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Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.
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Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním

rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!
J

Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: 416/530-4222
Fax: 416/530-0069
Záznamník: 416/530-0202
E-mail: abrezina4222@rogers.com
abe@satellite1-416.com

No. 1.

(303.)

Vol. 14.

P. F. z Itálie
MÛj pfiítel Allan Feltus je v˘teãn˘ malífi.
Maluje velká plátna s Ïensk˘mi figurami,
plátna plná klidu, tajemství a dobrodruÏství
jak Piero della Francesca maloval pfied
více neÏ pûti sty léty. Allan Ïije jiÏ pfies
tfiicet let v Itálii, v Assissi, kde ob˘vá star˘
a tich˘ venkovsk˘ dÛm, kter˘ si za ta léta
opravil. Stalo se jednoho dne, Ïe se poctiv˘
Allan vydal na Památkov˘ úfiad, aby
poÏádal o povolení, zda by mohl otevfiít
nové okno ve zdi svého ateliéru: „Mûl
bych tak více denního svûtla na malování,“
vysvûtlil. „Vy jste se zbláznil,“ fiekli
památkáfii mudrcové. „Vá‰ dÛm, i kdyÏ to
není nic zvlá‰tního, stojí v památkovû
chránûné oblasti a Ïádná nová okna se
tam otevírat nebudou.“ A bylo to.
Asi tak po roce a pÛl, poctiv˘ Allan byl

stále je‰tû pfiesvûdãen, Ïe to nové okno -
a mûla to b˘t pfiesná kopie star˘ch oken
jeho stavení - nikoho nemÛÏe urazit.
Jednoho de‰tivého rána pozval do svého
domu dva zedníky a pÛjãil si vût‰í nákladní
auto, které zaparkoval podél venkovní zdi
ateliéru. Náklaìák zakr˘val pfiesnû tu ãást
domu, kde zedníci bûhem nûkolika hodin
vybourali otvor, do nûhoÏ usadili dfievûn˘
rám. Ten Allan jiÏ pfiedem namaloval
barvami tak, Ïe vypadal jako star˘.
Podobnû nalíãil i venkovní zeì okolo
nového okna. Byla uÏ noc, kdyÏ vrátil
náklaìák do pÛjãovny.
Od pfií‰tího rána zaãal ãekat: nikdo mu ale
to nové okno ani nepochválil ani
nepohanûl. Nikdo si totiÏ okna ani nev‰iml.
Vypadalo, jako by tam bylo odjakÏiva.
Ubûhly dal‰í mûsíce a Allan jednou to
nové okno vyfotografoval. S fotografií se
vydal na Památkov˘ úfiad: „Chtûl bych
vás poprosit o laskavé svolení, zda bych
nemohl zazdít jedno z oken mého ateliéru,
to které vidíte zde na fotografii,“ fiekl
mudrcÛm, ktefií si uÏ nevzpomínali.
„Mám totiÏ v ateliéru pfiíli‰ denního svûtla,“
vysvûtlil. „Vy jste se zbláznil,“ fiekli
mudrcové. „Takové krásné okno! Vá‰
dÛm, i kdyÏ to není nic zvlá‰tního, stojí v
památkovû chránûné oblasti a Ïádná okna
se tam zazdívat nebudou. A vÛbec, kdyÏ
uÏ jste tady, nechte nám zde tu fotografii
- to abychom vûdûli…“ A zabavili mu tu
fotku.

Mûla ho pfiejít chuÈ nûco zazdívat. A tak
se omluvil mudrcÛm za to, Ïe vÛbec mohl
pomyslet na nûco podobného a slíbil, Ïe
se toho okna ani nedotkne. A s tím slibem
se porouãel a ‰el domÛ a má od té doby
svûtlo v ateliéru, jak si vÏdycky pfiál, poctiv˘
Allan.
Souãasná vûda takto definuje lidskou

inteligenci: inteligentní ãlovûk je ten, kter˘
tak dovede vyfie‰it situaci, která je pro
nûho negativní, Ïe se obrátí nakonec v
jeho prospûch.
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DÛleÏité upozornûní odbûratelÛm
v âR, na Slovensku

a v dal‰ích evropsk˘ch zemích
Dnem 12. ledna 2004 pfiestává kanadská po‰ta pfiepravovat hromadné tiskové

zásilky. Doprava normální po‰tou by pfii‰la letecky na ãtyfinásobek, normální po‰tou
na trojnásobek, proto i my musíme omezit zasílání novin zdarma do âR, na
Slovensko a kamkoliv do Evropy. Mnozí z vás dostávali noviny také po internetu v
PDF formátu. Tento druh komunikace se nám nejvíce osvûdãil. Z tohoto dÛvodu
zpfiístupníme do konce bfiezna roku 2004 kompletní noviny v PDF verzi. Pokud nám
dáte vûdût, budeme Vám posílat kompletní noviny i po tomto datu a vÏdy Vám
oznámíme na jaké adrese je nové ãíslo. RovnûÏ Vám mÛÏeme noviny posílat
elektronicky E-mailem, ale nechceme zaplÀovat va‰e schránky.
Dal‰í moÏností je, Ïe Vám Satellite po‰leme pfiímo z Toronta normální po‰tou a to

vÏdy dvû ãísla najednou. Nev˘hodou je, Ïe je dostanete znaãnû zpoÏdûnû a postovné
pfiesto bude kolem padesáti korun. Jin˘m fie‰ením je, Ïe vám po‰leme pouze nûkolik
ãísel do roka. Pokud vás napadne nûjak˘ zpÛsob, rádi pfiijmeme jakoukoliv radu.
Dal‰í ãíslo, které vám pravdûpodobnû za‰leme bude koncem bfiezna velikonoãní
vydání. Byli bychom rádi, kdybyste nám do té doby sdûlili, na jakou elektronickou
adresu vám mÛÏeme noviny posílat.
Jinak upozorÀujeme, Ïe pfií‰tích ‰est ãísel najdete na na‰í internetové adrese:

www.zpravy.org.
Dûkujeme vám za pochopení a doufáme, Ïe budeme s vámi v kontaktu. Ti z vás,

ktefií mûli noviny pfiedplacené je pochopitelnû budou dostávat i nadále.
Na‰e E-mailová adresa je: abrezina4222@rogers.com nebo satellite1-

416@rogers.com nebo abe@satellite1-416.com.
RovnûÏ mÛÏete pouÏít na‰i torontskou ãi praÏskou adresu nebo adresu, která je na

obálce. Faxové ãíslo je z âR a ze Slovenska 001-416-530-0069.
Ale‰ Bfiezina

***

I slu‰ní lidé
se mají ãeho bát

MÛj pfiítel Jan Kozlík  (ironie Ïivota tomu
chtûla, Ïe se stal posledním ãesko-
slovensk˘m policejním prefektem)
ãastokrát vyprávûl pfiíbûh o tom, jak se v
padesát˘ch letech pomalu znárodÀovala
zemûdûlská pÛda. U nich ve M‰enû v‰e
zaãalo s kulakem, kter˘ mûl nad sto
hektarÛ zemûdûlské pÛdy. JelikoÏ tento
velkostatkáfi byl velice neoblíben˘ a pole
mûl velké, kaÏd˘ mu to pfiál. Navíc prost˘
lid získal nûjakou tu pÛdu, kterou mohl
obhospodafiovat. Lid sedící v jedné z
‰estnácti hospod v mûsteãku nedaleko
Mûlníka pochvalnû pfiikyvoval a mûl
radost ze sociální spravedlnosti, která
nastala v obci. O pár t˘dnÛ pozdûji pfii‰el
dal‰í obûÏník. Tentokrát se znárodÀovali
kulaci nad padesát hektarÛ. Ti byli v obci
dva. Nebyli tolik nepopulární, majetku
bylo stejnû jako kdyÏ se znárodÀoval
kulak první. Pracujícím zemûdûlcÛm se
to opût líbilo. Mûli více pÛdy. Následovaly
usedlosti s dvaceti hektary, deseti, aÏ
najednou museli do druÏstva v‰ichni. To
jiÏ se lidu nelíbilo, ale musel drÏet hubu a
chodit pracovat na druÏstevní.

Pamatuji si celkem dobfie tu atmosféru
svého dûtství, kdy str˘ãek DÏuga‰vili mûl

V‰e nejlep‰í v roce 2004 pfieje Satellite!

Foto: M. Gabánková

Pokraãování na str. 2
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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 vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,

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

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

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

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

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

Tel.: 416-431-9477

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v  10:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church

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

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

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

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

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

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

Katolické bohosluÏbyKatolické bohosluÏbyKatolické bohosluÏbyKatolické bohosluÏbyKatolické bohosluÏby
mimo Torontomimo Torontomimo Torontomimo Torontomimo Toronto

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu  v 10 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 218)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

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
www.zpravy.org

***
Aktualizované stránky

âSSK
Zpravodajství Ústfiedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû
www.cssk.satellite1-416.com

www.cssk.ca
***

Nové divadlo
Nové i star‰í hry, které uvedlo Nové

divadlo v Torontu
www.divadlo.satellite1-416.com

***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
NHL

Po kaÏdém zápase v Torontu zde mÛÏete
nalézt rozhovory s na‰imi hokejisty, vãetnû

obrázkÛ z utkání
www.nhl.satellite1-416.com

www.zpravy.org/nhl
***

InternetInternetInternetInternetInternet

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Úfiední hodiny jsou v úter˘ od 19 do 21 hodin

v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave..
(KfiiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.).

Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
 E-mailové adresy: Ústfiedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca
nebo www.cssk.satellite1-416.com

âeská doplÀovací ‰kola
v Torontu  v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave. - Toronto

Vyuãování je v sobotu
od 9 do 11 hodin

Informace:
L. âarková: 416/536-5342

·kola ve Scarborough
je v Cornell Junior Public School
61 Holmfirth Terr., Scarborough

Vyuãování je od 9:30 do 12 hodin
Informace:

M.M.I.: 416/439-4354

Slovenská ‰kola v Oakville
se koná v St. Bernadette School

1202 Heritage Way
Vyuãování je v sobotu
od 9:30 do 12 hodin

Informace:
Viera Banková: 905/337-7457

pomník ve mûstû. Znakem senility je, Ïe
si pamatujeme vûci z dûtství a mládí
narozdíl od vûcí mnohem ãerstvûj‰ích.
Pamatuji se tedy také dobfie na dobu
normalizace. Vlastnû se celkem nic
nestalo. Dokonce po srpnovém ‰oku se
lidi zaãali osmûlovat. Noviny si dovolovaly
víc a více. Pouze „soudruh“ Kriegel
nemohl b˘t v nové vládû. Vysvûtlení bylo
dvojí. Jednak nepodepsal v Moskvû
hanebné protokoly, za druhé znám˘
BreÏnûvÛv antisemitismus sehrál svou
roli. KdyÏ do‰lo k prvním demonstracím
28. fiíjna, tak ráno je‰tû policajti salutovali.
Demonstranti chodili jako bludní
Holanìané, kaÏdou chvíli se nûkde u
pamûtního místa zastavili a zazpívali „Kde
domov mÛj?“ K veãeru se cítily obû strany,
jak policie, tak demonstranti, frustrovány
tak, Ïe do‰lo k prvním potyãkám. Pár
demonstrantÛ sebrali, naloÏili do
autobusu a odvezli za Prahu. Ti se pak
vrátili do Prahy a tím se skonãil 28. fiíjen
L.P. 1968. UpozorÀuji, Ïe lid byl s tímto
fie‰ením spokojen˘. Pfiekvapivû i vût‰ina
demonstrantÛ. Jeden mi to dokonce
vysvûtlil: „My tady udûláme trochu bordel,
na‰e vláda vysvûtlí RusÛm, Ïe si s tím
umí poradit a oni nám dají pokoj a my si
budeme moci dûlat co budeme chtít.

O pár dnÛ pozdûji se psal 7. listopad a
bylo padesáté v˘roãí V¤SR. Aby se vlk
naÏral a koza zÛstala celá, ãili abychom

zachovali svoji svobodu a okupanti byli
také spokojení, objevily se na státních
budovách poprvé sovûtské vlajky. Nûktefií
extremisté to v‰ak vzali jako bojov˘ úkol
a díky neuvûfiiteln˘m akrobatick˘m
v˘konÛm, kdy lezli po shnil˘ch fiímsách,
likvidovali v‰e, co bylo rudé. JenÏe
Vefiejná bezpeãnost tu byla od toho, aby
nás pfied tímto „extremismem“ chránila a
v˘sledkem toho bylo, Ïe do‰lo k prvním
bitkám. Lid extremisty odsuzoval. Já, aã
ne extremista ale pouh˘ ãumil, jsem byl
zatãen nadstráÏmistrem Zámeãníkem
(roãník 1919 - jinak pr˘ to byl dobrák od
kosti, jak jsem se dovûdûl pozdûji).
Aãkoliv tehdy mu bylo necel˘ch padesát,
byl zfiejmû nedosl˘chav˘ a místo mé
prosby: „PusÈte ho!“ Sly‰el bojové zvolání:
„Gestapo!“ Na policejní stanici jsem sedûl
aÏ do rána. Na‰tvan˘, Ïe mi propadne
veãefie v menze, jsem nechápal, Ïe jsem
vstoupil do dûjin jako jedna z prvních
obûtí normalizace. Po ãase jsem obdrÏel
pfiedvolání k soudu. Dostal jsem
vynadáno doma. Mnozí spoluÏáci,
pozdûj‰í signatáfii Charty 77, se mnou
nemluvili. „Ty chce‰ zkazit zbytek
svobody, kterou tu máme!“ Na dotaz: „V
ãem tato svoboda spoãívá?“ Odpovídali:
„Ne v kfiiklounství na ulici, ale v tom, Ïe
Vaculík mÛÏe psát do Literárek!“ (Na
vysvûtlenou: Literární Listy, které
nahradily Literární noviny, byly po srpnu
zakázány, ale témûfi okamÏitû zaãaly
vycházet ve stejném formátu Listy, kde v
hlaviãce novin bylo jedno L
zcenzurováno.) Po ãase jsem dostal
pfiedvolání k soudu. JenÏe soudy byly

tehdy nezávislé a já to tehdy nad
Zámeãníkem vyhrál.

„Tak vidí‰, Ïe se nic nedûje!“ tvrdili moji
spoluÏáci. Ale dûlo se. UÏ bylo po
Palachovû t˘dnu a uÏ nevycházely Listy.
Za pár mûsícÛ jiÏ mûl obsílku k soudu i
faráfi Ctirad Novák, za to, Ïe vezl
prohlá‰ení synodu a nûjaké noviny do
Holandska. Nezavfieli ho, ale dostal pouze
podmínku a nemohl dûlat faráfie. Ti, co
pfii‰li po nûm uÏ ‰li do kriminálu. Nûkteré
studenty bohosloví vyhodili a jako první
byl vylouãen Jan Kozlík - doãasnû na
ãtyfii roky. Ti, co následovali, tak pro nû
uÏ to bylo doÏivotnû. ·lo to pomalu, ale
jistû. Pfiítel Rafaj tehdy tvrdil: „Je to jako
kle‰tû, které nás svírají stále víc a víc.“

Spojené státy zavedly v tûchto dnech
snímání otiskÛ prstÛ pro obãany cestující
ze zemí, které mají vízovou povinnost.
Mezi nimi jsou náv‰tûvníci i z âR a
Slovenska. Pr˘ se tím bojuje proti
terorismu. âe‰tí ministfii toto opatfiení

I slu‰ní lidé
se mají ãeho bát

Pokraãování ze str. 1
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,Calgary, T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924, fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

Toronto, ON
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416/226-4528, fax: 647/436-1407
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pfiedchozím ohlá‰ení)

Vancouver, BC
Honorary Consul K. E. Newman
1480-885 West Georgia St.
Vancouver, B.C. V6C 3E8
Tel.: 604/601-2011, fax 604/639-3134
E-mail: newman@insigniacorp.com
Po. - pá: 9:00-12:00 a 14:00-17:00

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal

1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2

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

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace

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

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

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
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

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

11.1.2004 v 17:28
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

29. 1. 2004

Sokolské ·ibfiinky
Hasiãsk˘ bál

Hofií má panenko!

Dirigent Mí‰a Roháã,
kter˘ vystudoval v Kanadû a nyní pÛsobí v âR

vystoupí na koncertu
v sobotu 7. února 2004 ve 20 hod.
v Living Arts Centre, Mississauga

a bude fiídit
Mississauga Symphony Orchestra
Sólista: Adrian Anantawan (violin)

Program:
Smetana: Vltava

âajkovskij: Houslov˘ koncert
Sibelius: Symfonie ã. 2

obhajují. „Musíme pfiece na‰eho
nejsilnûj‰ího spojence chápat.“ Já
narozdíl od nich tvrdím: „NemÛÏeme ho
chápat, ba pfiímo nesmíme.“ Toto opatfiení
je totiÏ z hlediska zdravého rozumu
nesmyslné. V âeské republice totiÏ,
nepoãítáme-li pomateného dÛchodce-
zámeãníka (tentokrát s mal˘m „z“), kter˘
hanobil pomníky a niãil kolejnice, Ïádní
teroristé nejsou. Zrovna tak nejsou Ïádní
teroristé ani na Slovensku.

Ministr vnitra Stanislav Gros, kter˘ si
myslí, Ïe Bibli napsal JeÏí‰ Kristus kolem
roku nula, nám napovûdûl, Ïe v budoucnu
se poãítá s tím, Ïe biometrické parametry
bude mít Bezpeãnostní informaãní sluÏba
k dispozici u kaÏdého obãana. TakÏe se
nad tím netfieba rozãilovat a moÏná, Ïe
ani ãe‰tí obãané s platn˘m pasem
nebudou muset dávat otisky prstÛ,
protoÏe uÏ budou stejnak v patfiiãné
databázi. A mluvãí BISu pan ·ubrt pro
âesk˘ rozhlas upfiesÀuje: „Obãané se

pfiece nemají ãeho obávat, protoÏe Ïijí v
demokratickém státû.“ I volající do
rozhlasu si takové opatfiení pochvalují:
„Koneãnû nûco úãinného proti tûm
zloãincÛm, pas se dá fal‰ovat. Otisky
prstÛ nikoliv!“ telefonuje jeden spokojen˘
posluchaã. Dovídáme se, Ïe terorismus
v âechách sice není, ale teroristi by mohli
âR pouÏít jako tranzitní zemi. Vzhledem
k tomu, Ïe se na ãeské obãanství ãeká
pûknû dlouho, tak je to skuteãnû logick˘
argument. A pokud by chtûl zloãinec po
krat‰ím pobytu v Praze, posilnûn
plzeÀsk˘m pivem, pokraãovat do
Spojen˘ch státÛ, tak nebude mít ãesk˘
pas, s kter˘m by vstoupil do Spojen˘ch
státÛ. Jedinû, Ïe by ho na‰el nebo ukradl
U FlekÛ nebo v jiném lokálu. Navíc hovofiit
ãesky ãi slovensky bez pfiízvuku je pro
v‰echny teroristy maliãkostí.

Pouze nûjací blouznivci melou nûco o
lidsk˘ch právech. Pochopitelnû, Ïe
v‰echny bezpeãnostní sluÏby by chtûly
takovou databázi. Brzy se totiÏ zjistí, Ïe
terorista mÛÏe pfiijít spí‰ z Kanady neÏ z
âR a zavede se podobné opatfiení i pro
Kanaìany. Pak se zjistí, Ïe terorista mÛÏe
pocházet i ze samotn˘ch Spojen˘ch státÛ
a obãané v rámci boje proti terorismu
budou dávat otisky prstÛ jiÏ pfii narození.

Ono se totiÏ z biometrick˘ch dat dá
vyãíst ledacos. Tfieba sexuální orientace
ãi zdravotní stav. MoÏná i inteligence. A
tak nûktefií lidé se správn˘m DNA budou
moci pracovat ve státní správû a jiní
nikoliv. Ti obzvlá‰tû vyvolení pak budou
moci pracovat i s utajovan˘mi daty.
Zkrátka bude to nov˘ bájeãn˘ svût, jak o
tom psali v minulém století Aldous Huxley,
Ray Bradbury nebo Karel âapek. Kanada
zatím pfiistoupila k tomu, Ïe máme mít
nové bezpeãnostní pasy. Na fotografii,
aby byla dobfie ãitelná pro identifikaãní
zafiízení se nesmíme smát ani plakat.
(Passport holders are also not allowed to
have expression on their face when this

picture is taken to make machine-assisted
photo recognition easier.)  Vybavil se mi
rusk˘ film ze sedmdesát˘ch let AfoÀovo
zmoudfiení. Hrdinu zastaví na leti‰ti
milicionáfi a tvrdí mu pfii kontrole
obãanského prÛkazu, Ïe to není on.
Nepomáhá pfiesvûdãování ani jakékoliv
vysvûtlování. Nakonec se AfoÀa zakfiení
a v ten okamÏik mu milicionáfi vrátí pas se
slovy: „Jste to vy!“ Ono to platí i obrácenû.
Pamatuji se, Ïe jsme nesmûli nosit
plnovous nebo dlouhé vlasy, pokud jsme
je nemûli v obãanském prÛkazu. Pamatuji
si i zbûsilé honiãky policajtÛ na mániãky
(zarostlé mladíky).

Abych nebyl odtrÏen pfiíli‰ od reality,
tak nedávno poblíÏ New Yorku zastavili
policajti mého známého s kanadsk˘mi
doklady. KdyÏ zjistili, Ïe je umûlec zavolali
posily, protoÏe jako umûlec dokáÏe
snadnûji fal‰ovat doklady. „Víte v jaké
dobû Ïijeme…“ fiekl mu podezírav˘ ‰erif.
Stejnou vûtu jsem sly‰el od policajta,
kdyÏ mi kontroloval obãansk˘ prÛkaz na
podzim roku 1968. Byla zima a já, abych
se zahfiál, jsem poskakoval  na stanici
autobusu. Celá vûta znûla: „Víte v jaké
dobû Ïijeme a vy si dovolujete tu takhle
poskakovat.“ Je‰tû krásnûj‰í vûtu jsem
sly‰el od jednoho pfiíslu‰níka VB o pár let
pozdûji v Bratislavû, kdyÏ perlustroval
Jana Sedala, kter˘ nemûl razítko
zamûstnavatele v obãanském prÛkazu,
kvÛli tomu, Ïe se jeho pfiítelkynû
pokou‰ela v parku udûlat stojku. „NerobiÈ
je hor‰í ako robiÈ stojky v parku.“

Zaãal jsem padesát˘mi léty. Chtûl bych
jen ministrovi Grosovi, kter˘ není zfiejmû
siln˘ v dûjepisu, pfiipomenout, Ïe otisky
prstÛ v obãanském prÛkazu jsme jiÏ
jednou mûli, lépe fieãeno na‰i pfiedkové.
Právû v padesát˘ch letech. Tehdy se
také slu‰ní lidé nemûli ãeho obávat, pouze
tfiídní nepfiátelé, ‰pioni a diverzanti.

Ale‰ Bfiezina
***

K tanci hraje PRESOVIA
31. ledna 2004 zaãátek v 19:00
Hala Sv. Václava Gladstone

Ave., Toronto
Bohatá tombola a jiné dobroty.
Velk˘ v˘bûr dobrot k veãefii i po

veãefii.
 Vstupné: $ 18. 00 Masky : $ 12. 00

Informace: Kvûta Králová
Tel : 416/504-5787

 17. 1. (so.) 18:00
 âlenská beseda (Potluck)

Sokol Toronto
***

 21. 1. (st.) 13:00
  Setkání seniorÛ - pfiedná‰ka

Kostel sv. Václava
***

21.1. (st.) 18:30
Vyroãní schÛze Pace CU

7601 Jane St.
Paradise Banquet and Convencion Centre

***
 31 1. (so.) 19:00

 Sokolske ‰ibfiinky
Kostel sv. Václava

Sokol Toronto
***

 4. 2. (st.) 13:00
  Setkání seniorÛ (videofilm)

Kostel sv. Václava
***

6. 2. (pá)) 20:00
7. 2. (so) 16:00 a 20:00

8.2. (ne) 16:00
Bfietislav a Jitka

Nové divadlo
Joseph Workman Auditorium

1001 Queen St. W.
***

7. 2. (so) 20:00
Mí‰a Roháã

diriguje Mississauga Symphony Orchestra
Living Arts Centre, Mississauga

***
 8. 2. (ne.) 14:00

  Sokolské dûtské ‰ibfiinky
Kostel sv. Václava

Sokol Toronto
***

 15. 2. (ne.) 14:30
73. valna hromada Sokol Toronto

 Hala Kostela sv. Pavla
***

 15. 2. (ne) 17:00
  Nocturno: Boris Krajn˘

Masaryktown
***

 18. 2. (st.) 13:00
  Setkání seniorÛ - pfiedná‰ka

Kostel sv. Václava
***
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Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

Medical

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

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

nabízí úãinnou léãbu akutních a chronick˘ch
nemocí za pouÏití  vysoce efektivních léãiv,

která nemají vedlej‰í úãinky. Ve vût‰inû pfiípadÛ
mÛÏeme pomoci pacientÛm trpícím zejména:
nádorov˘mi onemocnûními - revmatismem

bolestmi hlavy, nespavostí, sexuálními
poruchami, koÏními nemocemi, mentálními a

emociálními problémy (deprese, strachy)
dûtsk˘mi nemocemi atd.

V‰ichni na‰i lékafii jsou ãleny profesionální
organizace a jsou fiádnû registrováni.

Pro podrobné informace prosím volejte:

416/255-3325
Mezimûstsky zdarma: 1-877-863-2478

V‰e nejlep‰í v roce 2004
pfieje

IVANA WELLS
SALES REPRESENTATIVE

REAL ESTATE EXPERIENCE  SINCE 1980
Specializing in West Toronto & Mississauga

Bus & Pager 416/235-2500
Direct Line 905/274-6555

 West Realaty Inc., REALTOR

Svûtová premiéra hry v dramatizaci B. Hamva‰ové
Bfietislav a Jitka

aneb Jak se dûlá mapa Evropy
Jako druhé pfiedstavení v sezónû 2003/04 uvádí Nové divadlo dramatizaci humorného románu Miloslava ·vandrlíka
Nemravná dívka na vdávání. Dramatizace vznikla z podnûtu Pavla Krále a ujala se jí Brigita Hamva‰ová, zprvu hereãka
Nového divadla, nyní dramaturgynû a jeho reÏisérka.  Pfiedstavení nese titul  Bfietislava a Jitka aneb Jak se dûlá mapa Evropy.
Premiéru pfiipravilo Nové divadlo na pátek 6. února na 20. hodinu do nám v‰em blízk˘ch prostor  auditoria J. Workmanna na
Queen St. West v Torontû. Je‰tû jeden prim si tato inscenace odehraje - bude totiÏ  nejen poprvé hrána  na scénû Nového
divadla a v Torontû, ale odbude si i svou svûtovou premiéru.

Jako hereãka se Brigita Hamva‰ová
pfiedstavila v rÛzn˘ch komediích, ale je
dost moÏné, Ïe si ji spí‰e pamatujete
jako dramaturgyni a reÏisérku divácky
úspû‰n˘ch pfiedstavení. PfiipomeÀme si
hudební konverzaci M. Jaro‰e a J.
Some‰e Já, Friedrich Händel s hostujícím
plzeÀsk˘m pûvcem Pfiemkem Kubi‰tou
(leden 2003), komedii dell’arte  Tfii v tom
(bfiezen 2002), dále divadlo poezie Já, F.
Villon (únor 2001), ãi zcela její první reÏii,
kterou  se zaãínala vpisovat do povûdomí
na‰í komunity, pantomimickou etudu
Harlek˘n (v ãervnu 1997). Dokázala, Ïe
je nejen houÏevnatá divadelnice, ale Ïe
je pfiedev‰ím reÏisérka s optimistickou
aÏ hravou vizí  slova i pohybu. A tak se jí
vlastnû v emigraci splnilo její moÏná tajné
pfiání - k dramaturgii pfiidat i práci reÏijní.
O kost˘my a scénu se stará Sylvia
Galvánková, v˘tvarnice, s jejíÏ prací jsme
se mûli moÏnost setkat jiÏ ve vzpomenuté
komedii dell’arte, a nakonec témûfi ve
v‰ech dílech, která si reÏisérka
Hamva‰ová k realizaci vybrala.
„Stylizované pfiedstavení z období 11.
století vyÏaduje jiné pojetí kost˘mÛ,
rekvizit a kulis, neÏli komedie ze století
16. Na  rozdíl od italské komedie, kdy
jsem  potfiebovala kost˘my  pfiiléhavé
linie, ‰aty ‰ité pfiesnû na míru, zdobené
volánky, krajkami apod., kost˘my na
ãeském uzemí z 11.století jsou volné,
spl˘vající, hladké, zdobené opaskem,
maximálnû stuhou ãi ‰erpou, u muÏÛ
sponou, fiekla Sylvia.
 “Vzorem pojetí mi byly kresby Mikolá‰e
Al‰e, kter˘ dal pfiednost romantickému
realismu vãetnû bohaté úpravy vlasÛ a
v˘bûru dobové obuvi”, fiíká dále. “M˘m
zámûrem je sice nûco z nûj pfievzít, ale
souãasnû  se snaÏím respektovat
Nepraktovu jednoduchou linii a ãistou
jasnou barvu, kterou pfieneseme na
dekoraci. Kdo zná jeho kresby, pak se
mu vybaví jeho jednoduché tahy, mluvící
o humorném nadhledu na vûc.”
Scéna je jiÏ promy‰lena a vyfie‰ena.
Kromû fiady rekvizit a stylizovaného
nábytku budou herci pracovat s
paravánem skládajícím se ze ãtyfi panelÛ,
které se budou otáãet podle ãasoprostoru
dûje hry. “S v˘tvarn˘mi detaily a
malováním dekorace a rekvizit  mi
pomáhá malífi ·tefan Galvánek, mÛj
manÏel, kter˘ vyuÏívá sv˘ch bohat˘ch
technick˘ch zku‰eností.  Projekt scény
jsem pfiipravila s reÏisérkou, ale realizovat

jej bude mnohem více lidí,”uvedla dále
v˘tvarnice. Napfi. Laci Hamva‰, ta zfiejmá
du‰e v‰eho toho technického dûní kolem
scény a rekvizit, “drátûné” ko‰ile plete
Zuzka Borovjaková, s v˘zbrojí pomáhá
Sa‰a Trentchev, se ‰itím kost˘mÛ Maja
Breinerová a Izabela Tichá. A své zbranû
si budou “brousit” samotní herci.
V˘znamn˘m prvkem ve sjednocujícím
stylu kaÏdé inscenace je hudba. V této
historické komedii to bude sice hudba
reprodukovaná, ale vlastní, v
rozpracování stfiedovûkého hudebního
motivu, kter˘ bude provázet dûj i
pfiestavby scény. O to se postaral Bohdan
ZatovkaÀuk: Podle situace se také bude
odli‰ovat rytmem a svou barvou... UÏ
mám pût variací dokonãen˘ch a poãítám
snad je‰tû s jednou nebo dvûma …”
V inscenaci, anebo pfiesnûji fieãeno ve
zdramatizovaném humorném apokryfu,
uvidíte na ãtyfiiadvacet hereck˘ch postav
-  dalo by se bez nadsázky fiíci, Ïe hraje
v‰echno, co má ruce nohy. K tûm, které
dobfie znáte, patfií napfi. Jana Fabiánová,
Pavel Král, Bohou‰ Máca, Milan Crhák,

Jirka ·koda, Ivan Rázl, Zuzka Novotná,
Honza ·míd, Petr Kohout, Martin
Bonhard,, Bohdan ZatovkaÀuk, Pavel
Christov,  Dá‰a Beláãiková, Lenka
Kimlová, Zuzka Borovjaková a Julek
Münster. Na scénû v‰ak  uvidíte i novûj‰í
tváfie -  Viktora Matejkoviãe, Petra
Hamva‰e, Petra Smetanu, Pavla Nováka,
Romana Kozáka, Jozefa KuÏelku, v rolích
dívek Lucku Jankovou a Zuzku
Matejkoviãovou.
Nové divadlo se na své diváky jiÏ tû‰í.
Pfiijìte a pobavte se s námi nad ranû
stfiedovûk˘mi pÛtkami legendárních
PfiemyslovcÛ.
 Reprízy této hry se konají v  sobotu 7.
února v 16 a ve 20 hodin, a v nedûli 8.
února jen v 16 hodin.
Jak jistû víte, pfiedplatné na tuto sezónu
Nové divadlo nevypsalo. Ale i pfiesto
prosíme na‰e milé diváky, aby si
vstupenky  rezervovali pfiedem na tel.
ãíslech:  pfies den 416/363-7686, naveãer
416/463 3182.

Vûra Kohoutová
***
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Canada-Czech
Republic Chamber

of Commerce

Financial

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

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

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

E-mail: emestic@hotmail.com

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

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2Czechoslovak Branch

PACE Savings & Credit Union Limited - Czechoslovak Branch
 (B˘valá Kampeliãka)

1 CDN $ 19,89 Kã
1 US $ 25,62 Kã
1 EURO 32,37Kã
100 Sk 79,18 Kã
Quick - 10.1.2004

Kursovní lístek
100 Kã 5,16 CDN $
100 SK 4,13 CDN $
1 CDN $ 19,37 Kã
1 CDN $ 24,21 SK
1 US $ 1,30 CDN $
1 EUR 1,63 CDN $
Toronto Star - 10.1.2004

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net

Devadesátka dr. Pfiemysla Pelnáfie
KdyÏ jsem nedávno vidûl dr. Pelnáfie tanãit na Svatováclavském posvícení,

fiíkal jsem si, Ïe na to, Ïe je mu pfies sedmdesát, docela válí. JenÏe  jsem se
trochu spletl. Dr. Pelnáfiovi, z kterého vyzafiuje pohoda bude 15. ledna 2004,
ãili v den vydání tohoto ãísla, devadesát. Málokdo ví, Ïe dr. Pelnáfi dostal také
titul „ãestn˘ horník“. To kdyÏ ho koncem padesát˘ch let poslali na sever
âech, aby se staral o lidi, ktefií mûli zniãené zdraví. Dr. Pelnáfi tehdy strávil
s horníky nûkolik let. Îil s nimi v malé místnosti, bez koupelny, od pondûlí
do soboty. Pouze na nedûli se vracel k rodinû. Není divu, Ïe si tohoto titulu
váÏí.

Jeho Ïivot je skuteãnû poutav˘m pfiíbûhem: Po válce odjel studovat do
Spojen˘ch státÛ. Takto získaná kvalifikace mu v‰ak v padesát˘ch letech
nepomohla a jako odborník se musel odstûhovat z Prahy do Zlína. KdyÏ se
zdálo, Ïe je z nejhor‰ího venku, poslali ho pracovat mezi horníky. V
‰edesát˘ch letech, kdyÏ se pfiece jen trochu uvolnilo, mohl se vrátit do Prahy
k akademické ãinnosti a dokonce mu povolili odjet na kongres do Finska.

JelikoÏ tehdy je‰tû nebyla globalizace a tudíÏ jedna ruka nevûdûla co dûlá
ruka druhá, jeho manÏelka a dûti jeli ve stejnou dobu na pozvání „na
soukromou“ cestu rovnûÏ do Finska. Finsko v‰ak tehdy bylo pod siln˘m
vlivem Sovûtského svazu a tak Pelnáfiovi pfies ·védsko a západní Nûmecko
zamífiili do Clevelandu ve Spojen˘ch státech.

Po krátkén dobû se stal dr. Pelnáfi v˘konn˘m vedoucím novû zaloÏeného
Institute of Occupational and Enviromental Health v Montrealu a
mimofiádn˘m profesorem na McGillovû univerzitû. Publikoval fiadu odborn˘ch
a vûdeck˘ch ãlánkÛ, obzvlá‰tû z oboru plicního lékafiství.

AniÏ bych tohle v‰echno vûdûl, zaujal mne dr. Pelnáfi sv˘m pfiátelsk˘m,
skromn˘m a laskav˘m chováním. Jsou lidi, které ãlovûk potkává rád a
jedním z nich je právû dr. Pfiemysl Pelnáfi. Redakce Satellitu mu pfieje, aby
mu tento optimismus vydrÏel i do dal‰ích let.

Ale‰ BfiezinaAle‰ BfiezinaAle‰ BfiezinaAle‰ BfiezinaAle‰ Bfiezina
***************

E-mail: czechoslovak@pacecu.com

Vyroãní schÛze Pace Credit Union
se koná ve stfiedu 21. ledna 2004 v 18:30
7601 Jane St. v severozápadním Torontu

v Paradise Banquet and Convencion Centre
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Z  knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU. Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

Petr ChudoÏilov: Zlaté nohy

Denní kronika
10.1.2001

Saktor vyzval Schustera:
Kandidujte!

Bratislava-sme/RICHARD FILIPKO-Potlesk,
‰iroké úsmevy, poìakovania. V piatok boli u
prezidenta odborárski bossovia a vyzvali ho,
aby opäÈ kandidoval v prezidentsk˘ch
voºbách.
Rudolf Schuster poãul vãera v˘zvu
niekoºkokrát, pred odborármi ho vyzval na
kandidatúru napríklad predseda Spolku
slovensk˘ch spisovateºov Pavol Janík.
Svetové zdruÏenie b˘val˘ch ãesko-
slovensk˘ch politick˘ch väzÀov naliehalo na

b˘valého nomenklatúrneho komunistu
Schustera, aby uÏ nekandidoval. Vyãítalo mu
i správanie v prezidentskej funkcii.
Odborári si v‰ak so Schusterom rozumejú.
„Prezidentom republiky by sa mal staÈ
obãiansky kandidát, autorita doma aj v
zahraniãí, ãlovek, ktor˘ je na strane t˘ch, ktorí
to najväã‰mi potrebujú,” ãítal vãera Ivan Saktor
z papiera v prezidentskom paláci. „VáÏen˘
pán prezident! Konfederácia odborov˘ch
zväzov vysoko oceÀuje va‰e doteraj‰ie
pôsobenie vo funkcii hlavy ‰tátu.”
Saktor chce Schustera ovplyvniÈ ako prezident
KOZ a „dúfam, Ïe môÏem povedaÈ aj ako
osobn˘ priateº”, aby sa znovu uchádzal o
funkciu. Schuster vyzeral rozpaãit˘, zdalo sa,

Ïe ho v˘zva trochu dojala.
Prezident hovoril, Ïe tripartita poriadne
nefunguje, Ïe reformné zákony najskôr
podpisoval, ale neskôr uÏ nie. „Keì vidím, Ïe
kaÏd˘ minister robí, ão chce, robí si reformy
podºa svojho, bez toho, Ïe by bola nadväznosÈ,
koordinácia, ja som zákony nemohol
podpisovaÈ, pretoÏe sociálne dopady sú silné.”
Schuster povedal, Ïe je vÏdy na tej strane,
kde je väã‰ina obãanov. „In˘ nemôÏem byÈ,
pretoÏe som priamo zvolen˘ prezident.
NemôÏem podporovaÈ koalíciu vtedy, keì
robí chyby, to isté platí o opozícii.” Asi tridsaÈ
odborárskych bossov mu zatlieskalo. Saktor
poìakoval prezidentovi za priazeÀ, objektivitu
a profesionálnu spoluprácu.

Prípitok v zákulisí trval nezvyãajne dlho.
Odborári vy‰li po vy‰e dvadsiatich minútach.
Saktor novinárom vysvetºoval, Ïe „pán
Schuster vÏdy vyjadroval solidaritu s ºuìmi
práce”, a preto ho podporujú. Hovorca Ján
Füle nepovedal, ãi Schuster v˘zvu príjme.
V utorok budú odborári u prezidenta znova.
Donesú hárky s podpismi za vypísanie
referenda o predãasn˘ch voºbách.

***

Prezident na penzii
má dostaÈ pridané

BRATISLAVA - sme/MIRKA KERNOVÁ-
Slovensk˘ prezident by mal po skonãení
funkcie dostávaÈ podstatne vy‰‰í plat, ak˘ má
dnes Michal Kováã. Ministerstvo sociálnych
vecí navrhuje pre exprezidentov okrem
plateného asistenta a auta s vodiãom
doÏivotnú rentu vo v˘‰ke 50 percent
prezidentského platu.
Dnes by to znamenalo 86-tisíc korún a suma
by sa pravidelne valorizovala. Michal Kováã
dostáva 24-tisíc ãistého a v porovnaní s
väã‰inou susedn˘ch krajín je to nízka suma.
Aj preto ministerstvo povaÏuje za dôleÏité
uviesÈ „postavenie exprezidenta do
‰tandardného stavu”, povedal hovorca Martin
Danko.
Kancelária prezidenta Rudolfa Schustera v‰ak
s návrhom nesúhlasí a poÏaduje pre b˘valé
hlavy ‰tátu 75 percent z platu (126-tisíc korún),
dvoch asistentov a viac peÀazí na réÏiu
kancelárie.
Ministerstvo namieta, Ïe je to priveºa
vzhºadom „na celkovú ekonomickú situáciu,
keì dochádza k zmrazeniu, resp. k zníÏeniu
príjmov zamestnancov v celom národnom
hospodárstve, ktoré sa dotklo aj ústavn˘ch
ãiniteºov”.
Ministerstvo financií má problém s oboma
návrhmi, lebo „zdroje ‰tátneho rozpoãtu
neumoÏÀujú roz‰irovaÈ okruh v˘davkov”.
O novom plate pre exprezidenta sa zaãalo
hovoriÈ minul˘ rok pri desiatom v˘roãí
inaugurácie Michala Kováãa. Schusterov
hovorca Ján Füle povedal, Ïe vtedy „Michal
Kováã nastolil túto otázku”. S ním sa aj ºudia
zo Schusterovej kancelárie radili o tom, aká
by mala byÈ renta vysoká. Samotn˘ Schuster
o tom podºa Füleho „pravdepodobne ani
nevie”. Podºa informácií SME v‰ak premiér
Mikulá‰ Dzurinda pri rozhovoroch o
prezidentsk˘ch voºbách Schusterovi sºúbil,
Ïe po odchode z funkcie bude jeho postavenie
zabezpeãené.
Návrhom zákona z dielne ministra Kaníka sa
bude zaoberaÈ vláda, ale ani jeho ministerstvo
návrh e‰te nepovaÏuje za definitívny. Podºa
Danka koneãnú podobu zákona ovplyvní aj
prezidentská kampaÀ.

***
11.1.2004

Sériov˘ atentátník
podlehl sv˘m zranûním

PRAHA-ln/ãtk-DÛchodce podezfiel˘ ze série
bombov˘ch útokÛ, kterého policie dopadla na
sklonku loÀského roku na Bukové Hofie u
Teplic nad Metují, zemfiel v nemocnici.
Podezfiel˘ se pfii zat˘kání pokusil spáchat
sebevraÏdu. Pobodal a pofiezal se na krku.
LeÏel na jednotce intenzivní péãe v praÏské
vojenské nemocnici. Policii se ho nepodafiilo
vyslechnout a po zdokumentování jeho pfiípad
zfiejmû odloÏí.
Osma‰edesátilet˘ muÏ z Prahy se pfii zat˘kání
pokusil spáchat sebevraÏdu. Po pfievozu do
Prahy leÏel s bodn˘mi a fiezn˘mi zranûními
na krku na jednotce intenzivní péãe vojenské
nemocnice. Lékafii mu nedávali velké nadûje
na pfieÏití. Jeho zdravotní stav zkomplikovala
krevní sraÏenina v mozku.
MuÏ s okolím nekomunikoval, policie ho proto
nemohla vyslechnout ani obvinit. Smrtí tak
podezfiel˘ uniknul obvinûní z obecného
ohroÏení a ‰ífiení popla‰né zprávy. Za trestné
ãiny mu hrozilo aÏ 15 let vûzení.
DÛchodce byl podezfiel˘ z 18 pumov˘ch útokÛ,
pokusÛ o nû a v˘hrÛÏek. Patfií mezi nû útoky
na Ïelezniãní tratû, na vysoãanskou nemocnici
a na památníky v Praze i na jin˘ch místech.
Policisté ho dopadli, kdyÏ chtûl na Bukové
Hofie u Teplic nad Metují poloÏit bombu k
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* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

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

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

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Restaurants-Deli's

Slovenská restaurace
v západním Torontu

WOODHOUSE
Restaurant & Pub

3089 Lakeshore
Boulevard West

(Mezi Islingtonem a Kipling)

Toronto, Ontario
M8V 3W8

416/259-6836

Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT

je opût k dostání v Liquor Stores

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
 od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789

pomníku ãesko-nûmeckého pfiátelství.
První útok pfied pûti lety
MuÏ poprvé zaútoãil v roce 1999 na praÏskou
vysoãanskou nemocnici. Atentátník se ale
zamûfioval hlavnû na sabotování Ïelezniãních
tratí a památníkÛ souvisejících s obûÈmi
komunismu a ãesko-nûmeck˘mi vztahy. Pfii
Ïádném z v˘buchÛ nebyl nikdo váÏnû zranûn.
Policie bude pokraãovat v dokumentaci
jednotliv˘ch incidentÛ a potom pfiípad patrnû
odloÏí. Detektivové tvrdí, Ïe anal˘za DNA
podezfielého jednoznaãnû usvûdãuje
minimálnû ve 12 pfiípadech bombov˘ch útokÛ
nebo pokusÛ o nû. ·est zb˘vajících pfiípadÛ
kriminalisté do‰etfiovali.

***

Masaryk udûlal to, co Palach,
fiíká ministrÛv osobní tajemník

Antonín Sum
PRAHA-ln/Silvie Blechová-Jan Masaryk
nebyl zavraÏdûn! Ocitl se v pasti, z níÏ nevidûl
jiného úniku neÏ smrt. Tlumoãník, mukl
uranov˘ch dolÛ, ãestn˘ tankista Rudé
armády, úãastník procesu s Miladou
Horákovou a MasarykÛv osobní tajemník
Antonín Sum (85) pûtapadesát let obhajuje
teorii “sebeobûtování”. A stále mluví o Janu
Masarykovi jako o “panu ministrovi”.
* LN: Tak se vás zase budu ptát na
Masaryka juniora... Nemrzí vás trochu, Ïe
jste znám hlavnû jako MasarykÛv
tajemník, aãkoliv vy sám jste proÏil
neuvûfiitelné vûci?
Masaryk je tak jedna tfietina z mého Ïivota.
Já mám tfii takové vûci - Horákovou, Masaryka
a PraÏské povstání.
* LN: Nicménû téma smrti Jana Masaryka
se pfied pár dny opût otevfielo, tak se
budu ptát znovu.
Mimochodem, proã to znova bouchlo právû
teì?
* LN: Policie pfiípad po 56 letech uzavfiela.
Nevzdává se ale Úfiad pro dokumentaci a
vy‰etfiování zloãinÛ komunismu a bude
se dál pokou‰et z RusÛ vypáãit
dokumenty, které by potvrdily, zda byl
Masaryk skuteãnû zavraÏdûn.
Já se velmi obávám, Ïe Ïádné dokumenty
nedostanou. Pfied tfiemi mûsíci jsem psal
prezidentu Putinovi. Já jsem si fiíkal, Ïe aÈ uÏ
odpoví nebo ne, tak já budu mít doklad, Ïe
jsem se na nûj obrátil.
* LN: Copak jste mu napsal?
Já k tomu musím pfiipojit krátkou pfiedmluvu.
V roce 1945, kdyÏ konãila válka a pfii‰li
Rusové, jsem byl ve skautském a sokolském
odboji a jelikoÏ jsem jazykáfi, tak jsem v
âeské národní radû dûlal tlumoãníka. Byl
jsem tedy ve styku pfiímo s rusk˘mi generály.
Jako první pfii‰el do Prahy plukovník Vaganov
z 53. pluku, kter˘ patfiil do tankové armády
Rybalkovovy. Já jsem pfiekládal a stal jsem
se pak ãestn˘m tankistou.
* LN: Pfiedpokládám, Ïe jste v Ïivotû v
tanku nesedûl.
Samozfiejmû, Ïe ne! To se tak dûlá, ono je to
stejn˘ jako teì s tím metálem. (Antonín Sum
byl loni v fiíjnu vyznamenán ¤ádem T. G.
Masaryka.) Já jsem dokonce dostal ãestn˘
titul i v kriminále. Jsem poslední Ïijící
Horákovec, ‰el jsem do kriminálu v
devûtaãtyfiicátém. My jsme se tam neustále
zab˘vali tím, kdy to takzvanû praskne. Chytaly
se tzv. latríny, to jsou zprávy od civilÛ. KdyÏ
jsme pracovali v dolech, já jsem tam strávil
deset rokÛ v uranov˘ch dolech, tak nûktefií
civilové byli fajn a pfiinesli tu kus bufita, tu kus
chleba, ale hlavnû nosili informace. A ty se
dávaly dohromady a já jsem mûl úkol dûlat
shrnutí tûchto zpráv, jejich anal˘zu. Prostû
jsem mûl fiíct, jak dlouho to je‰tû bude trvat,
neÏ to rupne. To bylo v kriminále dost dÛleÏit˘,
protoÏe to udrÏovalo morálku. S námi byl v
lágru pan ‰éfredaktor pfiedváleãn˘ch
Národních listÛ, jednu dobu byl se mnou i na
jedné cimfie, a ten se taky úãastnil tûch
na‰ich rozborÛ. Jednou se mi podafiilo nûco
zblbnout a on mû slavnostnû prohlásil blbem
honoris causa. S tím, Ïe mám právo si to psát
za jménem. A teì jsem zpátky u Putina. Na
prvním fiádku dopisu jsem napsal: obrací se

na vás ãestn˘ tankista Rybalkovovy armády
a tajemník ministra Masaryka a tak dále. A
poprosil jsem ho, abychom, je-li to moÏné,
dostali nûjaké informace. ProtoÏe lidé od
NKVD fiíkali, ostatnû sám Putin je
“enkávédista”, Ïe s pfiípadem mûli nûco
spoleãného.
* LN: Potvrdila to b˘valá agentka NKVD
Jelizaveta Par‰ina v dokumentu
âeskoslovensko ve zvlá‰tních sluÏbách.
Tomuto vysvûtlení vy ale nevûfiíte, Ïe?
Je tam nûco nelogického. Ve v‰ech vûcech
je pofiád nûco nelogického. Nejvût‰í ‰vanda,
ov‰em negativní, je v tom ta, Ïe kdyÏ v‰em
fiíkám, Ïe jim to vysvûtlím, kdyÏ budou chtít
poslouchat, tak nikdo nechce.
* LN: My teì posloucháme. Pojìme si ty
události celé zrekapitulovat z pohledu
osobního tajemníka Jana Masaryka.
My v‰ichni, ktefií jsme do toho byli zamotáni,
jsme si dali dohromady, jak to asi bylo. My
fiíkáme, Ïe to bylo osobní obûtování. Já
nemám rád slovo sebevraÏda. No, jak to
bylo s Palachem?!
* LN: Pokud to skuteãnû byla sebevraÏda
mínûná tak, jak vy tvrdíte, tak ta paralela
je dokonalá.
Pfiesnû totéÏ. A já znám PalachÛv pfiípad
detailnû. Ale zpût do roku 1948.
* LN: Díky, Ïe jste mi to objasnil.
Komunistick˘ tlak se stupÀoval a bylo vidût,
Ïe komunisti jsou pfiesvûdãeni, Ïe v nepfiíli‰
dlouhé dobû budou mít vliv. Pan ministr byl
v té dobû na Spojen˘ch národech v Americe
a jeho ameriãtí pfiátelé mu radili, aby se
nevracel, Ïe tady dfiív nebo pozdûji dojde k
pfievratu. On tehdy fiíkal, Ïe se musí vrátit,
protoÏe slíbil svému otci, Ïe vÏdy bude po
boku Bene‰ovi a bude mu pomáhat. Masaryk
upozorÀoval demokratické ministry ve vládû,
Ïe k nûãemu dojde, a ti se mu vysmáli. To

bylo v lednu a v‰ude bylo takové napûtí,
v‰echno bylo nervózní. A pak pfii‰el únor a
zaãalo to. Jeden z momentÛ, kter˘ byl
rozhodující, a to Ïe si na‰eho února na
Západû nev‰imli. V novinách se vÛbec nic
nepsalo, nikoho to nevzru‰ilo. A to Masaryka
ohromnû ‰tvalo. Podle nûj si to Západ mohl
uvûdomit. On si nûkdo uvûdomoval, napfiíklad
Churchil se svojí Ïeleznou oponou. Najednou
bylo potfieba reagovat na vzrÛstající napûtí a
Gottwald sám na to reagoval velmi chytfie,
pfiitom on sám nebyl chytr˘, ale mûl chytré
rádce. Prezident Bene‰ byl velmi nemocn˘ a
Masaryk ho chtûl podpofiit. TakÏe se uÏ pfied
tím dohodli, Ïe spoleãnû podají demisi,
odejdou.
* LN: Proã to neudûlali?
Pfii‰el únor v Praze to vfielo a situace byla o
to nebezpeãnûj‰í, Ïe se do mûsta stáhl pluk
SNB, kter˘ byl pfiipraven zasáhnout. A Bene‰
fiekl, Ïe nemÛÏe rezignovat, protoÏe nechtûl
lidi vystavit nebezpeãí. V této náladû Bene‰
podepsal rezignaci ministrÛ a Masaryk byl k
nûmu povolán. KdyÏ pan ministr pfii‰el,
Gottwald vy‰el ven a fiíká: oni se pfied námi
ohnuli a my jsme je kopli do.... Tehdy Masaryk
svoji demisi na Hradû roztrhal, kvÛli Bene‰ovi.
Nebylo to politické rozhodnutí, ale osobní. V
té chvíli zaãaly odtikávat jeho poslední hodiny.
* LN: Masaryk pfiece musel zaÏívat tûÏk˘
vnitfiní boj, kdyÏ dûlal nûco proti svému
pfiesvûdãení.
Jistû. To bylo proti v‰emu, co chtûl. Nûkolik
dní pfied smrtí jsem s ním sedûl sám v
kanceláfii a on mluvil o té tûÏké situaci. Já
jsem mu pfiipomínal pfiátele na Západû, ale
on na to, Ïe to bude moc dlouho trvat a Ïe se
toho nedoÏije. To fiíkal kategoricky. KdyÏ pak
pan ministr zemfiel, v‰ichni jsme dávali
dohromady, co jsme vûdûli, a vy‰el nám z

Pokraãování na str. 8
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VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

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

www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

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

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

PUPENDO
aneb o tom, jak jsme Ïili v tzv. komunistickém ráji

v pfiíbûhu v˘tvarníka, zavilého antikomunisty, a jeho
pfiítele-fieditele ‰koly, komunisty s pfietváfikou a

kariéristy a jejich podporující a nûkdy nepodporující
manÏelky. Bavili-li jste se pfii komedii PELÍ·KY, kterou

natoãila stejná tvÛrãí skupina, budete se bavit pfii této
komedii dvojnásobnû.

Hrají: B. Polívka, J. Du‰ek, E. Holubová, V. Cibulková,
B. Hybner, J. Pecha a jiní

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû

hofikou komedii J. Hfiebejka

CS KNIHA
(Distributor ãesk˘ch a slovensk˘ch knih)

P. F. 2004
P¤EJEME VÁM HODNù ·TùSTÍ A ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU

Nabízíme více neÏ 1000 titulÛ
autorÛ ãesk˘ch i slovensk˘ch a také pfieklady autorÛ evropsk˘ch.

Novinkou na trhu jsou zvukové knihy na audiokazetách.
Nabízíme také knihy antikvariátní.

 Vám, ãtenáfiÛm, chceme pfiíjemné chvíle s hezkou knihou je‰tû více vylep‰it

S O U T ù Î Í   O   C E N Y
Pfiipravujeme pro Vás mnoho hodnotn˘ch cen, které kdokoli z Vás, ãtenáfiÛ, mÛÏe vyhrát

pfii slosování, které probûhne pod oficiálním dohledem notáfie 16. dubna 2004 v Montrealu.
Podmínkou pro vstup do soutûÏe je nákup jedné jediné knihy - tot’ v‰e.

 1. cena je letenka Montreal - Praha a zpût
 (zmûna na Toronto, New York a Bratislavu je moÏná)

O katalog nabízen˘ch knih, celkov˘ seznam a oficiální propozice soutûÏe si Ïádejte:
Toll free: 1. 866. 425. 0742
Tel & fax: 1. 514. 425. 0742

e-mail: cskniha@sympatico. ca
adresa: 960A Duhamel, Pincourt QC J7V 4H1, Canada

web page:
www. cskniha. com

Knihy na objednávku mÛÏete také hledat na
http://www. iz. cz/

nebo na
http://knihy. cz/

Máte-li nûjaké knihy dvakrát, nebo kniha není podle va‰eho vkusu,
dejte nám vûdût, my vám ji zafiadíme do antikvariátního prodeje.

Osobní náv‰tûvy vítány, zavolejte ale prosím pfiedem.

Na okraj
Kytiãka na‰im

nejmlad‰ím
Jde vlastnû o na‰e nejstar‰í, ale ponûvadÏ
jsou v‰ichni tak pfiekvapivû mladí, pouÏívám
hravého titulu. Jsou do toho zapleteni i
‰otkové a skfiítkové. Tûch je pofiád více.
Jeden mi schoval klíãe, druh˘ hodinky, tfietí
rukavice. Nejhor‰í je ten, kter˘ se mi ‰trachá
v pamûti. To je opravdu nefiád. Nejen, Ïe mi
nepfiipomene, co mám dûlat, ale skr˘vá pfiede
mnou data narozenin a úmrtí a vÛbec. Tak
napfiíklad mi nepfiipomenul, Ïe loni v létû se
doÏil celé stovky Ing. Otakar Havelka,
potomek starobylého rodu, kter˘ stál u
kolébky prÛmyslového rozvoje v âechách.
Dílna zaloÏena v roce 1771 Josefem
Ringhofferem vyrostla v podnik, kter˘ se stal
hlavním dodavatelem zafiízení pro cukrovary
a lihovary v rakousko-uherském mocnáfiství
a pozdûji vyrábûl praãky Perun. Ing. Havelka
nebyl jen podnikatelem. Krajanská vefiejnost
v Torontu ho zná jako pfiedsedu Kampeliãky
i z jeho práce v Osadû sv. Václava, kde mimo
jiné patfiil k nejlep‰ím zpûvákÛm. Jeho Ïivot
byl zachycen nejen v celé fiadû novinov˘ch
ãlánkÛ, ale byl o nûm natoãen dokumentární
film ãeskoslovenskou televizní skupinou
Okno (Milo Kubík a Josef âermák). K oslavû
jeho st˘ch narozenin poblíÏ Orillie se za ním
vypravila kolonka aut s ãleny Osady sv.
Václava. Na‰la oslavence v znamenité
náladû a ve v˘borné kondici.
·otkové jsou zodpovûdní i za to, Ïe v
nedávném ãlánku o udûlení odznaku
Miroslava Tyr‰e zaslouÏil˘m ãlenÛm a
ãlenkám Sokola Toronto bylo opomenuto
jméno Emilie Koukolové, které byl odznak
rovnûÏ udûlen. Emilie Koukolová je autorkou
celé fiady knih a je známa v âR i v Kanadû
svojí ãinností jako folkloristka, která se zvlá‰È
zaslouÏila o uchování krojÛ. ·otkové i já se
jí omlouváme. A mimochodem letos v kvûtnu
se Emilie Koukolová, téÏ známá jako E.
Jaro‰ová, doÏije devadesáti tfií let. Pfiedem
blahopfiejeme!
Musím ale ‰otkÛm pfiiznat, Ïe mne upozornili
na nadcházející narozeniny lékafie a vûdce
nemalého vûhlasu dr. Pfiemysla Pelnáfie.
Ale o nûm se doãtete na jiném místû. Já
jenom chci smeknout pfied jeho Ïivotem a
dílem. 15. ledna se doÏívá devadesát˘ch
narozenin.
K ponûkud mlad‰í generaci patfií Jifií ·koda.
Narodil se buì 24. ãi 25. prosince (o pfiesné
narození se vedou spory) 1943 a patfií mezi
nejoblíbenûj‰í herce Nového divadla.
Naposledy se s ním vydovádûl ve hfie Jezinky
bezinky, kde jako americk˘ prezident
Theodore Roosevelt obsazoval Panamsk˘
kanál a do umdlení troubil k útoku. Jeho
rodina je jednou vûtví ·kodÛ, ktefií vybudovali
slavnou automobilku. Ale Jifií se nemusí opírat
o zásluhu pfiedkÛ. SvÛj pomníãek (jehoÏ
dokonãení se oãekává pfiibliÏnû za tfiicet let)
si staví sám.

***

Knihu dr. Josefa âermáka

It All Started With
Prince Rupert

The Story of Czechs
and Slovaks in Canada

lze objednat
u Anny Ot˘pkové.

Cena knihy (vãetnû GST) 32 dolarÛ,
s po‰tovn˘m 36 dolarÛ.

Objednávku s ‰ekem vystaven˘m na
Josef âermák (Rupert Account)

laskavû za‰lete na adresu

Anna Ot˘pka
11 Antrim Crescent, Apt. 1211,

Toronto, ONT M1P 4P3.

E-mail: otypka@sympatico.ca
1316-17

Nabízím zafiízen˘ pokoj
v moderním kondominiu

 v Etobicoke; pfiím˘ spoj TTC
 na Kipling,

blízko dálnic 427 a 401.
K dispozici telefon, internet,

bazén a posilovna.
400 dolarÛ mûsíãnû.
Tel. : 416/858-2884.

1401-02

toho jasn˘ závûr. Odpovídal mu i jeden z
dÛleÏit˘ch dÛkazÛ, Ïe svoji pfiítelkyni Marcii
Davenportovou donutil 6. bfiezna, aby odjela
do Lond˘na. Dal‰í dÛkazy jsme na‰li v bytû.
My jsme koupelnu vidûli je‰tû pfied policií,
protoÏe ona se zamûfiila na loÏnici. V
koupelnû leÏela rozbitá sklenice, Ïiletky,
pol‰táfi a na klice provaz ze Ïupanu. On
zfiejmû uvaÏoval o zpÛsobu odchodu ze
svûta a nevûdûl jak.
* LN: Proã podle vás nezanechal Ïádn˘
vzkaz?
Zanechal. V loÏnici jsme na‰li zavfieného
·vejka a otevfienou Bibli. Pak tam byl ten
citát Lao C. Spousta lidí se pak ptala, stejnû
jako vy. Dokonce se objevil sedmistránkov˘
dopis, kter˘ mûl napsat Stalinovi. Masaryk

ho napsat nemohl, protoÏe byl velmi pûknû
psán na stroji, takÏe ho napsala nûjaká
písafika. Îádná na‰e písafika, dvû z nich
dosud Ïijí, tam tehdy samozfiejmû nebyla.
Masaryk sám stroj nemûl. V‰echno
nasvûdãovalo jen tomu, Ïe uãinil osobní
rozhodnutí. Na jeho tûle jsem nevidûl Ïádné
modfiiny nebo ‰krábance po zápase. My
jsme si s kriminalisty, ktefií pfiijeli je‰tû pfied
estébáky, udûlali pfiedstavu, jak to mohlo
b˘t. Pfielezl okno po bfii‰e, otoãil se a pozadu
skoãil. Já jsem na‰el na oknû jeho otisky
prstÛ! Okno bylo ‰pinavé a Masarykovy
otisky na nûm byly jasnû vidût. A ten prach
z oken mûl za nehty! Navíc on mûl krásn˘
v˘raz v obliãeji. Vidûl jsem ho bezprostfiednû,
co ho na‰li.
* LN: Dal‰í z argumentÛ zpochybÀující

teorii sebevraÏdy, byl ten, Ïe doktor Hájek,
kter˘ provedl pitvu, mohl její závûry pod
nátlakem StB pozmûnit. Byl pr˘
vydírateln˘, protoÏe za války
spolupracoval s nacisty.
Hájek byl fieditelem anatomického ústavu,
kde se provádûly pitvy. On byl v Katyni, kde
byli vyvraÏdûni pol‰tí dÛstojníci. Podle jedné
verze to udûlali Nûmci, podle druhé Rusové.
Hájek byl v komisi, která se Katyní zab˘vala.
Co mohl dûlat jiného, kdyÏ ho tam
nadelegovali jako fieditele ústavu univerzity,
která uÏ neexistovala. Oni ho pak napadali,
Ïe poslouchal a Ïe závûry komise mûnil.
Takto nûkoho sniÏovat není fér a není to ani
správné, protoÏe to neodpovídá skuteãnosti.
* LN: Teorie zní nicménû pomûrnû
pravdûpodobnû. Vy jste u té pitvy byl...
My jsme tfii Ïijící, ktefií byli u pitvy pana
ministra. Já, doktor Vlãek, svûtoznám˘
antropolog, kter˘ kuchal nevím koho v‰eho,
svatou Ludmilu tfieba, tam byl jako ‰tudák, a
pak profesor Tesafi. Já jsem nula, protoÏe
jsem laik. S obûma lékafii jsem ve styku. Pan
profesor Tesafi, nyní dvaadevadesátilet˘,
Ïije v Karlov˘ch Varech a já jsem si za ním
pfied rokem zajel a celé jsme to probrali.
Nefiekl mi nic jiného neÏ stojí v dokumentu o
pitvû, kter˘ je v mojí knize. Mimochodem
pfiipravuji novou knihu, a tam chci
aktualizovat dokumenty.
* LN: Znamená to, Ïe zvefiejníte dosud
nepublikované dokumenty o smrti Jana
Masaryka?
Jistû. Dokumenty i fotografie. Kniha by mûla
vyjít zhruba v bfieznu, tedy k v˘roãí. Potfiebuju
prostor, abych to je‰tû více vysvûtlil. KdyÏ
se nûkdo m˘lí, tak je buì s prominutím vÛl a
nenechá si to vysvûtlit a je zbyteãné se s ním
bavit, anebo je to ãlovûk rozumn˘, kter˘
pfiizná chybu.
* LN: Mûla Masarykova smrt ten v˘znam,
v jak˘ podle vás doufal?
Bylo to jeho rozhodnutí a mûlo svÛj obrovsk˘
politick˘ v˘znam. Tenkrát to znamenalo
zaãátek Severoatlantického paktu. Po jeho
smrti se teprve zaãaly objevovat v západním
tisku komentáfie, které si uvûdomovaly, co
cel˘ únor znamená. Sám Churchill zaloÏil
Spoleãnost Jana Masaryka, pomníãek mu
udûlali, zaloÏili ‰kolu. A za rok vznikl pakt.
* LN: ·eptanda mezi lidmi, Ïe ho mûli na
svûdomí komunisté, se nicménû roz‰ífiila
rychle.
¤ekla jste správnû slovo ‰eptanda. Jak fiíkal
Jirka ·paãek, ná‰ kolega, pozdûji Ïijící ve
·v˘carsku, v té dobû nikdo nevûfiil jiné verzi
neÏ Ïe Masaryka dali zavraÏdit komunisté,
protoÏe lidé vûdûli, co oni dovedou. Lidi jen
reagovali na to, co se dûlo.
* LN: Nemáte tedy pocit, Ïe syn
“prezidenta Osvoboditele” zemfiel
zbyteãnû? I za pfiedpokladu, Ïe to byla
vraÏda.
Ne. Jeho smrt má pro nás obrovsk˘ pfiínos,
i kdyÏ je smutné to fiíci, protoÏe Západu
otevfiela oãi.
* LN: TakÏe se dá fiíci, Ïe ovlivÀoval jako
politik dûní i svou smrtí.
Jen taková maliãkost - on pfiece klidnû mohl
odjet ven. Belgick˘ premiér ho dva dny pfied
smrtí volal, aby pfiijel kvÛli nûãemu do
Bruselu. A kdyÏ volá ministersk˘ pfiedseda,
tak se obyãejnû neodmítá, Ïe. Ale pan ministr
fiekl: fieknûte mu, Ïe tam nepojedu, Ïe
nemÛÏu. A neodjel. Nechtûl opustit Bene‰e.
Ocitl se v pasti, z níÏ nevidûl jiného úniku
neÏ smrt.

***

Pokraãování ze str. 7
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REMOSKA
Upravená pro zdej‰í pomûry a normy
narozdíl od zboÏí zakoupeného v âR.

OBLÍBENÁ âESKÁ P¤ENOSNÁ
PEâÍCÍ MÍSA

Griluje, toustuje, dusí, smaÏí a bájeãnû peãe – jak masa, tak mouãníky;
po svém úspû‰ném vstupu do Velké Británie naz˘vaná „nejvût‰ím

tajemstvím âeské republiky“. Ocenûna ãasopisem GOOD
HOUSEKEEPING in 2002 - the most innovative product of the year

Remoska ORIGINÁL (2 litry) a GRAND (4 litry)
k dostání jak v Kanadû tak v USA

Cena: 2L (Originál) 154,90 kanadsk˘ch dolarÛ, 115,90 americk˘ch dolarÛ
4L (Grand) 164,90 kanadsk˘ch dolarÛ, 123,90 americk˘ch dolarÛ
Extra: Kanada - platné danû, po‰tovné a manipulaãní poplatek;

USA - pfieprava UPS 23,90

Objednávky a informace
InterTrade Avenue Inc. – Pavel Zeman

Tel. : 905-430-0844 nebo
1-866-850-3462 (Kanada a USA zdarma)
E-mail : remoska@intertradeavenue.ca,

Web : www.intertradeavenue.ca

Remoska je vdûcn˘ a originální dárek
pro kaÏdou pfiíleÏitost

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

ãeské knihkupectví
Nejroz‰ífienûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû

ZAÎÁDEJTE  SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

Letters

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Za Svatoplukem (Steve)
Tománkem

Pfiijeli jsme spolu do Kanady na stejné lodi,
ale mé nejÏivûj‰í vzpomínky na SváÈu
spadají do doby trochu pozdûj‰í. To SvaÈa
uÏ studoval na Torontské univerzitû zubní
chirurgii a já jsem pracoval v mûstské
knihovnû na College Street, jednu ulici na
v˘chod od Spadina Ave. A u té knihovny
jsme se obãas - docela náhodnû - setkali.
Obãas s ním byla i jeho pozdûj‰í Ïena
Edita. V˘bornû se k sobû hodili. Vzali se
je‰tû pfied tím neÏ SváÈa dokonãil studie, v
roce 1951.
SváÈa se narodil 2. listopadu 1922 v
Uherském Hradi‰ti na Moravû, vystudoval
gymnázium, ale musel ãekat na konec
války, neÏ-li mohl zaãít studovat medicínu
na Masarykovû univerzitû v Brnû. A jako
tak mnoh˘m z jeho generace, komunistick˘
puã v únoru 1948 pfiedãasnû ukonãil jeho
studie pÛl roku pfied promocí. Útûk do
Západního Nûmecka, uprchlick˘ tábor,
emigrace do Kanady, jeden rok práce na
farmû a nazpût na univerzitu - tentokrát v
Torontu. V roce 1954 SváÈa promuje na
Royal College of Dental Surgeons of
Ontario. V témÏe roku si otevírá ordinanci
v Medical Building na Bloor Street v
Torontu, kde pracoval aÏ do svého 72.
roku s v˘jimkou nûkolika rokÛ v
sedmdesát˘ch letech, které  strávil v USA,
kde v r. 1978 mu byla udûlena licence
provozovat praxi ve státû Texas. Snad
nejvût‰í zadostiuãinûní mu dalo udûlení
doktorátu v‰eobecného lékafiství
Masarykovou univerzitou v Brnû v roce
1991.
SváÈa nebyl jen zubním lékafiem. Nad jiné
byl milovníkem pfiírody. V mládí skautoval,
v Kanadû si pfii‰el na své jako rybáfi a lovec
a zajel si i na safari do Afriky. Pûstoval
vodní sporty a v roce 1960 získal pilotní
licenci,  rád a s elánem tancoval.
SváÈa zemfiel 4. prosince 2003. Zádu‰ní
m‰i slouÏil Rev. Libor ·vorãík a rozlouãili
se s ním Jan Waldauf, jehoÏ projevu jsem
pouÏil pfii psaní tohoto ãlánku a jeho loveck˘
druh Stanislav Viezner . Svatopluk
Tománek byl pfiedev‰ím ãestn˘ ãlovûk ze
staré ‰koly. Na schÛzce uprchlíkÛ, ktefií
pfiijeli do Halifaxu v dubnu 1949, kterou po
padesáti letech od jejich pfiíjezdu
zorganizoval Jan Waldauf, SvaÈa popsal
svÛj Ïivot nádhernou zkratkou: „Splnil jsem
svoji povinnost k rodinû, národu a svému
povolání.“
Jeho rodinû vyslovujeme upfiímnou
soustrast.

***
A je‰tû k vánocÛm

Veãer koled v âeskoslovenském
baptistickém kostele se stal pûknou tradicí.
Nûjak jím zaãínají krajanské vánoce v
Torontu. Sejdou se pfii nûm lidé, ktefií se
jinak nevidí cel˘ rok a i kdyÏ jen vymûní
vánoãní pfiání a nûkdy jen úsmûv, odná‰í si
z kostela hfiejiv˘ pocit setkání se sv˘m
mládím a duchovním odkazem dávn˘ch
generací.
Bylo tomu tak i letos. Program byl kouzeln˘m
zaposloucháním se do tajemství nadûje,
která se zrodila v betlémském chlévû. Nebyly
to pouze koledy a zamy‰lení nad smyslem
vánoc, kter˘m nás obdaroval kazatel Ján
Banko. Ten veãer byl hlavnû veãerem dûtí,

tûch na pódiu i tûch, které mûli tichounce
sedût vedle sv˘ch maminek, ale které to ani
nenapadlo. A díky za to. Nemyslím, Ïe je
mnoho hercÛ, které bych pozoroval radûji
neÏ právû tyto dûti, poãínaje ov‰em mou
starou láskou, která sice letos nezpívala tak
fale‰nû a s takov˘m elánem jako loni, ale
zato rozehrála ‰kálu pohybÛ a v˘razÛ,
kter˘mi se budu bavit je‰tû pûkn˘ch pár dní.
FráÀa ·rámek zakonãil své Léto: “Léto budiÏ
pozdraveno!“ Jistû. Ale já bych spí‰ fiekl:“
Mládí budiÏ pozdraveno.“
Na ·tûdr˘ den ráno jsem zapnul rádio a na
CBC sly‰ím hlas, kter˘ mi byl povûdom˘.
Îensk˘ hlas, kultivovan˘, elegantní jen mírnû
s pfiízvukem (i ten pfiízvuk se mi zdál
povûdom˘) právû hovofiil o kaprovi - Ïe pr˘
má nejvíce kostí ze v‰ech ryb na svûtû (ten
mÛj skuteãnû mûl). Hlas ov‰em nemluvil
jen o kostech. Bylo to zasvûcené a
okouzlující povídání o ãesk˘ch vánocích.
Záhadu hlasu rozlu‰til hlasatel na konci
pofiadu. Patfiil paní Anetû Machové, kterou
známe jako uãitelku ãeské ‰koly a autorku
kníÏek, ãlánkÛ a mnoha rozhlasov˘ch relací.
V Slovenském luteránském kostele sv.
Pavla v Torontu vedl bohosluÏby rev.
Ladislav Kozák. Pofiad obohatili Katarina
Kozáková a Branislav Rybnikar recitací
pásma o JeÏí‰ovi a Katarina Kozáková s
Jaroslavou Malinãikovou zpûvem za
doprovodu varhaníka Andreje Pevného. Pan
Pevn˘ rovnûÏ doprovázel pfií‰tí den pfii
bohosluÏbách na BoÏí hod houslistku
Jolantu Bieniekovou. Tento rok, snad
poprvé, se nezúãastnil dlouhodob˘ varhaník
a laick˘ kazatel dr. Bohu‰ Dérer. Farnost se
s ním rozlouãila pfied nûkolika t˘dny
udûlením ãestného pfiedsednictví. Dr. Dérer,
kter˘ fiadu let byl ‰éfem knihoven v East
Yorku, se odstûhoval do Calgary, kde jeho
syn je v˘znamn˘m právníkem.
Osada sv. Václava pfiivítala vánoce
koncertem skupiny Small Chamber
Harmony ve sloÏení Milan Brunner, Jaroslav
Jarosil a Kevin Manaugh se sólistkou
sopranistkou Zdenou Jaro‰ovou. Program
byl pfiedev‰ím zamûfien na mariánsk˘ motiv:
sly‰eli jsme Ave Maria v zpracování G.
Caccini/Mercuria, W. A. Mozarta a J. S.
Bacha/Gounoda. Mimofiádnû pûkn˘ koncert
byl velmi slu‰nû nav‰tíven˘. Dobfie
nav‰tívená byla i pÛlnoãní m‰e o jedenácté,
kterou slouÏil rev. Libor ·vorãík a v‰ichni
(vãetnû nezpûvákÛ) si zazpívali koledy s
citem, kter˘ dovede vykouzlit jen pÛlnoãní
m‰e.
Art Deco
V Ontarijském královském muzeu právû
skonãila v˘stava dekorativního umûní pod
názvem  Art Deco. Hnutí Art Deco navazuje
na Art Nouveau, ovlivnilo nejen umûní, ale
i Ïivotní styl v období 1910-1939. Pro mne
byl pfiekvapením znaãn˘ poãet umûleck˘ch
pfiedmûtÛ, ale také stavebních návrhÛ
ãeskoslovensk˘ch tvÛrcÛ: Josef Goãár,
Vlastislav Hofman, Jaroslav Horejc, Pavel
Janák, Josef Chochol, Franti‰ek Drtikol,
Franti‰ek Kysela… Mnohé pfiedmûty byly z
doby mnohem star‰í. Napfiíklad poháry z
roku 1850 nebo novûj‰í, napfiíklad figurka
pod jménem Doktor vytvofiená v Îelezném
Brodû v roce 1967. Stejnû mne pfiekvapila
jména dárcÛ tûchto pfiedmûtÛ: s v˘jimkou
paní W. Bieniewski v‰echna jména byla
anglosaská. âeské jméno jsem mezi dárci
nena‰el. A je‰tû jedna zajímavost. Pfiedmût
nazvan˘ Dvû sirnikové kuliãky z roku 1850
je oznaãen jako American or Bohemian.

Josef âermák
***

Well established ethnic
travel agency is looking for

travel consultant.
Czech or Slovak is a necessity.

Fax your resume to:
416/867-8657

or call 416/504-5657
1402-2

Hlídám
ãeské a slovenské dûti /1 - 4 let/
ve svém domû (Kipling/Bloor).
Matka tfií, zdravotní vzdûlání.

Volejte Miriam
(416) 232 9104 - nechte vzkaz.

1403-1
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Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

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

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
OstravaOstravaOstravaOstravaOstrava
Ko‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰ice

PraguePraguePraguePraguePrague
BratislavaBratislavaBratislavaBratislavaBratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

Nová adresa: 150 King St. W., # 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario M5H 1J9
E-mail: ivan.znasik@mytravel.ca

WINTER SPECIAL
DO PRAHY, BRNA,

BRATISLAVY, KO·IC,
POPRADU A SLIAâE

MoÏno rovnûÏ koupit letenky do:
 Záhfiebu, Benátek, ¤íma, Splitu, Curychu a Madridu

Ont. Reg. # 2631380

SLOVAKOTOUR
Winter Seat Sale

to Czech Republic
Slovakia,
Hungary,

Poland,
Austria

and
Germany

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

Poznámky z rodného mûsta a okolí
V Praze jsem z leti‰tû vy‰el s ponûkud
smí‰en˘mi pocity, i kdyÏ mne oãekávala Ïena
a kamarád. To ale netrvalo dlouho, Praha
mne vÏdycky brzy uchvátí a pohltí. A rychle
dostavují se úvahy o tom, jak tato zemû, pfied
tfiinácti léty zbavená ponurosti a tyranie
totality, vykonala mnoho úctyhodného.
Temné ‰rámy, zpÛsobené na tom konání
pány typu Viktora KoÏeného ten vcelku
pozitivní dojem valnû neovlivÀují. VÏdyÈ ono
ani tady, v Britské Kolumbii a celé Kanadû
není v‰e bezvadné, honky-dory, jak se tady
fiíká.
Rozhodnut definitivnû, Ïe zÛstanu uÏ navÏdy
v této veliké zemi, pfii náv‰tûvách rodného
mûsta a zemû snaÏím se nev‰ímat si pfiíli‰
ãachrÛ a neblahostí, sdûlovan˘ch ãeskému
obãanu médii. Nemohl bych ‰patné k
dobrému nijak obrátit. A tak jsem se, jako pfii
vût‰inû sv˘ch náv‰tûv po roce 1989,
soustfiedil na vûci milé a pfiíjemné.
A ve Vancouveru nedosaÏitelné.
Pobyt v Praze nemohl jsem zaãít lépe. Den
po pfiíletu dostal jsem se na vyprodané
pfiedstavení do ÏiÏkovského Divadla Járy
Cimrmana. Ani po ‰estatfiiceti letech existence
divadla tento absolutní fenomén inteligentního
humoru neztratil nic na svém pÛvabu a
pfiitaÏlivosti. Znám cel˘ repertoár divadla buì
z pfiímé úãasti jako divák (prvnû v
Malostranské besedû na první hfie Akt), ze
zvukového záznamu nebo scénáfie. Nejednou
mû napadlo, zda dal‰í hra mÛÏe se vyrovnat
nebo pfiekonat hru pfiedchozí. Odpovûì se
mi nabídla v ten den pfii shlédnutí poslední
inscenace Afrika. Fantazie a intelekt tvÛrcÛ a
následovníkÛ Járy Cimrmana jsou zfiejmû
nevyãerpatelné, pfiedstavení spolehlivû
vyprodaná.
Valná vût‰ina z nás jezdí do âech pravidelnû
nebo nepravidelnû a následující poznatky
nejsou rozhodnû niãím nov˘m. Pfiesto si vÏdy
pfii takové svojí náv‰tûvû znovu jisté vûci
pfiipomenu.
Staãí zajít do obchodních domÛ Tesco nebo
Kotva, do koloniálu, do Ïelezáfiství a
uzenáfiství, kamkoli, a do oãí doslova uhodil
onen velik˘ rozdíl mezi dne‰kem a
ãtyfiicetiletou epochou pokusu o socialismus.
Nezajímají mû obleky, pfiístroje, obuv, ale s
poÏitkem sestupoval jsem do suterénu domu
Tesco, oddûlení potravin a lahÛdek. A tu
vzpomnûl jsem si na pana J. Pattisona, snad
nejbohat‰ího podnikatele a majitele, kromû
jiného i velkoobchodÛ s potravinami. Obsah
jeho mnoh˘ch provozoven Save on Foods
pojednou mi pfiipadal nedostateãn˘ v
porovnání s v˘bûrem domu Tesco. Jaká to
bohatost v˘bûru, jaké delikatesy, od lákavû
vypadajících mas a uzenin (oh, ov‰em, to je
pro kardiovaskulární systém vût‰iny lidí cosi
podobající se jedu), s˘rÛ, jogurtÛ, olejovek
(tûch obzvlá‰È, neboÈ v Kanadû, obklopené
dvûmi oceány je v˘bûr olejovek smutnû chab˘
a situaci zachraÀují jen obchodníci

nekanadského pÛvodu), pekafisk˘ch v˘robkÛ
ve srovnání s v˘bûrem nabízen˘m
velkoobchodními centry u nás ve
Vancouveru... tedy relativnû pomûfiováno
onûmi tfiinácti lety svobodného v˘voje
obchodu v âechách k mnohaleté tradici
kanadské.
Je ráno, den po‰mourn˘, ale tepl˘, nepr‰í.
·el jsem na stanici tramvaje Moskevskou
tfiídou. NeÏ jsem do‰el na ref˘Ï, vdechoval
jsem libou vÛni, která se ze dvou uzenáfisk˘ch
obchodÛ linula do ulice, mísila se do klidného
povûtfií a jakoby pfiíjemnû poznamenávala
zaãínající se den. V tûch obchodech je dnes
samozfiejmostí nakoupit kvalitní maso v‰eho
druhu i jakostní uzeniny a navíc se obãerstvit,
byÈ u pultíku ve stoje, tepl˘m uzen˘m,
sekanou, polévkou hovûzí, dr‰tkovou ãi jinou.
Ceny masn˘ch v˘robkÛ jsou pfiibliÏnû v
kursovní relaci k cenám vancouversk˘m ...
tuto rovnováhu ale snadno naru‰uje
porovnání prÛmûrn˘ch v˘dûlkÛ ...  ale i takto
nahlédnuto, Ïádn˘ z tûch obchodÛ rozhodnû
nezel prázdnotou, O kupce nabízeného zboÏí
nebyla nouze.
Na ref˘Ïi pak jsem mohl konstatovat, Ïe na
dokonalosti praÏské dopravy, jak uÏ jsem
nûkolikrát poznal, nic se nezmûnilo.
Dobfií pfiátelé Ïijící v Nûmecku a nav‰tûvující
Prahu a âechy mnohokrát do roka, zasvûtili
nás do praktik zcela bûÏn˘ch kupfi. v obchodu
s nemovitostmi. Sami vlastní na Vinohradech
pûkn˘ byt. Zde (tedy v Praze a zfiejmû celé
zemi ãeské), pfiichází ke znaãn˘m v˘dûlkÛm
nejen realitní agent, ale i prodávající, kterému
transakce s absolutní samozfiejmostí pfiiná‰í
solidní návdavek pfiedávan˘ “pod stolem a v
hotovosti”, zcela mimo kontrolu úfiadu. âástka
mnohdy dosahuje znaãného podílu ceny
prodejní.
Nikoli nov˘ poznatek: v âechách je dnes
takov˘ dostatek zboÏí a solidních sluÏeb, o
jak˘ch se za ãasÛ tzv. socialismu pfieváÏné
vût‰inû obyvatel mohlo jen snít. Dostanou se
tady vûci, které mnohdy neseÏenou se ani na
kanadském trhu. A udûlal jsem uÏ pár
zku‰eností s kvalitou v˘robkÛ ãesk˘ch, které
mne vedly k pfiekvapení nad tím, Ïe mnoho
nabízeného zboÏí je v˘roby cizí.
Nepohybuji se v kruzích, které by mi mohly
nabídnout zcela zasvûcené informace o
poãínání vlády, parlamentu, hodnostáfiÛ. Moje
návraty jsou turistického charakteru. Jsem
ale turista znal˘ fieãi a prostfiedí. Pozorovatel
zmûn. Pamûtník ãasÛ vlády dûlnick˘ch
prezidentÛ a stranick˘ch tajemníkÛ (s
v˘jimkou G. Husáka, toho uÏ jsem nezastihl).
Nejsem sociolog, nedûlám prÛzkumy
spokojenosti a nespokojenosti rÛzn˘ch vrstev
obyvatelstva, jeho Ïivotní úrovnû. Ale po
dobu pobytu v Praze vidûl jsem jen jednoho
slepého harmonikáfie na Národní tfiídû a dva
muÏe celkem solidního zevnûj‰ku ‰mejdící
kolem popelnic na okraji chodníku. Na
Jungmannovû námûstí zastavila mû Ïena
pokroãilej‰ího vûku odûna lépe neÏli já, prosící
o peníz sdûlujíc, Ïe je bezdomovcem, vãera
propu‰tûn˘m ze zamûstnání v Karlov˘ch
Varech.
A tu nezb˘vá mi neÏ pfiipomenout si chlapíka
ponûkud po‰mourného vzhledu, kter˘, kdyÏ
jsme zastavili na silnici v Doksech pfied
nostalgickou prohlídkou místa mládí,
nevtíravû naznaãil, Ïe by mu pomohl
sebemen‰í peníz, neboÈ pfied t˘dnem byl
propu‰tûn z vûzení.
„Policajti mû nemají rádi,“ fiekl klidnû aÏ
dobrosrdeãnû.
Ten den, kdy jsme nav‰tívili Máchovo jezero
byl po‰mourn˘. Pfiesto se mi zdálo, Ïe se tam
zmûnilo jen to, Ïe, jak sdûleno zmínûn˘m
chlapíkem, jezero je zdravotnû závadné a
bude se vypou‰tût.
Pokraãovali jsme dál pfiíjemnou krajinou k
dal‰ímu v pamûti trvale zaznamenanému
místu, Hamru na Jezefie. Po bídn˘ch ãasech,
kdy toto malebné místo bylo pro poÏitek
rekreace vyfiazeno tûÏbou snad uranu,
zÛstala nedaleko ohavná konstrukce dnes jiÏ
k niãemu neslouÏící. Jezero je opût pfiístupné,
malinká obec stejnû pfiíjemná jako kdysi, jen
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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.aibn.com

Letters

Landmark Travel Inc.
Letenky s âSA, KLM, Alitalia, Air France

Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku

Prahy
Brna
Ostravy
Bratislavy
Ko‰ic

Nabízíme letenky do: Madridu
Helsinek
Lyonu
¤íma
Milána
PafiíÏe

Budape‰ti
Záhfiebu
Bukure‰ti
Bûlehradu
Rigy

Îenevy
Lisabonu
Athén
Tunisu
Hong-Kongu
Ria

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

dva kurty, na kter˘ch jsme hrávali volejbal
pfiemûnûny jsou v kurty tenisové.
K zajímavé situaci do‰lo na Ol‰ansk˘ch
hfibitovech. Pfied tfiemi lety dostalo se mi
poÏadovan˘ch informací stran zaplacení
rodinného hrobu. Chtûl jsem si i letos udûlat
o tom jistotu.
Úfiednice vyÏádala si ãíslo hrobu. Neznám
ho, zato hfibitovní sekci. Dal jsem své jméno,
jméno str˘ce, do nedávna jediného
peãovatele o hrob. Nic naplat. V poãítaãi ani
stopa po záznamu. O tom, Ïe v‰e je v pofiádku
nebo v pofiádku není.
„Lituji, nic tu nemáme,“ pravila úfiednice.
„Co byste poradila? Jaké je nebezpeãí
likvidace hrobu, Ïe by se tohle stalo, aã vím,
Ïe místo je je‰tû zaplaceno na fiadu let?“
„Nevím,“ fiekla a beznadûjnû pokrãila rameny.
A tak ani já nevím ...
Nav‰tívil jsem pfiítele, mûl narozeniny. V
prÛbûhu debaty konstatoval krátce: „Pofiád
se tady nûco kritizuje, ale já myslím, Ïe jsou
tu i vûci dobré. I kdyÏ mám malou penzi!“
Navzdory jen krátk˘m náv‰tûvám âech s
roãními, pfiípadnû dvoulet˘mi intervaly, mám
podobn˘ pocit.
Jen jako hec a podivínství, zanesl jsem nûjaké
své texty do nakladatelství Prostor. Majitel
Ale‰ Lederer, syn slavného novináfie Jifiího
Lederera, v podstatû u‰tvaného k
pfiedãasnému skonu reÏimem, je mil˘ a vûcn˘
muÏ. ¤ekl, abych texty, které jsem nemûl v tu
chvíli s sebou, zanechal pro nûj dole u muÏe,
kter˘ z nûjakého dÛvodu registroval
náv‰tûvníky domu a v nûm umístûn˘ch
podnikÛ.
KdyÏ jsem druh˘ den uãinil poÏadované,
onen muÏ vyÏádal si moje osobní data. Sotva
dopsal datum mého narození, udûlal mi
pfiedná‰ku o dvou ãi tfiech v˘znamn˘ch
osobách se vztahem k m˘m údajÛm, vãetnû
sebe sama. Jeho fieã mûla mírnou auru
mystiky. Vidûl jsem toho ãlovûka prvnû v
Ïivotû.
Îena s pfiítelkyní absolvovala
nûkolikahodinovou pouãnou pfiedná‰ku
vûnovanou rodinû MánesÛ. Dozvûdûla se
mimo jiné, Ïe kovové zábradlí roubící rotundu
v ulici Karoliny Svûtlé navrhoval gratis Josef
Mánes.
Docela na poslední chvíli pfied odletem za‰el
jsem do Jízdárny Hradu na v˘stavu Ladislava
Sutnara, skuteãného mistra moderního
uÏitého umûní. Na nûkolika v podstatû
podobn˘ch kávov˘ch a ãajov˘ch servisech
(tedy kromû jin˘ch zajímav˘ch exponátÛ)
uvûdomil jsem si pÛsobivé kouzlo drobného
detailu, jak˘m je tfieba zmûna barevného
pásku na okraji ‰álkÛ, konvice, cukfienky.
Závûr: pfiipadá mi, Ïe âeská republika, moje
domovina, navzdory notoricky znám˘m
tûÏkostem a zádrhelÛm (nedokonalé zákony,
korupce, tunelování, prezident mûnící názor
apod.)  nevede si v nov˘ch podmínkách nijak
hÛfi neÏli mnohé jiné zemû, i ta, v níÏ
demokratická tradice nebyla po desetiletí
naru‰ena ...

 Vladimír Cícha - Vancouver
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NHL
Plichta na zaãátku roku

Toronto-Buffalo 3:3 (1:0, 0:3, 2:0)
V prvom zápase Toronto - Buffalo (3:3) diváci, ktorí
v prvej tretine sedeli za bránkou Buffala, videli
zblízka v‰etk˘ch ‰esÈ gólov. K˘m fanú‰ikovia na
náprotivnej strane aj napriek remíze 3:3 tak˘ pôÏitok
nemali. Toronto rozstrieºalo súpera pomerom striel
na bránku 37:16, no bliÏ‰ie k v˘hre mali hostia. Po
dvoch tretinách viedli uÏ o dva góly a e‰te tri minúty
pred koncom vyhrávali. Body sa v‰ak delili. V drese
Buffala zaznamenal dôleÏit˘ prv˘ gól MIROSLAV
·ATAN.
„Myslím, Ïe sme mali dobrú druhú tretinu, keì sme
viedli rozdielom dvoch gólov. V závere nám tro‰ku
do‰li sily. Súper bol odd˘chnut˘, my sme na rozdiel
od Toronta hrali aj v piatok. To sa v zápase prejavilo.”
Dali ste prv˘ gól - do akej kategórie ho zaradíte?
„Bol ºahko dosiahnut˘, pretoÏe mi Hecht pekne
prihral a ja som mal pred sebou len odkrytú bránku.
Tak˘ch gólov veºa nepadá.”
Toronto nie je ìaleko od Buffala. Ako sa vám tu
hrá?
„Cestujeme sem autobusom, len hodinu a pol.
Atmosféra tu b˘va vÏdy fantastická a napriek tomu,
Ïe Toronto nikdy nie je ºahk˘m súperom, tak tu
hrám rád.”
Tento mesiac máte nároãn˘ program.
„âaká nás aÏ ‰estnásÈ zápasov, rozpis je veºmi
ÈaÏk˘. Sám som zvedav˘, ako to zvládneme.”
Ako spomínate na vlaÀaj‰ie MS?
„Celé majstrovstvá boli veºmi zaujímavé. Nám sa
darilo, okrem semifinálového zápasu so ·védskom.
Pre divákov i samotn˘ch hráãov bol zápas o bronz
veºmi príÈaÏliv˘. My sme sa asi viac vyhecovali a
boli sme radi, Ïe sme nad âechmi vyhrali.”
Ako ste spokojn˘ s touto sezónou v Buffale?
„November nebol príli‰ dobr˘, nedarilo sa mi. V
poslednom ãase sa to v‰ak lep‰í. Dúfam, Ïe mi to
vydrÏí. V decembri sme mali sériu ‰iestich zápasov
bez v˘hry. To ovplyvnilo postavenie v tabuºke.
Verím, Ïe druhá polovica sezóny bude lep‰ia.”
TakÏe prestávka poãas vianoãn˘ch sviatkov
muÏstvu prospela?
„Dva dni voºna nám pomohli, zaãalo sa nám viac
dariÈ.”
Ako ste preÏili Vianoce?
„Nie je to ako na Slovensku. Zápasy sme hrali 23.
a 26. decembra, takÏe to boli skôr sviatky z r˘chlika.
I tak sme mali na veãeru kapustnicu aj rybu, presne
ako doma.”
Autor jedné asistence, torontsk˘ Tomá‰ Kaberle
hodnotil utkání takto:
TK: Urãitû jsme zaãali lépe neÏ v posledních
zápasech, kdy jsme museli dohánût, ale usnuli
jsme na vavfiínech a ze tfiech ‰ancí jsme inkasovali
tfii branky. Ke konci druhé tfietiny jsme se zlep‰ili a
v tfietí tfietinû jsme na nû vlítli a vyplatilo se nám to
a získali jsme bod. Mûli bychom hrát ‰edesát minut
dobrého hokeje, nikoliv pouze první a tfietí tfietinu.
ABE: Zaznamenal jsi jednu asistenci, jak k tomu
do‰lo?
TK: Byli jsme dlouho v jejich tfietinû. MoÏná minutu
a pÛl. Vymûnili jsme si puk s Kleem na modré ãáfie.
Klee vystfielil a Stajan teãoval.

***

Nashville vzdoroval
Toronto-Nashville 2:1 (0:0, 0:1, 2:0

Robert Reichel, kter˘ má zranûné rameno se na
ledû ani tentokrát neobjevil. Ke v‰emu se obnovilo
po sráÏce s Robertsem i zranûní Tomá‰i Kaberlemu.
Ke konci utkání nenastupoval ani Karel Pilafi, zatímco
v dresu Predators byl v brance Tomá‰ Vokoun, v
obranû pak Marek Îidlick˘ a Robert Schnabel a v
útoku Martin Erat a slovensk˘ útoãník Vladimír
Országh, kter˘ tentokrát nastupoval na levém kfiídle
místo na pravém. Toronto mûlo v brance Kidda,
kter˘ podal vynikající v˘kon podobnû jako na druhé
stranû jeho protûj‰ek Tomá‰ Vokoun. Ten mûl
hlavní zásluhu na tom, Ïe Nashville v Torontû ‰ahal
po bodu. PoÏádali jsme ho tedy o zhodnocení
utkání.
TV: Bylo to pro nás tûÏké utkání, protoÏe jsme
dohrávali jen se ãtyfimi obránci. Máme dost
zranûn˘ch hráãÛ. Vedli jsme 1:0 a chtûli jsme to
udrÏet. Toronto mûlo nûkolik pfiesilovek v závûreãné
tfietinû a jedné se jim podafiilo vyuÏít, kdyÏ stfiela se
odrazila od hokejky na‰eho útoãníka a nakonec
jsme zápas prohráli.
ABE: Jak˘ je to pocit pro brankáfie, kdyÏ sehraje
dobr˘ zápas a pfiesto prohraje?
TV: Já hraji proto, abych vyhrál. Statistiky pro mne
nejsou tak dÛleÏité. Vítûzství je na prvém místû,
jako pro kaÏdého hráãe. V‰e je relativní a vÏdycky
se dá nûco pro muÏstvo udûlat. Dneska jsme
prohráli a uÏ se na tom nedá nic zmûnit. Je nutné
se pfiipravit na dal‰í zápas.
ABE: Jste na postupovém místû, jak vidí‰ ‰anci
na postup?
TV: Bude to tûÏké. Máme hodnû zranûn˘ch hráãÛ.
Ale myslím si, Ïe pokud se nûktefií vrátí, tak máme
‰anci na postup, ale nebude to lehké.
ABE: Jak se pfiipravuje‰ na utkání po
„teoretické“ stránce?
TV: Pfied utkání máme taktické porady. Jak˘ je
zpÛsob hry soupefie, jak hraje pfiesilovky atd.
Osobnû vût‰inu hráãÛ znám, protoÏe jsem tu jiÏ
dost dlouho, vím proti komu hraji a znám vût‰inu
hráãÛ, jak drÏí hokejku a jak stfiílejí. Na tyto vûci se
soustfieìuji aÏ tûsnû pfied zápasem.
Dal‰ím hráãem, kterého jsme vyzpovídali byl
Vladimír Országh:
Vá‰ tím podal dobr˘ v˘kon, ale s v˘sledkom asi
spokojní nebudete?
„Samozrejme, kaÏdá prehra mrzí, najmä v Toronte.
Viedli sme po druhej tretine 1:0 a nakoniec sme
prehrali dvoma zlepen˘mi gólmi. Bol to tvrd˘ a
zaujímav˘ zápas.”
Kvalitne vám zahrala obrana na ãele s ãesk˘m
brankárom Tomá‰om Vokounom. Súhlasíte?
„Tomá‰ je jednoznaãne na‰ím najlep‰ím hráãom.
DrÏí nás nad vodou. Cel˘ systém stojí na obrane a na
gólmanovi. Dnes to bolo o to ÈaÏ‰ie, Ïe sa nám zranili
dvaja obrancovia, takÏe sme hrali len so ‰tyrmi.”
Reprezentácia Slovenska získala za posledné
‰tyri roky tri medaily z majstrovstiev sveta.
Hviezdy NHL sú pravidelne trénerovi k dispozícii.
Dôvody?

„Svetov˘ ‰ampionát trvá len dva t˘Ïdne, je to
emotívna záleÏitosÈ a hráãi sa snaÏia odviesÈ
najlep‰í v˘kon. Na majstrovstvách hráme za svoju
krajinu a te‰íme sa na stretnutie s kamarátmi. V
NHL niekedy toto zanietenie ch˘ba. V základnej
ãasti NHL odohráme 82 zápasov a trvá dosÈ dlho.
Je toho niekedy skutoãne veºa.”
V prvej ãasti NHL sa vlastne rozdávajú karty, v
druhej sa hrá o postup do Stanley Cupu. Ako
hodnotíte doteraj‰ie v˘kony vá‰ho tímu?
„Na to, Ïe nás v‰etci odpisovali a Ïe nám prorokovali
jedno z posledn˘ch miest, si vedieme dobre. Závisí
len od nás, ako vyuÏijeme ‰ancu. Negatívom je
veºa zranen˘ch hráãov.”
Ak˘ je vá‰ cieº v tejto sezóne?
„Pred sezónou som si dal métu dvadsaÈ gólov a
‰tyridsaÈ bodov. Mal som slab‰í zaãiatok, potom sa
mi zaãalo dariÈ. Teraz som nejak˘ ãas nebodoval,
ale myslím si, Ïe sa to dá splniÈ.”

***

Ottawská nadílka v úvodu
Toronto-Ottawa 1:7 (0:5, 0:0, 1:2)

Diváci, ktefií pfii‰li do Air Canada Centre v Torontu
o chvilku pozdûji, nemohli uvûfiit sv˘m oãím. V 13.
minutû to bylo jiÏ 0:5.  Ottawû vy‰lo v‰e na co
ottaw‰tí útoãníci ‰áhli a tak jiÏ v 7. minutû to bylo
0:4. KdyÏ v 13. minutû Spezza zv˘‰il na 5:0 pro
Ottawu  mûli diváci pocit, Ïe se blíÏí historická
pohroma. Na ‰tûstí pro Toronto, Ottawa v druhé
tfietinû polevila a v závûru tfietí tfietiny se Kleemu
podafiilo vstfielit jedinou branku Maple Leafs. Kdo
by v‰ak ãekal, Ïe tím zatroubil k závûreãnému
korigování nepfiíznivého stavu, zle se zm˘lil. Jeho
branka pouze znovu vyhecovala Senátory, ktefií
je‰tû dvakrát skórovali a tak do konce utkání uÏ to
byla pro diváky pouze nuda. Utkání hodnotil Marian
Hossa:
„Vedeli sme, Ïe Toronto má viacero hráãov
zranen˘ch a Ïe nenastúpi ani Mats Sundin,
potrestan˘ jednozápasov˘m di‰tancom za hodenie
hokejky do hºadiska, ale tak˘ zaãiatok sme neãakali.
UÏ v ‰tvrtej minúte sme viedli 4:0. Takmer kaÏdá
na‰a strela skonãila v sieti a vìaka tomu sme
perfektne naskoãili do hry. Druhá tretina bola trochu
nudná, mysleli sme len na obranu, a to sme nemali.
V závereãnej ãasti sa to opäÈ v útoku rozbehlo. Po
slab‰om zaãiatku sezóny sa nám v poslednom
ãase darí. Hráme veºmi dobre a na vedúce Toronto
v na‰ej divízii strácame uÏ len päÈ bodov. Sám so
sebou celkom spokojn˘ nie som, hoci som
zaznamenal 42. bod sezóny. VÏdy je ão zlep‰ovaÈ.
Spolu s Radkom Bondkom dostávame veºa
priestoru na ºade. Navy‰e, ãasto hráme spolu.
Dobre si rozumieme, takÏe vÏdy viem, ão môÏem
od neho oãakávaÈ.

Vynikající brankáfii
Toronto-New Jersey 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Po debaklu s Ottawou hrálo Toronto opatrnûji a v
brance opût dominoval skvûl˘ Belfour, kter˘
inkasoval jedinou branku z hole Gionty v závûru
první tfietiny. Obû muÏstva vyãkávala a teprve v
závûru utkání Toronto otevfielo hru a odvolalo
brankáfie Branku v‰ak nevstfielilo. Naopak
Stevenson dopravil puk do torontské branky, ale
bylo to jiÏ po zahoukání sirény. Na obou stranách
hrál pouze jeden ãesk˘ hokejista. V dresu New
Jersey to byl Patrik Eliá‰ v dresu Toronta Maple
Leafs Karel Pilafi. Zde jsou jejich postfiehy k utkání:
PE: Jsme vdûãni za dva body. Bylo to dÛleÏité
utkání, protoÏe Toronto je kvalitní t˘m. V poslední
dobû se nám nedafií, takÏe je to pozitivní v˘sledek.
ABE: Bylo to velmi obranné utkání, vyslal jsi
pouze jednu stfielu na branku?
PE: Bylo to v˘jimeãné. Soupefi si dával pozor na
ná‰ útok a velmi nás hlídal. Jinak mám v kaÏdém
zápase hodnû ‰ancí.
ABE: Zatím jste na pátém místû, jak je dÛleÏité
dostat se do první ãtyfiky, která zaãíná Stanley
Cup doma?
PE: Stanley Cup je daleko. Jsme teì teprve v
polovinû sezóny. Je dÛleÏité to, abychom hráli v
pohodû a byli jsme spokojeni s tím, jak hrajeme.
Zaãali si vûfiit, vûfiili jeden druhému na ledû. Aby se
zranûní hráãi rychle uzdravili. Druhá polovina bude
rychlá, protoÏe budeme hrát kaÏd˘ druh˘ den.
Myslím si, Ïe budeme v pohodû. Máme zku‰ené
muÏstvo, zku‰eného brankáfie a mûli bychom do
Stanley Cupu dobfie odstartovat.
ABE: Na loÀském Stanley Cupu je také napsáno
jméno Jifiího Biãka, co je s ním?
PE: Hraje na farmû. Zavolali ho párkrát do prvního
muÏstva. SnaÏí se dostat zpátky. Je to vynikající
kluk, skvûl˘ hokejista, ale v této organizaci je to
tûÏké. Hraje totiÏ útoãn˘m stylem, coÏ se zde moc
nelíbí.
A jak hodnotil sobotní utkání torontsk˘ Karel Pilafi?
KP: Myslím si, Ïe jsme hráli celkem dobfie. Lépe
neÏ ve ãtvrtek. Rozhodnû jsme hráli zodpovûdnû.
Akorát jsme dali o jeden gól ménû.
KP: Jak bys vysvûtlil v˘padek proti Ottawû, ve
13. minutû 0:5?
KP: Já nevím, to se asi nedá vysvûtlit. To jednou za
ãas pfiijde. V‰ichni jsme jsme se cítili dobfie. Byli
jsme naÏhavení, pak pfii‰ly ‰patné rychlé góly.
Îádná omluva asi proto není. Mrzelo nás to o to víc,
Ïe to bylo pfied na‰imi diváky.
ABE: Jak to vypadá s Tomá‰em Kaberlem a
Robertem Reichlem?
KP: Oba jiÏ bruslí. Vypadá to na dva aÏ tfii t˘dny.
Snad se vrátí, co nejdfiíve.

Pro Sme a Satellite Ale‰ Bfiezina

âeská hokejová extraliga
30. kolo: Tfiinec-Kladno 6:2, Vsetín-K. Vary 2:2,

Litvínov-PlzeÀ 7:2, Liberec-Zlín 3:0, Liberec-Zlín
3:0, Pardubice-Znojmo 6:2, Slavia-Vítkovice 5:3,
Budûjovice-Sparta 1:4.

31. kolo:  Vsetín-Litvínov 2:4, Sparta-Tfiinec 1:2 v
prodlouÏení, Vítkovice-Pardubice 2:5, Kladno-
Liberec 3:2, K. Vary-Budûjovice 3:1, PlzeÀ-Zlín 6:2,
Znojmo-Slavia 5:2.

32. kolo: Liberec-K. Vary 4:3, Tfiinec -Vsetín 1:0,
Zlín-Vítkovice 3:4, Budûjovice-Znojmo 5:1, Litvínov-
Kladno 1:1, Pardubice-Sparta 1:2, Slavia-PlzeÀ
6:2.

33. kolo: Vsetín-Budûjovice 5:1, Kladno-Slavia
2:1 v prodlouÏení, K. Vary-Zlín 2:3, Znojmo-Vítkovice
2:6, Sparta-Litvínov 1:3, Tfiinec-Pardubice 3:2,
PlzeÀ-Liberec odloÏeno.

34. kolo: Budejovice-Kladno 1:1, Pardubice-
Vsetín 3:0, Vítkovice-PlzeÀ 4:1, Zlín-Znojmo 3:2,
Slavia-Karlovy Vary 7:1, Litvínov-Tfiinec 5:3,
Liberec-Sparta 1:6.

35. kolo: Tfiinec-Budûjovice 5:2, Vsetín-Liberec
3:2, Kladno-Zlín 2:1, K. Vary-Vítkovice 1:0, PlzeÀ-
Znojmo 1:2, Pardubice-Litvínov 4:2, Sparta-Slavia
3:2.

36. kolo: Zlín-Tfiinec 5:2, Budûjovice-Litvínov 4:3,
Vítkovice-Sparta 6:3, Slavia-Vsetín 4:5, PlzeÀ-K.
Vary 3:3, Znojmo-Kladno 3:2, Liberec-Pardubice
3:2 po prodlouÏení.

37. kolo: Tfiinec-Liberec 3:1, Vsetín-PlzeÀ 2:0,
Litvínov-Slavia 3:4 po prodlouÏení, Kladno-Vítkovice
4:1, K. Vary-Znojmo 1:2, Pardubice-Budûjovice 1:2
po prodlouÏení, Sparta-Zlín 7:3.

38. kolo: Vítkovice-Vsetín 7:5, Zlín-Litvínov 3:0,
K. Vary-Kladno 5:2, Plzeƒ-Sparta 7:3, Znojmo-
Tfiinec 5:2, Liberec-Budûjovice 4:1, Slavia-
Pardubice 5:4 po prodlouÏení.

39. kolo: Sparta-Znojmo 1:5, Budûjovice-Slavia 3:0,
Pardubice-K. Vary 4:3, Tfiinec-Vítkovice 1:2, Vsetín-Zlín
2:3, Litvíno-Liberec 6:1, Kladno-PlzeÀ 0:5.

Tabulka
1. Pardubice  39 134:77 84
2. Zlín 39 112:97 67
3. Slavia  39 118:91 65
4.  Sparta  39 114:98 65
5. Znojmo  39 102:95 64
6. Vítkovice  39 111:101 60
7. Tfiinec  39 110:111 58
8. Kladno  39 77:100 53
9. Litvínov  39 99:112 51
10. K. Vary  39 86:100 49
11. PlzeÀ  38 97:108 46
12. Liberec  38 87:107 45
13. Vsetín  39 83:92 44
14. Budûjovice  39 78:119 36

Slovenská hokejová
extraliga

30. kolo: Nitra-Trenãín 4:3, Poprad-L. Mikulá‰
1:1, Zvolen-Skalica 6:5, Îilina-Slovan 1:2, Martin-
Ko‰ice 2:7.

31. kolo: Martin-Nitra 2:2, Ko‰ice-Îilina 3:3,
Slovan-Zvolen 4:4, Skalica-Poprad 3:2, L. Mikulá‰-
Trenãín 4:2.

32. kolo: Nitra-L. Mikulá‰ 5:3, Trenãín-Skalica
1:3, Poprad-Slovan 1:3, Zvolen-Ko‰ice 2:0, Îilina-
Martin 3:0.

33. kolo: Îukuba-Nitra 1:2, Martin-Zvolen 3:4  po
prodl., Ko‰ice-Poprad 4:3, Skalica-L. Mikulá‰ 4:3,
Slovan-Trenãín 4:1.

34. kolo: Nitra-Skalica 4:2, L. Mikulá‰-Slovan 1:3,
Trenãín-Ko‰ice 4:2, Poprad-Martin 2:2, Zvolen-
Îilina 1:0.

35. kolo: Zvolen-Nitra 12:1, Îilina-Poprad 3:0,
Martin-Trenãín 2:7, Ko‰ice-L. Mikulá‰ 5:2, Slovan-
Skalica 2:1.

36. kolo: Nitra-Slovan 0:6, Skalica-Ko‰ice 0:2, L.
Mikulá‰-Martin 3:4, Trenãín-Îilina 3:0, Poprad-
Zvolen 2:4.

37. kolo: Slovan-Ko‰ice 2:2, Poprad-Nitra 2:6,
Trenãín-Zvolen 3:2 po prodlouÏení, L. Mikulá‰-
Îilina 1:2, Skalica-Martin 1:3.

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

39. kolo: Trenãín-Nitra 5:1, L. Mikulá‰-Poprad
4:1, Ko‰ice-Martin 4:3, Skalica-Zvolen 3:3, Slovan-
Îilina odloÏeno na 20. ledna.

40. kolo: Zvolen-Slovan 5:2, Nitra-Martin 2:1,
Îilina-Ko‰ice 1:1, Poprad-Skalica 5:3, Trenãín-L.
Mikulá‰ 1:1.

Tabuºka
1.Trenãín 40 132:63 93
2. Slovan 39 134:81 77
3. Zvolen  40 136:99 71
4. Ko‰ice 40 119:85 67
5 Îilina 39 91:84 52
6. Skalica 40 100:108 47
7. L. Mikulá‰ 40 85:105 44
8. Nitra 40 83:149 42
9. Martin 40 88:140 33
10. Poprad 40 77:131 32

Z utkání Toronto-Nashville: Pfied Vokounovou branku je s ãíslem 33 Vladimír Országh.

Robert Reichel, Tomá‰ Kaberle
a Karel Pilafi

pfiejí ãtenáfiÛm Satellitu v‰e nejlep‰í
do roku 2004 a doufají, Ïe pro fanou‰ky

Toronta Maple Leafs letos koneãnû
vybojují po 37 letech Stanley Cup.


