. Ve âtyﬁkoalici tak
po vãerej‰ku vznikl znovu mimoﬁádnû
napjat˘ stav. “My jsme spor nevyvolali
a nevyhrotili, necítíme odpovûdnost za
ﬁe‰ení této situace,” ﬁekl Îantovsk˘.
“Pro spojence, kteﬁí chtûjí zmûnit situaci
v této zemi, nejsou ultimáta tím
správn˘m zpÛsobem komunikace,”
dodává. Îantovsk˘ se vãera nechtûl s
odmítav˘m postojem lidovcÛ k jeho
stranû smíﬁit: “Trváme na platnosti
v‰ech smluv vãetnû kandidátních listin,”
prohlásil. Lidovci vysvûtlují, Ïe ODA
vyzvali k integraci se stranou Hany
Marvanové proto, Ïe se jim nelíbí, jak
aliance ﬁe‰í svÛj sedmdesátimilionov˘
dluh. Podle KDU-âSL je zpÛsob ﬁe‰ení,
se kter˘m aliance tento t˘den pﬁi‰la,
nepﬁijateln˘. “Jeho pﬁijetí by navádûlo
v‰echny obãany i podnikatelské
subjekty k tomu, aby ﬁe‰ili své závazky
Utajené náv tevy
na úkor ostatních,” tvrdí. ¤e‰ení, ve
v
Schusterovej vile
kterém figurují utajovaní vûﬁitelé a
Bratislava-sme/MIRKA
HOROBOVÁnadace b˘valého pﬁedstavitele ODA
Prezident
Rudolf
Schuster
poz˘va
dôleÏité
Romana âe‰ky, se nelíbí ani

Za prezidentom do rezidencie chodia
zväã‰a ºudia, ktorí nechcú prísÈ do
Prezidentského paláca. Buì preto, Ïe ide
o súkromné náv‰tevy, alebo náv‰tevy,
ktoré sú síce politické, ale neoficiálne.
„Väã‰inu z nich tvoria diplomati, ktorí
pôsobia na Slovensku. Nechcú oficiálnu
medializáciu náv‰tevy,“ zdôvodnil Füle.
Je to na ich ÏiadosÈ.
Z oficiálnych náv‰tev v rezidencii nespal
nikto. „Ak tam niekto spal, tak z veºmi
blízkych priateºov prezidenta.“
Schuster s manÏelkou b˘vajú v rezidencii
len na prvom poschodí. Zvy‰ok budovy
má slúÏiÈ práve na reprezentáciu,
prijímanie v˘znamn˘ch hostí a ich
ubytovanie.
Prezidentské sídlo susedí s rezidenciou
britského veºvyslanca a je z neho nádhern˘
v˘hºad na celé mesto. Rezidencia má 450
m2 obytnej plochy, patrí k nej pozemok,
malé fitnes centrum a pristávacia plocha
pre vrtuºník. Pôvodne to boli betónové
základy pre ìal‰iu budovu.
Miestnosti na prízemí (171 m2), urãené
pre hostí, sú zariadené v ‰t˘le biedermeier
z prvej polovice 19. storoãia. Najväã‰ou
miestnosÈou je salón na prijímanie hostí,
ktorému kraºuje sedacia súprava z obdobia
rokov 1830 aÏ 1840 a viaceré ìal‰ie
men‰ie kusy dobového nábytku. Interiér
dopæÀajú obrazy z 20. storoãia.
Samotn˘ byt Schusterovcov (157 m2) je
na prvom poschodí vily. Nad t˘mto
poschodím sú hosÈovské izby.
Rezidenciu okrem ochranky a kamier
stráÏi aj nemeck˘ ovãiak Olaf, ktorého si
Schuster osobne vybral na policajnej
chovnej stanici vo Veºk˘ch Levároch.
V areáli vily sú dva záhradné domãeky v jednom z nich je centrum ochrany a v
druhom sú ubytovaní telesní stráÏcovia.
Prezident má vilu k dispozícii poãas
celého svojho funkãného obdobia.
Jeho predchodca prezident Michal Kováã
‰tátnu rezidenciu nemal, b˘val vo svojom
vlastnom rodinnom dome v bratislavskej
Dúbravke.
Kancelária prezidenta Schustera
rozhodla o kúpe vily, ktorá by slúÏila ako
skutoãná rezidencia hlavy ‰tátu, aÏ po
prezidentovej chorobe. Dovtedy b˘val v
podkroví Prezidentského paláca v
nedôstojn˘ch podmienkach.
Rudolf Schuster sa s manÏelkou do vily
nasÈahoval minul˘ rok vo februári.
Pôvodne nebol svojím budúcim sídlom
príli‰ nad‰e‰n˘. „Budem maÈ problémy
daÈ si sem s manÏelkou obleãenie, pretoÏe
vlastne nie je skladovací priestor,“ podotkol
vtedy pred novinármi.
Dom mal v tom ãase problémy s odtokom
vody, bol problém s kúpeºÀou a vaÀou,
prípojkami vody a elektroin‰taláciou, ktorá
zvládala len tretinu elektrospotrebiãov. A
tak vilu krátko po kúpe rekon‰truovali.
***

satellite

Help Wanted
Cabinet Maker
10 yrs experience
Legally able to work
in Canada

Call: 416-252-4200

1201-2
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Restaurants-Deli's

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

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

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”}

‰

náv‰tevy do svojej vily na Slavíne, ale kto
uÀho doma poãas minulého roka bol,
zostáva tajomstvom. Prezidentov hovorca
Ján Füle spomenul len niektoré mená:
„Prezidenta vo vile nav‰tívili hlavn˘
anesteziológ innsbruckej nemocnice
Walter Hasibeder, profesor Ernst Bodner
aj americk˘ senátor slovenského pôvodu
John Mica.“

1-416

Se zájmem si sochy H. Moora prohlíÏely v AGO i dûti

Tel: 416-964-6812

satellite

Letters

1-416

Kdo to byl Wahhabi?
V rámci islámu mimo oba hlavní smûry
vznikly i men‰í sekty. Za zmínku stojí v 11.
století vzniklá sekta - známá teroristická
skupina v S˘rii - naz˘vaná pﬁezdívkou
hashash (poÏívaãi ha‰i‰e), z ãehoÏ
zkomolením v angliãtinû vzniklo slovo
assassin, znamenající: úkladn˘ vrahvystihující i ãinnost sekty.
Zakladatelem jiné dodnes v˘znamné sekty
byl Abd-el-Wahhabi (1703-1787). Byl to
dne‰ními
termíny
puritán
a
fundamentalista. Hlásal návrat k
pÛvodnímu islámu, kter˘ byl podle nûj
zne‰vaﬁen pozdûji tureck˘mi vlivy. Pryã s
novotami a uctíváním svat˘ch! Jeho uãení
bylo netolerantní i k jin˘m smûrÛm v
islámu. Jeho pozdûj‰í následovníci byli i
proti nové technice, telefonu i autu; pro
ulamy bylo dokonce problémem, zda
muslim mÛÏe pouÏít bicyklu; totiÏ o
bicyklech není zmínka v Koránu. Wahhabi
nemûl z poãátku úspûch, dokud se nespojil
se Saudem, vládcem jedné z oáz na
Arabském poloostrovû. Pozdûji Saudova
dynastie zvût‰ovala své území. Zvlá‰tû
dÛleÏitá byla za první svûtové války revolta
ArabÛ proti TurkÛm, kteﬁí formálnû byli
vládci nad Araby. Pﬁi povstání ArabÛ hrál
dÛleÏitou roli Angliãan Lawrence of
Arabia, jehoÏ ãinnost je známa z filmového
zpracování. Postupnû vznikala pod vládou
Ibn Sauda (1902-53) dne‰ní Saudská
Arábie. V roce 1932 sjednotil pod svou
vládou skoro cel˘ poloostrov a zmocnil se
dvou svat˘ch mûst islámu, Mekky a
Mediny. Ibn Saud roz‰iﬁoval svou ﬁí‰i i

manÏelstvími s dcerami sousedních kmenÛ;
do své smrti zplodil 340 synÛ - nepoãítaje
dcery. Dnes jeho potomstvo ãítá zhruba
5000 saudsk˘ch princÛ a 30 000 ãlenÛ ‰ir‰í
rodiny; tedy není nebezpeãí, Ïe dynastie
vymﬁe. Do objevu obrovsk˘ch naftov˘ch
pramenÛ v roce 1938 byla Saudie nejchud‰í
a nejzaostalej‰í ãást Arábie. Otroctví tam
bylo oficiálnû zru‰eno teprve roku 1962.
Nafta se tam poãala tûÏit aÏ po druhé svûtové
válce, ãímÏ se stala Saudská Arábie finanãní
velmocí, slouÏící jak Alláhovi, tak i
Mamonu. Wahhabism je tradiãní formou
islámu v Saudské Arábii. Saudské uãebnice
obsahují pr˘ úzk˘ pohled na svût; je
nebezpeãné mít Ïidovské a kﬁesÈanské
pﬁátele; je povinné pro muslimy b˘t
navzájem loajální a povaÏovat nevûﬁící za
nepﬁátele; i hudba je nûco ‰patného a
neÏádoucího. Skoro v‰ichni teroristé z 11.
záﬁí byli Saud‰tí Arabové. Mnozí obyvatelé
Saudie si pochvalovali ãinnost al-Qaedy a
zvlá‰tû svého krajana bin Ladena. Ov‰em
dnes uÏ Saud‰tí Arabové nesdílejí pÛvodní
odpor wahhabistÛ proti nové technice.
Zaãíná tu v‰ak jisté napûtí mezi
wahhabistick˘m obyvatelstvem a saudskou
dynastií, která je pﬁátelská k USA.
Zase nás nudí s tûmi Araby! To pﬁece
nemá vztah k nám! To si ﬁekne asi nejeden
ãtenáﬁ. Ale znaãná souvislost s Kanadou
zde jistû je! Nechme se pouãit z ãlánku v
Macleans (10.12. 2001). V Kanadû Ïije
podle ãlánku asi 600 000 muslimÛ, z toho
200 000 ArabÛ; odhaduje se, Ïe deset
procent kanadsk˘ch muslimÛ je pod vlivem
wahhabistÛ. Me‰ity a náboÏenské ‰koly

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû napínav˘
detektivní a témûﬁ komediální pﬁíbûh s
Martinem Dejdarem v hlavní roli

PANSTVÍ
Zdaﬁil˘ pokus Martina Dejdara jako producenta filmu, jinak
populárního herce a baviãe, kter˘ si ve filmu zahrál hlavní roli inspektora
T.Hatchera, pÛvodem po rodiãích odnûkud z ãesk˘ch zemí, kter˘ vy‰etﬁuje
na zámku znaãnû spletitou vraÏdu. Odehrává se na panství ve staré dobré
Anglii v zaãátku minulého století a proto se mluví v˘hradnû anglicky.
V reÏii Kenneth Berrise hrají dále G.Scacchi, P.O‘Tool, G.Anwar,
F.Masterson, E.Mcclury, M.Huntley, J.Labus.

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

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

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

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

JI¤Í KAZDA
Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809
E-mail: sales@yorkvolkswagen.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

Jamuary 24, 2002

jsou v Kanadû financovány ze Saudské
Arábie. Me‰ity pak musí pﬁijmout
wahhabistického imáma ze Saudské
Arábie. Islám totiÏ nezná funkci knûze
jakoÏto prostﬁedníka mezi Bohem a lidmi.
Imám pouze zaãíná modlitbu a zná korán,
kdeÏto ulama má vy‰‰í funkci: vysvûtluje
korán a tvoﬁí pﬁíslu‰né zákony a naﬁízení není v‰ak zástupcem Alláha na Zemi.
Záhadní muÏové ze Stﬁedního V˘chodu
se pr˘ snadno vmísili do muslimsk˘ch
komunit a vedli soukromé muslimské ‰koly
a me‰ity. Nûkteré muslimské charitativní
organizace v Kanadû podporovaly ze sv˘ch
v˘nosÛ zahraniãní pﬁíjemce. Muslimská
‰kola Um Al Qura v Torontû má úﬁednû
schválen˘ statut soukromé ‰koly pﬁiznan˘
provincií Ontario. Vyuãuje se tam v jazyku
Koránu, tedy arabsky. Uãí se tam
netolerovat i jiné islámské smûry. ProtoÏe
rodiãe ÏákÛ jsou nûkdy na „welfare“, tedy
je to vina nevûﬁících!
Nyní si snad mÛÏeme vytvoﬁit závûr z
uvedeného: Ideologie wahhabistÛ je zﬁejmû
v˘teãnou Ïivnou pÛdou, ze které vyrostla
organizace al-Qaeda a mÛÏe vyrÛst i jiná
forma protizápadního teroru. Ortodoxní
imámové mohou znaãnû ovlivnit islámskou
mládeÏ, byÈ i narozenou v Kanadû.
Ojedinûle i Ameriãané evropského pÛvodu
i Evropané byli získáni pro islám. Tedy nás
nepﬁekvapí, kdyÏ jednoho dne budeme mít
wahhabistické teroristy vlastního
kanadského chovu…
Kdo tuto paradoxní situaci umoÏÀuje?
My v‰ichni financujeme nepﬁímo teror tím,
Ïe kupujeme pohonné hmoty pro na‰e auta,
vût‰inou vyrobené z nafty pocházející ze
Saudské Arábie. âásteãnû je moÏno tomu
odpomoci, tím, Ïe ve vût‰í míﬁe by se
pouÏívala smûs alkoholu - místnû
vyrobeného s gazolinem. Za první
âeskoslovenské republiky byla povinná
smûs obsahující snad 20 % alkoholu; bylo
nutno trochu adaptovat karburátory,
protoÏe alkohol obsahuje ménû energie
neÏ benzin. Smûs byla v˘hodnou pro
lihovarnick˘ prÛmysl. Zde v Kanadû místy
dostaneme smûs s 6-10 % alkoholu, bez
nutné úpravy motoru. Také Rusko dnes
zvy‰uje produkci nafty a tak snad
civilizovan˘ svût nebude tak silnû závisl˘
na dodávce nafty pﬁedev‰ím ze Saudské
Arábie a nebude ohroÏován nûkter˘mi
skupinami a jejich odchylnou ideologií.
Du‰an Soudek - Kingston
***

byla zdolána za ãtrnáct hodin, coÏ tedy
znamená prÛmûrnou rychlost 164 mil za
hodinu (263km za hodinu) Zapoãteny
nejsou cesty na leti‰tû ve Vancouveru a z
leti‰tû v Albany.
Za tu dobu není vût‰inou problém dostat se
z Vancouveru aÏ do Prahy. Pouãení z toho
plynoucí: mezi zemûmi sousedními, s tak
tûsn˘mi vztahy v mnoha ohledech, mohlo
by snad b˘t i cestování znamenitûj‰í ...
Vladimír Cícha -Vancouver
***

Hlavou proti zdi
UÏ jsem se také zapojil do sítû
elektronického sdûlování informací. UÏ
také obãas e-mailuju (nádherné to slovo,
komunista Vanãura, demokrat âapek, o P.
Eisnerovi ani nemluvû, by si nad ním
nepochybnû libovali).
Je to obdivuhodná invence, která do jisté
míry zaãíná vytlaãovat pouÏívání telefonu.
Ve styku s pﬁáteli, pﬁíbuzenstvem, úﬁady,
ãleny parlamentu. Chápu ﬁadu v˘hod,
rychlost, moÏnost sdûlit zprávu souãasnû
nûkolika adresátÛm.
Pﬁesto mám radûji, kdyÏ mi kamarád nebo
znám˘ zatelefonuje. Nejsem-li doma, mám
záznamník. V pﬁípadû e-mailu musím jít
do jiného patra domu, systém otevﬁít a
pﬁípadnû napsat odpovûì. Nûkdy do‰lé
zprávy b˘vají v celkem bídném grafickém
uspoﬁádání.
Digitál omezil a nadále bude omezovat
osobní styk. Jak jistû kaÏd˘ má s tím svou
zku‰enost, pokud dnes chcete vejít alespoÀ
do audiálního styku tﬁeba s úﬁadem, vede k
tomu mnohdy dlouhá cesta po tlaãítcích
telefonního pﬁístroje. Ale zpût k e-mailu.
ProtoÏe jeho finanãní v˘hoda projevuje se
hlavnû v mezimûstském a mezinárodním
styku, pﬁipadá mi ponûkud smû‰né posílání

Relativnû vzato

Cena kazety $ 37.- plus taxy a po‰tovné.

Modely pro rok 2002
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Po leto‰ní vánoãní náv‰tûvû zavezl jsem
syna na leti‰tû ve Vancouveru. PoÏadavek
dostavit se tﬁi hodiny pﬁed odletem zkrátili
jsme na dvû a pÛl. V leti‰tní hale ale byly v
tu dobu je‰tû v‰echny v˘dejny místenek
spoleãnosti United Airlines prázdné, bez
personálu. Ten se samozﬁejmû nakonec
dostavil a po odbavení zaãala se pasaÏéry
plnit chodba, z níÏ vedou dveﬁe do Duty
Free Shopu a pak dále, pro lety do USA, k
pasové kontrole, rentgenÛm a odletov˘m
ãekárnám. Zmínûné dveﬁe se ale otevﬁely
teprve hodinu a pÛl pﬁed odletem.
Syn dorazil do Albany, NY, ãtrnáct hodin
poté, co jsme spolu vstoupili do leti‰tní
haly ve Vancouveru. Jak telefonem sdûlil,
letadlo mûlo hodinu zpoÏdûní pro
mechanickou závadu (neví se, zda byla
nalezena tûsnû pﬁed odletem nebo dﬁíve),
letadlo v Chicagu, kde pﬁestupoval, uletûlo
a na dal‰í musel ãekat nûkolik hodin.
Tedy, relativnû vzato, byl to úspû‰n˘ let.
Závada na letounu vãas odstranûna, ani
jedno ze dvou pouÏit˘ch letadel nebylo
uneseno. JenÏe: vzdu‰ná vzdálenost
Vancouver-Albany je cca 2,300 mil. Ta

H. Moore: Glenkiln Cross (1955-56)

Letters
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Kapitola druhá:
Není dobré házet flintu do Ïita…
Podle ·uchmova názvu jeho dopisu Není
dobré házet flintu do Ïita v 1. ãísle leto‰ního
Satellitu, nabízím s dovolením svou
skromnou reakci. V první ﬁadû gratuluji
Ale‰i Bﬁezinovi k jeho nezávislému
my‰lení, se kter˘m svoje noviny dûlá. Za
dvacet let (1948-1968) Ïivota v
komunistické Praze jsem syt konformních
a
loajálních
vlastností,
tolik
charakteristick˘ch pro „gumové páteﬁe“.
V ãlánku mû dûsí v˘rok, Ïe noviny nemohou
b˘t korigovány názorem redakãní rady.
Nejsem totiÏ pﬁesvûdãen, Ïe rozsáhlá
redakãní rada, dokonce v mezinárodním
sloÏení, jakou mûl tﬁeba list s mottem Za
trval˘ mír a lidovou demokracii, je nutnû
zárukou kvality a úrovnû. Nemusím
souhlasit, a také jsem ãasto nesouhlasil, se
v‰ím, co bylo v Satellitu napsáno, ale o
ãestnosti, poctivosti a pozoruhodné
informovanosti A. Bﬁeziny jsem
pﬁesvûdãen.
Skuteãnost, Ïe Milo‰eviã byl de facto
prodán za nûkolik desítek ãi stovek tisíc
dolarÛ, je v˘razem ubohosti situace na
Balkánû, která vstoupí do stránek historie
srbského lidu jako obyãejná hanba. A ne
jenom jeho…
Nejsem náboÏensky orientovan˘ ãlovûk,
ale rozhodnû dávám M. ·uchmovi za
pravdu, Ïe kaplani v armádû mohou sehrát
velmi pozitivní roli. VÛbec si totiÏ neumím
pﬁedstavit slavn˘ Ha‰kÛv román bez
existence polního kuráta Katze, vrchního
polního kuráta Laciny (nic se nesmí
pﬁenovokoﬁenit), ãi náboÏného kuráta,
b˘valého katechety z kapitoly NáboÏenská
debata z téhoÏ díla.
S pozdravem
Vl. Bubák - Kitchener
***
Mil˘ Milo‰i,
dûkuji za oba dopisy, které jsem od tebe
dostal a musím nesouhlasit s nûkolika tv˘mi
závûry v druhém dopisu. Není pravdou, Ïe
témûﬁ vÏdy koriguji odli‰né názory.
Vût‰inou tak ãiním, kdyÏ se jedná o fakta.
Napﬁ. uvedu pﬁesné ãíslo nebo uvedu pﬁesn˘

Pokraãování na str. 11
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PORTRÉTY, KRESBY, OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

ãeské knihkupectví
Nejroz‰íﬁenûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû
ZAÎÁDEJTE SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

Pozor! Povánoãní torontská v˘prodej letos odpadá!
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

ALGONQUIN TRAVEL -

44 Victoria St. , Suite 1315, Toronto, On. M5C 1Y2
Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
Prague
Bratislava
Ostrava
Ko‰ice
Sun Destination
Call Ivan Zná‰ik

(416) 593-0837

NOV¯ TELEFON

âást pátá:
KdyÏ se ten samopal
pûknû v ruce hází…

citát, pokud ho mám k dispozici. Naopak
spí‰e vítám odli‰né názory, protoÏe vím,
Ïe nemám patent na pravdu. Sám
odpovídám vût‰inou pouze tehdy, pokud
nûkdo reaguje na mÛj ãlánek nebo
polemizuje se mnou. DÛvodem proã tak
ãiním okamÏitû je fakt, Ïe kdybych reagoval
v pﬁí‰tím ãísle (jako nyní), tak ãtenáﬁ uÏ
nemusí mít pÛvodní ãlánek k dispozici
nebo zapomene na to, o co se vlastnû jedná.
MÛÏe pak docházet ke zkreslení a k rÛzn˘m
nedorozumûním. Podobnû si poãínal tﬁeba
i Západ, kterého jsi byl dlouhou dobu
‰éfredaktorem, jenÏe tam se odpovídalo
jménem redakãní rady.
Pokud se jedná o jiného autora, vût‰inou
se snaÏím, aby i on mûl moÏnost odpovûdût
ve stejném ãísle. Nûkdy se to v‰ak nestaãí,
pak je reakce aÏ v ãísle pﬁí‰tím. Odpovûì
Pavla Rumla, jak vypl˘vá z jeho nûkolika
PS, pﬁi‰la aÏ po nûkolika mûsících a proto
bylo nutné objasnit aspoÀ nûco z toho, co
jsem tehdy tvrdil. Probíhá souãasnû na
stránkách ãasopisu Protestant, odkud jsem
jeho odpovûì pﬁevzal a je totoÏná s tím, co
bylo oti‰tûno v Satellitu a tam je pod
„dohledem nezávislé redakãní rady“.
V˘sledek je tedy naprosto stejn˘. Má‰ plné
právo b˘t na stranû Pavla Rumla. Proto
jsou tu dva názory a proto je tu dialog. Z
toho je vidût, Ïe jsem ãlánek sv˘mi názory
tolik „nezkorigoval“, kdyÏ jsou zde ãtenáﬁi
(jako napﬁíklad ty), kteﬁí se staví na opaãnou
stranu neÏ moji.
Zcela s Tebou souhlasím, Ïe není vÏdy
vhodné b˘t zaslepen˘m pacifistou. Jistû
jsou okamÏiky, kdy tento pacifismus ãlovûk
opou‰tí, ale ãím jsem star‰í, tím víc jsem
pﬁesvûdãen˘, Ïe je tûchto okamÏikÛ ménû
a ménû. MoÏná, Ïe se ze mne na stará
kolena i zaslepen˘ pacifista stane, protoÏe
nad pouÏitím násilí si stále kladu vût‰í a
vût‰í otázky.
Na druhou stranu naprosto nesouhlasím,
Ïe na‰tûstí v kritick˘ch chvílích je tûchto
pacifistÛ men‰ina. Opak je pravdou, kdyby
bylo více lidí, kteﬁí dokáÏí odporovat násilí,
nedo‰lo by k mnoha tragick˘m událostem
v minulém století a diktátorské systémy,
které se hlavnû opírají o armádu by se
zhroutily jako domeãky z karet. Kdyby
bylo pacifistÛ více v Rusku, nedo‰lo by ani

NOVÁ ADRESA

zpráv e-mailem z jednoho konce stejného
mûsta na druh˘ nebo dokonce na vzdálenost
dvou nebo pûti blokÛ. To se dnes bûÏnû
dûje.
A obãas zaslechnu varování, Ïe se do
systému vloudil virus a je tﬁeba krajní
opatrnosti v jeho (systému) pouÏívání.
E-mail je jedna z mnoha technick˘ch
vymoÏeností na‰eho vûku, které pﬁesahují
moÏnosti mého pochopení i snahu o to.
Nemohu se ale zbavit dojmu, Ïe nûkdy
rychlost sniÏuje kvalitu.
A navzdory v‰emu dobrému aÏ
fantastickému co e-mail poskytuje a nabízí,
je to dal‰í pﬁíspûvek k onomu relativnímu
zkracování ãasu, neboÈ k tomu dochází,
jakkoli paradoxnû , vÏdy, kdyÏ rychlost
stoupá, mnohdy aÏ za hranice chápání
(kromû tûch, kteﬁí se na urychlování podílí).
TakÏe, odcházím ke svému pﬁístroji, abych
text odemajloval adresátu a ãekal, zda se
objeví nebo neobjeví na stránkách
periodika.
Mimochodem ... doãetl jsem se kdesi, Ïe
Peter Ustinov dodnes pí‰e v‰echny svoje
texty rukou...
e-heil!
Vladimír Cícha -Vancouver
***
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Pokraãování ze str. 10

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

INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR
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

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

k invazi do âeskoslovenska v roce 1968 ãi
do Afganistanu o jedenáct let pozdûji a
zﬁejmû by nedo‰lo ani k militarizaci této
zemû. K zhroucení ruského vojenského
taÏení do Afganistanu do‰lo, aÏ kdyÏ si
vût‰ina mlad˘ch lidí v SSSR uvûdomila
zbyteãnost tohoto poãínání, kdyÏ se zaãaly
mnoÏit poãty dezercí a slavná Rudá armáda
se morálnû rozloÏila. Ti vûrní se pﬁevtûlili
do úspû‰nû operující mafie. BohuÏel v
kritick˘ch okamÏicích je nás „pacifistÛ“
pﬁíli‰ málo a pﬁíli‰ mnoho lidí volí
pohodlnûj‰í cestu slouÏit v armádû, aÈ jiÏ
ze strachu nebo kvÛli penûzÛm, ãi, musím
pﬁiznat, Ïe jsou i tací, kteﬁí v armádû slouÏí
z pﬁesvûdãení.
Nechtûl jsem, aby se diskuse vedla o
Jugoslávii, ale vojensk˘ch kaplanech.
Historick˘m faktem je, Ïe vítûzem nad
Milo‰eviãem byl Vojislav Ko‰tunica a v
tomto zápase dostal minimální podporu
NATO, protoÏe NATO naprosto nevûﬁilo,
Ïe by se Ko‰tunicovi podaﬁilo porazit
Milo‰eviãe nenásilnou cestou (o ãemÏ
svûdãí skuteãnost, Ïe tﬁeba v Kosovu, které
bylo pod kontrolou NATO se neudûlalo
nic pro to, aby volby byly regulérní atd.).
Vojislav Ko‰tunica je naprosto konsistentní
a prakticky zaujímá stále stejn˘ postoj
(narozdíl tﬁeba od Dindiãe nebo
Dra‰koviãe). Nálepka nacionalisty pochází
z doby na pﬁelomu let 1996 a 1997, kdy
Západ odmítl dát podporu jugoslávské
opozici, protoÏe vûﬁil Milo‰eviãovi a tomu,
Ïe právû Milo‰eviã dokáÏe udrÏet na uzdû
bosenské Srby (podrobn˘ rozbor této
problematiky udûlal pﬁed ãasem vynikající
znalec v˘chodní Evropy Timothy Garton
Ash). MÛÏeme se dohadovat, jestli
bombardování urychlilo pád Milo‰eviãe
nebo zpomalilo, ale historick˘m faktem je,
Ïe vítûzem byl Ko‰tunica a nikoliv NATO.
JelikoÏ nechci, aby se diskuse ubírala tímto
smûrem, tak jsem za tím udûlal TEâKU.
Nechci hovoﬁit ani o tom, jestli je morální
a jestli má nûkdo oprávnûní nedodrÏovat
Îenevské konvence. Faktem je, Ïe se tyto
konvence v pﬁípadû války nedodrÏují a
tudíÏ vykládat, Ïe podle nich by kaplani

byli ve válce beze zbranû je pouze teoretické
spekulování. JestliÏe my z na‰eho pohledu
bojujeme proti „zlu“, pak je za tím na‰e
pﬁesvûdãení, Ïe zlo je na druhé stranû.
BohuÏel i druhá strana má pocit, Ïe bojuje
proti „zlu“, které je na na‰í stranû. Îenevské
konvence jsou minimálními pravidly války,
která by se mûly dodrÏovat, a které stanovila
na‰e strana, na‰e civilizace. JestliÏe my je
nedodrÏujeme, pak je velice tûÏké chtít,
aby tyto konvence dodrÏovala jiná kultura,
jiná civilizace.
Úlohou mého ãlánku v‰ak bylo upozornit
na problematiku „vojensk˘ch kaplanÛ“,
protoÏe úlohou církve není uspokojování
náboÏensk˘ch potﬁeb, jak tvrdili komunisté,
ale b˘t svûdomím spoleãnosti. V armádû je
v‰ak svûdomí nûco jako luxus, protoÏe zde
supluje svûdomí stát a proto mám velkou
otázku i nad úlohou vojensk˘ch kaplanÛ.
To jen tak na vysvûtlení svého stanoviska.
Problémem kﬁesÈanství je, Ïe vÏdy lidem
pﬁipadá znaãnû naivní a nerealistické, aÈ
cituji apo‰tola Pavla nebo dr. Martina
Luthera Kinga.
Na‰tûstí se vÏdy objevili lidé jako Pﬁemysl
Pitter, kter˘ch sice nebylo mnoho, ale kteﬁí
dokázali udûlat beze zbranû pomûrnû dost
a udrÏet tolik potﬁebné povûdomí nenásilí
a zpÛsobu boje jin˘mi prostﬁedky.
·panûlsk˘ spisovatel a filosof Ortega Y
Gasset, kter˘ Ïil v exilu v JiÏní Americe
tvrdí, Ïe k násilnému pﬁevratu v tûchto
zemích dochází témûﬁ dennû, ale nikdy se
tam nic nezmûní. Zrovna tak je to i s
násilím v dûjinách. Mohu pokraãovat s
dal‰ími „naivisty“, jako byli Chelãick˘,
Tolstoj atd. Jen pro zajímavost, jeden z
nejvût‰ích ãesk˘ch psychologÛ dr. Zdenûk
Matûjãek v jedné své pﬁedná‰ce o
inteligenci ãlovûka upozornil na skuteãnost,
Ïe právû u tûchto lidí lze zjistit nejvy‰‰í
inteligenci, zatímco nejniÏ‰í (prakticky
blíÏící se prÛmûru) lze spatﬁit právû u
velk˘ch vojevÛdcÛ jako byl tﬁeba Napoleon
(IQ-105). Jak vidût i s tou „naivitou“ je to
velice relativní.
S pozdravem
Ale‰ Bﬁezina
***

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

H. Moore: Working Model for Oval with Points (1968-69)

Sports
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Tﬁi hodiny po skonãení zápasu
v Torontu uvádíme
nejzajímavûj‰í rozhovory
s ãesk˘mi a slovensk˘mi hokejisty
www.nhl.satellite1-416.com

***
âSSK
Zpravodajství Ústﬁedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû
www.cssk.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

***
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Slovenská Extraliga
42. kolo (11.1.): Zvolen-Slovan 6:0, Ko‰iceMartin 3:0, Trenãín-Skalica 3:2 po prodlouÏení,
Poprad-Îilina 2:1 po prodlouÏení, L. Mikulá‰Nitra 3:5.
43. kolo (13.1): Nitra-Zvolen 0:4, Îilina-L.
Mikulá‰ 6:3, Skalica-Poprad 3:3, Martin-Trenãín
2:3 po prodlouÏení, Slovan-Ko‰ice 4:3 po
prodlouÏení.
44. kolo (15.1.): Zvolen-Ko‰ice 7:0, TrenãínSlovan 6:2, Poprad-Martin 1:0, L. Mikulá‰-Skalica
4:1, Nitra-Îilina 0:3.
45. kolo (18.1.): Îilina-Zvolen 3:4 po
prodlouÏení, Skalica-Nitra 7:1, Martin-L. Mikulá‰
3:2 po prodlouÏení, Slovan-Poprad 3:4 po
prodlouÏení, Ko‰ice-Trenãín 2:3.
46. kolo (20.1.): Zvolen-Trenãín 2:2, Ko‰icePoprad 8:4, Slovan-L. Mikulá‰ 4:0, Martin-Nitra
4:2, Skalica-Îilina 3:1.

Slovenská hokejová Extraliga
1. Zvolen
2. Slovan
3. Ko‰ice
4. Poprad
5. Trenãín
6. Skalica
7. L.Mikulá‰
8. Îilina
9. Martin
10. Nitra

46
47
47
46
47
47
46
47
46
47

173:104
139:95
159:116
121:126
143:131
129:117
127:141
106:141
107:157
91:167

65
65
60
54
50
49
44
44
34
32

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

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

***
Hokej

161:102
128:98
153:124
132:125
127:106
124:116
114:105
106:98
116:135
128:146
105:126
106:131
97:143
95:137

ˆ

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje v krajanské
komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

41
42
42
42
42
42
42
41
42
42
42
42
42
42

ˆ

Aktualizované stránky

âeská hokejová Extraliga
1. Sparta
2. Pardubice
3. Zlín
4. Tﬁinec
5. Vítkovice
6. PlzeÀ
7. Znojmo
8. Slavia
9. Vsetín
10. Havíﬁov
11. Karlovy Vary
12. â. Budûjovice
13. Litvínov
14. Kladno

ˆˆ

***

Nejnizsí ceny a
nejvyhodnejsí
nabídka
´
tohoto roku

ˆ

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách:
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com

39. kolo: (11.1): Litvínov-Kladno 2:9,
Slavia-Vsetín 4:0, Vítkovice-Havíﬁov 9:2,
â. Budûjovice-PlzeÀ 0:3, Tﬁinec-Znojmo
5:2, Sparta-Karlovy Vary 3:1, Zlín-Pardubice
2:4.
40. kolo (13.1.): â. Budûjovice-Sparta
3:5, Karlovy- Vary-Havíﬁov 2:3, ZnojmoPlzeÀ 5:1, Tﬁinec-Vsetín 3:4 po prodlouÏení,
Zlín-Kladno 2:4, Slavia-Pardubice 1:2,
Vítkovice-Litvínov 3:1.
41. kolo (18.1.): Kladno-â. Budûjovice
4:3, Litvínov-Slavia 2:3, Vsetín-Vítkovice
1:4, Havíﬁov-Zlín 2:1, Pardubice-Tﬁinec 4:2,
PlzeÀ-Karlovy Vary 4:6, Sparta-Znojmo 4:4.
42. kolo (20.1.): Tﬁinec-PlzeÀ 4:6, SpartaHavíﬁov 6:5, Znojmo-Vsetín 4:3, Karlovy
Vary-Kladno 3:0, â. Budûjovice-Pradubice
4:1, Zlín-Litvínov 5:1, Vítkovice-Slavia 2:2.

E
L
SA

ˆ ˆ

Na‰e internetové
stránky

âeská hokejová Extraliga
35. kolo (dohrávka 15.1.) Pardubice-PlzeÀ 2:2.

D
R
I
B
Y
L
R
A
E

ˆ

Internet

RIO DE JANEIRO-SME/SITA-Vo veku 67
rokov zomrel v sobotu Edvaldo Izidio Netto,
známy pod svojím futbalov˘m menom Vavá.
Reprezentaãn˘ útoãník Brazílie sa stal
dvojnásobn˘m majstrom sveta v rokoch 1958 a
1962.
Nebezpeãn˘ zakonãovateº preÏil svoje
najlep‰ie roky vo Vascu da Gama, neskôr
pôsobil aj v Atléticu Madrid, Mexiku, USA a v
brazílskych kluboch Palmeiras a Portuguesa.
Vo finále svetového ‰ampionátu v roku 1958
strelil ·védom dva góly a v 22 zápasoch v drese
kanárikov skóroval ‰trnásÈkrát.
Za svoj odváÏny ‰t˘l hry si Vavá vyslúÏil
prez˘vku „oceºová hruì“. Legendu brazílskeho
futbalu v‰ak v posledn˘ch rokoch Ïivota
sklamala práve táto ãasÈ tela a boj s
dlhotrvajúcou chorobou srdca nakoniec prehral.
***

ˆ

PIE·ËANY-SME (tasr)- Prvé slovenské
bary s menom hviezdy NHL Jaromíra Jágra
otvoria v Pie‰Èanoch a Ko‰iciach.
Práva na prevádzkovanie Jágr-barov
získala firma Karin, ktorá chce do ich
zariadenia investovaÈ okolo 10 miliónov
korún. Základom Jágr-baru musí byÈ podºa
zmluvy kvalitná kuchyÀa a nad‰tandardná
klimatizácia, ktorá zabezpeãí odvetranie
priestoru. SamozrejmosÈou je ‰portová
v˘zdoba, ktorá nemusí súvisieÈ len s
hokejom. V Pie‰Èanoch bude bar urãite
vyzdoben˘ suvenírmi pripomínajúcimi
miestnu rodáãku Martinu Moravcovú, ale
ch˘baÈ nebude ani kútik Jaromíra Jágra.
Zameranie podniku na mládeÏ chcú
prevádzkovatelia podãiarknuÈ poãítaãmi s
internetom.
Zámer otvoriÈ Jágr-bar v Pie‰Èanoch uÏ
poãas marcov˘ch majstrovstiev sveta
hokejistov do 18 rokov sa z technick˘ch
príãin splniÈ nepodarí. Podºa predstaviteºa
firmy Vladimíra Cvika sa tak stane v
najbliÏ‰om moÏnom termíne, na otvorenie
baru prisºúbila úãasÈ Jágrova partnerka
Andrea Vere‰ová, poãas júnového pobytu
na Slovensku príde bar skontrolovaÈ aj
samotn˘ Jágr.
***

Zomrel legendárny
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Marcel sa te‰í
na zápas proti Mariánovi
Slovensk˘ hokejista Marcel Hossa si lep‰í vstup do NHL
ani nemohol predstaviÈ. Vo ‰tvrtok veãer mal premiéru na
domácom ºade v Montreale a na zaãiatku tretej tretiny sa
zapísal gólom do siete New York Islanders na koneãn˘ch
4:0. O dva dni neskor‰ie sa 20-roãn˘ ºav˘ krídelník zaslúÏil
o remízu tímu Canadiens v Toronte (1:1), v dvanástej
sekunde druhej tretiny prekonal domáceho brankára
Curtisa Josepha.
„Na ãerstvo upravenom ºade sa puk r˘chlo kæzal, skúsen˘
Joe Juneau mi presne nahral z pravej strany a ja som
vypálil príklepom. Puk sa odrazil od hornej Ï⁄dky do siete,“
opísal Marcel svoj druh˘ gól v NHL. Domáci kapitán Mats
Sundin o tri minúty v zaplnenej hale Air Canada vyrovnal,
ale najväã‰í záujem médií po zápase aj tak pútal mlad‰í z
dvojice bratov Hossovcov. Star‰í Marián strieºa góly za
Ottawu a cez víkend gratuloval bratovi z Floridy.
„Dúfam, Ïe sa udrÏím v prvom muÏstve aspoÀ do soboty
26. januára, keì je na programe zápas Montreal - Ottawa.
Prv˘ raz by som nastúpil proti Mariánovi,“ Ïelal si Marcel
Hossa. Vydarené zápasy proti Islanders a Torontu posilnili
jeho pozíciu v základnej zostave. Nerád by sa vracal do
farmárskeho tímu. „Quebec je pekné mesto, av‰ak neviem
po francúzsky, a tak som tam obãas mal problémy s
komunikáciou,“ poznamenal.

Marcel Hossa

V Montreale je druh˘m Slovákom popri Richardovi
Zedníkovi. „Ri‰o mi je oporou, pomáha mi, kde môÏe,“
vravel Marcel Hossa. MuÏstvo Canadiens je rekordérom
v poãte víÈazstiev Stanley cupu, v roku 1993 získalo
slávnu trofej uÏ po 24. raz, ale odvtedy len paberkuje. V
posledn˘ch troch sezónach sa neprebojovalo ani do play
off a vlani skonãilo posledné v Severov˘chodnej divízii.
„Táto sezóne je dobre rozohraná, ‰ance na postup sú
reálne. Bol by som rád, keby k tomu prispeli aj moje góly,“
dodal Marcel Hossa.
***

David si dokázal poradit s Goliá‰em

V utkání do‰lo k nûkolika kuriozitám: Poslední muÏstvo z
V˘chodní konference porazilo první na jeho ledû. V utkání
nebyla ani jedna pﬁesilovka: Souboj bratrÛ KaberlÛ skonãil
vítûzstvím star‰ího Franti‰ka, kter˘ si pﬁipsal jednu
asistenci. Milan Hniliãka kryl ãtyﬁicet stﬁel a byl vyhlá‰en
nejlep‰ím hráãem utkání. Do tabulky stﬁelcÛ se zapsali
ªubo‰ Barteãko a Robert Reichel. O vítûzství Atlanty
rozhodla ‰est minut pﬁed koncem chyba veterána
Lummeho, kterou ztrestal mladíãek Heatley a bylo to po
del‰í dobû první utkání pro Jiﬁího ·légra, kter˘ se vrátil na
led po zranûní kolena. Jiﬁího ·légra jsme také jako prvého
poÏádali o slovo.
ABE: Hrál jsi poprvé po del‰í dobû, jak bys zhodnotil
tento zápas?
J·: Pﬁedev‰ím jsem rád, Ïe muÏstvo vyhrálo, protoÏe se
koneãnû zaãíná trochu daﬁit. Koneãnû hrajeme jako
muÏstvo. Je to vÏdycky dobré, kdyÏ se v takovém okamÏiku
vyhraje a hlavnû vyhrát v Torontu je vÏdy velk˘ úspûch.
ABE: V ãem myslí‰, Ïe byl základ vítûzství?
J·: V posledních ãtyﬁech pûti zápasech jsme zaãali hrát
jin˘ hokej. Zaãali jsme b˘t více zodpovûdní, agresivnûj‰í a
Toronto na to nebylo pﬁipravené. Maple Leafs byli zaskoãeni
po první tﬁetinû, kdy prohrávali 0:2. V druhé ãásti hry se
domácí probudili. Zaãali hrát naplno a podaﬁilo se jim
vyrovnat. Pﬁesto jsme stále bojovali a nakonec jsme
rozhodli utkání ve svÛj prospûch.
ABE: KdyÏ Robert Reichel vyrovnal, vá‰ trenér Curt
Fraser si vzal oddechov˘ ãas. Myslí‰, Ïe to pomohlo?

NHL
J·: Myslím, Ïe ano, protoÏe Toronto zaãalo hrát agresívnû
a zaãalo mít tlak. V ten okamÏik se podaﬁilo zmûnit
momentum zápasu a nakonec jsme vyhráli.
ABE: V této sezónû jsi byl nûkolikrát zranûn, co ti
bylo?
J·: BohuÏel nejsem z toho nijak ‰Èastn˘, ale mûl jsem
‰patná záda. KdyÏ se to koneãnû zlep‰ilo, tak jsem si v
prvním utkání utrhl meniskus v kolenû.
ABE: Byla nutná operace?
J·: Nebyla. V nemocnici ﬁíkali, Ïe se tento druh zranûní
jiÏ neoperuje a Ïe je nutné jezdit hodnû na kole a ãasem
se to zacelí, coÏ se stalo a dnes jsem poprvé po del‰í dobû
nastoupil.
ABE: Jak vás dnes podrÏel Milan Hniliãka?
J·: Hodnotil bych spí‰ celou sezónu a nikoliv pouze
dne‰ní utkání, protoÏe Milan Hniliãka má vynikající sezónu.
Jde na nûj prakticky kaÏdé utkání okolo tﬁiceti stﬁel, dnes
pﬁes ãtyﬁicet. Pﬁesto má vynikající statistiky. Chytá velice
dobﬁe, coÏ se dnes jen potvrdilo.
ABE: V utkání zaznamenal svoji sedmou branku
ªubo‰ Barteãko. Jak zapadl do muÏstva?
J·: Teì hraje mnohem lépe neÏ v první polovinû sezóny.
Myslím si, Ïe se hodnû zlep‰il a stále jde nahoru.
ABE: Nejen ªubo‰ Barteãko pﬁi‰el do muÏstva z
jiného t˘mu, i ty jsi do Atlanty pﬁi‰el teprve nedávno z
Pittsburghu. Jak˘ je v tom rozdíl?
J·: Mám kolem sebe jiné hráãe s rozdílnou zku‰eností.
Byla to velká zmûna, ale jsem zde spokojen˘ a doufám, Ïe
zde zÛstanu co nejdéle.
ABE: Co lze oãekávat od této sezóny?
J·: Chtûl bych alespoÀ druhou polovinu sezóny odehrát.
Nehrát pÛl sezóny není nic radostného a dnes jsem byl
velice rád, Ïe jsem mohl nastoupit.
ABE: Je ti tﬁicet let, jak dlouho mÛÏe hokejista hrát v
NHL?
J·: To je individuální, ale nemyslím si, Ïe je tﬁeba to teì
hodnotit. Hodnû záleÏí na zdravotním stavu, ale chtûl bych
vydrÏet co nejdéle.
Mezitím se vystﬁídali novináﬁi a televizní kamery u Milana
Hniliãky a tak jsme i jeho poÏádali o pár poznámek k
utkání.
MH: ¤ekl bych, Ïe jsme hráli v˘bornû. Hlavnû byl dÛleÏit˘
zaãátek, kdy jsme Toronto zaskoãili. V druhé tﬁetinû Toronto
pﬁidalo. Mûli jsme plné ruce práce. SnaÏili jsme se udrÏet
alespoÀ nerozhodn˘ v˘sledek. V tﬁetí ãásti byly ‰ance na
obou stranách. Na ‰tûstí my jsme dali gól a pak jsme
dÛslednou obranou dovedli utkání do v˘sledného konce.
ABE: Po vyrovnávací brance Roberta Reichla, vûﬁil
jsi, Ïe zvítûzíte nebo jsi mûl pocit, Ïe do‰lo ke zlomu v
utkání?
MH: Nemyslel jsem ani na v˘hru nebo prohru, myslel
jsem jen na to, abych nedostal dal‰í branku. Vûdûl jsem,
Ïe v Torontu mrzí kaÏd˘ zbyteãn˘ gól. SnaÏil jsem se drÏet
v‰echny puky pﬁed sebou.
ABE: Jak byl pro tebe dÛleÏit˘ oddechov˘ ãas v
druhé tﬁetinû?
MH: Myslím si, Ïe trenér udûlal dobﬁe, Ïe zpomalil hru.
Nebyl jsem moc unaven˘, ale v tu chvíli to bylo nutné, coÏ
se podaﬁilo.
ABE: Pﬁekvapilo tû nûkteré muÏstvo v této sezónû?
MH: Detroit hraje dobﬁe, ale to se ãekalo. Pﬁekvapením
byl dobr˘ nástup Calgary a NY Islanders.
ABE: Sleduje‰ také jiné brankáﬁe v NHL anebo kdyÏ
hraje‰, tak se koncentruje‰ pouze na svou hru?
MH: Sleduji ostatní a snaÏím se drÏet s nimi krok.
ABE: Jak tebe jako brankáﬁe ovlivÀuje video?
MH: Na videu se koukám na góly, které dostanu a snaÏím
se nedostat stejn˘ gól. U ostatních muÏstev hlavnû sleduji
pﬁesilovky a také chci zjistit, co mohu od budoucího
soupeﬁe ãekat.
ABE: V ãem je tvá silná stránka a kde má‰ naopak
rezervy?
MH: Myslím si, Ïe mojí pﬁedností je, Ïe ãtu hru a Ïe dokáÏi
pﬁedvídat, co se bude dít. Naopak tûch slab‰ích, na
kter˘ch bych mûl pracovat je stále hodnû.
ABE: Koncentruje‰ se nûjak na hru pﬁed zápasem?
MH: V klidu se pﬁipravím, ale není to nijaká speciální
pﬁíprava. Bûhem zápasu se pak vût‰inou uvolním.
Pogratuloval jsem Milanu Hniliãkovi k vítûzství i k tomu,
Ïe byl vyhlá‰en nejlep‰ím hráãem utkání a nakonec jsme
si nechali ªubo‰e Barteãka, kter˘ vstﬁelil druhou branku
Atlanty. Jak k tomu do‰lo?
ªB: Tjärnqvist strieºal a ja som sa snaÏil nájsÈ si priestor
pred bránkou. Chystal som sa puk doraziÈ. Skutoãne sa ku
mne dostal a ja som ho poslal do bránky.
ABE: Puk ste elegantne zdvihli, chceli ste to tak?
ªB: Nie, puk som dobre netrafil. Chcel som ho poslaÈ po
ºade, pretoÏe som vedel, Ïe brankár Joseph má zdvihnutú
lapaãku. LenÏe puk skákal, a tak ‰iel hore.
ABE: Hrali ste v St. Louis, dnes ste v Atlante. Mohli
by ste tieto dve muÏstvá porovnaÈ?
ªB: ËaÏko sa to porovnáva. St. Louis má viac skúsen˘ch
hráãov a väã‰iu tradíciu. Atlanta je skutoãn˘m nováãikom
v NHL. Cieºom muÏstva je dostaÈ sa niekam do stredu.
V˘hodou je, Ïe dostávam viac ãasu na ºade. Po hokejovej
stránke je to ale úplne odli‰né.
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ABE: Aká je ‰anca, Ïe budete hraÈ na
predolympijskom turnaji?
ªB: Peter ·Èastn˘ ma kontaktoval a dohodli sme sa, Ïe
pôjdem na prvú fázu olympijského turnaja. Atlanta ma
pustila na v‰etky zápasy. To znamená, Ïe vynechám dve
stretnutia Atlanty. Za tento ústretov˘ krok som vedeniu
klubu vìaãn˘. Vìaãn˘ som aj za to, Ïe ma do reprezentácie
nominovali.
ABE: V Atlante hrá viacero âechov, ·védov, Rusov,
ako spolu vychádzate?
ªB: Podobne ako v St. Louis s Nagyom, Handzu‰om a
Demitrom. S Jirkom ·légrom, Franti‰kom Kaberlem,
Patrikom ·tefanom a Milanom Hniliãkom tvoríme dobrú
partiu. DopæÀame sa nielen na ºade, ale i mimo neho.
Strávime spolu veºa ãasu.
ABE:Sám seba hodnotiÈ je iste ÈaÏké, ale ako krídlo
máte iste prednosti i slabiny. V ãom spoãívajú?
ªB: Rád chodím do súbojov pri mantineli, vìaka dravosti
tam dokáÏem vybojovaÈ puk. Obãas sa mi podarí skórovaÈ.
Slabiny? Zlep‰ovaÈ sa dá stále a vo v‰etkom.
ABE: Ako vám vyhovuje prostredie v Atlante?
ªB: Bol som dosiaº len vo dvoch tímoch - v St. Louis a
Atlante - takÏe ÈaÏko môÏem porovnávaÈ s nieãím in˘m.
Mám rád tunaj‰ie podnebie. Îijem so svojou nastávajúcou
manÏelkou. Kúpili sme si pekn˘ dom v príjemnom prostredí.
Po hokejovej stránke som tieÏ spokojn˘, ale priznám sa,
chcel by som hraÈ v muÏstve, ktoré by malo ‰ancu vyhraÈ
Stanleyho pohár.
ABE: UvaÏujete o tom, kde budete ÏiÈ po ukonãení
kariéry v NHL?
ªB: Pochádzam z Popradu, kam sa rád vraciam. Páãi sa
mi aj v Amerike. Moja snúbenica je Ameriãanka, ale uÏ sa
zhovárame po slovensky. âasto so mnou, ale hlavne s
mojou matkou, ktorá po anglicky nehovorí. To, Ïe by sme
Ïili na Slovensku, nevyluãujem. OdpovedaÈ na túto otázku
je v‰ak predãasné. Moja partnerka so mnou na Slovensko
rada chodí a páãi sa jej tam. TakÏe, je moÏné, Ïe sa tam
usadíme, ale to isté platí aj o moÏnosti ÏiÈ v Amerike.
***

âechmánek zavfiel vrata

JestliÏe nûkteré muÏstvo nevstﬁelí bûhem utkání branku,
nestává se ãasto, Ïe trenér po zápase ﬁekne, Ïe jeho
muÏstvo hrálo dobﬁe a Ïe je s jeho v˘konem spokojen.
Tentokrát to torontsk˘ trenér Pat Quinn ﬁekl. Bylo to proto,
Ïe hráãi plnili dokonale jeho pokyny, ale v rozhodujícím
momentû zde byla nepﬁekonatelná pﬁekáÏka - Roman
âechmánek. Ten dokázal zlikvidovat v‰ech 31 stﬁel na
branku. A pokud pﬁece jen udûlal nûjakou tu chybiãku,
zaskoãili za nûho obránci nebo dokázal v‰e v zápûtí
napravit. Hned v prvé tﬁetinû do‰lo k dvûma rohovnick˘m
soubojÛm mezi torontsk˘m Domim a Brasherem. Kdo se
smûje naposled, ten se smûje nejlíp, ﬁíká pﬁísloví a tentokrát
se smál urãitû více Brasher, protoÏe jeho muÏstvo vyhrálo
a on sám vstﬁelil vítûznou branku v úvodu druhé tﬁetiny.
Dal‰í gól pﬁipojil Williams tﬁináct minut pﬁed koncem zápasu
a skóre ukonãil Fedoruk stﬁelou do prázdné branky.
Na dotazy novináﬁÛ, jestli to bylo âechmánkovo nejlep‰í
utkání v poslední dobû, odpovûdûl:
Râ: Nemyslím si, ale tentokrát jsem udrÏel ãisté konto.
ABE: Skuteãností je, Ïe jednou za tebe zasahoval
obránce.
Râ: Musel jsem do rohu, ale torontsk˘ útoãník nemûl
komu nahrát. Nebylo to tak nebezpeãné, jak to vypadalo.
ABE: V druhé tﬁetinû ti pomohla tyãka…
Râ: To mohlo tak vypadat z dálky, ale ve skuteãnosti to
byla moje brusle.
ABE: Co si myslí‰, Ïe rozhodlo v tomto utkání?
Râ: Toronto témûﬁ dvouminutovou pﬁesilovku pût na tﬁi
v úvodu utkání a to nám pomohl zkoncentrovat se na hru.
ABE: Letos jste ve Philadelphii dva ze Vsetína, ty a
Jiﬁí Dopita, je vám kolem tﬁiceti, není to trochu pozdû
zaãínat v tomto vûku NHL?
Râ: Nemyslím si, mnozí hráãi stráví svá nejlep‰í léta na
farmû. My jsme se i pﬁesto, Ïe jsme star‰í dokázali dobﬁe
pﬁizpÛsobit.
ABE: Pokud srovnáme ‰piãkov˘ fotbal s hokejem,
pak se velice ãasto stává, Ïe vynikající fotbalisté sedí
na stﬁídaãce v nûjakém bohatém klubu. V hokeji toto
nehrozí…
Râ: Fotbalisté v‰ak hrají hodnû zápasÛ a nemohou hrát
ve v‰ech, takÏe se prostﬁídají. KdeÏto v hokeji je soupiska
dost pevná a hrají prakticky v‰ichni hráãi, kteﬁí jsou na
soupisce, jinak je jejich místo na farmû.
ABE: V tom mají zﬁejmû pﬁece jen fotbalisté v˘hodu
protoÏe sehrají za sezónu podstatnû ménû zápasÛ neÏ
hokejisté.
Znamená to, Ïe hokejisté tolik
neodpoãívají…
Râ: Nûco na tom je protoÏe mne napﬁíklad neunaví tolik
hrát zápas, jako cestování.
ABE: Jeden turnaj v‰ak letos bude bez cestování a to
OH, jak se na nû pﬁipravuje‰.
Râ: Dûje se toho tolik, Ïe nemám ãas na nû zatím je‰tû
myslet. Zde v NHL Ïije hráã mnohem více v pﬁítomnosti.
Pro Satellite a SME Ale‰ Bﬁezina
***

