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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
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M˘ty a ministr
Na zaãátku byl m˘t o stvofiení svûta. Pak tûch m˘tÛ o
stvofiení svûta bylo nûkolik. Pak kdosi pfii‰el s my‰lenkou
vytvofiit pfiedstavení o M˘tech, které nás spojují a pokusit
se dát dohromady pfiedstavení ãesk˘ch, torontsk˘ch
(scarboroughsk˘ch) a indiánsk˘ch hercÛ ze skupiny
De-ba-jeh-mu-jig. Na toto pfiedstavení mûl pfiijet ministr
kultury Pavel Dostál.
JelikoÏ se pfiedstavení konalo  tfiikrát ve Scarborough

a jednou v Torontu, naplánoval jsem si to tak, abych do
sousední republiky, jak oznaãuji i po amalgamaci
torontské pfiedmûstí, musel co nejménû. JenÏe v‰echno
je jinak. Na pfiedstavení v Torontu nebyly lístky, takÏe
místo plánovaného úter˘ jsme museli jiÏ v nedûli vyrazit
do Scarborough.
A bylo to dobré, neb jsem si uvûdomil, Ïe nûco nade

mnou dokáÏe vûci organizovat lépe neÏ já. Po dlouhé
dobû jsem totiÏ nûkam pfii‰el vãas, zaÏil jsem nûco z
atmosféry, která je pfii premiéfie (i kdyÏ to byla jen
kanadská premiéra), nûco z toho, kdy herci nevûdí, jak
publikum bude reagovat, protoÏe M˘ty nás mohou
spojovat, ale lidi na nû mohou reagovat rÛznû. Navíc po
prvním pfiedstavení jsou v‰ichni plní dojmÛ, o které se
chtûjí podûlit. Po dal‰ím pfiedstavení jsou v‰ichni jiÏ
podûlení a názory zformované, uzavfiené a uloÏené k
vûãnému spánku.
JenÏe otázka po vzniku svûta a po konci svûta nepadla

bûhem tûchto dvou dnÛ pln˘ch pfiekvapení naposledy.
Vlastnû se jí dotkl i ministr Pavel Dostál o den pozdûji,
kdyÏ citoval âapkovu hru RUR. To bylo skoro o
ãtyfiiadvacet hodin pozdûji.
Mezitím jsem chtûl v pondûlí zpracovat rozhovor s

Jifiinou Mencákovou o pfiedstavení, o tom, jak se jim
spolupracovalo, jak dlouho nacviãovali. JenÏe - kdyÏ
jsem ráno usedl k poãítaãi, dovûdûl jsem se, Ïe schÛzka
s ministrem Dostálem není v osm veãer, ale jiÏ v pût
odpoledne. Navíc pr‰elo. Opût bylo v‰echno jinak.
Vypnul jsem poãítaã a vypravil se na Masaryktown.
Tentokrát nikoliv na kole, takÏe mne nikdo z kola
nemohl sundat ani pfii odboãování doleva ani doprava.
Vydali jsme se autem, jenÏ pilotovala má Ïena, která
spolu s Vladûnou Krykorkovou tuto cestu pojala jako
zahfiívací okruh pro veãerní diskusi. Dospûl jsem tedy k
závûru, Ïe zahfiívací okruh se mÛÏe konat i na rovné
silnici.
Pfii pfiíjezdu do nejvût‰ího ãeského mûsta

Masaryktownu sousední republiky Scarborough, ãlena
Torontské unie (dále jiÏ TU, neplést si s EU) nás ãekal
nejprve dé‰È, kter˘ nás, po zahfiívacím kole, náleÏitû
zmrazil.
Chtûl bych na tomto místû podûkovat Masarykovu

ústavu a velvyslanectví za milé pfiivítání. Dokonce jsem
nahlédl do kanceláfie, kde jsem pfied léty zaãínal. Jen
jaksi slíbené interview se z ãasov˘ch dÛvodÛ nekonalo.
Opût mohu konstatovat, Ïe to bylo dobfie. Ptal bych se
ministra na blbosti a on by po dvacáté odpovídal na
stejné otázky.
Rychlá náv‰tûva knihovny na Masaryktownu byla pro

nûj dÛleÏitûj‰í a navíc zajímavûj‰í. Navíc dé‰È se zmûnil
ve vichfiici, takÏe mûl jistû pocit, Ïe kanad‰tí krajani jdou
ve ‰lépûjích Jacka Londona. Musím se pfiiznat, Ïe i já
jsem byl v knihovnû na Masaryktownu poprvé. Zpût do
restaurace Praha, vzdálené padesát metrÛ, jsme
pfiírodní Ïivel pfiekonali automobilem. Ministr tak mohl

vidût, Ïe krajani nejsou holí zadci.
Po pfiíchodu do restaurace se brzy rozjela i beseda,

jen jaksi o té kultufie se hovofiilo pomálu. Pfiitom bylo o
ãem hovofiit. Nakonec pfiece jen i na tu kulturu do‰lo.
Pavel Král vysvûtlil, proã si myslí, Ïe Nové divadlo
Ïádné granty nepotfiebuje. Ministr Dostál mu v‰ak
oponoval, Ïe jsou kulturní odvûtví, která naopak podporu
potfiebují. Josef âermák vûnoval ministru Dostálovi
svoji kníÏku It All Started With Prince Rupert. Helena
Fineová vyprávûla o sv˘ch projektech, kdy kanadsk˘m
dûtem ukazuje, nejen to, co vzniklo v Terezínu, ale i o
holokastu. Vladûna Krykorková pfiedstavila svoji kníÏku
Silver Moon. Ministr se mohl seznámit i s pracemi mé
Ïeny Marie Gabánkové. Umûlci se dovûdûli, Ïe mohou
Ïádat o ãeské granty pro své umûlecké projekty. BohuÏel
se nûjak zapomnûlo na duchovno a pfiitom církve jsou
dÛleÏitou souãástí krajanského kulturního Ïivota. VÏdyÈ
to byla jedineãná pfiíleÏitost dovûdût se nûco o vztahu
církve a státu. Tentokrát v‰ak torontské duchovenstvo
chybûlo. Nemyslím si, Ïe by to faráfie a pastory
nezajímalo, zkrátka nûjak o tomto setkání, podobnû
jako uãitelky z doplÀovací ‰koly, nevûdûli.
Na ‰tûstí existenciální otázky, otázky na kter˘ch

skuteãnû záleÏí, bûhem veãera zcela nevymizely.
Neobjevily se bûhem oficiálního veãera, ale jaksi v
prodlouÏení. V okamÏiku, kdy uÏ jsem sbalil fidlátka,
jsem sly‰el vûtu, která mne pfiinutila dát si dal‰í pivo a
poslouchat: „Dûti dnes vûdí, co se stalo v New Yorku,
ale neãetli Babiãku.“
Hlavními diskutujícími byli honorární konzul pan Lanny

Rosick˘ a ministr kultury. Bylo dobré, Ïe oba byli

pfiesvûdãení o správnosti svého názoru. Nebyla to tedy
diskuse, kdy jeden interpretuje názory nûkoho jiného,
ale svoje vlastní.
“Ono to dnes musí ‰lapat. Mladá generace nemusí na

nic ãekat. V‰echno je tu hned a to se obrátí nakonec
proti tvÛrci, proti ãlovûku. Poãítaã napí‰e dokonal˘
dialog, formálnû to bude perfektní, ale nebude to mít
du‰i. Na Moravû fiíkáme srdíãko. Nikomu to v‰ak v
budoucnosti nebude vadit, Ïe ten dialog, Ïe ten obraz
nemá du‰i, srdíãko. Ona to ta nová generace ani
nebude vûdût, Ïe to tam má b˘t,” tvrdil ministr. Proti této
v˘povûdi namítl pan Rosick˘, jestli my máme právo
urãovat pfií‰tí generaci to, co je pro ni dobré. “Nemám
právo, ale je mi to líto, Ïe to tam vede, Ïe o to ta pfií‰tí
generace pfiijde. Je mi líto, Ïe jim nahradíte dobrou
sekanou Macdonaldem. Jel jsem nûkde po silnici a
nûjak˘ sprejer napsal Svût se posral. A já jsem si fiekl,
tys napsal obrovskou pravdu. Je to v tom. Srdce není
jen pumpa. Srdíãko není jen pumpa. Srdce je nûco
jiného.” Argument honorárního konzula znûl, Ïe i v
programování mÛÏe b˘t srdce a Ïe nejlep‰í programátofii
jsou právû umûlci.  Pfies poãítaã lze napsat básnû.
Poãítaã je pouze nástrojem. Je poezie, která je napsaná
poãítaãem a nepozná se, Ïe je to takto udûláno. Poãítaã
pouze stanovuje urãité mantinely. “Obsah nemÛÏete
naprogramovat. Já jako kritik nemusím poznat, Ïe se
jedná o takto napsanou báseÀ, ale to mnû dává za
pravdu. Vy totiÏ v milování nahradíte orgasmus nûãím,
co vypadá jako orgasmus. Odchází z toho ãlovûk, mizí
ãlovûãina. Pak pfiicházejí roboti Karla âapka. Je to

M˘ty, které nás spojují

Pokraãování na str. 3
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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) towards 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.

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
www.zpravy.ca

***
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
2.6.2004 v 23:28

Pfií‰tí ãíslo vyjde:
17. 6. 2004

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Úfiední hodiny jsou v úter˘ od 19 do 20 hodin (po pfiedchozím
ohlá‰ení) 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

Nejvût‰í setkání âechÛ a SlovákÛ
v parku na Masaryktownu:

âESK  ̄A SLOVENSK  ̄DEN
KANADY 2004

Letos v duchu velkého svatojánského posvícení,
kde nebudou chybût koláãe, lango‰e, perníková srdce, peãená

selata, tfii taneãní soubory, zpívání sborové i sólové, jedna kapela
a jedna diskotéka, svatojánsk˘ oheÀ, Cat in the hat, dûtské

soutûÏe, fotbal.

Sobota 26. 6. 2004 od rána do noci
To v‰e v krásném prostfiedí parku, kter˘ je chloubou na‰í komunity.

Parkování zdarma - MoÏnost rentování prodejního stánku

 INFO: 416/439-4354

DÛleÏité
upozornûní

V poslední dobû nám zaãalo chodit
vût‰í mnoÏství odpadu, jak faxem,
tak e-mailem. Proto vás prosíme,
abyste radûji pouÏívali na‰e nové e-
mailové adresy: abe@zpravy.ca,
abe@satellite1-416.com a
satel l i te1-416@rogers.com.
RovnûÏ máme dal‰í webovou adresu:
www.zpravy.ca. Faxové ãíslo, staré
e-mailové adresy i webové stránky
zÛstávají v provozu. abe

***
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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

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

skuteãnû v˘hra, kdyÏ lidi pfiestanou ãíst?
Dnes ãte o ãtyfiicet procent dûtí ménû neÏ
pfied patnácti léty, protoÏe si hrají s
poãítaãi.”
Najednou jsem cítil, Ïe zde mûla celá

diskuse zaãít a nikoliv konãit. Venku
pfiestalo pr‰et, ministr i honorární konzul
zmizeli ve tmû.
Jedná se o záleÏitost srdíãka, jak fiíká

pan ministr. Vladûna Krykorková miluje
opery, Heleny Fineové se dotkl holokast.
Herci Nového divadla vûnují nûkolik t˘dnÛ
zkou‰ení, aby ãtyfiikrát zahráli pfied
publikem. Josef âermák zná dokonale
na‰i komunitu. Markéta Slepãíková se
pustila s nad‰ením do televizního vysílání.
Máme tu také ãeskou ‰kolu. Dûti, které
chtûjí ãíst ãesky. Je zde fiada vûcí, které
se dûlají právû s nad‰ením, s tím
srdíãkem. Jsme také del‰í dobu pod
tlakem poãítaãÛ. MoÏná, Ïe to zvládáme,
moÏná Ïe ne.
MoÏná, kdybychom zaãali hovofiit o

PlzeÀském festivalu Finále, Ïe bychom
dospûli k závûru, Ïe je ménû dÛleÏit˘ neÏ

Karlovarsk˘ festival, ale Ïe má právû to
srdce. V Plzni si mÛÏete sednout v kinû
na schody a udûlat rozhovor s Jurajem
Jakubiskem, setkáte se A. J. Liehmem,
mÛÏete hovofiit o filmech s kameramanem
Stanislavem Milotou. V Plzni vyhrál film,
kter˘ nikdo neãekal. MoÏná, Ïe plzeÀsk˘
festival má víc srdce neÏ karlovarsk˘.
MoÏná, Ïe je to právû proto, Ïe nemá ty
peníze, o kter˘ch jsem s ministrem na
zaãátku hovofiil a kdy mnû vysvûtlil, proã
na tento festival peníze
nejsou.
Kdybychom zaãali u toho

srdce, tak bychom se moÏná
dohodli na tom, proã lidé
odcházejí z âech do svûta.
Îe k tomu nemusí mít Ïádné
dÛvody. Pouze nepokojné
srdce. ZároveÀ, Ïe by mûli
mít vÏdy moÏnost se tam vrátit
a proto by nemûli nikdy ztrácet
obãanství.
JenÏe tam jsme nezaãali,

tam jsme bohuÏel skonãili.
MoÏná pfií‰tû, aÏ bude nûco,
co nás bude opût spojovat.
Tentokrát to byly M˘ty, které
nás spojovaly. Pfiedstavení,
které stálo hodnû úsilí, hodnû
námahy. Pfiedstavení, kdy se jednotlivé
skupiny snaÏily na sebe navázat.
Pfiedstavení, které skonãilo jaksi nûkde u
zaãátku. Tak jako v RUR se zedník Alquist
vrací k poãátku i já se vrátím zpût k
divadelnímu pfiedstavení, které bylo na
zaãátku.
V nedûli veãer jsem si o nûm popovídal

s Jifiinou Mencákovou. Ta se totiÏ tohoto
projektu zúãastnila podruhé.
ABE: Jak vzniklo toto pfiedstavení?
KM: Na my‰lenku pfii‰el zfiejmû pan

Schmid. Pfiem˘‰leli jsme o tom, co
bychom je‰tû mohli mít spoleãného a
zjistili jsme, Ïe jsou to právû m˘ty. Pak se
je‰tû objevila indiánská skupina a to nás
utvrdilo v tom, Ïe je to dobr˘ nápad.
ABE: Jak se cel˘ projekt vyvíjel?
KM: Nejprve jsme dostali papíry s

otázkami na téma m˘ty. Tûch otázek
bylo dvacet. Myslím si, Ïe pan Schmid
mûl jiÏ v hlavû hrubou koncepci. Nejvíc
v‰ak vytvofiili samotní herci, ktefií se
produkce zúãastnili a ktefií pfiicházeli stále
s nûãím nov˘m.
ABE: Jak jste navzájem mezi sebou

komunikovali?

JM: S indiánskou skupinou se spojila
hlavnû skupina zde ve Scarborough. My
jsme se spojili s Michalem Schonbergem
e-mailem a telefonem. Nejprve se udûlala
ta kanadská ãást a ta se doplnila tou
ãeskou.
ABE: Pfiedstavení se skládá z rÛzn˘ch

ãástí, které dûlají jednotlivé skupiny,
ale mezi tím je také nûco spoleãného.
Jakási malta, která spojovala tyto
cihly. Jak dlouho jste nacviãovali
spoleãné úseky?

JM: ·est dní se zkou‰elo od deseti ráno
do ‰esti do veãera.
ABE: Kolik jste mûli pfiedstavení v

Praze?
JM: V Praze jsme mûli tfii pfiedstavení,

pak jsme mûli ãtrnáctidenní pfiestávku a
také se ãeská ãást pfieloÏila do angliãtiny.
Navíc se celé pfiedstavení stále vyvíjí.
Nechceme, aby do‰lo k nûjakému
zmechanizováni. Mohlo by dojít i k urãit˘m
negativním vûcem. ProtoÏe ãlovûk má
pocit, Ïe jiÏ to zná. Je zapotfiebí, aby se
lidi zaãali opût poslouchat. Do pfiedstavení
nedáváme nové vûci, ale pouze
dotahujeme drobnosti.
ABE: Co bylo spoleãn˘m tématem?
JM: Nejsilnûj‰í jsou písniãky, tam cítím

tu pospolitost a sílu.
Vlastnû v‰echno bylo jinak. Místo v úter˘

jsem ‰el na pfiedstavení v nedûli.
Pesimistick˘ ministr dává ãlovûku
optimismus a místo mne mu klade otázky
honorární konzul a místo, abych zaãínal
ãlánek rozhovorem, tak jím konãím.
I takové vûci se nejen ve sportu, ale i v

kultufie je‰tû stávají.
Ale‰ Bfiezina

***

Jifiina Mencáková v M˘tech, které nás spojují

Pokraãování ze str. 1

Ministr P. Dostál a honorární konzul L. Rosick˘

3. 6. (ãt.) 20:00
FRANZ K. JE Z PRAHY

Studio Studia Ypsilon
Leigha Lee Browne Theatre

University of Toronto at Scarborough
***

4. - 6. 6. (pá-ne)
Kongres SdruÏení

Whistler, B.C.
***

9. 6. (st) 19:30
MYTHS THAT UNITE US

Moyse Hall
McGill University v Montrealu.

***
6. 6. (ne.) 12:00

Oslava svátku otcÛ
Farnost sv. Pavla

***
7.6. (po) 18:30
Návrat idiota

Public Library - Kitchner
***

15.6. (út) 11:30
âesko-Loty‰sko, TSN

***
16. 6. (st.) 13:00

Setkání seniorÛ - pfiedná‰ka
Kostel sv. Václava

***
12.6. (so) 9:45

Hike 2004
âSSK Kitchener

Stone Road a Scottsdale Street v Guelphu
Tel.: (519) 821-7996.

***
19. 6. (so.) 14:00

Krajansk˘ piknik
Riverside Maples, St. Jacobs  CSSK

***
19.6. (so) 14:45

Holandsko-âesko, Fox TV
***

19.6. (so) 21:00
Holandsko-âesko TSN

***
23. 6. (st.) 14:30 a 19:00

Nûmecko-âesko
23. 6.  (st.) 19:00

XI. slet Sokolské Ïupy Kanadské
Vystoupení v pódiov˘ch skladbách

Sokolská Ïupa Kanadská
24. 6.  (ãt) 8:00

SoutûÏe v tûlocviku a volejbalu
25. 6.  pá 8:00

Závody, volejbal, banket, Koncert
26. 6. (so) 8:00

Plavání, leh. atletika, slet. veselice
26. 6. (so) 14:30

âesk˘ a Slovensk˘ den Masaryktown
***

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

Hlavní sletové vystoupení
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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

Canada-Czech
Republic Chamber

of Commerce
Kanadsko-ãeská

obchodní komora
CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE

ABE
Letáky, broÏury,

jídelní lístky,
tiskoviny, vizitky.

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

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

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

www.ccrcc.net

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

SOLD
SOLD

Beautiful renovated bungalow in east Oakville,
open concept living/dining/kitchen, 3bedrooms
and  full bathroom on main floor, lower level has
2 bedrooms, den, recreational room and 2
bathrooms. NEW    driveway/swimming pool/
hot tub/central air conditioning. MUST SELL,
CORPORATE TRANSFER!

Na okraj
Kulaté v˘roãí

Milu‰ky Pefiinové - 88
VÏdycky fiíkala, Ïe umfie mladá - v její
rodinû se nikdo nedoÏil pÛl století. A jí do
devadesátky chybí uÏ jen dva roky. Dcera
moravského lékafie a anglické dámy z
lep‰í spoleãnosti (jak se to fiíkávalo),
Milu‰ka mûla zajímav˘ Ïivot. Mûla ‰tûstí v
bratrech a smÛlu s maminkou, která jí
zemfiela, kdyÏ jí byly dva roky, ztráta, s níÏ
se nikdy nesmífiila. Byla vychována v
pensionu a h˘ãkána sv˘mi bratry. Milovala
oba: knûze Antonína, kter˘ kaplanoval na
fafie v Jaromûfiicích, kde holdovali hudbû a
Milu‰ka dodnes vzpomíná na koncerty,
jichÏ se tam zúãastnila. Druh˘ bratr, Viktor,
jí ukázal jinou tváfi Ïivota: za nacistické
okupace byl lékafiem partyzánÛ a Milu‰ka
s ním ãasto jezdila. Mezi jeho pacienty byl
i generál LuÏa, kter˘ se tehdy skr˘val v
hájovnû v blízkosti Tfiebíãe. Pfii jedné jejich
náv‰tûvû vpadli do myslivny gestapáci.
Co v‰echny zachránilo, byly necky, v nichÏ
paní hajná zrovna prala, které zakr˘valy
vchod do podzemního úkrytu. Druhou
okupaci - tu vnitfiní, komunistickou, Milu‰ka
proÏila jako manÏelka stavitele Pefiiny.
Václav Pefiina, italsk˘ legionáfi, pfied válkou
stavûl opevnûní a dálnice. I on se zúãastnil
odboje. Po válce se stal nesmifiiteln˘m
odpÛrcem komunismu a po puãi mu bylo
jasné, Ïe má pouze dvû alternativy: Ïaláfi
a moÏná smrt nebo útûk za hranice. Ode‰li
s Milu‰kou do Rakouska. Milu‰ka pfii‰la
do Kanady první, dostala zamûstnání v
domácnosti u vlivné rodiny v Guelphu a za
ãas se jí podafiilo dostat manÏela, kter˘ byl
znaãnû star‰í, do Kanady. Pfiestûhovali se
do Toronta. Milu‰ka zase pracovala v
domácnosti, starala se o nemocné, aÏ se
jí podafiilo dostat místo v Connaught
Laboratories, kde aÏ do penze pracovala
jako techniãka pfii v˘robû vakcíny proti
obrnû. Po ãase si Pefiinovi na‰etfiili na
dÛm, kter˘ se stal pojítkem pfiátel,
organizací i generací. B˘valy tu schÛzky
úvûrové komise Kampeliãky, SokolÛ i
legionáfiÛ. Milu‰ka vypékala na zábavy a
v˘roãí pfiátel. Má ráda lidi a oni jí odplácí

stejnou mincí. K jejím osmaosmdesát˘m
narozeninám jí pfiejeme hodnû pohody a
spoustu kvûtin, které tak miluje.

***
âIâKA

Setkali jsme se - uÏ skoro pfied dvaceti
lety - pod autem na silnici v Midlandu.
Malé kotû v bílém koÏí‰ku s nádechem
‰edi na hlaviãce se pod autem usadilo,
zatímco jsem ãekal na zmûnu svûtel. Vlezl
jsem za ním (zpÛsobnû sedûlo uprostfied
prostoru pod autem), vylovil, zamával jím
procesí aut za mnou, nasedli jsme a tím
zaãalo jedno z nejhezãích pfiátelství mého
Ïivota. Popsal jsem na‰e setkání v
krajanském tisku. Psal jsem o setkání s
krásn˘m stvofiením na ‰tíhlé noÏce, s
modr˘ma oãima, v elegantním bílém
koÏí‰ku. Zesnul˘ profesor Gordon Skilling,
kter˘ ãlánek ãetl, si nejdfiív myslil, Ïe
popisuji krásnou mladou Ïenu, do které
jsem se zamiloval, aãkoliv se mu zdálo
divné, Ïe si vlezla pod auto a pak se mi
zamotala do volantu. Brzy po na‰em
setkání se málem zabila. Nechal jsem
otevfiené okno, koãiãka vylezla na rantl
pfied oknem a kdyÏ jsem otevfiel dvefie,
prudce se obrátila a spadla. ·est poschodí.
Letûl jsem olympijsk˘m tempem ze schodÛ
a na‰el koãiãku se zavfien˘ma oãima na
zemi vedle auta. Zfiejmû spadla na stfiechu
auta a to jí zachránilo Ïivot. Nenávidûla
cestování, aãkoliv myslím, Ïe by se tolik
nebránila, kdybych jí dovolil fiídit. Jednou
na chalupû jsem jí pustil ven. Bylo to k
veãeru, myslil jsem, Ïe âiãka se probûhne
a vrátí pfied veãefií. Nevrátila. Hodiny jsem
na ni ãekal pfied domem a teprve dlouho
po pÛlnoci se najednou odnûkud vedle
mne objevila a tváfiila se jako by tam stála
celou dobu. Zapomnûl jsem, Ïe jsem ji
chtûl zmlátit, vzal ji do náruãí a odnesl
domÛ.

Mûli jsme krásn˘ vztah. âiãka mi
odpustila, Ïe byla celé dny doma sama,
aÏ teprve v posledních letech mi svoji
nespokojenost dávala najevo tím, Ïe se
mi zvûãnila na posteli. Chtûla toho vlastnû
stra‰livû málo: misku s jídlem, nádobu s
vodou (mûla dvû, se sokolsk˘m znakem)

a pohlazení. Hlavnû pohlazení. VydrÏela
se mazlit hodiny. V noci spala vedle mne
(a ãasto na mnû). PonûvadÏ nenosila
hodinky, zacházela s ãasem kavalírsky a
pfiicestovala ke mnû na postel, kdykoliv ji
to napadlo. Stoupla si na mne, zamÀoukala
a ãekala. KdyÏ jsem se neoz˘val, lehla si
vedle mne a trpûlivû ãekala, aÏ se
probudím. Nûkdy si lehla na druhou stranu
postele a upfienû mne pozorovala. Dal
bych leccos za to, kdybych vûdûl, co si
myslila. Dojemná byla její pfiivítání. Sly‰el
jsem její hlásek, jakmile jsem vystoupil z
v˘tahu a od chvíle, kdy jsem vstoupil do
bytu se ode mne nehnula, dokud jsem ji
nepohladil. Naposled mne pfiivítala 22.
kvûtna veãer. Ale její zamÀouknutí znûlo
spí‰ jako chroptûní. Ten veãer za mnou na
postel nepfii‰la. Usnul jsem a kdyÏ jsem
se nûkdy ve dvû hodiny ráno probudil,
âiãka vedle mne nebyla a v místnosti bylo
mrtvé ticho. Volal jsem její jméno.
Neozvala se. Na‰el jsem ji v nejtemnûj‰ím
koutu místnosti. Zbytek noci jsem
probreãel. Její popel byl rozhozen v
místech, kde jsem na ni pfied lety ãekal
dlouho pfies pÛlnoc. Nevím toho mnoho o
du‰i koãiãek a jin˘ch ãtyfinoh˘ch kamarádÛ
(nevím toho mnoho ani o lidské du‰i), ale
doufám, Ïe tito kamarádi s námi budou
sdílet cokoliv nás ãeká na druhém bfiehu.
AÏ i já za nedlouho zaklepu na dvefie,
vedoucí do svûta, o nûmÏ nám je‰tû nikdo
z lidí nepodal zprávu, urãitû za dvefimi
usly‰ím vítající hlas âiãky.

Josef âermák
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Financial

1 CDN $ 19,16 Kã
1 US $ 26,20 Kã
1 EURO 31,87 Kã
100 Sk 79,56 Kã
Quick - 28.5.2004

Kursovní lístek
100 Kã 5,40 CDN $
100 SK 4,25 CDN $
1 CDN $ 18,52 Kã
1 CDN $ 23,53 SK
1 US $ 1,39 CDN $
1 EUR 1,66 CDN $
Toronto Star - 27.5.2004

Sign in Stone nese název v˘stava, kterou
pfiipravila profesionální fotografka Lenka
Holubcová. Instalovala ji v Gallery Arcturus
v Torontû na Gerrard Street East jako
souãást osmého roãníku Annual Toronto
Photography Festival CONTACT04.

Setkání s fotografkou bylo pfiekvapivû
pfiíjemné. Nejen proto, Ïe jsem mûla
moÏnost setkat se s pfiíjemnou dámou a
ãlovûkem, kter˘ umí nûco, co obdivuji, ale
i s pfiem˘‰livou Ïenou, která se dokáÏe
podívat na historick˘ v˘voj na‰í Zemû
nev‰edním a neotfiel˘m pohledem. A pfiitom
v‰em umí o tom je‰tû nádhernû povídat.

„Pfiíroda, která je na‰ím domovem, nikoliv
pouze místem pro na‰e aktivity, mû
inspirovala a vedla po dlouhou dobu v mé
práci. Byl to nicménû mÛj dlouhodob˘ zájem
fotografovat skalní formace podél velk˘ch
jezer, pfiiãemÏ jsem si uvûdomovala plnûji,

obklopovalo - dvorek, na kterém vyrÛstala,
její kamarádi pes a koãka, sem tam rodiãe...
Ov‰em portrétÛm jako dlouhodobûj‰ímu
námûtu se nevûnovala nikdy. V dobách
vysoko‰kolsk˘ch studií na Film and Video
Department of York University v Torontû
se jim ãas od ãasu vûnovat musela - v
rámci ‰kolních prací. Ale budoucnost
ukázala, Ïe její místo jako fotografky, a
nakonec i jako ãlovûka, je v pfiírodû.

Z toho, co jsem od fotografky, vyznávající
natrvalo tradiãní fotografii a tradiãní
technologii práce s fotografií, sly‰ela, mnû
pfiipadalo, Ïe ji tato práce (ãi koníãek anebo
snad poslání?) sv˘m zpÛsobem zahání do
samoty, anebo jí tu samotu pfiikazuje jako
jistou podmínku k pochopení k dosud
utajen˘ch principÛ pfiírody. „Asi mám ráda
samotu, z tûch fotografií to tak skuteãnû
vypl˘vá. V kaÏdém pfiípadû je samota v
pfiírodû docela nûco jiného neÏli v bytû, ve
velkomûstû. Tam je ta samota smutná,
pokud nejsme právû naplnûni nûãím, co
dûláme. MÛÏete Ïít ve dvaadvacátém patfie
domu plného lidí, a pfiesto se mÛÏete cítit
b˘t sami. Samota v pfiírodû není samota.
Tam je to spí‰e návrat jakoby k sobû
samotnému. Pro mû taková samota
znamenala ãím dál tím více, uvûdomila
jsem si, Ïe je to návrat ke mnû samotné.
Návrat z hluku mûsta, v nûmÏ se vám
nûkdy zdá, Ïe uÏ ani nevíte, co jste a kdo
jste. Útûk do pfiírodní samoty jsem si
vûdomû pfiipustila - jezdím se tam ãistit
anebo nacházet vûci, které mû jakoby
naplÀují, a dotváfiejí - co se t˘ãe fotografií,
které mohu ukázat lidem a nûjak jim tak
navrhnout, Ïe to mohou pociÈovat také,
protoÏe je to nûco, co jim pfiinese radost.
Tedy totéÏ, co to pfiineslo mnû.”

Obraz vytvofien˘ milióny let pÛsobením
pfiírodních úkazÛ v Lenãinû provedení
pÛsobí velice siln˘m a pfiitom ãist˘m
dojmem. Uvûdomujete si svou maliãkost
jako opravdovou maliãkost s vymezen˘m
ãasem i prostorem pÛsobení. Obrazy, aniÏ
bylo pouÏito pfii technologii zpracování
jakékoliv barvy umûle, pfiesto barevn˘
nádech mají - pfiedmûtné skály byly
fotografovány v rozdíln˘ch ãasech - slunce
jim totiÏ dává v kaÏdém v roãním období a
nakonec v hodinû dne jiné “teplo”, takÏe
pak pÛsobí na rozdíl od letního vybûlení
zjara mnohem temnûji, a ráno mají odstín
jin˘ neÏli naveãer.

O skalách, vodû i stromech by mohla
Lenka vyprávût celé hodiny. Je pfiíjemné to
poslouchat, i tfieba to, Ïe kaÏd˘ ten obraz
z její budoucí trilogie má svoje jméno,
název. Ale netû‰te se, Ïe si je na popiskách
pfieãtete. Proã? ProtoÏe nechce
náv‰tûvníky v˘stavy ovlivÀovat, nechce jim
vnucovat svoje pfiedstavy, coÏ by se mohlo
prostfiednictvím názvu dobfie stát.

proã se opakovanû zamûfiuji na pfiírodní
svût, kter˘ nás obklopuje. Uvûdomila jsem
si, kdyÏ jsem se dívala skrze objektiv, Ïe se
vlastnû pokou‰ím dosáhnout spojení s
pfiírodou vût‰ího, neÏ nám dává moÏnost
námi absorbovaná obecnû pfiijatá realita.
Také v kamenech jsou pokraãování m˘ch
pokusÛ probádat skalní formace jako
v˘znamnou manifestaci pfiírodní síly a
kreativity,” fiíká Lenka Holubcová ve svém
prÛvodci.

KdyÏ pfii‰la do Kanady, byla dvacetiletá.
Narodila se ve Vysokém M˘tû (a tam se
také ráda vracívá). Doma dokonãila stfiední
‰kolu, ale ani nemûla ãas se pofiádnû
nûãeho chopit. Nicménû se rozhodla svÛj
Ïivot utváfiet tak, jak jí to bylo dopfiáváno jiÏ
za doby jejího dûtství: tatínek byl vá‰niv˘m
fotografem, a to poznamenalo i Lenku.
Fotografie jí uãarovala uÏ jako dítûti.
Postupnû se nauãila s flexaretou zacházet
natolik ‰ikovnû, Ïe se tatínek o osud své
zrcadlovky pfiestal bát. A tak vedle
pfiírodních jevÛ, které oslavovala s jistou
pokorou jiÏ tenkrát - a to jí zÛstalo dodnes
- se jako námûty objevovalo v‰echno, co ji

Nemyslím si, Ïe byste mûli projít kolem
galerie Arcturus na Gerrard St. East ãíslo
80 bez pov‰imnutí. Otevfie se pfied vámi
svût pln˘ ãistoty a vnitfiní síly, a dovolím si
tvrdit, Ïe i mnoha otazníkÛ. Tfieba i na
zpÛsob: jak je moÏné, Ïe jsem to nikdy
tak nevidûl? Máte do 12. ãervna je‰tû
moÏnost. Jdûte a zastavte ãas zrovna v
tom momentû, v jakém se to podafiilo
sympatické fotografce Lence Holubcové.
V tom spoãívá kouzlo fotografie, jak nás
to kdysi nauãil znát pan Saudek a dal‰í
ãe‰tí mistfii optiky.

Foto i text:
Vûra Kohoutová

***

·iroko daleko oblíben˘

VELK¯ PIKNIK
kitchenerské odboãky âSSK

se koná tradiãnû na pozemku  Riverside Maples v St.  Jacobs
v sobotu 19. ãervna 2004

Odpoledne od 14:30 probûhnou hry a soutûÏe o ceny pro  dûti a volejbalov˘  turnaj
pro pfiíznivce vysoké sítû.

Nejnovûj‰í, ale i  star‰í oblíbené ãeské a  slovenské filmy na videokazetách si
budete moci  zakoupit u paní R. Marové z  VIDEO EL CANADA.

RovnûÏ bohat˘ bude v˘bûr kniÏních  novinek v knihkupectví
 paní J. Novotné z Toronta.

Po setmûní vyletí k nebi  plameny táborového ohnû  pro radost milovníkÛ ‰pekáãkÛ.
Piknik bude  provázet uÏ tradiãnû  skupina REFLEX pana JÁNA FÚSKA.
Oblíbená tombola - mnoÏství hodnotn˘ch cen. Kuchynû i  bar budou bohatû

zásobeny tradiãními ãesk˘mi a slovensk˘mi jídly
 a  nápoji v‰eho druhu k va‰í  plné spokojenosti.

 Vstupné je 7 dolarÛ, pro ãleny odboãky âSSK 5 dolarÛ,  mládeÏ do 14 let
v  prÛvodu rodiãÛ zdarma.  Nashledanou na pikniku!

TvÛrãí samota Lenky Holubcové

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

Petr ChudoÏilov: âech z dovozu

Denní kronika

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

Paní

Vûra Sevelková,
která pfii‰la do Kanady poãátkem

padesát˘ch let, zemfiela 2. ãervna 2004
ve vûku 80 let.
ZÛstaly dûti:

Tony, Michael, George, David a Alena.
Syn Petr pfied ãasem tragicky zahynul.

Byla to stateãná Ïena,
která mûla ráda knihy

a podporovala na‰e noviny.

31.5.2004
Protest odporcov NATO

bol skromn˘
Bratislava-sme/spa-Trochu komicky
pôsobila prehliadka síl ministerstva vnútra
v sobotu popoludní v okolí bratislavského
Námestia slobody, kde sa mala konaÈ
ohlásená demon‰trácia. Protest by zvládlo
aj obvodné oddelenie polície. Plány
odporcov NATO na desaÈtisícovú
demon‰tráciu sa nenaplnili.
Hoci sprísnené kontroly na hraniciach i

vyjadrenia organizátora Eduarda Banga z
iniciatívy Stop Natizmu naznaãovali, Ïe
protest bude veºmi skromn˘, polícia sa
objavila v plnej sile. Námestie lemovala
ÈaÏká technika, vodné delo, jazdná polícia,
ÈaÏkoodenci so ‰títmi, policajti so psami,
krúÏil nad ním vrtuºník.
Protestujúcich sa zi‰iel len mal˘ hlúãik a
záujem oÀ prejavili len desiatky novinárov a
skupinka podguráÏen˘ch priaznivcov hnutia
punk.
Bango nechcel, aby odporcov NATO
“hádzali do jedného vreca s opit˘mi
pankáãmi” a keì sa punkeri nebezpeãne
priblíÏili, vyzval políciu, aby ich vyviedla. Tá

to vykonala. Po pár minútach sa skonãila i
celá demon‰trácia.
Medzi protestujúcimi sa objavil aj b˘val˘
kandidát na prezidenta, Ïelezniãn˘
signalista Milan Foga‰. “Myslel som, Ïe sa
stratím v dave,” poznamenal.
V podveãer aktivisti zo zdruÏenia Jedlo
namiesto zbraní, rovnako na protest proti
aliancii, rozdávali bezdomovcom polievku.
Vãera napoludnie na Hviezdoslavovom
námestí zas pokojne demon‰trovala
skupinka ºudí zo ZdruÏenia sociálnej
sebaobrany. Pri‰li v oblekoch, aby sa dostali
do stráÏenej zóny neìaleko Reduty, kde
zasadá Parlamentné zhromaÏdenie NATO.

***

1.6.2004
Odsúdená asi dostane

odchodné
BRATISLAVA-sme/ROMAN KRPELAN-
Podplukovníãka Jarmila Sláviková,
odsúdená za prijatie 500-dolárového
úplatku na pol roka nepodmieneãne, sa
úspe‰ne blíÏi ku chvíli, keì jej armáda
bude musieÈ vyplatiÈ odchodné a priznaÈ i
v˘sluhov˘ dôchodok.
Sláviková sa odvolala proti rozhodnutiu
vojenského obvodového súdu v Bratislave,
na základe ktorého by o v˘hody pri‰la, hoci
v prípravnom konaní priznala vinu. O
prepustenie z armády zas poÏiadala skôr,
ako jej armáda doruãila v˘poveì. Ak vy‰‰í
vojensk˘ súd v Trenãíne nepotvrdí rozsudok
do 30. júna, vznikne jej nárok na dôchodok
asi 10 000 korún mesaãne a armáda jej
jednorazovo vyplatí asi 220 000 korún ako
odchodné.
Súd, ktor˘ má rozsudok potvrdiÈ, 26. mája
nezasadol, lebo Sláviková predloÏila
potvrdenie o práceneschopnosti. “ëal‰ie
pojednávanie som vyt˘ãil na 10. júna,”
povedal predseda senátu Franti‰ek Kováã,
ktor˘ bude o Slávikovej rozhodovaÈ.
Povedal, Ïe podºa zákona Sláviková musí
byÈ na pojednávaní, a preto súd musí ãakaÈ,
kedy jej zdravotn˘ stav umoÏní prísÈ. “Ak
sa opäÈ ospravedlní, konanie budem
musieÈ opäÈ preloÏiÈ a ãakaÈ.”
O‰etrujúcemu lekárovi sudca poslal list, v
ktorom Ïiada, aby ho informoval o jej
zdravotnom stave.
Denníku SME sa podarilo zistiÈ, Ïe
Sláviková bola v termíne prvého
pojednávania odvolacieho súdu
hospitalizovaná na psychiatrickej klinike
vojenskej nemocnice v Bratislave. DeÀ
potom ju z nemocnice prepustili. Vedúci
psychiatrického oddelenia M. âerÀan,
ktorému sudca Kováã adresoval list, si
podºa kolegov zobral trojt˘ÏdÀovú
dovolenku.

***
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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:

MAZAN¯ FILIP
Film je inspirován povídkami amerického spisovatele Raymonda

Chandlera líãící osudy soukromého detektiva Phila Marlowa, tedy
klasického hrdiny, kter˘ bere zákon do sv˘ch rukou v drsné prérii
velkomûst. Je to poctiv˘ a skeptick˘ dfiíã, kter˘ se plahoãí za sv˘mi

pfiípady, které fie‰í po mnoha omylech, ãasto zt˘ran˘, zmlácen˘
zloãinci, nezfiídka i policií. V tomto svûtû násilí, nedÛvûry a korupce je
v‰echno prodejné. V‰echno kromû jeho samotného. Pfiíbûh je zasazen

do prostfiedí mûsta Los Angeles v roce 1937. Základní dûjovou
osnovou tohoto komediálního a parodického Ïánru je zprvu banální a

typické vyhledávání pohfie‰ované osoby. Cel˘ pfiípad je v‰ak
samozfiejmû daleko sloÏitûj‰í a Marlowe postupnû rozplétá celé

zamotané klubko vztahÛ a motivÛ aÏ ke zdárnému konci.

Hrají T. Hanák, V. Cibulková, P. Li‰ka, J. Du‰ek, D. Vávra aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch
filmÛ na videokazetách uvádí

premiérovû parodickou komedii
reÏiséra Václava Marhoula

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

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
adresa: 960A Duhamel, Pincourt, PQ, J7V 4H1, Canada
web page: www.cskniha.com

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

Îivotem ho jako jeho stín provázejí
superlativy v˘teãn˘, mimofiádn˘,
vynikající, pfiíjemn˘ a inteligentní ãlovûk,
nadan˘ muzikant, a profesionálové mu
pfiiznávají talent hrát na nûkolik hudebních
nástrojÛ, pfiiãemÏ mandolínu kladou na
‰pici. Ve sv˘ch osmatfiiceti letech si musí
velice dobfie rozm˘‰let, jak naloÏit se
sv˘m ãasem. Zájem o jeho umûní je
takov˘, Ïe napfi. koncert pro Nocturna na
Masaryktownu organizátofii dojednávali
s roãním pfiedstihem. A v rejstfiíku zájemcÛ
nejsou jen posluchaãi, ale také ti, co se
chtûjí nûãemu novému pfiiuãit, co chtûjí
svoji dovednost roz‰ífiit o novou techniku
hraní v rÛzn˘ch workshopech, v nichÏ
hlavní roli hraje ná‰ mandolinista. A v
tomto smyslu je Radim Zenkl bez

nadsázky mistrem nad mistry. Dokonce
takov˘m, Ïe pfied ním smekají i ameriãtí
vûhlasní hráãi bluegrasov˘ch ãi
mandolínov˘ch festivalÛ.
Jeho muzikální vkus uÏ dnes je natolik

vytfiíben˘, Ïe témûfi kaÏdému posluchaãi
je zfiejmé, Ïe s klasickou hudbou jako
takovou Radim Zenkl, pÛvodem opavsk˘
rodák, zfiejmû skonãil. Nebrání se jí, ale
také ji nevyhledává. Ostatnû, není to
poprvé, kdy se profesionální hudebník
doznává k jakési pfiesycenosti hrát
pfiedem “nadrilovanou” skladbu.
„V oblasti klasické hudby jsem

pfiedev‰ím posluchaã. Mûl jsem nûjaké
období, kdy jsem se váÏné hudbû vûnoval
více, ale není to moje hlavní doména, a
myslím, Ïe ani nebude. Svoje poslání
cítím nûkde jinde. Nicménû váÏné hudby

si velice váÏím. Je v ní spousta dfiiny,
hodnû ãasu a práce. To v‰echno vím. Ale
já cítím, Ïe mû to spí‰e Ïene do vlastní
tvorby. A to po kofienech lidové hudby. V
tom cítím vût‰í vzru‰ení,“ doznává
umûlec.
V‰echno to, co mûli moÏnost náv‰tûvníci

na závûreãném koncertu tfietího roãníku
Nocturen na Masaryktownu v nedûli 25.
dubna sly‰et, byla improvizace. Mistrná
improvizace. Radim totiÏ hrál v‰echno
zpamûti, bez notové pfiedlohy: „Vût‰ina
skladeb je pÛvodních, sloÏil jsem je sám,
jen nûkteré z nich mají improvizovanou
stfiední ãást, pfiiãemÏ hlavní téma je dané.
Pak jsem hrál je‰tû pár lidov˘ch skladeb
- ãeské a slovenské lidové, nûjaké irské,
francouzské. Tradicí lidové hudby nebo
hudby neklasické je hrát ji bez not, takÏe
hudebník má více prostoru na improvizaci.
Má to i dal‰í v˘hodu - dovoluje mu to se
do pfiednesu hloubûji vcítit. Ve váÏné
hudbû je tomu jinak. Ne v‰echny party
skladby jsou totiÏ natolik zajímavé a
nosné, aby si je ãlovûk jednodu‰e
zapamatoval. KdyÏ hraje napfi. kvartet ãi
vût‰í tûleso, tak tam je dÛleÏité mít noty,
aby se hráãi “se‰li” na stejném rytmu i
potfiebném tónu. Ale pro sólového hráãe
je hrát bez not urãitá svoboda, takÏe kdyÏ
tu moÏnost mám, tak ji volím radûji.“
Umûní improvizovat bych zafiadila do

specifické kategorie talentu i kum‰tu.
Setkala jsem se s mnoha i vynikajícími
umûlci, ale ne kaÏd˘ z nich své
obecenstvo improvizacemi uspokojil.
Na‰emu mandolinistovi se to podafiilo
zcela. Jak sám doznal, jeho improvizace
záleÏí na tom, jak˘ druh hudby hraje. Je-
li to lidová, tak se mÛÏe hrát volnûji, ale
mnohdy staãí jenom její variace. Naopak
u jazzu ãi swingu se musí drÏet tradice.
Styl by mûl b˘t zachován. A v improvizaci
se mÛÏe preludovat vlastnû donekoneãna
- pfiiznal také: „…dokud ãlovûk vydrÏí a
nepadne únavou. Jakmile se
improvizovat nauãí, tak mÛÏe hrát
vûãnû…,“ usmívá se pfii odpovûdi, protoÏe
sám ví, jak nároãnou kategorií umûní
právû tato je.
Odborníci o nûm fiíkají, Ïe má osobit˘

hudební styl, Ïe jsou v nûm sly‰et motivy
hudby v˘chodní, Ïe je v ní obsaÏen rock,
pop, Ïe je tam prostû v‰echno… „Je to
pravda, a to jste nesly‰eli napfi. jazz, fant,
váÏnou ãi latinskoamerickou hudbu… Je
velice tûÏké popsat mÛj styl hudby,
protoÏe to je v‰echno dohromady - a

nûco mezitím - je to moderní klasická
hudba, new age hudba, jazz, bluegrass,
folk, rock, ragtime - jednodu‰e mÛÏete
fiíci, Ïe moje hudba je eklektická. TûÏko
se dá fiíci, Ïe bych mûl jedin˘ styl, kter˘ by
se promítl do ve‰keré mojí tvorby. Jednou
je více tfieba v˘chodní, jindy zase jiÏní,
nûkdy je improvizace ladûna do váÏné
hudby apod. Mnû se líbí spousta vûcí.
Velk˘m stylÛm se snaÏím vyh˘bat.“
Hudbu zaãal dûlat Radim velice brzy.

Doma k tomu mûl ty nejlep‰í podmínky -
vyrÛstal totiÏ v muzikantské rodinû.
Tatínek uãil hudbu na Pedagogické
fakultû v Ostravû a maminka zase na
Stfiední ‰kole v Opavû. UÏ ve sv˘ch sedmi
hrál na piano, „… ale k tomu jsem nemûl
Ïádn˘ vztah,“ doznává zpovídan˘. Ve
dvanácti pfiibyla klasická kytara, „…tu
jsem také moc necítil, ale ve stejnou
dobu jsem zaãal hrát na kytaru trampské
písnû, mohl jsem se doprovázet, a to se
mi uÏ líbilo,“ vzpomíná dále Radim. K
mandolínû, která u nás nebyla nikdy dost
populární, se dostal skrze americkou folk
music, kterou tehdej‰í mládeÏ tak hltavû
vnímala i pfiesto, Ïe se tak vût‰inou dûlo
ilegálnû. „Hodnû nás hrálo na kytaru a
my jsme potfiebovali mandolínu, tak jsem
pfiesedlal, zatímco druh˘ kamarád si vzal
banjo,“ fiíká s úsmûvem. A nelitoval,
protoÏe pochopil, jak krásn˘ hudební
nástroj si vybral. Hrát na nûj se zaãal uãit
sám odposlechem magnetofonov˘ch
záznamÛ bluegrassové muziky, které mu
potají posílal kamarád, jenÏ sám do
Ameriky utekl. „KdyÏ uÏ jsem mûl svou
první mandolínu, tak jsem zkou‰el, co
v‰echno se s ní dá hrát. Objevil jsem, Ïe
je velice pouÏívaná v kanadské hudbû, a
pozdûji zase v bluegrassu. A kdyÏ mi
bylo sedmnáct, tak jsem uÏ cítil takové
spojení s nástrojem a hudbou hranou na
nûj, Ïe jsem se rozhodl, Ïe to bude moje
Ïivotní cesta.“
Do zemû sv˘ch snÛ pfiicestoval Radim

pfied patnácti lety. Usadil se v Kalifornii,
odkud podniká v‰echny svoje hudební
v˘pravy do svûta. S rodnou vlastí ale
pofiád udrÏuje dobré kontakty a mnohdy
se zúãastÀuje i rÛzn˘ch pfiehlídek, na
nichÏ hraje dohromady s vûhlasn˘mi
domácími kapelami. Jeho náv‰tûva je
ohla‰ována dlouho dopfiedu jako velká
mimofiádnost.
Ov‰em kdyÏ emigroval, to je‰tû nevûdûl,

Ïe bude nûjaká sametová revoluce, a
odcházel do zemû zaslíbené s urãit˘mi

K ãemu inspirovali mandolinistu Ameriãané? O ‰tûstí a Ïivotû Radima Zenkla

K. RÛÏiãka a R. Zenkl na Masaryktownu
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ãeské knihkupectví
Nejroz‰ífienûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû

ZAÎÁDEJTE  SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

Profile

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

pfiedstavami o ní. Patfiil Radim Zenkl mezi
dítka ·tûstûny anebo si musel svÛj post
vybojovat sám? „Myslím si, Ïe je v tom
tro‰ka obojího, pfiipravenému ‰tûstí
pfieje,“ fiíká opût s tím sv˘m odzbrojujícím
úsmûvem, aÏ ãlovûk musí mít pocit, Ïe
vlastnû vypracovat se na ‰pici ‰pic ve
hraní na hudební nástroj, v jehoÏ umûní
se pasují muzikanti celé Ameriky a svûta
v národní soutûÏi s mezinárodní úãastí, je
opravdová brnkaãka. V tom roce 1992
Radim obstál zase na v˘bornou a stal se
tak ‰ampiónem ve hfie na mandolínu… v
muzice, v jejímÏ rytmu houpají maminky
malé Ameriãánky v kolébce jiÏ po
generace.
Nûjak˘ ãas trvalo vyfiizování papírÛ, pak

jej pustily úfiady ven jen na tfii t˘dny jako
turistu a pak si vybojoval moÏnost tam
zÛstat. A to je ten moment, kdy zaãal s
profesionálním hraním. Zaãínal v metru s
klasick˘mi skladbami, nabízel se po
restauracích a hospodách, dával
soukromé lekce, hrál v mandolínovém
orchestru v Kalifornii a na Ïiv˘ch
koncertech pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech. A
pak pfii‰la CD. „To mi myslím hodnû
pomohlo,“ tvrdí mandolinista. „A myslím
si, Ïe mi také pomohlo, Ïe jsem hrál jako
sólista, coÏ není obvyklé. Ale má to fiadu
v˘hod, hlavnû se nemusíte starat o celou
kapelu, mít k ní zodpovûdnost vydûlat
nûjaké peníze…“ PfiipomeÀme si jen, Ïe
k tûm nejznámûj‰ím patfií první album
Mandolin Parade (které je souãasnû první
mandolínové album, které bylo v âR
vÛbec kdy vydáno), dále Galactic

Mandolin se tfiinácti originálními sólov˘mi
skladbami, Czech It Out obsahuje
originální ãeské a slovenské tradiãní
melodie na sólovou mandolínu,
mandocello a mandolin banjo.
Následovalo CD String&Wings a
nejnovûj‰í Restless Joy.
Na první pohled by se mohlo zdát, Ïe

v˘chodní styl hudby bude Radimovi na
obtíÏ. Proto se soustfiedil na bluegrass,
jazz, swing, country… „A bylo to vlastnû
americké obecenstvo, které si pfiálo,
abych zahrál nûco z domoviny. A já jsem
si uvûdomil, Ïe vlastnû nic neumím. Îe ty
skladby a písniãky, které znám, znám ze
‰koly nebo z rádia, ale Ïe jsem je opravdu
nikdy nehrál. Tak mû sami Ameriãané
inspirovali k tomu, abych se na nû zamûfiil,
a nadchnul jsem se natolik, Ïe se uÏ
nechci nikam jinam vracet.“
A dostali jsme se ke dvojici, která ov‰em

jen zdánlivû jako by spolu ani neladila:
hudba a byznys. „V podstatû mi to nevadí,
pochopil jsem, Ïe je to nutnost. Kdybych
v tom smûru nûjak nepostupoval, tak
bych nemohl ani tolik hrát. âlovûk se to
snaÏí balancovat: kolik hudby - kolik
byznysu, jsou to dvû nezávislé veliãiny -
nakonec ale spolu hodnû souvisejí. A tak
jsem chvilku booking agent, kter˘ se musí
postarat o to, aby jej lidi sly‰eli na
koncertech. Mám nûjakou vizi, Ïe to
v‰echno budu moci ãasem pfiedat
nûjakému agentovi, kter˘ to bude pro mû
dûlat, i kdyÏ dnes vím, Ïe ne vÏdycky to
agent zafiídí lépe neÏ já sám. Silné
agentury neberou kaÏdého, jen ty, které

uÏ je v podstatû ani nepotfiebují, protoÏe
je o nû trval˘ zájem. Ale v podstatû mi to
nevadí, jsem s tím vyrovnán a vím, Ïe to
tak musí b˘t. A byznys je také kreativní
proces - pofiád vás nutí hledat nûco
nového. Funguje to. A jsem pfiesvûdãen˘,
Ïe také proto, a tomu vûfiím, Ïe to, co se
snaÏím prodávat není podfuk, ale nûco,
co má hodnotu, cenu pfiinejmen‰ím onûch
25 let, které jsem do toho uÏ dal.“
V souãasné dobû - musím to tak vyjádfiit,

protoÏe Radim si pfiibírá kaÏdou chvilku
nûco nového - je jeho hlavním hudebním
nástrojem mandolína, potom rÛzné
variace mandolínové fiady, jako je
mandocello, oktávová mandolína ãi
pfiedchÛdkynû bazouki, a kytara. “Ale
pfied ãtyfimi lety jsem objevil dechové
nástroje, speciálnû flétny a pí‰Èaly, a to
mû hodnû okouzlilo, je to nûco jiného neÏ
mandolína, takÏe mû to i doplÀuje,
pomáhá s hraním a roz‰ifiuje obzory.
SnaÏím se hrát na rÛzné druhy etnick˘ch
lidov˘ch fléten rÛzn˘ch zemí.” A dovolila
bych si jeho skromnou odpovûì doplnit o
to, co jsem sly‰ela nejen já: své
posluchaãe na Masarytownu potû‰il ãi
pobavil hrou na dvoustrunné ukulele
(normálnû je ãtyfistrunné), pfiedvedl hru
na kravsk˘ roh (nástroj z dob VikingÛ),
ukázal, jak se hraje na rÛzné druhy
indiánsk˘ch fléten, pak na flétnu zvanou
dvojaãka, na flétnu koncovku (která nemá

dírky), a na irské pí‰Èaly. A vévodil - nejen
sv˘m exotick˘m názvem - australsk˘
didjeridoo, jeden to z nejstar‰ích nástrojÛ
vÛbec.
MuÏ, jenÏ dosáhl jiÏ v‰eho: slávy, penûz,

zájmu, mistrovství ve svém oboru, jeho
kalendáfi je naplnûn˘ od prvního ledna po
jedenatfiicát˘ prosinec… ovládá jazyk
zemû, kde na‰el svou budoucnost,
pfiesáhl hranici kum‰tu hraní na hudební
nástroj … co dále, co více si pfiát? “Dávno
uÏ nemám ty ‰ílené sny b˘t nejlep‰í,
nejrychlej‰í apod., v‰echno pokroãilo,
mnoho snÛ se mi splnilo. Nemám Ïádné
‰ílené kariérové pfiedsevzetí. Chci
pûstovat dobrou hudbu a mít z toho radost.
A chtûl bych si najít ãas na hledání nov˘ch
vûcí. Chtûl bych zÛstat muzikantem, Ïít
klidn˘ a vyrovnan˘ Ïivot, ãasem mít
rodinu…?
Ano, rodina, to je stále je‰tû ten

nesplnûn˘ (ale ne nesplniteln˘) sen. Ale
tímto smûrem ná‰ profesionál pfiíli‰
nespûchá. V‰echno má svÛj prav˘ ãas. A
jak se sám doznal: „… volil bych âe‰ku…“
A ptáte se se mnou: Pane Zenkle, jste

‰Èastn˘ ãlovûk? „Jsem…“ a více neÏ
sly‰et slova byl vidût úsmûv pfiíjemného
ãlovûka, kter˘ dobfie ví, o ãem hovofií.

Vûra Kohoutová
***

Madeleine Korbel Albright pozdravuje torontské krajany
V rámci pofiadu pfiedná‰ek nazvaném Mimofiádné Ïivotní zku‰enosti v˘znamn˘ch Ïen
Severní Ameriky v Roy Thomson Hall v Torontu mûla 17. kvûtna 2004 pfiedná‰ku
Madeleine Albright. Tato mimofiádná osobnost byla ãtyfiia‰edesátou státní tajemnicí
Spojen˘ch státÛ a první Ïenou v této funkci. V dûjinách vlády Spojen˘ch státÛ zaujímala
jako Ïena nejvy‰‰í pozici. O její práci a zásluhách si mÛÏete pfieãíst v autobiografii Madame
Secretary - A Memoir. Tato kniha vy‰la v pfiekladu také v âeské republice.

Ve své pfiedná‰ce Madeleine Albright uvedla, Ïe se narodila v âeskoslovensku. Je
zajímavé, Ïe její disertaãní práce v Americe byla na téma Role zpravodajství v âSR v roce
1968. Bylo milé sly‰et, Ïe jejím vzorem v politice byl Václav Havel.

Pfied pfiedná‰kou pfiedaly paní Albrightové
pozdrav âeského a Slovenského sdruÏení v
Kanadû Radmila Locherová, jednatelka
Ústfiedí a pfiedsedkynû torontské odboãky, a
dr. Magdalena Krondlová. Ta za druhé
svûtové války pracovala v Lond˘nû v
zahraniãním exilovém oddûlení dr. J. Korbela,
otce Madeleine Albright. Dotyãné doufaly,
Ïe budou moci pfiedat pozdrav osobnû. Pfiání
se jim nejen splnilo, ale Madeleine Albright
je pozvala do salónku, kde s nimi velice
pfiátelsky hovofiila témûfi patnáct minut a to
bezvadnou ãe‰tinou. Ptala se na krajansk˘
Ïivot v Torontu. Delegátky jí sdûlily, Ïe v
ãervnu âSSK pofiádá kongres v Britské
Kolumbii, dále MasarykÛv ústav v Torontû
kaÏdoroãnû pofiádá âesk˘ a Slovensk˘ den a
Sokol Kanada sokolsk˘ Slet. Její reakce byla
velice pozitivní a poslala pozdrav v‰em
torontsk˘m krajanÛm. O vztahu k rodné zemi
hovofiila dále skuteãnost, Ïe jedna ãlenka
jejího doprovodu pozdravila delegátky
ãesk˘m “Dobr˘ den” a druh˘ ãlen pocházel z
ãeské rodiny a vzpomínal, Ïe chodíval jako
mal˘ chlapec s rodiãi na Masaryktown. Pfii
poslední otázce z obecenstva na emocionální
problém emigrantÛ, Madeleine Albright
pfiiznala setrvávající vazbu na rodnou zem,
pfii ãemÏ vyjádfiila velké potû‰ení, Ïe si mohla
popovídat ãesky s dvûma ãesk˘mi Ïenami,
které ji pfii‰ly pfied pfiedná‰kou pfiivítat. Cel˘
projev byl mimofiádnû vtipn˘ a informativní,
coÏ obecenstvo zfiejmû ocenilo, soudû podle
ovací na konci programu.

rl,mk
***

M. Albright a M. Krondlová v Torontû
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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

Freedom Paradise
Místo, kam jsme se poãátkem dubna
(2004) vydali dosti vûrnû odpovídá svému
jménu. Nalézá se asi 125 km jiÏnû od
Cancunu, Yucatan, Mexiko. Na rozdíl od
vût‰iny resortÛ leÏících na v˘chodním
mexickém pobfieÏí, k tomuto nevede od
dálnice dokonale vybetonovaná nebo
asfaltová silnice, ale docela obyãejná
pra‰ná cesta pfiipomínající mírnû polní
cesty na ãeském venkovû.
V dobû na‰eho, Ïel krátkého, pobytu byl

to skuteãn˘ ráj. Pouze 152 obytn˘ch
jednotek vkusn˘ch a dvoupodlahov˘ch
pfiímo na pláÏi, s verandou nebo balkonem
a jen do tfietiny obydlen˘ch! Dva malé
bazény, dva bary na pláÏi, tenisov˘ kurt,
volejbalová síÈ na pláÏi, na níÏ mnohdy
jsme se povalovali témûfi sami. Del‰í
cesta z cancunského leti‰tû na místo
byla kompenzována tímto klidem.
V prÛbûhu pobytu opakovala se jiÏ dosti

známá scenerie: u volejbalové sítû nikdo,
na tenisovém kurtû také nikdo. Jen na
kajacích vydávali se pfiíznivci snorklování,
jeÏ nabízelo se dvûstû, tfiista metrÛ od
bfiehu. KdyÏ mû spatfiil místní elektrikáfi s
raketou, poÏádal mû o hru a ukázal se
jako dobr˘ tenista; den nato ale hru odfiekl
sdûlením, Ïe má utrum, neboÈ
zamûstnanci se takto s hosty nesmûjí
bavit (je také moÏné, Ïe jsem mu nenabídl
peníz, neboÈ byl elektrikáfiem, nikoli
profesionálním tenistou. Slíbil jsem mu to
pro pfií‰tí hru, ale uÏ asi respektoval rozkaz
‰éfa).
Teprve potíÏ bylo pfiimût personál k

postavení pingpongového stolu,
nalézajícím se mezi slíben˘mi atrakcemi
resortu. MoÏná, Ïe tûchto nûkolik
nedostatkÛ zcela souhlasí s pojmem ráje,
kde jak víme, také nebylo v‰echno docela
v pofiádku.
Jídlo bylo dobré a v hojnosti, stejnû jako

nápoje zdravé stejnû jako alkoholické.
Poãasí sluneãné a osmadvacet stupÀÛ
Celsia se díky pfiíjemnému vánku od mofie
velmi dobfie sná‰elo. Je to bájeãn˘ pocit
leÏet na pláÏi (a nemusí to b˘t ani na
daleké Tahiti tfieba) a v dohledu jen tu a
tam Ïiváãek, jinak nekoneãnost oblohy
ozdobené bûlostn˘mi chuchvaleãky
ne‰kodné oblaãnosti, modravé mofie,
bûlostn˘ písek pfiizdoben˘ krasavicemi
palem. Ten pocit pohody ani
nenaru‰ovaly ostrÛvky korálÛ a fias v
jinak bílém písku dna, aã lépe by bylo bez
nich, jak vysvûtleno dále.
Malou pozoruhodností nedaleko resortu

jsou dvû tÛnû v mofiském dnû asi dvacet
metrÛ od bfiehu. Z jedné vyvûrá sladká
voda studená, z druhé, kde okolní dno je
jako v termálních lázních, voda horká. K
tûmto místÛm pfiivedl nás mlad˘
zamûstnanec resortu, ponofiil se po hlavû
do tÛnû studené, ohlásil hloubku kolem
tfií metrÛ, varoval od napodobení
nûkter˘m z nás pfied podobn˘m kouskem
v tÛni horké a cestou zpût s úsmûvem
ukládal do pásu kolem pasu bankovky
udûlené mu za sluÏbu.
Do mûsteãka Playa del Carmen je to z

místa, kde ona obyãejná cesta k resortu
konãí u dálnice ã. 307, asi 50 km. Oproti
star˘m autobusÛm rÛzné velikosti jak je
znám z Puerto Vallarty nebo Bara de
Navidadu, dopravu tady obstarávají
novûj‰í klimatizované mikrobusy, které
zastavují v podstatû kdekoli na znamení.
Mají ale pomûrnû omezen˘ vstup na jedné
stranû a to i k nejzadnûj‰ím sedadlÛm,
zdroj to nezbytného posunování
osazenstva. Jízdné se platí aÏ pfii v˘stupu
a jak si fiidiã pamatuje kde kdo nastoupil,
nevím. Jízdenky neexistují. Ke kolizi mezi
fiidiãem a cestujícím stran jízdného bûhem
na‰ich ãtyfi jízd nedo‰lo. Zajímavé je, Ïe
cesta do Playa del Carmen, onûch 50 km
od na‰eho místa, stojí jen 20 pesos (2
dolary US) a k ruinám v Tulum, asi 8 km,
deset pesos, tedy neúmûrnou poloviãku.
Mûsteãko Playa del Carmen neli‰í se

nijak od jin˘ch mexick˘ch mûsteãek...
jedna hlavní tfiída vûnovaná turistÛm (5
Avenida) s nespoãtem krámkÛ a
obchÛdkÛ a s majiteli vybízejícími k
náv‰tûvû a nákupu, téÏ vût‰í obchodní
dÛm je tady, banka a nechybí ani
McDonalds. Budovy jsou nízké, ulice k
sobû kolmé.
Z pfiístavu jezdí dosti ãasto ferry na

ostrov Cozumel, jehoÏ nejvy‰‰í budovy
lze na obzoru zahlédnout z bûlostné pláÏe
vedle pfiístavi‰tû. Na té se slunilo nûkolik
krasavic nejen s pûkn˘m, ale obnaÏen˘m
poprsím, dle mého odhadu nikoli
silikonov˘m.
Ruiny v Tulum nav‰tívili jsme bez váhání

stejnû jak pfied nûkolika lety. Tato
archeologická pozoruhodnost datovaná
z mayského postklasického období
(A.D.900-1512) rozkládá se doslova nad
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1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4
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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

Zlatá Praha a JiÏní âechy
za 2225 dolarÛ - vãetnû  cestovného

16.-25. záfií 2004
Praha je mûstem architektonick˘ch pokladÛ. Budovy a ulice zrcadlí v‰echny styly a

umûlecká období. Známé panoráma PraÏského hradu je oznaãováno jako jedno z
nejkrásnûj‰ích na svûtû.  V jiÏních âechách

nav‰tívíme mimo jiné âeské Budûjovice, romantick˘
zámek Hluboká a fascinující romantické mûsto

âesk˘ Krumlov. Prvotfiídní ubytování v
dvoulÛÏkov˘ch pokojích.  KaÏd˘ den snídanû a

veãefie.  Tfiikrát obûd. Let s âSA.

Pro dal‰í informace kontaktujte StáÀu:
 Tel.: 905/274-2597;
Fax: 905/274-2599

E-mail: royaltravel@on.aibn.com
www.royaltravel.net

modr˘mi vodami Karibského mofie.
V nepfiíli‰ dalekém okolí na‰eho

Freedom Paradise nalézá se je‰tû nûkolik
dal‰ích míst hodn˘ch pozornosti (pfied
nimiÏ jsme ale dali pfiednost slunûní na
pláÏi). Xcaret nebo Xel-ha ãi Acumel
nabízejí archeologické pozoruhodnosti
spolu s tropickou faunou a kvûtenou.
Exotiku místa mûla moÏnost okusit moje

Ïena. Pfii snorklování a po nûm pfii v˘stupu
na kajak (hloubka asi 200 metrÛ od bfiehu
není nijak znaãná) ‰lápla na korálov˘
útes a snaÏíc se vyhnout nepfiíjemnému
kontaktu ustoupila tak, Ïe stoupla na
mofiského jeÏka, moÏná i dva. NeboÈ
kdyÏ jsem od baru na pláÏi vidûl chvatn˘
její návrat s pfiítelkyní na bfieh a po pfiistání
usly‰el volání o pomoc, pfiibûhl jsem a
spatfiil nohu choti nejen na chodidle, ale
i kolem kotníku ozdobenou nespoãtem
ãern˘ch bodÛ.
Personál resortu dostavil se hbitû ba s i

radou, Ïe v takovém pfiípadû nejlep‰í
pomocí je úleva známá pod ãíslem jedna
a to pfiímo na zranûné místo. Rada byla
rychle zmûnûna na jinou, pouÏitou:
octovou kÛru. Pr˘ se po ní bolest zti‰ila
okamÏitû, informovala Ïena.
Asi za tfiicet minut dostavil se mlad˘

mexick˘ lékafi s pomocníkem. Dal choti
injekci a prá‰ky, ujistil jí i mû o tom, Ïe
ostny netfieba vyndat, vstfiebají se, tûlo si
samo poradí, vypsal úãet na 105
americk˘ch dolarÛ a s pomocníkem po
boku se porouãel.
Mûl pravdu, bolest polevovala, aã

pomaleji neÏ pfiedpovûzeno. Nicménû jiÏ
na druh˘ den po nehodû Ïena si docela
slu‰nû vykraãovala po pláÏi za obdivu
nûkolika pláÏov˘ch sousedÛ.
Jistá chmura padla na tuto náv‰tûvu

Freedom Paradise díky letecké
spoleãnosti Sky Service. Vyznaãuje se
nejmen‰ím prostorem pro pasaÏéry a
nevaln˘m obãerstvením, posuzováno
mou cestovní zku‰eností. Navíc nabízí
moÏnost zamluvení sedadla (jedna cesta
20 dolarÛ na pasaÏéra). Uãinili jsme tak
s poÏadavkem na sedadla pokud moÏno
dál od WC a kfiídla. Na cestû zpáteãní
takto za peníz obslouÏeni sedûli jsme v
nejtûsnûj‰í blízkosti tfií WC a na‰e sedadla
nedala se sklopit, neb se opírala o stûnu
jednoho z onûch zafiízení.
Moje oprávnûná Ïádost (po návratu) o

vrácení dvakrát dvaceti dolarÛ za toto
zpáteãní rezervovací fiasko je dosud
zdárnû leteckou spoleãností ignorována.
Radím tedy uÏít linku jinou ...

Vladimír Cícha-Vancouver
***
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High Park Cycle
& Sports

32 let v Torontu

2878 Dundas St. W.
(Západnû od Keele St.)

Carrier

Klimatizace a vytápûní

ARMADALE HEATING
AND COOLING

Servis, instalace a opravy
Hovofiíme ãesky!

Roman
Chmielewski

Bus: 416/767-4969
Cell: 416/254-1172

Mistrovství Evropy v kanadské televizi
Kanadské televizní spolecnosti TSN a FOX Sports World Canada
pfiipravily pfiímé pfienosy témûfi ze v‰ech utkání. TSN pfiinese pfiím˘
pfienos z utkání âR-Loty‰sko 15. ãervna v 11:30, utkání âR-
Nizozemsko bude 19. ãervna na TV Fox od 14:45 (repríza na TSN v
21 hodin). 23. ãervna je pak utkání âR-Nûmecko na TSN v 14:30
(repríza na stejné stanici od 19 hodin).

Program ME:
12.6. (so): 11:30 (19:00) Portugalsko-¤ecko a 14:30 (21:00) ·panûlsko-Rusko.
13.6. (ne): 12:00/F (17:00) ·v˘carsko-Chorvatsko a 14:30 (20:00) Francie-Anglie.
14.6. (po): 11:30 Dánsko-Itálie a 14:30 ·védsko-Bulharsko.
15.6. (út): 11:30 âesko-Loty‰sko a 14:30 Nûmecko-Holandsko.
16.6. (st): 11:30 (19:00) ¤ecko-·panûlsko a 14:30 (21:00) Rusko-Portugalsko.
17.6. (ãt): 12:00/F (15:00) Anglie-·v˘carsko a 14:45/F (19:00) Chorvatsko-Francie.
18.6. (pá): 12:00/F (19:00) Bulharsko-Dánsko a 14:30 Itálie-·védsko.
19.6. (so): 12:00/F (19:00) Loty‰sko-Nûmecko a 14:45/F (21:00) Holandsko-âesko.
20.6. (ne): 14:45/F (19:00) ·panûlsko-Portugalsko a 16:45 (21:00) Rusko-¤ecko.
21.6. (po): 14:30 (19:00) Chorvatsko-Anglie a 16:45 ·v˘carsko-Francie.
22.6. (út): 14:30 (19:00) Itálie-Bulharsko a 14:45 (21:00) Dánsko-·védsko.
23.6. (st): 14:30 (19:00) Nûmecko-âesko a 16:45 (21:00) Holandsko-Loty‰sko.

Ve dnech 24.-27. 6. se hrají ãtvrtfinálová utkání. 30. 6. a 1.7. se
hraje semifinále. Finále je pak na pofiadu v nedûli  4. ãervence
2004. Pfienosy tûchto zápasÛ jsou stanoveny vût‰inou na 14:30.
Písmenem F jsou oznaãeny pfienosy na TV Fox, ostatní pfienosy
jsou na TSN.

XI. SLET SOKOLSKÉ ÎUPY KANADSKÉ
23. - 27. ãervna 2004 v Torontu

Pofiad sletu
Stfieda 23. ãervna

19:00: Slavnostní zahájení sletu - Etobicoke Centennial Park, 590 Rathburn Road
âtvrtek 24. ãervna

08:00: Tûlocviãné závody Ïensk˘ch sloÏek, Seneca College, 1760 Finch Avenue West
SoutûÏ v odbíjené muÏÛ, University of Toronto in Scarborough, 1265 Military Trail

Pátek 25. ãervna
08:00: Tûlocviãné závody muÏsk˘ch sloÏek Seneca College, 1760 Finch Avenue
SoutûÏ v odbíjené Ïen - University of Toronto in Scarborough, 1265 Military Trail
18:00: Veãer závodníkÛ Masaryktown, 450 Scarborough Golf Club Road
19:00: Sletov˘ banket - Grand Richmond Room, Sheraton Parkway North 600: Highway 7
East, Richmond Hill

Sobota 26. ãervna
09:00: Závody v plavání, Etobicoke Olympium, 590 Rathburn Road
14:00: Závody v lehké atletice Etobicoke Centennial Park Stadium, 56 Centennial Park Road
19:00: Veãer vítûzÛ a tanec East Grand Richmond Room, Sheraton Parkway North 600:
Highway 7 East, Richmond Hill
20:00: Sletová veselice East Vaughan Room, Sheraton Parkway North, 600: Highway 7 East,
Richmond Hill

Nedûle 27. ãervna
08:00: Zkou‰ky v‰ech sloÏek - Etobicoke Centennial Park Stadium, 56 Centennial Park Road
14:00: Hlavní sletové vystoupení, Etobicoke Centennial Park Stadium, 56 Centennial
Park Road

Informace a objednávky vstupenek:
(905) 884-9829, E-mail: janous@pathcom.com

Toronto, Ontario
Tel.: 416/614-6689

Kola, sportovní potfieby
Prodej, servis, pÛjãovna, v˘mûna.

Hike 2004
Tradice jsou dobrá vûc, obzvlá‰tû kdyÏ
pomáhají  zachovat kulturu, zlep‰it  zdraví
anebo vztahy mezi lidmi. Na‰e v˘roãní jarní
vycházka  by ráda kandidovala v tûch
posledních dvou kategoriích  a proto se i
letos  hodláme vydat na jiÏ desát˘ v˘let do
pfiírody. Souãástí  v˘bavy kaÏdého  úãastníka
by mûla b˘t dobrá obuv, láhev vody, postfiik
na  komáry a svaãinka.  Jako v minulosti
StaÀkovi zvou na závûr úãastníky na  opékané
bufity a ovocn˘  punã (pokud si nepfiinesete
nûco lep‰ího).  Sraz je pfiesnû v 9:45 na
stejném místû jako vloni: na  parkovi‰ti
obchodu  Zellers na Stone Road Mall v
Guelphu, nejblíÏe ke  kfiiÏovatce Stone Road
a  Scottsdale Street (naproti Holiday Inn).
Stone Road  kfiiÏuje HWY 6 (Hanlon
Expressway), od kfiiÏovatky pak jen jeden
blok smûrem na  v˘chod.  Datum: sobota 12.
ãervna 2004  V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
odloÏíme v˘let na nedûli  13. ãervna. Proto
Ïádáme, aby se zájemci pfiedem pfiihlásili na
ãísle (519)  821-7996.

Pfiíprava na ME
âR-Bulharsko 3:1

PRAHA - Sport.cz- Ponûkud ospal˘ zaãátek
utkání na promáãené Letné okofienily spí‰
neÏ fotbalová paráda ostfiej‰í stfiety a
slovensk˘ sudí Stredák vytahoval hned v
prvních osmi minutách dvakrát Ïlutou kartu.
âe‰tí fotbalisté v prvních minutách udávali
tempo hry, naráÏeli ov‰em na pozornou
obranu BulharÛ.  Od patnácté minuty se
zaãali prosazovat i hosté. Berbatov elegantní
patiãkou udrÏel míã ve hfie na hranici
brankové ãáry, Lazarov na‰el pfiesnû
Jankoviãe, jehoÏ stfielu zblízka ale ãesk˘
gólman vyrazil. O chvíli pozdûji zahrozil
Dimitrov, ránû trestající zaspání domácí
obrany ov‰em scházela pfiesná mu‰ka.
Velmi blízko úvodnímu gólu utkání byl Koller,
jeho hlaviãce po rohovém kopu Poborského
scházely centimetry. Podobnû dopadly i dal‰í
akce Brücknerova v˘bûru, kter˘ se v sílícím
de‰ti rozehrával pomûrnû ztûÏka. V závûru
poloãasu pfiekvapil na druhé stranû domácí
obránce rychl˘m prÛnikem Dimitrov, jehoÏ
pfiesnû na‰el Lazarov, âech ale situaci
mazácky pohlídal a profiídlé tribuny v Toyota
Arenû se tak v první pÛli gólu nedoãkaly.
Po pfiestávce trenér Brückner poslal do hry
Milana Baro‰e, Marka Heinze a Reného
Bolfa, v brance vystfiídal âecha SparÈan
Jaromír BlaÏek. A Heinz s Baro‰em upekli
po necel˘ch deseti minutách dlouho
oãekávanou branku.
Ostravsk˘ kanon˘r zleva pfiesnû naservíroval
míã podél bulharské obrany Baro‰ovi, kter˘
se nem˘lil a roztleskal Letnou.  Fanou‰ci na
Letné se ale doãkali záhy druhé branky, kdy
se v ‰estnáctce parádnû uvolnil Pla‰il a
neomylnû poslal míã mezi nohama
bulharského gólmana do sítû.
I u dal‰í branky ãesk˘ch fotbalistÛ byl stfiídající
hráã. Lokvenc chvíli po svém pfiíchodu na
hfii‰tû pfiiÈukl míã Rosickému a ten z první
pfiíleÏitosti pfiekvapil brankáfie hostÛ. Domácí
v˘bûr vedl zápas do vítûzného konce, ãisté
konto ale nakonec neudrÏel, kdyÏ v
nastaveném ãase zkazil BlaÏkovy statistiky
Petkov.
Poslední pfiípravn˘ zápas ãeká Brücknerovy
svûfience v nedûli na teplick˘ch Stínadlech,
kde pfiivítají fotbalisty Estonska.
Poloãas: 0:0. Branky: 54. Baro‰, 74. Pla‰il,
84. Rosick˘ - 90. M. Petkov. Rozhodãí:
Stredák - Mu‰ák, Csabay (v‰ichni
Slovensko). ÎK: ·micer - PaÏin, Christov.
Diváci: 6627.
âesko: âech (46. BlaÏek) - Grygera,
Rozehnal (46. Bolf), Ujfalu‰i, Jankulovski
(72. Mare‰) - Rosick˘, Galásek (70. T˘ce),
Nedvûd (81. Lokvenc, 90. Vachou‰ek) -
Poborsk˘ (46. Heinz), ·micer (70. Pla‰il) -
Koller (46. Baro‰). Trenér: Brückner.
Bulharsko: Zdravkov (63. Ivankov) - V.
Ivanov, Kirilov, PaÏin (76. Zagorãiã), I. Petkov
(63. Stojanov) - Dimitrov (46. M. Petrov), S.
Petrov, Jankoviã (70. M. Petkov), Christov
(76. Borimirov), Lazarov (46. Pejev) -
Berbatov (76. Manãev). Trenér: Markov.

Pokud nûkdo mÛÏe
poskytnout bydlení dvûma
mlad˘m chlapcÛm a jedné
dívce, náv‰tûvníkÛm z âR,

bûhem léta, aÈ nám  zavolá do
redakce 416/530-4222.

Slovenská fotbalová
liga CorgoÀ

31. kolo (19.5. - dohrávka) Inter-Îilina
1:1 a Trnava-Dubnica 3:0.
32. kolo (22.5.): B. Bystrica-Trnava 6:0,

Dubnica-Inter 2:0, Púchov-RuÏomberok
1:0, Slovan-PetrÏalka 1:2, Îilina-Trenãín
3:0.
33. kolo (25. 5.): RuÏomberok-Îilina

0:3, Inter-B. Bystrica 1:2, Trenãín-
Dubnica 1:0, Púchov-Slovan 1:1, Trnava-
PetrÏalka 1:0.
34. kolo (2.6.): Îilina-Púchov 2:0,

Dubnica-RuÏomberok 0:1, PetrÏalka-
Inter 3:0, B. Bystrica-Trenãín 2:2, Slovan-
Trnava 0:1.

***

Tabuºka
1. Îilina 34 16 12 6 61:35 60
2. B. Bystrica 34 16 12 6 53:35 60
3. RuÏomberok 34 14 9 11 49:44 51
4. Trnava 34 14 8 12 43:44 50
5. Trenãín 34 13 9 12 34:37 48
6. Dubnica 34 12 8 14 40:41 44
7. PetrÏalka 34 9 14 11 38:38 41
8. Inter 34 10 9 15 34:43 39
9. Púchov 34 10 8 16 33:49 38
10. Slovan 34 6 11 17 36:54 29

Zázrak Slovana
sa nepodaril

Zvykne sa hovoriÈ, Ïe remíza niã nerie‰i
- v˘sledok zápasu Púchova so Slovanom
bol v˘nimkou. Domácim staãil bod na
záchranu v súÈaÏi, ktorú po nerozhodnom
v˘sledku opú‰Èa Slovan. Trénerovi
Vladimírovi Goffovi po stretnutí logicky
príli‰ do reãi nebolo: “·koda, Ïe som

nemal väã‰í priestor na oÏivenie muÏstva.
Pracovali sme v bodovej ãasovej tiesni.
V priebehu piatich dní sme odohrali dva
dôleÏité a ako sa ukázalo aj kºúãové
zápasy. Pre záchranu sme urobili v‰etko,
ale zázrak sa jednoducho nepodaril.
Goffov náprotivok Milan Le‰ick˘ netajil
prekvapenie, Ïe o vypadávajúcom sa
rozhodlo uÏ tri kolá pred koncom. “Myslel
som si, Ïe so Slovanom budeme súperiÈ
aÏ do posledného kola. Je mi síce ºúto,
Ïe klub s tak˘m menom opú‰Èa najvy‰‰iu
súÈaÏ, ale ak by neexistoval súãasn˘
Slovan, moÏno by sa nám ligu pre Púchov
zachrániÈ nepodarilo.”

***

Anketa
Zatím jsme nedostali dost odpovûdí
pro na‰i anketu, proto Vás znovu
prosíme o Va‰e tipy.
Otázka pro ãíslo 12 Kdo bude mistrem
Evropy ve fotbale? Tentokrát je dost
ãasu a proto mÛÏete odpovûdi poslat e-
mailem na adresu satellite1-
416@rogers.com nebo faxem na ãíslo
416/530-0069 mezimûstsky na ãíslo 1-
877-333-6371.


