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Desáté ﬁemeslo
JelikoÏ jsem vystﬁídal v mládí devatero ﬁemesel, nepatﬁím
zrovna k tûm, kteﬁí by opl˘vali hmotn˘mi statky. Sv˘m
zpÛsobem jsem ‰etﬁílek, aã moje Ïena tvrdí opak, kdyÏ mám
ve zvyku nechávat rozsvícené svûtlo ve sklepû ãi v koupelnû.
KdyÏ platíme dvakrát tolik za plyn neÏ na‰i sousedé ãi známí.
Dojídám spoﬁádanû jídlo na talíﬁi, aã díky tomu pﬁib˘vám na
váze. Nevyhazuji staré boty, i kdyÏ v podráÏkách jsou díry.
KdyÏ mi praskne ﬁemínek na hodinkách, neumûle ho opravím,
pﬁestoÏe nové hodinky stojí ménû neÏ pûkn˘ nov˘ ﬁemínek.
Nic se tím neu‰etﬁí, ale patﬁím k feti‰istÛm. K lidem, kteﬁí
si vÏdy vybudují k vûcem vztah. Ale k plynu ãi elektﬁinû si
tento vztah pﬁi nejlep‰í vÛli vybudovat nedovedu.
KdyÏ se mi nedávno rozbila digitální kamera, jel jsem na
kole pﬁes celé Toronto, abych ji nechal opravit. Za opravu
jsem zaplatil tolik jako za novou moderní s dvakrát vût‰í
rozli‰ovací schopností. TakÏe vlastnû ani takov˘m ‰etﬁílkem
nejsem. Nedávno mi zase upadlo tranzistorové krátkovlnné
rádio Sony. Pﬁestalo hrát. Rozbil se reproduktor, ale na
sluchátka lze stále poslouchat. UÏ dávno neposlouchám
evropské stanice na krátk˘ch vlnách. Nahradil je internet.
Pﬁesto jsem chtûl ze svého vrozeného feti‰ismu tuto hraãku
zachránit. Pﬁed léty stálo ãtyﬁicet dolarÛ. Za‰el jsem tedy do
záruãní opravny Sony. Sdûlili mi, Ïe za odhad, zaplatím 25
dolarÛ. I stalo se. V pﬁípadû, Ïe by oprava stála více neÏ 90
dolarÛ, Ïe mi zavolají. I zavolali mne, Ïe za správku zaplatím
dolarÛ 115. Naivnû jsem se zeptal, jestli k tomu zaplatím také
daÀ. „Ano PST i GST.“ Odpovûdûl jsem: „Chcete ﬁíci, Ïe
oprava bude stát 132 dolarÛ a 25 centÛ.“ Schizofrenie ‰etﬁílka
a feti‰isty ve mnû pracovala na plné obrátky. „Já si to
rozmyslím,“ ﬁekl jsem, „mohu zavolat zítra.“ Jakmile jsem
poloÏil sluchátko, uvûdomil jsem si, Ïe jsem idiot. A abych
uÏ dále neupadl v poku‰ení vûc zachránit, vyrazil jsem do
pﬁíslu‰ného obchodu. Zanechal jsem tam dvacet pût dolarÛ
za odhad plus GST a PST. Oni mnû odpovûdûli, aÈ si poãkám,
protoÏe moje rádio bylo rozdûlané a za deset minut jsem si
svého talismana, byÈ nehrajícího, nesl v patnáctistupÀovém
mrazu domÛ. Nemûl jsem ani pocit, Ïe jsem vyhodil 28,75
jako Ïe jsem u‰etﬁil 103,75. A jak tak zevluji a dívám se po
nûjaké hospÛdce, kde bych mohl utratit ãástku pﬁesahující
u‰etﬁen˘ch sto dolarÛ, vidím, Ïe nûjak˘ zoufal˘ korejsk˘
Ferda Mravenec si otevﬁel na úplnû nemoÏném místû obchod
s televizemi a pﬁi tom provádí práce v‰eho druhu. Po vzoru
Brouka Pytlíka jsem vstoupil dovnitﬁ a ukázal mu v˘plod
techniky z osmdesát˘ch let minulého století. Zakroutil hlavou
a ﬁekl, Ïe to bude drahé, protoÏe na opravu je potﬁeba mal˘
reproduktor a ten bude stát pﬁes dvacet dolarÛ. Souhlasil
jsem, najednou jsem ucítil zvlá‰tní harmonii dvou sv˘ch
pﬁirozeností - ‰etﬁílka i feti‰isty.
V minulém století, je‰tû v devadesát˘ch letech, bylo tûchto
elektroopraváﬁÛ, ‰evcÛ, krejãích v tûchto místech celá ﬁada.
Pokud se pamatuji, byli z Kypru, ¤ecka, S˘rie i z v˘chodní
Evropy. Dnes jiÏ vyhynuli nebo vymírají. Tohle byl takov˘
osamûl˘ sirotek, jeden z posledních mohykánÛ.
Minul˘ t˘den mûli stávkovat Ïelezniãáﬁi na Slovensku. Má
se ru‰it dvacet pût procent místních tratí. Pr˘ se nevyplácejí.
Malá kompanie v‰ak byla schopná udrÏet místní lokálku pﬁi
Ïivotû. Kdosi poznamenal, Ïe je to proto, Ïe spoleãnost
vûdûla, co lidi v tomto zapomenutém kraji potﬁebují, zatímco
ti, co sedí na úﬁadu v Bratislavû to nevûdí. JenÏe doba není
pﬁíznivá pro malé podniky, ãi lokálky a nûjak se mi nechce
vûﬁit, Ïe aÏ se v‰e bude ﬁídit z Bruselu, Ïe to bude lep‰í.
Desátá bída postihne bohuÏel i malé podnikatele, kteﬁí
nevystﬁídali devût zamûstnání pﬁed tím. V 21. století jiÏ
nebude platit pﬁísloví o devateru ﬁemesel. ·koda jen, Ïe jsem
se nenarodil o padesát let pozdûji.
Ale‰ Bﬁezina
***

Händel zavr‰il dny sváteãní

Zdenka Jaro‰ová (jednou jako sluÏebná, po druhé jako zpûvaãka), Pﬁemysl Kubi‰ta - Händel a hudebníci: J. Jarosil, K. Manaugh a M. Bruner
ve hﬁe Já, Georg Friedrich Händel.

Také jste vidûli „Händla“, tu krásnou hudební
konverzaci - jak mnozí z vás vyslovili jedním dechem
jak dojem, tak vlastnû i osobní hodnocení hudební hry
z barokního období? Uvedla ji v pátek veãer 10. ledna
pod názvem Já, Georg Friedrich Händel Small Chamber
Harmony v Torontû ve svûtové premiéﬁe (a reprízovala
ji o následující sobotû a nedûli).
Máte pravdu, stálo za to ji vidût. Ne pokaÏdé se nám
dostane tak tklivého pohlazení na du‰i jako právû touto
inscenací. Ostatnû, reÏisérka Brigita Hamva‰ová
(vzpomeÀme na vloni uvedenou comedii del’arte Tﬁi v
tom) s producentem inscenace Miroslavem Jaro‰em
nenechali nic náhodû. JestliÏe se dá o nûjaké hﬁe
vÛbec ﬁíci, Ïe se v ní reÏie vydovádûla, pak tato patﬁila
právû k takov˘m.
ReÏisérka nevynechala jedinou pﬁíleÏitost k navození
co nejbliÏ‰ího dramatického kontaktu nejen mezi herci
a muzikanty navzájem, ale zejména mezi herci,
muzikanty a diváky. VyuÏila kaÏdé pﬁíleÏitosti k dotaÏení
gagu do konce, pﬁipomeÀme napﬁ. mistrovo ‰lápnutí do
noãníku, HändlÛv tanec s kapesníãkem, lehounká facka
pûvkynû dotûrnému komponistovi, tajné upíjení
skladatelova vína muzikanty aj. Dala tak prÛchod
normálním lidsk˘m vlastnostem, jak˘mi jsou tichá
zlomyslnost, malé naschvály, je‰itnost, závist, lakota
anebo naopak rozvernost, koketérie - Marcelinino
jednoznaãnû do skladatelovy tváﬁe vmeteno „nestydím“
atp. Inscenace tímto pojetím ztratila na rozmûrech
nauãné encyklopedie a stala se rozvernou komunikací
„hrajících a poslouchajících“, tedy hercÛ a muzikantÛ s
diváky. A Ïe se jí to podaﬁilo, toho jsou dÛkazem
spontánní projevy pﬁítomn˘ch, kteﬁí nejenÏe hlavní
postavû - hudebnímu skladateli Händlovi v podání
hostujícího tenoristy a herce Pﬁemysla Kubi‰ty z

plzeÀské operety - ze sálu pﬁizvukovali ãi oponovali, ale
dokonce vstávali ze sedadel, kdyÏ vzdávali umûlcÛm
hold za jejich v˘kony. Takové pocty se nedostalo v
tomto sále kaÏdému herci, stejnû jako se ne kaÏdému
dostalo tak spontánního divákova potlesku na otevﬁené
scénû. ReÏisérãiny snahy, aby herecké v˘kony dosáhly
kvalit hudební produkce, se ukázaly b˘t naplnûné.
Divák, kter˘ si tuto inscenaci vybral, si vybíral pﬁedev‰ím
barokní hudbu. A dopﬁedu tu‰il, Ïe herecké v˘kony
budou umocnûny právû kvalitou hudební a pûvecké
produkce. Koneãnû, sopranistka Zdenka Jaro‰ová
(která sehrála druhou roli v postavû sluÏebné Marceliny,
a kterou v prÛbûhu nacviãování trápila bronchitida),
tenorista Pﬁemysl Kubi‰ta (kter˘ mûl na secviãení s
herci a muzikanty pouhopouh˘ t˘den, takÏe se na
scénû zkou‰elo tﬁífázovû), Jaroslav Jarosil (cello), Milan
Bruner (flétna) a Kevin Manaugh (kytara) odvedli v˘kon,
kter˘ si pﬁízeÀ divákovu bezesporu zaslouÏil.
Kromû nich velice kompaktnû dotváﬁeli postavy nejen
perfektnû vypracované kost˘my, které upravila Sylvia
Galvánková, a rekvizity s parukami Zdenky Forstrové,
ale i komfortnû pÛsobící nábytek v nenároãné, ale
promy‰lenû pÛsobící scénû Miroslava Jaro‰e. K úplnosti
je nutné dodat, Ïe ve zvukové kabinû bezchybnou práci
odvedl Karel Tamchyna.
Händlova hudba - mnohdy lehounká jako vánek a
jindy zase bouﬁící emocemi a dramatick˘mi zvraty
(pﬁipomeÀme si jen, Ïe skladatel má na svém kontû 41
oper, pﬁes 30 oratorií, 20 dvoj- nebo trojzpûvÛ, rovnou
stovku sólov˘ch kantát, 12 varhanních koncertÛ, 18
koncertÛ Grosso a mj. i více neÏ na ‰est stovek opusÛ)
byla krásn˘m zpestﬁením - a nepﬁeháním, kdyÏ ﬁeknu,
Ïe dokonce i zavr‰ením pﬁedcházejících dnÛ sváteãních.
Vûra Kohoutová
***
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Churches

âESKÉ A

SLOVENSKÉ
BOHOSLU ÎBY
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 anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: M. âajka.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30 anglicky, 10:30 slovensky.

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 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.
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Zprávy âSSK
Ode‰el ing. Václav Pavelka

„Janacek’s Jenufa revealed in all its glory”
(Janáãkova Její PastorkyÀa v celé své
slávû). Zvlá‰È obdivn˘ je jeho posudek o
v˘konu Karity Matily v roli JenÛfy a Anji
Siljy v roli Kostelniãky, o jejíÏ prosebné
arii k ·tevovi recenzent napsal, Ïe je
„moÏná“ jednou z nejvût‰ích nepﬁím˘ch
písní lásky v celém operním repertoiru.
Provedení New Yorské Metropolitní
opery bylo vysíláno v sobotu 25. ledna
odpoledne stanicí CBC Two. Tedy stejn˘
den, kdy Její PastorkyÀa mûla premiéru
v Torontu s Miroslavem Dvorsk˘m v roli
·tevy (zpíval ji uÏ v r. 1995) a Evou
Urbanovou v roli Kostelniãky. Doneslo
se mi, Ïe oba jsou skvûlí. Premiéra je
vyprodána, ale jsou je‰tû vstupenky na
dal‰í pﬁedstavení. Myslím, Ïe tento skvost
na‰í operní tvorby bychom se nemûli
nechat ujít. Já si ho rozhodnû ujít
nenechám a uÏ se stra‰nû tû‰ím.
***

Hned po zaãátku tohoto roku, 3. ledna
2003, zemﬁel v Montrealu pravdûpodobnû
ná‰ nejstar‰í krajan, kterého jsem
podezíral, Ïe byl nesmrteln˘, vzácn˘
ãlovûk a vlastenec, Ing. Václav Pavelka.
Pracoval na témûﬁ kaÏdém úseku
krajanského Ïivota: v âeskoslovenském
národním sdruÏení v Kanadû, v Sokolu,
které spoluzakládal a jejichÏ byl pﬁedním
funkcionáﬁem. Byl ﬁeditelem a uãitelem
âeské a Slovenské doplÀovací ‰koly,
zakladatelem a témûﬁ do smrti vedoucím
Klubu seniorÛ. A také hrál na cello,
zahrádkaﬁil a pomáhal radou i skutkem.
Ale nade v‰e byl vzorn˘m manÏelem
(jeho Ïena Vilma ho pﬁede‰la o dva roky
po 66 letém manÏelství), otcem, dûdou a
pradûdou. Bylo mu 101 a pÛl roku. Jeho
sté narozeniny jsme oslavili na 53.
Koncert SSK
Kongresu v Ottawû. Na leto‰ním, v
Jak
jsme
se
jiÏ nûkolikrát zmínili, bude v
Torontu, nám bude chybût. Jeho rodinû
souvislosti s leto‰ním Kongresem âeského a
vyslovujeme upﬁímnou soustrast.
Slovenského SdruÏení v Kanadû 23. kvûtna
***

â

Triumf Její pastorkynû

Tomuto, snad nejúspû‰nûj‰ímu
Janáãkovu dílu, trvalo dvacet rokÛ, neÏ
bylo provedeno Národním divadlem v
Praze. Letos Její PastorkyÀa slaví triumfy
mimo jiné v Lond˘nû, kde vy‰la nahrávka
z provedení v Královské opeﬁe v Covent
Garden v r. 1991 a v New Yorku a
doufáme, Ïe bude úspû‰ná i v Torontu,
kde jsme ji naposledy vidûli v r. 1995.
O nahrávce napsal recenzi v The Globe
and Mail 16. ledna 2003 Robert EveretGreen pod titulkem, kter˘ ﬁíká v‰ecko:

uspoﬁádán koncert „Hold rodné zemi“ v
MacMillan Theatre v Edward Johnson Building
(hned pod museem). Dnes hrstku dal‰ích
informací: koncert bude zahájen recitací
ãesk˘ch a slovensk˘ch básní ãleny Nového
divadla. Po nich Jana Fabiánová doprovázená
Josefem Musilem zazpívá nûkolik sv˘ch (a
na‰ich) oblíben˘ch písniãek, soubor Jiﬁího
Grosmana provede JeÏkovy skladby a první
ãást koncertu bude zakonãena slovensk˘m
skladatelem a pianistou Peterem Breinerem.
Po pﬁestávce vystoupí Small Chamber
Harmony, po nûm basista Karel Ludvík z
Montreálu a koncert uzavﬁe Antonín Kubálek.
Sál má 850 sedadel a musíme je v‰echny

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu
a okolí na frekvenci 530 AM
a to v sobotu od 19 hodin do 20 hodin
E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-799-3399

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.czech-slovak-assoc.ca
nebo www.cssk.satellite1-416.com

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

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

Telefon: (416) 538-5507
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

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

Tel.: 416-431-9477
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Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá za
správnost údajÛ v nich uveden˘ch.
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obsadit. Tak prosím, poãítejte s 23. kvûtnem
v 20:00.
Josef âermák
***

Soustrast velvyslance
S lítostí jsme pﬁijali zprávu, Ïe nás Václav
Pavelka náhle opustil. Jeho odchodem jsme
v‰ichni ztratili obûtavého ãlovûka, kter˘ po
dlouhá léta nezi‰tnû pracoval pro dobro ãeské
komunity v Montrealu a celém Quebeku.
Sv˘m nadhledem a moudrostí nám byl v‰em
oporou. BohuÏel nemáme jinou moÏnost, jak
se s ním rozlouãit a proto prosíme v‰echny,
kteﬁí ho znali a mûli rádi, aby mu spoleãnû
vûnovali tichou vzpomínku.
Velvyslanec âR v Kanadû Vladimír Kotzy
s manÏelkou a v‰ichni pracovníci
velvyslanectví
***

Venu‰e
s Rubicovou kostkou

Experimentální pﬁedstavení ãeské
dvojice Krist˘ny Lhotákové a Ladislava
Soukupa bude uvedeno v rámci
torontského Six Stages Festival, kter˘
probíhá od 28. ledna do 7. února.
Pﬁedstavení trvá asi 35 minut a mÛÏete
jej vidût v pátek 7. února a v sobotu 8.
února od 19:30 v Artword Theatre
Alternative, 75 Portland St. Toronto (Roh
King St. W a Portland). Podle Divadelních
novin se jedná o jedno z nejlep‰ích
pﬁedstavení tohoto druhu vyprodukované
v âeské republice. Z kaÏdého prodaného
lístku na festivalu jde dolar na obnovu
praÏského divadla ARCHA, které bylo
poniãeno povodnûmi a které je souãástí
tohoto mezinárodního projektu.
***

Kalendáfi

31.1. (pá) 20:00
4.2.(út) 19:00
7.2. (pá) 20:00
9.2. (ne) 14:00
L. Janáãek Její pastorkyÀa
Hummingbird Centre
***
1.2. (so) 20:00
·ibﬁinky
Hala kostela sv. Václava
***
3.2.(po) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
7.2. (pá) 19:30
8.2. (so) 19:30
Venu‰e s Rubicovou kostkou
Experimentální pﬁedstavení Krist˘na
Lhotáková a Ladislav Soukup
Artword Theatre Alternative, 75 Portland St.
Toronto
***
7.2. (pá) 20:00
8.2. (so) 16:00 a 20:00
9.2. (ne) 16:00
Milostné dopisy - Nové divadlo
Joe Workman Auditorium
1001 Queen St. W. Toronto
***
11.2. (út) 20:00
Milostné dopisy - Norman Rothstein Theatre
950 W. 41st Ave. -Vancoouver
***
22.2. (so) 19:00
Fa‰iangová veselice
Hala kostela sv. Pavla
***
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Ministr Flaherty kladnû zhodnotil
náv‰tûvu âR a Maìarska
Budape‰È-cnw-Na závûr své ãtyﬁdenní cesty
do âeské republiky a Maìarska ontarijsk˘
ministr prÛmyslu James Flaherty oznámil
23. ledna, Ïe je spokojen s úsilím vybudovat
obchodní spojení mezi Ontariem a dvûma
dÛleÏit˘mi obchodními partnery. „Podaﬁilo
se nám zv˘‰it zájem o ontarijské skvûlé
v˘robky a tak pomoci na‰í obchodní
komunitû.“ Jeho slova zaznûla tûsnû pﬁed
odletem do ‰v˘carského Davosu, kde se
zúãastnil Mezinárodního ekonomického fóra.
Ministr Flaherty nav‰tívil Prahu, Budape‰È
a Oroszlany v Maìarsku. V Praze jednal s
ministrem prÛmyslu a obchodu Jiﬁím
Rusnokem. Rozhovory se t˘kaly rÛzn˘ch
zpÛsobÛ, jak zv˘‰it obchodní propojení mezi
tûmito oblastmi. RovnûÏ se zde setkal s
pﬁedstaviteli mûsta, s kter˘mi jednal hlavnû
o tom, jak zlep‰it systém praÏské podzemní
dráhy (která byla po‰kozena loÀsk˘mi
povodnûmi- pozn. red.) RovnûÏ promluvil k
podnikatelÛm pﬁi setkání, které se konalo v
Kanadské obchodní komoﬁe. Dal‰í informace:
www.ontario-canada.com
***
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Czech &Slovak Institutions

Nenechte si ujít tradiãní

âeské velvyslanectví

Valent˘nskou zábavu

Czech Embassy

v Celts Pubu (u Maru‰ky)
2872 Dundas St. W.
Toronto, Ontario
Podûlte se s jin˘mi o smích a lásku
Pátek 14. února ve 20 hodin
Bude otevﬁeno dole i nahoﬁe
Pro dal‰í informace a rezervaci volejte

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450

416/766-4421

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

***
Restaurace Celts Pub
(kﬁiÏovatka Dundas W & Keele)
zve v‰echny pﬁíznivce dobré muziky na vystoupení
ãeského písniãkáﬁe

Milo‰e HÛlky
Pravidelnû vÏdy první sobotu v mûsíci
První vystoupení
1. února 2003 v 21:30
Usly‰íte písniãky od skupin Lucie, Kabát a Led Zeppellin a
také od Johna Lennona, Boba Dylana, Nohavicy, Plíhala,
NedvûdÛ a samozﬁejmû autorovy vlastní!
Vstupné: Symbolick˘ch pût dolarÛ!

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

Honorary consulates
of the Czech Republic
in Canada
Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
New address: 611-71st. Avenue SE.
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Toronto
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.
Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416-226-4528,
fax: 416-226-5679
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pﬁedchozím ohlá‰ení)

Sokol Toronto
Vás zve na ma‰karní bál

CIRKUS
HUMBERTO

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

1. února 2003
v Hale kostela sv. Václava
zaãátek ve 20 hodin
A zváni jsou:
artisté, Ïongléﬁi, provazochodci, akrobati,
moﬁské panny, hudebníci (trumpetisti
zvlá‰tû), krasojezdkynû, vzpûraãi a
lamÏeleza, krotitelé dravé zvûﬁe a jiné
havûti, klaunové, opice, lvi, medvûdi,
blechy, krajty…
Vstupné: masky 8 dolarÛ, ostatní 14.
Hraje D.J. Michal,
Vaﬁí Prague Deli
Rezervace vstupenek na tel. ãísle

416/488-8248.
Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny v pondûlí
27. ledna 2003 v 13:02
Pﬁí‰tíãíslo vyjde:
13. února 2003

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

Re6ie: Ladislav Smo4ek
P•TEK
7. února 2003
8 hod.

SOBOTA
8. února 2003
4 a 8 hod.

NED™LE
9. února 2003
4 hod.

Joseph Workman Auditorium, 1001 Queen St. W., Toronto
REZERVACE NUTNÉ!

363-7686 (den)
(416) 463-3182 (ve 4 er)
(416)

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
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První dáma ãeské divadelní scény hostem Nového divadla
Jana Hlaváãová a Petr Kostka v Milostn˘ch dopisech

Medical

Nenechte si ujít hereck˘ koncert! Ztracené ráje na‰ich snÛ a tuÏeb v tomhle komplikovaném svûtû, Zku‰ebna ve
Vinohradském jiskﬁí nebo Intimní veãer pro ãtenáﬁe dopisÛ - znûly titulky v denících oslovující uvedení Milostn˘ch dopisÛ
Alberta Ramsdella Gurneyho ve zku‰ebnû Vinohradského divadla v Praze, jejichÏ premiéra se uskuteãnila 7. bﬁezna 1996.

Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ
Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pﬁíchozím!
1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Dr. Petr Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.
Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípåtek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

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

POLYGON, Box 9021,
OTTAWA, Ont. K1G 3T8
Kanadsk˘ redaktor Milo‰ ·uchma,
tel.: (613) 824-7439, fax: (613) 834-8757

Hra, jeÏ byla poprvé uvedena v listopadu
1988 v Long Theatre v New Haven ve
státû Connecticut, slaví od svého vzniku
velké úspûchy po celém svûtû.
PﬁipomeÀme si jen, Ïe se v ní zaskvûly
tak velké herecké osobnosti, jak˘mi byly
Jean Simmonsová (Ofelie z Olivierovy
adaptace Hamleta), filmov˘ Ben Hur
Charlton Heston, GabinÛv nástupce v
postavû komisaﬁe Maigreta Bruno
Cremer, padouch J. R. z Dallasu Larry
Hagmann, Anouk Aimée a mnoho dal‰ích
hvûzd z Ameriky, Evropy, Asie i Austrálie.
V dobû, kdy sáhla dramaturgynû Divadla
na Vinohradech Jilana Souãková po
Milostn˘ch dopisech, stály jiÏ na vrcholu
divadelního zájmu. Na pﬁední herecké
osobnosti ãeské divadelní scény vsadil
tenkráte také reÏisér Ladislav Smoãek,
takÏe dnes mají na‰i diváci moÏnost v
této komorní hﬁe vidût vynikající Janu
Hlaváãovou a Petra Kostku.
“Milostné dopisy ve zku‰ebnû Divadla
na Vinohradech jsou vskutku inscenací
brilantní - díky kvalitnímu textu, ale
pﬁedev‰ím díky dvûma fantastick˘m
hereck˘m v˘konÛm Jany Hlaváãové a
Petra Kostky,” psal deník Svobodné slovo
jménem Aleny Tesárkové.
Milostné dopisy uvedlo Divadlo na
Vinohradech jako studiové pﬁedstavení
ve zku‰ebnû. Dopisy si pﬁed hrstkou (pro
necelou stovku divákÛ - pozn. autora)
divákÛ pí‰í ãi ãtou Jana Hlaváãová
(Melissa) a Petr Kostka (Andrew). Spolu
s reÏisérem L. Smoãkem stvoﬁili v
intimním, pro “veﬁejnou samotu” jakoby
pﬁedurãeném prostoru zku‰ebny (aÏ pod
stﬁechou divadelní budovy) umûleck˘ a
lidsk˘ svátek. Svátek krásného a
dÛvûrného slova, ale i stﬁídmû uváÏlivého,
a pﬁece filigránsky bohatého, smutkem I
radostí jiskﬁícího herectví,” napsala v MF
Dnes Helena Suchaﬁípová.

PﬁestaÀte platit ãinÏi!
Za peníze, které dáte nyní za ãinÏi
mÛÏete mít svÛj vlastní dÛm.
A pokud budete splÀovat podmínky,
mÛÏete ho koupit, aniÏ byste museli sáhnout
na zaãátek do penûÏenky.

Ceny stoupají, nenechte si je utéct!
Pro dal‰í informace a bezplatné konzultace
Volejte Ivana:

647/999-6123
Ivan Kazakow
Obchodní zástupce

Home Life/Realty
Centre Corp
Realtor Member

2579 Hurontario St., Mississauga, ON L5A 2G4
Tel.: 905/279-8300; Fax: 905/279-5344

„Jen dvû pohodlná kﬁesla a
reprezentativní stÛl, na zemi dva svazeãky
dopisÛ a nad nimi dva herci,“ ãteme v
kritice deníku ZN pod znaãkou -v‰-. „Jen
to musejí b˘t páni herci, aby utáhli cel˘
veãer, kter˘ není opravdu niãím jin˘m
neÏ
pouze
ãetbou
vzájemné
korespondence Melissy a Andrewa.“
Gurneyovi hrdinové nejsou Ïádné
skuteãné historické osobnosti. Jsou
v˘tvorem autorovy fantazie a domovem
budou v nûkterém ze spoﬁádan˘ch
americk˘ch malomûst, jeÏ on sám tak
dÛvûrnû zná.
Ostatnû, nahlédnûme jen krátce do
autorova Ïivotopisu: narodil se jako
druhorozen˘ 1. listopadu 1930, po
ukonãení ‰koly v New Hampshire a
pozdûji po dosaÏení stupnû bachelor v
roce 1952 ode‰el Gurney slouÏit do
Korejské války. SluÏbu ukonãil o tﬁi roky
pozdûji a rozhodl se pro studia na
dramatické ‰kole. Po svatbû v roce 1957
se s manÏelkou Mary odstûhoval do
Massachusetts, kde uãil na chlapecké
denní ‰kole angliãtinu a latinu. Pozdûji se
stal ãlenem fakulty vyuãující literaturu v
Cambgidge, av‰ak po nûkolika
vûdeck˘ch dovolen˘ch sice zÛstává jejím
ãlenem, nicménû jiÏ ﬁadu let neuãí.
A.R. Gurney je autorem ﬁady románÛ,
divadelních her a televizních scénáﬁÛ.
Hrdinové jeho pﬁíbûhÛ jsou vût‰inou lidé
tzv. stﬁední vrstvy americké spoleãnosti,
Ïijících v úhledn˘ch domcích s perfektnû
zastﬁiÏen˘mi trávníky, ve ãtvrtích, které
autor tak dÛvûrnû zná. K jeho
nejznámûj‰ím dílÛm patﬁí mj. Scény z
amerického Ïivota, Dûti, Zlat˘ vûk,
Jídelna, The middle Ages, Milostné
dopisy.
Pﬁedstavovat na‰im ãtenáﬁÛm paní Janu
Hlaváãovou povaÏuji za témûﬁ zbyteãné.
V‰ichni je‰tû nosíme v pamûti její osobní
setkání s námi v roce 1996, kdy se jako
host scény Nového divadla pﬁedstavila
hlavní rolí Opaly v inscenaci Opala je
poklad.
A abych pﬁiblíÏila ãtenáﬁÛm svÛj osobní
vztah k paní Hlaváãová, dovoluji si
ocitovat básníka a pﬁekladatele Jana
Zábranu, kter˘ v roce 1984, tehdy upoután
na nemocniãním lÛÏku, si do svého deníku
zaznamenal následující vyznání: „Jana
Hlaváãová, aÈ jsem chtûl nebo nechtûl,
byl mÛj ideál Ïenské krásy. Od chvíle,
kdy jsem ji na poãátku 60. let vidûl v
prvním filmu... Pak hrála v mém pﬁekladu
Gorkého Posledních, které v Tylovû
divadle reÏíroval Alfréd Radok, ale
pﬁestoÏe jsem na nûkolika zkou‰kách
byl, nepodaﬁilo se mi s ní seznámit, jen
jsem trnul a v‰echno se ve mnû svíralo
nad tím, jak je tahle Ïenská krásná, jak je
pro mne krásná, jako by nûjak˘m
záhadn˘m zpÛsobem v sobû spojovala
v‰echno, co se pro mne od dûtství ustálilo
v absolutní pﬁedstavu Ïádoucí Ïeny...
Ach, Jana Hlaváãová!“ (Pﬁevzato z kníÏky
Marie Valtrové Herci lásky a osudu.)
âtenáﬁ mi zajisté odpustí tûch pár
pﬁejat˘ch ﬁádkÛ, ale právû tyto naprosto
vûrnû vystihují i moje pocity - prosím pﬁi
vûdomí, Ïe jsem skuteãnû naprosto
normální Ïena. Ostatnû, mnoh˘m dal‰ím
se staly jejich vzory tﬁeba Sophia
Lorenová, Claudia Cardinalová nebo
Brigite Bardotová. Proã tedy ne
kultivovaná a Ïensky krásná paní

Hlaváãová, s níÏ se spojuje na desítky
krásn˘ch filmov˘ch, divadelních,
rozhlasov˘ch aj. rolí, jimiÏ oslovila nejen
mû. PﬁipomeÀme si napﬁ. Mefistofeles ve
filmu Kam ãert nemÛÏe, Isabella ve hﬁe
bratﬁi âapkÛ Lásky hra osudná (na scénû
ND), Terezka v Petﬁínské romanci, Eva
Filipová ve filmu V‰ude Ïijí lidé, Eva
Kastnerová v Nebezpeãném vûku,
Hermie ve Snu noci svatojánském, v
rozhlasové hﬁe Rozmarné léto jako Anna,
Mirandolina v Goldoniho Mirandolinû, Iris
v Ze Ïivota hmyzu, v televizním filmu
Smrt a BlaÏená paní, v televizní komedii
Ohnivé Ïeny se vracejí, Andûla v seriálu
Byl jednou jeden dÛm… a mnohé dal‰í.
Jenom prosté vyjmenování by vyÏádalo
nejménû tﬁi rukopisné stránky.
Paní Hlaváãové byl v kvûtnu 1985 udûlen
titul ZaslouÏilá umûlkynû a v roce 1988
titul Národní umûlkynû, ale 5. prosince
1989 i s manÏelem Luìkem Munzarem,
rovnûÏ vûhlasn˘m ãesk˘m hercem, se
titulÛ Národní umûlkynû a ZaslouÏil˘
umûlec zﬁíkají. TûÏkou dobou pro ní byl
dobrovoln˘ odchod z první ãeské scény
Národního divadla v listopadu 1990, coÏ
je ov‰em na dal‰í a ne krátk˘ ãlánek…
obdivuhodná Ïena obdivuhodného
talentu a je‰tû obdivuhodnûj‰ího
charakteru.
Pan Petr Kostka, ‰armantní muÏ, idol
Ïen v‰ech vûkov˘ch kategorií. JiÏ ve
tﬁetím roãníku studií na Akademii
múzick˘ch umûní zaskoãil za Eduarda
Cupáka v Mesterháziho Monice. „Tím
okamÏikem bylo odstartováno mé ‰Èastné
vykroãení na dráhu hereckou,“ vyznává
se herec v kníÏce Ornestinum Marie
Valtrové. „Pan ﬁeditel Ornest mi nabídl
angaÏmá (v tehdej‰ích Mûstsk˘ch
divadlech praÏsk˘ch - pozn. autora) vzdor
tomu, Ïe jsem ‰kolu je‰tû nedostudoval,
a já tuto nabídku pﬁijal, aniÏ jsem vÛbec
tu‰il, do jak kvalitního souboru pﬁicházím.
AÏ ãasem jsem také pochopil, na jak
vysoké úrovni se tento soubor nachází a
pﬁedev‰ím, jak neb˘vale noblesní vztahy
mezi herci tohoto souboru panují. A
uvûdomil jsem si, co znamená pracovat
v souboru tak kultivovan˘ch lidí, jak˘mi
byli kupﬁíkladu Václav Voska, Svatopluk
Bene‰, Jaroslava Adamová, Felix Le
Breux, Jaromír Spal nebo Josef Kemr.
Jenom stát vedle nich na jevi‰ti, jenom
zachycovat útrÏky jejich váÏn˘ch
rozhovorÛ o divadle, o Ïivotû, ãi sledovat
jejich váÏné i neváÏné zábavy ve chvílích
odpoãinku, to v‰e nás mladé formovalo a
vychovávalo jak profesnû, tak i obãansky.“
Petr Kostka má na svém seznamu desítky
divadelních rolí a neménû tolik rolí
filmov˘ch, televizních, rozhlasov˘ch.
Bude pro kaÏdého z nás velkou ctí setkat
se s tûmito umûlci na scénû Nového
divadla. Pﬁijìte se na ten hereck˘ koncert
podívat. Pﬁijìte se potû‰it tím nádhern˘m
souznûním du‰í s postavami, které nikdy
neexistovaly, anebo snad pﬁesnûji existují
v‰ude a existovaly vÏdycky - v kaÏdém z
nás.
NezapomeÀte si rezervovat vstupenky
na tel.: (416) 363-7686 pﬁes den, naveãer
pak na tel. (416) 463-3182. Premiéra se
odehraje v pátek 7. února ve 20 hod.,
reprízy pak v sobotu 8. února v 16 a ve 20
hodin a v nedûli 9. února jen v 16 hodin.
Vûra Kohoutová
***
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Denní kronika
25.1.2003
Potupen˘ Zeman prchl z
Hradu
Praha-právo/ada, mig, gö-Ani
napodruhé se minul˘ pátek nepodaﬁilo
poslancÛm a senátorÛm zvolit ve tﬁech
kolech nového ãeského prezidenta.
Nejvût‰í potupy se doãkal na PraÏském
hradû sebevûdom˘ Milo‰ Zeman, kter˘
vypadl hned v prvním kole, neboÈ nedostal
hlasy od sv˘ch soc. dem. oponentÛ.
Nevyãkal ani oficiálního vyhlá‰ení
v˘sledkÛ, bez podání ruky sv˘m rivalÛm
opustil tajnû Hrad a zmizel. ZemanÛv
debakl zpÛsobil roztrÏku mezi soc. dem.,
jejichÏ ãást spolu s nûkter˘mi komunisty
dala hlasy radûji Václavu Klausovi, aby
zabránila návratu expremiéra z Vysoãiny
do nejvy‰‰ích pater politiky. Podle hlasÛ,
které získal Klaus ve v‰ech tﬁech kolech,
je jisté, Ïe ho nevolili jen ãlenové ODS,
ale i zákonodárci dal‰ích stran. Zeman
obdrÏel ve Snûmovnû 78 hlasÛ, coÏ je
dvakrát tolik co v minulé volbû soc. dem.

Internet

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

***

Aktualizované stránky
Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
âSSK
Zpravodajství Ústﬁedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû

www.cssk.satellite1-416.com

***
Nové divadlo
Co se chystá, popﬁípadû co se hrálo v
torontském Novém divadle

www.divadlo.satellite1-416.com

***
NHL
Zpravodajství
z posledního zápasu v Torontû

www.nhl.satellite1-416.com

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

Masarykova doplÀovací ‰kola

kandidát Jaroslav Bure‰, ale v Senátu
expremiér získal jen pût hlasÛ (Bure‰ 7).
Blízko mûl ke zvolení Klaus, kter˘ po
prvním rozstﬁelu postoupil dál s
Jaroslavou Moserovou, favoritkou lidovcÛ
a US-DEU. Klaus po zbûsilém lobbování
získal ve tﬁetím kole v obou komorách
celkem 127 hlasÛ, takÏe ke zvolení mu
chybûlo pﬁi stoprocentní úãasti jen 14
hlasÛ. Moserovou ve finále podpoﬁilo
celkem 65 poslancÛ a senátorÛ.
Kandidátka ve v‰ech kolech dostala
vût‰inu v Senátu, zatímco Klaus bodoval
pouze v dolní komoﬁe. “Nenechám se
odradit. Nedopustím, aby zde vznikla
parafráze hry Nejsilnûj‰í, máte padáka!”,
reagoval po volbû ve ·panûlském sále
Klaus. V˘slovnû ﬁekl, Ïe pÛjde do tﬁetí
volby nepﬁímé i do pﬁípadné volby pﬁímé.
Druhé a tﬁetí kolo bojkotovala osmdesátka
poslancÛ. Sociálním demokratÛm a
KSâM nakonec vy‰la taktika, kdy vy‰krtali
Klause, volbu zablokovali a otevﬁeli tak
cestu k tﬁetímu pokusu.
Parlament se tak podle pﬁedbûÏn˘ch
dohod sejde je‰tû jednou, ke tﬁetí nepﬁímé
volbû, jejíÏ termín zatím není jasn˘. Ústava
Ïádnou lhÛtu neurãuje. Vládní koalice
zvaÏuje postavit spoleãného kandidáta,
aby se tak pﬁede‰lo opakovanému fiasku
a Hrad byl koneãnû obsazen.
V kuloárech se neoficiálnû zaãalo hovoﬁit
o vicepremiérovi Pavlu Rychetském, kter˘
je pro mnohé pﬁijatelnou osobností, kter˘
ale dﬁíve dával najevo, Ïe by funkci nevzal.
ODS ústy svého místopﬁedsedy Jana
Zahradila naznaãila, Ïe bude preferovat
pﬁímou volbu s Klausem. KvÛli nedohodû
parlamentních stran je tak nyní jisté, Ïe
nûkteré prezidentské pravomoci na
pﬁechodnou dobu pﬁevezmou premiér
Vladimír ·pidla a pﬁedseda Snûmovny
Lubomír Zaorálek, takÏe vût‰inu
ústavních institucí bude mít v rukou soc.
dem. Mandát Václava Havla totiÏ konãí
2. února.
***

První hara‰ení u soudu
nepro‰lo

Praha-právo/Lenka Kadeﬁávková-První
Ïaloba v âesku na téma sexuálního
hara‰ení
u
soudu
neuspûla.
Sedmadvacetiletá ﬁidiãka tramvaje
Terezie ·torkánová Ïádala pﬁed
obvodním soudem pro Prahu 9 od
Dopravních podnikÛ omluvu za to, Ïe její
nadﬁízen˘, osmapadesátilet˘ Franti‰ek
Hoskovec, ji podle jejího pﬁesvûdãení
sexuálnû obtûÏoval na pracovi‰ti, kdyÏ ji
k sobû pﬁitiskl. Soud sice vãera ve svém
rozsudku konstatoval, Ïe Hoskovec se
“skuteãnû dopustil nevhodného jednání,
které mohla Ïena vnímat jako uráÏlivé,

ale na druhou stranu incident nemûl
sexuální povahu”, a Ïalovan˘ podtext
incidentu tak odmítl. “Jednání zﬁejmû
odporovalo i dobr˘m mravÛm, ale
nejednalo se o diskriminaãní záleÏitost,”
dodal pﬁedseda tﬁíãlenného senátu v
Praze 9 ·tûpán Hnaníãek.
Podle shodné v˘povûdi ·torkánové a
dal‰ích svûdkÛ k spornému incidentu
do‰lo pﬁedloni v bﬁeznu poté, co Ïena
sepsala protokol kvÛli kravatû, kterou si
ten den zapomnûla obléci. Technik jízdy
ji následnû chytil za ramena a pﬁitiskl k
sobû tak, Ïe se ho dot˘kala Àadry. ¤idiãka
ho odstrãila se slovy, Ïe nûco takového si
nesmí dovolit. Na to muÏ odvûtil, Ïe
“nevûdûl, Ïe na ni nesmí sahat”.
·torkánová chtûla pÛvodnû celou
záleÏitost vyﬁe‰it v rámci Dopravních
podnikÛ, nicménû muÏ se jí odmítl omluvit,
a tak se rozhodla Ïalovat ho. “Mnû nejde
o peníze, já Ïádám jen omluvu. Prostû
nechci, aby na mne mohl kdokoliv sahat,”
tvrdila sedmadvacetiletá blond˘na, která
dodnes pracuje ve vozovnû Motol.
Îalobkyni omluva nepﬁíslu‰í, znûlo ov‰em
rozhodnutí soudu.
Tﬁíãlenn˘ senát vãera vynesl pouze
rozsudek. “V podstatû jsme spokojení.
Soud ani nemohl panu Hoskovcovi naﬁídit
omluvu,” okomentovala rozhodnutí
soudcÛ právní zástupkynû dopravních
podnikÛ Eva DoleÏalová. V pﬁípadû totiÏ,
Ïe by soud rozhodl opaãnû, omluvit by se
mûl ‰éf DP. Sedmadvacetiletá
·torkánová také nepÛsobila zklamanû.
“Soudce ﬁekl v soudní síni, Ïe nevhodné
chování tam bylo a bylo prokázáno, a o to
‰lo. Já jsem sama uÏ dﬁíve ﬁekla, Ïe o
vyloÏenû sexuální chování ne‰lo.
Odvolávat se ale asi budu,” uvedla.
Îalovat sexuální obtûÏování lze v âeské
republice od poãátku roku 2001, kdy toto
diskriminaãní chování bylo zakotveno v
novele zákoníku práce. Tento pﬁípad je
podle dostupn˘ch informací precedenãní.
Dosud soudy ﬁe‰ily tyto záleÏitosti pouze
po trestní linii. Mezi nejznámûj‰í patﬁí
pﬁípad z Univerzity Palackého v
Olomouci, kde odborn˘ asistent tamní
pﬁírodovûdecké fakulty sexuálnû
obtûÏoval dvacetiletou studentku. V roce
1999 ho pak olomouck˘ krajsk˘ soud
pravomocnû odsoudil k osmimûsíãnímu
podmínûnému trestu. Fakt, Ïe incident u
dopravních podnikÛ byl precedentem,
dokládaly i od poãátku neujasnûné
postoje soudÛ. Obvodní soud se nejprve
odmítl kauzou zab˘vat a musela o tom
rozhodnout aÏ odvolací instance, která
pﬁikázala sv˘m podﬁízen˘ch vûc
projednat..
***

1-416

Financial
Kursovní lístek
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Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540
E-mail: emestic@hotmail.com

Business

ABE
Elektronická kompjuterová
tiskaﬁská sazba v 11 jazycích
na poãkání
Manuelní sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.
Pouze z perfektních strojopisÛ!
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abrezina4222@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech
Republic Chamber
of Commerce
Kanadsko- ãeská
obchodní komora
740 Spadina Ave.
Toronto, On. M5S 2J2
Tel.: (416) 929-3432
Fax (416) 925-1940
E-mail: trade@ccrcc.net

PACE Savings & Credit Union Limited - Czechoslovak Branch
(B˘valá Kampeliãka)
Nyní budete moci pouÏívat
Debitní kartu pro ATM
PouÏívat internetu k pﬁevodu penûz
Telefonní pﬁevody a placení úãtÛ
V˘hodné pro jednotlice i malé podniky
Vklady jsou poji‰tûné do 100 000 dolarÛ
u Deposit Insurance Corporation of Ontario

se koná v Torontû v kostele
sv. Václava (496 Gladstone Ave.)
kaÏdou sobotu od 9 do 11 hodin.
Info: L. âarková: (416) 536-5342
Ve Scarborough se vyuãuje v sobotu
od 9:30 do 12:00 v Cornell Jr. Public
School, 61 Holmfirth Terrace
Informace MMI: (416) 439-4354

Vyuãovanie slovenského jazyka
pre deti - zdarma!!!
V sobotu od 9:30 do 12:00 hod.
v St. Bernadette School,
1201 Heritage Bay, Oakville
Informace Viera Banková:
905-337-7457.

satellite

Czech Press

E-mail: pace.infor@pacecu.com

Czechoslovak Branch

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2

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

Czech Press
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Úãetnictví pro malé
podniky i jednotlivce
Volejte Evu:
905-790-1190
1230-2

Voláte do âeska?
Jenom 10 centÛ za minutu?
Voláte pﬁímo:
011-420… atd.
Kanada 7 centÛ za minutu
MÛÏete mít
5 centÛ veãer a víkendy.
První mûsíc:
60 minut zdarma!
Volejte Václava
416/621-5948
1229-2

27.1.2003

Zeman do tfietí volby
nenastoupí
Vysoãina-právo/Pavel BlaÏek-Expremiér Milo‰ Zeman vãera po návratu na
svou chalupu na Vysoãinû odmítl
jakoukoli moÏnost své nominace a
kandidatury do tﬁetí volby prezidenta.
“âlovûk má hledat dÛvody neúspûchu u
sebe, a ne u druh˘ch. Mojí hlavní chybou
je to, Ïe se mi nepodaﬁilo pﬁesvûdãit
zhruba dvacet aÏ pûtadvacet
sociálnûdemokratick˘ch poslancÛ, aby
nevolili Václava Klause. Je samozﬁejmé,
Ïe za této situace nepÛjdu do tﬁetí volby.
Dûkuji v‰em ãlenÛm sociální demokracie,
kteﬁí mnû ve vnitrostranickém referendu
vyjádﬁili dÛvûru a tím i ãest ucházet se
jako kandidát âSSD o funkci prezidenta,”
ﬁekl Zeman v nedûli zpravodaji Práva ve
své chalupû.
Expremiér uvedl, Ïe z rodinn˘ch dÛvodÛ
nebyl v pátek po volbû a v sobotu pro
média dosaÏiteln˘. “Shodou okolností
jsem mûl v sobotu jmeniny. Oslavil jsem
je v úzkém rodinném kruhu,” poznamenal.
Îádost Práva o poskytnutí rozhovoru
odmítl. “Nemám nyní v úmyslu vést
rozhovory s médii,” odpovûdûl. ZdÛraznil,
Ïe se nebude vyjadﬁovat ani k situaci

Pﬁátelé, volejte

do âeské republiky
za pouh˘ch

10 centÛ za minutu!
* Ïádná volací karta
* Ïádné vytáãení pﬁedãísel
* Ïádné ãekání
Servis obdrÏíte na telefonním ãísle 1-877-673-3795
po pouÏití I.D. # 8317116112 (Gyurik)
Pak uÏ jen kdykoliv vytoãíte 011-420…
Otázky rád zodpoví Milan: (613) 248-3596.
1228-2

uvnitﬁ sociální demokracie, ani k v˘rokÛm
politikÛ a komentáﬁÛm médií k páteãní
druhé prezidentské volbû, ve které
neuspûl zﬁejmû jen proto, Ïe mu asi tﬁetina
poslancÛ âSSD nedala svÛj hlas. “Slib,
Ïe stranû v kritické chvíli pomÛÏu, jsem
úãastí ve druhé volbû prezidenta dodrÏel.
To je pro mû ve vztahu k ﬁadov˘m ãlenÛm
sociální demokracie podstatné,” uzavﬁel
Zeman strohé komentování své páteãní
prohry ve volbû prezidenta. Dodal, Ïe se
nyní tû‰í, aÏ napadne více snûhu, aby se
mohl na bûÏkách vydat po lyÏaﬁsk˘ch
stezkách Vysoãinou.
***

Motejl chce jít do boje
o Hrad
Ombudsman má podmínku: chce b˘t
kandidátem celé vládní koalice
PRAHA-lidovky/aja,
sib,á-Jana
Kalinová-Ombudsman Otakar Motejl v
nedûli potvrdil svÛj dﬁíve ohlá‰en˘ úmysl
- chce kandidovat ve tﬁetí prezidentské
volbû. Ov‰em pouze jako spoleãn˘
kandidát sociální demokracie, KDU-âSL
a US-DEU.
„Kandidát by mûl b˘t koaliãní. Jestli má
b˘t volbû dána urãitá váÏnost, tak metoda,
Ïe si kaÏdá strana vybere svého
kandidáta, je z hlediska platné ústavní
úpravy bez nadûje na úspûch,“ uvedl
Motejl v rozhovoru pro LN. Pokud by ho
navrhli pouze lidovci ãi unionisté,
kandidaturu by nepﬁijal. Odmítá se rovnûÏ
zúãastnit volby pﬁímé. „Pﬁímou volbu si
nedovedu pﬁestavit,“ uvedl.
O pﬁípadném spoleãném kandidátovi
budou zítra jednat ‰éfové a první
místopﬁedsedové vládních stran. Podle
prvních reakcí Motejl pﬁedstavu
prÛchodného kandidáta splÀuje.
Podporuje ho pﬁedseda âSSD Vladimír
·pidla i ‰piãky KDU-âSL.
Jistou komplikaci v‰ak pﬁedstavuje
postoj nejmen‰í vládní strany US-DEU.
Pro pﬁímou volbu se vãera vyslovil ‰éf
strany Petr Mare‰. Ministr Pavel Nûmec
ãi senátor Robert Koláﬁ naopak podporují
tﬁetí volbu. „Otakar Motejl by byl vhodn˘m
kandidátem, to trvá,“ uvedl Koláﬁ.
***
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V EU pfiestane b˘t lososí
maso rÛÏové

BRUSEL-lidovky/ãtk-Tradiãní sytû
rÛÏovooranÏová barva lososího masa se
v unii stane minulostí. V zajetí chovan˘m
rybám je totiÏ umûle podáván pigment,
kter˘ zaji‰Èuje stejnou barvu masa, jako
mají v pﬁírodû Ïijící jedinci. Látka v‰ak
mÛÏe lidskému organizmu ‰kodit.
Milovníci lososího masa si zﬁejmû budou
muset zvyknout na to, Ïe nebude mít
tradiãní sytû rÛÏovooranÏovou barvu. U
umûle chovan˘ch lososÛ totiÏ v˘robce
zabarvení rybího masa získává synteticky
- zkrmováním pigmentu canthaxanthinu.
Barvivo v‰ak má dlouhodobû negativní
úãinky na lidsk˘ zrak. Evropská komise
proto dnes pﬁijala smûrnici, která sniÏuje
maximální pﬁípustn˘ obsah canthaxanthinu v krmivech.
RÛÏovou barvu ztratí nejen lososí maso,
ale i nûkteré drÛbeÏí produkty. Pigment
se totiÏ podává také nosnicím kvÛli syté
barvû vajeãného Ïloutku.
“Lososi Ïijící v pﬁírodû mají rÛÏové maso,
protoÏe se Ïiví hlavnû garnáty. Lososi
chovaní na maso jsou ale krmeni jinak,”
vysvûtlila dnes mluvãí komise Beate
Gminderová.
Gminderová neupﬁesnila, jak mÛÏe
canthaxathin pÛsobit na lidsk˘ zrak, v
jakém ãasovém období, a jaká mnoÏství
je potﬁeba zkonzumovat. “Víme, Ïe
existuje moÏn˘ dlouhodob˘ dopad na
lidsk˘ zrak, kter˘ nelze kvantifikovat, proto
se snaÏíme co moÏná nejlépe toto riziko
sníÏit,” podotkla. Podle vûdcÛ existuje
spojení mezi konzumací tohoto pigmentu
a problémy lidské sítnice.¨
***

âesk˘
kalendáﬁ 2003

JiÏ poosmé vy‰la ãtivá a oblíbená kníÏka
(176 stran), která pﬁiná‰í ãlánky a
zajímavosti z ãeské historie, písniãky,
recepty, obrázky, ver‰e, kﬁíÏovky a
mnoho dal‰ího poãtení. Jsou tu napﬁíklad
ãlánky o Dobrovském, Jungmannovi,
Sabinovi, Vrchlickém, o ãesk˘ch králech
a kníÏatech, o královsk˘ch korunovaãních klenotech, o poutích, o
oborách, o houbách aj.
Objednávky posílejte do redakce
Legerova 61, 120 00 Praha 2, tel. 224941-149 (také fax a záznamník) 224941-976 (pﬁes vrátnici, kde je moÏno
nechat vzkaz), nebo po‰lete e-mail:
strizovska@seznam.cz
Cena je v zámoﬁí 10 USD i s leteck˘m
po‰tovn˘m, event. v pﬁepoãtu. Platit je
moÏno ‰ekem (v tom pﬁípadû prosíme 3
dolary navíc) ãi pﬁevodem na úãet:
241597389/0800 (âs. spoﬁitelna,
Verneﬁická 408, 190 00 Praha 9, CR).
Dûkujeme pﬁedem za Vá‰ zájem!
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Na vnútre sú ìal‰ie
odposluchy, SIS na ist˘ ãas
odstavila systém
BRATISLAVA-sme/MONIKA ÎEMLOVÁPolicajt z odboru odposluchov na ministerstve
vnútra vo ‰tvrtok a v piatok vraj na‰iel ìal‰ie
neÏelané odposluchy. Niekto ich pripojil k
legálne odpoãut˘m hovorom tak ako v prípade
rozhovoru predsedu ANO Pavla Ruska s
redaktorom denníka SME.
Hovorca ministra vnútra Boris AÏaltoviã
oznámil, Ïe záznamy uÏ dostal vy‰etrovateº.
„NevyÏiadan˘m záznamom ch˘bajú dáta,
ak˘mi sú ãísla volajúceho a volaného, ãas
hovoru a ìal‰ie,“ povedal. O aké rozhovory
ide, neprezradil, lebo je to tajné. Policajti sa s
podobn˘m prípadom e‰te nestretli.
Zariadenie backend, na ktorom sa
odposluchy objavili, spravuje Slovenská
informaãná sluÏba. Jej riaditeº Vladimír Mitro
v‰ak tvrdí, Ïe SIS nie je správcom uÏ viac ako
dva roky.
***
Dzurinda mal vá ny rozhovor s

Ï

Weiserom
BRATISLAVA-sme (joã) - DôleÏit˘ rozhovor
viedol v nedeºu premiér Mikulá‰ Dzurinda s
americk˘m veºvyslancom Ronaldom
Weiserom. Premiér chce o obsahu rozhovoru
najprv informovaÈ ústavn˘ch ãiniteºov. „Bola
to váÏna informácia, bola to váÏna diskusia,“
povedal.
Weiser odovzal slovenskému premiérovi
americkú nótu k irackej kríze. Najneskôr dnes
by malo byÈ známe, ãi USA Ïiadali o slovenskú
podporu zásahu v Iraku, napísali agentúry.
Dzurinda nepriamo USA podporil, keì
povedal, Ïe kaÏdá krajina i ãlen NATO má
právo postupovaÈ individuálne, keì sa tak
rozhodne.
Americkou ÏiadosÈou o pomoc sa Slovensko
podºa Dzurindu musí zaoberaÈ a zamyslieÈ
sa, „do akej hæbky a ‰írky túto spoluprácu
ponúknuÈ“.
Veºvyslanec Weiser Dzurindu nav‰tívil len
krátko pred t˘m, ako sa premiér stretol s
ministrom zahraniãn˘ch vecí Eduardom
Kukanom a ministrom obrany Ivanom
·imkom, aby prebrali otázky o vstupe krajiny
do NATO.
Dzurinda po stretnutí netajil, Ïe nie je
spokojn˘ s poklesom podpory pre vstup, ktorá
sa v januári oproti októbrovému prieskumu

Slovak Press
ÚVVM zníÏila z 50 na 46 percent. Poãet
odporcov vstupu vzrástol zo 44 na 48 percent
op˘tan˘ch.
„Nie je to dramatické, moÏnoÏe ‰peciálne v
tomto období to nie je ani niã, ão by sa nedalo
pochopiÈ. Na druhej strane nechceme to ani
podceniÈ, nechceme sa tváriÈ, Ïe si tento jav
nev‰ímame,“ povedal. Poznamenal, Ïe v
ostatnom období sa o NATO a o moÏnostiach
Slovenska zabezpeãiÈ svoju obranyschopnosÈ objavilo v médiách veºa
skreslen˘ch informácií.
Premiér sa neobáva, Ïe podpora klesla,
„lebo si to obãania nebodaj rozmysleli“.
Nemyslí si ani, Ïe pokles majú na svedomí
argumenty odporcov ãlenstva v NATO, ktorí
rozbehli petiãnú akciu za vypísanie referenda
o vstupe do aliancie. „Skôr si myslím, Ïe
loptiãka je na na‰ej strane.“
Podºa neho treba, aby sa intenzívnej‰ie
hovorilo, o ãom aliancia je a preão je pre na‰u
budúcnosÈ ãlenstvo v nej nevyhnutné.
Dzurinda oboch ministrov poÏiadal, aby urãili,
ão sa dá v tomto smere urobiÈ.
Podºa Dzurindu by sa malo hovoriÈ o tom, Ïe
ãlenstvo v aliancii nijako nesúvisí s udalosÈami
v Iraku, ako aj o tom, „Ïe nie je nijakou
náhodou, Ïe sa automobilka Peugeot-Citroen
rozhodla investovaÈ na Slovensku práve po
summite NATO“.
Ku kauze odpoãúvanie podpredsedu
parlamentu Pavla Ruska sa Dzurinda odmietol
vyjadriÈ s t˘m, Ïe nebola témou rokovania.
***

Schuster podporil budúce
rozhodnutia vlády k Iraku
BRATISLAVA-sme/sita-Premiér Mikulá‰
Dzurinda telefonicky informoval prezidenta
Rudolfa Schustera o americkej nóte k irackej
kríze, ktorú mu odovzdal americk˘ veºvyslanec
Ronald Weiser. Schuster vopred podporil
v‰etky kroky vlády. Podºa prezidentovho
hovorcu Jána Füleho chce premiér napriek
tomu budúce rozhodnutia konzultovaÈ s
hlavou ‰tátu. Premiér mal informovaÈ aj
predsedu parlamentu a koaliãn˘ch partnerov.
***

Fila, Rúfus, ale aj
Ferenãuhová ãi Lahav

Bratislava-sme/ALEXANDER BALOGHPo pravidelnom koncoroãnom vymietaní
kníhkupectiev, ktoré sú tradiãn˘m zdrojom
vhodn˘ch vianoãn˘ch darãekov (hoci neraz

aj poslednou nádejou zúfalcov, ão zasa
raz nestihli vymyslieÈ ãi zohnaÈ to, na ão sa
mesiace chystali), sa uÏ nad˘chli nielen
milovníci literatúry, ale predov‰etk˘m
vydavatelia. Na kniÏn˘ch pultoch pribudli
nové tituly ãi e‰te s vlaÀaj‰ím vroãením,
alebo uÏ prvé knihy z tohtoroãn˘ch
ediãn˘ch plánov. O tom, ão sa v najbliÏ‰om
ãase objaví z pôvodnej slovenskej literatúry,
sme sa informovali u niektor˘ch
vydavateºstiev.
Vo vydavateºstve Petrus sa kompletizuje
literárne dielo slovenského „prekliateho
básnika“ a „smutného mnícha“ Rudolfa
Dilonga. Po zväzkoch Hviezdy a smútok a
Cesty a stesky to bude tretia ãasÈ PieseÀ
lásky. Podºa slov majiteºa vydavateºstva
Petra Chalupu pripravil editor Július
Pa‰teka tentoraz v˘ber z Dilongovej prózy.
Oãakávanou lahôdkou pre vyznavaãov
literatúry i v˘tvarného umenia bude kniha
Rudolfa Filu Cestou, obsahujúca ‰túdie,
recenzie, eseje, príhovory k vernisáÏam a
ìal‰ie texty tejto renomovanej slovenskej
v˘tvarníckej osobnosti, samozrejme, v
publikácii nebudú ch˘baÈ autorove kresby
a skice.
Drewo a srd pripravuje debutovú zbierku
básní filmovej vedkyne a prekladateºky
Márie Ferenãuhovej Skryté titulky, ktorá je
podºa nej nepokojn˘m cestovaním,
kyvadlov˘m pohybom medzi miestami,
bytmi, ºuìmi, medzi v‰ednosÈou a jej
nástojãiv˘m odmietaním. Text je
fragmentárny, delen˘ do struãn˘ch
odsekov na pomedzí poézie a prózy, a
predsa vytvárajúci kontinuum: od prv˘ch
básní, ão pôsobia dojmom akejsi
dobrovoºnej, pov˘‰enej nekomunikatívnosti a prehnanej váÏnosti autorka
postupne ãoraz viac odbieha k ich
odvrátenej tvári, na ktorej vÏdy vidieÈ nejakú
grimasu: od bolestného sebaºútostivého
ú‰kºabku aÏ po cynick˘ ú‰krn. K˘m
Ferenãuhová v beletrii debutuje, Michalovi
Habajovi vyjde uÏ ‰tvrtá zbierka, nazvaná
Básne pre m⁄tve dievãatá.
Vydavateºstvo Slovensk˘ spisovateº
prichádza s klasikmi - vo februári ponúkne
knihu Ma‰e Haºamovej Milému, kde sú
básne z jej prv˘ch dvoch zbierok Dar a

Petr ChudoÏilov: Requiem za americk˘ kabát
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âerven˘ mak, a novú zbierku Milana
Rúfusa âakanka. Pripravuje sa zbierka z
pozostalosti Vincenta ·ikulu Za odchodom
orgovánu a potom kniha Antona BaláÏa
Bohovia roãn˘ch období, autorov debut z
roku 1971, ktor˘ bol vzápätí zo‰rotovan˘,
obohaten˘ o niekoºko textov, ktoré v tom
ãase nemohli vyjsÈ.
Najnov‰ím titulom z vydavateºstva
Kolomana Kertésza Bagalu budú memoáre
popredného izraelského Ïurnalistu
slovenského pôvodu Yehudu Lahava
Zjazven˘ Ïivot.
TáÀa Keleová-Vasilková vo svojom
najnov‰om
románe
Pozlátka
(vydavateºstvo Ikar) predstavuje osud
krásnej, no sebeckej mladej Ïeny a rozpad
jej navonok ‰Èastnej rodiny. Príbehom lásky
z ªubietovej prichádza v Ikare Peter Holka
v románe Prekliatie.
Ako informoval Albert Marenãin,
najnov‰ou pôvodnou slovenskou knihou
jeho vydavateºstva PT bude Z kuchyne
pre‰porsk˘ch vodníkov od Petra
·evãoviãa.
***

Restaurants-Deli's

Ruppelt
European Deli
258 Markham Rd.
Scarborough, On.
M1J 3C5
416/266-7328

Vám ponúka predaj
* domácich klobás, salámov a párkov
* ãerstvého mäsa
* ‰alatov
* eurposk˘ch cukrovinek
KaÏd˘ ‰tvrtok - Seniors Day - 10%
off!!!

Otvoreno:
Út.-st.: 9:00-18:00
‰t.-pia: 9:00-19:00
so: 8:00-17:00

Dovoz potravin z âech, Moravy
a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

416-504-5787

Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU. Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

7

638 QUEEN ST. W.
TORONTO, ONT. M6J 1E4
* PraÏské uzeniny
* Cukráﬁské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy
* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla
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Paralela s rokem 1926 ...
TûÏko si umím pﬁedstavit, jak by dneska
svût vypadal bez vlivu a pomoci Spojen˘ch
státÛ ve 2. svûtové válce a po ní. Je to
otázka ponûkud zapeklitá, na kterou se
ani nebudu snaÏit odpovûdût. To ostatnû
ale není podstata tohoto textu.
¤í‰e Sovûtského svazu se rozpadla a
nebylo bezdÛvodné doufat, Ïe ve
svûtov˘ch pomûrech nastane zlep‰ení,
uvolnûní napûtí. V mnoh˘ch zemích byla
obnovena svoboda a demokracie. A k
tomu uvolnûní nakonec také do‰lo.
Rozvoj sofistikované technologie a
poãítaãové techniky v posledních dvaceti
letech zaãal ovlivÀovat a utváﬁet svûtové
dûní novû. Nastala éra globalizace.
Odborníci jsou pﬁesvûdãeni o jejím kladu,
jiní zasvûcenci jsou v té vûci skeptiãtûj‰í.
Myslím, Ïe jedna vûc je jistá: tato
globalizace má mnoho spoleãného s
amerikanizací.

A tu mû napadá, aniÏ bych se mohl
sv˘m názorem rozhodnû pﬁiklonit na tu ãi
onu stranu, esej K. âapka z roku 1926 O
amerikanismu (z knihy O vûcech
obecn˘ch). âapek psal onu staÈ vydavateli
listu New York Times na jeho Ïádost. .
Zajímavé, jak stále platné jsou autorovy
úvahy dodnes! Jak mnoho se zmûnilo,
kromû toho, Ïe v‰e v jeho textu zmínûné je
dneska moÏná je‰tû zﬁejmûj‰í a platnûj‰í!
K. âapek mimo jiné napsal: V Evropû
aÏ dosud vznikají vûci pomalu; moÏná, Ïe
americk˘ krejãí u‰ije tﬁi kabáty, zatímco
ná‰ krejãí u‰ije jenom jeden; stejnû je
moÏno, Ïe americk˘ krejãí vydûlá tﬁikrát
tolik co ná‰; ale táÏi se , stráví-li také tﬁikrát
vût‰í porci Ïivota, je-li tﬁikrát tak silnû
zamilován jako ná‰ krejãovsk˘ tovary‰,
píská-li si pﬁi práci tﬁikrát tolik písniãek a
má-li tﬁikrát tolik dûtí. Pokud vím, americká
“efficiency” se t˘ká zmnoÏení v˘konu a

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû komedii reÏiséra
Karla Kachyni

KOÎENÉ SLUNCE
odehrávající se v prostﬁedí venkovského fotbalu, kde jakoby v miniaturním
svûtû se tu opakují v‰echny ctnosti a necnosti velk˘ch soutûÏí. Jsme svûdky
toho, kdy smolaﬁské zápasy, stahující muÏstvo do propasti, v‰ichni proÏívají
intenzivnû: vzru‰enû diskutují, pokou‰ejí se v‰emi moÏn˘mi prostﬁedky,
legálními i nelegálními zvrátit nepﬁízniv˘ v˘voj: “nakupování” brankaﬁe, pro
kterého si vzápûtí pﬁijedou policajti, kalkulace s budoucím pﬁíbuzensk˘m
vztahem, nabídka sponzoringu od majitele pohﬁební sluÏby, úplatek v podobû
soudku piva, opíjení hosta “seshora” i chování manÏelek jsou komediálními
situacemi, které zpestﬁují dûj.
Hrají: L. Toko‰, J. Hru‰ínsk˘, O. Vetch˘, J. Dulava, J. Jirásková, J.
Hrabûta, R. Skamene, S. Sta‰ová, P. Mourková.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

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

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

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

York VW’s
Pre-Owned Vehicle Centre
2001 Beatle GLX
2000 Jetta TDI
2000 Jetta GLS
2000 Golf GL
1999 Jetta GLS
2000 Jetta GL
1999 VW GTI
1999 GTI VR6
2001 Jetta GLS
2002 Jetta GLS
Credit Issues

24 888
18 888
18 888
14 888
17 988
20 888
19 988
23 000
23 288
24 388

Let us worry about your financing needs
All VW vehicles qualify for VW Certified
Pre-owned limited warranty 2 years/40 000km

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

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

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

nikoli zmnoÏení Ïivota. Je pravda, Ïe
ãlovûk pracuje, aby Ïil; ale, jak se zdá, Ïije
i v té dobû, kdy pracuje. Je moÏno ﬁíci, Ïe
evropsk˘ ãlovûk je velmi ‰patn˘ pracovní
stroj; ale je to proto, Ïe vÛbec není strojem.
Je-li zedníkem, není jím jen proto, aby
kladl cihly, n˘brÏ aby pﬁitom povídal o
politice nebo o vãerej‰ím dnu, aby pil pivo
a slavil modré pondûlí a vÛbec ‰iroce po
zednicku Ïil. Mám zato, Ïe by velmi
vynadal ãlovûku, kter˘ by mu chtûl
dokazovat, Ïe nejvy‰‰í úãel zedníka je
spûch.
Spûch, rychlost! To je nové evangelium,
které se na nás poﬁád volá z druhé strany
oceánu. Chcete-li b˘t bohatí, zvy‰te svou
rychlost a v˘konnost! Nechte zbyteãn˘ch
ﬁeãí a odpoãinkÛ a spûchejte se svou
prací! âlovûk se nemûﬁí niãím jin˘m neÏ
ãíslem, udávajícím jeho v˘kon! ... Nevím,
Ïije-li skuteãnû Amerika pod biãem tohoto
hesla; ale je to heslo, které nám podávají
amerikanizovaní Evropané jako program
pokroku a rekonstrukce Evropy. Av‰ak je
otázka, je-li spûch a kvantita opravdu
jedin˘m mûﬁítkem aktivity. Jsou vûci - a
zrova tahle stará Evropa jimi dnes opl˘vá
- které mÛÏeme velmi tûÏko mûﬁit
jednotkami práce. My‰lenky filosofa
nezmûﬁíme tím, kolik se jich nadûlá za
hodinu. Umûní se nepoãítá ãasem, jehoÏ
je tﬁeba k udûlání sochy nebo básnû.
Naopak, bylo nutno mít velmi málo
naspûch, aby ãlovûk vÛbec zaãal
produkovat takovéto vûci. Evropa mûla
velmi málo naspûch, neÏ udûlala své
katedrály nebo filosofické systémy.
âlovûk, kter˘ chce nûco vymyslet
nepospíchá s hodinkami v ruce, n˘brÏ
podobá se ãlovûku, kter˘ zahálí a maﬁí
svÛj ãas. Touláme-li se po Evropû,
uÏasneme, jak málo spûchali lidé, kteﬁí tu
v‰ude nechali po sobû veliké stopy.
MuÏové, kteﬁí dûlali revoluce nemûli svÛj
ãas odmûﬁen. Nûkteré nejvût‰í aktivity
lidského ducha se vyvinuly jenom za
nesl˘chaného mrhání ãasem. Evropa
mrhala ãasem po mnoho tisíc let; v tom je
její nevyãerpatelnost a plodnost. Sly‰el
jsem o jednom velkém americkém muÏi,
kter˘ mûl v Evropû mnoho co dûlat. Ve
vlaku diktoval sekretáﬁi dopisy; v autû
vyﬁizoval své konference; pﬁi obûdû konal
své porady. My, primitivní Evropané, pﬁi
obûdû obyãejnû jíme, tak jako pﬁi hudbû
obyãejnû posloucháme; obojím snad
utrácíme svÛj ãas, ale vûru neutrácíme
svÛj Ïivot… âlovûk, kter˘ tuze spûchá,
dojde jistû k cíli, ale jen za tu cenu, Ïe se
nepodíval na tisíceré vûci, které cestou
minul....
Co se od roku 1926 zmûnilo v tomto
ohledu? Snad jenom to, Ïe dnes i v Evropû,
tedy hlavnû oné západní, nab˘vá spûch
bezmála stejné dÛleÏitosti jakou má v
Americe. Snad ze strachu o vlastní
prosperitu a moÏná i solidní existenci
Evropa nevidí jiné cesty, neÏ co nejvûrnûji
následovat Ameriku v její rychlosti a
efektivnosti. Nejsem si jist, zda na tomto
trendu cokoli valnû zmûní jakkoli veliká
Evropská unie.
Dále v‰ak K. âapek pí‰e: Druhé heslo,
jeÏ nová Amerika vyváÏí do ubohé Evropy,
je veliké slovo Úspûch. Zaãni jako liftboy
a staÀ se oceláﬁsk˘m nebo bavlnáﬁsk˘m
králem! Mysli kaÏd˘ den na to, abys to
pﬁivedl dál! Úspûch je cíl a smysl Ïivota! Je opravdu pováÏlivé, jak toto heslo zaãíná
demoralizovat Evropu. Tenhle star˘ díl
svûta má totiÏ jistou heroickou tradici; lidé
tu Ïili a umírali pro víru nebo pro pravdu
nebo pro jiné ponûkud irracionální vûci,
ale nikoliv pro úspûch. Svûtci a hrdinové
nejsou lidé, kteﬁí to chtûjí pﬁivést dál; jsou
nûkteré ãiny a úkoly, kter˘m je nutno
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pﬁedem obûtovat úspûch. Je jednou z
pﬁedností Evropy, Ïe Shakespeare nemûl
úspûch a nestal se napﬁíklad velik˘m
rejdaﬁem; nebo Ïe Beethoven nemûl
úspûch a nestal se nejvût‰ím v˘robcem
‰patn˘ch bavlnûn˘ch látek. Balzac se
marnû pokou‰el stát se bohat˘m muÏem;
na‰tûstí pro svût nemûl úspûch a nikdy
nevy‰el z dluhÛ. Ta po‰etilá Evropa se
dokázala starat o tisíce jin˘ch vûcí, neÏ o
úspûchy; tyto vûci pak zÛstaly, zatímco
v‰echny úspûchy, co jich v dûjinách bylo,
vzal ãert. Jak mnoho vûcí by zÛstalo
nevykonáno, kdyby ti, kdo je vykonali, byli
mysleli na úspûch!
Mnoho vody uplynulo od roku 1926.
Katastrofa druhé svûtové války, nastolení
totality v ãásti Evropy, která si svou historií
a úrovní zaslouÏila lep‰í osud. Zásluhou
pracovitosti a pilnosti, stejnû tak finanãní
pomocí Spojen˘ch státÛ na obnovû válkou
zdevastované Evropy mÛÏe se zdát, Ïe
onen K. âapkem zmínûn˘ americk˘ spûch
a zlaté tele úspûchu nab˘vají jistého
logického oprávnûní. Je pﬁece lépe
vybabrat se z neblah˘ch následkÛ války
rychle neÏ pomalu. To je ale jenom jedna
strana mince. To se mÛÏe t˘kat ãasovû
omezeného období, nikoli trvalého trendu.
Nakonec zpût ke Karlu âapkovi:
Tﬁetí heslo, které nás ohroÏuje, je
Kvantita.
Lidé z Ameriky k nám pﬁiná‰ejí
podivnou a fantastickou víru, Ïe jen to
nejvût‰í je dosti veliké. Má-li se postavit
hotel, má to b˘t ten Nejvût‰í Hotel na
svûtû. Má-li stát nûco za podívanou, musí
to b˘t to nejvût‰í ve svém oboru. Stvoﬁitel
svûta, jak se zdá, nebyl dotãen touto
manií velikosti, neboÈ nestvoﬁil tento svût
jako nejvût‰í ze v‰ech nebesk˘ch tûles.
Stvoﬁitel Evropy jí udûlal malou a je‰tû jí
rozdûlil na malé díly, aby se na‰e srdce
netû‰ilo z velikosti, n˘brÏ z rozmanitosti.
Amerika nás korumpuje svou zálibou ve
velikostech. Evropa ztratí sebe samu,
jakmile si osvojí fanatism rozmûrÛ. Její
mûrou není kvantita. n˘brÏ dokonalost....
Av‰ak dost; mohl bych uvést je‰tû tucet
ideálÛ, které my, evrop‰tí domorodci,
naz˘váme americk˘mi, - dvanáct˘ z nich
by se jmenoval Dollar. Av‰ak to uÏ by byla
jiná kapitola a místo, které jste mi slíbil, je
vyãerpáno; konãím tedy tím, ãím by snad
lidé prozíravûj‰í a politiãtûj‰í neÏ já zaãali.
Sedmdesát sedm let je dlouhá doba.
Obzvlá‰tû dnes, kdy kaÏdá hodina jakoby
mûla jen padesát nebo i ménû minut. V
tûch letech svût pro‰el nûkolika smutn˘mi
katastrofami. Pouãení z nich trvalo jistou
dobu, ale ne vûãnû. NeÏ jsme se nadáli,
do‰lo k devalvaci onûch nejzákladnûj‰ích
hodnot, pro Ïivot ãlovûka dÛleÏit˘ch a
rozhodujících.
Pohled do historie jakkoli laick˘, tﬁeba
jen zalistování svazky encyklopedií, sdûlí,
Ïe po‰etilost ãlovûka není fenomén
dvacátého nebo jednadvacátého století.
Leã úvodem byla zmínka o globalizaci,
onom heslu dne‰ka a jejím vztahu s tím,
co K. âapek naz˘vá amerikanismem. Aã
leccos je v˘vojem doby pozmûnûno,
nemohu se zbavit velice silného pocitu,
Ïe tento obdivuhodn˘ ãesk˘ literát a
ãlovûk, autor esejí a románÛ, divadelních
her, lidumil a demokrat do morku kostí,
vzdûlanec, kter˘ na rozdíl od mnoh˘ch
svou moudrost dokázal sdûlovat sv˘m
ãtenáﬁÛm ãi divákÛm v obdivuhodné
srozumitelnosti, popsal stav dne‰ního
svûta uÏ pﬁed onûmi sedmdesáti lety více
neÏli v˘stiÏnû.
A pokud by vás, váÏení ãtenáﬁi, zmínûné
citace malinko deprimovaly, chopte se
povídek z Jedné nebo s Druhé kapsy ...
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Knihy
Trochu o Inuitech
Inuité - dﬁíve nevhodnû naz˘váni
Eskymáci - jsou dÛleÏitá etnická skupina
hlásící se nyní intenzivnû k Ïivotu. Pﬁi‰li
do své nynûj‰í oblasti pﬁed 4000 léty. Na
rozdíl od IndiánÛ s ﬁadou znaãnû
odli‰n˘ch jazykÛ, Inuité mají jednu
spoleãnou ﬁeã, li‰ící se v rÛzn˘ch
dialektech. Îijí ve sv˘ch územích Nunavut
(28 000 obyvatel), Grónsko (55 000),
dále pak na Alja‰ce (asi 20 000) a ve své
pÛvodní vlasti na Sibiﬁi (více neÏ tisíc). V
obou krajinách s inuitskou samosprávou
(Grónsko 1979, Nunavut 1999) jsou
nadále pouÏívány jen inuitské zemûpisné
názvy: Nuuk se dﬁíve dánsky jmenoval
Godthab. Inuité v Kanadû pí‰í svou
speciální slabiãnou abecedou, v Grónsku
(kde mají dva ãasopisy) latinkou a na
Sibiﬁi azbukou. V Kanadû se také
pom˘‰lelo na zavedení latinky. V obou
oblastech je asi 20 procent obyvatelstva
bílého. Inuité poﬁádají cirkumpolární
konference. Pﬁedloni mûli Arktické zimní
hry spoleãnû v obou hlavních mûstech
Iqaluit v Kanadû (5000 obyvatel) a Nuuk
v Grónsku (13000). V Kanadû také natoãili
úspû‰n˘ inuitsk˘ film Atanarjuat. Mají
svÛj rozhlas a televizi.
MoÏnosti jejich styku se svûtem jsou
dosti rÛzné: polovina v˘chodního pobﬁeÏí
Grónska je bez ledu cel˘ rok, coÏ
odedávna umoÏÀuje plynulou lodní
dopravu. Naproti tomu Nunavut je
blokován ledem skoro cel˘ rok s v˘jimkou
krátkého léta. Doprava sem lodí je moÏná
jen krátce a letecká doprava je drahá.

Redakce Satellitu dûkuje v‰em
ãtenáﬁÛm, kteﬁí nám poslali
vánoãní nebo novoroãní pﬁání.
BohuÏel jsme nemohli na
v‰echna pﬁání odpovûdût
jednotlivû.
Ale‰ Bﬁezina

Letters/Books
Proto tedy GróÀané se daleko rychleji
globalizovali neÏ kanad‰tí Inuité, kteﬁí
je‰tû pﬁed dvûma generacemi Ïili
tradiãním zpÛsobem lovu. Grónsko bylo
osidlováno kdysi Nory, v minul˘ch
stoletích bylo kontaktováno námoﬁními
mocnostmi Angliãany, Holanìany a
nakonec dodnes Dány…
Nyní si pﬁedstavte, Ïe jste se ocitli
uprostﬁed inuitské osady Baker Lake (nyní
Qamatitutaq) v Hudsonovû zálivu s
dvûma âechy. První z nich je dlouholet˘
vûzeÀ komunistÛ a nyní profesor a znalec
polární pﬁírody Josef Svoboda, druh˘ je
Pavel Nováãek z olomoucké univerzity.
Josef nav‰tûvuje tuto komunitu tﬁicet let.
Pavel je doãasn˘m hostem. Josef nám
pﬁedvádûl, jak Ïijí Inuité dnes, kdyÏ byli
nuceni zanechat svého pÛvodního Ïivota.
Josef prokázal, Ïe je moÏno v polárních
oblastech pûstovat zeleninu v
improvizovan˘ch sklenících, ale pro Inuity
je pﬁedstava pastevectví a zemûdûlství
nûco úplnû cizího. Bûhem dlouhého léta
bez západu slunce je dost ãasu i na
diskuse mezi obûma âechy; probírají
nejrÛznûj‰í témata t˘kající se
nejrÛznûj‰ích zmûn, vzniku svûta i Ïivota,
problém kolik lidí planeta uÏiví aj.
Obrovské liduprázdné prostory Arktidy
stimulují i my‰lenky, které obvykle
nevznikají v pﬁelidnûn˘ch mûstech,
my‰lenky filosofické, jak sami autoﬁi ﬁíkají,
„na hranicích reality a fikce“. Základem
diskuse jsou hluboce proÏívané ideje
kﬁesÈanské. âtenáﬁ jistû nebude vÏdy
souhlasit s ojedinûl˘mi názory
diskutujících, ale kaÏdopádnû je obsah
kníÏky velmi podnûtn˘.
KníÏka Rozhovory od Bakerova jezera
od Svobody a Nováãka stojí za pﬁeãtení
a promy‰lení naznaãen˘ch problémÛ.
Nedávno vy‰la v âesku, je k dostání v
Literacy Pragensis, 303 Queenston St.,
St. Catherines On., L2P 2X5 za 18 dolarÛ.
D. Soudek - Kingston
***
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PORTRÉTY, KRESBY, OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
participates in group exhibition (30 artists)
titled A New Heaven and a New Earth.
The Lookout Gallery
at Regent College,
5800 University Blvd., (UBC Campus)
Vancouver, BC.
Until Feb 4, 2003.
Tel.: 1-800-663-8664.
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

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

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

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!
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

SLAVNÁ âESKÁ

P¤ENOSNÁ PEâÍCÍ MÍSA,
která griluje, toastuje, dusí, smaÏí, ale
hlavnû bájeãnû peãe - jak masa, tak mouãníky
téÏ naz˘vaná zahraniãními znalci jako
nejvût‰í tajemství âeskoslovenska
je není k dostání v Kanadû a USA.

REMOSKA -obsah 4 litry
Stále v˘hodná cena:
179,90 kanadsk˘ch dolarÛ plus danû a po‰tovné
nebo 116,90 americk˘ch dolarÛ plus po‰tovné

téÏ âESKÁ KUCHA¤KA na CD ROM
ve ãtyﬁech jazycích
Recepty praÏského ‰éfkuchaﬁe Martina Jiskry
…pﬁes 200 vybran˘ch receptÛ v interaktivním provedení, které umoÏní pﬁepoãítávat a mûnit
váhy na lÏíce a hrnky a upravovat recepty podle vlastní chuti vhodné pro laiky i mistry kuchynû
19,90 kanadsk˘ch dolarÛ + 3 dolary po‰tovné;
12,90 americk˘ch dolarÛ + 2,50 po‰tovné

Objednávky a informace
Inter Trade Avenue Inc. - Pavel Zeman
Tel.: 905/430-0844 nebo 1-866-850-3462 (Kanada a USA - mezimûsto zdarma)

E-mail: remoska@ Intertradeavenue.ca
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INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR
European Destination
Spring and Summer
Seat Sale
to Czech Republic,
Austria
and Slovakia
E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Fax: (416) 867-8657

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

V¯HODNÉ LETENKY
DO âESKÉ REPUBLIKY
BRATISLAVY, KO·IC, VÍDNù, BUDAPE·TI A BERLÍNA

âSA
Austrian Airlines
Je moÏné zakoupit i dal‰í letenky!

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

Úspûch âerné knihy
minulosti
Zbynûk Ludvík, jáchymovsk˘ vûzeÀ ã.
02480, vydal vloni vlastním nákladem
sbírku vzpomínek a dokumentace
politick˘ch vûzÀÛ Bene‰ova a
komunistického reÏimu. Tisíc v˘tiskÛ
prvního vydání bylo rozprodáno, na trhu
je vydání druhé. Je to pravdûpodobnû
neãekan˘, ale zaslouÏen˘ úspûch pro
autora, kter˘ se opováÏil upozornit
ãtenáﬁe na skuteãnost, Ïe zloãiny proti
lidskosti byly v polodemokratickém
âeskoslovensku tzv. Národní fronty
páchány hned po osvobození v kvûtnu
1945, ne aÏ po 25. únoru 1948. Nejen
Gottwald a jeho soudruÏská spoleãnost,
také Edvard Bene‰ si vyﬁizoval úãty se
sv˘mi politick˘mi odpÛrci. V rozhovoru s
kancléﬁem Jaromírem Smutn˘m Bene‰
prohlásil, Ïe „nikdy nikomu nic
neodpustil“. Bene‰ vlastnil v
pﬁedváleãném âeskoslovensku pût
ãasopisÛ, které pouÏíval k zne‰kodnûní
skuteãn˘ch nebo domnûl˘ch politick˘ch
protivníkÛ. K jejich vyﬁízení zneuÏíval také
v‰eho schopného zpravodajce pplk.
Franti‰ka Moravce.
Ludvík vûﬁí, Ïe z dÛvodÛ mravních je
tﬁeba odmítat kaÏdé násilí, nejen násilí
tûch druh˘ch. Badatel, kter˘ pídí po
pravdû podle zásady Josefa Pekaﬁe
„Padni, komu padni“, si nemÛÏe z
literatury faktÛ vybírat jen to, co se hodí
do pﬁedstav dûjinného v˘voje. Z tohoto
dÛvodu jsem na knihu upozornil ãtenáﬁe,
aniÏ bych zamlãel, Ïe ‰lo o knihu autora,
kter˘ v nezletilém vûku, vstoupil na
krátkou dobu do pﬁedváleãné pravicové
organizace Vlajky, za coÏ byl potrestán
podle Bene‰ova revoluãního tzv. Velkého
retribuãního dekretu. Ne‰lo mi
samozﬁejmû o propagaci extrémní
politické organizace.
Zajímavá je odezva âerné knihy
minulosti. Autorovi pﬁi‰lo 264 dopisÛ,
telefonátÛ a objednávek pﬁes internet.
Jenom sedm z nich bylo zamítav˘ch.
Dva dopisy odmítly knihu jako leÏ a
v˘mysly uvûznûn˘ch prominentÛ (napﬁ.
generála Syrového, dr. Maxy, mladého
·vehly, gen. Petﬁíka, dr. Kracíka) a
spoluautora Václava Bure‰e. Dva byly
plné nenávisti proti pravicov˘m autorÛm.
Tﬁi ãtenáﬁi omluvili pováleãné události
nemocí E. Bene‰e.
Autor poslal v˘tisk v‰em ãesk˘m
ãasopisÛm (i Satellitu pozn. red.) Jenom
jeden - Fragmenty - zveﬁejnil recenzi
Ivany Haslingerové, celkem objektivní,

January 30, 2003
aÏ na tiskaﬁského ‰otka (v to doufám),
kter˘ v textu oznaãil mukly v
jáchymovsk˘ch dolech za ‰pinavé.
(Satellite uveﬁejnil zkrácenou recenzi St.
Bertona, autora tohoto ãlánku v ãísle 23
z 5. prosince 2001 - opût pozn. redakce).
Spiknutí ticha ve veﬁejn˘ch sdûlovacích
prostﬁedcích (i kdyÏ jsou naprostou
vût‰inou majetkem zahraniãních
investorÛ) nadále pokraãuje. Je pravda
historická a pravda úﬁední. V listopadu
1989 si nûkdo vymyslel pomyslnou ãáru
za minulostí. Zloãiny proti lidskosti pr˘
zaãaly v âeskoslovensku dnem 25. února
1948. Kdo tomu nevûﬁí, není brán na
vûdomí.
Knihu moÏno koupit v Nakladatelství
Academia, Václavské námûstí 34 anebo
objednat u autora: Zbynûk Ludvík,
Postfach 93 02 05; D-60457. Frankfurt a/
Main, Germany.
St. Berton-Queensland, Austrálie
***

Dopisovat by si chtûl

Vilém Chmelíﬁ, Masarykova 146, 31200
PlzeÀ, âeská republika. 37 let, 180 cm,
78 kg. Svobodn˘ bez závazkÛ, nekuﬁák,
abstinent, domací kutil, na úrovni,
pﬁíjemn˘. Zájmy: cestování, pﬁíroda,
filmování, hudba, fitness.

Poãasí v âR

V pondûlí 27. ledna 2003 byl v Praze
dé‰È se snûhem. Maximální teploty 46°C. V následujících dnech se oãekává
snûÏení. Ve ãtvrtek má teplota klesnout
aÏ na -7°C.V Krkono‰ích je od 55 do 79
cm snûhu.
***

TRAVEL INC.
Nová adresa: 150 King St. W., # 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario M5H 1J9
E-mail: ivan.znasik@mytravel.ca
Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
Ostrava
Prague
Ko‰ice
Bratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 593-0837

827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta
Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,
poistenie, nájom auta
preklady
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698
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âeská hokejová Extraliga

38. kolo (10.1.): Vsetín-K. Vary 4:0,
Vítkovice-Budûjovice 2:1, Pardubice-PlzeÀ
1:2 po prodlouÏení, Znojmo-Zlín 5:2, LitvínovSlavia 2:3 po prodlouÏení, Liberec-Havíﬁov
7:2, Sparta-Tﬁinec 6:4.
39. kolo (12.1.) Slavia-Vsetín 4:1, Tﬁinec-

Navrátilové se tleskalo vstoje

Znojmo 4:3 po prodlouÏení, Zlín-Pardubice
5:1, Havíﬁov-Vítkovice 1:0, Budûjovice-Litvíno
7:4, PlzeÀ-Liberec 5:4, K. Vary-Sparta 4:0.
40. kolo (17.1.): K. Vary-Znojmo 7:0, ZlínSparta 1:3, PlzeÀ-Vsetín 4:1, Litvínov-Liberec
3:2, Budûjovice-Pardubice 1:3, SlaviaVítkovice 1:1. Utkání Tﬁinec-Havíﬁov
nedohráno (V 45. minutû za stavu 2:4, bylo
utkání ukonãeno po varování, Ïe na stadionu
je bomba.)
41. kolo (19.1.): Pardubice-Havíﬁov 2:1,
Vsetín-Litvínov 3:0, Tﬁinec-Zlín 5:4, VítkoviceK. Vary 1:2 po prodlouÏení, Znojmo-PlzeÀ
2:2, Liberec-Slavia 3:5, Sparta-Budûjovice
6:1.
42. kolo (24.1.) Vsetín-Vítkovice 4:2,
Havíﬁov-Zlín 4:3 po prodlouÏení, BudûjoviceLiberec 3:4, Litvínov-Pardubice 2:3 po
prodlouÏení, PlzeÀ-Sparta 3:1, K. Vary-Tﬁinec
3:1, Slavia-Znojmo 2:1 po prodlouÏení.
43. kolo (26.1.): Tﬁinec-PlzeÀ 6:3, PardubiceK. Vary 4:0, Zlín-Slavia 2:1, Vítkovice-Litvínov
3:2, Znojmo-Budûjovice 1:2, Liberec-Vsetín
6:2, Sparta-Havíﬁov 1:1 (!).

MELBOURNE-právo/ãtk-Zní to skoro jako
pohádka. Devûtadvacet let poté, co vyhrála
první grandslamov˘ titul, vybojovala Martina
Navrátilová na Australian Open dal‰í - jedin˘,
kter˘ je‰tû ve své sbírce nemûla! UÏ
sedmapadesát˘ triumf na _Velké ãtyﬁce‘
získala po boku Inda Leandera Paese, kterého
objímala po v˘hﬁe nad australsko-ﬁeck˘m
párem Todd Woodbridge, Eleni Daniilidouová
7:5, 6:4. âeská rodaãka se navíc v
neuvûﬁitelném vûku 46 let a tﬁí mûsícÛ stala
nejstar‰í tenistkou, která zvítûzila na turnaji
Grand Slamu. Dosud se tímto primátem py‰nil
Australan Norman Brooks. KdyÏ zvítûzil ve
ãtyﬁhﬁe v Austrálii v roce 1924, byl o mûsíc
mlad‰í neÏ Navrátilová. “O svém vûku nemohu
Tabuºka
lhát. KaÏd˘ ho na mnû vidí, ale zase se to
1. Pardubice
43
146:86
96
nesmí pﬁeceÀovat,” smála se Navrátilová po 2. Slavia
42
123:65
83
finále. “Nikdy jsem nemyslela, Ïe budu v 3. Sparta
42
119:97
73
tomhle vûku je‰tû hrát. KdyÏ jsem vyrÛstala, 4.Tﬁinec
42
156:127
68
chtûla jsem b˘t nejmlad‰í tenistkou, která 5. Vítkovice
43
122:101
68
43
120:114
64
nûco vyhraje, ne nejstar‰í. Je ale pﬁíjemné, 6. Znojmo
43
111:115
64
mít obojí.” Publikum v Melbourne Parku ji za 7.K. Vary
43
119:115
60
zkompletování titulÛ ze v‰ech grandslamÛ 8. Budûjovice
9. PlzeÀ
43
113:130
60
odmûnilo bouﬁliv˘mi ovacemi vstoje. “V noci
10. Vsetín
43
122:131
58
jsem se probudila a pomyslela jsem si: Tohle 11. Litvínov
43
100:113
57
je jedin˘, kter˘ jsem je‰tû nevyhrála,” 12. Liberec
43
114:137
52
prozradila. Po roce 1988, kdyÏ ve finále v 13. Zlín
43
111:126
47
Melbourne podlehla s Gulliksonem páru 14. Havíﬁov
42
71:190
17
Novotná-Pugh, uÏ pﬁitom nedoufala, Ïe se jí
to podaﬁí. V˘hrou ve smí‰ené ãtyﬁhﬁe se stala
Slovenská hokejová
teprve druhou hráãkou, které se podaﬁilo získat
Extraliga
kompletní sadu titulÛ. Pﬁed ní to dokázala jen
39. kolo (10.1.): Trenãín-Slovan 1:1, ZvolenCourtová v 60. letech, pﬁed profesionalizací
Îilina 5:1, Ko‰ice-Martin 4:4, L. Mikulá‰-Sp.
tenisu.
N. Ves 3:6, Skalica-Poprad 2:1.
***
40. kolo (12.1.): Poprad-Trenãín 2:0, Sp. N.
V ka Brumel zem el
Ves-Skalica 2:4, Martin-L. Mikulá‰ 7:1, ZvolenLegendární rusk˘ v˘‰kaﬁ Valerij Brumel v Ko‰ice 3:1, Îilina-Slovan 0:3.
nedûli zemﬁel v Moskvû po dlouhé nemoci ve 41. kolo (17.1.): L. Mikulá‰-Zvolen 2:6,
vûku ‰edesáti let. Zaﬁadil se mezi nejslavnûj‰í Skalica-Martin 2:2, Trenãín-Sp. N. Ves 2:0,
postavy atletické historie. ·estkrát pﬁekonal Slovan-Poprad 7:0, Ko‰ice-Îilina 5:6.
svûtov˘ rekord a jeho v˘kon 228 cm z roku 42. kolo (19.1.): Îilina-Poprad 5:3, Sp. N.
1963 vydrÏel v ãele dlouhodob˘ch tabulek Ves-Slovan 0:7, Martin-Trenãín 2:3, Zvolenosm let. Udivoval pﬁedev‰ím proto, Ïe mûﬁil Skalica 4:2, Ko‰ice-L. Mikulá‰ 6:1.
jen 185 cm, takÏe pﬁi svém Ïivotním v˘konu 43. kolo (21.1.): L. Mikulá‰-Îilina 1:1,
se pﬁeskoãil o 43 cm. Jako osmnáctilet˘ mladík Skalica-Ko‰ice 1:3, Trenãín-Zvolen 3:4,
získal stﬁíbrnou medaili na olympijsk˘ch hrách Slovan-Martin 6:1, Poprad-Sp. N. Ves 3:2.
v ¤ímû, za ãtyﬁi roky v Tokiu uÏ pﬁemoÏitele 44. kolo (24.1.): Îilina-Sp. N. Ves 7:0, Martinnena‰el. Mezitím se stal v roce 1962 mistrem Poprad 8:1, Zvolen-Slovan 5:2, Ko‰iceEvropy a novináﬁi ho v té dobû tﬁikrát po sobû Trenãín 6:3, L. Mikulá‰-Skalica 1:4.
vyhlásili nejlep‰ím sportovcem svûta. Po 45. kolo (26.1.)! Trenãín-L. Mikulá‰ 5:2,
tûchto úspû‰ích pﬁevzal od sovûtsk˘ch Skalica-Îilina 2:3, Slovan-Ko‰ice 8:4, PopradfunkcionáﬁÛ LeninÛv ﬁád. Rok po tokijské Zvolen 5:1, Sp. N. Ves-Martin 2:5.
olympiádû mûl v‰ak Brumel tûÏkou havárii na
Tabuºka
motocyklu. Podstoupil nûkolik operací.
1. Zvolen
45
165:103
92
Pomohla mu spolupráce s prÛkopníkem
2. Ko‰ice
45
162:112
88
ortopedie Gavrilem Ilizarovem, jehoÏ metody
3.Trenãín
45
147:88
86
léãby mu umoÏnily znovu trénovat. Znovu
4. Slovan
45
156:100
84
závodil, ale víc neÏ 208 cm uÏ neskoãil. Po
5. Skalica
45
116:107
64
ukonãení kariéry mu vy‰la autobiografie
6. Martin
45
120:108
63
V˘‰ka, byl spoluautorem dramatu Doktor
7. Poprad
45
116:148
56
Nazarov a napsal scénáﬁ k filmu Právo na
8. Îilina
45
121:137
49
9.L. Mikulá‰
45
106:177
42
skok.
10. Sp. N. Ves
45
72:201
16
***
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NejniÏ‰í ceny
a leto‰ní
nejv˘hodnûj‰í nabídka!

fi

VyuÏijte tradiãní nabídky
„EARLY BIRD“
Zajistûte si letenku s âSA
prostﬁednictvím cestovních kanceláﬁí!

NejniÏ‰í moÏná cena!

Landmark Travel Inc.
Letenky s âSA, KLM, Alitalia
Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku za 255 dolarÛ
Nabízíme letenky od:
Praha - 650
Brno - 680
Ostrava - 680
Bratislava - 650
Ko‰ice - 680

Budape‰È - 725
Záhﬁeb - 775
Bukure‰È- 775
Bûlehrad- 775
Riga - 880

Madrid - 775
Helsinki - 749
Lyon -730
¤ím - 699
Milán - 699
PaﬁíÏ - 559

Îeneva - 730
Lisabon - 799
Athény - 830
Tunis -950
Hong-Kong - 1199
Rio - 829

719 Yonge Street, Suite 205, Toronto, Ont, M4Y 2R5
Tel.: (416) 962-6110 Fax: (416) 962-5910
www.landmarktravel.ca
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TORONTO
(416) 363-3174
Toll free 1-800-641-0641
yto@czechairlines.com

MONTREAL
(514) 844-4200
Toll free 1-800-561-5171
ymq@czechairlines.com

For more information visit our website at http://www.csa.cz

NHL/Interview

1-416

Závûr patfiil Torontu
Toronto-Boston 5:2
Branky: 35. Domi 9 (Reichel, ·vehla), 40.
McCauley 2 (Mogilnyj, Lumme), 54. Mogilnyj 22
(Green, Ponikarevskij), 55. Hoglund 9 (Domi,
Kaberle), 57. Green 6 - 33. Rolston 14 (Avelsson,
Gill), 44. Murray 22 (Stümpel, O’Donnell). Stﬁely na
branku: 35:42. Tﬁetiny: 0:0, 2:1, 3:1. Pﬁesilovky:
3:2. VyuÏití: 0:0. Diváci: 19220. Rozhodující okamÏik
pﬁi‰el ‰est minut pﬁed koncem, kdyÏ Mogilnyj po
ledû pﬁekonal bostonského brankáﬁe Grahama a
dostal Maple Leafs do vedení 3:2. Následovaly
branky Hoglunda a Greena. Po bezbrankové první
tﬁetinû ãekali diváci v Air Canada Centre na první
branku dal‰ích 13 minut. K jejich nelibosti to v‰ak
byl RolstonÛv gól do torontské branky. Maple Leafs
nerezignovali a do konce druhé tﬁetiny se jim podaﬁilo
otoãit skóre. Pﬁesto se Bostonu podaﬁilo je‰tû jednou
vyrovnat, kdyÏ Murraymu po nahrávce Jozefa
Stümpla se podaﬁilo prostﬁelit hradbu torontsk˘ch
hráãÛ. V závûru utkání se v‰ak podaﬁilo Torontu
bûhem tﬁí minut vstﬁelit tﬁi banky a o zápasu bylo
rozhodnuto.
***

Kdo se smûje naposled…
Toronto-Calgary 3:2

Branky: 19. Antropov 11 (Sundin), 49. Reichel 6
(Hoglund, ·vehla), 53. Sundin 19 (Antropov,
Mogilnyj) - 23. Berube 2 (Gauthier, Nichol), 26.
Yelle 8 (Clark, Boughner). Tﬁetiny: 1:0, 0:2, 2:0.
Pﬁesilovky: 5:4. VyuÏití: 0:0. Diváci: 19290. KdyÏ
nûkdo pohlédl na ukazatel stﬁel na branku a ukazatel
skóre pﬁi první pﬁestávce, tûÏko mohl uvûﬁit sv˘m
oãím. Stav utkání byl 1:0 pro Toronto. Stﬁely na
branku 15:1 pro Calgary. Pﬁi tom do‰lo i k takové
zajímavosti, Ïe Tomá‰ Kaberle vyhrál vhazování v
závûru první tﬁetiny. V druhé tﬁetinû jiÏ hra zaãala
mít trochu logiku a Flames dvakrát skórovali. Po
dvou tﬁetinách byl pomûr stﬁel 27:7 pro Calgary a na
ukazateli skóre to bylo 2:1 pro hosty. V závûreãné
tﬁetinû se Maple Leafs koneãnû probudili a Robert
Reichel vyrovnal. Tro‰ku jako na omluvu pﬁi
vyrovnávací brance poplácal Romana Turka
hokejkou po betonech. Rozhodujícím momentem
byla stﬁela Sundina k pravé tyãi, která rozhodla
utkání. Torontsk˘ kapitán tak odpovûdûl na kritiku
tisku, kterou sklidil po pondûlním zápase v New
Yorku. Po utkání jsme nejprve poÏádali Romana
Turka o zhodnocení utkání.
RT: Myslím si, Ïe jsme hráli v˘bornû první dvû
tﬁetiny. Toronto se prakticky nedostalo ke slovu.
Mûli jsme více ze hry. Ke zmûnû do‰lo, kdyÏ se
zaãalo vyluãovat. K na‰emu v˘padku do‰lo ve tﬁetí
tﬁetinû. To byl pﬁesn˘ opak tﬁetiny prvé. Toronto
získalo pﬁevahu a dvakrát skórovalo.
ABE: Utkání bylo jistû pro tebe jako brankáﬁe
nepﬁíjemné. První tﬁetinu ‰la na tvou branku
jedna stﬁela a ta skonãila v síti. Poprvé, podle
statistik jsi si ‰áhl na puk v 23. minutû…
RT: Samozﬁejmû je to nepﬁíjemné, kdyÏ ãlovûk
nemá Ïádné zásahy. V první tﬁetinû bych to mûnil
s Belfourem. V‰echny stﬁely ‰ly na torontskou
branku z dálky. Belfour je dobﬁe vidûl a mohl se
rozchytat. Jejich branka padla po kombinaci zblízka.
ABE: Jak se cítí‰ v Calgary jako v mûstû?
RT: Jde o zvyk. HráãÛm, kteﬁí na to nejsou zvykl˘
se v Calgary hÛﬁe d˘chá, ale kdyÏ tam ãlovûk bydlí,
tak mu vysoká nadmoﬁská v˘‰ka nevadí.
ABE: Na soupisce je i Petr Buzek, ale dnes
nehrál. Proã?
RT: Má zranûná záda. Ani netrénuje. Z toho
dÛvodu ani nehraje.
ABE: Jsi spokojen v Calgary jako v muÏstvu?
RT: Osobnû jsem spokojen s poãtem zápasÛ, ale
nejsem spokojen s tím, jak hrajeme jako muÏstvo.
Prohráli jsme zbyteãnû hodnû zápasÛ. Nemáme
moc bodÛ.
ABE: Realisticky, myslí‰, Ïe máte je‰tû ‰anci
na play-offs?
RT: Vûﬁíme tomu, Ïe se situace otoãí a Ïe zaãneme
vyhrávat. Ale jiÏ je ta ztráta dost znaãná.
ABE: V pﬁípadû, Ïe by nebylo play-offs,
uvaÏuje‰ stále o reprezentaci?
RT: Slávek Lener byl za mnou v Calgary. Hovoﬁili
jsme spolu. ZáleÏí na mnoho okolnostech…
ABE: TakÏe svoji úãast na MS nevyluãuje‰?
RT: Samozﬁejmû, to je otevﬁené.
V torontské ‰atnû byl spokojen˘ s v˘sledkem
autor jedné branky Robert Reichel, ale byly také
vûci, s kter˘mi tak spokojen nebyl…
RR: V˘sledek je nakonec dobr˘, ale první dvû
tﬁetiny nebyly slavné. Udûlali jsme ﬁadu chyb.
Pﬁebruslili nás. V posledních tﬁech zápasech jsme
se nemohli dostat do tempa. Nebyli jsme ve své
kÛÏi. Zmûna nastala v poslední tﬁetinû, kdy jsme
zaãali hrát nûco jiného.
ABE: VraÈme se k první tﬁetinû. Pomûr stﬁel
15:1 pro soupeﬁe, pﬁesto jste vedli 1:0.
RR: Ono to skuteãnû nûkdy zkresluje, protoÏe se
ãastokrát jedná o stﬁely z dálky, které nejsou tak
nebezpeãné. Faktem v‰ak zÛstává, Ïe Flames byli
lep‰ím muÏstvem.
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ABE: V druhé tﬁetinû se v‰ak Calgary dostalo
do vedení…
RR: Nevypadalo to skuteãnû nejlépe, ale ve tﬁetí
tﬁetinû jsme vsadili na zku‰enost a trpûlivost a díky
tomu jsme je pﬁehráli. Urãité zdÛvodnûní souãasné
situace je v tom, Ïe jsme hráli tûÏké zápasy. Trochu
se projevilo i cestování, ale to není omluva pro
‰patné zaãátky.
ABE: Roman Turek chytá s hokejkou v levé
ruce, jak to ovlivÀuje hru útoãníka, kter˘ hraje
proti nûmu?
RR: Myslím si, Ïe je jedin˘m levákem v NHL.
Tro‰ku o tom nûkdy pﬁem˘‰lím. Dnes jsem toho
vyuÏil pﬁi na‰í druhé brance, protoÏe jsem byl dost
v úhlu a kdyby tam byl brankáﬁ, kter˘ má hokejku v
pravé ruce, tak nevím, jestli by to byla branka.
***

nûjaké poráÏky, ale pokud vyhráváme, tak toho
musíme vyuÏít.
ABE: Jak je dÛleÏité pro brankáﬁe, jestli na
druhé stranû kluzi‰tû stojí ‰piãka z NHL nebo
zaãáteãník?
Râ: Na to se skuteãnû nedívám. Je mi skuteãnû
jedno, kdo je v protûj‰í brance. Soustﬁeìuji se na
svÛj vlastní v˘kon. Dnes je mi jedno, proti komu
hraji. Skuteãností je, Ïe silné t˘my mají dobré
brankáﬁe a to nutí zase k vût‰ímu soustﬁedûní.
ABE: KdyÏ jsi pﬁi‰el do NHL, byl tvÛj styl
oznaãován jako neortodoxní, protoÏe chytá‰
daleko pﬁed brankou, zmûnilo se nûco na tomto
oznaãení?
Râ: MÛj styl je stále neortodoxní a jin˘ neÏ zdej‰í
severoamerick˘. V muÏstvu si na to zvykli, ale
soupeﬁ je tím ãastokrát pﬁekvapen.
ABE: V muÏstvu jste dva âe‰i a dva Slováci…
echmánek podr el
Râ: Máme svou partu a drÏíme pospolu. Rozhodnû
se
nám lépe d˘chá neÏ kdybych tu byl sám.
Philadelphii
ABE: Hrajete nûkdy pauzírovan˘ mariá‰?
Toronto-Philadelphia 1:3
Râ: To ne, ale máme jiné zajímavosti a to i na
Branky: 41 Mogilnyj 15 (Kaberle, ·vehla) - 17. ledû.
Handzu‰ 15 (Brashear, Somik), 50. Roenick 16
***
(Sacco), 51. Recchi 14 (Brendl, Primeau). Stﬁely na
Toronto
vy
lo naprázdno
branku: 23:26. Pﬁesilovky: 2:2. VyuÏití: 0:0. Diváci:
Toronto-Colorado
0:3
19312. Tﬁetiny: 0:1, 0:0, 1:2. Toronto nastoupilo s
tﬁetím brankáﬁem Mikaelem Tellqvistem. Ten hned Branky: 32. Tanguay 7, 38. Hejduk 25 (Forsberg,
v prvních sekundách pﬁed brankou zakopl a puk Tanguay), 55. Reinprecht 10 (Vrbata, DeVries).
smûﬁoval do jeho sítû, ale nakonec toto nebezpeãí Stﬁely na branku: 20:20. Tﬁetiny: 0:0, 0:2, 0:1.
staãil odvrátit nohou. HÛﬁe jiÏ byl na tom v 17. Pﬁesilovky: 5:6. VyuÏití: 0:1. Diváci: 19320. Po
minutû, kdy Handzu‰ dostal poprvé puk za jeho páteãní prohﬁe Toronta v Buffalu 0:4, to v sobotu v
záda. Ve vyrovnaném utkání mûl jeho protûj‰ek Air Canada Centre nevypadalo o mnoho lépe.
Roman âechmánek nûkolik zázraãn˘ch zákrokÛ a Toronto se nachází momentálnû v zimním spánku,
kdyÏ se pﬁece jen zdálo, Ïe je bezmocn˘, stálo pﬁi kter˘ koresponduje s mraziv˘m poãasím v jiÏním
nûm ‰tûstí, které brankáﬁi tolik potﬁebují. Kapituloval Ontariu. Jediné, co by mohlo pÛsobit alespoÀ opticky
pouze jednou a to po stﬁele Mogilného v úvodu optimisticky byl poãet stﬁel na branku, kter˘ byl
závûreãné tﬁetiny. O utkání rozhodlo 22 sekund na tentokrát vyrovnan˘. AÏ na HoglundÛv únik si
pﬁelomu tﬁetí tﬁetiny, kdy Philadelphia dvakrát Toronto nedokázalo vypracovat poﬁádnou ‰anci,
skórovala. V dresu vítûzÛ se daﬁilo opût Michalu zatímco Colorado skórovalo tﬁikrát. Nejprve po
Handzu‰ovi, kter˘ tak po sedmé za sebou bodoval. chybû Lummeho promûnil sólo Tanguay. V závûru
O rozhovor jsme tedy poÏádali právû Michala druhé tﬁetiny se podaﬁilo Forsbergovi pﬁekﬁiÏovat
Handzu‰e a Romana âechmánka, kteﬁí patﬁili k na Hejduka a ten do prázdné branky zv˘‰il na 2:0.
hlavním strÛjcÛm vítûzství Philadelphie. Nejprve Po této brance mûl jiÏ zmínûnou ‰anci Hoglund, ale
jsme se zeptali Michala Handzu‰e na branku, kterou jeho sólov˘ nájezd Roy zlikvidoval. V závûreãné
vstﬁelil v první tﬁetinû.
tﬁetinû sice Toronto jednou dopravilo puk do branky,
MH: Byla to skvûlá kombinace Brashera a Somíka, ale gól nebyl uznán, protoÏe rozhodãí ztratili puk z
po které následoval nahrávka pﬁed branku a uÏ dohledu. Naopak po Vrbatovû nahrávce si vychutnal
nebylo problémem puk dostat do branky.
Aki Berga Reinprecht. V souboji brankáﬁÛ-veteránÛ
ABE: Co byly hlavní momenty v tomto utkání? (oba budou mít na jaﬁe osmatﬁicet) zvítûzil tentokrát
MH: Roman âechmánek podal vynikající v˘kon a Patrick Roy. U vítûzÛ se zapsali do statistik Radim
podrÏel nás v nejdÛleÏitûj‰ích momentech utkání a Vrbata a Milan Hejduk. Zde je nûkolik jejich postﬁehÛ:
v pravou chvíli jsme skórovali.
Nejprve pravé kﬁídlo Radim Vrbata.
ABE: Jak na vás pÛsobilo, Ïe chytal Tellqvist ABE: Bylo to utkání, kdy rozhodovaly nervy a
- tﬁetí torontsk˘ brankáﬁ?
trpûlivost. Takov˘ souboj vyhovuje spí‰e
MH: Do poslední chvíle jsme ãekali, Ïe se Belfour obráncÛm neÏ útoãníkovi, jak jsi se v této roli
nebo Kidd vrátí. Nebylo v‰ak dÛleÏité, kdo chytal, cítil?
ale Ïe se vyhrálo a v souboji brankáﬁÛ byl dnes lep‰í RV: Útoãník se musí koncentrovat na hru, nesmí
âechmánek.
riskovat, nesmí udûlat chybu. Tentokrát takovou
ABE: Slovensk˘ reprezentant Radovan Somík chybu udûlalo právû Toronto. Tento zpÛsob hry je
zaznamenal jednu asistenci…
snaz‰í venku neÏ doma. Tam se pﬁece jen mÛÏe
MH: Hrál v˘bornû. Po pﬁíchodu z Evropy, kdy hrál nûco zkusit.
v ãeské Extralize za Zlín, si zvykl na zdej‰í prostﬁedí ABE: Pﬁesto jsi v závûru utkání bodoval, mohl
a v posledních deseti, patnácti zápasech hrajeme bys popsat asistenci pﬁi tﬁetí brance?
spolu a daﬁí se nám.
RV: Jenom jsem to pﬁiÈukl Reinprechtovi, ten
ABE: Dal‰ím nováãkem v t˘mu je Pavel udûlal kliãku Bergovi. Hezky ho vykoupal.
Brendl…
Následovala pûkná stﬁela. Mûl bych mu koupit pivo,
MH: Ten hraje nyní s Primeauem a Recchim. protoÏe jsem se pﬁi této asistenci moc o branku
Zaãalo se mu také daﬁit a díky tomu má i více ãasu nezaslouÏil.
na ledû.
ABE:Patﬁí‰ k mlad‰ím hráãÛ v NHL, rozebírá‰
ABE: Jak vypadá situace v muÏstvu?
nûjak jednotlivá utkání?
MH: Z jedenácti zápasÛ, jsme deset vyhráli. KdyÏ RV: Spí‰e se snaÏím po nepovedeném zápase
se vyhrává, tak vÏdycky je nálada v muÏstvu dobrá. rychle na nûj zapomenout. KdyÏ na to pﬁíli‰ myslím,
ABE: Nemáte strach, Ïe pﬁijde útlum pﬁed ztrácím sebedÛvûru, Naopak kdyÏ se hodnû daﬁí,
play-offs?
tak zase musím zÛstat na zemi, vzná‰et se v
MH: Podle mne na to nemÛÏeme myslet. KdyÏ se oblacích taky nelze. TakÏe se snaÏím hrát stále
nám daﬁí, tak se snaÏíme vyhrát kaÏd˘ zápas. stejnû.
Nesmíme se dívat tak daleko dopﬁedu.
ABE: Jak vidí‰ rozdíl mezi Západní a V˘chodní
Roman âechmánek hodnotil utkání takto:
konferencí?
Râ: Toto utkání se nám povedlo víc neÏ pﬁedchozí RV: Západní konference je nároãnûj‰í uÏ jen
zápas, kter˘ jsme zde hráli. Navázali jsme na proto, Ïe se více cestuje. Ale tady je to tak zaji‰tûné,
v˘kony, které jsme pﬁedvádûli v poslední dobû. Ïe to není pro nás Ïádn˘m problémem. Po zápase
Vychutnáváme si to, Ïe vyhráváme. Urãitû pﬁijdou sedneme do letadla a za chvíli jsme doma. Je to

â

Ï

‰

lep‰í neÏ cestovat autobusem.
ABE: Jak se ti líbí v Denveru?
RV: Hrál jsem tﬁi roky v Quebeku a tak mám
zku‰enosti z Kanady. V Denveru je krásnû. KaÏd˘
den svítí sluníãko. Nûkdy i zasnûÏí, ale stále je
pûkné poãasí. O vánocích, kdyÏ mne nav‰tívili
rodiãe jsme vyrazili na hory a teì pﬁi pﬁestávce v
NHL chceme jet s Václavem Nedorostem do
Aspenu.
ABE: Kde jsi hrál v Quebeku?
RV: Dva roky v Hullu a rok v Shawiniganu. V
Hullu, coÏ je francouzská ãást Ottawy se mi také
líbilo. Kdybych mûl nûkdy hrát v Ottawû, tak bych se
toho nebál. Shawinigan bylo francouzské mûsto,
chovali se tam ke mnû pûknû, takÏe se nebojím ani
francouzského elementu a mohl bych hrát klidnû i
v Montrealu. Zatím jsem ale rád v Coloradu.
Autorem druhé branky Colorada byl Milan Hejduk.
ABE: Milane, mohl bys popsat tento tvÛj
pûtadvacát˘ gól?
MH: Bylo to pﬁi pﬁesilovce. Forsberg se dostal na
pravé stranû k puku. Udûlal tam párkrát kliãku.
Nahrál mi Ïabiãkou pﬁes brankovi‰tû a já jsem mûl
prakticky pﬁed sebou prázdnou branku.
ABE: Colorado vlastnû bojuje s Anaheimem o
osmou pﬁíãku. âím to bylo zpÛsobeno?
MH: Letos jsme nemûli nejlep‰í zaãátek. Nûkolikrát
jsme po dvou tﬁetinách vedli a pak se nám pﬁestalo
daﬁit a remízovali jsme nebo dokonce prohráli. Je
pravdou, Ïe máme vÏdycky ten závûr sezóny lep‰í.
Podle mne je dÛleÏitá forma tûsnû pﬁed play-offs a
doufám, Ïe ji budeme mít dobrou.
ABE: Favorité moc nepoãítali s tradiãními
outsidery Tampou Bay ve V˘chodní konferenci
a Minnesotou v Západní. Proã je Minnesota
letos tak dobrá?
MH: KaÏd˘m rokem jsou lep‰í a lep‰í. MuÏstvo si
vûﬁí a zaãalo i skórovat. Je to mlad˘ t˘m.
ABE: Mezi mlad˘mi hráãi vyniká Marian
Gáborik…
MH: To je vynikající hráã. Jakmile pﬁi‰el do NHL,
bylo vidût, Ïe má skuteãnû velk˘ talent a pokud se
nûco nestane, bude to skuteãnû hvûzda v NHL.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Milan Hejduk zkou‰í, jestli mu to jde stejnû dobﬁe s mikrofonem jako s hokejkou. Vlevo Radim Vrbata,
vpravo Václav Nedorost, kter˘ pro zranûní ruky nehrál.

