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âeskoslovenská federativní republika. Podobnû se
dívám na strany, které mají název âeská pravice, ãi
Pravicov˘ blok. U první, kde je na kandidátce v Brnû
na prvém místû nám v Kanadû dobfie znám˘ Jifií
Vãelafi Kotas se jedná o jak˘si americk˘ plagiát
naroubovan˘ na ãeské pomûry a kde je ãesk˘ snad
jen citát z T. G. M. v úvodu volebního programu.
Druhá pfiipomíná v‰echno jiné neÏ seskupení více
názorÛ, ãili blok. Pravicov˘ byl se svou levicovou
politikou Václav Klaus, zatímco levicov˘ Zeman
privatizoval, Ïe ho Evropská unie pomalu musela
brzdit.
Musím se pfiiznat, Ïe mám sympatie pro malé

strany a beru jako jednu z nejvût‰ích tragédií, Ïe je
zde pûtiprocentní hranice pro vstup tûchto stran do
parlamentu. Znamená to zakonzervování politické
scény. Ani jedna ze stran, které jsou u moci nechce
nûco na této skuteãnosti zmûnit. Pfiedstavme si, Ïe
by Magor Jirous z Balbínovy poetické strany musel

za trest v nejbliÏ‰ích ãtyfiech letech sedût
místo v hospodû ve Staré ¤í‰i v
parlamentní kant˘nû spolu se
Svatoplukem Karáskem, kter˘ tam má b˘t
za Koalici. Îe by to bylo moc pro Parlament
âR? Nemyslím si, kdyÏ tam mohli
vysedávat cenzor Miroslav Sládek ãi
komunisté, proã ne Hutka s Jirousem. Tím
jsem napovûdûl, koho bych volil -
Balbínovu poetickou stranu, jenÏe ta
neobsadila své kandidátky v
Jihomoravském kraji.
TakÏe tíhu balvanu rozhodování

nechávám opût na hrstce ãtenáfiÛ-voliãÛ,
ktefií se rozhodnou vyrazit do Ottawy ãi
Montrealu ve ãtvrtek 13. 6. nebo v pátek
14. 6. 2002.
Nebylo nám krásnû, kdyÏ jsme mohli

pouze pomûry v âR zpovzdáli kritizovat?
Ale‰ Bfiezina

***

Sociální demokrati zcela nepopulisticky novelizovali
zákon o obãanství. BohuÏel zÛstali na pÛlce cesty a
zlep‰ení se t˘kalo pouze âechÛ Ïijících na Slovensku
a SlovákÛ Ïijících v âechách. I kdyÏ nemusíme
souhlasit s restitucemi, lidoveck˘ poslanec Karas je
obhajoval i pro krajany. Je zajímavé, Ïe pouze jediná
strana si dala práci s tím, aby inzerovala v krajanském
tisku.
Mnoh˘m z nás byla sympatická DEU nebo ODA.

Ov‰em otázkou je, jestliÏe se ãtyfikoalice nedokázala
udrÏet pfied volbami jako volební subjekt, kde máme
záruku, Ïe se to, co zÛstalo udrÏí i po volbách?
Nemám rád strany, které se prohla‰ují jako

pravicové, levicové, ãi kfiesÈanské. Minulost nás
pouãila, Ïe kdyÏ âeské slovo pfiestalo b˘t svobodné,
tak se z nûj stalo Svobodné slovo. KdyÏ nûkterá
zemû pfiestávala b˘t demokratická, hned se to
objevilo v jejím názvu. KdyÏ v âeskoslovensku to
bylo vachrlaté s federací, najednou to byla

Teì máme, co jsme chtûli…
Svobodné volby koneãnû dorazily k nám do exilu.

Sociální demokrati nám to dali seÏrat i s navijákem.
Chtûjí-li krajané volit, tak od nynûj‰ka mohou. Tento
dekret pfiipomíná toleranãní patent císafie Josefa II.
z roku 1781, kdy se tolerovala evangelická víra.
Zdaleka to neznamenalo, Ïe lidé, ktefií se k
protestantskému náboÏenství pfiihlásili mûli stejná
práva jako vût‰ina obyvatelstva. I tentokrát se
nejedná o stejná práva jako mají obyvatelé v âR, ale
o jakousi toleranci: MÛÏete volit, ale podstupte urãitou
právní proceduru a dojeìte si nûkolik set nebo tisíc
kilometrÛ na zastupitelsk˘ úfiad. Jako císafi Josef II.
povolil pfiiznat se jen k vyznání helvetskému ãi
augsburskému, tak nyní mohou krajané volit pouze
do kraje Jihomoravského, kde v‰ak nejsou
zastoupeny v‰echny strany. Podobnû jako v roce
1781 vyuÏila Toleranãního patentu pouze hrstka
obyvatelstva, i tentokrát volebního práva vyuÏila
pouze malá skupinka krajanÛ. Inu, vyznamenali
jsme se. Nejen my zde v Kanadû, ale po celém
svûtû. Krajanské organizace po léta bojují o volební
právo pro lidi, ktefií Ïijí nebo jsou doãasnû v zahraniãí
a pak tento v˘sledek.
Proã k nûmu do‰lo? Skuteãnû mnoho lidí, co Ïijí

mimo âeskou republiku neví ani, Ïe nûjaké volby
jsou. Ti, co to vûdí se nechtûli vláãet po notáfiích s
ovûfiováním Ïádosti o to, aby mohli volit. Nutno v‰ak
pfiiznat, Ïe pracovníci z velvyslanectví a konzulátu
pfiijeli do Toronta, aby tuto proceduru usnadnili.
Mnozí se domnívají, Ïe by nûco zmûnila
korespondenãní volba, ale nemyslím si. I to by bylo
velmi komplikované a krajan je tvor pohodln˘, tudíÏ
nemá rád problémy. Volba po internetu by zase
znamenala, Ïe mohou volit jen ti, ktefií mají poãítaã.
Otázkou zÛstává, proã není moÏné volit na
honorárních konzulátech. Nebo proã se v urãit˘ch
oblastech nevytvofií volební okrsky, kde by byly
normální volební komise jako je tomu v âeské
republice. Jsou snad krajané ménû dÛvûryhodní neÏ
obãané, ktefií zasedají v tûchto komisích doma?
DÛleÏité je, Ïe se jedná o jak˘si experiment, kter˘

potfiebuje svÛj ãas. Pokud se ustálí urãitá pravidla, je
moÏné, Ïe se stále více lidí této hry, která se jmenuje
volby, bude zúãastÀovat. Na druhou
stranu jsme si nechali vnutit filosofii, Ïe
pokud tam neÏijeme, nemáme do toho
co mluvit.
Pokud souãasná vláda zavedla pro

Kanaìany víza, t˘ká se nás to více neÏ
lidí doma a mûli bychom na to sociálním
demokratÛm odpovûdût.
Pokud se pfiedsedkynû US Hana

Marvanová zaslouÏila sv˘m památn˘m
v˘rokem na podzim roku 1992, Ïe dvojí
obãanství neexistuje nikde na svûtû o
to, Ïe tisíce lidí ztratilo ãeské obãanství,
mûli bychom se zamyslet nad tím, jestli
budeme volit Koalici. NezapomeÀme
v‰ak, Ïe tehdy byla Hana Marvanová
ãlenkou ODS. To jest strany, která se
tak markantnû zaslouÏila o izolaci
krajanÛ.
Na druhou stranu bychom si mûli

uvûdomit i pozitivní vûci, které se staly:

Pfies Prahu aÏ do Turecka

Po stopách ·vandy Dudáka se vypravil ná‰ spolupracovník Vladimír Cícha z Vancouveru. Památky z dávné
minulosti chránily nikoliv posvátné, ale místní souãasné ãerné krávy. První ãást reportáÏe naleznete na stranû 10.



2 May 30, 2002  satellite  1-416

  satellite  1-416

CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY
published by ABE

P.O. Box 176, Station „E",
Toronto, Ont. M6H 4E2
Telefon: (416) 530-4222

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

abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com

PraÏská adresa: ABE/Hombre,
Po‰tovní schránka 32, 108 00 Praha 10 Tel.:

(4202/02) 74 77 74 76
Tel./ Fax/Záznamník: 74 77 09 29

•••
Ale‰ Bfiezina - redaktor;

Advertising rates: 22.00 per inch/col.
1.60 CDN $ per line/col.

Pfiedplatné:
v Kanadû $ 31,78+2,22 = 34,00,

pro ostatní svût CND $ 45-, US $ 33 -
v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK

PDF elektronicky $ 22 -
V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
P.P.I.C. Accounts # 1001583

GST Business # 86957 0572 RT0001
 Paid in Toronto

Churches

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

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

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

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

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

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

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

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272;  464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.

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

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
740 Spadina Ave., Toronto, Ontario, M5S 2J2

Tel.: 416-925-2241. Fax: 416-925-1940.
E-mail: csskho@interlog.com
www.cssk.satellite1-416.com

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.

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
Dokonãení podûkování

Jindfii‰ce a Ivovi
Syptákov˘m

V posledním ãísle jsme psali o
neobyãejné laskavosti manÏelÛ
Syptákov˘ch k mladé ãeské hokejistce,
sleãnû Studentové a jejímu tatínkovi,
ktefií se ponûkud pfiekvapivû ocitli v
jejich domovû. Uvedli jsme, Ïe k tomu,
aby  sleãna Studentová mohla ukázat
své umûní na hokejovém try-out
potfiebovala souhlas âeské hokejové
federace, ale ponûvadÏ se zrovna
konalo mistrovství hokeje ve ·védsku,
rozhodující ãinitel federace se v Praze
nekonal. Poradili jsme tatínkovi, aby se
obrátil na svÛj kontakt v Praze, aby
zavolal ãs. delegátu do ·védska a ten
by se spojil s kanadsk˘m delegátem,
kter˘ rovnûÏ dlel ve ·védsku a dal
souhlas âeské federace k vystoupení
sleãny Studentové v Torontu. A ono to
vy‰lo. Sleãna Studentová se ukázala
b˘t velmi talentovanou hokejistkou a
dva kluby uÏ o ni projevily zájem. Teì
asi zaãnou dohady o ãástce, kterou by

kanadsk˘ klub mûl zaplatit jejímu
praÏskému klubu…
A laskavost manÏelÛ Syptákov˘ch

pokraãovala : z jedné noci se stalo nocí
asi deset, Syptákovi hosty zavezli do
Niagara Falls, zavedli je na CN Tower
a co já v‰ecko vím. Obdivuhodné
chování. A moÏná se i zaslouÏili o
kariéru mladé ãeské hokejistky…

***
PomÛÏete Severáãku

Jak mnozí ãtenáfii vûdí, pfiijede k nám
jeden z nejlep‰ích dûtsk˘ch sborÛ v
Evropû, SEVERÁâEK z Liberce. Bude
zpívat v Torontu, 1. ãervna na
Masaryktownu a 4. ãervna v George
Weston Recital Hall, Toronto Centre
for Arts. Vystoupí rovnûÏ v Huntsville,
Niagara-on-the Lake, v Ottawû a
Montreálu. Náklady jsou znaãné a
dosud nûkolik tisíc chybí. Dopis
zástupkynû sboru v Kanadû, Radky
Tamchynové krajanÛm (kter˘ jsem mûl
ãest spolupodepsat), konãí:
„ Myslíme si, Ïe ná‰ obolavûn˘ a

muãen˘ svût potfiebuje kaÏdou kapiãku
radosti a krásy, kterou najdeme.
Severáãek je jednou takovou kapiãkou.

Pomozte nám ji pfiinést do Kanady. Za
sebe, za posluchaãe a také za
Severáãek, jemuÏ se otevfie brána do
‰ir‰ího svûta, Vám vfiele dûkujeme.“
(Dary laskavû za‰lete na adresu:

Severáãek, 702 Gagnon Place,
Newmarket Ont. L3X 1V8)

Josef âermák
***

Kitchener
Velk˘ piknik odboãky Kitchener-

Waterloo se koná na pozemku Riverside
Maples v St. Jacobs v sobotu 1. ãervna
2002 od 14:30. Probûhnou hry a soutûÏe
o ceny pro dûti a volejbalov˘ turnaj pro
pfiíznivce vysoké sítû. Po setmûní pro
radost milovníkÛ opékan˘ch ‰pekáãkÛ
vyletí k nebi plameny táboráku pfiátelství.
Nejnovûj‰í, ale i star‰í oblíbené ãeské a
slovenské filmy na videokazetách si
budete moci zakoupit u paní R. Marové
z Video El Canada. Piknik, kter˘ bude
provázet hudební skupina Reflex J.
Foska, bude bohatû zásoben oblíben˘mi
ãesk˘mi a slovensk˘mi jídly a nápoji
v‰eho druhu. Vstupné 7 dolarÛ, ãlenové
odboãky 5 dolarÛ, mládeÏ do 14 let
zdarma.

***
Leto‰ní hike

LoÀsk˘ v˘let do pfiírody byl o nûco
obtíÏnûj‰í, proto StaÀkovi letos vybrali
snadnûj‰í trasu. V˘‰lap se bude konat v
sobotu 15. ãervna (letos se jde za
kaÏdého poãasí, kdyby pr‰elo, zkrátíme
trasu). PÛjdeme po stezce, která se
jmenuje Gorba, asi 12 km dlouhé. Ti,
ktefií si na tolik netroufají si to mohou
zkrátit. Trasa je udrÏovaná a vût‰inou
suchá. Musíte si pfiinést vodu (povinnû),
doporuãujeme i postfiik na komáry,
svaãinku a hlavnû dobrou náladu. Jako
obyãejnû na konci ‰treky jsou v‰ichni
úãastníci zváni na bufita a ovocn˘ punã.
Kdo by radûji jedl anebo pil nûco jiného,
aÈ si to pfiinese, rádi mu to pomÛÏeme
sníst; potluck je bájeãn˘ vynález.
Sraz je pfiesnû v 9:45 na parkovi‰ti

Canadian Tire na kfiiÏovatce Woodlawn
Road a Woolwich Street v Guelphu (kde
HWY 6 odboãuje z Woodlawn Rd. na
sever smûrem na Fergus). Z Kitcheneru
jeìte po HWY 7, ta se zmûní na
Woodlawn Rd., po ní stále rovnû aÏ na
místo srazu. Úãastníky Ïádáme, aby se
pfiihlásili pfiedem na ãísle (519) 821-
7996.

dd
***

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

***
Kalendáfi

Co se pfiipravuje v krajanské
komunitû v Kanadû

www.kalendar.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

***
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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 Columbla

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

Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr Jozef Kiska 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, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec

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

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal

1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2

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

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace

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

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

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Heart of Europe
Hospoda u Vlastiãky

pfiipravuje na 7. ãervna 2002
od 19:30 do 24:00

REUNION PLAVBU
PO ONTARIJSKÉM JEZERU

Zajistûte si vãas lodní lístky,
 poãet pasaÏérÛ je omezen.

Cena 40 dolarÛ
Volejte Vlastiãku (po sedmé veãer) 416-709-8800

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

28.5.-23.6.
Frank Jalsovsk˘

Canadian Impressions
Malaspina Printmakers Gallery

1555 Duranleau Street, Granville Island
Vancouver, BC V6H 3S8
www.frankstudio.com¨

***
31.5. (pá) 20:00

Orfeus v podsvûtí - DAMU
1265 Military Trail, Scarborough

***
1.6. (so)

Evropsk˘ festival ve Vancouveru
Scandinavian Centre

6549 Thomas St. - Burnaby
***

1.6. (so) 14:00
Severáãek

Nathan Philips Square - Toronto
***

1.6. (so) 14:30
Piknik âSSK Kitchener-Waterlo,

St. Jacobs
***

1.6. (so) 17:00
Severáãek na Masaryktownu

***
1.6. (so) 19:30

Oslavy narozenin Jifiího Traxlera na
Masaryktownu

***
1.6. (so) 20:00

Já a ostatní - DAMU a UofT
Spoleãn˘ projekt

1265 Military Trail, Scarborough
***

2.6. (ne) 11:00
âeská národní pouÈ  do Midlandu

14:00 KfiíÏová cesta
***

2.6. (ne) 14:30
Severáãek v Faith Baptist Church

1-800-663-2787
***

4.6. (út) 20:00
Severáãek v George Weston Recital Hall

North York
***

5.6. (st) 19:30
Severáãek na York University

416-736-5186
***

5.6. (st) 20:00
Lysistrata - U of T

1265 Military Trail, Scarborough
***

6.6. (ãt) 17:00
Severáãek v St. Mark Church

Niagara on the Lake
905-468-3123

***
7.6. (pá) 19:00

Setkání se senátory - Restaurace Caravela
2360 Commercial Dr. - Vancouver

***
7.6. (pá) 19:30

Reunion plavba po Ontarijském jeyeru
***

7.6. (pá) 20:00
Orfeus v podsvûtí - DAMU

1265 Military Trail, Scarborough
***

8.6. (so) 20:00
Já a ostatní

DAMU a U of TSpoleãn˘ projekt
1265 Military Trail, Scarborough

***
8.6. (so) 20:00

Severáãek v Ottawû - NAWF Association
***

8.6.(so)
Majáles - Sokol

Hala kostela sv.Václava Toronto
***
8.6.

Jarní piknik - 154 McKenzie St.
Winnipeg (204) 589-7483

***
9.6.

PouÈ k sv. Antonínu  do Chathamu
***

9.6. (ne) 16:00
Severáãek v Ottawû

National Gallery of Canada
***

10.6. (po)
Severáãek v Montrealu - TBA

***
10.6. (po) 19:00

Já a ostatní - DAMU a U of T
Spoleãn˘ projekt- Moyse Hall

853 Sherbrooke St. W.
MacGill University

***
11.6. (út) 11:00

Severáãek v Montreal Cathedral
***

âSSK a ãasopis Polygon (Západ a Reportér)
pofiádají

Jazzov˘ a literární veãer
u pfiíleÏitosti opoÏdûn˘ch 90. narozenin skladatele swingové hudby

Jifiího Traxlera (* 12. 3. 1912),
za úãasti Jifiího Traxlera, Josefa ·kvoreckého, Zdeny ·kvorecké,

Václava Táborského a swingové skupiny Jifiího Grosmana. Veãer uvádí
Milo‰ ·uchma.

* V první ãásti programu swingová skupina Jifiího Grosmana zahraje skladby
americk˘ch a ãesk˘ch skladatelÛ (vãetnû skladeb Jifiího Traxlera) a budou
pfieãteny ukázky z tvorby spisovatelÛ Josefa ·kvoreckého, Zdeny ·kvorecké a
Václava Táborského. V druhé ãásti programu zazní unikátní záznamy z tvorby
Jifiího Traxlera  v pÛvodních nahrávkách, jakoÏ i nedávné nahrávky sester
Havelkov˘ch a orchestru. Z pamûtí Jifiího Traxlera “Já nic, já muzikant” i jeho
osobních vzpomínek bude vzpomenuto pfiedváleãné zlaté doby ãeské swingové
hudby. Náv‰tûvníci veãera si budou mít moÏnost zakoupit v omezeném nákladu
vydanou CD “Swing Time” (pÛvodní gramodesku Swing Time pfied ãasem
vydal ãasopis Západ s nahrávkou skupiny Kamila Bûhounka a unikátním
pûveck˘m vystoupením mimo jin˘ch i Karla Kryla).

Veãer se koná v restauraci Praha na Masaryktownu,
450 Scarborough Golf Club Rd. v Torontû,
v sobotu 1. ãervna 2002 ve 20:00 hodin

(veãefie se podávají od 18:00 - 20:00).
Vstupné $15.00.

Vzhledem k oãekávanému zájmu si zajistûte rezervaci na ãísle restaurace

 (416) 289-0283.

Nejvût‰í setkání âechÛ a SlovákÛ
Celodenní program zaãíná bohosluÏbami

u kaple sv. Antoníãka v 11 hod
Slavnostní zahájení ve 14:30

Pûveck˘ sbor âs. baptistického sboru
Taneãní skupina Moravanka

Vystoupení Sokola
Lyrick˘ folklór: ãeské a moravské písnû

Program dûtí doplÀovací ‰koly
Dûtské soutûÏní hry

Turnaj v kopané
Jazzové trio Jifiího Grosmana

Prodejní stánky * obãerstvení * teplá jídla v Restauraci
Praha * Dûtsk˘ nafukovací hrad

Svatojánsk˘ oheÀ- Diskotéka v Restauraci Praha
Hosté z âeské republiky:

legendární kytarista a zpûvák
Vladimír Mi‰ík

spolu s houslistou Janem Hrub˘m

Info.: 416-439-4354
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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

Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy
moÏné!

Medical

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

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

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Divadlo bez hranic

Dr. Petr Munk

Chiropraktik

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

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

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

Ne, nem˘líte se, ta sympatická mladá dáma na fotografii je Radka Tamchynová.
Znám ji dobr˘ch deset let. VÏdycky kolem sebe mívá spoustu lidí. Pfiitahuje je
osobním ‰armem, taktem a pfiívûtivostí. A také tím, co umí. V Novém divadle, kde
pÛsobí  jiÏ sedmnáct let, je obsazována do rolí zamilovan˘ch dívek. A jedná-li
se o muzikály, pak v rejstfiíku reÏisérÛ platí za zpûvaãku, která nejenÏe velice
erudovanû zazpívá a zatanãí, ale i odehraje. Prostû, bylo jí shÛry dáno a ona to,
ãím byla obdarována, schopnû a cílevûdomû rozvíjí. A co na této matce dvou
odrostl˘ch dûtí je sympatické, Ïe se se v‰emi tûmi dary umí s ostatními podûlit.

Dnes k jejím kvalitám umûleck˘m v na‰em povûdomí pfiibude dal‰í - umûní
organizovat a jednat s lidmi. VÏdyÈ postarat se o vûhlasn˘ dûtsk˘ pûveck˘ soubor
vynikajících kvalit, pro nûhoÏ není v˘jimkou se sv˘m umûním cestovat po svûtû,
to uÏ od organizátora vyÏaduje v‰estranné schopnosti na vysoké úrovni.

VK: Jak jsi k té funkci „Choir Representative in Canada“ vlastnû pfii‰la?
RT: V Severáãku jsem zpívala od sv˘ch osmi let a pÛsobila jsem tam do sv˘ch

sedmnácti. JiÏ tehdy to byl nejlep‰í sbor v âeskoslovensku. Minimálnû jednou
roãnû vyjíÏdûl do zahraniãí  na soutûÏe a festivaly, kde rok co rok záfiil a
vyhrával. Pfied tfiemi lety, na jedné ze sv˘ch náv‰tûv staré domoviny v Liberci,
jsem se za‰la podívat na zkou‰ku Severáãku. Po dlouh˘ch letech jsme si zase s
m˘m drah˘m dirigentem panem Uherkem popovídali a pfii této pfiíleÏitosti jsem
se seznámila i s nov˘m vedením sboru, s manÏely Pálkov˘mi. Tehdy se mi pan
Uherek také svûfiil, Ïe Severáãek uÏ zcestoval pûkn˘ kus svûta, ale v Kanadû Ïe
je‰tû nebyl. Tehdy jsem fiekla, Ïe co není, mÛÏe b˘t…

VK: O co v‰echno sis vlastnû tímto nápadem “fiekla”, jaké jsou Tvoje
povinnosti? Co pro Tebe bylo nejtûÏ‰í?

RT: Z této funkce mi vyplynuly povinnosti nepfieberného druhu - od získání
financí pfies stravování, dopravu po propagaci a pfieklady. Moje pÛvodní, a jak
se pozdûji ukázalo i zcela naivní, pfiedstavy spoãívaly v nalezení jakési nad‰ené
agentury v Torontû, která je povolána k organizování takov˘ch akcí od a do z,
a které já budu dûlat dobrovolného poskoka.

Po zji‰tûní, Ïe Ïádná taková agentura prostû neexistuje, se tím nejtûÏ‰ím zdálo
b˘t absolutnû v‰echno. Jsem zamûstnaná na pln˘ úvazek, mám dvû dûti a s tím
spojené rodinné povinnosti, které mû lehce pfiipraví o vût‰inu mého volného
ãasu. TakÏe co se organizace zájezdu Severáãku t˘ãe, vyfiizuji po veãerech
prostfiednictvím Internetu, telefonáty, které nelze vyfiídit veãer zvládám o
polední pfiestávce v práci. Poãínaje nov˘m rokem, kdy uÏ vlastnû ‰lo do tuhého,
organizaci zájezdu vûnuji ve‰ker˘ svÛj voln˘ ãas.

VK: Na Severáãek si jako jeho b˘valá zpûvaãka zfiejmû ãasto
zavzpomíná‰…

RT: Byla to ta nejkrásnûj‰í léta mého Ïivota. VÛbec si neumím pfiedstavit, jak
bych mohla  bez Severáãku vyrÛstat. Nûkolikrát t˘dnû se sv˘mi nejlep‰ími
kamarády na zkou‰kách ãi na koncertech, kaÏdoroãní letní soustfiedûní, pravidelné
zahraniãní zájezdy, úspûchy na pódiích cizích mûst a zemí, úspûchy, které ti
sevfiou hrdlo závratn˘m pocitem vítûzství, zkrátka záÏitky, které nemá hned tak
kaÏd˘. To se nedá zaplatit, ani oplatit.

Chtûla bych se pokusit za pomoci ãesk˘ch a slovensk˘ch krajanÛ vytvofiit
podobnou atmosféru tûm mlad˘m zpûvákÛm, ktefií do Kanady pfiiletí Severáãek
reprezentovat. Moc vûfiím, Ïe práce a starosti s tím spojené budou odmûnûné
proÏitím nezapomenuteln˘ch chvil.

VK: Jak vlastnû ovlivnil tvÛj Ïivot?
RT: KdyÏ jsem vyrÛstala v prostfiedí Severáãku, nebyl to jen zpûv ãi umûlecké

v˘kony, k ãemu jsme tam byli vedeni. Byly do nás pfiirozenû a nenásilnû
vkládány hodnoty, které nás formovaly na cel˘ Ïivot.

Napfi. podmínkou ãlenství ve sboru nebyl jen hudební talent, ale také v˘born˘
prospûch ve ‰kole, neboÈ dohánûní uãiva po ãast˘ch absencích ve ‰kole si mohli
dovolit jen ti nejlep‰í. Na cestách a soustfiedûních jsme spoleãnû trávili dny i
noci, coÏ nás uãilo dal‰í v˘znamné vlastnosti - toleranci jednoho k druhému.
Dlouhé cesty autobusem ãi fyzicky i psychicky nároãná koncertní vystoupení,
pozdní návraty z koncertních turné, to v‰e byly vskutku tûÏké podmínky, se
kter˘mi jsme se museli umût vyrovnat, a které nás formovaly. VÏdy bylo nutné
mít v sobû kázeÀ. Vlastnû jsme zobrazovali jak˘si vzor ãeskoslovensk˘ch dûtí.

Jsouc daleko od domova, nauãili jsme si nejen váÏit své vlasti - byli jsme pfiece
jenom dûti a stesk nás postihoval na kaÏdém kroku, ale zároveÀ jsme poznávali
cizí kulturu a historii na vlastní oãi a v‰echno to se uãili oceÀovat bez potfieby
uãebnic. Nakonec vytváfiením v‰ech tûchto hodnot a pfiiná‰ením mlad˘m
rozvíjejícím se dûtsk˘m charakterÛm jen to nejlep‰í, je Severáãek znám dodnes.

VK: Na svoje ranné mládí má‰ krásné vzpomínky díky zpívání. Pokusila
ses vlastní zku‰enost pfienést do v˘chovy sv˘ch dûtí?

RT: Vlastní dûti bych poslala zpívat hned. KdyÏ byly men‰í, pokou‰eli jsme
se o to, ale nûjak se to prostû vymklo. Dnes mají spoustu jin˘ch zájmÛ. Nelámali
jsme nic pfies koleno, nûkteré vûci jsou prostû neopakovatelné.

Za rozhovor dûkuje: Vûra Kohoutová
***

Nejen o tom, ãím Severáãek obdaroval Radku
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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

Financial

Translations

1 CDN $ 21,61 Kã
1 US $ 33,31 Kã
100 Sk 70,12 Kã
1 EUR 30,60 Kã
Quick 25.5.2002

Kursovní lístek
100 Kã 4,83 CDN $
100 SK 3,42 CDN $
1 CDN $ 20,70 Kã
1 CDN $ 29,24 SK
1 US $ 1,58 CDN $
1 EUR 1,42 CDN $
The Toronto Star - 24.5.2002

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

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

E-mail:
emestic@hotmail.com

28.5.2002
Kandidatura Kavana na

pfiedsedu OSN dostala ránu
Praha-právo/Bfietislav Tureãek-Kandi-

datura ministra zahraniãí Jana Kavana na
pfiedsedu Valného shromáÏdûní OSN
dostala o víkendu váÏnou ránu.

Jeho lavírování a náhlé zmûny programu,
kdy nenav‰tívil palestinského vÛdce Jásira
Arafata, ale jednal s izraelsk˘m premiérem
Arielem ·aronem, totiÏ popudily Palestince
a jejich arabské spojence natolik, Ïe mu
hrozí ztráta jejich podpory. Arabské státy
mají v OSN celkem 21 kfiesel, ale jejich vliv
na ostatní muslimské zemû by se v tomto
pfiípadû mohl projevit ztrátou dal‰ích hlasÛ
pro Kavana.

Právu to potvrdil vysok˘ diplomat, kter˘ si
z profesních dÛvodÛ nepfiál zvefiejnit jméno.
“Zaznûla taková hrozba, a vypadá velmi
váÏnû. Kavan mÛÏe podporu arabského
bloku ztratit,” fiekl tento zasvûcen˘ zdroj.
Arabské zemû jsou totiÏ v takov˘ch situacích
bez ohledu na rozdíly schopné zaujmout
spoleãn˘ postoj. “Arabsk˘ tábor je hodnû
rozhádan˘, av‰ak v pfiístupu k palestinské
vûci se na mezinárodní scénû vÏdy sjednotí,”
popsal pfied ãasem pro Právo situaci mezi
Araby palestinsk˘ diplomat. Rozhodující
slovo mají Liga arabsk˘ch státÛ (LAS) a
Egypt. KdyÏ napfiíklad v únoru premiér Milo‰
Zeman pfiirovnal palestinského vÛdce Jásira
Arafata v izraelsk˘ch médiích k Adolfu
Hitlerovi, LAS to ostfie odsoudila a Káhira
vzápûtí zru‰ila Zemanovu pfiipravenou
cestu.

***

Majetek Rokytnice skonãil
v draÏbû

Praha-právo/Vladimír âechlovsk˘-V
pondûlí zaãala v Praze nedobrovolná
draÏba zcela nevídaného rozsahu. Obec
Rokytnice nad Jizerou, která je znám˘m
krkono‰sk˘m lyÏafisk˘m stfiediskem,
zabfiedla do stamiliónov˘ch dluhÛ a pfiijde v
prÛbûhu pfií‰tích dnÛ o zhruba 70 obecních
nemovitostí. Tedy témûfi o v‰echno, co
vlastní. Na seznamu draÏen˘ch nemovitostí
je mimo jiné 50 rÛzn˘ch pozemkÛ vãetnû
parkovi‰tû a 21 objektÛ - budova, v níÏ je
nyní kino, kavárna a diskotéka, ubytovna,
skladov˘ objekt a fiadové garáÏe. V draÏbû
má b˘t prodáno i dvanáct obecních bytov˘ch
domÛ, v nichÏ Ïije více neÏ stovka
nájemníkÛ. K zadluÏení do‰lo tak, Ïe si
minulé pravicové vedení radnice pÛjãilo
okolo 280 miliónÛ korun na v˘stavbu ãistiãky
odpadních vod, stavbu domÛ s byty a
nebytov˘mi prostory a na stavbu lanovky
na Lysou horu. To bylo ale pfiíli‰ velké
sousto na obec se zhruba dvaceti-
miliónov˘m roãním rozpoãtem. Radnice
pfiestala dluh splácet. Zvrat nepfiineslo ani
její nové obsazení v ãele se starostou
Stanislavem ·ed˘m (âSSD).

DluÏná ãástka se kvÛli nabûhl˘m úrokÛm
vy‰plhala v souãasnosti na více neÏ ãtyfii
sta miliónÛ korun. âeská konsolidaãní
agentura (âKA), která dluh pfievzala od
âeské spofiitelny po její privatizaci, se proto
rozhodla vût‰inu zastaven˘ch nemovitostí
prodat a z v˘tûÏku draÏby alespoÀ z malé
ãásti uhradit dluh. “Nedalo se uÏ nic dûlat,
obec témûfi neplatila. ObdrÏeli jsme jedinou
splátku jistiny, a to pouh˘ch sedmnáct
miliónÛ v roce 2000. Jinak ani haléfi,” fiekl v
pondûlí Právu mluvãí âKA Jifií Pekárek.

***

Soud se ‰éfy StB trval jen
10 minut

Praha - MFD/LUDùK NAVARA-Mûsíce,
moÏná roky bude trvat soud s jedenácti
b˘val˘mi krajsk˘mi ‰éfy StB a jejich
zástupci, ktefií jsou podezfielí, Ïe nutili k
emigraci nepohodlné osoby v rámci akce s
krycím názvem Asanace. PfiestoÏe jeden z
nejvût‰ích procesÛ s komunistick˘mi

funkcionáfii byl naplánován na pfií‰tí dva
t˘dny, nakonec skonãil vãera ráno po deseti
minutách. K odroãení na neurãito staãila
maliãkost: tfii obÏalovaní se omluvili ze
zdravotních dÛvodÛ. Po‰kození se nyní
bojí, Ïe proces mÛÏe skonãit stejnû jako
soudní fiízení proti tfiem vy‰etfiovatelÛm StB
z Uherského Hradi‰tû. Ti se v soudní síni
nese‰li nikdy a pfiípad nakonec musel b˘t
rozdûlen. Jeden ze tfií obÏalovan˘ch, Alois
Grebeníãek, se s odkazem na své zdraví
vyh˘bá soudu uÏ sedm let. “Je to absurdita,
která nemá konce,” fiekl jeden z
po‰kozen˘ch, Zbynûk âefiovsk˘, kter˘ po
podpisu Charty musel s rodinou emigrovat.
Svou svûdeckou v˘povûì mûl pfiednést
pfied soudem zítra. Teì nikdo neví, kdy se
tak stane.

 Obvinûn˘m, ktefií jsou obÏalováni z
pfiekroãení pravomocí vefiejného ãinitele,
hrozí aÏ desetileté vûzení. Na ‰ikanování
disidentÛ se podíleli dvojím zpÛsobem -
jednak pfiebírali rozkazy z Prahy, jednak
organizované vyhánûní sami fiídili. Za akci
Asanace, v jejímÏ rámci byli nuceni k
emigraci pfiedev‰ím signatáfii Charty 77,
byli uÏ dfiíve k podmínûn˘m trestÛm
odsouzeni ãtyfii b˘valí funkcionáfii
ministerstva vnitra. Na potrestání v‰ak vedle
jedenácti nûkdej‰ích krajsk˘ch ‰éfÛ ãeká i
b˘val˘ ministr vnitra Jaromír Obzina, kter˘
Asanaci odstartoval tajn˘m rozkazem v
roce 1977. O jeho trestním stíhání bude
teprve rozhodovat Nejvy‰‰í soud, kter˘
posoudí, zda se na nûho nevztahuje
poslanecká imunita.

***

·tyri roky Mikulá‰a
Dzurindu

Bratislava-SME/DA·A MATEJâÍKOVÁ-
Mikulá‰ Dzurinda bol podºa prieskumu
Mediálneho informaãného centra v roku
2000 oznaãen˘ za politika s
najkultivovanej‰ím jazykov˘m prejavom.
Politológ Grigorij MeseÏnikov vo ‰tvrtok
vyhlásil, Ïe uÀho pozoruje urãitú
podráÏdenosÈ. Premiér najskôr poslancom
odkázal, Ïe nevidí dôvod predstupovaÈ pred
nich s vládnym odpoãtom, novinárov zase
poobviÀoval z neprofesionality.

Pochopiteºne, kultivovanosÈ správania na
najvy‰‰ej úrovni a podráÏdenosÈ vo viac-
menej domáckom prostredí nemoÏno
spájaÈ dokopy. Nakoniec, aj podráÏdenosÈ
moÏno transformovaÈ do prijateºnej podoby
a súãasn˘ premiér na rozdiel od ãeského
kolegu Zemana e‰te nikdy nikomu verejne
nepovedal, Ïe je „blb˘ hlupák“.

âi tak urobil neoficiálne, vám nik nepotvrdí.
Napriek tomu sa hovorí, Ïe napätá
atmosféra panuje aj v Dzurindovom
najbliÏ‰om okolí. MôÏe to byÈ pravda?

Tí, ão mali moÏnosÈ dostaÈ sa do
Dzurindovej bezprostrednej blízkosti, si ho
minimálne na zaãiatku obºúbili. DokáÏe byÈ
vraj v˘born˘m spoloãníkom, zábavn˘m a
vtipn˘m. Keì sa v novoznikajúcej SDK
vytvoril tím mlad˘ch ºudí, vedel sa doÀ
podºa vtedaj‰ieho hovorcu päÈkoalície
Lengyela „v˘borne zaãleniÈ“: „Bola s ním

zábava, dalo sa s ním o v‰etkom zhováraÈ.
O pracovn˘ch veciach, pochopiteºne, ale aj
o obyãajn˘ch ºudsk˘ch záleÏitostiach.
Takmer v‰etci sme si vzájomne tykali.“

RasÈo Pi‰ko, ktor˘ pre‰iel Slovensko v
predvolebnej kampani, zhodnotil Dzurindu
ako ãloveka, ktor˘: „Ani nie, Ïe túÏi po moci,
ale má vôºu ísÈ do nejakej funkcie a niesÈ
zodpovednosÈ. U mnoh˘ch som videl iné -
v‰ak nejako to dopadne. On mal v sebe
nielen charizmu, ale aj presvedãovací talent
a bolo vidieÈ, Ïe sa uãí za pochodu a je
schopn˘ pozitívneho v˘voja.“

Okrem toho Pi‰ko oceÀoval u ‰éfa SDK
to, Ïe sa zaujímal o druh˘ch: „P˘tal sa na
ná‰ názor, na spôsob a dosah svojho
vystupovania, zaujímal sa aj o ãloveka, s
ktor˘m debatoval.“

Potvrdzuje to aj Lengyel, ktor˘ pridáva, Ïe
aj Dzurinda ãasto rozprával o svojom
súkromí, rodine, o tom, ako sa zoznámil s
manÏelkou: „Iné Ïeny zväã‰a nehodnotil,
to som robieval ja. (Smiech.) A on
skon‰tatoval, Ïe by som sa mal zaoberaÈ
in˘mi vecami. Jemu sa páãila najmä jeho
manÏelka.“

Na v˘meny názorov s Dzurindom si
spomína len Lengyel: „Bolo ich medzi nami
niekoºko. VÏdy v‰ak boli pracovné, nikdy
nie ºudské. A nevyhrával nik. Boli sme
jedna : jedna.“ (Smiech.)

Momentálne nie sú v Ïiadnom kontakte,
lebo stoja na opaãnej strane profesijnej
barikády - Lengyel sa stal ‰éfom
spravodajskej televízie TA3.

„Ale aj preto, Ïe nemáme ãas. Spoãiatku
sme si telefonovali, posielali esemesky,
dnes sa nekontaktujeme vôbec. MôÏem
v‰ak povedaÈ, Ïe pred t˘mi dvoma rokmi
bol veºmi vtipn˘. Bola s ním vÏdy príjemná
nálada. Ist˘ ãas sme trávili spolu skutoãne
veºa ãasu. Vo vládnych zariadeniach sme
do noci hrávali stoln˘ tenis, je v Àom v˘born˘.
Urãite by bol skvel˘ v nejakej amatérskej
súÈaÏi. Jasné, Ïe k stolnému tenisu
neodmysliteºne patrí pivo a jedna boroviãka.
Viac nie, lebo by som nedokázal odráÏaÈ
jeho toãené strely.“

Na zaãiatku Dzurindovho premiérovania
sa ‰pekulovalo, ãi nerie‰i príli‰n˘ stres
nadmierou alkoholu. „V Ïivote to tak
nerie‰il,“ reaguje Lengyel. „Ak sme si uÏ
vypili, musel byÈ na to nejak˘ dôvod. Pri‰iel
napríklad Milo‰ Zeman, tak sme si dali iks
becheroviek alebo slovenské pivo. Ale rie‰iÈ
stres alkoholom, na to nebol ãas.“

Obãas si dali poldeci aj s mlad˘mi ºuìmi
na diskotéke: „Vlastne som s nik˘m nebol
na toºk˘ch diskotékach spoloãne ako s
Dzurindom. (Smiech.) Bola to súãasÈ
stratégie kampane. VÏdy sa tam s kaÏd˘m
ochotne porozprával, kaÏdého, kto chcel,
vytancoval.“

Jozef Paczelt, ktor˘ tú stratégiu vymyslel,
tvrdí, Ïe sa s premiérom napriek afére s
pokusom o podplácanie novinárov rozi‰li
dobre a asi dva roky sa e‰te stretávali: „Tá
kauza totiÏ patrila pod tlaãov˘ odbor, nie
podo mÀa. Teraz sa uÏ nestretávame.“
Otázku, z akého dôvodu, zodpovedaÈ
nechce.

Krátko pred smrÈou napísal Jaro Filip do
t˘Ïdenníka Domino fórum úvodník s názvom
Keì zavolá premiér. Muzikant v Àom
opisoval stretnutie, na ktoré ho premiér
zavolal po Filipovom vyhlásení z konca
roka 1999: „S Dzurindom som skonãil.“
Písal tam, ako sa ‰tyri hodiny zhovárali pri
jednom teplom pive a káve. „Ja som si
vypoãul jeho, on mÀa. Niã viac,“ napísal
vtedy Filip.

Lengyel zhodnotil posun ‰éfa SDKÚ spred
‰tyroch rokov takto: „Urãite sa trochu zmenil.
Napriek tomu, Ïe stále chodí medzi ºudí, je
moÏno teraz viac odtrhnut˘ od reality a má
na oãiach nasadené ruÏové okuliare. Pritom
Ïijeme v dobe, keì nie je problém prístupu
k informáciám. KaÏd˘, aj premiér, si musí
urobiÈ názor sám za seba. Chybou je tu
príli‰n˘ optimizmus. Optimizmus je síce
dobrá vec, ale netreba niekedy vidieÈ veci
lep‰ie ako ostatní. Mnoh˘ch ºudí to irituje.
Treba si uvedomiÈ, Ïe v ãase kampane
1998 bolo v‰etko iné. V‰etci chceli poraziÈ
Meãiara. Potom nastala tvrdá realita.“

RasÈo Pi‰ko sa napriek tomu domnieva,
Ïe predseda SDKÚ sa za ‰tyri roky
nezmenil: „Nemám ten pocit. Ani ºudsky,
ani profesijne. Ani ma nesklamal. Vìaka
nemu sa vytvoril ten lep‰í obraz Slovenska
pred svetom, pred Európou a tomu bol v
t˘ch vnútrokoaliãn˘ch Èahaniciach obetovaÈ
veºmi veºa. Myslím, Ïe aj veºmi veºa
obetoval. Nemal to jednoduché.“

***
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Koho mÛÏeme volit
Kandidáti do Poslanecké

snûmovny Parlamentu âR
Jihomoravsk˘ kraj

12 Cesta zmûny
1. ing. Emil Konopásek (56), strojní inÏen˘r, Brno, CZ

2. ing. Jifií Horák (52), podnikatel, Brno, NEZ 3. ing. Jifií
Nepejchal (46), technik elektro, Brno, CZ 4. Miroslav
Küchler (59), podnikatel, Ratí‰kovice, bez politické
pfiíslu‰nosti 5. ing. ·árka Skoumalová (45), informaãní
technolog, Brno, CZ 6. ing. Rostislav Koníãek (24),
student, Znojmo, bez politické pfiíslu‰nosti 7. Mgr. Pavel
Koãka (37), podnikatel, Blansko, NEZ 8. Martin ·tûpánek
(27), podnikatel, Brno, bez politické pfiíslu‰nosti 9. Petr
Hudlík (57), podnikatel, Brno, NEZ 10. Luká‰ Kratochvíl
(23), podnikatel, Brno, bez politické pfiíslu‰nosti 11. ing.
Jifií Handlífi (53), podnikatel, Znojmo, bez politické
pfiíslu‰nosti 12. Tomá‰ Kubíãek (24), podnikatel, Brno,
bez politické pfiíslu‰nosti 13. ing. Milo‰ Vesel˘ (53),
podnikatel, Brno, NEZ 14. Karel Chabiãovsk˘ (55),
dÛchodce, Brno, NEZ 15. JUDr. Irena Vavrouchová
(43), právník, Brno, NEZ 16. ing. Jifií Vachek (61),
dÛchodce, Brno, NEZ 17. ing. Miroslav Hort (48),
manaÏer, Brno, NEZ 18. ing. Ivan Slepiãka (49),
manaÏer, Brno, NEZ 19. Miroslav Jatelina (52), manaÏer,
Brno, NEZ 20. Jaroslav Kumhera (52), manaÏer, Brno,
NEZ 21. Arno‰t Zittner (25), podnikatel, Znojmo, bez
politické pfiíslu‰nosti 22. MUDr. ·árka Vitásková (35),
lékafika, Brno, bez politické pfiíslu‰nosti 23. Vladimír
Matûjka (72), dÛchodce, Znojmo, NEZ 24. ing. Josef
Kuãera (57), Brno, bez politické pfiíslu‰nosti 25. ing. Jan
Skoumal (44), strojní inÏen˘r, Brno, CZ 26. Václav Rak
(50), manaÏer, Ostrava, bez politické pfiíslu‰nosti 27.
Vladimír BaÀoch (51), podnikatel, Brno, NEZ 28. Emil
Michálek (34), dûlník, Znojmo, bez politické pfiíslu‰nosti
29. Mgr. Jaroslava Minafiíková (53), uãitelka, Brno, bez
politické pfiíslu‰nosti 30. ing. Vítûzslav Hrdliãka (53),
ekonom, Brno, bez politické pfiíslu‰nosti 31. Mojmír
Nepustil (44), technik, Brno, bez politické pfiíslu‰nosti
32. Zdenek Benjamin Karhánek (33), podnikatel,
Îidlochovice, bez politické pfiíslu‰nosti 33. Petr Reme‰
(59), podnikatel, Brno, NEZ 34. Marek Rzepinski (25),
podnikatel, Brno, bez politické pfiíslu‰nosti

19 âeská pravice
1. PhDr. Jifií V. Kotas (50), svobodné, âeská pravice

2. Dana Tu‰lová (36), vedoucí, âeská pravice 3.
Franti‰ek Smetana (62), dÛchodce, bez pol. pfiísl. 4. Jifií
Slavík (45), podnikatel, bez pol. pfiísl. 5. Libor Hochman
(30), technik, bez pol. pfiísl. 6. Petr Grabec (36), zedník,
bez pol. pfiísl. 7. Pavel Pavka (39), instalatér, bez pol.
pfiísl. 8. Jaromír Spalovsk˘ (38), dûlník, bez pol. pfiísl.

13 âSNS
1. JUDr. Jan ·ula 2. (48), advokát, âSNS 3. RNDr.

TaÈána Souãková (52), specialista v cestovním ruchu,
bez politické pfiíslu‰nosti 4. Vladimír Paulík (35), starosta,
âSNS 5. Ing. Franti‰ek Pavelka (53), fieditel
Zemûdûlského zásobovacího podniku, bez politické
pfiíslu‰nosti 6. Ing. Tomá‰ Foral (37), starosta, bez
politické pfiíslu‰nosti

3 âSSD
1. ·kromach, Zdenûk, Ing. (45), poslanec, âSSD 2.

Sobotka, Bohuslav, Mgr. (30), poslanec, âSSD 3.
Skopal, Ladislav, Ing. (44), poslanec, âSSD 4. Koudelka,
Zdenûk, JUDr. Ph. D. (33), poslanec, âSSD 5. Václavek,
Jifií, Ing. (60), poslanec, âSSD 6. Ha‰ek, Michal, Mgr.
(26), starosta, âSSD 7. Kala, Miloslav, Ing. (39), starosta,
âSSD 8. Strnad, Franti‰ek, Ing. (58), místostarosta,
âSSD 9. Domesová, Zuzana, Mgr. (53), místostarostka,
âSSD 10. âernohorská, Silva (64), podnikatelka, âSSD
11. Pohanka, Michal, MUDr. (33), námûstek ministra,
âSSD 12. Roubcová, Ludmila, Mgr. (28), tisk. mluvãí,
âSSD 13. Hájek, Petr, RNDr. (45), vûdeck˘ pracovník,

âSSD 14. PetrÏelka, Lubomír (45), obch. námûstek,
âSSD 15. Houdek, Jifií (37), starosta, âSSD 16. ·togl,
Karel, Mgr. âSSD 17. Kfiiváková, Danu‰e, Mgr. âSSD
18. Prudíková, Katefiina, Mgr. âSSD 19. Ry‰av˘, Oldfiich,
MUDr. âSSD 20. Îìársk˘, Vlastimil, MVDr. âSSD 21.
RÛÏiãka, Jifií, MUDr. âSSD 22. Kowalski, Jan âSSD 23.
Petfiík, Jifií âSSD 24. Wildmannová, Mirka, Ing. âSSD
25. Bílek, Karel, PaedDr. âSSD 26. K‰ica, Ludvík, Ing.
âSSD 27. Vondráková, Radmila, MUDr. âSSD 28.
·ujan, Franti‰ek, JUDr. âSSD 29. Horák, Karel âSSD
30. KuchyÀka, Jaromír, Ing. âSSD 31. Jánová, Julie
âSSD 32. ·vachová, Ludmila, Mgr. âSSD 33. Reichl,
Patrik, Ing. âSSD 34. Kocman, Petr, Ing. âSSD

25 Koalice
1. Ambrozek KDU - âSL 2. Ostr˘ US -DEU 3. GrÛza

KDU - âSL 4. PribáÀ US -DEU 5. ·ustr KDU - âSL 6.
Korbel US -DEU 7. Janãálek US -DEU 8. Gabriel KDU
- âSL 9. Kosina 10. Volafiík US -DEU 11. Toãev US -
DEU 12. Horák KDU - âSL 13. Soukup US -DEU 14.
Koráb KDU -âSL 15. Krejzlík US -DEU 16. Ondru‰ková
KDU - âSL 17. Berná‰ek US -DEU 18. Matûjková KDU
- âSL 19. Ve‰krna US -DEU 20. Bedrava US -DEU 21.
Vrtilková US -DEU 22. Zouhar KDU - âSL 23. Macek
US - DEU 24. Adamec KDU - âSL 25. Sláma US - DEU
26. Tesafiík KDU - âSL 27. Jahoda US - DEU 28. Osiãka
KDU - âSL 29. Kramáfi US -DEU - DEU 30. Benada
KDU - âSL 31. Bafiina US - DEU 32. Berka KDU - âSL
33. Kún US - DEU 33. PetrÛ KDU - âSL

23 KSâM
1. GREBENÍâEK, Miroslav, Doc. PhDr. Csc. (1947),

poslanec PS PâR, pfiedseda ÚV KSâM, KSâM 2.
RUJBROVÁ, Zuzka, JUDr. (1951), advokátka,
poslankynû PS PâR, místopfiedsedkynû ÚV KSâM,
ãlenka KSâM, KSâM 3. BAYEROVÁ, Marta, RNDr.
(1956), stfiedo‰kolská uãitelka, místostarostka MûÚ
Znojmo, ãlenka mûst. rady, KSâM 4. B¯âEK, Ladislav,
Ing. (1944), zemûdûlsk˘ inÏen˘r, zastupitel MûZ Brno a
KZ Jihomoravského kraje, KSâM 5. ZRAL¯, Antonín,
RSDr. (1944), politick˘ pracovník, pfiedseda OV KSâM,
zastupitel MûZ StráÏnice, pfiedseda územní organizace
Svazu diabetikÛ StráÏnice, KSâM 6. ADAM, Vojtûch,
MUDr. (1950), lékafi, zastupitel MûZ Ivanãice, bezpartijní
7. PESLAR, Milan, Ing. (1949), podnikatel, zastupitel
MûZ Vy‰kov, trenér a rozhodãí kulturistiky, KSâM 8.
MATULKA, Dalibor, JUDr. (1953), právník, poslanec
PS PâR, KSâM 9. KADùROVÁ, Vincencie, Ing. (1946),
podnikatelka, zastupitelka KZ Jihomoravského kraje,
zastupitelka MûZ Bfieclav, KSâM 10. CHALOUPKOVÁ,
Blanka, MUDr. (1947), lékafika, zastupitelka MûZ
Vy‰kov, místopfiedsedkynû Okresního spolku ãerveného
kfiíÏe, KSâM 11. KÁFONùK, Leo‰ (1970), státní
zamûstnanec, KSâM 12. KRÁTK¯, Petr, Ing. (1951),
uãitel, zastupitel MûZ Znojmo, ãlen rady MûÚ Znojmo,
KSâM 13. NAVRÁTIL, Jan, JUDr. (1955), advokát,
zastupitel MûZ Hodonín, KSâM 14. NAVRKAL, Stanislav
(1949), technik, zastupitel KZ Jihomoravského kraje,
zastupitel MûZ Blansko, KSâM 15. K¤IVÁNKOVÁ,
Vûra, Mgr. (1962), místostarostka mûsta Slavkov, KSâM
16. BRÁZDA, Petr (1954), místostarosta obce, radní
mûsta Modfiice, místopfiedseda mysliveckého sdruÏení
Modfiice, jednatel honebního spoleãenství Modfiice,
KSâM 17. KARÁSKOVÁ, Zdenka (1958), politická
pracovnice, KSâM 18. KA≈ OVSK¯, Jaroslav, Ing.
(1960), podnikatel, bezpartijní 19. LETOCHOVÁ,
Jaroslava (1950), vedoucí stravovacího zafiízení,
zastupitelka OZ Ratí‰kovice, trenérka
krasobruslafiského oddílu, KSâM 20. S¯KOROVÁ,
Helena, JUDr. (1955), právník, KSâM 21. ¤EHO¤, Jan
(1950), fieditel, ãlen Rady mûsta Letovic, KSâM 22.
B¤EZA, Pavel, Ing. (1941), zemûmûfiiã, KSâM 23.
VÁLKOVÁ, Jana (1960), úãetní, zastupitelka OZ obce
·ardice, KSâM 24. BALÁ·, Vojtûch (1951), státní
zamûstnanec, ãlen Rady mûsta Ivanovice na Hané,
pfiedseda OV fotbalového svazu Vy‰kov, bezpartijní
25. HUBIâKA, Lubomír, Mgr. PhDr. (1959),
místostarosta obce Zastávka, KSâM 26. JELÍNEK, Jan
(1940), starosta obce Jedovnice, KSâM 27. ÎIVNÁ,
Ludmila (1952), technik, zastupitelka KZ
Jihomoravského kraje, KSâM 28. KUKLA, Oldfiich,
RSDr. (1948), starosta obce Jevi‰ovice, ãlen v˘boru TJ

Fotbal Jevi‰ovice, KSâM 29. DVO¤ÁK, Ladislav (1951),
dûlník, KSâM 30. KOUDELOVÁ, Mária (1950),
pfiedsedkynû Závodní odborové organizace Adamovské
strojírny, KSâM 31. NEVORALOVÁ, Helena, RSDr.
(1947), vedoucí odbytu, vedoucí PO V. Bít˘‰ka, KSâM
32. JURâA, Ivan, RSDr. (1948), manaÏer firmy,
zastupitel OZ obce âejã, KSâM 33. SEKNIâKOVÁ,
NadûÏka, JUDr. (1950), ekonomická fieditelka, KSâM
34. SCHNEIDER, Franti‰ek (1948), starosta obce
Hostûradice, starosta SDH Hostûradice, KSâM

9 Nadûje
1. Ing. Miroslav Strádal (38), podnikatel, Ostrava, bez

politické pfiíslu‰nosti 2. MUDr. Oldfiich Jelínek, Ph. D.
(43), lékafi, Brno, bez politické pfiíslu‰nosti 3. Vincenc
Pernica (27), úfiedník, Brno, ãlen Nadûje 4. Mgr. Zita
Janáãková (34), redaktorka, Brno, bez politické
pfiíslu‰nosti 5. MUDr. Pavel Procházka (34), lékafi,
Troubsko, bez politické pfiíslu‰nosti 6. Du‰an Stojan
(48), starosta obce, Rájec-Jestfiebí, bez politické
pfiíslu‰nosti 7. Josef Borek (51), mistr v továrnû,
Boskovice, bez politické pfiíslu‰nosti 8. MUDr. Jaromír
âern˘ (47), lékafi, Brno, bez politické pfiíslu‰nosti 9.
Pavel Dfiínovsk˘ (30), jednatel firmy, Poliãka, bez
politické pfiíslu‰nosti 10. MUDr. Jifií Deduch (44), lékafi,
Vy‰kov, bez politické pfiíslu‰nosti 11. Pavel Indrych
(29), stolafi, Vy‰kov, bez politické pfiíslu‰nosti 12. Mgr.
âenûk Roseck˘ (30), právník, Brno, bez politické
pfiíslu‰nosti 13. Mgr. Tomá‰ Hromek (30), právník,
Brno, bez politické pfiíslu‰nosti 14. MVDr. Jifií Ptáãek
(32), veterinární lékafi, Brno, bez politické pfiíslu‰nosti
15. Lubo‰ Fajmon (26), finanãní poradce, Brno, bez
politické pfiíslu‰nosti 16. Mgr. Irena Koãí (27),
scenáristka, v domácnosti, Brno, bez politické
pfiíslu‰nosti 17. MUDr. Václav KÛra (37), lékafi, Brno,
bez politické pfiíslu‰nosti 18. MUDr. ·tûpán OndrÛ‰ek
(30), lékafi, Brno, bez politické pfiíslu‰nosti

1 NDS
1. Milan Salajka (24), hudební manaÏer, Sokolnice,

není ãlenem Ïádné politické strany ani Ïádného
politického hnutí 2. Josef âtvrteãka (73), dÛchodce,
Brno, není ãlenem Ïádné politické strany ani Ïádného
politického hnutí 3. Stanislav Vlk (62), Ïivnostník, Kufiim,
není ãlenem Ïádné politické strany ani Ïádného
politického hnutí 4. Milan Rieger (49), podnikatel ve
stavebnictví, Praha, ãlen Národnû demokratické strany
5. Marie Pojkarová (46), zpûvaãka, Praha, ãlenka
Národnû demokratické strany 6. Vladimír KfiíÏ (76),
dÛchodce, Brno, není ãlenem Ïádné politické strany ani
Ïádného politického hnutí 7. Ing. Ludmila âtvrteãková
(70), dÛchodkynû, Brno, není ãlenkou Ïádné politické
strany ani Ïádného politického hnutí 8. Josef âanda
(51), technik, Praha, není ãlenem Ïádné politické strany
ani Ïádného politického hnutí 9. Jifií RÛÏiãka (27),
barman, Praha, ãlen Národnû demokratické strany 10.
Daniela Honsová (21), tazatelka, Mrlínek, není ãlenkou
Ïádné politické strany ani Ïádného politického hnutí

5 ODA
1. Dytrych, Jaroslav, Ing. (46), kastelán, ODA 2.

Berka, Jifií, MUDr. (49), lékafi, ODA 3. Sarofinová,
Ludmila, (63), dÛchodkynû, ODA 4. âunát, Libor, MVDr.
(43), veterináfi, ODA 5. ·noblt, Emil, (52), fied. Zim.
stadionu, ODA 6. Barto‰ek, Miroslav, (51), v˘robce
nábytku, ODA 7. Nehybová, Jifiina, (41), manaÏerka,
ODA 8. ·tûpánek, Jifií, (54), vedoucí projektant, ODA 9.
Protivínsk˘, Vlastimil, (49), soukr. zemûdûlec, ODA 10.
MaÀou‰ek, Jifií, Ing. (48), zahradník, ODA 11. Iviãiãová,
Magda, (25), manaÏerka, ODA 12. Rozpr˘m, Milan,
(56), technik, ODA 13. Drinock˘, Ladislav, Ing. (58),
zootechnik, ODA 14. Stejskalová, Eli‰ka, Ing. (61),
stavební inÏen˘rka, ODA 15. Kynãl, Vladimír, Mgr. (54),
inval. dÛchodce, ODA 16. Dohnálek, Jaroslav, (67),
dÛchodce, ODA 17. ·ibal, Josef, Ing. arch. (69), architekt,
ODA 18. Vafiejková, Ludmila, Ing. (53), ekonomka,
ODA 19. ·eda, Ondfiej, (32), podnikatel, ODA 20.

âiÏmár, Karel, (36), podnikatel, ODA 21. Vévoda,
Radomil, (48), podnikatel, ODA 22. ·eveãek, Vladimír,
Ing. arch. (52), projektant, ODA 23. Rujbr, Lubomír,
(48), podnikatel, ODA 24. Lorenz, Petr, (56), fiidiã
DpmB, ODA 25. Sarofinová, Jana, (18), studující, ODA
26. Procházka, Vladimír, (28), zemûdûl. technik, ODA
27. Pelikán, Roman, (48), vedoucí kina, ODA 34. Veleba,
Lubor, (58), podnikatel, ODA

 22 ODS
1. Mencl, Václav, Ing. arch. (59), urbanista, ODS 2.

Barto‰, Walter, PhDr. (41), poslanec, ODS 3. ·eich,
David, Mgr. (26), manaÏer, ODS 4. Pleva, Petr (43),
poslanec, ODS 5. Vávra, Eduard, Ing. (58), poslanec,
ODS 6. Suchánek, Pavel (50), poslanec, ODS 7.
Nepefiená, Dagmar, Ing. (37), technoloÏka, ODS 8.
Sedlák, Josef, Ing. (55), poradce, ODS 9. Tfiíska,
Franti‰ek (41), starosta, ODS 10. Hartlová, Marta (49),
starostka, ODS 11. ·vábensk˘, Karel, Mgr. (49), fieditel
gymnázia, ODS 12. Trefn˘, Karel (37), Ïivnostník, ODS
13. Îluva, Petr, Ing. (30), starosta, ODS 14. Kadlec,
Lubo‰ (48), uãitel, ODS 15. ·vec, Franti‰ek, MUDr.
(44), lékafi, ODS 16. Kotzian, Robert, Ing. (28), projektov˘
manaÏer, ODS 17. Jefiábek, Jaroslav (41), fieditel ZU·,
ODS 18. Ciprys, Jifií, Ing. (55), podnikatel, ODS 19.
¤iãicová, Andrea (26), manaÏerka, ODS 20. Polansk˘,
Pavel, Mgr. (56), starosta, ODS 21. ·vábensk˘, Miloslav
(25), finanãní poradce, ODS 22. Novotn˘, Pavel (54),
Ïivnostník, ODS 23. Kameníãek, Josef (60), starosta,
ODS 24. Vesel˘, Pavel (54), podnikatel, ODS 25.
Stibor, Erik (23), student, ODS 26. Vojtû‰ek, Dalibor,
Ing. (44), podnikatel, ODS 27. PoledÀák, Igor, RNDr.
(43), starosta, ODS 28. BlaÏek, Eduard (37), majitel
obchodní firmy, ODS 29. Sedlák, Jifií, Ing. (64),
místostarosta, ODS 30. Horová, Jarmila, Ing. (61),
dÛchodkynû, ODS 31. Kore‰ová, Tamara, Ing. MBA
(37), fieditelka spoleãnosti, ODS 32. Ryba, Vladimír
(51), starosta, ODS 33. Kone‰, Ivo, MUDr. (51), fieditel
nemocnice, ODS 34. Moravãík, Tomá‰ (36), Ïivnostník,
ODS

11 Republikáni M. S.
1. Petr Pûkn˘

SNK
1. RNDr. Libor Kabát starosta mûsta Lednice 2. Ing.

Josef Mikulá‰ek starosta obce Sloup 3. Mgr. Eli‰ka
Kováfiová místostarostka mûstské ãásti Brno-Bystrc
Brno 4. Franti‰ek Kopeck˘ strojní technik - starosta
obce TvaroÏná 5. Jifií Kynûra starosta obce Svatobofiice-
Mistfiín

16 SV SOS
1. Jindfiich VoÀka. (41), starosta, ãlen, Strana venkova

- spojené obãanské síly 2. Zdenûk ·ebesta (49), farmáfi,
ãlen, Strana venkova - spojené obãanské síly 3. JUDr.
EvÏen Vole‰ (60), advokát, bez politické pfiíslu‰nosti 4.
Karel Îampach (51), Ïivnostník, ãlen, Strana venkova
- spojené obãanské síly 5. Hana Skoãíková (41),
pracovnice Benziny, ãlenka, Strana venkova - spojené
obãanské síly 6. Ing. Jaroslav Hunkes (40), fieditel
akciové spoleãnosti, bez politické pfiíslu‰nosti 7. Ing. Jifií
âern˘ (54), státní zamûstnanec, bez politické pfiíslu‰nosti
8. Josef Hfiebaãka (58), soukromnû hospodafiící rolník,
bez politické pfiíslu‰nosti 9. Jaroslav Cupák (61),
pracovník plynáren, bez politické pfiíslu‰nosti 10. Ing.
Karel Polá‰ek (54), zemûdûlsk˘ podnikatel, bez politické
pfiíslu‰nosti 11. Ludmila Plá‰ková (52), úfiednice, bez
politické pfiíslu‰nosti 12. Karel Rohrer (30), jednatel
v˘robní spoleãnosti, bez politické pfiíslu‰nosti 13. Mgr.
Miloslav Holásek (48), uãitel, bez politické pfiíslu‰nosti
14. Franti‰ek KaÀa (53), farmáfi, ãlen, Strana venkova
- spojené obãanské síly 15. Vladimír Baldrian (52),
technik, bez politické pfiíslu‰nosti 16. Petr Skácel (55),
skladník, ãlen, Strana venkova - spojené obãanské síly
17. Franti‰ek Jirda (65), pracovník poÏární ochrany,
dÛchodce, bez politické pfiíslu‰nosti 18. Jana Kfiápková
(38), vedoucí ‰kolní jídelny, bez politické pfiíslu‰nosti
19. Jifií Ka‰uba (32), Ïivnostník, ãlen, Strana venkova -
spojené obãanské síly 20. Ladislav Somogyi (56),
podnikatel, bez politické pfiíslu‰nosti 21. Jaromír âandrla
(42), mistr, bez politické pfiíslu‰nosti 22. Jifií Tome‰ek
(56), strojní technik, bez politické pfiíslu‰nosti 23. Olga
Villinová (39), ekonomka, ãlenka, Strana venkova -
spojené obãanské síly 24. Pavel Hlou‰ek (38),
podnikatel, bez politické pfiíslu‰nosti 25. Vladimír Koutn˘
(48), starosta, bez politické pfiíslu‰nosti 26. Ing. Petr
Honig (44), strojní inÏen˘r, bez politické pfiíslu‰nosti 27.
Marie Nováková (58), dÛchodkynû, bez politické
pfiíslu‰nosti 28. Vojtûch Ambroz (39), Ïivnostník, ãlen,
Strana venkova - spojené obãanské síly 29. Ing. Karel
âech (45), zemûdûlsk˘ podnikatel, bez politické
pfiíslu‰nosti 30. Vladislav Dokoupil (25), ãí‰ník, bez
politické pfiíslu‰nosti 31. Antonín Burian (34), daÀov˘
poradce, bez politické pfiíslu‰nosti 32. Jan Sobotka
(44), technik, bez politické pfiíslu‰nosti 33. Jaroslav
Dohnal (55), zemûdûlsk˘ podnikatel, bez politické
pfiíslu‰nosti 34. Stanislav Hudec (70), dÛchodce, bez
politické pfiíslu‰nosti

6 VPB
1. Mgr. David Michalica, 30let tabelator personální

manaÏer, Dob‰ice, VPB 2. Ing. Eva Svobodová (47),
ekonomka, Brno, VPB 3. Mgr. Milu‰e Maru‰tíková (26),
katechetka, Mikulov, VPB 4. Eva Alexová (21),
studentka, Jevi‰ovice, VPB 5. Michal Zeman (28),
prodejce, Hodonín, BPP 6. Peter Dujsík (37), podnikatel,
Stavû‰ice, BPP 7. Tomá‰ JavÛrek (24), student, Valtice,
BPP 8. Pavel Koneãn˘ (47), podnikatel, Velké Bílovice,
BPP 9. Josef TÛma (48), podnikatel, Modfiice, BPP 10.
Ing. Pfiemysl Suchomel (25), sociální pracovník, Valtice,
BPP 11. Miroslav Cichy, 30let tabelator ãlen ostrahy,
Tfiinec-Neboky, BPP 12. Milu‰e Tomíãková (28), dûlnice,
t. ã. na matefiské dovolené, Tfiinec, BPP

28 Strana zelen˘ch
1. Rokos Miroslav, RNDr. (43), referent pro Ïivotní

prostfiedí 2. Vla‰ín Mojmír, RNDr. (47), ekolog 3. Li‰ka
Ondfiej (24), religionista

26 Strana za Ïivotní jistoty
Strana mûla poskytnout kandidátní listiny nejpozdûji

do 16. dubna 2002.
Strany, které nemají uvedené kandidátky: 8 AZDS,

4 BPS, 7 Humanistická aliance, 24 MDS, 27 Prav˘ blok,
29 SDS
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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

protoÏe stále spoléhal na slu‰né
chování ãesk˘ch politikÛ, ktefií se snad
pfiece jen rozhodnou dodrÏovat
mezinárodní úmluvy, které podepsali.
V srpnu 2001 se uÏ zaãala obloha

zatahovat, kdyÏ tent˘Ï v˘bor vydal
Závûreãn˘ posudek, v kterém republiku
ráznû kritizoval, uloÏil jí, aby pfie-
zkoumala zákony upravující restituci a
od‰kodnûní, nabádal stát, aby pfiijal
novou ústavu zaloÏenou na právech a
Listinu základních práv a svobod, v
které budou zahrnuta mezinárodnû
uznávaná lidská práva. Tato kritika zase
nebyla provázena Ïádn˘mi v˘-
hrÛÏkami, takÏe ãe‰tí politici si fiekli, Ïe
uvidí, jestli je to jen bl˘skání na ãasy, Ïe
je‰tû poãkají, a Ïe, doufejme, zatím
je‰tû pár tuctÛ restituentÛ zemfie.
Z ãista jasna pak uhodil blesk, kdyÏ

11. dubna tohoto roku vydala Evropská
unie tiskovou zprávu podepsanou
pfiedsedou vlády Zemanem, v které se
praví, Ïe âeská republika zkoumá své
restituãní zákonodárství z deva-
desát˘ch let, protoÏe v nûm byla
nalezena diskriminace.
To uÏ rozãililo i pana Klause. Ptal se,

co to má znamenat, a to Ïe bychom se
na to podívali. Ov‰em nûktefií uÏ zaãali
pfiem˘‰let, bude-li tentokrát krápat nebo
pr‰et nebo bude prÛtrÏ mraãen.Vût‰ina

Restituãní mraãna

JAROSLAV HUTKA -
volební prohlá‰ení ã. 5

5. kvûtna 2002
Bohatství Ïivota a chudoba ãeské politiky

je kontrast tak závratn˘, Ïe ãlovûk uÏ na
politiku nemyslí a snaÏí se jen Ïít. JenÏe
jsou tu zase ty volby. To nezadatelné
právo zvolit zase to, co tu bylo a pofiád
bude. Vlasteneck˘ blbákov pln˘ nadut˘ch
úfiedníkÛ a chamtiv˘ch politikÛ. Ale je zde
pfies v‰echna desetiletí a reÏimy také ona
ãeská rozhlasová pÛlnoãní otázka: Kde
domov mÛj? Otázka posmû‰ná a
provokativní, která ãeká uÏ více neÏ sto
padesát let na odpovûì. Úspûch zatím
tato otázka zaznamenala jen v nûmeckém
pfiekladu. To kdyÏ se v kvûtnu v roce
1945 rudí gardisté zeptali: Wer ist ihr
heim? A tfii a pÛl milionÛ SudeÈákÛ
pochopilo, vzalo si sv˘ch pûtadvacet kilo
na záda a ‰lo naznaãen˘m smûrem. Je
pravda, Ïe nedo‰li v‰ichni, ale alespoÀ
vûdûli kam. My jsme obydleli jazykovû
vyãi‰tûné pohraniãí, ale ona trapná otázka
zÛstala. AlespoÀ nám star‰ím, co jsme
ale uÏ nûmãinu nezaÏili.
Ale ti mladí, co uÏ nezaÏili ani ru‰tinu,

zaãínají mít odpovûì jasnou: Kdekoliv,
ale hlavnû ne tady. Rodiny nezakládají,
dûti nerodí a odcházejí. âesko vymírá.
Ale co taky v âesku, kdyÏ má‰ Ïivot pfied
sebou? A ãesk˘, zcela imunní parlament,
je‰tû v pfiedvolební vystra‰enosti
jednohlasnû potvrdil, Ïe zde opravdu
neplatí spravedlnost, ale Bene‰ovy
dekrety. A Ïe s nimi musíme b˘t pfiijati i
mezi normální lidi, tvrdí vzru‰enû Profesor
neviditelné ruky trhu.
 - A to chce‰ vydat jako volební projev?

zeptala se moje Ïena, kdyÏ opravila
v‰echny hrubky v prvních dvou
odstavcích.
- Samozfiejmû. Neoslovuji blbce, ale

ãeské voliãe.
- A ti ostatní oslovují koho?  zeptala se

jedovatû.
- No pfiece ty, které neoslovuji já,

odpovûdûl jsem chytfie.
- A koho je v âesku víc?  pokraãovala

zákefinû.
- No, to se pozná pfiece aÏ po volbách,

ne? Ty mû snad volit bude‰?  zaútoãil
jsem.
- Jako abych náhodou ne‰la za blbce?

opáãila neloajálnû. Tohle na Ïensk˘ch
nesná‰ím. âlovûk jim vysvûtlí, jak to
v‰echno je, a ony se pak tváfií, Ïe by
mohly mít na to je‰tû svÛj vlastní názor.
Jaroslav Hutka, kandidát do PSP âR.

***

Clasified

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 ponúkame

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 katalog o celej
programovej ponúke vám
poskytneme na tel. ãísle

905-894-9368
alebo cez E-mail:

dbcno1@hotmail.com

spáchané komunistick˘mi právníky a
uvede vûc na pravou míru, jak to mûlo
b˘t uÏ v roce 1991.
V‰echno, o ãem je zde fieã mÛÏeme

písemnû doloÏit.
Czech Coordinating Office
Secretary Jan Sammer
1103-100 Antibes Drive
Toronto, Ontario, Canada M2R 3N1.
Tel. 416-665-7324
jan.sammer@czechoffice.org

tûch poctivcÛ, ktefií si v dobré vÛli
zakoupili ve státním v˘prodeji levné
majetky neprávem zabavené jejich
spoluobãanÛm stále doufala, Ïe jejich
opora, pan Rychetsk˘, vytáhne z
rukávu nûkter˘ ze sv˘ch osvûdãen˘ch
trikÛ, a Ïe zase vysvitne zlaté slunko
klidu a pokoje.
Mraãna ale od té doby jen houstnou a

nepfiízniv˘ch pfiedpovûdí pfiib˘vá. Na
29. kvûtna svolává Evropsk˘ soud ve
·trasburku cel˘ soudní dvÛr, aby
rozhodl o podmínce obãanství v
restituãních zákonech.
Pan Rychetsk˘ vytáhl poslední trumf.

Prohlásil, Ïe Ïádn˘ zodpovûdn˘ soud
nemÛÏe pfiipustit, aby v zájmu
odstranûní kfiivd zpÛsobil kfiivdy je‰tû
vût‰í. Obává se o spory uvnitfi rodin,
protoÏe se kdysi podle zákonodárství a
praxe, na které se podílel, vydával
majetek zahraniãních obãanÛ domácím
pfiíbuzn˘m. Îe to zpÛsobilo roztrÏku v
ãetn˘ch rodinách, a Ïe bratr bratra v
mnoha pfiípadech nepustí do
otcovského domu, o tom pan Rychetsk˘
diplomaticky pomlãel.
Na‰e pfiedpovûì na 29. kvûtna je, Ïe

bude zataÏeno, nûjak˘ ten blesk a
trochu hromobití. Potom ov‰em bude
jasno. Pfiedpovídáme, Ïe to bude
zodpovûdn˘ soud, kter˘ odstraní kfiivdy

Nejdfiív bylo jen stfiídavû oblaãno,
vût‰inou bez pfiehánûk a obãas zasvítilo
âeské republice i sluníãko, kdyÏ Ústavní
soud nûjakou to restituãní stíÏnost
loajálnû zamítl nebo kdyÏ dokonce
snûmovna, podle návodu pana
Rychetského, zamítla návrh poslance
Karase, podle které mûla b˘t podmínka
obãanství v restituãních zákonech
zru‰ena. Také kaÏdé úmrtní oznámení
v krajansk˘ch novinách bylo radostnû
kvitováno, protoÏe naznaãovalo, Ïe z
tûchto mraãen uÏ asi nikdy pr‰et
nebude.
Objevily se sice tu a tam na obzoru

temné mraky, jako rozhodnutí V˘boru
Spojen˘ch národÛ pro lidská práva,
poprvé v dubnu 1996 ve vûci ·imÛnek,
ale ty pan Klaus suverénnû rozehnal,
fika, to Ïe není pro republiku závazné
(aãkoliv to bylo). Stejn˘ v˘bor pak je‰tû
zcela jednoznaãnû rozhodl proti âeské
republice v ãervenci 1996 ve vûci J. F.
Adam a v ãervenci 2001 ve vûci BlaÏek,
Hartman a KfiíÏek, ale niãím nehrozil,

Placen˘ inzerát

AÈ poãítám jak poãítám, bez âSNS to
nepÛjde. UÏ druhé volební období
vládnou slabé vlády, tu s podporou
opozice, jindy s podporou komunistÛ.
A v˘sledek? Pochopitelné tápání,
neschopnost prosadit koncepãní zmûny
dÛleÏité pro rozvoj ãeského
hospodáfiství, zmûny daÀové, sociální,
dÛchodové, ale i bezpeãnostní. Zkrátka
chaos, ve kterém se navíc dafií lumpÛm.

A teì volby 2002: poãítejte se mnou.
ODS 65 kfiesel + Koalice 27 kfiesel,
rovná se parlamentní men‰ina 92 kfiesel
nebo âSSD 65 kfiesel + Koalice 27
kfiesel, rovná se parlamentní men‰ina
92 kfiesel. Je jasné, Ïe bez âSNS se
stane kaÏdá vláda kromû opokoalice
âSSD-ODS rukojmím komunistÛ a
vydíratelnou opozicí. âeská strana
národnû sociální jako národní
státotvorná strana se 105-ti letou
historií, pûti tisíci ãleny a mlad˘mi
nezkaÏen˘mi politiky, bude siln˘m
stabilizujícím, ale i kontrolním
faktorem budoucí vlády. V dobách její
vlády bylo v republice dobfie.

V‰echny kombinace ODS, âSSD, US
a KDU jsme jiÏ vyzkou‰eli. Nûco je dobré, celkov˘ v˘sledek a dojem nic
moc. Pfied âeskou republikou je dÛleÏité ãtyfileté období se vstupem do EU.
Pfiedev‰ím na na‰ich politicích záleÏí, zda-li Vám toto období pfiinese
souãasn˘ i budoucí prospûch a ãeho v‰eho se zbyteãnû vzdáme.

Proto fiíkám ... a dost rezignací na vlastní vÛlí, protoÏe je tzv. v‰e dáno a
karty jsou rozdány. Já, osamocen˘ obãan, nemohu pr˘ nic zmûnit. Není to
pravda! VÏdy je co mûnit a vÏdy to lze! Jen se o to musíme znovu a znovu
pokou‰et a zmûny se nebát. Zmûna ãeské politické scény uÏ opravdu k
hor‰ímu b˘t nemÛÏe.

Bez rozhodnutí Vás voliãÛ dát ‰anci âSNS, nebude Ïádná silná
demokratická vláda. Bude jen pokraãovat chaos a politické k‰efty na úkor nás
v‰ech, bez nadûje na to, Ïe âe‰i a jejich stát budou opût bohat˘mi a váÏen˘mi
Evropany.

JUDr. Jan ·ULA
pfiedseda âeské strany národnû sociální

www.csns.cz
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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:

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.

Real Estate

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

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

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

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Nová nûmecká auta za v˘hodné
ceny do konce ãervna!

Prodáváme i star‰í
nûmecké a japonské vozy!

Drivers wanted!

buì radostnû spolupracovali nebo ho
schvalovali ãi tolerovali, jejich morální,
kulturní, psychologické zvyky
pfietrvávají. Politická elita se také
mnoho nezmûnila. Ptáme se, jak
dopadnou volby? A odpovídáme: no
pfiece stejnû jako minule. Vítûznû vyjde
z voleb opût úzk˘ klan, kter˘ uchvátí
ve‰kerou politickou i ekonomickou moc
do sv˘ch rukou a jehoÏ jedinou starostí
po volbách bude udrÏení a upevnûní
vlády bratrstva mocn˘ch.
Jedinou zvlá‰tností tûchto voleb jest

novinka, Ïe povolili nám vydûdûncÛm
volit poprvé po dvanácti letech v cizinû,
ov‰em za podmínek nemoÏn˘ch. Volit
mÛÏeme po komplikované procedufie
pouze na velvyslanectví v Ottawû nebo
na konzulátu v Montrealu. To je od nás
vzdálenost pfies 4000 km. Letenka stojí
kolem 400 kanadsk˘ch dolarÛ, dále
jeden ztracen˘ pracovní den, tedy pro
âechokanaìana z Britské Kolumbie
nebo z Alberty zatracenû drah˘ ‰pás, z
ostatních provincií by to vy‰lo o nûco
lacinûji. TakÏe se vám soudruzi z PS
na takové volby vyka‰lem a volit
nebudem. Víme dobfie, Ïe tam o
exulanty ãi emigranty nikdo nestojí -
leda o tzv. jejich dolary - setkáváme se
na úfiadech s neochotou b˘val˘ch
komou‰Û, nûkdy i s ãecháãkovskou
závistí. Tedy ani v postkomunismu nás
neãeká nic dobrého, i kdyÏ
vzpomínáme, Ïe tam byl kdysi ná‰
domov.
Srdeãnû pozdravují

âechokanaìani z Vancouveru (neu-)
(Zasláno nûkter˘m poslancÛm a senátorÛm)

***
Demokratizace medicíny

V minul˘ch stoletích lékafiství spoãívalo
na zku‰enosti, nûkdy oprávnûné, jindy
jen zdánlivé. Lékafiem byl ten, kdo mûl
pfiíslu‰nou povûst nebo kdo se za lékafie
vydával. Tak v ãeské masopustní hfie z
16. století nespokojen˘ pacient oslovuje
svého lékafie takto: „…praví‰ se b˘t
doktorem, jsi dfiíãem, rasem, katem.“
Kfii‰Èan z Prachatic (1366-1439), knûz a
lékafi, HusÛv pfiítel (nav‰tívil Husa i v
Kostnici) sepsal ãesky Lékafiské kníÏky,
ãasto opisované a pfietiskované. Sepsal
je pro chudé, ktefií si nemohli dovolit
lékafie a apatyku, jak sám v úvodu uvádí.
Pozdûji nastal vûk osvícenství,
spoléhající na vûdu; léãení se stalo
ãinností ‰kolen˘ch profesionálÛ. Ale za
na‰í pamûti nastala zmûna, kterou by
bylo moÏno s trochou ironie nazvat

Máte v âechách trápení? Soukromé nebo úfiední?
Neutrácejte peníze za letenku!
U‰etfite svÛj ãas a své nervy!

Konkrétnû a reálnû pomohu pfii fie‰ení v‰ech va‰ich specifick˘ch
nesnází i pfii plnûní va‰ích pfiání. Projednám za vás v‰e, k ãemu mi
dáte svolení. ZaloÏím nebo povedu poboãku va‰í firmy v âechách.
Mohu k tomu pouÏít vlastní kanceláfi a u‰etfiit vám dal‰í v˘daje.
Zjistím a zpracuji pro vás ve‰keré informace, které potfiebujete znát,
abyste byli „in“. Zajistím osobnû skuteãnou pomoc. Kde na to sám
nebudu staãit, angaÏuji solidní odborníky (nájmy, koupû-prodeje,
restituce, nemovitosti vã. bytÛ, vûci movité, od‰kodnûní, dûdictví,
celní záleÏitosti, obãanství, rÛzné oblasti sluÏeb apod).
Reference v Kanadû:
satellite1-416@rogers.com nebo jan_drabek@telus.net
Jan Hrabina, agentura HOMBRE, P.O.Box. 32, Poãernická 369/

57, 108 00 Praha 10
Tel: 001- 420 2-7477 7476. Fax: 001- 420 2 7477 0929;
e-mail: hombre@mbox.vol.cz

Dopis z Kanady
Zklamáni sledujeme politick˘ cirkus v

na‰í vlasti. Pfied rokem po utvofiení
ãtyfikoalice vypadala situace nadûjnû.
Mnoho lidí uvítalo seskupení pravi-
cov˘ch politikÛ s nad‰ením také proto,
Ïe se tam objevila nezkorumpovaná
jména jako Marvanová, Majzlík a dal‰í.
Staãilo jen diplomaticky a moudfie vyuÏít
této atmosféry a bylo vítûzství zaruãeno.
Uvedu nûkolik pfiízniv˘ch ukazatelÛ té
doby:
1. Oposmlouva dvou politick˘ch

handlífiÛ uÏ lezla národu krkem.
2. âást voliãÛ âSSD prokoukla hulváta

Zemana, stejnû voliãi ODS poznali, Ïe
vÛdce podvedl.
3. Obãanské skupiny (Impuls 99,

Dûkujeme - odejdûte a dal‰í), ukázaly
jasnû nálady a sm˘‰lení poctiv˘ch
obãanÛ, ov‰em bez praktick˘ch
v˘sledkÛ v ãeské nedokonalé
demokracii. Podchycení tûchto mas
bylo snadné, neboÈ pan Klaus
mnohokrát odsoudil a opovrhoval
kaÏd˘m projevem obãanské kritiky.
4. Vstup DEU byl velk˘m pfiínosem

pro 4koalu. DEU je jediná politická
strana s naprosto ãist˘m ‰títem. Nikdy
v minulosti nekolaborovala s bol‰eviky
a po sametu si neumazala ruce i ústa
skandály nebo finanãními podvody jako
ty vládní. Tyto mravní kvality by
bezesporu ocenili v‰ichni slu‰ní lidé v
zemi.
5. Média byla naklonûna 4koale

rozhodnû více neÏ vulgárnímu
Zemanovi ãi arogantnímu Klausovi.
6. âtyfikoalice byla vnímána jako jakési

pokraãování b˘valé Charty 77, která
národu pfiinesla svobodu, ale uÏ nemûla
sil vybudovat právní stát a vyrovnání s
minulostí.
Nyní bylo tfieba posbírat v‰echny

pozitivní prvky, nahrávat jejich
nositelÛm a domluvit se na spoleãném
postupu. Ov‰em první pfiedpoklad byl -
domluvit se sami mezi sebou. Zahájit
spoleãnû poctivou nezáludnou diskusi
a plnû respektovat zvoleného
pfiedsedu. Zapomenout na malicherné
spory, osobní ambice a táhnout
spoleãnû za jeden provaz k jedinému
cíli k vítûzství.
Nepodafiilo se. Zklamali, nechali

propadnout jedineãnou pfiíleÏitost.
Koneãnû nedalo se nic jiného oãekávat.
Voliãská základna zÛstává stále stejná,
jsou to obãané, ktefií s minul˘m reÏimem

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na videokazetách
uvádí

BABÍ LÉTO
POSLEDNÍ FILMOVÁ ROLE
VLASTIMILA BRODSKÉHO

ve filmu reÏiséra Vladimíra Michálka
ocenûném ãtyfimi âesk˘mi lvy 2001

VLASTIMIL BRODSK¯, STELLA
ZÁZVORKOVÁ - nejlep‰í herecké v˘kony v
hlavních rolích, STANISLAV ZINDULKA -
nejlep‰í hereck˘ v˘kon ve vedlej‰í roli, JI¤Í

HUBAâ - nejlep‰í scénáfi
Tragikomick˘ pfiíbûh mladého pûtasedmdesátníka, kter˘ se na rozdíl od své ustarané

manÏelky odmítá smífiit s údûlem stáfií. Je to komedie o pfiátelství, lásce a neumírání. Film,
kter˘ se bude líbit v‰em, a kter˘ mûl podstatnû vût‰í ‰anci na Oscara. Proã? ProtoÏe je
nesmírnû lidsk˘ s pfiíbûhem, dot˘kajícím se (dfiíve nebo pozdûji) kaÏdého z nás, pln˘m
milého humoru. V reÏii Vl. Michálka (Je tfieba zabít Sekala, Zapomenuté svûtlo, Andûl

Exit) dále hrají O. Vetch˘, J. Lábus, Z. Kabátová, S. Sta‰ová, P. ·palková aj.
Cena kazety $ 39.00 - plus taxy a po‰tovné.
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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

PORTRÉTY, KRESBY, OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

demokratizací medicíny. Proã se
spoléhat na studované lékafie? KaÏd˘
aÈ se léãí sám podle svého uváÏení!
Prameny k tomu jsou trojí:
1) Alternativní (ãi odli‰ná) medicína.

Seznam by byl dlouh˘: homeopatie,
naturopatie, reflexologie, akupunktura,
chiropraxe, osteopatie, aromaterapie,
vkládání rukou a jiné formy zázraãného
léãení. Tyto zpÛsoby nejsou invasivní,
tedy nevnikají do tûla násilnû a vût‰inou
nepouÏívají drog. V nûkter˘ch pfiípadech
mohou tyto metody doplnit oficiální
medicínu; na tomto kontinentû se dlouho
zanedbávala fyzioterapie, tj. tûlesné
cviãení. Ov‰em témûfi celá alternativní
medicína vznikla pfied rozkvûtem
moderní vûdy a ãasto není s ní v
souhlasu. Dvacet procent KanaìanÛ se
léãilo u alternativních terapeutÛ, v USA
v roce 1990 utratili obãané 18,6 miliardy
dolarÛ za alternativy.
2) Herbální medicína (ãi bylinkáfiství)

patfií vlastnû do alternativ. V posledních
létech se nemírnû roz‰ífiil herbální
sortiment v lékárnách. Tyto léky, volnû v
prodeji, nejsou co do úãinnosti
kontrolovány. Sice asi polovina lékÛ
uÏívan˘ch oficiální medicínou jsou
pfiírodní nebo pozmûnûné co do sloÏení
- ale ne v‰echno pfiirozené je také zdravé
-  mnohé velmi jedovaté látky jsou také
produktem rostlin. Dávkování herbálních
lékÛ závisí také na pacientovi.
3) Pfiímé ovlivnûní konzumentÛ

farmaceutick˘m prÛmyslem. Dûje se tak
pomocí reklamy, hlavnû v TV, coÏ je
povoleno jen v USA a na Novém
Zélandû. Je snaha umoÏnit to i v Kanadû.
Opûtovanû vnímaná reklama vytvofií
emocionální vztah mezi nabízen˘m
lékem a konzumentem. Divák pak mÛÏe
na svém lékafii vyÏadovat svÛj oblíben˘
lék. Je to pr˘ pokus pfiimût zdravé lidi,
aby se stali konzumenty aÏ adikty
nabízen˘ch lékÛ (Brit. Med. J.). Podobnû
jako v politice i ve zdravotnictví by chtûl
mít obãan spoluúãast na rozhodování.
Je moÏno shrnout, Ïe dne‰ní moÏnosti
dávají pacientovi ãi obecnû zákazníkovi
daleko více moÏností k osobnímu zásahu
neÏ dfiíve. Je to k jeho skuteãnému
prospûchu?
Na zaãátku minulého století se nûktefií

v˘zkumníci domnívali, Ïe bude moÏno
sestrojit léky podobné stfielám, které
zasáhnou jen nemoc a nic jiného. Tak
tomu bohuÏel není: kaÏd˘ lék má úãinky
na onemocnûní (hlavní), ale také vedlej‰í
úãinky - nepfiíjemné a nûkdy také
nebezpeãné. Pro v˘robce a zisk jsou
dÛleÏité hlavní úãinky - nûkdy je rozdûlení
podle úãinku dost libovolné. Nov˘ lék po
vyzkou‰ení na zvífiatech se zkoumá na
men‰í skupinû dobrovolníkÛ, takÏe
vedlej‰í úãinky se projeví nûkdy aÏ
pozdûji, kdyÏ je lék pouÏíván. Za
uplynul˘ch 25 let bylo v USA povoleno
548 nov˘ch lékÛ, z nichÏ 20 % mûlo
nebezpeãné následky, dfiíve neznámé;
16 lékÛ muselo b˘t staÏeno z uÏívání.
Pacienti se snaÏí vykonávat tlak na
lékafie, aby jim pfiedepsal nov˘ lék, kter˘
znají z TV. Nové léky jsou pro v˘robce
ov‰em více v˘nosné neÏ staré léky
(Time, 13. 5. 02).
Chtûl bych zakonãit citací jednoho z

receptÛ Kfii‰Èanov˘ch, kdyby nûkdo chtûl
vyzkou‰et starou ãeskou herbální
medicínu: „Proti ‰laku (mrtvici, po které
ochrnula konãetina): Vezmi bílou hofiãici
s vínem nebo voctem a vokfiek (okfiehek)
Ïabích a to obû ztluc dobfie, udûlej sobû
flastr, obloÏ nohu nebo ruku…

Du‰an Soudek - Kingston
***

Padesátník Pandolfo
V Kanadû je témûfi dvaadvacet let. „V

pfiedchozím Ïivotû jsem musel b˘t
Kanaìan,“ pochvaluje si velice ãasto
Ïivotní zmûnu, ke které se rozhodl,
kdyÏ mu bylo necel˘ch osmadvacet. V
Kanadû se zabydlel s takovou

v e h e m e n c í ,
jakou mu mno-
zí emigranti
mohou jen ti‰e
závidût (pfii-
znám se, pa-
tfiím k nim
také). Vrhl se
na angliãtinu s
vervou, takÏe
jeho konver-
zace o v‰em
moÏném, vãet-
nû politiky,
filmu ãi divadla

- mnohdy ani v angliãtinû neberou
konce. (I to mu ãlovûk v koutku své
du‰e zdravû závidí.) Nu a vrhl se na
divadlo. Zpoãátku jen nûco ve smyslu
“podej, podrÏ, udûlej” - jako oponáfi a
kulisák. AÏ jednou jej Tomá‰ Ma‰ek
oslovil - vzpomínáte? Potfieboval “tfii
muÏe” na pfiestûhovávání scén v
Rozkvetlém kaktusu. A mezi nimi byl i
PeÈas.
Poprvé ve svém Ïivotû byl na otevfiené

scénû odmûnûn potleskem. Nu a po
tomhletom kfitu pfii‰la dal‰í role napfi.
hospodského v Na‰ich furiantech
anebo nejposlednûj‰í a nejvût‰í
(nejtûÏ‰í zároveÀ) jako Pandolfo v Tfii v
tom ãi jako bavorsk˘ turista ve VraÏdách
a nûÏnostech. Povedly se mu. A tak se
mu v Kanadû splnil i dal‰í sen - hraje
opravdové divadlo a právû tam, kde
b˘vával od prvopoãátku svého pfiíchodu
pravideln˘m hostem. KoneckoncÛ,
divadlo je jeho nejvût‰í láskou. Hodnû
o nûm ví, je chodící encyklopedie
mnoha oborÛ, ãeského divadla
zejména.
Vûfiím, Ïe jeho padesátka mu dá ‰anci

hrát dal‰í role zral˘ch muÏÛ.
Hodnû ‰tûstí Ti pfieje Tvoje Ïena Vûra

a pfiátelé a také Satellite.
***

P.Kohout



10 May 30, 2002  satellite  1-416 Letters

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 âESKÉ REPUBLIKY

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

âSA
Austrian Airlines

Je moÏné zakoupit i dal‰í letenky!

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

Nabízíme pfiímé lety z Toronta do Prahy

Tfiikrát t˘dnû do âR a na Slovensko:
Ve ãtvrtek bez mezipfiistání

 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

(1. ãást)
Vloni, roku 2001, jsme mûli odletût do

Evropy 12. záfií. Za navrácené peníze
zakoupili jsme si cestu aÏ leto‰ního
dubna. Byl jsem zvûdav na zmûny, k
nimÏ moÏná do‰lo od poslední náv‰tûvy
v roce 1999. Nejmarkantnûj‰í se mi
zdá ta, Ïe rozdíl v cenách v restauracích
v turistick˘ch pásmech a ostatních
oblastech se znatelnû zmen‰il, nejspí‰
díky tomu, Ïe turistÛm to také do‰lo a
nechtûlo se jim nadále dûlat kofiínky.
Jinou zmûnou bylo nové leti‰tû RuzyÀ,

na kterém jsem stanul prvnû a povaÏuji
je za velmi zdafiilé, vkusné a
ekonomicky fie‰ené,
V letounu spoleãnosti KLM sedûl jsem

vedle muÏe, kterého bych mûl ãi mohl
nazvat m˘m ãlovûkem … ocitl se v
penzi, tedy dÛchodu, uÏ ve tfiiapadesáti
letech, aniÏ by mu to nûkdo mûl za zlé,
tedy ve stavu, na kterém já je‰tû stále
musím pracovat, vysvûtluje své choti,
Ïe ona bûÏná pûta‰edesátiletá penzijní
hranice je neÏ v˘sledkem statistick˘ch
propoãtÛ, z nichÏ stát vychází ve
smyslu, aby neprodûlal. Îe hranice
reálná, skuteãná a argumenty rÛzného
typu zdÛvodnitelná, mÛÏe se v podstatû
od oné oficiální znaãnû li‰it. S tím pánem
jsme si svÛj stav pochvalovali.
Pohled z letounu na okolí Amsterdamu

nabízí dokonalou pravoúhlost
upraven˘ch polí a stejnû upraven˘ch
stavení, povût‰inû rodinn˘ch domkÛ.
Mezi ãerven˘mi stfiechami
zaoranÏovûlo se nûkolik antukov˘ch
tenisov˘ch dvorcÛ.
Letoun do Prahy vznesl se na ãas,

mûsto nás uvítalo chladn˘m a
po‰mourn˘m poãasím. Do malé
‰kodovky pfiátel ve‰lo se nás pût i s
poãetn˘mi zavazadly. Jeli jsme z leti‰tû
novou dálnicí vybudovanou v
posledních letech.
V okolí na‰eho bydli‰tû pfiibylo nûkolik

heren. Nalezl jsem je pak i v jin˘ch
ãástech Prahy, zfiejmû nabyly na
popularitû. Na‰tûstí ale, jak se mi zdálo,
neubyla knihkupectví; v‰echna, stejnû
jako antikvariáty, nacházela se na
dfiívûj‰ích místech. BohuÏel, v Ïádném
se mi nepodafiilo sehnat knihu, jejíÏ
nákup jsem opominul pfied tfiemi lety …
Îivot návod k pouÏití od francouzského
autora Perece.
Servírka v podzemní restauraci U

mu‰ket˘ra poblíÏ Národního muzea
byla pûkná a dívala se na své zákazníky
pohledem, jak˘ málokdy mohu
zahlédnout v oãích servírek
vancouversk˘ch,
Tradiãnû se vydáváme na cestu z

Nuslí pfies Vy‰ehrad a po nábfieÏí, pfies
MánesÛv most na Klárov, nahoru na
Hrad, je ale po‰mourno a mlha
znehodnocuje pÛvab obvykl˘ch
pohledÛ na stfiechy Malé Strany a vûÏe
kostelÛ; nevlídné poãasí ale kladnû
ovlivÀuje obvyklou náv‰tûvu znamenité
pivnice U ãerného vola na Loretánském
námûstí.
Do Lorety nás milá paní pokladní

pou‰tí na jeden lístek tfii a z nûjak˘ch
nepochopiteln˘ch dÛvodÛ vlídn˘
prÛvodce vûnuje nám znaãnou
pozornost. Dozvídáme se mnoho
zajímav˘ch detailÛ o vystaven˘ch
klenotech (snad nejpozoruhodnûj‰ím
mi pfiipadla Diamantová monstrance z
roku 1699 ozdobená 6,222 diamanty),
stejnû jako o reliéfov˘ch scénách na

stûnách Svaté ch˘‰e, ideového a
stavebního stfiedu celé Lorety.
Z jisté nostalgie a trvalého obdivu

legendy ãeského jazzu a swingu Vlasty
PrÛchové nav‰tívili jsme její vystoupení
v Aghartû. Veãer byl pro mne
v˘znamnûj‰í náv‰tûvou Jana
Konopáska, saxofonisty slavného
Studia 5, pozdûji S&H Quartetu, kter˘
Ïije v USA. Tady mi chronická opatrnost
pokud jde o klíãe zavelela pfiemístit
oboje, od domu a auta ve Vancouveru
stejnû tak praÏského bytu, z bundy v
‰atnû do saka na sobû. Po skonãení
programu, opojen vínem i muzikou,
klíãe jsem dal na pÛvodní místo tak, Ïe
na ulici jsem marnû hledal po kapsách
ty vancouverské. Po zmateãném
pobíhání dospûl jsem k názoru, Ïe jsem
svazek omylem vloÏil do podobné, leã
cizí bundy. Ta ale po návratu do Agharty
byla pryã. Druh˘ den jsem se v podniku
stavûl, hned po jeho otevfiení, sdûlil
nezbytné informace a ode‰el s jak˘msi
tu‰ením, Ïe v‰e dobfie dopadne. Veãer
po deváté, telefonoval mi mlad˘ muÏ z
Agharty. Klíãe na‰el pfii úklidu. (ZmiÀuji
se o tom hlavnû proto, Ïe na svazku byl
i klíã k ovládání bezpeãnostní tyãe na
volant, kterou jsem tentokrát prvnû na
zaji‰tûní vozu pfied domem pouÏil.)
V den, kdy moje Ïena odjela na venkov

za pfiíbuzenstvem, s kamarádem,
soudruhem pfii dávn˘ch náv‰tûvách
pajzlÛ i tanãíren solidních, vyjeli jsme
na Petfiín. Lanovka je v dokonalém
stavu, stejnû jako rozhledna, v jejímÏ
suterénu konala se v˘stava
pozoruhodností ze Ïivota a díla Járy
(da) Cimrmana. Znovu jsem si
pfiipomnûl ohavnost b˘valého reÏimu,
kdy lanovka, rozhledna a nespoãet
jin˘ch objektÛ z dÛvodÛ neustálého
budování lep‰í budoucnosti v neuÏívání
chátralo.
Pfiítel, reklamující rozpad kolenních

kloubÛ a tím neschopnost hrát nadále
tenisového singla, sebûhl v‰echny
schody z rozhledny bez problému. Po
sestupu poobûdvali jsme v nedaleké
ãínské restauraci. S tím jsem souhlasil
jen na kamarádovo pfiání, neboÈ Ïiji uÏ
fiadu let ve Vancouveru (Hongcouveru,
jak se nûkdy fiíká).
V‰iml jsem si, Ïe od mojí poslední

náv‰tûvy v roce 1999 pfiibylo na tûlech
dívek a Ïen dlouh˘ch kalhot na úkor
sukní. Ponûkud mne to zamrzelo.
Pokraãování pfií‰tû.

Vladimír Cícha - Vancouver
***

Praha - Istanbul - Praha

Re‰taurácia

“Danube”
v príjemnom prostredí
Yorkville Village

Otvorená:
Útorok aÏ sobota od 18 hod.

81 Yorkville Ave.
Toronto, Ontario

{close to Subway station “BAY”}

Tel: 416-964-6812
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·panielsko oplakáva
Kubalu

MADRID-sme/sita-PätnásÈtisíc ºudí vzdalo
na barcelonskom ‰tadióne Nou Camp hold
b˘valému slovenskému futbalistovi a neskôr
trénerovi ‰panielskeho veºkoklubu FC
Barcelona a ‰panielskej reprezentácie
Ladislavovi Kubalovi, ktor˘ zomrel v piatok vo
veku 74 rokov.

Podºa prezidenta Barcelony Joana Gasparta
bol Kubala pre celé generácie ikonou, o ãom
svedãí aj fakt, Ïe ho v roku 1999 zvolili za
najlep‰ieho hráãa klubu v uplynulom storoãí.

S b˘val˘m futbalov˘m velikánom, ktor˘
reprezentoval Maìarsko, âeskoslovensko a
·panielsko, sa rozlúãili aj legendárni hráãi
Realu Madrid Alfredo Di Stefano a Paco Gento
ãi niekdaj‰í kouã Barcelony Holanìan Johan
Cruyff.

Kubalu neskôr pochovali na mestskom
cintoríne Les Corts neìaleko barcelonského
‰tadióna.

Veºk˘ priestor smrti veºkého futbalistu
venovali sobotÀaj‰ie vydania v‰etk˘ch
popredn˘ch ‰panielskych denníkov.
Modroãervená galaxia oplakáva svoju
najjasnej‰iu hviezdu, Adiós jednej z najväã‰ích
postáv svetového futbalu, Futbal plaãe nad
Kubalovou smrÈou, Odi‰iel najslávnej‰í
futbalista Barcelony a v˘nimoãn˘ ãlovek,
Zbohom Laszi, Zomrel m˘tus v dejinách
modroãerven˘ch - to je len niekoºko titulkov
mnoÏstva ãlánkov.

Dôkazom toho, ako veºa Kubala pre
·panielov znamenal, je skutoãnosÈ, Ïe dve
hodiny po jeho smrti sa táto informácia stala
v správach v‰etk˘ch ‰panielskych televíznych
staníc prioritnou. „Laszi“, ako ho ·panieli
neÏne volali, dostal prednosÈ pred dovtedaj‰ou
správou ãíslo jedna, ktorou boli oslavy
víÈazstva Realu v Lige majstrov a poãkaÈ
musela aj celá európska a latinskoamerická
politická ‰piãka zúãastÀujúca sa v Madride na
v˘znamnom summite EÚ-Latinská Amerika.

Nielen ‰portová tlaã priniesla reakcie na
smutnú správu z futbalu. Aj najväã‰í ‰panielsky
denník El País si povaÏoval za ãesÈ venovaÈ
futbalovej legende „jedinému hráãovi na svete,
ktor˘ hral za tri národné tímy“ len o málo
menej priestoru ako súãasnej najdôleÏitej‰ej
udalosti na politickej scéne. Napriek tomu, Ïe
El País sa povaÏuje za najserióznej‰í a
mienkotvorn˘, ani on si nedokázal odpustiÈ
melanchóliu. Hoci podºa neho „cesta, ktorou
Kubala kráãal, nebola posypaná ruÏami,
doviedla ho k veãnej sláve“.

Podºa denníka El Mundo Deportivo, ktor˘
venoval Kubalovmu Ïivotu a ‰portovej kariére
cel˘ch 11 strán, mnohí z tvrd˘ch chlapov
nedokázali zastaviÈ príval sæz, ão je urãite
najväã‰ím dôkazom toho, ão pre Barcelonu
znamenal.

Ako uzatvára niekoºkostranové spomienky
‰portov˘ denník Marca, Ïivot neopakovateºnej
futbalovej legendy a obete studenej vojny,
ktor˘ bol schopn˘ darovaÈ svoju poslednú
ko‰eºu, by mohol byÈ námetom na televízny
seriál.

***

Italové nic neukázali a
zaslouÏenû prohráli
âESKO - ITÁLIE 1:0

Praha-sme/Karel Felt-Gólem Vladimíra
·micra porazili ãe‰tí fotbaloví reprezentanti
v pfiíjemném sobotním veãeru jednoho z
favoritÛ nadcházejícího mistrovství svûta
Itálii, pro níÏ byl zápas generálkou pfied
odletem na ‰ampionát.

Po necelé pÛlhodinû si Jaro‰ík perfektnû
vymûnil míã s Rosick˘m a jeho teãovaná
rána orazítkovala bfievno. Hned z
následujícího rohového kopu z levé strany
zatoãil míã Jankulovski, ·micer se dostal
pfied Zanettiho a po anglicku hlavou otevfiel
skóre.

âesko: Kinsk˘ (46. Vaniak) - Fukal (46. L.
Do‰ek, 90. ·tajner), Bolf, Johana,
Jankulovski - Jaro‰ík, Galásek - Poborsk˘
(87. Petrou‰), Rosick˘ (80. Kolou‰ek),
·micer (46. Sionko) - Koller (75. T. Do‰ek).

Itálie: Buffon (46. Toldo) - Cannavaro (46.
Iuliano), Nesta, Maldini (46. Panucci) -
Zambrotta (70. Di Livio), Gattuso, Di Biagio
(70. Delvecchio), Zanetti (46. Tommasi),
Coco (46. Materazzi) - Vieri (46. Del Piero),
Inzaghi (46. Montella).

***

ME fotbalistÛ do 21 let
 Francie-âR 2:0

ÎENEVA - UÏ v první pÛli francouzská
ofenzíva v Îenevû udefiila a dvûma góly
nekompromisnû ztrestala chyby ãeského t˘mu
v úvodním utkání skupiny B mistrovství Evropy
fotbalistÛ do 21 let.

Ve druhé pûtaãtyfiicetiminutovce soupefi
nepfiipustil ani náznak obratu, brankáfi âech
musel hájit pfied útoãnou smr‰tí nakonec je‰tû
vcelku lichotivé skóre.

Branky: 41. Govou, 45. Sorlin. Rozhodãí
Ersoy (Tur.), Ïluté karty Hübschman, Vofií‰ek,
5454 divákÛ, poloãas 2:0.

***

âR-Belgie 1:0
ÎENEVA - Rozhodující úder zasadil uÏ v

první pÛli soupefii hlaviãkou Jiránek. “Bylo to
nároãné utkání, hlavnû v‰ak po psychické
stránce, protoÏe jsme moc mûli na mysli, jak
dÛleÏit˘ zápas to je,” komentoval kouã utkání,
které vzhledem k úvodní prohfie s Francií
mohlo pfiinést i konec postupov˘ch nadûjí.
Branka: 19. Jiránek. Rozhodãí Tangawarima
(Zimb.), Ïluté karty Van Dessel, Turaci -
Vachou‰ek, Vofií‰ek, Polák, Grygera, 2015
divákÛ, poloãas 1:0.

***

âR-¤ecko 1:1
LAUSANNE - âe‰tí fotbalisté do 21 let si

remízou 1:1 s ¤eky zajistili v úter˘ postup do
semifinále mistrovství Evropy ve ·v˘carsku.
ObhájcÛm stfiíbra k uÏ jisté, pfiinejmen‰ím
bronzové medaili pomohla i v˘hra FrancouzÛ
s Belgií 2:0. Branky: 36. Grygera z pen. - 69.
Kyriazis. Rozhodãí Hanacsek (Maì.), Ïluté
karty: Piták, Baro‰, V. Drobn˘ - Kyriazis, Vallas,
Tavlaridis,1700 divákÛ, poloãas 1:0.

***

Zlat̆  Pospí‰ilÛv gól poslal
mladíky do finále

Semifinále ME do 21 let: âR-Itálie 3:2 v
prodl. (2:2, 1:0)

CURYCH - âeská fotbalová jednadvacítka
je po hororovém dramatu opût ve finále
mistrovství Evropy.

V semifinále v Curychu sice v hektickém
závûru druhé pÛle neudrÏela dvoubrankové
vedení, ale v deváté minutû prodlouÏení
Pospí‰il vstfielil “zlat˘” gól na 3:2 a poslal
obhájce titulu Italy definitivnû domÛ. Odveta
za finále ME v roce 2000 se dokonale povedla.
Branky: 83. a 99. Pospí‰il, 1. Rozehnal - 86.
Pirlo, 90. Maccarone. Rozhodãí Wack (Nûm.)
- Delaney (Ir.), Hansen (Dán.), Ïluté karty:
Baro‰, Kobylík, Pospí‰il, Skácel - Ferrari,
Cannavaro, Bonazzoli, 10 500 divákÛ, poloãas
1:0.

âR: âech - Hübschman, Jiránek, Rozehnal,
Grygera - Kobylík, Vofií‰ek, Zelenka (70.
Polák), Skácel - Baro‰ (90. ÎÛrek), Vachou‰ek
(75. Pospí‰il).

Itálie: Pelizzoli - Cannavaro (90. Caracciolo),
Ferrari, Lucchini - Marchionni (78. Pinzi), Brighi
(87. Iaquinta), Pirlo, Blasi, Castellini -
Bonazzoli, Maccarone.

V˘sledek finále mÛÏete nalézt na internetu:
www.satellite1-416.com

***

Tabulka
1. Francie 3 3 0 0 7:1 9
2. âR 3 1 1 1 2:3 4
3. Belgie 3 1 0 2 2:4 3
4. ¤ecko 3 0 1 2 3:6 1

Îilina mistrem
31. kolo: Ko‰ice-Îilina 0:4, Pre‰ov-Slovan

0:2, RuÏomberok-Púchov 1:0, Inter-
Dubnica 1:2, Trenãín-PetrÏlaka 0:0.

32. kolo: Îilina-Trenãín 1:0, Dubnica-
RuÏomberok 2:1, Púchov-Pre‰ov 2:0,
PetrÏalka-Inter 0:3, Slovan-Ko‰ice 3:1

33. kolo: Inter-Îilina 2:0, Púchov-Slovan
3:1, RuÏomberok-PetrÏalka 4:2,  Pre‰ov-
Dubnica 1:1, Trenãín-Ko‰ice 0:1.

Tabuºka
1. Îilina 33 20 6 7 57:31 66
2. Púchov 33 16 8 9 43:29 56
3. Inter 33 15 8 10 51:34 53
4. RuÏomberok 33 15 8 10 47:35 53
5. Slovan 33 14 8 11 40:35 50
6. Trenãín 33 12 9 12 39:42 45
7. PetrÏalka 33 10 13 10 47:42 43
8. Dubnica 33 8 9 16 32:45 33
9. Pre‰ov 33 7 7 19 31:59 28
10. Ko‰ice 33 4 12 17 26:61 24
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

Jágrova ‰kola
V mûsíci ãervnu a v ãervenci probûhne

jako kaÏdoroãnû letní Jágrova hokejová
‰kola ve Slaném u Prahy v âR. Tábor
probíhá v t˘denních turnusech od soboty
do soboty. Vûková hranice je od ‰esti do
sedmnácti let. KaÏd˘ rok se tábora
zúãastÀují desítky mlad˘ch lidí z celého
svûta vãetnû USA a Kanady. Tréninkové
metody jsou velice úãinné a i celá pfiíprava
je vedená kvalitními trenéry, s obãasnou
pfiítomností i ostatních ãesk˘ch hokejistÛ z
NHL. Je zaji‰tûno i mnoho jin˘ch aktivit
mimo led. Ubytování a strava úãastníkÛ je
zaji‰tûna pfiímo v hotelu na stadionu a je
zahrnuta v cenû registrace. Pfied ukonãením
kaÏdého turnusu je v programu náv‰tûva
Prahy a veãer následuje slavnostní opékání
selat za úãasti super hvûzd z NHL, které
tráví doma své letní mûsíce. KaÏd˘ z
úãastníkÛ si odveze domÛ kromû novû
nabit˘ch hokejov˘ch znalostí i mnoho
pûkn˘ch záÏitkÛ,  diplom a osobní
hodnocení, které vyzdvihuje pfiednosti ãi
poukazuje na nûkteré nedostatky ve v˘vinu
kaÏdého jedince. Osobní dres ãi fotografie
s podpisem J. Jágra a ostatních jsou dal‰ími
pûkn˘mi suven˘ry.

Osobnû se zúãastÀuji tábora jiÏ tfietím
rokem, kde jsem dva roky byl jako student,
ale pfied zaãátkem tfietího roku jsem sloÏil
na Svazu ãeského ledního hokeje trenérské
zkou‰ky a pÛsobil jsem tedy v minulém
roce jako asistent pro anglicky mluvící
mlad‰í Ïáky. Mohu srovnat tento tábor s
desítkou táborÛ zde v Kanadû a v USA,
které jsem v minulosti absolvoval, jako napfi.
CAN-AM v Lake Placid ãi Paul Coffey v
Torontu nebo CAMP OPPORTUNITY v
Sunridge, ale tento z nich byl po v‰ech
stránkách m˘m nejlep‰ím záÏitkem, ale i
velkou hokejovou pomocí. Samozfiejmû,
Ïe jsme v Ïádn˘ch  uveden˘ch zdej‰ích
táborech nevidûli nikoho z NHL, ale i
odbornû zvlá‰tû v mlad‰ích kategoriích
pÛsobili spí‰ jako “babysitting”. Pokud to
nûkdo myslí s hokejem váÏnû, ãeská
hokejová ‰kola je ten nejlep‰í základ pro
budoucnost mladého hokejisty. Disciplína
a teorie tvofií velk˘ základ hokejového
umûní. âesk˘ zpÛsob mnû vyhovoval z
dÛvodÛ, Ïe na dva aÏ tfii tréninky pfiipadá
jeden zápas. Tady u nás v Kanadû, hlavnû
v mlad‰ích kategoriích se trénovalo jen
jednou na zápas a nûkdy ani to ne. Rád
tedy trávím toto letní období v tomto tábofie,
kde získávám dal‰í poznatky o evropském
hokeji a dobrou fyzickou kondici, která se
mi vÏdy hodí po podzimním návratu do
zdej‰ího univerzitního t˘mu.

Pokud si pfiejete více informací, leták ãi
pfiihlá‰ku, zavolejte na ãíslo 905-891-0477.

Dag Militky
***

Finále Stanley Cupu: Toronto nebo Carolina
JestliÏe je nûco skuteãností ve finále V˘chodní konference pfii leto‰ním Stanley Cupu, pak fakt, Ïe se domácím

muÏstvÛm nedafií. Po pûti zápasech vyhráli domácí pouze jednou a to Carolina v druhém utkání doma. Jinak ãtyfii utkání
skonãila nejtûsnûj‰ím rozdílem. V Raleigh nejprve vyhrálo Toronto 2:1, pak Hurikáni stejn˘m v˘sledkem. Dal‰í dva
zápasy se hrály v Torontû. Hosté vyhráli opût 2:1 a dokonce 3:0, v pátém zápase vyhráli Maple Leafs 1:0, kdyÏ jedinou
branku vstfielil Tucker v první tfietinû. JelikoÏ jsme byli pfiítomni na obou zápasech v Torontû, kdy vyhráli hosté, dali jsme
pfiednost âechÛm v dresu hostujícího muÏstva. ·est˘ zápas se hrál jiÏ po uzávûrce tohoto ãísla, takÏe o nûm a moÏná
i o finále Stanley Cupu si povíme pfií‰tû.

Opût rozhodlo prodlouÏení
Toronto-Carolina 1:2

(0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Branky: 40. McCabe 5 (Sundin, Kaberle)

pfiesilovka - 6. Francis 4 (Kapanen, Hedican)
pfiesilovka, 67. O’Neill 4 (Francis, Hedican). Stfiely
na branku: 21:17. Pfiesilovky: 3:3. VyuÏití: 1:1.
Diváci:  19 293. Stav série: 1:2.

I tfietí utkání se skonãilo 2:1 a podobnû
jako v druhém zápase i tentokrát se
prodluÏovalo. Toronto v tomto utkání vedl
asistent trenéra Rick Lee, protoÏe generální
manaÏér a hlavní trenér Pat Queen se ocitl
v úter˘ odpoledne v nemocnici. Hned v
úvodu zápasu se marodka Toronta opût
roz‰ífiila, kdyÏ po sráÏce s Hillem odstoupil
ze hry Mogilnyj. Dal‰í pohroma pro domácí
pfii‰la v ‰esté minutû, kdy pfii pfiesilovce
vystfielil od modré ãáry Kapanen a jeho
ránu staãil teãovat za Josephova záda
Francis. Prakticky do konce druhé tfietiny
probíhala hra v poklidu. Za zmínku stojí
pouze Reichlovo uvolnûní Sundina v první
tfietinû. V závûru druhé tfietiny pak Air
Canada Centre oÏila, kdyÏ stfiela Bryana
McCabe od modré ãáry skonãila poprvé za
Irbeho zády. V závûreãné tfietinû pak
Kapanen z místa levého kfiídla zazvonil o
tyãku. O utkání rozhodlo prodlouÏení: Ron
Francis pro‰el stfiedem kluzi‰tû, pfiiklepl
volnému O’Neilovi a ten rozhodl utkání. V
tomto semifinálovém zápase nastoupilo pût
ãesk˘ch hokejistÛ. Vût‰í radost byla
tentokrát na stranû hostÛ. Jako prvního
jsme tedy vyzpovídali stfiedního útoãníka
Josefa Va‰íãka:

ABE: Zaãnûme tímto utkáním, jak bys
ho hodnotil?

JV: Toronto hraje fyzicky velice nároãn˘
hokej a nám se velice tûÏko dafií dostat se
pfied branku. Vycházeli jsme z toho, Ïe
máme rychlá kfiídla. SnaÏili jsme se proto z
rychl˘ch protiútokÛ ohrozit Josepha.

ABE: V tomto utkání se mnoho
nestfiílelo, na ukazateli bylo pouze 38
stfiel na branku?

JV: Je to zpÛsobeno také tím, Ïe Toronto
hraje s velk˘m nasazením a hráãi ãastokrát
padají do stfiel.

ABE: Není to také zpÛsobeno tím, Ïe
jsou v brance vynikající brankáfii a sází
se na jistotu?

JV: Víme o tom, Ïe je Joseph vynikajícím
brankáfiem, ale musíme ho stále zkou‰et a
jako kaÏd˘ brankáfi nechytá v‰echny stfiely
do lapaãky, ale nûkdy pouze vyráÏí pfied
sebe, coÏ nám také umoÏní doráÏet puk.
Hlavní dÛvod je v‰ak v tom, Ïe Toronto má
velké a silné obránce a proto je velice
obtíÏné vystfielit na branku.

ABE: Pfiedchozí dva zápasy  skonãily
rovnûÏ 2:1, dají se porovnat?

JV: Urãitû byly podobné. A oãekávám, Ïe
i v pfií‰tích zápasech se bude bojovat o
kaÏd˘ metr ledu. Nesmíme vynechat ani
jedno stfiídání, protoÏe to mÛÏe rozhodnout.

ABE: VraÈme se k pfiedchozím sériím.
Která byla tûÏ‰í, proti Devils nebo proti
Canadiens?

JV: Obû byly velice tûÏké. Devils vycházeli
ze silné obrany a zároveÀ mûli skvûlá kfiídla,
na která jsme museli dávat pozor. Museli
jsme hrát podobn˘m zpÛsobem jako zde v
Torontû. Byl skvûl˘ i brankáfi Brodeur. Nám
se podafiilo nûco neuvûfiitelného, Ïe jsme
stfiídali brankáfie a oba byli vynikající, coÏ je
také vyvedlo z tempa.

ABE: Nesehrála svou roli také
skuteãnost, Ïe Devils nastupovali v roli
favorita?

JV: Dobré v˘sledky v SC v minul˘ch letech
by tomu nasvûdãovaly, ale my jsme se
snaÏili soustfiedit na hru.

ABE: V útoku nastupuje velice ãasto
ãíslo 62 a 63 vedle sebe. To znamená, Ïe
s tebou hraje Jaroslav Svoboda. Jak se
ti s ním hraje?

JV: Jarda pfii‰el aÏ na posledních deset
zápasÛ a ukázal, Ïe je dobr˘m hokejistou.

Má ‰ikovné ruce, dobfie hokejovû myslí a
umí vytvofiit ‰ance nejen pro sebe, ale i pro
ostatní. Jsem rád, Ïe to takhle zatím
dopadlo.

ABE: Za vámi se velice ãasto objevuje
v obranû Marek Malík. Mluvíte na ledû
ãesky nebo anglicky?

JV: Pokud tam není nikdo tfietí, tak mluvíme
jen ãesky a obãas, pokud není poblíÏ Reichel
nebo Kaberle, je to v˘hoda, protoÏe nám
nikdo nerozumí.

ABE: Jak˘ je to pocit hrát proti ostatním
ãesk˘m hráãÛm ve SC?

JV: V sezónû se obãas spolu pobavíme,
ale v play-offs se to nedûlá. Teì se bojuje
o kaÏd˘ metr ledu a musíme ze sebe vydat
maximum.

Jako druhého jsme poÏádali o rozhovor
Jaroslava Svobodu.

ABE: Do muÏstva jsi se dostal deset
zápasÛ pfied koncem sezóny, teì jsi v
semifinále SC. Je to sen nebo
skuteãnost?

JS: Pro mne je to stále sen. První rok jsem
strávil cel˘ na farmû a druh˘ skoro cel˘ taky
a teì jsem najednou takhle daleko v SC.

ABE: Dá se povaÏovat i jako sen to, Ïe
jste vyhráli dva zápasy v prodlouÏení?

JS: To urãitû, ale skuteãností je, Ïe jsme
mûli nûkolik ‰ancí, které jsme nepromûnili,
takÏe musíme stále bojovat.

ABE: Jak bys porovnal toto utkání s
pfiedchozími dvûma zápasy?

JS: Hraje se naplno a lze pfiedpokládat,
Ïe to bude je‰tû tvrdá série, protoÏe proti
Torontu moc gólÛ nepadá.

ABE: Soustfieìuje‰ se na ledû spí‰ na
to, abys neudûlal chybu nebo na to,
abys dal nûjakou branku?

JS: Urãitû na to skórovat a dát branku. Ale
vím, Ïe nemÛÏeme inkasovat tfieba tfii
branky, takÏe i obrana je dÛleÏitá.

ABE: Jak jsi se dostal do NHL?
JS: Zaãínal jsem v Uniãovû, pak jsem

pfiestoupil do Olomouce. V osmnácti letech
jsem pfii‰el do Kanady. To, Ïe jsem byl
draftován Carolinou, mnû oznámil skaut
pan Langer.

ABE: Jak odhaduje‰, Ïe se bude vyvíjet
tato sezóna?

JS: DÛleÏit˘ bude pfií‰tí zápas zde v
Torontû, kter˘ nemÛÏeme vypustit.

Jako posledního jsme vyzpovídali Marka
Malíka.

MM: Byl to trochu jin˘ zápas, neÏ pfiedchozí
dvû utkání. Nebylo v nûm mnoho stfiel na
branku. Bylo to vyrovnané stfietnutí. Tûch
‰ancí jsme mûli trochu víc neÏ Toronto.
Vyhráli jsme v prodlouÏení, coÏ byl velice
pûkn˘ záÏitek.

ABE: V takovém utkání mÛÏe kaÏdá
chyba rozhodnout, jak se cítí v takovém
zápase obránce?

MM: Ná‰ herní systém je stavûn na
jednoduchosti a nevym˘‰let Ïádné
zbyteãné akce. Nûkdy je v‰ak také zapotfiebí
i trochu riskovat, ale musí to b˘t v prav˘
okamÏik a na správném místû. Nesmí se
v‰ak riskovat bezhlavû. V SC je zcela jiná
atmosféra a lehce se mÛÏe stát, Ïe vás
nûco srazí do kolen.

ABE: Zatím se jedná o ãistou sérii,
nedochází k rvaãkám, li‰í se to od
ostatních zápasÛ v SC?

MM: V play-off se tolik nepískají fauly a tak
se lehce stane, Ïe nûkoho nûco vytoãí. My
jsme univerzální t˘m a dokáÏeme hrát jak
fyzick˘, tak technick˘ hokej. Zatím je to
skuteãnû klidnûj‰í, ale uvidíme, jak to bude
dál.

ABE: V druhé sérii hraje Detroit s
Coloradem, do jaké míry sleduje‰ tuto
sérii?

MM: Máme v rodinû pfiírÛstek, takÏe se
snaÏím vûnovat rodinû a soustfieìuji se
pouze na  na‰i sérii. TûÏko fiíci, koho bych
si víc pfiál. Oba t˘my jsou velice zku‰ené a
myslím si, Ïe kdybychom postoupili, Ïe na
tom nezáleÏí, koho bychom dostali.

***

Jaroslav Svoboda si moÏná
zkrátil prázdniny
Toronto-Carolina 0:3

(0:1, 0:0, 0:2)
Branky: 20. J. Svoboda 1 (Hill, Kapanen)

pfiesilovka, 52. Kapanen 1 (Francis), 58. Francis
5 (Brind’Amour, Hill) pfiesilovka. Stfiely na
branku: 31:15. Pfiesilovky: 7:5. VyuÏití: 0:2.
Diváci: 19299. Stav série: 1:3.

Ani trenér Pat Quinn, kter˘ byl propu‰tûn
z nemocnice na revers, za stfiídaãkou Maple
Leafs nepomohl. Domácí chtûli rozhodnout
utkání jiÏ v první tfietinû. Útok za útokem se
valil na Irbeho branku, ale ten pfiedvádûl
skuteãnû zázraky. V 9. minutû to byl
Mogilnyj, kter˘ byl v‰ak v momentû stfiely
faulován Hedicanem. Dal‰í ‰anci mûl pfii
pfiesilovce Alyn McCauley, ale ani on
nepromûnil. Poté se zaãali osmûlovat hosté
a Josef Va‰íãek mûl první velkou ‰anci,
kterou staãil je‰tû Joseph zlikvidovat. V
závûru první tfietiny pak pfii vylouãení Berga
nahrál Kapanen na modrou Hillovi. Jeho
stfielu staãil Joseph vyrazit pfied sebe a
Jaroslav Svoboda zaznamenal první branku
v play-offs.

V druhé tfietinû Toronto pokraãovalo v
neplodné pfievaze, o ãemÏ svûdãí pomûr
stfiel na branku 10:3, ale pfiekonat v˘borného
Irbeho se Maple Leafs nepodafiilo.

S pfiib˘vajícím ãasem pfiib˘vala i nervozita
na hokejkách domácích hráãÛ. Osm minut
pfied koncem zápasÛ se dopustil osudné
chyby obránce Eriksson. Puk získal Francis,
okamÏitû nahrál najíÏdûjícímu Kapanenovi
a ten pojistil vedení HurikánÛ. Teãku za
utkáním udûlali Roberts a Kaberle, ktefií se
nechali tfii a pÛl minuty pfied koncem zápasu
vylouãit a pfii pfiesilovce pût na tfii Francis
ukonãil trápení Maple Leafs.

Vedoucí branku a zároveÀ, jak se pozdûji
ukázalo, vítûznou vstfielil nováãek v t˘mu
hostí Jaroslav Svoboda. K této brance fiekl:

JS: JiÏ jedno stfiídání pfied tím jsem mohl
pfii pfiesilovce  skórovat. Pfii druhém pokusu,
kdyÏ jsem byl na ledû s Francisem a
O‘Neillem, jsem nejprve mífiil mezi
Josephovy betony a ten sice staãil vyrazit,
pfii doráÏce v‰ak puk skonãil v síti.

ABE: Jak bys popsal tento zápas?
JS: Byl to perfektní v˘kon Aturse Irbeho,

kter˘ rozhodl zápas. V‰ichni jsme táhli za
jeden provaz a také jsme mûli víc ‰tûstí.

ABE: Toronto mûlo v první tfietinû
drtivou pfievahu…

JS: SnaÏili jsme se pfieÏít prvních deset
minut, coÏ se nám podafiilo. 3:0 jsme
skuteãnû neoãekávali, ale dopadlo to, jak
to dopadlo.

ABE: Co lze oãekávat od pfií‰tího
zápasu?

JS: Bude to je‰tû tvrd‰í neÏ dnes. Po
zápase odlétáme, abychom se mohli
náleÏitû pfiipravit a atmosféra v Raleigh
bude skuteãnû nabuzená.

Ale‰ Bfiezina
***

 Jaroslav Svoboda

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny v úter˘

28. kvûtna 2002 v 5:31.
Pfií‰tí ãíslo vyjde
13. ãervna 2002


