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Z Prahy pﬁes nesmrtelné Pompeje zpût do Toronta
Vracím se do Toronta. Za tu chvíli, co jsem zde nebyl
se toho hodnû zmûnilo. Do Toronta dorazila smrtelná
choroba, která, jak se zdá, zase odchází. Co se
plánovalo v minulém ãísle jako náv‰tûva senátorÛ z
Prahy a pak pﬁedstavení Nového divadla, to se nekonalo.
Doufejme, Ïe se v‰e vrátí do normálních kolejí. Maple
Leafs vypadli ze Stanley Cupu. Mezitím probûhla jedna
„zbyteãná“ válka. Otázkou je, jestli jsou jiné války neÏ
zbyteãné. Válka ode‰la, ale následky zÛstávají.
Paranoia, která je vÏdy spojená s vypatlaností bude
stra‰it moÏná celou tuto generaci. Velice ãasto strach
vychází ze lÏi. Máme strach ze smrti podobnû jako lidé
v prvním století v Pompejích, ale právû to, Ïe byly
zniãeny, je uchovalo pro vûãnost. Jako kdyby se naplnil
biblick˘ v˘rok Kdo by chtûl zachovat svÛj Ïivot, ten jej
ztratí. Mûsta, která tehdy byla zachována, dnes nikdo
nezná.
Kdysi jsem jel stopem po maìarském venkovû a
zastavil mi trabant, v kterém sedûl evangelick˘ faráﬁ.
¤ekl mi, Ïe se jmenuje Kyszely, coÏ ukazuje na jeho
slovensk˘ (nebo ãesk˘) pÛvod a Ïe pÛsobí v Csövaru,
coÏ znamená âeské mûsto. Pﬁi své jedné meditaci
právû na toto téma ﬁekl, Ïe tragédie dne‰ka je v tom, Ïe
Pompeje
se ãlovûk nechce obûtovat. Není to chyba pouze
jednotlivce. Je to chyba i cel˘ch národÛ. V tûchto dnech
pﬁi cestû po Evropû jsem si na nûho vzpomnûl. Ale
vraÈme se do Prahy, odkud jsem se s vámi rozlouãil nálada v slávistickém t˘mu byla na bodû mrazu. Poslední
zápas finálové série se tedy konal na Zelen˘ ãtvrtek a
krátce pﬁed velikonocemi.
ve stejnou dobu jsme mûli jiÏ tradiãní jarní setkání z
***
prÛmyslovky. Zatím se nám to daﬁí od roku 1997, kdy
Velikonoce a lou ení s Prahou
jsme se se‰li poprvé po tﬁiceti letech a bylo to jako
Dosti má den na svém trápení. JenÏe nûkdy na trápení kdybychom se se‰li po prázdninách. TotéÏ se nám daﬁí
nestaãí cel˘ den. Tentokrát se trápení pﬁenesla do jiÏ nûkolik rokÛ i se spoluÏáky ze základní ‰koly. Tam to
pozdní noci Kvûtné nedûle. NejenÏe problémy s bylo je‰tû vylep‰ené tím, Ïe na schÛzku pﬁi‰li dva
poãítaãem pokraãovaly, ale kdyÏ se koneãnû podaﬁilo uãitelé.
noviny dodûlat a zaãalo se s jejich posíláním, byly tak SchÛzka spoluÏákÛ z prÛmyslovky v‰ak kolidovala se
velké, Ïe se neve‰ly do E-mailové schránky. Musela se zápasem, na kter˘ ãlovûk snad ãekal cel˘ Ïivot. Pravda,
posílat jedna stránka po druhé. Tato demontáÏ vzala na druholigovou Slavii jsme vyráÏeli vût‰inou v malém
dal‰í hodiny ãasu. Tím také do‰lo k tomu, Ïe strana ãtyﬁi poãtu a jedním z hlavních bojovníkÛ v hledi‰ti b˘val
byla oznaãena jako strana jedna. KdyÏ v‰e do‰lo do Mejla Hlavsa od PlastikÛ. Ten z kaÏdého zápasu dokázal
Toronta, kde Barbora trpûlivû ãekala u poãítaãe, bylo udûlat happening. Jednou se stalo, Ïe za béãko Jihlavy
zapotﬁebí noviny poslat elektronickou cestou do tiskárny. nastoupil exslávista Micka. Po kaÏdé, kdyÏ se Micka
JenÏe pﬁi‰la dal‰í pohroma. V tiskárnû zmûnili heslo a objevil na ledû Mejla zaãal zpívat: „Micka, Micka…“ AÏ
v nedûli pozdû veãer je v tiskárnû Ïivo asi tak jako v nûjak˘ slávistick˘ ctitel fair-play pﬁi‰el za ním a jemnû
kutnohorské kostnici. Situace se zdála naprosto ho napomenul, Ïe Micka je v ‰ir‰ím v˘bûru pro
neﬁe‰itelná. Barbora v‰ak dokázala nemoÏné. Poslala reprezentaci, abychom ho neznervózÀovali. Mejla v‰ak
celé noviny sobû do zamûstnání a v pondûlí ráno je hbitû odpovûdûl, Ïe je mu tato skuteãnost dobﬁe známa
odeslala ze zamûstnání do tiskárny. Díky tomuto a Ïe naopak Micku tímto zpÛsobem povzbuzuje k
geniálnímu ‰achovému tahu jsme byli stále ve hﬁe a maximálnímu v˘konu. Tentokrát pardubiãtí fanou‰ci k
byla ‰ance, Ïe dostanete osmé ãíslo Satellitu vãas, coÏ maximálnímu v˘konu Radka Dudy pouÏívali ponûkud
se nakonec stalo. Koneãnû v pondûlí v pût ráno tvrd‰ích v˘razÛ. Ale ãasy se mûní.
praÏského ãasu bylo v‰e hotové a mohl jsem uzavﬁít Po první tﬁetinû byl stav rozhodujícího sedmého zápasu
tuto kapitolu.
mezi Slavií a Pardubicemi 0:0. V místû, kde jsme mûli
Mezitím Marie odjela nav‰tívit ChudoÏilovovi do schÛzku v‰ak nemûli tolik populární bed˘nku a tak jsme
Basileje. Jejím hlavním cílem bylo muzeum v nedalekém mûli já, Václav âihák a Karel Kroc rozjet˘ dvû piva ve
Colmaru, kde je oltáﬁ nûmeckého mistra Matthiase dvou hospodách, mezi kter˘mi jsme pendlovali. Po
Grünewalda, kter˘ zde pÛsobil na pﬁelomu 15. a 16. Supovû brance jsme se na mal˘ okamÏik vzdálili z
století. Dal‰í její cesta vedla do Ostravy, kde má pﬁíbuzné restaurace ãíslo 1 do restaurace ãíslo 2 a sledovali to,
a já pro zmûnu jsem letmo nav‰tívil Hradec Králové, co Kanadu teprve ãeká v podobû finále Stanley Cupu.
kde jsou moje koﬁeny.
Po dlouhé dobû jsem sledoval kaÏdé vyhození puku z
Koneãnû jsem mûl ãas podívat se trochu po Praze. obranného pásma. Odvolání brankáﬁe, ale na vítûzství
Vrcholilo finále hokejové ligy mezi Slavií a Pardubicemi. Slavie se nic nezmûnilo. První historick˘ titul byl zde.
Slavia v Edenu mûla opût vyprodáno, ale oslavy se My tﬁi spoluÏáci jsme to oslavili a vrátili jsme se k
nekonaly. Pardubicím se podaﬁilo srovnat na 3:3 a ostatním.

ã

Kamil Voãka, kter˘ kdysi na dotaz, komu fandí,
odpovûdûl, Ïe na fotbal nechodí fandit, ale pouze
kritizovat se opût jako v mládí pokusil toto velké vítûzství
zlehãit. Ov‰em skuteãnû historické mezníky se nedají
sníÏit. Na summit NATO jiÏ po pÛl roce nikdo, kromû
Václava Havla a Sa‰i Vondry, nevzpomíná, ale na první
vítûzství Slavie v hokejové lize se bude v Edenu
pamatovat jako na vítûzství Toronta Maple Leafs ve
Stanley Cupu v roce 1967.
Opût se zjistilo, Ïe nûkteré spoluÏáky nepustily zlé
manÏelky, ale takov˘ je Ïivot. Tentokrát ani nedo‰lo k
tomu, Ïe bychom táhli dál, do dal‰í vinárny, kde si
postupnû jeden po druhém na chvíli schrupneme a pak
pokraãujeme v druÏném hovoru aÏ do prvního vyjíÏdûní
ranních tramvají. Tyto ranní návraty patﬁily pﬁece jen do
dob bujného mládí. Jednou jsme se takto dostali aÏ za
Prahu a museli jsme ãekat na první ranní vlak, kter˘ jel
okolo ãtvrté hodiny a mÛj pﬁítel Kozlík tehdy pronesl
provokativní poznámku. „To je zajímavé, my jsme celou
noc nespali a cítíme se tak dobﬁe. Zatímco tady v tom
vlaku v‰ichni spali a tváﬁí se jako kdyby jim spadla
Ïehliãka na nohu.“ Pracující nás málem vyhodili z vlaku.
BlíÏily se velikonoce a na Velk˘ pátek, aãkoliv je to v
âechách v‰ední den, se konaly ráno bohosluÏby u
Salvátora. Milo‰ Rejchrt ve svém kázání zdÛraznil
pokﬁivení velkopáteãní tradice, kdy kﬁesÈané mûli
tendenci se ztotoÏnit s ukﬁiÏovan˘m, zatímco na druhé
stranû byli ti, kteﬁí Krista kﬁiÏovali. Tento sebelítostiv˘
pﬁístup má pak za následek antisemitismus. Ve
skuteãnosti jde o to, Ïe Kristus zÛstal osamocen a my
jsme v‰ichni souãástí kﬁiãícího davu.
Na Velk˘ pátek v‰ak opût udeﬁila zima a my jsme s
Marií vy‰li po ránu pouze v letním obleãení. Byli jsme
pûknû promrzlí a vÛbec jsme nemûli chuÈ toulat se
velikonoãními ulicemi, které se zaplnily turisty, mezi
nimi pﬁevaÏovali vût‰inou ·panûlé, kteﬁí míﬁili k
Jezulátku. Pﬁesto v‰e jaro pokroãilo a bylo dál neÏ dnes
Pokraãování na str. 5
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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.

Toronto/Canada/USA

Jifií Grosman bude opût na Masaryktownu
No, prosím a uÏ je tady dal‰í pozvánka:
Jirka zve fanou‰ky a fanynky swingové
hudby na jarní koncert kapely Swing Noir
opût do restaurantu na Masaryktownu,
kter˘ se uskuteãní v sobotu 10. kvûtna o
dvacáté hodinû…”moÏná víte, Ïe Swing
Noir (tedy kdo to je‰tû neví, pak jde o
jednu ze tﬁí Jiﬁího kapel pozn. autora) hraje jazzovou hudbu z 20. aÏ 40. let
opepﬁenou skladbami z pera cikánského
virtuóza Djanga Reinhardta a nûkolika
jazzov˘mi aranÏemi evropsk˘ch písní.
Nechybí ani populární vûc jako je Blue
Moon, Moonlight in Vermont a pár dal‰ích
“mûsíãních” balad...”, pí‰e dále Jirka
Grosman v osobní pozvánce.
Není to tak dávno, kdy jsem se pﬁiznala
k tomu, Ïe kde figuruje Jirka Grosman,
tam je ‰koda nejít. Na‰e “rodina” prostû
chodí na kaÏdého Jirku Grosmana. Zní to
jako levn˘ propagaãní slogan, ale vûﬁte
mi, právû ON toho nemá zapotﬁebí. Jeho
muzikálnost, jeho nad‰ení, talent, cit pro
obecenstvo je v‰eobecnû známé, a ãím
déle jej znám osobnû, tím více mû v

tomto poznání utvrzuje.
Naposledy tomu bylo v sobotu 5. dubna,
kdy jsme se vidûli. Kde jinde neÏ na
Masaryktownu. Postupnû si tam na sebe
v‰ichni Grosmanovi pﬁíznivci zvykáme a
dokonce si zvykáme i na jak˘si zasedací
poﬁádek - Petr Pfenig sedí u dlouhého
stolu nûkde uprostﬁed, Karel RÛÏiãka
vÏdycky zády k oknu u prvního stolu i s
posluchaãi nejvûrnûj‰ími - sv˘mi dûtmi,
hned nûkde tam poblíÏ Lanny Rosick˘,
mÛj PeÈas zase musí sedût u prvního
stolu v bezprostﬁední blízkosti kapely - (té
dlouhé ﬁady stolÛ, které se vinou hned
kolem barpultu, coÏ já dost nerada, neboÈ
mám ráda jist˘ odstup ãi nadhled - chceteli), Petr a Darka Smetanovi zasedají zase
kousek od nás - no, jak ﬁíkám, jsme tam
uÏ jako doma. A tak toho pátého dubna
nás JirkÛv koncert doslova omráãil.
Vlastnû v‰ichni nás úplnû v tom dobrém
slova smyslu vy‰inuli - pﬁinutili nás totiÏ si
zavzpomínat pﬁi poﬁadu s názvem Dr. Big
Bít - tím jsem vlastnû ﬁekla uÏ v‰echno.
Prolistovali jsme si tûch na‰ich uÏ

Setkání seniorÛ
se konají
kaÏdou první a tﬁetí stﬁedu v mûsíci ve 13 hodin
(kromû ãervence a srpna)

ve spoleãenské hale kostela sv. Václava- 496 Gladstone Ave. Toronto
První stﬁedy v mûsíci: film - Tﬁetí stﬁedy v mûsíci: pﬁedná‰ky

V‰ichni jste srdeãnû zváni!

Zábûr - âeská televize v Torontu
vysílá vÏdy v sobotu v 10 hodin.
na stanici OMNI 1 (kanál 47/kabel 4)
www.zaberczechtv.com

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.
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nenávratnû odÏit˘ch -cet let a doslova se
odvázali.
Zpoãátku nás poléval sentiment na
zpÛsob - jó, kde Ïe ty ãasy jsou, ale
posléze jsme na ten trak také hopli a vezli
se s kapelníkem, kytaristou, zpûvákem a
autorem Jiﬁím, Pepíãkem Musilem
(klávesy, zpûv), ‰armantním basistou
Timem Creasem (ten, co umí tak legraãnû
ﬁíct ãesky pivo a ﬁízek, aã rodil˘ Kanaìan),
Bohdanem Turokem (kter˘ tak
talentovanû sleduje rytmus ve‰kerého
dûní kapely sv˘mi bicími. Doznal se k
tomu, Ïe vût‰inu písní vlastnû ani neznal.
Nûkteré ano, protoÏe je hráli jiÏ s Jirkou,
nebo si je vybavuje s dob svého dûtství a
od mámy Olinky Turokové. Slova písniãek
jej definitivnû oslovují, o hudbû si není tak
docela jist˘. „Humorné, smutné... ale sám
nemám vyhranûn˘ v˘bûr, spí‰e
‰irokospektrální zábûr. Mám rád africkou
populární hudbu a jazz - moÏná bych si
bigbít k tanci vybral - jo, dalo by sa...“,
pﬁisadil na závûr mûkkou sloven‰tinou a
s úsmûvem. Pﬁi‰lo mi to jako jeho
pﬁísloveãná okﬁídlená zdvoﬁilost - kdyÏ
uÏ si o to tak ﬁíkám, aÈ to tedy sly‰ím...),
Josefem Krame‰em (novou tváﬁí v
programu, jinak jej známe z pobíhání
kolem kapely s fotoaparátem v ruce), co
nás ob‰Èastnil povídkou Jiﬁího Suchého
Du‰e chuligána a povídkou Ludvíka
A‰kenazyho Staré zlaté ãasy. Nu a na
konec v˘ãtu jsem si nechala to nejlep‰í
(pro pány moÏná to nejhezãí) - dvû
pÛvabné a talentované mladé dámy Marii FraÀkovou (jeÏ si pamatuje na
mnohé skladby a písnû, které jako malá
holka také brnkala na piáno, napﬁ.
Náhrobní kámen a Povídej ...“furt se to
hrálo dokola... mnohé písnû jsem znala,
ale nanovo mû oslovily…”) a Lenku
Novákovou (která mi ﬁekla, Ïe si písniãky,
jenÏ zná ze svého dûtství, velice ráda
zopakovala. A kdyby si mûla vybrat hudbu
k tanci s chlapcem, urãitû by to byla právû
tato, protoÏe „...u t˘hle hudby mÛÏe‰
dûlat cokoliv...“).
Právû tyto dívky vÏdycky pﬁijdou s nov˘m
aranÏmá písniãek i s nov˘m stylov˘m
tûlavrtûním. Byly pÛvabné - tedy ony jsou
vÏdycky, ale tentokráte jako by chtûly
vyzpívat i svou du‰i. Holt, repertoár jim
opravdu sedl - a komu by neladily
melodické písnû s du‰í a opravdov˘m

Kalendáfi

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

Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

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

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí k vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,
ale pfiedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá za
správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

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

10.5. (so) 19:00
Majáles Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
10.5. (so) 20:00
Jiﬁí Grosman na Masaryktownu
***
11.5. (ne) 12:00
Svátek matek
Hala kostela sv. Václava
***
21.5. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
23.5. (pá) 20:00
Kongres âSSK
Koncert
***
24.5. (so) 9:00
Zasedání kongresu âSSK
***
24.5. (so) 10:00
Velk˘ „Yard Sale“
na Masaryktownu
***
24.5. (so) 20:00
Banket Kongresu âSSK
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Ïivotem v nich z dob mládí Olympiku,
Flamenga, zlat˘ch ãasÛ tkliv˘ch songÛ
Petra Nováka, Pavla Sedláãka, Marty
Kubi‰ové, Jiﬁích Suchého a ·litra a
dal‰ích. A tak jsme v‰ichni hupli do
‰edesát˘ch let, Ïe nám ani nepﬁi‰lo, Ïe
vlastnû pûjeme spoleãnû. Zejména
Nováka si mnozí dali jako zákusek a s
ním i ‰petiãku uslzen˘ch vzpomínek. Proã
také ne, byla to krásná doba a jako její
symbol toho, Ïe v té dobû v‰echno jde
kupﬁedu - se perfektnû vyjímala píseÀ
These Boots Are Made For Walking v
podání Majky FraÀkové. Také Ïe ji musela
opakovat, natolik se obecenstvu líbila. A
Majka té písniãce dala opravdov˘ Ïivot.
Bravó, volali by nad‰enci na opeﬁe.

pﬁiznat, Ïe i jist˘ podíl lenosti sehrál roli).“
Jestli Jirku fascinuje tento Ïánr stejnû
jako kdysi, a s jak˘m rozdílem? “. Myslím
si, Ïe tady pracují dva momenty - jeden je
emocionální, i v tomto vûku k tobû tahle
hudba promlouvá stejnû jako kdyÏ ti bylo
14 ãi 15 - ano, stále mû to bere stejnû
emocionálnû jako pﬁed tûmi pûtatﬁiceti
lety. Tou druhou vûcí je, Ïe v hudbû se
stále ãlovûk zdokonaluje a stále se uãí je to nekoneãné pole nového objevování.
A v‰iml bych si je‰tû dal‰ího faktu famózní Petr Novák zpíval hodnû textÛ
legendárního textaﬁe Iva Plicky (kdyÏ mnû
bylo 14, jim bylo 18) - takÏe zpívali o tom,
o ãem jsme chtûli v‰ichni zpívat - o lásce,
hledání, zklamání - byla tam naivita i
hloubka a nepﬁedstíraná skuteãnost.

Napﬁ. píseÀ Povídej - opravdovost tû
osloví je‰tû i dnes.”
Jestli z tohoto veãera bude CD Jirka
je‰tû neví, protoÏe…”v‰ichni jsou pﬁímo
zavaleni prací… Ale slíbili jsme si, Ïe z
kaÏdého programu udûláme CD, takÏe
to chce snad uÏ jen ten ãas.”
Nu a co stálo je‰tû za v‰imnutí, to bylo
fantastické obecenstvo, jak se vyjádﬁil
kapelník Jirka Grosman: „Hraje se nám
fantasticky, sál je pln˘ lidí, kteﬁí muzice
rozumûjí...“, a personál restaurantu,
dovoluji si dodat, kter˘ nejenÏe miluje
Grosmanovy koncerty, ale navíc rozumí
i svému pohostinskému ﬁemeslu. TakÏe,
kam pÛjdeme 10. kvûtna? Na Grosmana
pﬁece!
Text a foto: Vûra Kohoutová

JI¤Í GROSMAN
a jeho jazzová kapela Swing Noir
poslední koncert jarní sezóny
Sobota, 10. kvûtna, 20:00
Restaurace Praha - Masaryktown
450 Scarborough Golf Club Rd
tel: 416/289-0283
rezervace nutná

Kongres âSSK je na poﬁadu
ve dnech 24. - 25. kvûtna 2003
na Torontské univerzitû v Munkovû centru
V Colony Hotel,

Jiﬁí Grosman

I napadlo mû, kde Ïe ten Grosman na
ty nápady chodí, proã si vybral právû toto
období - mimochodem velice ‰Èastnû. A
tady je jeho odpovûì: „¤ekl jsem si, Ïe
udûlám egoistick˘ program: program z
vûcí, se kter˘mi jsem vyrÛstal, a Ïe budu
dûlat nûco, co se líbí mnû - ‰el jsem zpût
ke koﬁenÛm. Toto období je spjato s m˘m
ran˘m mládím a zanechalo ve mnû
hluboké emocionální stopy. I kdyÏ jsem
pozdûji dûlal jazz a muziku, která je
teoreticky sloÏitûj‰í, ale tahle hudba
promlouvá k zásadnímu citu. Pﬁi téhle
muzice ve mnû mj. uzrálo rozhodnutí
nedûlat kytaru klasickou, ale vûnovat se
téhle muzice (i kdyÏ musím poctivû

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

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

89 Chesnut Street, Toronto

bude v sobotu 24. kvûtna 2003 od 18 hodin

slavnostní banket
Cena za veãeﬁi je 55 dolarÛ (rezervace nutná)

Pﬁi této pﬁíleÏitosti se uskuteãní 23. kvûtna 2003
v McMillan Theatre
v Edvard Johnson Building v Torontû

slavnostní koncert
Koncert bude uvádût Jan Rube‰ a vystoupí:
Jiﬁí Grosman, Peter Breiner, Milan Brunner, Small Chamber
Harmony, Karel Ludvík, Jaroslav Jarosil a Antonín Kubálek.

satellite

1-416
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Czech &Slovak Institutions

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

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

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)

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, Honorary 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
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Medical
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

Podûkování

Pro kaÏdého pﬁijde ãas, aby podûkoval,
uklonil se a ode‰el z jevi‰tû, pokud ho
je‰tû nohy nesou. Pro mû takov˘ okamÏik
nastal v minulém roce, kdy mi mÛj
sokolsk˘ mentor Jan Waldauf naznaãil,
Ïe uÏ jsem se nacviãil dost. Myslím, Ïe
mûl chudák strach, aby mne pﬁi rozcviãce
neranila mrtvice. A mûl pravdu.
Tento mûsíc Kongresem âSSK konãím
své druhé funkãní období a o pár mûsícÛ
pozdûji mi bude 79. Tak dokud mne nohy
je‰tû nosí… Jsem vdûãn˘ za mnoho vûcí:
za zdraví, za slu‰n˘ Ïivotní údûl, ale
pﬁedev‰ím za pﬁátelství. Znovu a znovu
mne nûkdo pﬁekvapí nûãím tak nezvykle
laskav˘m, Ïe mi to vyrazí dech.
Asi pﬁed mûsícem jsem se obrátil na
krajany, kteﬁí v minulosti pﬁispûli na
povodnû dopisem, ve kterém jsem je
pozval na koncert SdruÏení a pﬁiloÏil
objednávku na vstupenky a pﬁípadnû
pﬁíspûvek. Jedna z prvních odpovûdí
pﬁi‰la od Ivana Klácela a jeho paní. Ivan
Klácel a já jsme pﬁed mnoha a mnoha
lety spolu hráli divadlo. Jestli se nepletu,
byla to Lucerna. a Ivan hrál mlynáﬁe a já
starého vodníka. Pak uÏ jsme se setkali
jen zﬁídka a léta jsem ho nevidûl. Byl jsem
v kanceláﬁi, kdyÏ pﬁi‰el jeho dopis. Otevﬁel
jsem jej, podíval se dovnitﬁ a rozbreãel
se. Na kousku papíru bylo pár rukou
psan˘ch ﬁádkÛ (vzpomínky a pﬁání) a ‰ek
na tﬁi sta dolarÛ. Tﬁi dny na to pﬁi‰la
obálka bez objednávky a bez dopisu, ale
byl v ní ‰ek na sto dolarÛ. Od manÏelÛ
Janíkov˘ch z Montrealu.
âlovûk se nepropadá do noci najednou
a tak se obãas zahlédneme, moÏná v
novinách, moÏná mi obãas nûco dovolí
podrÏet v Novém divadle. A doufám, Ïe
se s mnoh˘mi z vás uvidím na koncertu
23. kvûtna 2003.
Asi pﬁed pÛl rokem ‰éfredaktorka
Nového domova Vûra Rollerová na‰la v
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krajanském australském ãasopisu telefonu dlouhé hodiny.
básniãku, kterou jsem z poãátku odmítl Po roce 1989 jsem zaãal vydávat
uznat za své dílo. Tû‰ím se, Ïe nûkter˘m Satellite 1-416 a po jistém ãase jsme tuto
z vás pﬁipomene nûco z dalekého mládí. spolupráci obnovili. Musím pﬁiznat, Ïe
díky lidem jako Josef âermák se tyto
noviny nestaly úzkorozchodn˘mi, ale
Vesnická parta
právû nûãím, kde se objevovaly i jiné
LeÏíce na mezi a Ïv˘kajíce trávu
názory neÏ moje vlastní, Ïe se nestaly
my vÏdycky blouznili o svûtech za moﬁem.
plátkem z gheta, kdy se mÛÏeme
Chlapecky zpy‰nûle jsme vzpﬁimovali hlavu
poplácávat po zádech a ﬁíkat si, jací jsme
a vzdornû ﬁíkali: „My doma neumﬁem!“
pa‰áci. Josef âermák zde tvrdû hájil
A dobrodruÏství smûlá, v nichÏ hrdiny jsme byli, názory své generace, sokolskou
film dravé fantazie nám snadno vykouzlil.
my‰lenku, jakési prvorepublikové
V pﬁístavních krãmách jsme s námoﬁníky pili, vlastenectví,
nesmiﬁitelnost
s
stra‰n˘mi bouﬁemi nás nesl lodní k˘l,
komunismem. Znal dobﬁe lidi z komunity,
snaÏil se jim nejen pomáhat, ale vÏdy o
byli jsme ‰erify s neomyln˘mi kolty,
nich vlídnû a nûkdy i kriticky napsat. Za
hlídaãi majákÛ a stráÏci tûÏních vûÏí,
tuhle pomoc, za ãlánky pro Nov˘ domov,
t˘rané otroky jsme vedli do revolty,
s psí smeãkou bloudili v pláních, kde vûãnû kdyÏ jsem tam pracoval i za ãlánky pro
snûÏí.
Satellite bych mu chtûl podûkovat.
Víme s jistotou, Ïe pokud odchází z
Krajino dûtství! V síti ze snÛ tkan˘ch
vedení âSSK není to jeho definitivní
jsme houpávali pohádkovou ﬁí‰.
odchod do ústraní, ale Ïe bude nyní pouze
Jak je to dávno! V mlhách uplakan˘ch
reflektovat skuteãnosti z jiného zorného
neznámé ruce tesaly zatím kﬁíÏ.
úhlu. Tato reflexe je nûkdy stejnû dÛleÏitá
jako je práce na veﬁejnosti.
âas, kter˘ spojuje, dûlívá ãastûji.
Pﬁeji mu do dal‰ích let a do dal‰í ãinnosti
A kdyÏ se nach˘lil, my stiskli jsme si dlaÀ.
hodnû svûÏesti a pohody a aby mûl více
Jen teplo po stisku a v srdci nadûji
jsme odná‰eli v dál, kdyÏ osud ﬁekl: „VstaÀ,
ãasu na âiãku, kterou pro práci ve
SdruÏení v období Kongresu ponûkud
jdi, prapor vlasti vztyã
zanedbává.
pod cizí oblohou, kdy pod tvou nesmí vlát.
Ale‰ Bﬁezina
Potom nás vítr vzal, nes’ jako lehk˘ míã
***
a strach nám chutnat dal a dal nám chutnat hlad.
Pluli jsme po moﬁích, i divy cizích krajÛ,
zázraky techniky jsme okusili uÏ.
A hle, teì domova prostinkou píseÀ hraju,
píseÀ, jiÏ chlapec znal, miluje teprv’ muÏ.
A melodie zní do hﬁmûní vodopádu,
do sirén továren a hluku velkomûst.
Vltava zpívá mi, kdyÏ kresbu Hradãan kladu
na stoly pokojÛ na kﬁiÏovatkách cest.
Vesnická parto, mí druzi zbyli tam,
kde hrÛza plouÏí se a pohlcuje vás,
já vím, Ïe nejdu sám.
VÏdycky, kdyÏ setmí se, zaslechnu tich˘ hlas,

Restaurants-Deli's
Dovoz potravin z âech, Moravy
a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

pak druh˘, tﬁetí… pát˘…
A zase s Vámi jsem u lesa na stráni,
s kytarou pﬁed prahem nad ﬁekou snící chaty,
a z dálky zaznívá veãerní klekání.
A vím, teì mûﬁíte vzdálenosti mezi námi,
ﬁíkáte: Darebák, tak pﬁece uvidí!
Pﬁedstava o dálkách vás asi trochu mámí
a moÏná nûkter˘ i trochu závidí…
Kolik nás zÛstane, Emile, Franto, Jiﬁí,
neÏ rozplyne se stín, jenÏ pokryl rodnou zem?
V‰ak aÈ si jakkoliv hrozivû mraãna víﬁí,
tûm snÛm na mezi my vûrni zÛstanem.
Josef âermák
***

Podûkování 2

Nebylo by pravdou, kdybych pﬁedstíral,
Ïe jsme si s Josefem âermákem vÏdy
rozumûli. Rozdíl mezi generacemi byl
pﬁece jen znaãn˘ a kolikrát to mezi námi
pûknû jiskﬁilo. To, Ïe jsme spolu vydrÏeli
válãit pﬁes dvacet dva let v‰ak hovoﬁí o
tom, Ïe jsme asi nûco mûli spoleãného,
Ïe jsme dokázali jeden druhého tolerovat,
respektovat, jeden druhého si váÏit. A
dnes je na mnû, abych mu podûkoval za
mnoho vûcí. Jednak za to, Ïe byl ke mnû
vlídn˘, kdyÏ jsem pﬁi‰el do této zemû a
zaãal jsem pracovat v redakci Nového
domova spolu s dr. Karlem Jeﬁábkem a
profesorem Jaromírem Petﬁíãkem. Tehdy
je‰tû zde generace z roku 1948
pﬁevaÏovala, tak jako dnes dominuje
generace z roku 1968. Byli jsme si asi
nejblíÏe, kdyÏ se hroutil komunismus.
Tehdy jsme v‰e diskutovali a trávili na

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

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

Vyuãovanie slovenského jazyka
pre deti - zdarma!!!
V sobotu od 9:30 do 12:00 hod.
v St. Bernadette School,
1201 Heritage Bay, Oakville
Informace Viera Banková:
905-337-7457.
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Z Prahy pﬁes nesmrtelné
Pompeje zpût do Toronta
Pokraãování ze str. 1

v Torontu. Dokonce i lanovka na Petﬁín
jiÏ byla v provozu a dole na neplatící
turisty ãekali dva fe‰ní revizoﬁi a dûlali z
této atrakce v˘hodnou záleÏitost k
privatizaci. Pﬁed padnutím do jejich spárÛ
nás v‰ak ochránil patnáctidenní lístek,
kter˘ jsme si poﬁídili po pﬁíjezdu do Prahy
za 280 Kã. Tento lístek je jen o 40 Kã
draÏ‰í neÏ t˘denní jízdenka a je to jedna
z nejlep‰ích investic. PraÏská doprava je
totiÏ narozdíl od dob mého mládí, naprosto
spolehlivá, jezdí jako ‰v˘carské hodinky
a navíc se pomûrnû snadno s ní dostanete
v‰ude a rychleji neÏ autem.
Dvakrát jsem pouÏil taxíku a po
hororov˘ch ãláncích o etick˘ch kvalitách
taxikáﬁÛ, jsem dával pozor, jestli jim nejde
pûna od úst, ãi nemají mezi prsty plovací
blány. Nemohu vylouãit, Ïe se nûkde
takové monstrum objevilo, ale mohu s
jistotou ﬁíci, Ïe jsem se s ním nesetkal já.
Dnes jiÏ se v âechách tuneluje hlavnû ve
velk˘m. Nûkolik opu‰tûn˘ch Union bank
jsem vidûl na vlastní oãi a kdyÏ si
vzpomenu, s jakou arogancí se tﬁeba
likvidovala restaurace Demínka, kde jsme
trávili ãást mládí, v jejímÏ stínu se mohlo
v klidu a v pﬁíjemném prostﬁedí diskutovat
a kultivovanû pojíst, tak mám i po letech
vztek a na druhou stranu jsem rád, Ïe
zÛstalo pár oáz jako restaurace „U
Vladaﬁe“, kde vedle drah˘ch jídel pro
cizince venku, je uvnitﬁ hospÛdka s
pﬁijateln˘mi cenami, kam mohou i ti, co
nevydûlávají desetitisíce a kam mohou
zajít i tﬁeba uãitelé, zdravotní sestry,
sociální pracovníci, zkrátka ti, co poctivû
pracují, ale jejich mûsíãní plat by staãil
pouze na jednu veãeﬁi pro dva v restauraci
„U MalíﬁÛ“, která je naproti. Byl v‰ak ãas
zvednout kotvy a odejet, protoÏe bylo
Velikonoãní pondûlí ráno. Ulice byly
skuteãnû prázdné jako málokter˘ den v
roce. I v nedûli ráno potkáte po Praze lidi,
kteﬁí spûchají do kostela nebo nûkam na
v˘let, ale tentokrát byla Praha prázdná.
Ospale pÛsobilo i ruzyÀské leti‰tû.
Velikonoce v Praze konãily a letadlo âSA
do ¤íma odstartovalo s námi na své
pravidelné lince.
***

V‰echny cesty vedou
do ¤íma

Nebylo nejhezãí poãasí a tak jsme ani
nevidûli mûsta v Rakousku a Slovinsku,
která bychom chtûli z v˘‰ky vidût. Do
¤íma jsme dorazili odpoledne. Jakousi
atrakcí na zdej‰ím leti‰ti je nadzemní
dráha, která spojuje jednotlivá leti‰tû s
nádraÏím. Nemuseli jsme ani na hlavní
nádraÏí, abychom se dostali do ãeského
poutního místa Velehrad, které je
vzdáleno jen pár metrÛ od Vatikánu. Toto
poutní místo poskytuje útulek âechÛm a
SlovákÛm. Pravda, jako poutní místo má
svoje omezení. Cedulky upozorÀují, Ïe
se netolerují ani krátké kalhoty, ãi
minisuknû nebo odkrytá ramena a
veãerka je v pÛl jedenácté, ale setkáte se
zde s pﬁívûtiv˘m pﬁijetím a jelikoÏ nebylo
italské léto, toto omezení nám tolik
nevadilo.
Za to jsme se dovûdûli vÏdy pﬁi snídani
spoustu novinek. Jak a kam se dostat
kter˘m autobusem, co jede ke Koloseu,
k Foru Romanum. Tam jsme také druh˘
den vyrazili, ale hned po pﬁíjezdu nás
ãekalo dal‰í nepﬁíjemné pﬁekvapení. I v
¤ímû jsou totiÏ peníze dÛleÏité. Milionové
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sumy, kter˘mi jsme platili v roce 1998
nahradilo v‰emocné euro. (Jedno euro
odpovídá jednomu kanadskému dolaru a
‰edesáti centÛm.) Nic netu‰íc jsem vloÏil
svou kreditní kartu do prvního bankomatu
a ten nám nûco italsky oznámil. Po
zmáãknutí knoflíku, o kterém jsme
pﬁedpokládali, Ïe je ten správn˘, nám to
kartu vrátilo. My v‰ak jsme chtûli pokus
zopakovat a bankomat se nám za na‰i
netrpûlivost pomstil a schlamstl Visa kartu
jako ‰paãek malinu. Marnû jsme
poskakovali okolo, poklepávali
obrazovku, maãkali v‰echny ostatní
knoflíky. Bankomat posmû‰nû mrkal a
vyz˘val dal‰í po‰etilce, aby vloÏili své
kreditní karty dovnitﬁ. Stále jsme v‰ak
nevûdûli, jestli to není mafiánská praktika,
jak na kobylku cizincÛm a jestli nûjak˘
‰ikulka po chvíli na‰i kreditní kartu
nevydoluje, aby si s ní pak uÏíval s
krásn˘mi Italkami v podveãerním ¤ímû.
Teprve Ital, kter˘ nás pozoroval z
nedaleké zahrádky nás uklidnil, kdyÏ pﬁed
námi, nevûﬁícími Tomá‰i, tam vloÏil svoji
kartu, která se mu vrátila. Po chvíli pﬁi‰la
nûjaká sleãna. I ona tam vloÏila svou
kartu. Podle její reakce se dá soudit, Ïe
ﬁekla sprosté slovo a ode‰la bez penûz
a jelikoÏ automat nepokou‰ela dvakrát,
ani ona nepﬁi‰la o svou kartu.
Od tohoto okamÏiku nám bylo jasné
jedno pravidlo: „Nepokou‰ej s kreditní
kartou jeden bankomat dvakrát“. Nutno
ﬁíci, Ïe o dva dny pozdûji jsem potkal
je‰tû dÛvûﬁivûj‰í osobu. Nûjakého
Angliãana, kterého postihl stejn˘ osud,
ale ten narozdíl ode mne pouÏil tﬁikrát
‰patn˘ PIN a to by snad nevydrÏelo ani
kanadské zaﬁízení, které není tak
podezíravé jako jsou podobná zaﬁízení
na jihu Evropy.
Nebudu unavovat popisováním
ﬁímsk˘ch památek, opisováním rÛzn˘ch
prÛvodcÛ. Historie tu d˘chá na kaÏdém
kroku. Za jedin˘ den toho mÛÏete vidût
tolik, Ïe to nelze absorbovat. Století se tu
pﬁekr˘vají. Pod relativnû stﬁedovûk˘m
kostelem mÛÏete spatﬁit hrob svatého
Cyrila, u kterého je vedle cedulky
FOTOGRAFOVÁNÍ ZAKÁZÁNO i
pamûtní deska OD VùRN¯CH
MORAVANÒ. A pod touto ãástí z
devátého století, najdete je‰tû jedno patro
a to ze století pátého. Ve stﬁedu odpoledne
jsme v‰ak jiÏ Vûãné mûsto opou‰tûli.
Pﬁesto jsme v rychlosti staãili nav‰tívit
Sixtinskou kapli ve Vatikánském muzeu
a Rafaelovy fresky. Ticho na tomto
posvátném místû pouze ru‰ily blesky
fotoaparátÛ a hlas z ampliónu ﬁíkající
italsky, anglicky, nûmecky a polsky, Ïe je
zde zakázáno fotografovat a filmovat.
Také jsme se dovûdûli, Ïe kdyÏ dva

dûlají totéÏ, není to totéÏ. Dvojí ceny,
které se zdály tak nemorální v âeské
republice, zde existují témûﬁ ve v‰ech
muzeích a galeriích. JenÏe zde se vás
ptají, jestli jste ze zemû Evropské unie.
Není divu, Ïe se náv‰tûvníci z âech
nemohou doãkat aÏ budou mít také slevu.
***

Vidût Neapol a zemfiít

Po dvou hodinách jízdy jsme dorazili do
Neapole. JiÏ v Praze jsme byli varováni
pﬁed neapolsk˘m dobrodruÏstvím a hned
u nádraÏí, jsme se museli proplétat mezi
prodavaãi mobilních telefonÛ a
videokamer. V‰e zcela jistû získané
poctivou prací. V tu chvíli jsem netu‰il, Ïe
za pár dnÛ bude nûkdo nabízet tímto
zpÛsobem i mÛj digitální fotoaparát.
Prodírali jsme se tímto zástupem
svérázn˘ch obchodníkÛ aÏ do hotelu
Bellini. Kupodivu jsme ho po chvíli nalezli.
Za 67 euro, coÏ je asi sto dolarÛ, jsme
dostali jak˘si dvoupatrov˘ pokoj, kde dole
byla sprcha a nad ní postel. Okno se v
místnosti dalo pouze tu‰it. Ze sprchy
voda spí‰e kapala neÏ tryskala proudem,
ale nestûÏovali jsme si. Byli jsme v
historickém centru historického mûsta,
kde jsme mohli vidût v kostelech obrazy
star˘ch mistrÛ. Byli jsme v mûstû pod
Vesuvem, v mûstû nedaleko Pompejí,
kam jsme mûli namíﬁeno. Nikdo nás
neokradl a druh˘ den jsme se jiÏ
pohybovali po Neapoli a oblíbili si jednu
restauraci s pizzou. Narozdíl od ¤íma,
zde bylo i levnû.
***

Nesmrtelné Pompeje
Na‰ím hlavním cílem v‰ak byly Pompeje.
Desetitisícové mûsto, které bylo zniãeno
v˘buchem Vesuvu v roce 79 na‰eho
letopoãtu.
Na nádraÏí v Neapoli byl ponûkud
zmatek. Je pomûrnû lehké nalézt men‰í
nádraÏí, odkud odjíÏdí lokálky do Pompejí.
Problém je ale v tom, Ïe jsou tam dvû
stanice a do kaÏdé jezdí jin˘ vlak. Jak
jsme se pozdûji dovûdûli, jedna lokálka
objíÏdí Pompeje ze severu a druhá z jihu.
Navíc v Itálii málokdy jezdí vlaky tak, jak
mají. Buì se stávkuje nebo je zde nûjak˘
technick˘ problém. Mnoho místních tratí
je jednokolejn˘ch. Tam, kde je luxus dvou
kolejí, vlaky jezdí zásadnû, jako auta v
Anglii, vlevo. JelikoÏ je nejistá i úãast
vlakového prÛvodãího, musíte si lístky
cvaknout hned na nádraÏí sami. KdyÏ
pﬁijde prÛvodãí, tváﬁí se velice dÛleÏitû a
pak vám jízdenku cvakne je‰tû jednou.
Pﬁi cestû do Pompejí, pokud si sednete
vlevo, pak vidíte 1281 metrÛ vysok˘
Vesuv, pokud vpravo, tak máte krásn˘
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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

Pokraãování na str. 6

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
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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v˘hled na moﬁe. Zhruba po pÛl hodinû
jste na místû. Vesuv bouﬁil v posledních
dvou tisících letech asi stokrát, ale pouze
tﬁikrát, a to v letech 1631, 1794 a 1944
zpÛsobil váÏnûj‰í ‰kody. V dobû svého
zniãení bylo mûsto jiÏ tisíc let staré.
Vût‰inou ze ‰edesáti procent zde Ïili
svobodní lidé, ale existovala zde i poãetná
skupina otrokÛ. V˘hodná geografická
pozice na bﬁehu moﬁe umoÏÀovala ãil˘
obchodní ruch. Byly zde pohanské
chrámy, antické divadlo, trhy.
Neuvûﬁitelné je, jak byly ulice rovné, v
nûkter˘ch domech se zachovaly krásné
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a dokonalé fresky s rÛzn˘mi námûty.
Vût‰inu z nich v‰ak nenaleznete zde, ale
v archeologickém muzeu v Neapoli. Tam
také za Ïelezn˘mi mﬁíÏemi, mÛÏete vidût
námûty plné erotiky. Je zajímavé sledovat
proplétání sexu a náboÏenství. Toto
podivné propojení je aÏ neuvûﬁitelnû
podobné obrazÛm a so‰kám, které jsem
vidûl v Mexiku. Bohové s obrovsk˘m
penisem zde dokazují svoji moc nad lidmi
i zvíﬁaty. Právû zde máme moÏnost
uvûdomit si, Ïe souãasné zboÏ‰tûní
playboye není nic nového pod sluncem.
Skuteãností je, Ïe tyto kresby nejsou

ãasté, spí‰e okrajové a rozhodnû
nepﬁevládají.
V Pompejích nás zaujme mnoÏství
zkamenûlin lidí. Pr˘ jich je aÏ pût tisíc.
Pﬁesnûji ﬁeãeno, jedná se o postavy,
které byly rekonstruovány, kdyÏ do dutiny
po jejich tûle, byl vlit beton. Velice ãasto
se zachovala i kostra. MÛÏeme vidût
matku, jak pevnû svírá dítû a ani smrt je
nerozlouãila. Psa, kter˘ jiÏ nestaãil utéct
pﬁírodní pohromû. Nejedná se o nûjakého
‰lechtûného pudla, ale o pûkného vlãáka,
ne-li vlka. Drama Pompejí vstoupilo jak
do literatury, tak i do filmu. Není divu, Ïe

Petr ChudoÏilov: Sbohem smutku

právû skupina Pink Floyd zde natoãila
jeden ze sv˘ch legendárních koncertÛ.
Po chvíli pﬁivyknete tomuto prostﬁedí.
Nedíváte se na mûsto jako na dávnou
minulost. Jen obãas vás nûco pﬁekvapí,
tu malba, tu zachovalost obydlí. Pﬁiznám
se, Ïe bych mohl celé hodiny chodit po
mûstû, z kterého jiÏ pﬁed dvûma tisíci léty
vyprchal Ïivot a jsem rád, Ïe tato památka
je (byÈ za deset euro) pﬁístupná lidem. Ne
jenom tûm vyvolen˘m (odborníkÛm),
protoÏe ãlovûk musí nadechnout tu
atmosféru. Správnû by si mûl celé mûsto
zapamatovat. Znát kaÏd˘ dÛm, kaÏdou
uliãku. JenÏe na to není ãas. Nemáme
totiÏ ãas osahávat si vûci, památky,
nemáme ãas si je zamilovat. Kdybychom
si je totiÏ zamilovali, nemohli bychom je
niãit a nejvût‰ím nepﬁítelem Pompejí je,po
Vesuvu, právû ãlovûk. Kdesi jsem ãetl,
Ïe i na toto místo, které odolalo sopce,
padaly v dobû druhé svûtové války
bomby. I my jsme museli hodinu pﬁed
západem slunce Pompeje opustit a vrátit
se do Neapoli.
Mûli jsme je‰tû jeden den pﬁed sebou,
kter˘ jsme zakonãili právû v
archeologickém muzeu. KdyÏ jsme vy‰li
ven, zb˘valo jen pár hodin do odjezdu.
Úzk˘mi uliãkami v Neapoli, které by jinde
byly vyhrazené pouze pro chodce a které
mají oznaãení vût‰inou jako jednosmûrky,
projíÏdûjí motocykly plnou rychlostí
obûma smûry. Na mal˘ch skútrech
mÛÏeme spatﬁit, jak dûti ‰kolou povinné
(nejmlad‰ího na miniskútru bych tipoval
na devût let), tak babiãky. SviÏnû zde
projíÏdûjí automobily a k mému úÏasu se
objevil i mal˘ autobus. Ten jedin˘ jel vÏdy
správn˘m smûrem. âekat zde na taxíka
bych v‰ak povaÏoval za bláhové. Za to
pﬁed muzeem jich byla pûkná ﬁada.
Nasadili jsme tedy gumy. (Star‰í ãesk˘
v˘raz pro to, kdyÏ nûkdo pouÏil taxisluÏby,
pozn. red.) a dojeli do slavného hotelu
Bellini, kde jsme mûli zavazadla. Zde nás
ujistili, Ïe jsme nevrátili klíãe. Po tom, co
v tomto hotelu jaksi netekla teplá voda a
studená pouze kapala, ãist˘ ruãník byl aÏ
na druh˘ pokus a zavazadla se mohla
nechat do odpoledne jen za cenu pûti
euro, jsem oãekával dal‰í obezliãku.
Pﬁesvûdãen o tom, Ïe klíãe jsem vrátil,
jsem svoji jistotou naprosto odzbrojil
vrátného Alessandra. Ten mnû po chvíli
nejistû propustil. KdyÏ jsem odcházel,
tak jsem si pro jistotu je‰tû plácnul na
v‰ech osm kapes u kalhot. Nûco tam
Pokraãování na str. 8

Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin
Katedrála v Cefalu
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pﬁece jen bylo. Hrábl jsem do této kapsy
a ejhle, byly to klíãe od pokoje ãíslo jedna.
Alessandro nade mnou vyhrál a já
opou‰tûl hotel Bellini s omluvou.
Dole ãekající ﬁidiã taxíku zatím
zamanévroval do jakéhosi prÛjezdu, aby
v uliãce, která by se dala mûﬁit na
centimetry mohla projíÏdût auta obûma
smûry. Pokud by tento ﬁidiã s kvalitami
Michaela Schumachera jel po hlavní ulici,
nemohl bych se zlobit. Ukázal se v‰ak
jako profesionál. Neuvûﬁitelnou rychlostí
nás provezl nejuÏ‰ími uliãkami, nejkrat‰í
cestou aÏ do pﬁístavu. Pouze jednou
zaskﬁípali brzdy, kdyÏ v jednosmûrce proti
nám vyrazil v plné rychlosti nûjak˘
mercedes. Ná‰ pilot pouze pronesl nûco,
co znûlo jako „Superidiot“. KdyÏ jsme

dojeli na místo, ukazoval jeho mûﬁiã, podle
mého mínûní, dvacet euro. Za tuto sluÏbu
mnû to nepﬁipadalo mnoho. On mne v‰ak
ujistil, Ïe je to cena v lirách, která odpovídá
sumû dvanácti euro. „KdyÏ dáte víc,
nebudu se zlobit.“ Nechal jsem to na
patnácti a myslím si, Ïe jsme byli oba
spokojení.
***

Loì do Palerma
Témûﬁ na v‰ech mapách je spojení lodí
z Neapoli do Palerma. Toto spojení
mÛÏete nalézt i na internetu. Pﬁijedete-li
do Neapoli, v informacích na nádraÏí
v‰ak o nûm nikdo neví. Po‰lou vás do
dal‰ích informací a tam vám dají pût
moÏn˘ch spojení. KdyÏ se jich v‰ak
zeptáte, odkud to odjíÏdí, tak vám ﬁeknou,
Ïe ze ãtvrtého nástupi‰tû. ZdÛrazníte, Ïe

10 % SLEVA
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:
161,90 kanadsk˘ch dolarÛ plus danû a po‰tovné
nebo 111,90 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

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

York VW’s
Golf GL TD 1 - 1,9 l
Golf GLS - 2,0 l
Jetta VR6 - 2,0 l
Jetta GLX
Jetta GLI
Beetle TD1 - 1,9 - 2.,0 l
Beetle Turbo 1,8 l
Passat 2,8 V6 -1,8 T
V‰echny modely jsou k dispozici
s automatickou i manuální
pﬁevodovkou.
Credit Issues

chcete jet lodí. Na to vám informátor
sdûlí, Ïe cel˘ vlak pﬁece naloÏí na loì.
Nakonec se nám tedy podaﬁilo zjistit, Ïe
do pﬁístavu jede autobus R-2. KdyÏ se
v‰ak zeptáte, kde autobus R-2 jezdí,
ukáÏí vám na druh˘ konec námûstí. KdyÏ
tam dojdete a ptáte se, kde to stojí, po‰lou
vás zpátky. Nejsou to tak zcela mylné
informace, jak jsme pozdûji zjistili.
Koneãnû jsme totiÏ autobus R-2 uvidûli
stát vedle autobusu C-5. Proã mají
autobusy v Neapoli ãísla i písmena, to
jsme nezjistili, ale kdyÏ jsme nasedli do
autobusu, objasnila se záhada, proã nám
Neapolané po kaÏdé ukazovali nûco
jiného. Autobus totiÏ nejprve objel námûstí
a nûkolikrát zastavil, pak je‰tû jednou
zastavil na nástupi‰ti deset metrÛ od
místa, kde jsme nastoupili. Nakonec nás
odvezl do pﬁístavu, kde jsme koupili lístky
na loì. JelikoÏ v Itálii mají témûﬁ kaÏd˘
t˘den svátek, i my jsme dvakrát byli
postiÏeni touto katastrofou, protoÏe na
lodi nebyly volné kajuty. Druh˘ den se
pﬁece jen dvû místa na‰la. JenÏe zvlá‰È
pro muÏe a zvlá‰È pro Ïeny. Nakonec
jsme zjistili, Ïe to není tak ‰patné ﬁe‰ení.
Marie mûla tiché spoleãnice, které
nechrápaly a já byl zas v kabinû s Italem,
kter˘ neumûl jinak neÏ italsky. KdyÏ jsem
se ho chtûl zeptat, jestli se chce
osprchovat, odpovûdûl mi: „To je sprcha“.
S tímto vysvûtlením jsem byl naprosto
spokojen. Osprchoval jsem se a ulehl
jsem k spánku. Jestli jsem ho ru‰il
chrápáním, nevím. Vím s jistotou, Ïe by
mi stejnak nedokázal svoji nespokojenost
sdûlit. Ráno jsme se roze‰li s pozdravem
„Ciao!“
V palermské pﬁístavu nás uvítala
Marjolein. Je to Holanìanka, která zde
Ïije nûkolik let. V rozpadlé ãtvrti starého
Palerma si pronajala krásn˘ velk˘ byt.
Marjolein je dobrá podnikatelka a
umûlkynû. âást bytu pronajímá, takÏe jí
to vystaãí na Ïivobytí a nyní koupila svÛj
vlastní byt, pár metrÛ od toho
pﬁedchozího, kter˘ renovuje za pomoci
sv˘ch tunisk˘ch pﬁátel. Ti zase k zedniãinû
pﬁibrali dal‰í zamûstnání. Ze staré garáÏe
udûlali levnou restauraci. Ryby jsou zde
skuteãnû pochoutkou ãíslo jedna. Do
Tunisu jiÏ ze Sicílie není daleko a tak
Marjolein tam bude mít tento mûsíc
v˘stavu.
Nedá se ﬁíci, Ïe by Palermo bylo klidné
mûsto. O klidu snad svûdãí jen pomník
obûtem mafie. Jedním ze skvostÛ je
katedrála z 12. století nad mûstem v
Monrealu, obklopená klá‰terem. Rozhodli
jsme se, Ïe tuto horu pokoﬁíme mûstskou
dopravou. Tentokrát jsem vzal s sebou i
digitální fotoaparát, abych se o krásy

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
Mozaika v katedrale v Cefalu z 12. stol.
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Palerma podûlil se ãtenáﬁi Satellitu. Úmysl
to byl dobr˘. Ale jak ﬁíkala moje matka,
kdyÏ jsme s nûãím neuspûli, „Cesta do
pekel je dláÏdûná dobr˘mi úmysly“. Mûla
pravdu. Na stanici autobusu nás star‰í
muÏ ujistil, Ïe mÛÏeme pouÏít nejen
autobus 387, ale i pﬁeplnûn˘ autobus
307. Pﬁi tom v tlaãenici dÛkladnû
prohmatal mÛj batoh a kdyÏ jsme dorazili
do místa, které je oslavou kﬁesÈanské
etiky, zjistil jsem, Ïe mÛj digitální
fotoaparát jiÏ v batohu není. V tu dobu se
jiÏ nûkde poblíÏ nádraÏí prodával za
smû‰n˘ch patnáct euro. MoÏná ho
dotyãn˘ nabízel i se zárukou, ale bez
nabíjeãky, kterou jsem si pﬁivezl na
památku zpût do Toronta. Bez ní vydrÏí
fungovat je‰tû ãtyﬁicet minut.
Po této zku‰enosti jsme se odvrátili od
hﬁí‰ného materialismu a zahledûli je‰tû
více k vûãnosti. Zvlá‰tností Palerma jsou
totiÏ katakomby, kam se koncem 19.
století ukládali mumifikovaní neboÏtíci.
Tyto katakomby byly o padesát let pozdûji
tak populární, Ïe se zde pr˘ konaly i
nedûlní odpolední pikniky. Pravda dnes
nabalzamovaní neboÏtíci vypadají spí‰e
komicky. âím byli více vyfe‰ákování, tím
vzhledem k smrti vypadají smû‰nûji. Na
prsou mají vût‰inou cedulku s jménem,
které nosili za Ïiva. Chtûli se zachovat
pro vûãnost. Teì jsou zcvrklí a vût‰inou
zkaÏené zuby ostﬁe kontrastují s krásn˘mi
zuby dÛstojn˘ch zkamenûlin z Pompejí.
Vy‰li jsme opût do palermsk˘ch ulic. Byl
ãas ukonãit tuto cestu a je‰tû trochu si
odpoãinout neÏ se navrátím zpût do
Toronta.
***

Slunce a Cefalu
Znûlo to jako k˘ãové vyprávûní.
Osmdesát kilometrÛ od Palerma je mûsto,
kde je krásné ãisté modré moﬁe, katedrála
a pláÏe. Toto mûsto je tak krásné, Ïe zde
bûhem léta neseÏenete nocleh. Ceny
jsou zde tak vysoké, Ïe se nedoplatíte.
Jeli jsme se tedy do tohoto mûsta podívat.
KdyÏ jsme se zeptali na nádraÏí, kde tu je
pláÏ, ukázali k moﬁi a ﬁekli v‰ude. Se‰li
jsme tedy dolÛ, a hle v‰ude byla pláÏ s
krásnou ãistou vodou. Jen lidí pomálu.
¤ekli jsme si, Ïe koncem dubna je to zde
prázdné, protoÏe voda je chladná. Pﬁesto
jsme do ní vlezli. Voda v‰ak chladná
nebyla. Zkrátka nebyla je‰tû sezóna.
Zeptali jsme se, jestli bychom zde dostali
nocleh. Nejlevnûj‰í byl v jednom klá‰teﬁe.
Za padesát euro jsme zde zÛstali aÏ do
mého odjezdu. Klid nám v‰ak naru‰ilo
prvomájové volno, které prázdné pláÏe
zcela zaplnilo a v podveãer zmûnilo v
neuvûﬁiteln˘ chlív.
***
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Cesta zpût
s bumáÏkou i bez ní

V Cefalu se nám líbilo a tak jsem se
rozhodl jet do ¤íma pﬁímo z tohoto místa.
Zpátky jsem jiÏ nejel bohuÏel lodí, ale
opût italskou Ïeleznicí. PﬁestoÏe v‰ude
je nápis, Ïe zamûstnanec u ok˘nka hovoﬁí
anglicky a nûmecky, ve skuteãnosti jsem
se s Italem hovoﬁícím anglicky ãi nûmecky
na Sicílii nesetkal a jen díky tomu, Ïe
Marie umí ãásteãnû italsky, byli jsme se
schopni domluvit i v této instituci. Praktiky
u pokladen jsou ponûkud zvlá‰tní. KdyÏ
vás lístek stojí sedm euro a platíte
desetieurovou bankovkou, poÏádá vás
muÏ za pﬁepáÏkou o dal‰í bankovku a
pak vám vrátí hrst drobn˘ch. KdyÏ jste s
touto sumou nespokojeni, pﬁiloÏí k
jízdence je‰tû zpáteãní lístek a sumu
upﬁesní.
Vlak z Palerma do ¤íma jel pﬁes Cefalu.
Pro jistotu jsme se zeptali, jestli mohu
pﬁistoupit aÏ tam. Bylo nám sdûleno, Ïe
je to teoreticky moÏné, ale Ïe se musí dát
písemná Ïádost. Pokud místo nebude
obsazeno pﬁi odjezdu z Palerma, bude
znovu prodáno. Vyplnili jsme tedy tuto
Ïádost. V den odjezdu v‰ak pﬁijíÏdûlz
vlaky na Sicílii s nûkolikahodinov˘m
zpoÏdûním a tak jsem byl nakonec rád,
kdyÏ jsem se do pﬁecpaného vlaku v
Cefalu dostal. Îádná bumáÏka
pochopitelnû nebyla zapotﬁebí. Do
lÛÏkového vlaku jsem mûl pﬁestoupit v
San Giovani. Tam jsem dorazil kupodivu
vãas. KdyÏ jsem v‰ak chtûl vstoupit do
svého kupé, zaÏil jsem opût scénu, která
patﬁila do dílny italsk˘ch neorealistÛ.
Zamilovaná dívka se sv˘m pﬁítelem
ohodnotila prÛvodãího vlaku jako
bastarda. Tento se jí pozdûji odvdûãil
tím, Ïe jí a jejímu pﬁíteli pﬁidûlil samostatné
kupé. Tentokrát jsem y toho profitoval i
já. ZÛstal jsem sám. Po pÛl hodinû se
vlak dal pﬁece jen do pohybu a já trnul pﬁi
kaÏdém zastavení, jak bude narÛstat
ãasová ztráta a jestli stihnu letadlo z
¤íma do Prahy. Stihl jsem.
Na leti‰ti mi v‰ak s omluvou ﬁekli, Ïe mi
nemohou dát palubní lístek z Prahy do
Toronta. Je‰tû jsem netu‰il, Ïe m˘m
cestovním trampotám není zdaleka
konec.

satellite

Italy 2003
V Praze jsem pochopil, proã jsem palubní
lístek do Toronta nedostal. Spoj PrahaToronto byl totiÏ zru‰en. Musel jsem letût
s British Airways pﬁes Lond˘n. Nebyl
jsem z toho nad‰en. Jednak se tím let
protáhl a pak ísto usmûvav˘ch ãesk˘ch
letu‰ek, jsou Angliãanky, pﬁísné a komisní.
Místo hojnosti ãeského piva ãi Müllera
Thurgau je pouze jedna skleniãka
kalifornského Chardonnay a pokud
chcete nûco koupit na palubû letadla, tak
je to draÏ‰í neÏ kdyÏ to koupíte v Torontu.
Navíc jsem nemûl jistotu, Ïe se mnou
bude putovat moje zavazadlo z ¤íma.
Umístûní v první tﬁídû z Prahy do Lond˘na
bylo jen slabou náplastí.
JestliÏe jsem se jiÏ zmínil o hysterii, tak
vrcholem záÏitku bylo lond˘nské leti‰tû
Heathrow. V‰ude ostnaté dráty a vojáci.
Jedna kontrola, za druhou. Rusové, kteﬁí
letûli se mnou a kteﬁí byli odbaveni v
Praze, byli podrobeni v˘slechu. Komisní
policajtka zkoumala fotografie v pasech
a jestli pasy nejsou padûlané. Takhle
jsem to zaÏil naposledy u bulharsk˘ch
pohraniãníkÛ v dobách nejtvrd‰í totality.
Zavazadlo pochopitelnû do Toronta
nedorazilo a ãekám na nûj dosud. A zde
bych mûl jedinou pﬁipomínku k âSA. Je
naprosto v poﬁádku a normální, Ïe nedûlní
let do Toronta byl zru‰en. TotéÏ se stalo
studentÛm, kteﬁí byli se mnou v letadle a
cestovali s KLM. Pﬁed letem jsem v‰ak
upozorÀoval, Ïe v Praze není pﬁi tomto
spoji dost ãasu a Ïe pﬁi stejné cestû do
Florencie jsem musel chodit t˘den po
Florencii pouze v tren˘rkách. Îádal jsem
jestli bych mohl letût dﬁívûj‰ím letadlem z
¤íma. Ne‰lo to. Letos se situace
opakovala.
KdyÏ mi ujel autobus z leti‰tû, vzal jsem
to jako teãku za cestovními trampotami,
kter˘ch letos bylo pomûrnû dost, ale jak
jsem napsal jiÏ poslednû, pokud jsou
problémy, tak se musí ﬁe‰it. Kdyby trvala
mlha na severu Sicílie o pár hodin déle,
nestihl bych ani to prvé letadlo z ¤íma do
Prahy a asi bych byl stál na Apeninském
poloostrovu. Nemám si tedy na co
stûÏovat.
JiÏ z Toronta Ale‰ Bﬁezina
***
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PORTRÉTY, KRESBY, OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Deborah

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

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

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

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

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

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí v˘born˘ komediální film
reÏiséra B. Slámy, kter˘ byl âeskou filmovou a
televizní akademií pﬁihlá‰en do nominace na Oscara
pro zahraniãní filmy za rok 2002

DIVOKÉ VâELY
Hoﬁká komedie o rÛzn˘ch podobách lásky odehrávající se v
podhorské vesnici na severní Moravû a vypráví o v‰ech moÏn˘ch
podobách lásky a nenávisti: lesní dûlník Kája miluje BoÏku ze
stánku, jenÏe ta chodí s Láìou, kter˘ zase nejvíc ze v‰eho miluje
Michaela Jacksona. Jana miluje PeÈu, ale rad‰i si vzala StaÀu, ale
ten miluje taky hrací automaty. BoÏãina maminka miluje za
peníze. Laìova babiãka ji za to nenávidí zcela zdarma.
Zapomenut˘ kraj, kde je sloÏit˘ Ïivot mlad˘ch lidí, kteﬁí mají své
sny a touhy, av‰ak postrádají sílu nebo okolnosti aby je vyplnily.
Návrat ke skuteãné filmové poetice bez kouzel a pﬁíkras. Hrají T.
Wilhelmová, Z. Rau‰er, P. Li‰ka, J. Du‰ek, V. Hybnerová, Z.
Kronerová aj.
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
Klá‰ter, kter˘ nám poskytl pﬁístﬁe‰í

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

minister obrany by som skôr rozm˘‰ºal,
ak˘ by to malo v˘znam z hºadiska
7. mája 2003
bezpeãnostn˘ch záujmov na‰ej krajiny,“
povedal.
Budú na Slovensku
Názory slovensk˘ch politikov na túto
americké základne?
BRATISLAVA-sme(pm, rf, sp) -USA tému sa rozchádzajú.
***
uvaÏujú, Ïe ãasÈ svojich vojakov
presÈahujú zo západnej Európy do jej
Schuster: Bush je íslo
v˘chodnej‰ej ãasti. Podºa expertov by to
jeden Inzercia
bol najväã‰í presun americk˘ch jednotiek Bratislava-sme/(sp)-Prezident Rudolf
v Európe od konca druhej svetovej vojny. Schuster bude onedlho zaãínaÈ posledn˘ rok
Spomína sa najmä Bulharsko, Poºsko, vo svojej päÈroãnej funkcii. E‰te vÏdy nie je
Rumunsko a Maìarsko, vylúãiÈ sa v‰ak rozhodnut˘, ãi bude znovu kandidovaÈ. „Príde
ãas, keì to poviem. Rozhodne nebude
nedá ani Slovensko a âesko.
Slovensk˘ch politikov zatiaº nik kandidátov málo, lebo niekomu staãí povedaÈ,
neoslovil, ale minister obrany Ivan ·imko Ïe bol kandidátom na prezidenta.“
Jeho popularita podºa prieskumov verejnej
neberie podobné úvahy „na ºahkú váhu“,
mienky je veºmi nízka, ale on má iné
lebo vojenské myslenie sa v˘znamne prieskumy. „Z reality,“ dodáva.
mení. Zatiaº v‰ak z americkej strany V rozhovore pre SME pripú‰Èa, Ïe jeho
nezachytil „reálny záujem o to, aby sa podpora USA vo vojne v Iraku mu na popularite
vytvárali nové vojenské základne nepridala, ale „politik sa niekedy musí postaviÈ
aj proti vôli väã‰iny obãanov, ak vie, Ïe to v
napríklad na Slovensku“.
SÈahovanie z Nemecka uÏ nenápadne budúcnosti prinesie osoh pre cel˘ ‰tát“.
prebieha, lebo 17-tisíc americk˘ch Zato sa v‰ak v priebehu roka stretol dvakrát
vojakov 1. obrnenej divízie sa z Iraku uÏ s americk˘m prezidentom Georgeom
Bushom. „KaÏd˘ si môÏe myslieÈ, ão chce,
nevráti na domovskú základÀu vo
ale prezident USA je vo svete ãíslo jeden,“
Wiesbadene v Nemecku. Podºa povedal.
rozhodnutia Pentagonu pôjdu rovno do O svojej chorobe pred tromi rokmi, ktorej
USA.
dramatick˘ priebeh sledovalo s napätím celé
Prezident Rudolf Schuster povedal, Ïe Slovensko, je presvedãen˘, Ïe mu ju spôsobilo
prezident George Bush sa pripravuje na prezidentovanie a podmienky „v byte pod
oficiálnu náv‰tevu Poºska a „tam k tejto strechou Prezidentského paláca“.
téme prednesie zásadn˘ prejav“. Îaloba na chirurga, ktor˘ ho operoval, je
Schuster by nemal s prítomnosÈou stiahnutá a Schuster mu odpustil.
***
americk˘ch vojsk na Slovensku problém
a „záujem by moÏno mali niektorí ãlenovia Zprávy eského velyslanectví
vlády, len to nehovoria“, povedal.
Velvyslanectví âR v Kanadû oznamuje,
Podºa americk˘ch médií Pentagon zo Ïe ve dnech 13. a 14. ãervna 2003 se na
zaãiatku poãíta po jednom letisku v území âeské republiky koná referendum
Bulharsku, Rumunsku a Poºsku, ale tieto o pﬁistoupení âeské republiky k Evropské
krajiny ponúkajú aj ìal‰ie základne a unii. Otázka pro referendum zní:
cviãiská. Dôvody majú politické aj “Souhlasíte s tím, aby se âeská republika
ekonomické.
stala podle smlouvy o pﬁistoupení âeské
Riaditeº bruselskej poboãky amerického republiky k Evropské unii ãlensk˘m
Strediska pre obranné informácie, státem Evropské unie?” BliÏ‰í informace
analytik Tomá‰ Valá‰ek upozorÀuje, Ïe o podmínkách v˘konu hlasovacího práva
americké plány na presun jednotiek sú lze získat na Velvyslanectví âR v Ottawû
len v zaãiatkoch. Podºa neho v‰ak bude (251, Cooper Str., Ottawa, K2P 0G2, tel.:
záujem najmä o juhov˘chodnú Európu. 613-562 3875), popﬁípadû na webov˘ch
O základniach na Slovensku „nevedia stránkách
Velvyslanectví
âR
e‰te ani Ameriãania, ãi by ich tu chceli (www.czechembassy.org ) nebo
maÈ“.
webov˘ch stránkách Ministerstva
Ekonomické dôvody, pre ktoré sa zahraniãních vûcí âR www.mzv.cz.
viaceré krajiny strednej a v˘chodnej
***
Európy usilujú o prítomnosÈ americk˘ch 15.kvûtna 2003 bude ve Vancouveru
vojakov, Valá‰ek chápe. „Bola by to urãite opûtovnû otevﬁen Honorarní konzulát, a
investícia, aj keì neviem, ãi sa to dá to na adrese 1480-885 West Georgia
porovnávaÈ s veºk˘mi fabrikami.“
Street, tel: 604-601 2011, fax: 604-639
·imko pripú‰Èa, Ïe taká základÀa by 3134, email: newman@insigniacorp.com
mala ist˘ finanãn˘ v˘znam. „Ale ako . Honorárním konzulem je Kevin E.

Denní kronika
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V¯HODNÁ LETNÍ NABÍDKA
Praha, Ostrava, Brno, Bratislava, Ko‰ice, Tatry
od 899 dolarÛ pro dospûlé

Mnichov, Miláno, ¤ím, Benátky, Split, Bûlehrad
od 999 dolarÛ pro dospûlé
Odjezd mezi 9. srpnem a 22. záﬁí
Prodej konãí 23. kvûtna 2003

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

Newman. Úﬁední hodiny pondûlí a pátek
9:00-12:00, 14:00-17:00.
***

âeskoslovensk˘ dûtsk˘
pûveck˘ sbor
pro dûti od pûti do ‰estnácti let

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

Zpûv ãesk˘ch, moravsk˘ch a
slovensk˘ch pí‰ní.
Jedineãná pﬁíleÏitost k pﬁedání
národního bohatství
v písni mlad‰í generaci.
Kontakt: Nata‰a

Tel.: 905-876-4667
1307-p

SPECIAL RATES TO:
Ostrava
Prague
Ko‰ice
Bratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
ve ãtvrtek 8. 3 2003 v 5:43
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde 22. 5.2003
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Slavia senzaãnû hokejov˘m mistrem
Po dvou vyhran˘ch zápasech doma jiÏ
vedla Slavia na zápasy 3:1 a zdálo se, Ïe
je rozhodnuto. KdyÏ jsme se s vámi louãili
z Prahy podaﬁilo se Pardubicím otoãit v
závûru páté utkání z 1:3 na 4:3. Deprese
z tohoto zápasu se pak pﬁenesla na ‰est˘
zápas, v kterém Slavia lacinû inkasovala
v úvodu dvû branky a nedokázala vyuÏít
v druhé tﬁetinû pﬁesilovky pût na tﬁi a

âeská liga

24. kolo: Pﬁíbram-Sparta 2:2, ÎiÏkovBudûjovice 1:0, Bl‰any-Brno 0:1, ZlínBohemians 1:0, Jablonec-Olomouc 0:0,
Hradec-Teplice 0:0, Ostava-Liberec 0:1,
Slavia-Synot 3:1
25. kolo: Bohemians-Jablonec 1:1, BrnoOstrava 1:0, Teplice-Zlín 1:2, Liberec-Slavia
1:0, Olomouc-Pﬁíbram 0:0, Budûjovice-Bl‰any
0:0, Sparta-Hradec 2:0.
26. kolo: Jablonec-âeské Budûjovice 1:0,
Pﬁíbram-Teplice 2:1, ÎiÏkov-Sparta 2:0,
Hradec-Brno 0:1, Bl‰any-Liberec 1:0, ZlínStaré Mûsto 3:0, Slavia-Ostrava 7:0:
***

Tabulka
1. Sparta
2. Slavia
3. ÎiÏkov
4. Liberec
5. Teplice
6. Ostrava
7. Pﬁíbram
8. Zlín
9. Brno
10. Synot
11. Olomouc
12. Jablonec
13. Budûjovice
14. Bl‰any
15. Bohemians
16. Hradec

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18 4 4 44:14
15 9 2 58:18
14 5 7 36:28
13 5 8 38:33
11 5 10 29:30
11 4 11 34:35
9 8 9 32:28
9 8 9 29:33
9 7 10 28:26
9 5 12 30:37
7 9 10 23:25
6 12 8 25:34
8 5 13 31:45
7 6 13 24:31
4 8 14 32:51
2 12 12 19:44

58
54
47
44
38
37
35
35
34
32
30
30
29
27
20
18

prohrála nakonec vysoko 1:5.
Rozhodovalo tedy sedmé utkání v
Pardubicích. Pﬁed vyprodan˘m hledi‰tûm
se podaﬁilo Supovi z nahrávky Radka
Dudy vstﬁelit rozhodující branku v 34.
minutû a Slavia i pﬁes velk˘ nápor
Pardubic v závûru utkání nakonec
zaslouÏenû zvítûzila 1:0 a získala tak
první mistrovsk˘ titul v historii. O vítûyství
se kromû trojice Duda-J. Beránek-Sup,
zaslouÏil obránce Jan Hejda, ktery vstﬁelil
pût branek a na dal‰ích osm nahrál.
Branka: 34. Sup (Duda, Beránek),.
Vylouãení 4:6. Pﬁesilovky: 0:0. DiváciÛ
9300. Tﬁetiny 0:0, 0:1, 0:0.
***

Slovenská liga

26. kolo: Ko‰ice-Púchov 1:1, TrnavaRuÏomberok 2:0, Inter-PetrÏalka 0:1,
Dubnica-Trenãín 1:2, Îilina-Slovan 1:0.
27. kolo: Slovan-Inter 1:1, PetrÏalka-Dubnica
2:0, Trenãín-Ko‰ice 2:2, RuÏomberok-Îilina
1:2, Púchov-Trnava 2:0.
28. kolo:RuÏomberok-Slovan 0:0, TrenãínTrnava 2:2, PetrÏalka-Ko‰ice 1:0, PúchovÎilina 0:1, Inter-Dubnica 1:2,
29. kolo: Îilina-Trenãín 4:2, Trnava-PetrÏalka
2:2, Ko‰ice-Dubnica 2:2, Slovan-Púchov 2:2,
RuÏomberok-Inter 0:2.

Tabuºka
1. Îilina
2. Slovan
3. PetrÏalka
4. Púchov
5. Trnava
6. Inter
7. Trenãín
8. Dubnica
9. RuÏomberok
10. Ko‰ice

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

16 6 7 53:25
16 6 7 47:27
14 7 8 39:29
12 7 10 38:34
11 10 8 40:37
10 5 14 35:43
10 3 16 39:55
9 6 14 31:40
9 5 15 34:50
5 11 13 31:47

54
54
49
43
43
35
33
33
32
26
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1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,
Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry
Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.ibn.com

Landmark Travel Inc.
Letenky s âSA, KLM, Alitalia, Air France
Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku za 255 dolarÛ
Nabízíme letenky od:
Praha - 780
Brno - 880
Ostrava - 880
Bratislava - 880
Ko‰ice - 880

Budape‰È - 880
Záhﬁeb - 970
Bukure‰È- 840
Bûlehrad- 970
Riga - 1020

Madrid - 820
Helsinki - 1025
Lyon -730
¤ím - 870
Milán - 870
PaﬁíÏ - 820

Îeneva - 730
Lisabon - 840
Athény - 890
Tunis -1055
Hong-Kong - 1199
Rio - 825

All fares on IATA Airlines - Some restrictions apply
GST/Transportation taxes and fee extra

719 Yonge Street, Suite 205, Toronto, Ont, M4Y 2R5
Tel.: (416) 962-6110 Fax: (416) 962-5910
www.landmarktravel.ca
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âe‰i i Slováci v semifinále Mistrovství svûta ve Finsku
Od na‰eho evropského zpravodaje Karla DráÏìanského

Ve tﬁech finsk˘ch mûstech: v Helsinkách, Tampere a Turku probíhá v tûchto dnech 67. hokejové mistrovství svûta, jehoÏ nejvût‰ím pﬁekvapením byl aÏ dosud t˘m Dánska, kter˘ zvítûzil
nad muÏstvem USA 5:2 a s reprezentanty Kanady uhrál remízu 2:2. Jak ãesk˘, tak i slovensk˘ t˘m postoupily do semifinále. Jaká byla cesta obou muÏstev mezi nejlep‰í?

V premiéfie prÛmûrné
úrovnû âeská republika vítûzí
nad Slovinskem 5:2
Ten z pﬁíznivcÛ ãeského hokeje, kdo
oãekával suverénní vítûzství na‰eho muÏstva
v úvodním utkání mistrovství svûta v
Helsinkách nad outsiderem Slovinskem, byl
tak trochu zklamán. Silnû omlazen˘ t˘m âR
veden˘ trenérem Slavomírem Lenerem s
dvanácti nováãky mûl sice v úvodní tﬁetinû
jasnou pﬁevahu a po ãtvrhodince hry vedl góly
Radima Vrbaty, Michala Supa a Davida
V˘borného 3:0, pak v‰ak soupeﬁ najednou
jakoby ztrtil respekt pred ãesk˘mi hokejisty a
vypracoval si nûkolik brankov˘ch ‰ancí. UÏ v
1. minutû prostﬁední tﬁetiny sníÏil sv˘m
nejlep‰ím hráãem Rodmanem na 1:3 a
získával stále více na sebevûdomí. Na‰tûstí
v‰ak dvûma rychl˘mi góly Jiﬁího Hudlera a
Jaroslava Bala‰tíka jsme do 35. minuty zv˘‰ili
na 5:1 a to bylo rozhodující. Pak uÏ soupeﬁ
vyrovnal hru na kluzi‰ti a ãtyﬁi minuty pﬁed
koncem sníÏil Porem na 2:5, takÏe vlastnû
vyhráli tﬁetí fázi utkání. Po cel˘ zápas soupeﬁ
nebetonoval svou branku, n˘brÏ se snaÏil
proniknout k ãeské brance, ve které byl velkou
oporou slávistick˘ gólman Roman Málek. S
v˘sledkem utkání byla v ãeském táboﬁe
víceménû spokojenost, hlavnû poté, kdy do
helsinské haly pﬁi‰la zpráva z Tampere, Ïe
tam do‰lo k velké senzaci, kdyÏ muÏstvo
Spojen˘ch státÛ prohrálo s Dánskem 2:5.
Pamûtníci si pﬁipomnûli, Ïe to bylo právû
Dánsko, které drÏí neslavn˘ rekord v
hokejov˘ch mistrovství svûta. V roce 1949 ve
Stockholmu prohrálo s Kanadou 0:47.
***

hokejistÛ. Ti sice mûli od první minuty hru ve
své moci, nemohli v‰ak dlouho prolomit
obrann˘ val na‰eho jiÏního souseda. Tak
moÏno smûle ﬁíci, Ïe teprve gól obránce Pavla
Trnky vstﬁelen˘ v 11. minutû otevﬁel stﬁelecké
hody, které vyvrcholily exhibicí. Ta zaãala ve
23. minutû pﬁesilovkou pût na tﬁi, kdy jsme v
rozpûtí necel˘ch dvou minut zv˘‰ili zásluhou
dvou gólÛ Radima Vrbaty a jednoho Martina
Straky na 4:0. Pak uÏ bylo jen otázkou, kolik
branek dáme. Není tﬁeba zvlá‰È zdÛrazÀovat,
Ïe s v˘sledkem 8:1 nikdo z hráãÛ nepoãítal.
***

V prvním klíãovém utkání
MS âR poráÏí favorizované
Finy

Skvûl˘ start na MS mûli obhájci titulu mistra
svûta Slováci, kteﬁí ve své premiéﬁe
deklasovali pﬁed 10140 diváky t˘m Ukrajiny
9:3 (2:0, 4:2, 3:1), Rychlá a pﬁesná kombinace
dûlala po vût‰inu stﬁetnutí dobr˘m hokejistÛm
Ukrajiny velké potíÏe. Branky Pálffy 3, Zedník
3, Stümpel, Országh a ·atan. O necel˘ch 18
hodin pozdûji zdolali Slováci muÏstvo
Japonska 10:1 a postoupili tak do druhé ãásti
svûtového ‰ampionátu.
***

Po dvou úvodních vítûzn˘ch zápasech se
Slovinskem a Rakouskem v Helsinkách, musel
ãesk˘ t˘m odcestovat do starobylého Turku,
kde jeho soupeﬁem byli domácí Finové, v‰emi
odborníky oznaãované za favorita svûtového
‰ampionátu ãíslo jedna. Stﬁetnutí hrané pﬁed
vyprodan˘m hledi‰tûm mûlo velmi dobrou
úroveÀ a skonãilo po dramatickém závûru
tûsn˘m, ale zaslouÏen˘m vítûzstvím
Lenerov˘ch svûﬁencÛ 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Podle
mého názoru o vítûzství na‰ich hokejistÛ
rozhodla hráãská inteligence: Zatímco
muÏstvo Suomi zbûsile útoãilo, âe‰i pﬁi v‰ech
akcích mysleli. Navíc v brance mûli v˘borného
gólmana Tomá‰e Vokouna, kter˘ dvakrát pﬁi
oslabení tﬁi na pût po 80 vteﬁin odolával stﬁelám
soupeﬁe.
Utkání zaãalo oboustrann˘m oÈukáváním,
pﬁi kterém si oba t˘my vypracovali dobré
gólové ‰ance. Paradoxem v‰ak bylo, Ïe
jedinou branku vstﬁelil v úvodní tﬁetinû
Peltonen a to v 16. minutû pﬁi vlastním
oslabení. Celkem stejn˘ prÛbûh mûla i druhá
tﬁetina aÏ do 13 minuty, kdy jeden z nejlep‰ích
hráãÛ na ledû, stﬁelecká hvûzda NHL
coloradsk˘ Milan Hejduk po nádherné akci
vyrovnal na 1:1. Od této chvíle âe‰i ovládli
dûní na kluzi‰ti, vítûznou branku v‰ak dali aÏ
v 53. minutû Martinem Strakou z Pittsburghu.
Ten spolu se slávisty Dudou a Supem tvoﬁili
po celé stﬁetnutí trio, které podle pﬁedbûÏné
úmluvy bylo nasazeno na nejnebezpeãnûj‰í
finskou útoãnou ﬁadu Selanne-KoivuPeltonen.
***

Po úvodní v˘hﬁe nad Slovinskem, poradilo si
ãeské národní muÏstvo i s Raku‰any, kdyÏ
podalo o tﬁídu lep‰í v˘kon, neÏ pﬁi své premiéﬁe
na ‰ampionátu. Zásluhu na tom má pﬁedev‰ím
kapitán t˘mu Robert Reichel, kter˘ sice gól
nedal, av‰ak na tﬁi branky pﬁihrál a on hlavnû
vnesl do t˘mu zdravé sebevûdomí. Debut mûl
v tomto stﬁetnutí i druh˘ brankáﬁ muÏstva
26let˘ nashvillsk˘ Tomá‰ Vokoun, kter˘ hned
v úvodu zápasu zlikvidoval dvû velké ‰ance
soupeﬁe. To bylo je‰tû v dobû, kdy nikdo
nepoãítal s vysok˘m vítûzstvím na‰ich

Vyhráli totiÏ nad Nûmeckem pouze 3:1,
pﬁesto se stali suverénními vítûzi základní
skupiny „A“ pﬁed Nûmeckem Ukrajinou a
Japonskem. Tﬁi první t˘my postoupily do
osmifinále.
Dal‰í skupiny:
Skupina B: 1. Rusko, 2. ·v˘carsko, 3.
Dánsko, 4. USA.
Skupina C: 1. Kanada, 2. ·védsko, 3.
Loty‰sko, 4. Bûlorusko.
Skupina D: 1. âR, 2. Finsko, 3. Rakousko, 4.
Slovinsko.
***

Hokejov˘ galakoncert
Slovenska

Po exhibici ve druhé tfietinû
âR deklasovala Rakousko 8:1

Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Bloor St. W

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

Vysoké vítûzství Slovenska
nad Finskem

Obhájci titulu mistra svûta pokraãovali v
Helsinkách v sérii úspûchÛ, kdyÏ zvítûzili nad
domácími Finy 5:1 (1:1, 0:0, 4:0) Slovensk˘
t˘m byl sice lep‰í, nutno v‰ak ﬁíci, Ïe dosáhl
lacin˘ch gólÛ. MuÏstvo Suomi se sice ujalo uÏ
ve 4. minutû vedení 1:0, inkasovalo v‰ak v 11.
minutû branku z úctyhodné vzdálenosti, na
které nebyl bez viny nepozorn˘ finsk˘ brankáﬁ.
Stav 1:1, o kter˘ se zaslouÏil bratislavsk˘
Richard Kapu‰ trval aÏ do poãátku závûreãné
tﬁetiny, kdy Nagy získal nádhernou brankou
Slovensku vedení 2:1. O osm minut pozdûji
hrál slovensk˘ t˘m pﬁesilovku pût na tﬁi a v té
Robert ·vehla zv˘‰il stav na 3:1. Necelé tﬁi
minuty pﬁed koncem zápasu odvolali Finové
dvakrát brankáﬁe a dostali do prázdné branky
z hokejky ·vehly a Hlinky je‰tû dva góly.
***

Slovensko-Rakousko 7:1
Obhájci titulu mistrÛ svûta Slováci zvítûzili v
procházkovém tempu, aniÏ by vydali ze sebe
více sil a ‰etﬁili se na duel s âeskou republikou.
Vítûzíme nad Nûmeckem 4:0
Nejv˘mluvnûji komentoval toto druhé
osmifinálové utkání s Nûmeckem trenér
Slavomír Lener, kter˘ na tiskové konferenci
ﬁekl: „Tenhle zápas nemûl tempo, rytmus a
hernû se nevyvíjel tak, jak jsme si pﬁáli. Od
zaãátku v‰ak moji svûﬁenci pÛsobili uklidnûnû,
ãemuÏ dopomohl i rychl˘ první gól, kter˘
vstﬁelil uÏ ve 4. minutû Jan Hlaváã. Mûli jsme
jiné plány s pﬁechodem stﬁedního pásma.“
Vítûzství na‰ich hokejistÛ bylo naprosto
zaslouÏené neboÈ byli technicky lep‰ím
t˘mem, kter˘ pﬁedãil soupeﬁe po v‰ech
strankách, pﬁedev‰ím v‰ak stﬁelecky. Îádn˘
superhokej to v‰ak nebyl, bylo to pracnû
vybojované vítûzství. Slabinou ãeského t˘mu
byly pﬁesilovky, kter˘ch bylo celkem sedm,
ale ani jednou nedokázali hráãi z tûchto
pﬁesilovek nûco vytûÏit. Nejlep‰ím hráãem
byl Jan Hlaváã z Caroliny, kter˘ byl stﬁelcem
dvou gólÛ a byl vyhlá‰en za nejlep‰ího hráãe
utkání. Na obû branky mu nahrál jeho klubov˘
kolega Radim Vrbata. Po gólu dali Robert
Reichel a David V˘born˘.
V nûmeckém t˘mu hraje na MS deset hráãÛ,
kteﬁí pocházejí odjinud neÏ z Nûmecka. Od
nás jsou to: Martin Reichel (bratr Roberta
Reichla), Jan Benda (v utkání s âR nehrál),
obránce Kunce a syn b˘valého reprezentanta
a trenéra Vladimíra Martince.
Dal‰í senzací bylo vítûzství Loty‰ska nad
muÏstvem Ruska 2:1.

Slováci do ‰tvrÈfinále
ako prví

Helsinki-sme (tvo)-Hokejisti Slovenska
remizovali vãera v závereãnom zápase
osemfinálovej E-skupiny majstrovstiev sveta
v Helsinkách s âeskom po dramatickom
Toto prvé vzájemné stﬁetnutí hokejistÛ âR s priebehu 3:3 a do ‰tvrÈfinále play off postupujú
Ukrajinou zaãalo naprosto neãekan˘m velk˘m z 1. miesta.
nástupem soupeﬁe, kter˘ ovládl hru a udrÏel Slovensko - âesko 3:3 (0:1, 2:2, 1:0)
bezbrankov˘ stav aÏ do 24. minuty. V úvodních Góly: 24. Vi‰Àovsk˘ (Pálffy), 38. Demitra
dvaceti minutách vyhrál dokonce v pomûru (·atan), 54. Nagy (Lintner) - 17. M. Straka
stﬁel na branku 12:3. To, Ïe ãesk˘ t˘m nedostal (Vrbata), 28. M. Straka (T. Kaberle, Vokoun),
dva nebo tﬁi góly za to mÛÏe vdûãit brankáﬁi 31. V˘born˘.
Tomá‰i Vokounovi, kter˘ zlikvidoval nûkolik âesk˘ tréner Lener nasadil na Stümpelov
témûﬁ stoprocentních gólov˘ch ‰ancí. KdyÏ útok Strakovu päÈku, aby eliminoval útoãnú
v‰ak ve 24. minutû získal Martin Straka silu slovenskej najproduktívnej‰ej formácie.
ãeskému muÏstvu vedení 1:0, Ukrajinci byli Zaãalo sa opatrne, takticky. Nikto nechcel
tak vyvedeni z míry, Ïe v rozpûtí necel˘ch otvoriÈ obranu, Väã‰ie okienka sa objavili v
jedenácti minut inkasovali dal‰í tﬁi branky a to slovenskej defenzíve, ale Straka v 6. minúte
dvû z hole Milana Hejduka a jednu od obránce sám pred La‰ákom svoju ‰ancu e‰te nevyuÏil.
Milana Kadlece a utkání bylo rozhodnuto. Útoãník Pittsburghu Straka stál v 17. minúte

Osmifinále
Ukrajinci nás potrápili
pfiesto âR zvítûzila 5:2

863 Bloor St. W.

Ossington Ave.

Slováci tentokrát neoslnili

Soupeﬁ sice sníÏil stav 0:4 na 2:4, ale v
poslední minutû Jaroslav Hlinka, hráã
‰v˘carského HC Kleten, upravil na koneãn˘ch
5:2. Vût‰í radost byla tentokrát z v˘sledku neÏ
z hokejového umûní.
***

na správnom mieste, keì sa v trme-vrme
dostal puk k nemu a ºahko otvoril skóre. Po
zmene strán aj Slováci vyrovnali v poãetnej
prevahe, Vi‰Àovského strelu spomedzi kruhov
teãovali dvaja brániaci ãeskí hráãi a Vokoun
bol bezmocn˘. ëal‰ia presilovka priniesla
znova zmenu skóre, pri vylúãení Országha si
Straka li‰iacky nakorãuºoval za chrbát
obrannej dvojice ·vehla - Majesk˘ a po presnej
prihrávke z hæbky vlastného obranného pásma
premenil samostatn˘ nájazd - 1:2. Kritická
situácia nastala, keì v 31. minúte nedôsledne
brániaci V˘born˘ bekhendom na dvakrát
na‰iel skulinku nad La‰ákom a získal pre
âesko dvojgólov˘ náskok. Slovákov vrátil do
zápasu Demitra - ako inak v presilovke ‰vihom od modrej ãiary napol sieÈ za
Vokounom, ktor˘ mal zakryt˘ v˘hºad. Dráma
vrcholila v poslednej tretine. Duda v 49. minúte
zákern˘m faulom pri mantineli napadol
Pálffyho a dostal 5-minútov˘ trest, predãasne
musel odísÈ pod sprchy. Hru v poãetnej v˘hode
na‰i nevyuÏili, puk lietal pred Vokounom, po
Nagyovej strele sa odrazil od Ï⁄dky. Nakoniec
v‰ak práve Nagy uÏ pri hre piatich proti piatim
‰esÈ minút pred koncom vyrovnal, keì sa po
buly dostal k nemu odrazen˘ puk po
Lintnerovej strele. V infarktov˘ch závereãn˘ch
minútach sa Slováci ubránil v oslabení pri
vylúãení Majeského aj pre power play âechov
bez brankára. Zázraãné zákroky predviedol
La‰ák.
***

Pomsta za loÀské vyfiazení
vy‰la, jsme v semifinále!

TURKU (Flushnews) - âe‰tí hokejisté se
dokázali ve ãtvrtfinále ‰ampionátu pomstít
RusÛm za loÀské vyﬁazení, po perfektním,
disciplinovaném v˘konu vyhráli 3:0 a postoupili
do semifinále. V nûm narazí v pátek od 16
hodin na Kanadu, která si v ‘utkání pravdy’
poradila s Nûmeckem aÏ v prodlouÏení 3:2.
Skuteãn˘ ‰ok jsme RusÛm zpÛsobili aÏ pﬁi
vylouãení Kaberleho. âeská ãtveﬁice vzornû
bránila a tﬁináct vteﬁin pﬁed návratem hﬁí‰níka
na led ujel v oslabení Hejduk, kliãkou se zbavil
Turkovského a pﬁedloÏil puk do parádní
stﬁelecké pozice Hlaváãovi, kter˘ pohotovû
otevﬁel skóre. Hned v úvodu druhého dûjství
pak Vrbata stﬁelou ze stﬁedního pásma málem
pﬁekvapil brankáﬁe Omsku Sokolova.
Hejdukova uklidÀující trefa
Rusové neskládali zbranû, ale na v˘teãného
Vokouna nevyzrál Zinovjev v pﬁesilovce ani
Dacjuk stﬁelou z bezprostﬁední blízkosti.
Soupeﬁ se snaÏil rychlej‰ím pﬁechodem
stﬁedního pásma zv˘‰it tempo hry, na‰i
hokejisté si díky soustﬁedûné obranû poradili
i s tím. První ãeskou pﬁesilovku nabídl aÏ faul
Kovalãuka v polovinû utkání a byl to hrdina
zápasu Hejduk, kter˘ si nabruslil do ideální
pozice a pálil pod horní tyãku.
Dvoubrankov˘ náskok dával národnímu
muÏstvu klid a nenutil k Ïádnému bláznivému
útoku. Z ruské strany hrozily pﬁedev‰ím posily
z NHL, rychlík z Atlanty Kovalãuk a ﬁada
nashvillského Archipova s Frolovem z Los
Angeles a Saprykinem z Calgary na kﬁídlech.
Do zhu‰tûné obrany ãeského muÏstva se ale
pronikalo obtíÏnû, naopak tﬁetí gólov˘ úder
na‰ich pﬁi‰el znovu v pﬁesilovce, kdy pﬁed
brankou voln˘ Hlinka zuÏitkoval pﬁihrávku
·paãka. nevadilo, postupov˘ v˘sledek
ãeskému muÏstvu Rusové nedokázali
uzmout, na‰i kontrolovali prÛbûh skvûle
sehraného duelu.
Branky a nahrávky: 17. Hlaváã (Hejduk,
Modr˘), 30. Hejduk (T. Kaberle), 37. M. Hlinka
(·paãek, Kadlec)
Rozhodãí: T. Andersson (·véd.) - Kautto
(Fin.), Popoviã (SR) Vylouãení: 3:4 VyuÏití:
2:0 V oslabení: 1:0 * Diváci: 6401.
Ostatní v˘sledky Kanada-Nûmecko 3:2 po
prodlouÏení, Slovensko-·v˘carsko 3:1 a
Finsko prohrálo se ·védskem 5:6, aãkoliv
vedlo 5:1.
***

