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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.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

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. 9.

(311.)

Vol. 14.

Nové divadlo oslavilo vstup âeské republiky do Evropské
unie cimrmanovskou hrou ·vestka. Stalo se to nenápadnû,
pfiesnû v duchu velkého ãeského génia. Nikdo to totiÏ bûhem
páteãního veãera, sobotních dvou pfiedstavení i nedûlní reprízy
nezpozoroval. O to by byla jistû vût‰í radost tohoto myslitele,
kter˘ chtûl koncem devatenáctého století vytvofiit Evropskou
unii tím, Ïe by nenápadnû, aby si toho nikdo nev‰iml, pfiipojil
k Rakousku-Uhersku Itálii a Francii.

V dopise ãeskému teologovi Janu Roháãi z Dubé-
Szalatnayovi pí‰e: …v‰e se musí dít nenápadnû, jaksi v
skrytu…

Szalatnay upozorÀuje Cimrmana na v˘hodu bezvízového
pohybu uvnitfi unie …Moji pfiedkové pfii‰li do tûchto krajÛ z
Kecskemétu, témûfi tajnû, v pfiestrojení, k práci v‰ak povolení
nepotfiebovali…

Z tûchto slov je jasné, Ïe jak Cimrman, tak Szalatnay
nesouhlasili se sedmilet˘m pfiechodn˘m obdobím, které
dnes nûkteré zemû EU uplatÀují pfii zavádûní pracovních
povolení pro obãany novû pfiistupujících zemí.

Bûhem symposia, které pfiedcházelo sklerotikónu byla
opominuta skuteãnost, Ïe Cimrman velice ãasto pouÏíval
neznámou látku jako anestetikum. Po pouÏití této látky
neusínali pouze pacienti, ale ãastokrát i sám velk˘ génius.
DÛvodem této nejasnosti je, Ïe v pátek se tato látka jmenovala
jinak neÏ v sobotu.

Cimrman o této tekutinû ‰ifrovanû pí‰e jiÏ v roce 1907

ãeskému lékafii, anestesiologovi MUDr. Vladivojovi
Kotrbovi: …Oba víme, Ïe je rozdíl mezi na‰í zemí neboli
TUZEMskem a RUMunskem…

Z této vûty se mÛÏeme pouze dom˘‰let, zda se tímto
zpÛsobem oba odborníci dohadovali o uspávací látce (Rum-
Tuzemák), ãi jak brnûnská vûtev cimrmanologÛ tvrdí, Ïe
Cimrman nechtûl k Evropské unii pfiipojit i území v˘chodnû
od Varadínu, vãetnû Sedmihradska.

BohuÏel nemÛÏeme pfiinést hmatatelné dÛkazy o tom, Ïe
autorem umûlé fieãi esperanta byl Jára Cimrman. Lze se
pouze domnívat, Ïe se telepaticky spojil s Lazarem Ludvíkem
Zamenhofem (1859-1917). Zamenhof pak pouÏil
Cimrmanovu my‰lenku k vytvofiení svûtové umûlé fieãi,
zatímco ãesk˘ lingvista chtûl tento dorozumívací prostfiedek
pouÏít pouze v EU. Na telepatické spojení mezi Cimrmanem
a Zamenhofem lze opût usuzovat ze Szalatnayova dopisu, v
kterém nabádá Cimrmana k vût‰ímu vlivu maìar‰tiny. Pí‰e:
…âesky se fiekne tfii, slovensky tri, rusky tri, polsky trzy,
nûmecky drei, francouzsky trois, anglicky three, ale maìarsky
je to harom.

Máme pravdu, pane kolego, my ve vût‰inû nebo oni
(Szalatnay míní své pfiedky-Maìary z okolí Kecskémetu),
ktefií jsou v men‰inû… Cimrman se v této otázce pfiiklonil k
velice nepopulárnímu názoru, Ïe pravdu máme my. S touto
my‰lenkou vÏdy sebekritick˘ ãesk˘ národ nemohl souhlasit
a proto nazval Cimrmana Paznechtem (zde je vysvûtlení,

 Jára Cimrman a Evropská unie
kterého se posluchaãÛm tento víkend nedostalo). SvÛj
nepopulární názor zaslal okamÏitû telepaticky Zamenhofovi
a ten pfievzal do vznikajícího esperanta ãíslovku tre, nikoliv
harom. Cimrmanova my‰lenka, Ïe esperanto bude hlavním
jazykem v EU zÛstala v povûdomí ãesk˘ch politikÛ dodnes.
B˘val˘ ministr Ïivotního prostfiedí KuÏvart, kdyÏ mûl
nastoupit jako evropsk˘ komisafi v Bruselu si tedy pfiipravil
vûtu: “Mi estas optimistika”. Po pfiíjezdu do Bruselu v‰ak
zaregistroval, Ïe se zde hovofií fieãí zcela neznámou. Po
bleskovém kursu v hotelu zamûnil zmínûnou vûtu v esperantu
za angliãtinu a pouÏíval vûtu: “I am very optimistic”. S touto
vûtou vydrÏel v Bruselu dva dny. Byl to v‰ak pfiedãasn˘
optimismus.

Evropská unie nejenÏe nedocenila svého otce Járu
Cimrmana, ale ani jeho Ïáka a pan KuÏvart byl nahrazen
b˘val˘m vyjednavaãem pfii EU panem Teliãkou, kter˘ se
nehlásí k ÏákÛm velkého ãeského génia a z esperanta nezná
ani zmínûnou vûtu a pouÏívá podfiadnou angliãtinu. I v této
sféfie totiÏ zÛstal Jára Cimrman nedocenûn.

Je tedy dobfie, Ïe si Nové divadlo pfiipomnûlo Ïivot
skuteãného zakladatele EU jeho hrou ·vestka a Ïe to bylo
uãinûno tak nenápadnû, Ïe si toho nikdo nev‰iml. Patfií to k
jeho skromnému odkazu. V podání Nového divadla to
skuteãnû nebyla fale‰ná skromnost.

Ale‰ Bfiezina
***

Ze sklerotikónu ·VESTKA. Zleva: J. Münster, M. Bonhard, P. Král, L. Smoljak, vpravo: M. Bonhard (jako sluÏka), dole ve vozíku J. Benda a uprostfied P. Novák- Podrobnosti na str. 4
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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.

Lutheránsky kostol sv. Luká‰a, (Luteheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Slovenské
bohosluÏby: NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20.6. o
12:30 hod.

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

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.

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Úfiední hodiny jsou v úter˘ od 19 do 20 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

Pfiijìte si zacviãit, zahrát volejbal nebo nohejbal do Sokola!
Dospûlí - kaÏdou stfiedu: 20:00 - 22:00 hod.

Dûti - kaÏdou sobotu:16:30 - 18:00 hod.
Gyros Gymnastics, 12 Densley Avenue
(severnû od Keele & Eglinton Avenue West)

Volejbal - kaÏdé pondûlí: 19:30 - 22:00 hod.
Nohejbal - kaÏdou stfiedu:19:30 - 22:00 hod
George Harvey Collegiate,1700 Keele Street

(jiÏnû od Keele & Eglinton  Avenue West)
Informace: Jan Waldauf 416/626-3476

Ivo Sypták 416/656-0490

Sokolská Ïupa Kanadská
pfiipravuje

MAJÁLES
v sobotu 8. kvûtna 2004

ve spoleãenské hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto

Hudba v‰ech ÏánrÛ hraje D. J. Du‰an
V pofiadu veãera vystoupí Ïeny Sokola Toronto

Vstupné (v cenû je zahrnuta veãefie)
u vchodu: 30 dolarÛ,

studenti 22 dolarÛ
Veãefie se bude podávat v 19 hodin

Pfiedprodej vstupenek
Prague Deli 638 Queen St. W. 416/504-5787

Hana Jurásková 416/838-2541
Anna Janou‰ová 905/884-9829

8. 5. (so) 19:00
Majáles

Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václava

496 Gladstone Av., Toronto
***

 9. 5. (ne.) 12:00
  Svátek matek

Farnost sv. Václava
***

 19. 5. (st.) 13:00
 Setkání seniorÛ - pfiedná‰ka

Kostel sv. Václava
***

29. 5. (so)
Lawn Sale na Masaryktownu

***
 29. 5. (so. )

KfiesÈansk˘ klub  Farnost sv. Pavla
***

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

Kostel sv. Václava
***

4. -6. 6.
Kongres SdruÏení

Whistler, B.C.
***

 6. 6. (ne.) 12:00
  Oslava svátku otcÛ

Farnost sv. Pavla
***

7.6. (po) 18:30
Návrat idiota

Public Library - Kitchner
***

 16. 6. (st.) 13:00
  Setkání seniorÛ - pfiedná‰ka

Kostel sv. Václava
***

 19. 6. (so.) 14:00
 Krajansky piknik

Riverside Maples, St. Jacobs  CSSK
***

23. 6.
XI. slet Sokolské Ïupy Kanadské

Vystoupení v podiov˘ch skladbach
Sokolská Ïupa Kanadská

24. 6.
SoutûÏe v tûlocviku a volejbalu

25. 6.
Závody, volejbal, banket, Koncert

26. 6. (so.)
  Plaváni, leh. atletika, slet. veselice

26. 6. (so.) 14:30
âesk˘ a Slovensk˘ den Masaryktown

***
 26. 6. (so. ) KfiesÈansk˘ klub

Farnost sv. Pavla
***

 27 (ne.) 14:00
 XI. slet Sokolské Ïupy kanadské

Hlavní sletové vystoupení
***
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB 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 Columbia

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB 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, MB 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, ON 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

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

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

6. 5. 2004 v 3:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

20. 5. 2004

Den Matek
Udûlejte si rezervaci na VELK¯ BUFFET

v

215 Dundas St. East - No. 5 Highway, Waterdown
Telefon: (905) 689-6013

Nedûle 9. kvûtna 2004
od 12 do 17 hodin

DùTSK  ̄TÁBOR HOST¯N U
MONTREALU

slaví padesátileté v˘roãí svého zaloÏení.
Zúãastnit se mohou dûti od 7 do 15 let.

Trvá od 26.6. do 31.7.2004.
Úãast moÏná od jednoho do pûti t˘dnÛ.

Cena 225 kanadsk˘ch dolarÛ t˘dnû ãi ménû.
Po skonãení je moÏná laciná rodinná dovolená.

Viz www.hostyn.org
Kontakt StáÀa Hlavová: stania@sympatico.ca

Tel.: (514) 362-0155
nebo

Josef Maxant: health.vifad@sympatico.ca
Tel.: (450) 465-4844

1412-9

Z âSSK
Na schÛzi V˘konného v˘boru âSSK,
která se konala 1. kvûtna 2004 se hlavnû
hovofiilo o nadcházejícím kongresu
âSSK, kter˘ se koná ve Whistleru v
Britské Kolumbii, a to první víkend v
ãervnu (4.-6. 6. 2004). Milo‰ ·uchma
informoval o úmrtí Ivana StráÏnického,
kter˘ byl aktivní v ottawské odboãce
SdruÏení obzvlá‰tû v 80. letech a
moderoval první setkání krajanÛ s
prezidentem Havlem v únoru 1990. V
Montrealu se pfiipravuje koncert k 100.
v˘roãí úmrtí Antonína Dvofiáka. Dále jsme
se dovûdûli, Ïe v pfiedveãer vstupu âR
do EU byla zru‰ena vízová povinnost pro
Kanaìany. Kulturní referentka Markéta
Slepãíková informovala o vysílání Nového
Zábûru, kter˘ má velkou odezvu mezi
televizními diváky. Na‰e noviny ve
spolupráci s âSSK, by chtûly
zorganizovat náv‰tûvu spisovatele Petra
ChudoÏilova na podzim leto‰ního roku.
Dále bychom rádi na Mezinárodní
torontsk˘ filmov˘ festival nominovali spolu
se SdruÏením a Nov˘m zábûrem filmy
Nevûrné hry a Nuda v Brnû.

***
Ocenûní pro Josefa âermáka

Ministerstvo zahraniãních vûcí âR ocenilo
dlouholetou práci Josefa âermáka
pamûtní medailí. Pfiedání se uskuteãnilo
pfii slavnostním obûdû, kter˘ pofiádal
Robert C. Austin, koordinátor projektÛ pfii
Munkovû centru v Torontû. Slavnost se
konala v Hart House za pfiítomnosti
manÏelÛ Kotzyov˘ch a B. Rohnové.

Torontskou univerzitu pfii slavnosti
zastupovala ªuba Fra‰tacká a dr.
DoleÏel-Ewans.

***
Náv‰tûva

Ing. Heleny Bambasové
23. dubna 2004 se konalo setkání
zástupcÛ krajanÛ s vedoucí personálního
odboru ministerstva zahraniãních vûcí
inÏen˘rkou Helenou Bambasovou. Paní

existuje tzv. Bíl˘ seznam zemí, jejichÏ
obãané nesmûjí mít víza a âern˘ seznam
zemí, ze kter˘ch naopak k náv‰tûvû âR
musí b˘t vízum. Kanada patfií do skupiny
zemí v Bílém seznamu. Podle
neoficiálních informací byla víza pro
Kanaìany zru‰ena 28. dubna 2004.
Jako redaktor Satellitu jsem kritizoval
postoj âeské republiky k dvojímu
obãanství. Podle Ing. Heleny Bambasové
jsou nyní podmínky nastavené a tudíÏ se
lidi mohou rozhodnout, které obãanství
budou mít a není zapotfiebí na tom nûco
mûnit. „Dnes mohou lidé jezdit sem a
tam.“ Namítl jsem, Ïe pak se jiÏ nemohou
pfiestûhovat zpût a Ïe nemohu souhlasit
s tím, Ïe se jedná o finanãní ochranu,
protoÏe ta nesouvisí v Kanadû s
obãanstvím. ZároveÀ mnû pfiipadá
nepfiijateln˘ argument, Ïe mÛÏe nûkdo,
kdo se narodil v âR Ïít v zemi, kde se
narodil s kanadsk˘m obãanstvím. Ani
nemohu pfiijmout argument jednoho z
pfiítomn˘ch, Ïe je zapotfiebí zmûnit
politickou vÛli poslancÛ, aby do‰lo ke
zmûnû zákona. PoslancÛm totiÏ záleÏí
na hlasech voliãÛ a kdyÏ nûkdo nemá
obãanství, tak nemÛÏe ani volit a tudíÏ
poslancÛm nezáleÏí na tûchto hlasech.

***
Signs in Stone

Lenka Holubcová vystavuje na osmém
Torontském festivalu fotografie
CONTACT 04. V˘stava fotografií
pfiírodních útvarÛ se koná v Gallery
Arcturus (80 Gerrard St. East, Toronto)
od 1. kvûtna do 12. ãervna. Galerie je
otevfiena od úter˘ do pátku, a to od 12:00
do 17:30. V sobotu pak od 11:00 do
17:30.

abe
***

Ing. Helena Bambasová

Bambasová byla nûkolik let ãeskou
velvyslankyní v Holandsku a pfii
konferenci NATO v Praze byla ‰éfkou
ekonomické oblasti. Bûhem setkání se
jednalo o zfiízení konzulátu v Torontu.
Hlavním dÛvodem, proã zde konzulát
není je konstantní rozpoãet, kter˘
nedovoluje, aby do‰lo k zfiízení dal‰ího
zastupitelského úfiadu.. Vstup do EU
znamená mimo jiné i zmûnu daÀového
systému a zmûnu vízové politiky.
Dovûdûli jsme se, Ïe v Evropské unii
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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

TRENDY KING WEST VILLAGE
Condo in newer building with 2 bath-
rooms, 1 bedroom + den, walk-out to
south facing balcony, higher floor. Won’t
last! Hurry!! $239,900.

VICTORIAN
STYLE NEWER
3 STORY brick
semi, with lane
access to
garage for 2
cars.
Professionally
finished base-
ment, could rent
out, 3/4 bed-
rooms, 4 baths.
Great view from
3rd floor deck.
Numerous
improvements,
hardwood
floors, fireplace,
forced air gas
w/cac, lush
perennial gar-
den. $519,900.

NICELY RENOVATED larger 1 bed-
room + den condo near St.Lawrence
Market. Great opportunity for invest-
ment or 1st time buyer. Corner suite
overlooking park. $224,900.

Making Your Dreams a Reality!

IVANA WELLS
SALES REPRESENTATIVE

SERVING REAL ESTATE SINCE 1980

Bus: (416) 235-2500
(905) 274-6555

Email: iwells@rogers.com
West Realty Inc., REALTOR®

Independently owned and operated

PRESIDENT’S 
CLUB

ALSO LISTING 2 RENTALS - CALL NOW - THEY WON’T LAST!!
• 1485 Lakeshore Road East, Mississauga, 1 bedroom condo @ $1,185/month

• 1217 Strathy Avenue, Mississauga, lower level of totally rebuilt house @ $1,000/month inclusive

Hledáme paní na opatrování
16 mûsíãního chlapeãka.
Od 1. záfií na ãtyfii dny v
t˘dnu, v oblasti Miltonu.

Volejte Janu: 416/766-5470.
1409-10

    Láznû Karlovy Vary
Moderní apartment

k pronajmut.
17 dolarÛ za osobu a den.
Volejte: (905) 704-1056.

1410-11

 Laskav˘ humor L. Smoljaka zaujal
Na poslední pfiedstavení sezóny se se‰lo 900 divákÛ

Ve chvíli, kdy ãtete tyto fiádky, bude “v˘let”
pana Ladislava Smoljaka ukonãen. Má za
sebou nejen ãtyfii pfiedstavení v Torontû,
kde hostoval na scénû Nového divadla se
spoluautorskou hrou ·vestka, ale i dvû
pfiedstavení ve Vancouveru, kde byl rovnûÏ
hostem amatérské divadelní scény Divadla
Za rohem. Tak nûjak jsme se o v‰estrannû
nadaného a tvofiícího témûfi
tfiiasedmdesátiletého umûlce podûlili.  V
na‰em pfiípadû jsme jej vidûli jiÏ dvakrát -
poprvé pfied sedmi lety ve velice úspû‰ném
pfiedstavení právû z prostfiedí amatérského
divadelnictví Záskok, kde hrál pan Smoljak,
jak jinak, pÛvabnou hlavní roli.
Vancouver‰tí mûli to ‰tûstí, Ïe se rozhodli

o hostování pfiedstavitele Divadla Járy
Cimrmana aÏ po zku‰enostech u nás v
Torontû, mûli tedy ono rozhodování
usnadnûno jednoznaãn˘m torontsk˘m
úspûchem, a dovolím si podotknout, Ïe i
díky ochotû na‰eho Pavla Krále, kter˘
nezi‰tnû bûh událostí sv˘m zpÛsobem
usmûrÀoval. Ale co bychom jako
divadelníci tûlem i du‰í pro divadlo a
divadelního diváka neudûlali. PakliÏe se
snaha setká s tak spontánní odezvou jako
v pfiípadû obou her, neexistuje odmûny
lep‰í.
Ale to uÏ jsem skoãila pfiímo do stfiedu.

Zaãnûme tedy od poãátku toho leto‰ního
hostování. Pan Smoljak pfiiletûl se svou
paní Alicí 24. dubna. Na jeho pfiíjezd jsme
se dlouho pfiipravovali, nejen jako obyãejní
smrtelníci. Nechtûli jsme zklamat ani jako
herci. A jak to uÏ b˘vá pfii náv‰tûvû kaÏdé
takové celebrity z domácího prostfiedí
ãeského, i tentokrát byl pan Ladislav
Smoljak pro nás nesmírn˘m oÏivením a
doslova studnicí teoretick˘ch i praktick˘ch
poznatkÛ.
Cimrmanovské divadlo, a to jsme si

mnohokráte zdÛrazÀovali, se prostû
nehraje. To se Ïije. TakÏe pfii prvním
nahození toho nacviãeného na scénû pan
Smoljak jen ti‰e podumával. Zfiejmû hledal
slova, jak to fiíci a nezranit. Sám pfii jedné

z pfiíleÏitostí uvedl, Ïe pfiijel rád podruhé,
neboÈ vûdûl, Ïe toront‰tí herci z Nového
divadla dobfie pochopili styl
cimrmanovského divadla.
Za pfiedeslání stojí, Ïe reÏijnû hru

nastudoval Pavel Král s asistentkou Dá‰ou
Beláãikovou, o scénu se postaral Pavel
·najdr, o kost˘my Jana Fabiánová a Jarka
Trentchevová, rekvizity vyrobil Sa‰a
Trentchev.
Poprvé jsme si jevi‰tû o‰lapávali v pondûlí

plastiku; Pavel Novák na první pohled
vypadající jako ãítankov˘ slu‰Àák (jinak
nov˘ ãlen ND úspû‰nû sehrál roli Edy
Wasserfalla, ale je‰tû lépe si vedl ve ãtení
semináfie) se pokusil zavûsit na ‰vestku,
aby nakonec zjistil, Ïe bezpeãnûj‰í místo
se mu nabízí pod ní, zatímco viset nechal
svého hadrového dvojníka; Martin Bonhard
(zku‰en˘ herec nejãastûji v rolích milovníkÛ
tady sehrál trojroli typovû rÛzn˘ch dívek -
sluÏka, sufraÏetka a venkovanka, a dostalo
se mu za to od divákÛ i kolegÛ
zaslouÏeného obdivu - témûfi to nemûlo
chybu i co se t˘ãe technického provedení);
Jirka ·koda (sluÏebnû snad nejstar‰í, tedy
i nejzku‰enûj‰í, nemûl mnoho textu, zato
se musel v úvodu vydat v mimice stále
na‰tvaného divadelního zfiízence a poté v
postavû Kry‰tofa Nastoupila) si párkrát
ozkou‰el, jak rozestavût Ïidle, aby si herci
vzájemnû pfii semináfii nepfiekáÏeli, a na
jakou vzdálenost postavit fieãnick˘ pultík a
mikrofon. Tady zasáhl svou odborností
zvukafi Ivo Mejzr, jehoÏ Ïidle - jako vÏdy,
byla v kukani nad sedadly v hledi‰ti, u
zvukafiského pultu. Pavel Král (ve v˘razné
- a jak pro herce, tak i pro diváky úsmûvné
postavû zapomnûtlivého dÛchodce, s níÏ
si její pfiedstavitel zejména v posledních
dvou pfiedstaveních jiÏ viditelnû pohrával).
Nu a na konec to nejlep‰í,  pan Ladislav
Smoljak, spoluautor, reÏisér, textafi, herec,
scenárista, dramatik, pedagog, spisovatel
a já nevím kdo je‰tû - se svou jakoby pofiád
usmûvavou tváfií s nádhern˘mi jemn˘mi
vráskami kolem oãí, s bohat˘m bûlovlas˘m
orámováním kulatého obliãeje, z nûhoÏ na
nás koukaly ty jeho tmavé uklidÀující oãi (v
roli Pfiemysla Hájka, kter˘ sklerotick˘m
zapomínáním doslova vévodil) si okem
zku‰eného profesionála pfiehlédl celou
scénu, aby dopfiedu odtu‰il, kde by mohly
b˘t problémy. A také Ïe je vidûl:  svûtlo
v˘raznûj‰í (starost pfies elektfiinu a svûtla
kovaného Jana ·mída); okna u vechtrovny
zatemnit zevnitfi; lano zavûsit na ‰vestku a
vyzkou‰et, jak to funguje; hák na lanû

veãer 26. dubna, a od té doby kaÏd˘ veãer
vlastním krokem pomûfiili, vyzkou‰eli si
odchody a pfiíchody, natoãili reflektory a
svûtla, naladili mikrofony... Nejvíce práce
v‰ak mûli herci samotní:
Jirka Benda (zku‰en˘ divadelní harcovník

se do role Sváti Pulce vÏil natolik, Ïe i já
jsem mu vûfiila jeho skoroskuteãné
na‰tvání) se projel ve svém hereckém
invalidním vozíku po scénû; Julek Münster
se svou naivitou v obliãeji i hlase (sám mûl
radost, Ïe roli zvládl velice pfiesvûdãivû -
jako Kamil Patka) si zkusil zavfiít a otevfiít
okénka od vechtrovny a okem pomûfiil,
zda se mu tam vejde i ta jeho voda v

L. Smoljak
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Canada-Czech
Republic Chamber

of Commerce
Kanadsko-ãeská

obchodní komora
CZECH – NORTH AMERICAN

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)

Nyní budete moci pouÏívat
Debitní kartu pro ATM

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: czechoslovak@pacecu.com

1 CDN $ 19,86 Kã
1 US $ 27,24 Kã
1 EURO 32,54 Kã
100 Sk 80,44 Kã
Quick - 3.5.2004

Kursovní lístek
100 Kã 5,18 CDN $
100 SK 4,17 CDN $
1 CDN $ 19,30 Kã
1 CDN $ 23,98 SK
1 US $ 1,39 CDN $
1 EUR 1,64 CDN $
Toronto Star - 1.5.2004

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

Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net

www.ccrcc.net

srovnat tak, aby staãil jedin˘ pohyb k jeho
rozvinutí, aniÏ by se zamotalo; masky dívek
pfiedávat rychle a bezpeãnû - Ïádné
dodateãné úpravy, ty jenom efektu ubírají;
nemluvit rychle a sledovat reakci divákÛ -
nechat rozvinout jejich smích, kter˘ musí
jít jednodu‰e ven spontánnû; nedûlat velká
gesta; s intonací úspornû; pfiípadné
opakování dûkovaãky musí mít spád, takÏe
oponou rychleji...
Malou anketou mezi diváky sobotního

odpoledního pfiedstavení se ãlovûk
dozvûdûl ledacos. Tfieba i to, Ïe Jára
Cimrman je vlastnû herec, nebo Ïe Ladislav
Smoljak a Jára Cimrman jsou kolegové...
nesmûjte se, jiní se je‰tû dnes pfiiznali k
tomu, Ïe dlouhou dobu vûfiili historkám, o
kter˘ch se dovídali z cimrmanovsk˘ch her.
Po shlédnutí jevi‰tního sklerotikónu vûfiím,
Ïe tyto názory patfií minulosti. A bezpeãnû
vím, Ïe si autora Ladislava Smoljaka
v‰ichni zapamatují jako milého,
pfiátelského a velmi inteligentního ãlovûka.
Jako humoristu, kter˘ toho sice moc mimo
jevi‰tû nenamluví, ale kdyÏ pfiece jen nûco
fiekne, pak trefí do ãerného.
A k tomu se právû vyjadfiovali i náv‰tûvníci

po divadle. Navzdory neuvûfiitelnému tichu
v sále pfii sledování textu se tváfie v‰ech
pfiítomn˘ch roztáhly do ‰irok˘ch úsmûvÛ
pfii tom správném “‰lehu” ze Ïivota. Jsou
milosrdné a nezraÀující. Vût‰inu z nás
spojovala minulost (mlad˘ch sice nebylo
málo, ale tûch, co mnohé pamatují, více)
aÈ uÏ jmény politikÛ a vûdcÛ apod. ãi
zabydlen˘ch zvykÛ a mnohdy smû‰n˘ch
pravidel padlého systému. Spojovala nás
ale i krásná ãe‰tina (v‰imli jste si zajisté
otázky, zda váÏí Wasserfall skuteãnû
osmdesát tfii kilogramy), jednoduché vûty,
ne‰roubovaná souvûtí, takÏe se ãlovûk
nemusel ke smyslu dlouze prohrabávat. A
co vûta, to my‰lenka. Teì uÏ je naprosto
jasné, proã jsou hercova gesta zbyteãná,
proã musí b˘t intonace bez patosu - ru‰ily
by. Dávaly by moÏná i jin˘ smysl právû
nevhodn˘m pfiízvukem a kladením dÛrazu
tam, kde to ani není Ïádoucí. Cimrman je
pro Nové divadlo i herecká ‰kola. Herci
Nového divadla mají totiÏ tu “smÛlu”, Ïe
hrají ‰irok˘ dramatick˘ rejstfiík - od
veseloher pfies komedie, muzikály,
operety. TakÏe se holt musejí “pfievlékat”,
a nûkdy je to opravdu tûÏké, protoÏe jako
v pfiípadû ·vestky tak pfiísnû specifické.
V‰imli jste si jedné podivnosti

cimrmanovského divadla? PfiestoÏe ve
hrách vystupují Ïenské postavy, divadlo
samo o sobû Ïádnou Ïenu-hereãku
nezamûstnává a zamûstnávat nebude.
Proã? Jak objasnil pan Smoljak, protoÏe
za pfiítomnosti Ïeny dochází mezi muÏi-
herci k jisté soutûÏivosti o její pfiízeÀ, coÏ
se nepfiíznivû odráÏí v kolektivních
vztazích... ale poradili si i tak, pokaÏdé
Ïenskou roli ztûlesní pfievleãen˘ muÏ (v
Záskoku si Ïenu zahrál Julek a ve ·vestce
Martin).
Inscenace ·vestka patfií k tûm divácky

nejúspû‰nûj‰ím, které Nové divadlo vÛbec
dávalo. Samozfiejmû bychom si mohli
pfiipomenout hostování nedávn˘ch celebrit
Jany Hlaváãové a Petra Kostky - také bylo
vyprodáno, ale to se bavíme o jiném Ïánru.
Na ·vestku pfii‰lo na devût set divákÛ.
Nem˘lím-li se, divadlo se tak vypíchlo na
úplnou ‰pici spontánní úãasti v rámci
spoleãensk˘ch akcí ãeské (troufám si fiíci
i slovenské) komunity. A svou pravidelností
jen potvrzuje svou Ïivotaschopnost a
nutkavou potfiebnost. Holt, to ãe‰ství z nás
nikdo nikdy nevytluãe.
A budete v‰ichni vítáni i na na‰ich dal‰ích

pfiedstaveních nové divadelní sezóny 2004/
5, která zapoãne leto‰ním podzimem. Ale
o tom uÏ zase nûkdy pfií‰tû.

Vûra Kohoutová
***

Denní kronika
3. 5. 2004

Európa sa uÏ nedelí na
V˘chod a Západ

BRATISLAVA-sme/(pm, ãtk, tasr, sita)-
”Vstupom do Európskej únie objektívne
strácame veºkú ãasÈ na‰ej suverenity. To sa
v‰ak nemôÏe staÈ zámienkou na zbavenie sa
zodpovednosti za nás sam˘ch,” povedal v
piatok na úvod osláv vstupu Slovenska do
novej, roz‰írenej Európy predseda parlamentu
Pavol Hru‰ovsk˘. B˘val˘ prezident Michal
Kováã na zasadaní Európskeho konventu
navrhol zmeniÈ slovenskú hymnu, pretoÏe
podºa neho je uÏ neaktuálna.

V sobotu, sekundu po polnoci, pribudlo k
pätnástim star˘m ãlenom únie desaÈ nov˘ch,
z ktor˘ch osem patrilo e‰te pred pätnástimi
rokmi ku komunistickému bloku. “Nikdy
nesmieme zabudnúÈ, Ïe sme z vojny
vybudovali mier. Z nenávisti sme vytvorili
úctu. Z rozkolu sme stvorili úniu. Z diktatúry a
útlaku sme stvorili Ïivú a zdravú demokraciu.
Z biedy sme stvorili blahobyt. Roz‰írenie je
najlep‰ím dôkazom úspe‰nosti Európskej
únie,” vyhlásil na slávnostnej ceremónii v
Dubline, hlavnom meste predsedajúcej krajiny
únie, írsky premiér Bertie Ahern.

V Dubline sa na slávnostnej ceremónii stretli
premiéri a prezidenti 25 krajín únie. Jej
súãasÈou bolo aj vztyãovanie vlajok nov˘ch
ãlensk˘ch krajín. Priniesli ich deti. Slovenskú
vlajku premiérovi Mikulá‰ovi Dzurindovi podal
14-roãn˘ Ján Gábor, ktor˘ v Dubline ‰tuduje.
“Írsko a Slovensko majú veºa spoloãného.
Írsko vychádzalo zo zloÏitého základu,
podobne ako Slovensko, Ïivotná úroveÀ bola
v ãase ich vstupu nízka,” povedal Dzurinda.
Írska skúsenosÈ je podºa neho podnetná a
motivujúca. “Verím, Ïe Slovenská republika
dosiahne podobn˘ úspech.”

Oslavy boli vo väã‰ine pristupujúcich krajín
podobné a podobali sa na vítanie Nového
roku. V‰ade znela hymna únie - Beethovenova
Óda na radosÈ, vybuchovali ohÀostroje, v
mestách boli koncerty, vztyãovali sa vlajky a
v uliciach boli stánky ãlensk˘ch krajín.

Na Slovensku sa oslavovalo najmä v
Bratislave - najviac ºudí sa tlaãilo pri ãeskom
stánku, kde bolo zadarmo pivo a pri poºsk˘ch
jantárov˘ch ozdobách, a v Ko‰iciach, kde sa
ºudia zabávali uÏ od piatkovej polnoci.

Nie v‰ade sa v‰ak len oslavovalo, niekde sa
ohlásili aj demon‰tranti. V Dubline sa polícia
stretla s antiglobalistami, v Poºsku vy‰li do
ulíc tisícky odporcov únie, v Prahe proti únii
verejne vystúpili desiatky prívrÏencov krajnej
pravice a v Bratislave niekoºko euroskeptikov
z OKS.

Britsk˘ nedeºník The Sunday Times
pripomenul, Ïe noví ãlenovia neprichádzajú
so Ïobráckou palicou. Priná‰ajú novú
dynamiku a ak pomôÏu presvedãiÈ
skostnatené európske ekonomiky, aby sa
reformovali, bude ich prínos veºk˘.

V‰etky írske noviny vãera uverejnili mapy
únie, tabuºky a historické prehºady. Sunday
Tribune sa ãuduje, ako je Írsko v nov˘ch
ãlensk˘ch krajinách obºúbené. “Aj keì majú

také odli‰né dejiny, obdivujú ná‰ nedávny
ekonomick˘ úspech a páãi sa im, ako to tu
robíme.” âlánok upozorÀuje, Ïe nové krajiny
sa od Írska uãia aj nízkemu zdaneniu podnikov,
ão sa vôbec nepáãi Nemecku a Francúzsku.
“UÏ teraz to vyvoláva trochu vzru‰enia medzi
zakladajúcimi ãlenmi. Budúce mesiace a roky
prinesú nepochybne konflikty a nové
spojenectvá vnútri únie.”

***

Zlacneli francúzske vína
Bratislava-sme (pcs)-Najväã‰ie obavy v
pristupujúcih krajinách vyvolávalo
zdraÏovanie. Na Slovensku sa poãas
víkendu ceny potravín prakticky nepohli -
iba francúzske vína vìaka zru‰eniu cla
zlacneli o 30 %. UÏ v najbliÏ‰ích dÀoch
v‰ak asi zdraÏie kilo cukru o 5 korún a kilo
banánov o 10 korún, zhodujú sa
zástupcovia obchodn˘ch sietí.
Predpovedajú v‰ak aj mierne zlacnenie
cestovín a zeleniny.

***
4. 6. 2004

KDH otvorí diskusiu, ãi
nemáme odísÈ z Iraku

BRATISLAVA-sme/ROMAN KRPELAN-
Minister vnútra Vladimír Palko z KDH v
televízii TA 3 v nedeºu veãer povedal, Ïe
hnutie na najbliÏ‰ej schôdzi Národnej rady
otvorí otázku pôsobenia slovensk˘ch
vojakov v Iraku. KDH chce poÏiadaÈ vládu,
aby predloÏila správu, ãi vyslanie na‰ich
vojakov splnilo pôvodn˘ cieº a kedy sa budú
môcÈ vrátiÈ domov. Palko vyhlásil, Ïe “vojna
bola omylom a z tohto pohºadu bolo omylom
aj vyslanie slovensk˘ch vojakov do Iraku”,
ale neznamená to, Ïe by sme ich mali ihneì
stiahnuÈ. Ostatní koaliãní partneri trvajú na
tom, Ïe vyslanie vojakov bolo v poriadku a
Ïe by sme nemali robiÈ unáhlené kroky.

Predseda SMK Béla Bugár nemá niã proti
debate v parlamente, ale “keby sa rokovalo
o stiahnutí vojakov, bol by to dôkaz, Ïe sme
nespoºahliví, Ïe keì ide do tuhého, tak
utekáme”. Vyslanie vojakov bolo podºa neho
v tom ãase a podºa vtedaj‰ích informácií
správne.

Myslí si to aj predseda poslaneckého klubu
ANO ªubomír Lintner. Slovensko by sa malo
rozhodovaÈ len v súãinnosti s NATO, nie
samostatne. “Nie som za tak˘ krok, ak˘
urobili ·panieli,” povedal.

Predseda brannobezpeãnostného v˘boru
Róbert KaliÀák zo Smeru je za novú definíciu
misie na‰ich vojakov. Najmä potom, keì sa
ukázalo, Ïe premiérove slová o “hektolitroch
a tonách biologick˘ch a chemick˘ch zbraní”
sa nepotvrdili. Otázka stiahnutia vojakov je
podºa neho otvorená, jeho stranícka
kolegyÀa Monika BeÀová je v‰ak za
stiahnutie vojakov.

Branislav Opatern˘ zo Slobodného fóra
povedal, Ïe pri prípadnom hlasovaní o
stiahnutí vojakov by sa strana rozhodovala
podºa predloÏen˘ch argumentov.

Pokraãování na str. 6
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Z  knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

Petr ChudoÏilov: Trvalé zdravotní následky

Hovorca ministerstva obrany Zenon Mikle
povedal, Ïe minister obrany Juraj Li‰ka za
SDKÚ “je pripraven˘ diskutovaÈ o pôsobení
na‰ich vojakov v Iraku, ktorí majú
momentálne obmedzené moÏnosti na
v˘kon svojho poslania”.

Jeden zo slovensk˘ch vojakov v Iraku v
telefonickom rozhovore SME povedal: “V
poslednom ãase je na‰a odmínovacia
ãinnosÈ obmedzená vzhºadom na
bezpeãnostnú situáciu. OpevÀujeme
základÀu a zúãastÀujeme sa na
prieskumn˘ch misiách.”

***

 Restaurace zdraÏily hned
o 10 procent

Praha-mfd/âe‰i okusili, jaké to je, zajít do
restaurace coby plnokrevní Evropané.
Co dfiív vy‰lo na stokorunu, to dnes stojí
kvÛli daním zhruba o deset korun víc. Z
prÛzkumu MF DNES ve v‰ech krajích
vyplynulo, Ïe zdraÏení je zhruba
desetiprocentní. Mnohé restaurace
nezvy‰ují ceny rovnomûrnû u v‰ech jídel.
U nûkter˘ch drÏí ceny nízko, u jin˘ch
zdraÏí více a vyrovnají tak ztrátu.
“KvÛli konkurenci si nemÛÏeme dovolit

zvednout v‰echny ceny naráz. Zatím jsme

mírnû zv˘‰ili ceny hotov˘ch jídel. Minutky
zatím drÏíme, ale nepÛjde to vûãnû,” fiíká
Vlastimil Îáãek, majitel ústecké
restaurace Lípa, kde svíãková s
knedlíkem stojí o ãtyfii koruny víc neÏ
minul˘ t˘den.
·pidlova vláda zvedla od kvûtna

daÀovou pfiiráÏku na jídlo a nealko v
restauracích z pûti na 19 procent, coÏ
vychází z pravidel Evropské unie, ale
také z nezku‰enosti pfii evropsk˘ch
vyjednáváních a z potfieby kabinetu
zaplatit svou politiku.
V unii dosud platilo, Ïe restaurace mají

b˘t zdanûny vy‰‰í sazbou, ale Francie si
dokázala udrÏet v˘jimku. Pro ·pidlovu
vládu je zdanûní strávníkÛ klíãové, aby
splnila své sliby: hlavnû sníÏit základní
sazby DPH z 22 na 19 procent a pfií‰tí rok
v daních ulevit podnikÛm a chud‰ím
rodinám s dûtmi. “Nespravedlivá je kaÏdá
daÀ, ale státní rozpoãet není perpetuum
mobile,” prohlásil ministr práce Zdenûk
·kromach.
Objevují se uÏ i první legální finty, jak

nezdraÏit. Tou nejménû konfliktní je rychlé
obãerstvení. Jídlo, které se prodává
takzvanû “do ruky”, zÛstalo v niÏ‰í sazbû.
Napfiíklad ãínské stánky rychlého
obãerstvení tak zdraÏovat vÛbec
nemusely a zachovaly stejné ceny i po
prvním kvûtnu. Podobnû lze niÏ‰í daÀ
odvést za ubytování se snídaní.
OkamÏitû se zaãátkem kvûtna zdraÏily i

fietûzce jako McDonald’s ãi KFC.
***

Fotbal: uplácelo se kvÛli
sázkám?

Praha-mfd/  (km, spo) -Policie je
pfiesvûdãena, Ïe za korupcí sportovního
fieditele fotbalového klubu Synot Jaroslava
Hastíka a prvoligového sudího Stanislava
Hru‰ky jsou zfiejmû v˘hry v sázkov˘ch
kanceláfiích.
MF DNES to fiekl dÛvûryhodn˘ policejní zdroj

a potvrdil námûstek protikorupãní sluÏby
policie Milan ·i‰ka. „Je to jedna z na‰ich
verzí. To pfiiznat mÛÏeme,“ fiekl ·i‰ka.
Oba muÏe obvinila policie v noci z pátku na

sobotu, kdyÏ je zadrÏela u benzinové pumpy
ve Vy‰kovû i se 175 tisíci korunami úplatku.
Hastík mûl podle policie uplatit Hru‰ku za
bfieznov˘ zápas Synotu se Spartou, v nûmÏ
t˘m z Uherského Hradi‰tû zvítûzil 2:0.
Zajímavé je, Ïe na sázkách mohly vydûlat

spí‰e sázkové kanceláfie neÏ sázející. Smûr
vy‰etfiování tak mífií téÏ do sázkové kanceláfie
Synotu: Synot-tip. ·éf klubu Ivo Valenta v‰ak
jakékoli pochybnosti o regulérnosti sázek
odmítá. „Îádné podezfielé okolnosti jsme
nezaznamenali,“ prohlásil. Hastík podezfiení
z korupce popírá. Podle nûho jde o akci
namífienou proti fotbalovému klubu Synot.
„Je tam fiada nejasn˘ch vûcí. Vezl jsem daleko
více penûz, ale je zajímalo jen tûch 175 tisíc.
Nechápu to. Podám na policii stíÏnost,“ fiekl.
Mluvãí policie Blanka Kosinová uvedla, Ïe

nejde o komplot, ale o cílenou akci boje proti
korupci. „Policie má dostatek dÛkazÛ,“ fiekla.
Zdroje z policie tvrdí, Ïe jde zejména o
odposlechy Hastíka a Hru‰ky.

***

 Romové z âeska opou‰tí
britské azylové domy

Praha-mfd (iDNES) -Britské azylové domy
muselo 1. kvûtna opustit více neÏ dva
tisíce lidí z nov˘ch ãlensk˘ch státÛ Evropské
unie.
JiÏ nemají nárok Ïádat o azyl a získávat

po dobu posuzování Ïádosti sociální dávky.
T˘ká se to pfiedev‰ím RomÛ z âeska,
Maìarska, Slovenska a Polska. “Spojené
království nebude posuzovat Ïádné nové
Ïádosti o azyl od obãanÛ Evropské unie,”
uvedla Karolína Rezková, mluvãí britského
velvyslanectví.
Tito lidé mohou nyní odjet domÛ ãi se

zaregistrovat jako pracovní síla.
âeské ministerstvo práce a sociálních

vûcí se na navrátilce nijak zvlá‰È
nepfiipravuje, fiekla jeho mluvãí Katefiina
Prejdová.
„Pokud se vrátí a budou splÀovat zákonné

podmínky, tak sociální dávky dostanou,
jestli ne, nedostanou nic,“ fiekla mluvãí
ministerstva práce a sociálních vûcí
Prejdová.
Britské ministerstvo vnitra uÏ zaãátkem

dubna oznámilo, Ïe od 1. kvûtna pfiestane
podporovat pfiibliÏnû dva a pÛl tisíce
ÏadatelÛ, a ti musí co nejrychleji opustit

Pokraãování ze str. 5
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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

The New Heart
of Celts Pub

2872 Dundas St. W.
západnû od Keele St.

Toronto, Ontario, tel.: 416/766-4421

Vás zve
na speciality slovenské a ãeské kuchynû

Svíãková na smetanû
Vepfio, knedlo, zelo

SmaÏen˘ s˘r
¤ízek s bramborov˘m salátem

Ro‰tûnky
Dr‰tková polévka

Bramboráky
***

Halu‰ky s bryndzou a kyslou kapustou
Údené varené kolienko
Slovenská kapustnica

Fazulová s úden˘m mäsom
Zemiakové placky

Palacinky
Ovocné knedlíky

V piatok a v sobotu k dostaniu
halu‰ky a údené kolienko s horãicou

V nedeºu
peãená kaãica, ãervená kapusta, knedle.

MoÏnosÈ odberu jedál so sebou (take-out)

Volajte EVU: 416/766-4421

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

Koncertní turné
Antonína Kubálka

Praha
zá‰titu pfievzal Mistr Josef Suk
Pondûlí 24. kvûtna 2004 v 19.30

Sál Bohuslava MartinÛ
Hudební fakulta Akademie

múzick˘ch umûní
Vstupné 280,—,

informace 603 971 218,
e-mail: groskova@tiscali.cz

***
Brno

Òter˘ 25. kvûtna 2004 v 19.30 -
Prémiov˘ koncert ve spolupráci

 s âeskou hudební radou
Besední dÛm Brno

Informace
e-mail: info@sfb.cz, 542 212 300

***
Jeseník

Zá‰titu pfievzala spoleãnost Fenix
Group a.s.

a akce je souãástí oslav 15 v˘roãí
vzniku firmy.

Pátek 28. kvûtna 2004 v 19.00
Koncert v rámci cyklu Antonín
Kubálek pfiedstavuje mladé

umûlce - Kaple Jeseník
Vstupné 100,—,

informace 603 971 218,
e-mail:groskova@tiscali.cz

***
Zlín

Zá‰titu pfievzal primátor
Statutárního mûsta Zlína

Tomá‰ Òlehla
Zafiazeno do programu

44. Mezinárodního festivalu filmÛ
pro dûti a mládeÏ

âtvrtek 3. ãervna 2004 v 19.00 -
Koncert v rámci cyklu

Antonín Kubálek pfiedstavuje
mladé umûlce

Obfiadní síÀ radnice
Pro celé turné zmûna programu

vyhrazena!

Krajané oslavili vstup do EU

Vstup âR do EU se neobe‰el bez fiady slavností, recepcí, tiskov˘ch konferencí a
prohlá‰ení. Ve svém prohlá‰ení ãesk˘ velvyslanec Vladimír Kotzy zdÛraznil, Ïe
jedním z hlavních úkolÛ zahraniãní politiky pfii vzniku âeské republiky byl vstup do
NATO a do Evropské unie. Mnoho lidí si myslelo, Ïe vstup do EU bude snadn˘, ale
ve skuteãnosti se jednalo o dlouhá jednání od bfiezna 1998 do prosince 2002. Vstup
znamenal zmûnu fiady zákonÛ. Pro Kanadu má roz‰ífiení EU v˘znam jednak
strategick˘, ekonomick˘, ale i právní. Od 1. kvûtna 2004 se ru‰í víza pro kanadské
obãany, ktefií cestují do âR. Na tiskové konferenci, kterou uspofiádala Czech
Tourist Authority v úter˘ 4. kvûtna 2004 byli novináfii informováni nejen o podmínkách
cestování a infrastruktury v âR, ale i o v˘stavû, kterou uspofiádala spoleãnost
Hudson’s Bay Company pfii pfiíleÏitosti vstupu âR do EU. Tato v˘stava se koná ve
v˘kladních skfiíních obchodního domu na rohu ulic Yonge a Queen. MÛÏete zde
vidût ukázku z BaÈova muzea, vánoãní atmosféru v âechách, obrázky a videa mûst
krajin, architektury, ãeské keramiky a tradiãního ãeského skla.

***

Z tiskové konference

azylové domy. Nejvy‰‰í britsk˘ soud v‰ak
uÏ dfiíve nafiídil doãasnou podporu pro
azylanty, aby tak pfiede‰el rÛzn˘m
stíÏnostem. Agentury, které se o Ïadatele
starají, totiÏ pfiedpovídaly chaos na
úfiadech. Vût‰ina ÏadatelÛ Ïila v azylov˘ch
domech po celé zemi, kde ãekala na
vyfiízení svého pfiípadu.
Od doby, kdy se âesko stalo ãlenem unie,

nahlíÏejí na nûj ostatní státy spoleãenství
jako na bezpeãnou zemi. Stejné podmínky
platí i pro Ïadatele o azyl v âeské republice.
„Obãan státu unie u nás mÛÏe poÏádat o
azyl. Jeho Ïádost je pak projednána ve
zkráceném fiízení,“ vysvûtlila mluvãí
ministerstva vnitra Marie Masafiíková.
Îádost je pak obratem zamítnuta.
I pfies postup Velké Británie mífií do této

zemû i do Irska dal‰í vlna RomÛ. Doufají,
Ïe v zemích Evropské unie, které otevfiely
âechÛm svÛj pracovní trh prakticky bez
omezení, budou mít vût‰í ‰anci najít práci.
První Romové z Chodova uÏ odjeli

pracovat do Lond˘na, dal‰í desítky se tam
chystají. „V pátek odjel ‰vagr a manÏel od
netefie. VyloÏenû ãekali na vstup do
Evropské unie. Jsou to vyuãení zedníci,
budou dûlat stavební práce,“ fiekl Josef
âonka z Chodova.
Romové v âechách prodali pozemky a

shromáÏdili dva tisíce liber. Poté za nimi
zamífií i jejich manÏelky. „Já za nimi pojedu
v ãervnu,“ dodal âonka. „Myslím, Ïe to
bude docela velká vlna. Nûktefií tam mají
pfiíbuzné a vût‰inou uÏ vûdí, co budou
dûlat,” tvrdí pfiedseda chodovského
romského sdruÏení Emil Voráã.
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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:

ABSOLUTNÍ VÍTùZ âESKÉHO LVA 2003: âESK¯ LEV ZA
SCÉNÁ¤, REÎII, HLAVNÍ MUÎSKOU ROLI, NEJLEP·Í FILM

NUDA V BRNù,
která pojednává o tom, jak mladík jménem Stanislav
Pichlík pfii‰el o panictví, jeho bratr Jaroslav o oko -
málem, herec Donutil o Ïivot a Olinka ·imánková o

maminku. V ponûkud om‰elém ãinÏáku uprostfied Brna
dûjí se bûhem jediné letní noci prapodivné vûci, které se

ani vyprávût nedají, musejí se prostû vidût.

Hrají: K. Holánová, J. Budafi, M. Donutil, P. Li‰ka, F.
Rajmont, J. Pokorná, P. Tomicová aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû hofikou komedii

Vl. Morávka, která byla ocenûna jako:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Více neÏ 1000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû. Novinka - zvukové knihy
na audio kazetách a CD.

"POUÎIJTE TENTO INZERÁT JAKO 10% SLEVU NA VA·I OBJEDNÁVKU"

O katalog nabízen˘ch knih a celkov˘ seznam si Ïádejte:

Toll free: 1-866-425-0742
Tel & fax: (514) 425.0742
e-mail: cskniha@sympatico.ca
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 ‘S Wonderful Evening byl prostû wonderful,
 (a o lidech kolem nûj)

Bylo krátce po koncertu, hosté v sále je‰tû
zaÏívali právû ukonãené tóny a v zákulisí
teprve zaãínal ten správn˘ zmatek. Právû ten
tak charakteristick˘ pro rozhodování ‰esti
muzikantÛ a jedné zpûvaãky - zda je‰tû pfiidat
ãi uÏ ne, a tfií technikÛ, ktefií pochopitelnû do
této hry nezasahovali, ale rádi by vûdûli, na
ãem jsou, aby uÏ mohli zaãít s likvidací
rozmotan˘ch kabelÛ a rozbalené techniky.
Nic. Konec. Definitivnû skonãeno, Ïádn˘
pfiídavek uÏ nebude. Obdivné nad‰ení
posluchaãÛ na jedné stranû, a to
“zadostiuãinûné” nad‰ení úãinkujících na
stranû druhé se postupnû rozlévalo, a pfii
pohledu na lidi, ktefií to v‰echno “zpÛsobili”,
by i ten nezainteresovan˘ ãlovûk jenom
pfiitakal: ano, je toho dost. Muzikanti jsou také
jenom lidi?

 I kdyÏ zase objektivnû vzato je potlesk,
pískání v sále a volání jmen muzikantÛ,

interpretÛ ãi oblíben˘ch písniãek to, co by se
dalo nazvat mûrou úspûchu. Sál restaurantu
Praha na Masaryktownu byl toho sobotního
veãera 3. dubna naprosto pln˘. S “pfiísedky”
(nevím, proã to lidi tvrdo‰íjnû naz˘vají
pfiístavky, kdyÏ se na tûch Ïidlích sedí a ne
staví, ale tfieba proto, Ïe se pfiistavují a ne
pfiisedávají, ach ta ãe‰tina...) to bylo rovnûÏ
taktak, protoÏe by se málem dal‰í do pfiilehlého
sálku ani neve‰ly. Prostû se dalo akorát tak
d˘chat. Nu, jména tûch z plakátu se dostala
hluboko do povûdomí milovníkÛ hudby, a té
“domácí” obzvlá‰È.

 Témûfi pfiesnû si pamatuji, co bylo na
repertoáru Lenky Novákové, zpûvaãky
nûkolika skupin najednou, jíÏ jsou nûkteré
písniãky rytmu ‰ansonu, blues a jazzu jako na
míru ‰ité, kdyÏ vystoupila s Muzikou na rohu
Jirky Grosmana poprvé. âas od ãasu si pustím
CD se stejnojmenn˘m názvem. Tenkrát jsem

píseÀ Pejsek brala jako jistou zpûvaããinu
roztomilost, nûco, co obraznû funguje jako
stuha na balíãku. A hle, neutekly ani ãtyfii roky
a Lenka má vlastní recitál. Dvouhodinov˘. A
uÏ ani nepotfiebovala “stuhy” k Ïádnému
pfiebalování, protoÏe témûfi v‰echno, ãím nás
obdarovala, bylo dárkov˘m balením samo o
sobû. AÈ jiÏ to znûlo rodnou matefi‰tinou nebo
v adoptovaném jazyce adoptované zemû,
kterou (alespoÀ v písniãkách se tak jeví)
perfektnû ovládá. A Ïe je tûÏ‰í jím zpívat neÏli
jím hovofiit, o tom snad nikdo ani nepochybuje.
Byla jsem recitálem nad‰ená (po zásluze, a
nebyla jsem sama) a uÏ jsem pfiesnû vûdûla,
naã se tûch dvou hlavních aktérÛ veãera,
Lenky a Pepy, zeptám.

 Dialog s Lenkou:
VK: Jsi unavená - a trému jsi mûla?
LN: Tro‰iãku unavená jsem, ale trému jsem

ani nemûla, protoÏe jsem vûdûla, Ïe dnes
jsou tady se mnou fantastiãtí muzikanti jak na
pódiu, tak i u zvukafiského pultu a mezi diváky.

VK:  Je to v tvém Ïivotû první recitál?
LN: V Ïivotû urãitû ne, ale tady v Kanadû

ano. V âR jsme jezdili s kapelou a mûli jsme
pár recitálÛ.

VK: Takhle velk˘ch a takhle nároãn˘ch?
LN: Nároãn˘ch jin˘m zpÛsobem. Koncertní

sály i amfiteátry b˘valy vyprodané.
VK: O co jsi vyrostla ve srovnání s tehdej‰í

dobou?
LN: Mûli jsme mnohem více ãasu pracovat

na jazzov˘ch záleÏitostech, ale v budoucnu
bych se chtûla více vûnovat ‰ansonÛm
komornûj‰ího provedení.

 Muzika je podle mû dobrá nebo ‰patná.
Cítím se fantasticky jak na poli ‰ansonu, tak i
jazzu, a pochopitelnû s Klikou mám moÏnost
dûlat country a folk. S tím v‰ím jsem ãásteãnû
vyrÛstala. Myslím si, Ïe je dÛleÏité, Ïe to, co
dûláme, dûláme skuteãnû ze srdce rádi.

VK: V ãem se chce‰ zabydlet? Jednou si
tfieba fiekne‰: v tomto Ïánru chci b˘t doma...

LN: Já si myslím, Ïe nikdy nebudu taková
hvûzda, která se musí ?zabydlet nûkde?.
Také si myslím, Ïe kdyÏ je pole ‰ir‰í a
rozmanitûj‰í, tak je v‰echno pestfiej‰í a
veselej‰í. Mám to ‰tûstí, Ïe mohu zpívat s
kapelami rÛzn˘ch ÏánrÛ.

VK: Máme ãesk˘ jazz s ãesk˘mi texty a
anglick˘ s anglick˘mi. Volí‰ ten ãi onen
radûji?

LN: Texty psané v angliãtinû jsou
originálnûj‰í, tedy vût‰inou. âeská jazzová
tvorba byla fantastická. Volba záleÏí na tom,
kde budeme hrát a zpívat. Pokud to bude v
âesku, zamûfiíme se na ãesk˘ jazz, pokud
budeme tady, v zemi anglicky mluvící, budeme
se dál zab˘vat i anglick˘mi vûcmi.

VK: Má‰ perfektní angliãtinu, má‰ vzor
ve zpívající angliãtinû?

LN: To snad ani nejde, protoÏe moje
angliãtina nikdy nebude taková jako

jakéhokoliv rodilého Angliãana nebo
Kanaìana. SnaÏím se jenom odposlouchat
co mÛÏu a kde mÛÏu, a jeden se musí stále
uãit.

VK: Má‰ vÛbec nûjaké vzory?
LN: Samozfiejmû, tím nejváÏnûj‰ím je Ella

Fitzgeraldová v jazzu, v ‰ansonu Edith Piafová
a urãitû nemohu opominout Hanu Hegerovou.
Nu a v poslední dobû to je souãasnice Diana
Krallová, kterou jsme se nechali i dnes
inspirovat.

VK: Na aranÏmá jste se domlouvali, anebo
jsi byla ty tím hnacím motorem?

LN: AranÏmá se samozfiejmû nedalo pfievzít
v tom pfiesném stylu, jak je to dnes hráno, ale
tím hnacím “aranÏovacím” motorem dne‰ního
veãera byl Pepíãek, bez kterého by se veãer
nemûl ‰anci uskuteãnit.

VK: Vyhovuje ti jazz, ‰anson urãitého
období nebo jde‰ po obsahu?

LN: Pro mû je nejdÛleÏitûj‰í obsah, melodie
i harmonie.

VK: Jaká píseÀ ti vyhovuje?
LN: Ta, která na mû promlouvá.
VK: Pracuje‰ na nûãem novém?
LN: Teì momentálnû ne, trochu si

oddechneme a potom uvidíme.
Neuskuteãnûn˘ch nápadÛ máme víc neÏ dost.

 Dialog s Pepou:
VK: Tento recitál byl Lenãin nebo tvÛj?
JM: Byl to ná‰ recitál. Mluvili jsme o jeho

uspofiádání z Lenãin˘ch písniãek jiÏ del‰í dobu.
Vybrali jsme a “udûlali” nejprve jednu skladbu,
pak dvû a pofiád se prostû pfiidávalo, aÏ jsme
se rozhodli pouÏít cel˘ repertoár. Myslím, Ïe
jich bylo ãtrnáct ...

VK: …musí‰ pfiidat - pfies dvacet... Proã
program reflektoval právû star‰í éru
ãeského jazzu?

JM: ProtoÏe ta má tak krásné melodie a
skladby, které se bohuÏel tak ãasto nehrají, a
pfiitom mají pofiád co fiíct - ale pozor, v˘bûr
není jen pouh˘ sentiment. Nu a druhá ãást
programu patfiila jazzu a blues s Gershwinem,
tedy bratry Georgem a Irem Gershwinov˘mi,
ktefií jsou absolutní a nesmrtelní. Napsali tolik
evergreenÛ, Ïe se to ani spoãítat nedá. Jen
pro ukázku si pfiipomeÀme tfieba Summertime,
The Man I love ...

VK: Co na tom tak miluje‰?
JM: Jsou to pfiedev‰ím nádherné harmonie,

jaké nikdo jin˘ nepí‰e.
VK: Co tebe jako muzikanta na ãeském

jazzu zaujalo? Nevyvûrá ono zaujetí z toho,
Ïe ãeská interpretace jazzu je na‰í
mentalitû bliÏ‰í neÏli originální anglická ãi
americká?

JM: Do urãité míry ano, plus texty k tomu, a
navíc to v‰echno máme pofiád je‰tû v u‰ích
...líbilo se to.

VK: Nûkteré písniãky mûly jiné aranÏmá
neÏ na jaké jsme byli zvyklí tfieba i u
originálu - bylo to tvoje dítû?

Zleva: Bohdan Turok, ·tefan Molnár, Lenka Nováková, Josef Musil a Jirka Grosman .  Foto: autorka
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JM: Já jsem udûlal vût‰inu z nich, u
nûkter˘ch jsme se nechali inspirovat Dianou
Krallovou , coÏ ale byla hrozná práce. Jen si
pfiedstav pfienést to ze záznamu do správné
harmonie.
VK: Z ãeho jsi vycházel pfii tvofiení

aranÏmá? Napfi. Milence v texaskách jsi
hrával ve svém muzikantském Ïivotû xkrát,
jak je moÏné, Ïe v nich mÛÏe‰ je‰tû vÛbec
najít nûco nového?
JM: Velice dobrá otázka - nejprve jsem si

hrál melodii a snaÏil jsem se jí dát jinou
podobu, nûco jiného, neÏ co se hrávalo.
Milence v texaskách jsme úplnû zdÏezovali.
Hrál jsem si je a pofiád jsem pfiidával a mûnil
akordy, aÏ písniãka dostala na‰i dne‰ní
podobu.
VK: Recitál byl nároãn˘ jak pro zpûvaãku,

tak i pro hráãe. Co na tom povaÏuje‰ za
nejtûÏ‰í jako muzikant ty?
JM: Pfiedûlání vlastního stylu, hráli jsme

nûco jiného a Lenka zpívala nûco jiného neÏ
pfiedtím. Je to pro nás nov˘ smûr.
 V ãem byl jin˘?
JM: Jednak jsme se rozhodli omezit sóla a

pfiedem jsme si fiekli, Ïe jednou bude mít
improvizované sólo flétna (ãi saxofon Darren
Moore), pak kytara (Jifií Grosman), piano
(Josef Musil), harmonika (hostující ·tefan
Molnár), bicí (Bohdan Turok), basa (Pete
Johnston) - nerozepisovali jsme vstupy, ale
zadali jsme rámcové úkoly kaÏdému
úãinkujícímu a ten to prostû odehrál...
 A pak jsme zvyklí hrát spí‰e swingy nebo

blues s Jirkou Grosmanem nebo s Edou
Vokurkou, a dnes to bylo spí‰e jisté odvûtví
jazzu, které jsme je‰tû nedûlali...
VK: Kam bys zafiadil jazz, kter˘ jste hráli?
JM: Je to moderní pojetí, zejména v pfiípadû

Diany Krallové, nové pojetí tfieba i star‰ích
melodií ...
VK: ...tedy svûÏej‰í...?
JM: ...je to urãitû svûÏej‰í, rytmiãtûj‰í a

urãitû líbivûj‰í. A myslím si, Ïe to také tak
posluchaã pochopil.
VK: Hraje‰ mj. jazz, ‰ansony, pop - co je

ti bliÏ‰í, a které období?
JM: ¤ekl bych, Ïe jazz modernûj‰í, soudob˘.

Ano, mÛÏe to b˘t období souãasné - “fusion”
dvou stylÛ: jazz tak trochu na rozhraní -
rocku.
VK: Jazz v anglickém jazyce - v ãem

spoãívá muzikální odli‰nost od jazyka
ãeského?
JM: Angliãtina má v tomto smûru nûkdy

lep‰í uplatnûní neÏli ãe‰tina ãi jiné jazyky v
lyrice, coÏ je dáno intonací jazyka a vyuÏitím
samohlásek.
VK: Co ovlivÀuje tvÛj v˘bûr skladeb a

písní?
JM: Je toho více, napfi. záleÏí na obecenstvu,

na jeho naladûní i na prostfiedí, kde hrajeme.
A já se pfiiznám k tomu, Ïe jsme dnes vybrali
nûco, co se líbí Lence a nûco, co se líbí mnû
v dobré vífie, Ïe se to bude líbit i divákovi.
VK: KdyÏ pfiipravuje‰ program, má‰

dopfiedu pocit, Ïe bude úspû‰n˘?
JM: Doufám Ïe ano, ale pofiád je v tom

pocitu urãitá ãást rezervy - fiíkám si: ano, ne...
VK: Ten kousek nejistoty spoãívá v

obecenstvu nebo ve vás?
JM: ZáleÏí na tom, pro jaké obecenstvo to

dûláme. Zda pro na‰e nebo pro nové, cizí.
Odtud se odvíjí na‰e pojetí programu a ná‰
pocit jistoty.
VK: Mívá‰ trému?
JM: Absolutnû vÏdycky, bez trémy nemohu

vystupovat, je to pro mû jako motivace,
napruÏí mû...
VK:  Na ãem pracuje‰ dnes?
JM: Samozfiejmû chci pokraãovat tradiãnû,

tj. s Muzikou Na rohu - tedy s Jirkou
Grosmanem, Majkou FraÀkovou a Lenkou
Novákovou, dále plánujeme dal‰í akce právû
s Lenkou, ale nebudu se bránit ani nov˘m
moÏnostem, jakou mÛÏe b˘t i Eda Vokurka
uÏ moÏná v pfií‰tí sezónû. Doufám, Ïe bude
více ãasu na kompozice. A pochopitelnû
torontské Nové divadlo, které moÏná pfiijde s
novou moÏností ve svém repertoáru, ale to
v‰echno jsou vûci v˘voje.

 Za rozhovor dûkuje Vûra Kohoutová
***
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Anketa pro ãíslo 9
V souãasné dobû probíhají dvû ‰piãkové
soutûÏe v hokeji, Mistrovství svûta a Stanley
Cup. Otázka zní: Která z tûchto soutûÏí vás
víc zajímá a koho v nich tipujete za vítûze?
Po bitvû je kaÏd˘ generálem, ale vût‰ina
úãastníkÛ tipovala, kdyÏ soutûÏe byly v
plném proudu a euforie v âR byla maximální.
M. Bonner, Praha: Anketa je asi spí‰e

urãena pro Tvoje ãtenáfie za velkou louÏí,
ale stejnû Ti napí‰i svÛj názor. Kdyby ses
mû zeptal pfied mnoha lety, urãitû bych Ti
fiekl, Ïe hroznû ba‰tím Stanley Cup a cel˘
kanadsk˘ hokej. Dneska Ti ale fieknu, Ïe
mnû spí‰e zajímá to MS, i kdyÏ ani to mnû
uÏ tolik nebere. Nemûlo by se pofiádat
kaÏd˘ rok a v NHL by nemûlo b˘t tolik
penûz. Myslím si totiÏ, Ïe to v‰echno hokeji
jenom ubliÏuje. âetl jsem nedávno rozhovor
s Ivanem Hlinkou (myslím Lidové noviny),
kde “objevoval Ameriku” a vykládal, Ïe MS
by nemûlo b˘t kaÏd˘ rok, Ïe se o systému
MS hokejová federace musí domluvit s
NHL a Ïe v Evropû by mûla vzniknout
obdoba NHL. Hroznû mû pobavil, jak si
hrál na velkého objevitele. O tûchto vûcech
se mluví snad dvacet let a myslím si, Ïe
v‰ichni musí vûdût, Ïe s NHL se na niãem
podobném nedomluví. To by se NHL
musela vzdát svého mocenského
postavení a sv˘ch finanãních zájmÛ.
Osobnû si myslím, Ïe NHL hokej v jeho
pÛvodní podobû niãí, uÏ to není sportovní
hra pro sportovní fanou‰ky, ktefií hokej
milují a nûco o nûm vûdí (pfiípadnû si to
myslí, Ïe o nûm nûco vûdí), ale velk˘
obchod a “show” pro lidi, co se chtûjí spí‰e
bavit. Vãera jsem byl v nové praÏské hale
na utkání Nûmecko-Rakousko. Hala se mi
moc líbí, nemohu porovnávat s jin˘mi ve
svûtû a v Kanadû a Americe jako Ty. Ale ta
pfiiblblá snaha o to, aby se divák stále bavil
mû spí‰e rozãiluje. Hlavnû to, co se dûje na
velké obrazovce nad ledem, to odvádí
pozornost od hry. Chvílemi mi pfiipadalo,
Ïe ten zápas je tam jaksi navíc. Vûfiím, Ïe
americká rodinka, která jde na zábavu a
nacpat se popcornem se baví. Asi se bavili
i ti pfiiopilí fandové Nûmecka a Rakouska,
mnû tam chybûlo víc hokeje. Nechci pÛsobit
jenom negativnû, proto chci fiíct, Ïe kluci z
na‰eho muÏstva, co hrají v NHL se mi
vesmûs moc líbí. Hlavnû Prospal, Dvofiák,
Ruãínsk˘,Straka, ·paãek, Vokoun a
dokonce i Jágr. Dneska hrál chvíli i Havlát
a moc lituji, Ïe není zdrav˘. Ten to tedy
umí. Rozdíl proti lidem z na‰í ligy je velk˘.
I kdyÏ mlad˘ PrÛcha válí! Jenom mám
obavu, Ïe máme velice nev˘hodné
rozlosování a Ïe na opravdu silného
soupefie narazíme aÏ ve ãtvrtfinále. Po
shlédnutí utkání âR-Kanada (6:2) doplÀuji
a upfiesÀuji odpovûì na Va‰i anketní
otázku: “více mû zajímá MS v hokeji a tipuji
âeskou Republiku za vítûze”. DÛvodem je,
Ïe jsem se vãera opûtnû pfiesvûdãil, Ïe
Kanada zapomnûla hrát hokej, nemá vÛbec
Ïádné individuality a její hráãi jsou
primitivové. Nejen, Ïe hokej kazí, ale
domnívám se, Ïe mu dûlají ostudu.
Peter Dobrovodsk˘, Bratislava: Preto,

Ïe Ïijeme na Slovensku,  sledujeme viac
majstrovstva sveta. Sme rádi, Ïe Slovensko
postúpilo do osemfinále a dnes cestujeme
do Prahy. Môj tip na víÈaza je Slovensko.
M. Hájek, Edmonton: MS: âeská

republika, Stanley Cup: San Jose.
Karel Kroc, Nov˘ Bor: Hlavní je MS a

vítûzem musí b˘t âeskoslovensko.
Petr Munk, Toronto: Stanley Cup a

vyhraje ho Tampa Bay.
Petr RÛÏiãka, Teplice: Samo, Ïe mû

jako Evropana víc baví nynûj‰í mistrovství
svûta a to nejenom proto,Ïe je v Praze, ale
i proto, Ïe na‰i chlapci hrají od podlahy.
Mistrem budeme my a nebo Slováci a v
Americe fandím ÎralokÛm ze San Jose.

Jednak jsou tak daleko poprvé a nûkolikrát
jsem mûl to ‰tûstí je vidût osobnû pfii
koncertech v San Jose. Jejich
fanou‰kovsk˘ grif se znûlkou z filmu âelisti
je geniální.
Milo‰ ·uchma, Ottawa: PovaÏuji SC za

dÛleÏitûj‰í. Finalisti jsou nejlep‰í hokejisté
na svûtû. V âechách má velkou dÛleÏitost
MS. Tam kaÏd˘ z toho ‰ílí, ale zde v Kanadû
je to povaÏováno za druhofiadou záleÏitost.
âe‰i mají velice silné muÏstvo a mohli by
vyhrát. V NHL by to mohl b˘t Detroit,
pfiestoÏe Calgary hraje v˘bornû.
Zdenûk Vesel˘, Praha: Oba turnaje

sleduji stejnû málo - pouze v˘sledkovû. Ty
ale v novinách vÏdy vyhledám, takÏe jsem
v obraze. Na MS se dívám jiÏ fiadu let aÏ od
semifinále. ProtoÏe se jedná o kolektivní
sport, vÏdy pfieji tomu muÏstvu, které je
papírovû slab‰í, na rozpoãet je ménû, atd.
TakÏe moje typy: SC - Tampa Bay, MS -
Finsko. Ví‰, Ïe mi je dnes fotbal a hokej
celkem lhostejn˘? Nûjak ne a ne porozumût
tomu, proã spoleãnost na této planetû touÏí
po tak drahém divadle. Proã nûktefií tito
sportovci, ktefií mají vyjadfiovací schopnosti
na jednoduchou otázku v podstatû ej, ou,
ach jsou tak nûk˘m odmûÀováni. Jasnû,
jde o business a jedná se dle mého vlastnû
(alespoÀ ve spoleãnosti, kde byla ãtyfiicet
rokÛ totalita) o bulvár. Kdybys mûl dnes
napfi. desetiletého syna, pochybuji, Ïe bys
ho vzal v Praze na hokej. Myslím, Ïe i ten
jakÏ takÏ vychovan˘ puberÈák musí svou
holku pfiipravit na sprchu v˘razÛ, kdyÏ by ji

chtûl vzít na hokej. Snad mi aspoÀ jeden
typ vyjde. Doufám, Ïe odmûna vítûzného
typu mû nemine.
Otázka pro ãíslo 10: Zmûnilo se pro Vás

nûco vstupem âR a Slovenska do EU?
Odpovûdi mÛÏete poslat e-mailem na

adresu satellite1-416@rogers.com nebo
faxem na ãíslo 416/530-0069 mezimûstsky
na ãíslo 1-877-333-6371.

***
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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

BOHEMIA STEP BY STEP
·est nocí sedm dní

za 1899 kanadsk˘ch dolarÛ
(taxes & services charges)

První ubytování v Karlov˘ch Varech, následují âesk˘ Krumlov a Brno
Dennû snídanû a veãefie

Prohlídka Karlov˘ch VarÛ, âesk˘ch Budûjovic, âeského Krumlova, Tfiebonû, Brna,
Olomouce a Kutné Hory

Anglicky hovofiící prÛvodce
Odjezd 21. ãervna, 19. ãervence, 30. srpna a 27. záfií

SLOVAKOTOUR
Jarní a letní slevy do celé Evropy!

Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

TRAVEL INC.

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

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta

Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,

poistenie, nájom auta
preklady
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Ont. Reg. # 2631380

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

Mistrovství svûta v Praze
·ok: âe‰i vyfiazeni ve ãtvrtfinále - Slováci ãekají

Pokud nûkdo poslouchal rozhlasovu reportáÏ z utkání âR-Spojené státy, musel
odcházet od svého pfiijímaãe s pocitem smutku. Stalo se to, co nikdo neãekal.
Vysoce favorizovaní a na MS dobfie hrající ãe‰tí hokejisté byli vyfiazeni Spojen˘mi
státy. Pfii tom se utkání pro na‰e hokejisty nevyvíjelo ‰patnû. V první tfietinû sice
branka nepadla a na‰i se museli bránit v oslabení tfii na pût, ale v 4. min. druhé ãásti
hry obránce Martin ·koula stfielou od modré zajistil na‰im vedení. Druhou branku
pfiipojil pfii pfiesilové hfie Jaromír Jágr. V polovinû utkání po akci Cullena sníÏil Park.
V závûreãné tfietinû, kdy uÏ se zdálo, Ïe âe‰i dotáhnou rozehranou partii do
vítûzného konce osm minut pfied koncem normálního ãasu teãoval puk do vlastní
branky Hlaváã. Branka byla pfiipsána Westrumovi. Na stavu 2:2 nic nezmûnilo ani
prodlouÏení a tak pfii‰ly na fiadu samostatné nájezdy. Bûhem prvních ãtyfi sérií
branka nepadla, pouze Ameriãané jednou a ãe‰tí hokejisté dvakrát nastfielili tyã. K
rozhodnutí do‰lo aÏ v páté sérii, kdy obránce Roach pfiedvedl perfektní blafák, proti
kterému byl Tomá‰ Vokoun bezmocn˘. Následující nájezd pak Dopita nepromûnil
a utkání skonãilo 3:2 pro Ameriãany. MuÏstvo Spojen˘ch státÛ se stfietne v prvním
semifinále se ·védskem, které porazilo Loty‰sko 4:1.
Slovensko hrálo své ãtvrtfinálové utkání se ·v˘carskem aÏ po na‰í uzavûrce,

zrovna tak se hrálo i po uzávûrce utkání Kanada-Finsko.
Ostatní zápasy ãesk˘ch a slovensk˘ch hokejistÛ: 24.4.: Slovensko-Ukrajina 2:0 a

âR-Loty‰sko 3:1 26.4.: âR-Kazachstán 7:0 a Slovensko-USA 3:3. 28.4.: âR-SNR
5:1 a Slovensko-Finsko 5:2. 30.4. âR-Rakousko 2:0 a Slovensko-Rusko 2:0. 2.5.:
âR-·v˘carsko 3:1 a Slovensko-Dánsko 8:0. 3.5.: âR-Kanada 6:2 a Slovensko-
·védsko 0:0. âe‰i i Slováci vyhráli jednotlivé skupiny.

âeská Gambrinus Liga
Ostrava mistrem

27. kolo: Ostrava-Teplice 1:0, Bl‰any-
Pfiíbram 1:0, Slavia-Olomouc 3:1, PlzeÀ-
Opava 0:1, ÎiÏkov-Budûjovice 1:0,
Liberec-Synot 3:3, Zlín-Jablonec 2:0,
Brno-Sparta 0:0..
28. kolo: Opava-Liberec 1:3, Synot-
Slavia 4:2, Pfiíbram-ÎiÏkov 1:1,
Budûjovice-Bl‰any 1:1, Teplice-PlzeÀ
2:1, Olomouc-Ostrava 0:1, Jablonec-
Brno 1:0, Sparta-Zlín 3:1.

Tabulka
1. Ostrava 28 17 9 2 55: 21 60
2. Sparta 28 14 10 4 44: 22 52
3. Slavia 28 14 7 7 41: 22 49
4. Olomouc 28 14 7 7 40: 23 49
5. Synot 28 12 6 10 41: 37 42
6. Zlín 28 12 5 11 31: 34 41
7. Liberec 28 10 10 8 33: 26 40
8. â.Budûjovice 28 10 7 11 34: 35 37
9. Teplice 28 8 12 8 29: 30 36
10. Jablonec 28 7 14 7 24: 30 35
11. Pfiíbram 28 8 7 13 29: 36 31
12. Opava 28 8 7 13 29: 47 31
13. Brno 28 7 9 12 31: 39 30
14. ÎiÏkov 28 6 9 13 18: 30 27
15. Bl‰any 28 7 6 15 30: 50 27
16. PlzeÀ 28 4 7 17 21: 48 19

Mezinárodní fotbal
âesko - Japonsko 0:1 (0:1)
Branka: 32. Kubo.

Ukrajina - Slovensko 1:1 (1:0)
Branky: 13. Venglinskij - 65. Varga.

***

Slovenská fotbalová liga
CorgoÀ

27. kolo: Púchov-Bystrica 0:0, Îilina-
Dubnica 3:1, Trenãín-Trnava 3:0, Inter-Slovan
3:1, RuÏomberok-PetrÏalka 2:1.

28. kolo: Îilina-Bystrica 2:0, RuÏomberok-
Trnava 1:1, Trenãín-Inter 2:0, Slovan-Dubnica
1:4, Púchov-PetrÏalka 1:1.

Tabuºka
1. B. Bystrica 28 12 10 6 37:28 46
2. Îilina 28 11 11 6 47:33 44
3. RuÏomberok 28 12 7 9 45:38 43
4. Trnava 28 11 7 10 36:35 40
5. Trenãín 28 11 6 11 30:32 39
6. Dubnica 28 10 8 10 34:33 38
7. Inter 28 10 7 11 29:30 37
8. PetrÏalka 28 7 13 8 33:32 34
9. Púchov 28 8 5 15 26:43 29
10. Slovan 28 6 10 12 31:44 28

Smutná zpráva z Edenu
Po utkání v Uherském Hradi‰ti, kde Slavia

prohrála se Star˘m Mûstem 2:4 se cítil útoãník
Slavie Václav Kolou‰ek velmi unaven. Navíc
se u nûho objevily modfiiny neznámého
pÛvodu. Pfii vy‰etfiení v nemocnici se zjistilo,
Ïe trpí akutní leukémii. Kolou‰ek vstfielil v
Uherském Hradi‰ti druhou branku a letos na
jafie zaznamenal proti Pfiíbrami hattrick.

***
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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

Robson Market
V centru Vancouveru na rohu ulic Robson a
Cardero byla pfied léty postavena solidní
dvoupatrová moderní budova s podzemním
parkovi‰tûm a s názvem odpovídajícím
jejímu úãelu, Robson Market.
Od prvního dne byly její prostory zaplnûny.

ObchÛdky s masem, rybami, zeleninou,
nûkolika bistry, kadefinictvím, obchodem se
zeleninou, peãivem a pod. O klientelu nebyla
nouze, nejednou jsme tam s manÏelkou
za‰li na kávu nebo zakoupit delikatesu,
maso, uzeninu, peãivo, ignorujíce vûdomí,
Ïe v podobné evropské budovû nechybûla
by ani pivnice nebo malá vinárniãka. K
souhlasu s takov˘m podnikáním ale autority
ve Vancouveru, ‰tûdré na udûlování regulací
a omezení, nedospûly. Navzdory tomu v‰ak
Market fiadu let prosperoval, o klientelu
nebyla nouze.
Pak ale zavfiel jeden krámek, pak dal‰í, a

dnes náv‰tûvníkovi toho místa zbudou jen
oãi pro pláã. Z Marketu v podstatû zÛstala
jen prostora dvou pater a podzemní
parkovi‰tû. Je to pro pamûtníka poãátku té
budovy smutná podívaná.
Nebudu pfiekvapen, vzhledem k v˘voji vûcí

dnes, kdyÏ zanedlouho pfiijedou bagry a
jiné stroje, aby budovu srovnaly se zemí a
na jejím místû byl vystavûn nûkolikapatrov˘
komplex s drah˘mi byty k pronájmu nebo
koupi.
Co je dÛvodem k této smutné promûnû?
Jak uÏ ve Vancouveru b˘vá zvykem, ãínsk˘

majitel budovy a jeho laãnost po zisku
projevující se nehorázn˘m zvy‰ováním
pronájmu obchodníkÛm. Ti nejsou schopni
udrÏet k podnikání opravÀující rovnováhu
v˘dûlku a nákladÛ na provoz (ãehoÏ
pfieváÏnou ãástí je právû nájemné prostoru)
a opou‰tûjí, jeden po druhém kdysi tak
slibnû vypadající místo.
Zdá se mi, Ïe to je jedním z pfiíspûvkÛ

bohaté a penûz laãné imigrace (ne vÏdy s
Holandska nebo Nûmecka). Majitelé
podobn˘ch nemovitostí, vût‰inou ãínského
pÛvodu, získávají v posledních letech
smutnou reputaci takov˘m poãínáním. Dá
se toto posuzovat jako pozitivní vliv jejich
investic? Ostatnû, i onen novûj‰í poÏadavek
imigrace ekonomické, $250,000
transferovan˘ch do kanadské ekonomie,
promûÀuje se ve vût‰inû pfiípadÛ v pfiesun
do nemovitostí, coÏ má vliv na sílící
nedostupnost nákupu solidního obydlí pro
lid obyãejn˘, pracující, mlad˘, rodinu
zakládající.
Pokud snad mne nûkdo osoãí z rasismu ãi

podobn˘ch neoprávnûností, coÏ se dnes
stává bûÏn˘m jevem, je mi to srdeãnû jedno.
NeboÈ taková je situace v samé podstatû,
aã na v˘jimky, které potvrzují pravidlo, budiÏ
také pamatováno.

Vladimír Cícha
***



12   satellite  1-416 May 6, 2004Stanley Cup

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080
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Calgary nese kanadskou pochodeÀ
Zatímco v Praze fini‰uje Mistrovství svûta v Severní Americe se dostal do semifinále Stanley Cup. Ve finále Západní konference se stfietne muÏstvo San Jose, které zdolalo v ‰esti zápasech
Colorado s Calgary. Calgary v dramatickém duelu pfie‰lo pfiekvapivû nejen pfies Vancouver, ale i pfies Detroit. V dramatickém ‰estém utkání padla jediná branka aÏ v závûru prvního
prodlouÏení z hole Martina Gelinase. ·koda, Ïe v tomto duelu bude jedin˘ ãesk˘ zástupce a to náhradní brankáfi Flames Roman Turek. Ve finále Vychodní konference to bude Tampa
Bay s Pavlem Kubinou proti Philadelphii. V dresu Philadelphie jsou tfii sloven‰tí útoãníci Michal Handzu‰, Branko Radivojeviã a Radovan Somík. Ve ãtvrtfinále SC byla na‰e pozornost
soustfiedûna na stfietnutí Flyers s Maple Leafs. Nav‰tívili jsme proto v‰echna tfii torontská utkání a zde jsou nejen na‰e postfiehy, ale i aktérÛ tohoto souboje

Utkání tfietí: Toronto oÏilo
Toronto-Philadelphia 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Branky: 26. Mogilnyj 2 (Sundin), 27.
Ponikarevskij 1 (McCabe), 36. Kilger 2 (Domi,
Francis), 52. Tucker 1 (Leetch, McCabe)
pfiesilovka - 39. Amonte 3 (Îamnov, Pitkanen)
pfiesilovka. Stfiely na branku: 29:19.
Pfiesilovky: 5:2. VyuÏití: 1:1. Diváci: 19628.
Stav série: 1:2.
Tretí zápas sa hral pred vypredanou Air
Canada Centre s 19 628 divákmi. Domáci tím
viedol uÏ 3:0 a zaslúÏene zvíÈazil. Slovensk˘
center Flyers Michal Handzu‰ nebol s
priebehom stretnutia spokojn˘.
MH: V prvej tretine sme hrali e‰te celkom
dobre, ale v druhej sme ich nechali útoãiÈ a
robili sme chyby v obrane. Toronto strelilo
r˘chle tri góly a zápas bol rozhodnut˘.
V ãom vidíte rozdiel oproti
predchádzajúcim dvom duelom, ktoré ste
vyhrali?
Je to nieão iné, keì hráme doma. VÏdy sme
strelili prv˘ gól, mali sme viac ‰ancí a zachytal
nám brankár.
V ãom sa lí‰i séria proti Torontu s
predchádzajúcou proti New Jersey v
prvom kole?
Proti Devils sa hral hokej hore-dole. Viac sa
útoãilo. Zápasy proti New Jersey
charakterizuje boj o kaÏd˘ centimeter ºadu.
Je to podstatne ÈaÏ‰ie.
Prekvapili vás nieãím javorové listy?
Poznáme ich ‰t˘l. Mne osobne sa hralo veºmi
zle. Najnebezpeãnej‰í je prv˘ útok Mogiºnyj -
Sundin -Roberts, ktor˘ sme v prv˘ch zápasoch
ubránili.
âo moÏno oãakávaÈ od dne‰ného ‰tvrtého
duelu v Toronte?
Bude to fyzicky veºmi nároãné stretnutie, oba
tímy pôjdu riadne do tela. Otázka je, ako sa s
t˘m vyrovnáme.

***
Utkání ãtvrté: Toronto srovnalo sérii

Toronto-Philadelphia 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky: 14. Sundin 2 (Roberts, Kaberle), 28.
Sundin 3 (Roberts), 43. Tucker 2 (McCabe,
Leetch) - 8. Gagne 3. Stfiely na branku:
31:29. Pfiesilovky: 6:4. VyuÏití: 0:0. Diváci:
19614. Stav série: 2:2.
Utkání se nezaãalo pro Maple Leafs nejlépe.
V 8. minutû McCabe pfii rozehrávce nezasáhl
puk. Ten se stal lacinou kofiistí Gagneho,
kter˘ bez problémÛ pfiekonal poprvé Belfoura.
Jak se pozdûji ukázalo, bylo to v‰ak v tomto
utkání i naposledy. O ‰est minut pozdûji se
pfiece jen ‰tûstí pro zmûnu usmálo na torontské
hráãe. Sundinova stfiela z levé strany se
odrazila od brusle Ragnarssona a bylo
vyrovnáno na 1:1. Pfii této brance asistoval i
Tomá‰ Kaberle, kter˘ k této dÛleÏité asistenci
fiekl: „Philadelphia chtûla stfiídat, tak jsem
vyhodil puk na druhou stranu Robertsovi, ten
pfiiklepl Matsu Sundinovi a jeho stfiela se
odrazila do branky. Byl to dÛleÏit˘ gól protoÏe
jsme se dostali zpátky do zápasu. Pak jsme
byli lep‰ím muÏstvem a zaslouÏenû jsme
vyhráli.“ I dal‰í branku Toronta vstfielil v druhém

dûjství kapitán Sundin. Tentokrát projel po
pravém kfiídle, prokliãkoval se pfied branku a
bekhendem mezi betony Roberta Esche
zavûsil. V závûru druhé dvacetiminutovky
mohl dosáhnout hattricku, ale jeho stfiela po
sólovém nájezdu zazvonila pouze o horní
bfievno. Vítûzství Toronta peãetil v úvodu tfietí
ãásti hry Tucker, kdyÏ teãoval stfielu McCaba.
Ten tak odãinil chybu pfii vedoucí brance
Philadelphie. Obû muÏstva v utkání pozornû
bránila, o ãemÏ svûdãí to, Ïe ani jeden t˘m
nebyl schopen skórovat pfii pfiesilovce.
Skuteãn˘m dûlníkem v tomto utkání byl Robert
Reichel, kter˘ k utkání fiekl:
RR: Myslím si, Ïe to bylo tûÏké utkání.
Philadelphia hrála v˘bornû v obranû a také
agresivnûji neÏ v minulém utkání. Po první
brance, kterou jsme dostali, se nám podafiilo
pfievzít iniciativu. Nakonec jsme se dostali do
vedení a udrÏeli ho.
ABE: První branka Philadelphie byla tak
trochu ne‰Èastná, mohl bys ji popsat?
RR: McCabe chtûl odpálit puk a minul ho. To
se stane, protoÏe byl ‰patn˘ led. Bylo teplo.
ABE: Jak˘ je led ve Philadelphii?
RR: V této dobû je to stejné. Nikde není
nejlep‰í. Takhle ‰patn˘ led bude asi aÏ do
konce Stanley Cupu.
ABE: Vyrovnávací branka?
RR: ¤ekli jsme si, Ïe musíme stfiílet hodnû na
brankáfie. Byl to gól, kter˘ padne jednou za
deset, dvacet zápasÛ. Puk zmûnil smûr od
brusle jednoho z obráncÛ. Bylo to pro nás
dÛleÏité.
ABE: Za to ne náhodná byla druhá
Sundinova branka…
RR: Sundin to zatáhl po kfiídle, obránci zalezli
aÏ pfied brankáfie, podafiilo se mu vystfielit
mezi betony. Bylo to také plus pro nûj, protoÏe
po tom zranûní se mu zaãalo dafiit a takovou
odmûnu si skuteãnû zaslouÏí.
ABE: Tfietí branka pfii‰la po McCabovû
stfiele, kterou teãoval Tucker…
RR: To byl hodnû dÛleÏit˘ moment. Skonãila
pfiesilovka. My jsme podrÏeli puk, od branky
jsme nahráli na modrou, následovala v˘borná
stfiela… Byl to rozhodující moment. Pak jsme
hráli zodpovûdnû a dotáhli jsem to do
vítûzného konce.

***
Utkání ‰esté: Flyers vyhráli v

prodlouÏení
Toronto-Philadelphia 2:3 (0:2, 0:0, 2:0,

0:1)
Branky: 50. Pilafi 1 (Mogilnyj, Sundin), 56.
Sundin 4 (Roberts, Mogilnyj) - 10. Somík 1
(Handzu‰, Brashear), 16. Roenick 3 (Îamnov,
Kapanen), 68. Roenick 4 (Pitkanen). Stfiely
na branku: 36:25. Pfiesilovky: 3:2. VyuÏití:
0:0. Diváci: 19625. Stav série: 2:4.
Poprvé se v leto‰ním Stanley Cupu objevil na
ledû obránce Maple Leafs Karel Pilafi. Ten se
také postaral o to, Ïe se z utkání stalo drama,
kdyÏ necel˘ch jedenáct minut pfied koncem
zápasu stfielou z pravé strany obrany poprvé
pfiekonal v˘borného Esche v brance
Philadelphie. Následoval závûreãn˘ nápor
Toronta a Sundinovi se podafiilo vyrovnat na
2:2. Toronto pfii tom prohrávalo jiÏ od 16.
minuty 0:2. Vedoucí branku Philadelphie
vstfielil ze ‰esti metrÛ Radovan Somík v 10.
minutû. O ‰est minut pozdûji upravil Roenick
na dvoubrankov˘ rozdíl. JelikoÏ se utkání
skonãilo v normálním ãase nerozhodnû 2:2,
nastalo prodlouÏení, v kterém mûli Maple
Leafs nûkolik ‰ancí, ale po tvrdém naraÏení
Kapanena Tuckerem, se dostala naopak
Philadelphia dvakrát do brejku. Pfii druhém
Roenick stfielou pod klacek rozhodl celou
sérii.
Po vítûzném utkání se nám podafiilo hovofiit s
Michalem Handzu‰em a Radovanem
Somíkem. Zde jsou jejich postfiehy:
ABE: Vyhráli jste 3:2 v prodlouÏení,
základem úspûchu v‰ak byla první tfietina,
kterou jste vyhráli 2:0. Co bys fiekl k této

ãásti hry?
MH: Vy‰lo nám pfiesnû to, co jsme chtûli.
Vûdûli jsme, Ïe Toronto nasadí vysoké tempo
a Ïe Maple Leafs budou hnaní publikem, ale
podafiilo se nám dát rychle góly a publikum
ztichlo, coÏ nám hrálo do karet. Zaãátek nám
vy‰el velmi dobfie.
ABE: První branku vstfielil Radovan Somík.
Jak k tomu do‰lo?
MH: Chlapci zahráli dobfie v rohu. Donald
Brashear mi to nahrál za brankou. Vidûl jsem,
Ïe se Rado uvolnil pfied brankou, tak jsem mu
rychle pfiistrãil puk. Radovan zÛstal sám pfied
brankou a dal krásn˘ gól pfiímo do ‰ibenice.
ABE: Druhou branku vstfielil Jeremy
Roenick…
MH: Tuto branku jsem sledoval pouze ze
stfiídaãky. Myslím, Ïe mûl svoji vlastní doráÏku
Belfourovi mezi nohy.
ABE: Druhá ãást se skonãila 0:0.
Neuspávalo to tak trochu…
MH: SnaÏili jsme se Toronto brzdit, aby se
nedostávalo tolik do ‰ancí. Nûjaké mûlo, ale
i druhá ãást nám vy‰la podle pfiedstav.
ABE: Ve tfietí ãásti hry v‰ak Karel Pilafi
zaznamenal z pravé strany obrany první
gól Toronta a dostal jej zpût do hry. Nemûli
jste strach o v˘sledek?
MH: Ani ne. Prvních osm minut jsme hráli
dobfie a obecenstvo dokonce zaãalo pískat.
Potom v‰ak Maple Leafs vyhráli vhazování a
dali gól od modré ãáry. To je probudilo. Zaãali
hrát a mûli více ‰ancí. Byli jsme trochu tím
zaskoãení a pak jiÏ se tûÏko hraje.
ABE: Sundin v‰ak vyrovnal na 2:2. Mûli
jste stále pocit, Ïe je v‰e pod kontrolou?
MH: O sérii jsme nemûli strach, ale zápas se
nevyvíjel podle na‰ich pfiedstav. Rozhodli
jsme se, Ïe to uhrajeme do prodlouÏen a v
‰atnû, Ïe se uklidníme a znovu zaãneme pût
na pût. Pfii tom jsme vûdûli, Ïe máme skvûlé
stfielce, ktefií mohou rozhodnout utkání.
ABE: Co vám fiekl trenér Hitchcock v
pfiestávce mezi tfietí tfietinou a prvním
prodlouÏením?
MH: Abychom zaãali opût hrát, protoÏe jsme
po té druhé brance trochu pfiestali napadat
soupefie v útoãném pásmu.
ABE: Do jaké míry v prodlouÏení rozhoduje
náhoda?
MH: V prodlouÏení mÛÏe pfiijít ne‰Èastná
náhoda. Obû muÏstva mûla pár ‰ancí, ale
právû v prodlouÏení se ukáÏí velcí hráãi, ktefií
dokáÏí dát gól v tu pravou chvíli. Krátce pfied
vítûznou brankou jsme mûli ‰anci, pfii které
Belfour vynikajícím zpÛsobem zachránil. V
zápûtí Roenick promûnil. Máme takové hráãe,
ktefií kdyÏ se dostanou dvakrát do ‰ance, tak
se vût‰inou po druhé jiÏ nespletou.
ABE: Pfied touto brankou Tucker tvrdû
zasáhl Kapanena…
MH: Myslím si, Ïe je v pofiádku. To patfií k play-
off. Je to daÀ za v˘hru. On to tentokrát zaplatil,
ale jiÏ vypadá dobfie.
ABE: Paradoxnû tento zákrok spí‰e
zaskoãil Toronto, které ztratilo
koncentraci…
MH: Nûkdy takov˘ bodyãek vyburcuje, jindy
naopak uspí. Nevím, jestli ke v‰emu Toronto
zle nestfiídalo.
ABE: Pro celou sérii bylo stûÏejní páté
utkání, kdy jste zvítûzili doma 7:2. Jak bylo
dÛleÏité, nikoliv vítûzství, ale ten rozdíl?
MH: To není moc dÛleÏité. Toronto je zku‰ené
muÏstvo, aby se vzpamatovalo. Obránci v
tomto utkání udûlali pár chyb, které jsme
rychle potrestali, pak jiÏ bylo rozhodnuté. Pro
nás bylo dÛleÏité to, Ïe jsme pfied tím nehráli
podle sv˘ch pfiedstav. Od tohoto utkání se
situace zmûnila.
ABE: Co oãekává‰ od pfií‰tí série proti
Tampû?
MH: Bude to tvrdá série. Tampa má fiadu
vynikajících útoãníkÛ, dobrou obranu i
skvûlého brankáfie. Myslím si, Ïe ve finále
konference uÏ není lehké muÏstvo. Oni to

dokazovali cel˘ rok. Vyhráli v základní sezónû
svou konferenci. Pomûrnû lehko se dostali i
do finále V˘chodní konference v play-off. My
kdyÏ jsme se dostali takhle daleko, tak si také
vûfiíme i nadále.
ABE: V leto‰ním Stanley Cupu dominují
mladá muÏstva. NepfieceÀuje se trochu
zku‰enost star‰ích hráãÛ?
MH: DÛleÏit˘ je mix. Mít mladé hráãe, ktefií
mají mladé nohy a dokáÏí bruslit a star‰í, ktefií
mají zku‰enosti, které jsou k nezaplacení.
Tampa má mladé muÏstvo, ale v tfietí a ãtvrté
pûtce mají i zku‰ené harcovníky. Nefiekl bych,
Ïe to je mladé nezku‰ené muÏstvo.
Potom jsme se Radovana Somíka zeptali,
jestli to byla jeho první branka ve Stanley
Cupu vÛbec.
RS: Vloni jsem dal jednu branku proti Ottawû.
ABE: Byla to velice dÛleÏitá, první branka
utkání, z nahrávky Michala Handzu‰e, mohl
bys k ní nûco fiíci?
RS: V posledních tfiech zápasech jsme hráli
dost ãasto spolu a Michalem Handzu‰em a
Donaldem Brashearem. JiÏ vloni se nám hrálo
spolu dobfie. Na ledû podobnû myslíme. Michal
mû vidûl a padlo to tam.
ABE: Jak˘ to byl pocit?
RS: Byl to super pocit. Byla to první tfietina a
myslel jsem si, co bude dál. Vûdûl jsem, Ïe
zápas není rozhodnut˘ a Ïe nemÛÏeme nic
vypustit. OkamÏitû jsem se tedy soustfiedil na
dal‰í prÛbûh utkání.
ABE: Pfiesto jste v závûru utkání trochu
vypustili…

RS: Nemyslím si, Ïe bychom vypustili, ale
snaÏili jsme se hrát poctivû dozadu. Tím
pádem se Torontu otvíral více prostor. UÏ se
nám nedafiilo soupefie dostat pod tlak. SnaÏili
jsme se spí‰ ten zápas ubránit, ale nepodafiilo
se nám to. V prodlouÏení se jednalo uÏ o nûco
jiného.
ABE: Co ti probûhlo hlavou, kdyÏ Jeremy
Roenick vstfielil vítûznou branku?
RS: Jsou to velice emotivní momenty.
Znamenalo to postup mezi poslední ãtyfii
muÏstva. V prvním momentû je to takov˘
v˘buch radosti.
ABE: Co oãekává‰ od série proti Tampû?
RS: Hráãi Tampy celou sezónu potvrzovali a
hlavnû pak od vánoc, Ïe jsou vynikající
bruslafisky dobr˘ t˘m. Je to vyrovnané
muÏstvo, které toãí v‰echny ãtyfii útoãné fiady.
Myslím si, Ïe to bude velice tûÏká série, pfii
které mÛÏe rozhodovat kaÏdá branka.
ABE: Nemáte strach z horka na Floridû?
RS: Obû muÏstva budou mít stejné
podmínky…
ABE: Tampa je v‰ak na to zvyklá…
RS (s úsmûvem): To nevadí, uÏ zaãalo b˘t
teplo i ve Philadelphii. Budou to nároãné
zápasy a nelze se skuteãnû uÏ na nic
vymlouvat.

Ale‰ Bfiezina
***

Radovan Somík


