Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
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Veãer s vÛní heﬁmánku

Povídání o olympiádû
S olympiádami je to jako s islandsk˘mi gejzíry. Pﬁicházejí
pravidelnû, vÏdy jsou mohutné. Oãití svûdci tvrdí, Ïe jsou
nejvût‰í a nejkrásnûj‰í. Vût‰inou je pﬁedchází nûjak˘ ten
skandál. Obyãejnû pak pﬁi zahajovacím ceremoniálu
rozhodãí a závodníci slíbí na svou ãest, Ïe budou
rozhodovat a závodit poctivû a Ïe nepouÏijí dopingu. Pak
se hodnû diskutuje o tom, proã tomu tak nebylo, ale Ïe jiÏ
pﬁí‰tû to bude jiné a nûjakého závodníka ãi rozhodãího
po‰lou pro v˘strahu domÛ. Nakonec si pﬁece jen poplácáme
po ramennou, Ïe jsme to zvládli, Ïe zvítûzili ti nejlep‰í, ale
Ïe nebylo dÛleÏité zvítûzit, ale zúãastnit se. Rozdûlí se
medaile, olympijsk˘ oheÀ zhasne a máme zase na klid
nárok aÏ do pﬁí‰tí olympiády.
Spokojeni jsou závodníci, poﬁadatelé, televizní
spoleãnosti, firma Coca-Cola, banky, které vydávají
kreditní karty i televizní diváci, kteﬁí kreditní karty
nemuseli vytáhnout z penûÏenky a v teple domova mûli
v‰e jako na dlani. Spokojenost je na v‰ech stranách.
Pro jistotu bych zavedl nûkolik dal‰ích disciplin jako
nejdel‰í interview s nejménû v˘znamn˘m funkcionáﬁem
(velkou ‰anci by mûla CBC). Zde by se kromû ãasu (jak
dlouho trvalo interview) hodnotilo i to, jak dlouho je
dotyãn˘ funkcionáﬁ mimo sluÏbu. Dal‰í disciplinou by
mohlo b˘t, která televizní spoleãnost dokáÏe udrÏet své
vysílání etnicky nejãist‰í (CTV). Zde by se dávaly trestné
body za kaÏdého cizího borce, kter˘ se jen na zlomek
vteﬁiny mihne na obrazovce.
Mezi národy by se mohlo také soutûÏit v tom, kolik která
zemû vy‰le na OH novináﬁÛ, kteﬁí jsou poprvé na stadionu
a pí‰í o sportu, kter˘ je‰tû nikdy nevidûli.
Zvlá‰tní kategorii bych pﬁidûlil v soutûÏi tzv. mediálního
krasobruslení: Jednotlivé novináﬁské asociace by soutûÏily
o to, komu se podaﬁí dostat nûjak˘ ten krasobruslaﬁsk˘
skandál na první stranu. V pﬁípadû rovnosti bodÛ by
rozhodoval poãet ãlánkÛ na stranû dvû ãi tﬁi.
Ledacos se totiÏ ve svûtû sportu stane a ãlovûk, jak ãas
bûÏí, se pomalu stává pamûtníkem. Na vlastní oãi jsem
vidûl, jak mal˘ Maradona vyhrál souboji o vysok˘ míã s
anglick˘m brankáﬁem Shiltonem. Jenom jsem nepostﬁehl,
Ïe Maradona pﬁi tom jaksi pouÏil ruku. Nevidûl to ani
rozhodãí. Marnû se anglick˘ gólman rozãiloval. Branka
platila, pﬁestoÏe záznam jasnû ukázal, Ïe Shilton mûl
pravdu.
Zbyteãnû chtûl Dominik Ha‰ek ve finále Stanley Cupu,
aby se rozhodãí podívali na videozáznam. Nepodívali se
a Stanley Cup v roce 1999 putoval do Dallasu. Opût jsem
si tohoto nedopatﬁení nev‰iml, ale z televizního záznamu
to bylo jasné. V˘sledek platil.
Na olympiádû a v krasobruslení tomu v‰ak mÛÏe b˘t
zcela jinak. Rozhodãích je zde nûkolik a ti mezi sebou
je‰tû pﬁed zahájením soutûÏe dohadují strategii: „KdyÏ vy
nám pﬁihodíte nûjak˘ ten bodík, my zase pﬁimhouﬁíme oãi
nad nûjakou tou chybiãkou.“ JenÏe i to má svÛj limit.
Nechci ﬁíci, Ïe rozhodãí jsou neúplatná neviÀátka, ale
moÏná, Ïe ‰lo pﬁi leto‰ním „krasobruslaﬁském skandálu“
ãistû o rozdílné pojetí dvou kultur. Zatímco rozhodãím,
pocházejícím ze Západu pﬁipadala umûlecky
nejhodnotnûj‰í jízda kanadské dvojice Salé-Pelletier,
rozhodãím z V˘chodu se líbila více ruská dvojice
BereÏnaja-Sicharulidze. Z tohoto schématu v‰ak vyboãila
francouzská rozhodãí Marie-René Le Gougne. Ta se
pﬁiklonila na ruskou stranu. (Kdo zná trochu kulturní
Pokraãování na poslední stranû.

Sylvia Galvánková

Foto: V. Kohoutová

Den se pﬁehoupl pﬁes svÛj okraj a já byla na cestû do Toronta. Tma byla dokonalá, takÏe najít bydlení
nûkde za Mount Pleasant se zdálo b˘t pomûrnû sloÏité. Vida, ani jsem se nenadala, a otvírají se dveﬁe
rodinného domku. „Bydlíme tady uÏ sedmadvacet let...,“ uvítala mû Sylvia. Po schodech, které vrzaly pﬁi
kaÏdém na‰lápnutí, to ani nebylo nepﬁíjemné. Na ãlovûka d˘chl zabydlen˘ kousíãek svûta. Docela malink˘
kousek soukromí rodiny, jemuÏ ty schody pﬁidávaly dÛvûrnou písniãku. Teplo domova se tomu také ﬁíká
v románech.
A skuteãnû, teplo domova pod lampou tû rázem jakoby objalo. Nikde ani stopy po moderních studen˘ch
krásách z kovu, skla a vybl˘skaného kamene. Malé místnosti vévodil velk˘ stÛl, opﬁen˘ krat‰í stranou o
stûnu. Po celé délce ãelní zdi knihovna s narovnan˘mi tituly snad ve v‰ech jazycích. Vût‰inou o v˘tvarném
umûní. Vévodila angliãtina a francouz‰tina. Doteky minulosti na Slovensku pﬁipomínaly ãernobílé
fotografie v hladk˘ch rámeãcích. Babiãka a dûdeãek a tetiãka a maminka... Tváﬁe na nich jsou je‰tû
pomûrnû mladé.
Zavonûl heﬁmánkov˘ ãaj. Pﬁi té zimû je to to nejlep‰í. Sylvia usedá naproti a zprvu neví, co s rukama. Jsem
zvûdavá a budu se moc ptát. Zajímá mû, jak se dûlají masky pro italskou komedii typu dell’arte, kterou bude
Nové divadlo dávat prvního bﬁezna. A jak jsi k té práci vÛbec pﬁi‰la, nemá‰ strach, Ïe se to nepovede? A
kost˘my dûlá‰ také? To je velké sousto.
„K v˘tvarné práci mám velice blízko,“ zní mûkká sloven‰tina hostitelky,” vystudovala jsem obor
kamenosochaﬁství na Stﬁední umûlecko-prÛmyslové ‰kole v Bratislavû, kam jsme se pﬁestûhovali v m˘ch
devíti letech z Ko‰ic. Babiãka mûla krám se staroÏitnostmi. Tam to v‰echno vlastnû zaãalo. Zasvûcovala
mû do tajÛ vûcí a materiálÛ, s nimiÏ obchodovala. Tam bylo nádhern˘ch vûcí,” ukazuje Sylvia na protûj‰í
stûnu, na které visí pozÛstatky. Obrázky v rámeãku ze slonové kosti, úlomky zrcadla, stﬁíbrné dekorativní
doplÀky a porcelán pﬁipomínají vﬁelost pÛvodní domoviny.
Zprvu to byly práce jednoduché, jak uÏ to u dûtí b˘vává, pozdûji, kdyÏ na lidové ‰kole umûní získala dal‰í
vûdomosti o barvách, materiálech a v˘tvarném produkování, pﬁib˘valo i na nároãnosti. „Svût se se mnou
pohnul, kdyÏ mû v PaﬁíÏi, kde jsem chtûla zkusit ‰tûstí na vysoké ‰kole v˘tvarného umûní - a studium jsem
Pokraãování na stranû 3.

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu a okolí na frekvenci 530 AM
a to od pondûlí do pátku od pÛlnoci do jedné hodiny v noci.
NezapomeÀte, Ïe pondûlní vysílání je uÏ v noci z nedûle na pondûlí.
Vysílání z pondûlí na úter˘ zaãíná jiÏ ve 23:00 hod.

E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-846-4563
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Aktualizované stránky
Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje v krajanské
komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

***
Hokej
Tﬁi hodiny po skonãení zápasu
v Torontu uvádíme nejzajímavûj‰í
rozhovory s ãesk˘mi a slovensk˘mi
hokejisty
www.nhl.satellite1-416.com

***
âSSK

âESKÉ A

Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 18:00.ß
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 Woodbridge Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30 anglicky, 10:30 slovensky.

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterysobota 17:00 hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272; 464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.
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***

Churches

âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church

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

Fax: (416) 530-0069
E-mail: abrezina4222@rogers.com
satellite1-416@satellite1-416.com
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com
PraÏská adresa: ABE/Hombre,
Po‰tovní schránka 32, 108 00 Praha 10 Tel.:
(4202/02) 74 77 74 76
Tel./ Fax/Záznamník: 74 77 09 29
•••
Ale‰ Bﬁezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.
1.60 CDN $ per line/col.
Pﬁedplatné:
v Kanadû $ 31,78+2,22 = 34,00,
pro ostatní svût CND $ 45-, US $ 33 v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK
PDF elektronicky $ 22 V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)

SLOVENSKÉ
BOHOSLU ÎBY
V TORONTù
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XLVIII. V˘roãní schÛze
Czechoslovak (Toronto) Credit Union Limited
KAMPELIâKY
se koná v nedûli 24. bﬁezna 2002 ve 14:30
v ¤ímsko-katolickém kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
Na poﬁadu schÛze jsou zprávy ﬁeditelství a v˘borÛ, schválení finanãní
zprávy, volby funkcionáﬁÛ a revizorÛ úãtÛ.
Po schÛzi obãerstvení a tradiãní bingo
Na schÛzi obdrÏí kaÏd˘ ãlen Úãet koneãné rozvahy a Úãet pﬁíjmÛ, v˘dajÛ a
nerozdûleného zisku za rok 2001. Na poÏádání obdrÏí kaÏd˘ ãlen Auditorskou
zprávu po‰tou.
Peter Heidelmayer
Milo‰ Greif
tajemník
pﬁedseda

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

***
Nové divadlo
Zpravodajství z posledního
pﬁedstavení Nového divadla a to,
co Nové divadlo chystá
www.divadlo.satellite1-416.com

***
Galerie M. Gabánkové
Asi stovka obrazÛ Marie
Gabánkové a jejích rodiãÛ
www.paintinggallery.net

***
Masarykova doplÀovací ‰kola

Pravidelná cviãení Sokola
jsou kaÏdé pondûlí (odbíjená) a kaÏdou stﬁedu (sokolská v‰estrannost)
od 20:00 do 21:45 hod.
ve ‰kole 1700 Keele Street - jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Av. W. a Keele St.
Náﬁaìov˘ tûlocvik a moderní rytmická gymnastika se konají v pátek
od 20:00 do 22:00 v tûlocviãnû Gyros Gymnastics
(12 Densley Ave. - poblíÏ Keele St a severnû od Eglinton Av. W.)
Zde je také kaÏdou sobotu cviãení Ïactva od 16:00 do 17:30.
Informace Dita a Charlie Hykelovi: (416) 223-6411.

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

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

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

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

Tel.:

416-431-9477

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

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

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

Vyuãovanie slovenského jazyka
pre deti - zdarma!!!
V sobotu od 9:30 do 12:00 hod.
v St. Andrew’s School,
145 Millbank Dr., Oakville
Informace Viera Banková:
905-337-7457.

Kalendáfi
23.2. (so)
Îupní lyÏaﬁské závody
***
23.2. (so) 11:00-14:00
V˘prodej knih
Literacy Pragensis
Celts - U Maru‰ky
***
1.3. (pá) 20:00
2.3. (so) 16:00 a 20:00
3.3. (ne) 16:00
Tﬁi v tom
Nové divadlo
J. Workman’s Auditorium
1001 Queen St. W, Toronto
***
17.3. (ne)
Velikonoãní bazar
Hala sv. Václava
***
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Czech &Slovak Institutions

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Honorary consulates of
the Czech Republic in Canada
Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
New address: #110-6130 3rd St. SE.
Calgary, AB T2H 1K4
Tel.: (403) 269-4924, fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

Toronto:
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.
Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416-226-4528, fax: 416-226-5679
E-mail: consul@canczech.com,
www.canczech.com.
Út: 16:00-18:00, ãt.: 10:00-12:00
Vancouver
Z dÛvodu váÏného onemocnûní
konzula byla ãinnost konzulátu
doãasnû pozastavena.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
in Canada
Vancouver, BC:
905 West 8th Avenue, Vancouver
V5Z lE4
Tel: (604) 732-4431. Fax: (604) 732-4439
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbla
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr Jozef Kiska Honoray Consul
Jurisdiction: Manitoba

ˆ

ˆ

zahájila, zaskoãil ‰edesát˘ osm˘ rok.
Rodiãe emigrovali do ·v˘carska, já se
pozdûji rozhodla do Kanady, kde uÏ
byl ·tefan, mÛj manÏel - otec na‰ich
dvou dcer (malíﬁ portrétista a krajináﬁ,
dnes vyuãuje malbu mj. i na George
Brown College), s nímÏ jsem se poznala
uÏ na stﬁední ‰kole,“ nelze vynechat
období pro kaÏdého emigranta
nejdÛleÏitûj‰í. „Letûla jsem z PaﬁíÏe do
Toronta. Pamatuji si to jako dnes bylo to prvního dubna a pﬁedstav si,
letadlo mi uletûlo, “ smûje se Sylvia.
Jedna vzpomínka stíhá druhou. „Z
materiálÛ jsem mûla nejradûji látku.
Znala jsem její druhy a odli‰nosti kvality.
Nakonec m˘m prvním v˘tvorem byl
módní magazín, kter˘ jsem si vyrobila
uÏ jako dítû. Milovala jsem star˘
nábytek, staré obrazy, módu 40. let.
VyrÛstala jsem v tom.“
Nu a v Kanadû jako kaÏd˘ v té dobû pÛlroãní ‰kola angliãtiny, kterou Sylvia,
na rozdíl od francouz‰tiny, pﬁedtím
neumûla. S úsmûvem si vzpomnûla na
zaãátky v 70. letech, kdy pracovala
jako display aranÏérka. Pak pﬁi‰lo
studium sochaﬁiny na torontské
univerzitû, dûjiny umûní, na oddûlení
antropologie etnografie západní Afriky,
Blízkého a Dálného v˘chodu, které ji
velice zajímaly. „Byl to dal‰í krok
seznámení se se svûtem. Doma jsem
se obeznámila s historií evropsk˘ch
národÛ, touÏila jsem tedy poznat jiné.“
Vûdomosti uplatnila ve dvacetiletém
pÛsobení v oblasti „continued
education“ a pozdûji jako v˘tvarná
instruktorka na torontském Board of
Education. Dnes pÛsobí v Unicefu.
Ale je dobré opustit minulost a vrátit
se k souãasnosti, resp. k Novému
divadlu. „Je zajímavé se probírat historií
masky, která provází lidstvo prakticky
od jeho zrození,“ pﬁechází klidn˘ch
hlasem na nové téma v˘tvarnice.
„Pracovat na maskách je nejen velice
zajímavá, ale i sloÏitá práce,“ zaãíná
mû zasvûcovat do problému Sylvia,
nic neztrácející na rozváÏném tónu.
„Je dÛleÏité si uvûdomit, kdy se masky
pouÏívaly a co mûly vyjadﬁovat.“ Jak
jsem se dále dozvûdûla, první herec si
tehdy masku do divadla pﬁinesl z
karnevalu, lidové veselice. To
znamená, Ïe masky existovaly
mnohem dﬁíve, neÏli sama komedie
dell’arte. Ty nejstar‰í byly ohavnû
groteskní,
charakter
postavy
démonizovaly, aÏ pozdûji se vyrábûly
s vût‰ím citem. Kromû brady a rtÛ mûl
herec obliãej pﬁekryt˘ cel˘. Postupnû
se od tohoto typu masky ustupovalo,
aÏ se ustálil ten, kter˘ pﬁekryl nos, oãi
a ãelo. Obvykle b˘valy ãerné a hnûdé
barvy. „My nemáme ãas a ani finanãní
prostﬁedky na to, abychom vytvoﬁili
vûrné kopie pÛvodních benátsk˘ch
masek, proto se spokojíme s jejich
napodobeninami, které zachytí typ,
charakter ãlovûka, ” ukazuje na
obrázcích v˘tvarnice, “ ty pÛvodní byly
totiÏ vyrábûny z kÛÏe, která byla
vypínána na dﬁeven˘ rám.”
Vzhledem k tomu, Ïe ve své prvotní
podobû komedie del’arte navazovala
na tradici italské lidové fra‰ky, nese i
její prvky - je zaloÏena na improvizaci
hercÛ, vysmívá se lidsk˘m vlastnostem,
jako jsou lakota, p˘cha, pﬁelétavost
nadutost apod., nemá závazn˘ scénáﬁ,
u hercÛ se pﬁepokládala znalost

“V‰imni si tady - prodlouÏen˘ ‰piãat˘
nos, vystouplé nadoãnicové oblouky,
vypouklé ãelo, ale ten nepomûr tﬁeba k
lícním kostem… uÏ vím, jak na to,”
pozvedne oboãí Sylvia.
Pro inspiraci kost˘mÛ si zalistovala v
nádherné publikaci o italsk˘ch malíﬁích.
“Vidí‰, benátsk˘ malíﬁ Giovanni Antonio
Canale, zvan˘ Canalletto (1697-1768),
ten mi vyhovuje nejvíce. Je to pﬁesnû to
období, které potﬁebujeme. Je sice
znám malbami obrazÛ symbolick˘ch
míst Benátek, ale v‰ude vûnuje
pozornost i postavám,” pozornû sleduje
jednu reprodukci za druhou Sylvia.
“Kost˘my stejnû jako masky
nemÛÏeme vydekorovat podle
pÛvodního obleãení, ale mÛÏeme pouÏít
nûkter˘ vizuální prvek ãi detail, kter˘m
ráz kost˘mÛ na scénû sjednotíme kalhoty ke kolenÛm, klobouky,
rozevláté plá‰tû… Hodnû mi pomáhá
letitá zku‰enost z Canadian Children’s
Opera Chorus, kde byla aktivnû
zapojena mlad‰í dcera ·tefanka. Tam
chodívali profesionální divadelní
návrháﬁi, aby pro dûtská vystoupení
navrhli kost˘my, masky, dekoraci apod.
A na nás rodiãích bylo, abychom se
ujali jejich zhotovení. Byla to opravdu
nádherná práce.” A kdyÏ uÏ jsme
nakousli vhled do soukromí jedné dcery,
prozradím na tu star‰í, Ïe je
vystudovaná fotografka. Nic naplat, ono
to vizuální v˘tvarniãení zÛstane zﬁejmû
v rodinû uÏ natrvalo…
Ruãiãka hodin pováÏlivû pﬁekroãila
devátou. Je ãas pﬁíjemn˘ veãer ukonãit.
Zimní vítr sice zalézal pod bundu, ale
pﬁíjemná vÛnû heﬁmánku mû provázela
celou cestu domÛ. Sylvia Galvánková.
Jméno v souvislosti s Nov˘m divadlem
zatím neznámé, ale kdo ví, tﬁeba uÏ
dnes je dobr˘m pﬁíslibem.
Vûra Kohoutová
***

ˆ

Pokraãování ze strany 1.

jevi‰tních konvencí, pohotovost
improvizace a kontaktu s publikem.
Nejzajímavûj‰í na tomto typu komedie
je v‰ak pojetí postav. Zjednodu‰enû
ﬁeãeno - co postava, to typ, to charakter.
TakÏe se po celou dobu Ïivota italské
komedie - zhruba do 18. století postavy prakticky nemûnily. Na scénû
se objevoval nepﬁíjemn˘ drÏgre‰le
benátsk˘ kupec Pandolfo, rozesmátá
a lstivá Colombina, neúspû‰nû
zamilovan˘ Harlek˘n, vychytral˘ Zanni,
rádoby uãen˘ Dottore, vychloubav˘
zbabûlec Capitano, ustaran˘ Ubadlo,
neposlu‰né dívky a zamilovaní
mládenci a dal‰í. Jména se jen málo
li‰ila podle toho, ze kterého kraje fra‰ka
pocházela. Pro kaÏdou postavu byla
charakteristická její mluva, chÛze,
kost˘m a maska.
“S reÏisérkou hry Tﬁi v tom Brigitou
Hamva‰ovou jsme vybraly typy v
Benátkách nejãastûji uÏívané. Pro
ãtrnáct postav hry je vyrobím ze sádrové
gázy.” Ono se ﬁekne “vyrobím”, ale jak
se docílí toho, aby maska mûla nejen
tvar obliãeje, ale i v˘raz? Otázka naivní
jen zdánlivû, protoÏe, jak se posléze
ukázalo, její naplnûní tro‰ku potrápilo i
zku‰enou v˘tvarnici.
„Zhotovit masku, to není jako u‰ít ‰aty,
kde má kaÏdá míra své od-aÏ. Ale
zkuste vyjádﬁit rozmûr obliãeje, napﬁ.
nadoãnicové oblouky, lícní kosti - tady
uÏ nám vstupuje do hry tﬁetí rozmûr a
pﬁedev‰ím cit pro nûj. Nemohu dûlat
kaÏdému herci sádrov˘ odlitek, abych
se dopracovala k parametrÛm jeho
obliãeje. Proto jsem si vybrala
univerzální, v‰em padnoucí plastikovou
masku, ze které bude jednak lehké
sejmout sádrovou gázu a jednak udrÏí
váhu a manipulaci s tímto rychle
tvrdnoucím materiálem,“ doprovází
v˘tvarnice v˘klad lehk˘mi pohyby prstÛ
po prvních vyroben˘ch exempláﬁích.
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Náv‰tûvníci pﬁedstavení budou mít moÏnost vidût v˘stavu
figurální tvorby ·tefana Galvánka!

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407,
North York M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec
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Zprávy âSSK

Profesor TÛma
o pádu komunismu
Oznámená pﬁedná‰ka profesora
Oldﬁicha TÛmy byla zajímavá z nûkolika
dÛvodÛ. Jednak proto, Ïe se
nezab˘vala pouze âeskoslovenskem,
ale byla jakousi srovnávací historií pádu
formální komunistické moci v celé
v˘chodoevropské oblasti. Mnohé bylo

Dne 27. února
se doÏívá poÏehnan˘ch
85 let
paní RÛÏena Kytlová,
dlouholetá ãlenka farnosti
sv. Václava a dodnes
vzpomínaná vedoucí ãeské
a slovenské doplÀovací
‰koly MMI.
Zástup gratulantÛ vedou
dcera Vûra Tichá
s manÏelem Viktorem a
vnuky Josifkou a Viktorem
(jr.), jakoÏ i v‰ichni ãlenové
rodiny Hofmanovy,
Kytlovy a Tich˘ch.
Medical
Kvalitní o‰etﬁení zubÛ

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ
sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné

Provádím v‰e
od jednoduchého o‰etﬁení po
sloÏité odborné úkony!
Ráda pomohu novû pﬁíchozím!
1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

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

Tel.: 533-0005

Canada
posluchaãÛm známo. Ale já napﬁíklad
nevûdûl, Ïe tehdej‰í ministr národní
obrany si pohrával s my‰lenkou vyslat
vojenská letadla, aby nízko nad zemí
pﬁelétala nad masami protestujícími
proti reÏimu na Letné a tím je donutila
k ukonãení demonstrací.
V panelu, kter˘ následoval po jeho
ﬁeãi se zvlá‰È znamenitû uvedli ãe‰tí
reprezentanti Jan Matûjãek (exekutivní
spoleãník pro stﬁední a v˘chodní Evropu
v advokátní firmû White & Case, kter˘
imponoval nejen svou kanadskou
angliãtinou - graduoval v Torontu - ale
i rutinovaností prezentace), David Plch
ze stejné firmy (nepochybnû mlad˘
muÏ se skvûlou budoucností) a v˘bornû
pﬁipraven˘ a objektivní slovensk˘ ãlen
panelu, dr. Anton Marãinãin.
Zajímavé byly tabulky, pﬁipravené
Matûjãkem a Marãinãinem. Tak
Matûjãek uvádí, Ïe v minulém roce
nejniÏ‰í nezamûstnanost mûlo
Maìarsko 6% (âR 11%, Polsko 16%)
a nejvy‰‰í Slovensko 18%. Nejvût‰í
rÛst zaznamenalo Maìarsko 3,7%,
nejniÏ‰í Polsko 1,5% (âR 3,3%,
Slovensko 2,7%). NejniÏ‰í inflace byla
v âR 3,9%, nejvy‰‰í v Maìarsku 9,2%
(Polsko 5,7%, Slovensko 7,5%). A
koneãnû objem v˘roby na obyvatele v
porovnání s Evropsk˘m spoleãenstvím.
Na prvním místû byla âR 66%, na

druhém místû bylo Maìarsko 47%, na
tﬁetím místû Slovensko 47%, a na
posledním Polsko 35%.
Druh˘ dÛleÏit˘ projev konference byl
pﬁednesen dr. Miklosem Marschallem,
v˘konn˘m ﬁeditelem Transparency
International. Projev se zab˘val korupcí
ve stﬁední a v˘chodní Evropû a
zpÛsobem, jak˘m je moÏno pﬁispût k
oãi‰tûní obchodního a politického
Ïivota. Jeho organizace sleduje v˘voj
v jednotliv˘ch zemích, pouÏívá
v˘zkumÛ veﬁejného mínûní, provádûn˘ch prestiÏními organizacemi a
sestavuje Ïebﬁíãek státÛ podle jejich
reputace. Tak napﬁíklad âR a
Slovensko jsou v tandemu uprostﬁed
tabulky, které zaznamenají míru
korupce v 91 zemích (Slovensko v
posledních letech provedlo ﬁadu
dÛleÏit˘ch zmûn). Zajímavá je tabulka,
ukazující poﬁadí státÛ, ochotn˘ch
nabídnout úplatky. Nejãist‰í zemí v
tomto smûru je Finsko. Pﬁekvapivû
nevalnou povûst mají Spojené státy.
Odpoledních panelÛ se zúãastnili ze
Slovenska Stefan G. Roman v panelu
o staré a nové ekonomii a Josef Zboﬁil
z âR v panelu o niãení a obnovû
ekonomiky Ïivotního prostﬁedí.
Nepochybnû jedna z nejlep‰ích
konferencí tohoto druhu v Torontu.
***

The Hon. Denis Coderre
Minister of Citizenship and Immigration
Jean Edmonds South Tower
21st Floor, 364 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario, K1A 1L1
February 7, 2002

Dear Mr. Minister:
We appreciate the difficulty you are facing in developing a new set of rules under
the Immigration Act. Many of us have felt for some time that Canada tried too hard
to appear as the most compassionate and humanitarian country in the world, often
to the detriment of Canada’s future. The quality of that future depends on the quality
of the people who live here and that is - to a significant extent - determined by the
skills and willingness to work of newcomers to our country, whether they come as
immigrants or refugees. We don’t think that the present Act and regulations, as they
were applied, paid enough attention to the requirements of Canada’s future.
In trying to remedy the imbalance in the admission regulations, the suggested
changes may go too far in the other direction and in at least one instance, the
retroactivity of their effective date, are hardly defensible. It is, of course, extremely
important to bring to Canada the most educated immigrants we can find. But the
suggested changes may have narrowed the definition of admissible immigrants too
severely. Surely, this country also needs skilled tradesmen, health care workers,
nannies and domestic help, even if they don’t speak either of our official languages
fluently. Much of what Canada is today, we owe to people who had limited
education and spoke very little English or French.
We would be grateful to you and your staff for reconsidering the suggested
changes to see if a healthier balance couldn’t be struck in the mix of people Canada
wishes to admit, a balance between Canada’s obligations under international
treaties, the expectations of individual Canadians and various groups on the one
hand, and the needs of Canada as a whole, on the other.
Yours very truly,
Czech and Slovak Association of Canada
Blanca Rohn, Immediate past president; Josef âermak,Q.C., President; Radmila
Locher, Secretary general

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

Zdravice âSSK
dr. Pfiemyslu a Hanû
Pelnáfiov˘m k jejich
diamantové svatbû

VáÏení pﬁátelé,
v dobû, kdy jste se brali (14. února 1942)
Vás jistû vÛbec nenapadlo, Ïe zakládáte
tradici oslavy lásky, St. Valentine’s Day.
Ale jestliÏe tento den byl na Západû v dobû
Va‰í svatby uÏ slaven, pak jste svou svatbou
a délkou svého manÏelství svátku dodali
zvlá‰tního lesku. Vy‰lo vám skoro v‰ecko.
Pﬁes men‰í problémy, jako válka,
komunismus, emigrace atd. Pûkn˘ rodinn˘
Ïivot, úspû‰né kariéry (Pﬁemík v lékaﬁství a
vûdû, Hana jako nasazená praÏská
tramvajaãka - asi jediná, která se nauãila
jména v‰ech praÏsk˘ch zastávek (kam se
na ní, bol‰evici, kam se na ní hrabete),
skvûlá kuchaﬁka a dobrovolná pracovnice
v BaÈovû muzeu), úspû‰né dûti a vÛbec.
Pﬁejeme Vám, abyste se ve svûÏesti doÏili
platinové svatby (pokud taková instituce
existuje a kdyÏ ne, tak ji tímto zakládáme.
Podmínka: 75 rokÛ manÏelství.)
***

Pûta‰edesátka
Petra Poláãka

Znáte ho z jeho fotografií v inzerátech. Je
velik˘ fe‰ák a moc úspû‰n˘ (musel prodat
nejménû pÛlku Toronta). Také pracoval ve
skautingu (a pokud mu zb˘vá nûjak˘ ãas)
dosud pracuje napﬁíklad v Masarykovû
Institutu. Mûl zajímav˘ Ïivot - vidûl z okna
svého domova akty brutální odvety na konci
války, skautoval a chodil do ‰koly s
Václavem Havlem v padesát˘ch letech,
mûl ‰tûstí, Ïe potkal svoji velkou lásku Marii
(vzali se a dosud jsou ‰Èastnû spolu a mají
moc hodného a ‰ikovného syna Pavla).
Pobyli nûjak˘ ãas v Indii a teì uÏ jsou
dlouho v Kanadû. Zbytek na Petra
prozradíme aÏ mu bude 20. února 2012
pûtasedmdesát.
Zprávy âSSK
pﬁipravil Josef âermák
Dodáno 16. 2. 2002

***

Za Petrem Balounem…

Vzpomínka
V tûchto dnech s bolestí v srdci a nesmírn˘m Ïalem, kter˘ ãas nikdy
nezahojí vzpomínáme úmrtí
milovaného manÏela,
tatínka Karla a Milana,
pana

Karla Surého,

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

February 21, 2002

kter˘ zemﬁel 23. února 1972
a
úmrtí syna,
Karlova bratra, manÏela Vûry a tatínka Michelle a Janet,
pana

Milana Surého,
kter˘ zemﬁel 16. února 1995.
Marie Surá-Burlington
s rodinami Karla Surého a Vûry Suré

V jedné písni zpívá Petr Spálen˘, kdybych byl
kováﬁem… Petr Baloun byl umûleck˘m kováﬁem
a svému ﬁemeslu dokonale rozumûl. Dokázal se
prosadit, jak v âeskoslovensku, tak i po svém
pﬁíchodu do Kanady v roce 1980. Jeho umûlecké
práce byly ocenûny v mnoha ãasopisech jako
Southern Home, House and Home, Azure,
Toronto Life a Home and Garden. Petr miloval
také konû. V sobotu 9. února 2002 pﬁi jízdû na
koni, kdy se mu podaﬁilo udûlat sérii pûti skokÛ
a konãil svou lekci mu selhalo srdce. Nebylo
mu ani 58 let. Zanechal po sobû manÏelku
Jiﬁinu, dcery Petru a Kateﬁinu, syna Michaela a
vnuka Samueala. Nejen jim, ale mnoha pﬁátelÛm
v Torontû bude chybût.
***
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VojákÛm
a politick˘m vûzÀÛm
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Svûtlo svûta

Kursovní lístek

âeská republika schválila zákon 261/2001
o poskytnutí jednorázové ãástky vojákÛm,
kteﬁí bojovali v druhé svûtové válce na stranû
spojencÛ, nûkter˘m jin˘m úãastníkÛm
národního boje za osvobození, politick˘m
vûzÀÛm komunismu, jejich vdovám a dûtem.
Za jeden rok boje za osvobození nebo vûznûní
je stanovena ãástka na 120,000 korun, za
kaÏd˘ dal‰í mûsíc se ãástka zvy‰uje o 1,000
korun.
Podmínkou pﬁijetí Ïádosti je ãeské
obãanství. Máme zprávu, Ïe Správa
sociálního zabezpeãení bude pﬁijímat Ïádosti
i od tûch, kteﬁí si ãeské obãanství obnovili.
K podepsání je pﬁipraven i dal‰í podobn˘
zákon o od‰kodnûní ãesk˘ch obãanÛ, kteﬁí
byli zavleãeni do sovûtsk˘ch gulagÛ.
Byli jsme poÏádáni skupinou zahraniãních
vojákÛ i politick˘ch vûzÀÛ ve Spojen˘ch
státech, kteﬁí ve veliké vût‰inû ãeské obãanství
ztratili, abychom jim pomohli podat Ïádost o
poskytnutí jednorázové penûÏní ãástky podle
zákona 261/2001 i v pﬁípadû, Ïe si obãanství
z rÛzn˘ch dÛvodÛ nebudou moci obnovit.
V‰eobecn˘ názor mezi nimi je, Ïe se jedná o
pﬁesnû stejnou diskriminaci, jaká je v
restituãních zákonech a byla nûkolikrát
odsouzena V˘borem Spojen˘ch národÛ pro
lidská práva, a Ïe je tﬁeba se zasadit o zru‰ení
této diskriminaãní podmínky.
Doporuãujeme podat Ïádost co nejdﬁíve.
LhÛta k podání Ïádostí je do 31. prosince
2002.
Máme k dispozici zákon 261/2001 a tiskopis
Ïádosti o poskytnutí odmûny. Obojí vám na
poÏádání rádi za‰leme po‰tou a sdûlíme dal‰í
podrobnosti.
Je pﬁipravena i skupina právníkÛ, kteﬁí jsou
ochotni Ïádost podat a sledovat.
ObraÈte se na nás dopisem, telefonem nebo
po internetu.
Czech Coordinating Office,
Jan Sammer, secretary,
1103-100 Antibes Drive,
Toronto, Ontario, Canada M2R 3N1
Tel. 416-665-7324.
jan.sammer@czechoffice.org
http://www.czechoffice.org/
***
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Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

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

Business

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

Canada-Czech
Republic Chamber
of Commerce

8. festival polského filmu
V tûchto dnech probíhá v Central Parkway
Cinemas v Mississauze a v kinû The
Kingsway (3030 Bloor St. W.) v Torontu
festival polskéhoi filmu. V Torontu mÛÏete
vidût v sobotu 23. února tyto filmy: 12:30
Sisyfovské práce - historick˘ film z 19.
století podle románu Stefana Îeromského
v reÏii Pavla Komorowského, 14:45 Zranûní
kojota - akãní komedie Olafa Lubaszenka,
16:45 BoÏí ml˘ny (reÏie Jurek Bogayewicz)
- katolická rodina ukr˘vá za války
Ïidovského chlapce, 19:30 Benzinová
pumpa - v zasnûÏené krajinû se objeví
luxusní auto s mnoÏstvím penûz a zranûn˘m
ﬁidiãem. 21:30 Weiser (W. Marczewski) - v
roce 1967 potkají dvanáctileté dûti
záhadného Ïidovského chlapce Davida
Weisera. Toto setkání není zapomenuto
ani v roce 2000.
V nedûli 24. února je pak moÏné vidût tyto
filmy: 12:00 - PstruÏí sezóna (Boguslaw
Linda) - akãní film, pﬁíbûh dvou mladíkÛ,
kteﬁí vyloupí banku, 14:15 Ovoce lásky
(Marek Îydowidcz) - pﬁíbûh z rodiny
ãtrnáctiletého chlapce. 16:15 Angelus okultistické drama ze Slezska tﬁicát˘ch aÏ
padesát˘ch let minulého století (reÏie Lech
J. Majewski). 18:30 - Ahoj Terezko! (Robert
GliÀski) - film ze Ïivota postkomunistické
mládeÏe, kter˘ byl vloni na torontském
fesitvalu. 21:00 Daleko od okna (Jan Jakub
Kolski) - pﬁíbûh podle povídky Hanny
Krallové. Pﬁíbûh bezdûtn˘ch manÏelÛ, kteﬁí
schovávají tûhotnou Ïidovskou dívku
Reginu.
abe
***
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Kanadsko- ãeská
obchodní komora
Tuto sobotu a nedûli oslavil âeskoslovensk˘ baptisitick˘ sbor 60 let svého trvání
Tématem bohosluÏeb byl biblick˘ ver‰ o Svûtle svûta.V zaplnûném kostele bylo
zpestﬁením vystoupení spojeného pûveckého sboru (horní snímek) i vystoupení dûtí a
mládeÏe (snímek dole). V sobotu promluvil Martin Aláã, kter˘ zde pÛsobil pﬁed
souãasn˘m kazatelem Jánem Bankem. V nedûli pak poslouÏili kázáním dr. Laurence
Barber a Jozef Hodul. Na své pÛsobení zavzpomínal rev. Joza Novák a pﬁíchod rodiny
·olcovy do Toronta pﬁipomnûl Milo‰ ·olc jr. Ostatní historické okamÏiky zachytila
Nata‰a Legierská.

má novou adresu
740 Spadina AVE.
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DaÀové potvrzení dostanete rovnou na místû
bez ãekání do konce mûsíce
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Skorumpovaní colníci
odi‰li s odstupn˘m

BRATISLAVA -sme (moÏ) V januári polícia
odhalila
organizovanú
skupinu
sedemnástich ºudí, ktorá nelegálne
obchodovala s alkoholom a spôsobila ‰kodu
219 miliónov korún. ·trnásti zo zadrÏan˘ch
boli colníci. Dvaja z âiernej nad Tisou,
ostatní z Bratislavy.
Trestn˘ ãin sa stal v októbri 2000,
uznesenie o trestnom oznámení dostalo
colné riaditeºstvo aÏ zaãiatkom tohto roku.
Dvaja z colníkov v‰ak stihli medzit˘m
poÏiadaÈ o uvoºnenie z funkcie a dostali aj
odstupné. Potvrdila nám to námestníãka
riaditeºa Colného úradu v Bratislave Brigita
Onderáková: „BohuÏiaº, pokiaº nie sú jasné
dôkazy, musíme ho uvoºniÈ. Chodili sme za
policajtmi, Ïiadali sme dôkazy, ale vtedy
nám ich neposkytli.“ Ostatní boli aÏ do
rozsudku postavení mimo funkcie.

Clasified
Na prodej zdûná chata 20 km od
Prahy u ·tûchovic v krásné oblasti
trempsk˘ch osad a lesÛ Kocáby,
nad OK, Lousiána. Proti proudu
dál jsou osady Havran, Ascalona
etc. 3+1 dole 2 dílny a sklep.
Zahrada s ovocn˘mi stromy a keﬁi
800 m2. V zimû obyvatelné. Cena
23870 US$
M. Popp, Fr. KﬁíÏka 14 Praha 7
email:
koudelka@mbox.troja.mff.cuni.cz
1204-4

Hana Smithin,
M.A.
Individuální v˘uka ãe‰tiny

Pﬁeklady
Tel./Fax: (905) 841-4415
E-mail: hs@sympatico.ca
1201-2

O prípade informoval prv˘ policajn˘
viceprezident Jaroslav Spi‰iak, ktor˘
médiám zároveÀ predstavil svoju novú
stratégiu boja proti organizovanému zloãinu:
„Policajn˘ zbor musí byÈ agresívny, aktívny
a ofenzívny. NemôÏe pracovaÈ len na báze
spravodajsk˘ch informácií.“ Podsvetie
podºa Spi‰iaka nedodrÏiava zákony, polícia
musí: „Jedinou v˘hodou, ktorú máme, je
utajená forma ãinnosti.“ Podºa Spi‰iaka je
veºmi ÈaÏké získaÈ svedka: „Usmernil som
ãinnosÈ tam, kde môÏeme dokázaÈ vinu aj
bez v˘povedí, ãiÏe na základe konkrétnych
dôkazov.“
Policajti sa v decembri a januári zamerali
na krádeÏe motorov˘ch vozidiel, rozloÏili
‰tyri organizované skupiny. ëalej rozloÏili
dve skupiny, ktoré obchodovali so Ïenami
a nelegálne pa‰ovali a vyrábali alkohol. V
tomto prípade polícia obvinila pätnásÈ ºudí,
ktorí ãakajú na väzbu.
„Kriminálna polícia vie oveºa viac ako vy
alebo podsvetie. Tieto skupiny nevedia,
kedy, kde a ako niekoho zatvoríme,“ dodal
viceprezident. ZdôrazÀuje, Ïe organizovan˘
zloãin by nemohol existovaÈ bez prepojenia
na policajtov: „Len ão na nich prídeme, sú
likvidovaní na v‰etk˘ch úrovniach, to vám
garantujem.“ Spi‰iakov˘m cieºom je zlep‰iÈ
dôveru ºudí v políciu: „NemôÏeme ãakaÈ na
dôveru, ak niã nespravíme.“
***

10.2.2002

Romové: O nás bez nás
PRAHA-ln/ãtk-”·lo o nedemokratickou volbu na nedemokratick˘ch
principech bez úãasti RomÛ,” prohlásil
GiÀa. Dodal, Ïe tím se stala pro Romy
nepﬁijatelná i celá novû jmenovaná
vládní rada. ¤editel kanceláﬁe Rady
Roman Kri‰tof ﬁekl, Ïe proces
jmenování ãlenÛ rady dosud neskonãil.
Dodal, Ïe v âeské republice je kolem
120 romsk˘ch sdruÏení, pﬁiãemÏ
jmenování ãlenÛ rady se pﬁedem s
mnoha z nich konzultuje. Úkolem rady
je napomáhat integraci romské
komunity do spoleãnosti. Rada má 28
ãlenÛ, z nichÏ polovinu tvoﬁí zástupci
romské komunity z kaÏdého kraje. Jejím
pﬁedsedou musí b˘t ãlen vlády a
místopﬁedsedou zmocnûnec vlády pro
lidská práva, zbytek tvoﬁí námûstci
ministrÛ.

Pﬁedstavitelé RomÛ se v Berounû
dohodli také na tom, Ïe budou usilovat
o obnovení jednoty uvnitﬁ romské
men‰iny a posilovat a rozvíjet identitu
RomÛ. “V‰echno na‰e úsilí bude vÏdy
vycházet za zásad svobody,
demokracie, multikulturality a v duchu
ústavních principÛ na‰í zemû,”
konstatovali úãastníci zasedání v
závûreãném memorandu.
***
15.2.2002

Letu‰ka vydûsila Klause

Praha-právo (ada, nig) - Chvíle
zdû‰ení proÏil pﬁedseda Snûmovny a
ODS Václav Klaus vãera ráno na
vídeÀském leti‰ti. Málem totiÏ nestihl
parlamentní jednání o stíhaãkách. KdyÏ
na poslední chvíli obsadil spolu se sv˘m
doprovodem místa v pravidelné lince
rakousk˘ch aerolinií do Prahy, pﬁivítal
je bohat˘ v˘bûr deníkÛ - v maìar‰tinû.
Zatím nebyl dÛvod k panice. Ta nastala
po chvíli. Motory jiÏ bûÏely a letadlo se
rozjelo. “Dobr˘ den, vítáme vás na
pravidelné lince VídeÀ-Budape‰È,”
ozval se pﬁíjemn˘ hlas. “To snad ne,”
zavládlo ve skupince zdû‰ení. Poradce
pﬁedsedy Jiﬁí Weigl vyrazil na v˘zvûdy:
“My letíme do Prahy,” upozorÀoval
letu‰ku. Stewardka znejistûla a zaãala
Ïhavit linky. To uÏ Klaus nacházel
rovnováhu a sv˘m svérázn˘m
zpÛsobem Ïertoval o nepoﬁádku v Unii.
Nakonec se v‰e vysvûtlilo omylem
stﬁídající se posádky. Letadlo správnû
míﬁilo na sever a Klaus dÛleÏité
hlasování v Praze nepro‰vihl.
***

Milo‰eviã chce povolat
Clintona jako svûdka

Haag, Brusel-mfd/MICHAL MOCEKChce je mít pﬁed soudem v‰echny:
Clintona, Albrightovou, Chiraca, Blaira.
KdyÏ uÏ ne rovnou na lavici
obÏalovan˘ch, tak alespoÀ v roli svûdkÛ,
kteﬁí se budou kroutit pod palbou jeho
otázek. Tak si svÛj proces pﬁedstavuje
b˘val˘ srbsk˘ vÛdce Slobodan
Milo‰eviã. “Budou muset vysvûtlit obsah

sv˘ch rozhovorÛ se mnou, to, jak mne
osm let podporovali, a teì tvrdí, Ïe to
byla doba genocidy a zloãinÛ,” ﬁekl vãera
soudcÛm Organizace spojen˘ch národÛ
pﬁi pokraãování své obhajoby. MÛÏe
pﬁedvolat, koho chce - pokud soudci
uznají, Ïe v˘povûì takové osoby je pro
jeho pﬁípad relevantní. A pokud
pﬁedvolávan˘ svûdek bude chtít pﬁijít.
Ve vãerej‰ím vystoupení uÏ nevûnoval
Milo‰eviã své obhajobû ani jediné slovo.
Jen Ïaloval údajné zloãiny Severoatlantické aliance a je‰tû v pondûlí
ráno v tom hodlá pokraãovat. To bude
nadlouho jeho poslední velké
vystoupení, kdy mohl bez pﬁeru‰ení ﬁíkat,
co chtûl. Po skonãení jeho “obhajoby”
zaãnou v˘slechy prvních ze 350 svûdkÛ
Ïaloby. Tady uÏ nebude na politická
vystoupení místo, protoÏe soud se bude
zajímat jenom o jediné: zda se dan˘
zloãin opravdu stal a jakou roli v nûm
sehrál sám Milo‰eviã. Îalobci i obhajoba
se nejdﬁíve zamûﬁí na jeho údajné zloãiny
v Kosovu. To samo bude trvat nûkolik
mûsícÛ. Pak se zaãnou zab˘vat
Chorvatskem a nakonec Bosnou, kde
mûl Milo‰eviã spáchat nejtûÏ‰í zloãin genocidu. To v‰e bude trvat aÏ dva
roky. Zatím v‰ak patﬁí scéna
Milo‰eviãovi. “Îaloba se asi nudí,”
‰tûkne na druhou stranu sálu k lavicím
ÏalobcÛ, kdyÏ jeden z nich zaãne zívat
bûhem pﬁedvádûní zábûrÛ dûtsk˘ch
tûlíãek zohaven˘ch bombami. A pak si
b˘val˘ vÛdce vyﬁizuje úãty s americk˘m
exprezidentem Billem Clintonem za útok
na ãínské velvyslanectví v Bûlehradû.
“Bill Clinton chtûl vstoupit do dûjin jako
první ãlovûk, kter˘ bombardoval ãínské
území,” ironizuje a tvrdí, Ïe “to nebyl
omyl”. Své odpÛrce Ïaluje z toho, zaã je
vinûn on sám. Ne on, ale Západ páchal
“genocidu a zloãiny proti lidskosti”. Ne
on, ale Nûmci vysílali do míst etnick˘ch
bojÛ vraÏedné dobrovolníky, “zloãince
posbírané z celé Evropy”. Ne on, ale
NATO dovolovalo niãit kulturní dûdictví
- srbské kostely v Kosovu. “Jejich cílem
byli rolníci orající pole u vsi. Byla to
barbarská hra, jejímÏ cílem byli lidé,”
ﬁíká k fotografii rolnice zabité bûhem
kosovské války na svém poli. O tﬁi dny
dﬁíve byl on sám obvinûn z “témûﬁ
stﬁedovûkého barbarství”, s nímÏ se
vedly války na Balkánû. Ani Albánce pr˘
nevyhánûli Srbové, n˘brÏ albánská
Kosovská osvobozenecká armáda,
která “povaÏovala za zrádce v‰echny,
kdo z Kosova neode‰li”. Îe provincii v
té dobû ovládaly srbské síly, které
odebíraly vyhánûn˘m AlbáncÛm
ve‰keré doklady o tom, Ïe kdy Ïili v
Kosovu, a niãily je? To je pro nûj zjevnû
detail. Vysvûtlení, proã je z toho v‰eho
vinûn jen on sám, je stejné, jako srbská
propaganda v ãasech obléhání Sarajeva
a vojensk˘ch operací SrbÛ v Kosovu:
“lÏivá média” pr˘ “satanizují Srby jako
národ”. Jeho vystoupení vrcholí hnûvnou
tirádou. “Co jste to za váleãn˘ tribunál,
kdyÏ se tûmito zloãiny nezab˘váte,”
hﬁímá nad obrazovkou, kde se mezitím
stﬁídají obrazy roztrhan˘ch a spálen˘ch
tûl. Patﬁila AlbáncÛm, jeÏ zasáhla puma
letounu NATO. “Zachytili jsme rozhovor
pilota s jeho velitelsk˘m stﬁediskem.
Pilot ﬁíkal, Ïe to není vojenská kolona a
Ïe mÛÏe vidût rolníky a traktory.
Odpovûì znûla: SplÀte rozkaz. A on jej
splnil,” popisuje incident. Pro nûj je to
naprosto jasn˘ dÛkaz, Ïe cílem NATO
byli civilisté.
***
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Pfiedvolební sen Václava K. drog, pﬁineslo vãerej‰í schválení emigranti, kteﬁí zÛstali obãany své vlasti. palestick˘ch pﬁedstavitelé také v

Praha- LADISLAV VERECK¯Asistent kouãe na‰eho hokejového
t˘mu Vladimír RÛÏiãka byl dotázán,
zda ãeká, Ïe je do Salt Lake City pﬁiletí
povzbudit na‰e politické ‰piãky.
“Doufám, Ïe ne,” odpovûdûl. Uvidíme.
Spí‰ by v tom byl ãert, kdyby se v dûji‰ti
her neobjevil nûjak˘ ten Václav Klaus
- tedy pokud se dostaneme alespoÀ do
semifinále. I ten poslední podrÏta‰ka
ve volebních ‰tábech politick˘ch stran
totiÏ ví, Ïe jedno foto s Jágrem,
ok‰írovan˘m je‰tû teplou olympijskou
medailí, vydá za deset megabillboardÛ.
VzpomeÀme na pﬁedsedu obãansk˘ch
demokratÛ skrápûného ‰ampaÀsk˘m
v ‰atnû ‰ampionÛ ve Vídni. Nebo je‰tû
pÛvabnûj‰í zábûr: Václav Klaus vûnuje
pﬁeborníkÛm z Lillehammeru Milanu
Hniliãkovi a Janu Hlaváãovi v˘mûnou
za jejich reprezentaãní dresy svou knihu
âeská cesta. Co na tom, Ïe na ni
koukají jak propu‰tûn˘ trestanec z
Vonnegutovy Snídanû ‰ampionÛ, skoro
jako by si s ním ﬁíkali: “âeská cesta?
KvÛlivá ãemu to mám ãíst? No kvÛlivá
ãemu?” Jan Hlaváã v Salt Lake City
chybí, Milan Hniliãka je v‰ak pﬁi tom.
Sice jen jako tﬁetí brankaﬁ, i tak tu v‰ak
existuje teoretická moÏnost, o níÏ sní
Václav Klaus. Hniliãka vychytá ve finále
nulu. “Jak jste to tak v‰echno pochytal?”
zeptají se ho na tiskovce po utkání
novináﬁi. “âetl jsem âeskou cestu,”
odpoví gólman, podobnû jako hrdina
Hrabalova románu Obsluhoval jsem
anglického krále. To by byla
pﬁedvolební reklama jako zvon!
***

Volby by nyní vyhrála
âSSD

dohody s touto zemí o pﬁedávání
pachatelÛ. Spekulace o milosti v âesku
vãera Hrad odmítl. Po Snûmovnû
smlouva je‰tû podléhá schválení
Senátem a podpisu prezidenta. Podle
dohody musejí pachatelé pﬁed vydáním
odsedût ãtyﬁi roky v thajském vûzení.
To Hanykovics i Novotn˘ splÀují, neboÈ
byli odsouzeni pﬁed ‰esti lety. PÛvodní
padesátilet˘ trest pozdûj‰í králÛv
pardon sníÏil, v pﬁípadû Hanykovicse
na 25 a Novotného na 43 let. Jak uvedl
ve Snûmovnû ministr spravedlnosti
Jaroslav Bure‰, odsouzení “pﬁijedou
do ãesk˘ch vûznic se závazkem
vykonat dlouhodob˘ trest, kter˘ se v
na‰ich pomûrech jinak neukládá”.
Bure‰ dodal, Ïe se uplatní humánní
postupy, pokud jde o podmínûné
propu‰tûní. S ohledem na dlouhodobé
tresty v‰ak “nepﬁichází v úvahu, aby o
tom padlo rozhodnutí dﬁíve neÏ po
vykonání dvou tﬁetin v˘konu trestu”. To
by znamenalo, Ïe Hanykovics si bude
muset doma odsedût zhruba 10 a
Novotn˘ 22 let. Aãkoli vût‰ina smluv
prochází Snûmovnou jako nÛÏ máslem,
vyvolal Jiﬁí Payne (ODS) neobvykle
dlouhou diskusi. “Pa‰eráci drog se
odteìka budou moci volnû pohybovat
v Asii, nebudou jim hrozit tak vysoké
tresty. Tato smlouva smûﬁuje proti na‰í
politice, kterou se snaÏíme vyrovnávat
s ‰íﬁením drog. Ta smlouva je proti
zájmÛm âR,” prohlásil Payne, kter˘
ale pﬁipustil, Ïe by ãe‰tí obãané mûli
dostat moÏnost vykonat svÛj trest v
âR. Proti tomu se ohradil ministr
spravedlnosti Jaroslav Bure‰: “V
nûmém úÏasu zírám na argumentaci,
Ïe zájmy obãanÛ âR jsou v rozporu se
zájmy âR.” Dodal, Ïe kaÏd˘ moderní
demokratick˘ stát se domáhá toho,
aby si jeho obãané odpykávali tresty
na jeho území, ne v cizích vûzeních.
Payne také prohlásil, Ïe pﬁi schÛzi
zahraniãního v˘boru sdûlil zástupce
ministerstva spravedlnosti, Ïe je pro
oba pachatele pﬁedjednána milost. To
popﬁela
mluvãí
resortu
Iva
Chaloupková. Jak ﬁekl Právu i mluvãí
hlavy státu Ladislav ·paãek, ani v
Kanceláﬁi prezidenta nic takového
nezaznûlo. “Je to absolutní nesmysl.
Prezident nedal nikdy najevo postoj k
této vûci. ¤ízení o vydávání je obvykle
tak zdlouhavé, Ïe si nejsem jist, Ïe by
se to t˘kalo tohoto prezidenta,” ﬁekl
·paãek. Ministerstvo zahraniãí je
optimistické. “U thajsk˘ch úﬁadÛ jsme
nenarazili na Ïádn˘ náznak pﬁekáÏek.
Pokud bude smlouva potvrzena, oba
odsouzení by mohli b˘t dopraveni do
âech je‰tû na sklonku tohoto roku,”
informoval mluvãí Ale‰ Pospí‰il. Dodal
v‰ak: “Na‰í snahou je dostat je zpût,
nikoli je zbavit viny, oãistit. Prokazatelnû
spáchali váÏn˘ ãin, kter˘ je trestn˘ i v
âR.”
***
18.2.2002

PRAHA - právo (luk) - Pád preferencí
stran b˘valé ãtyﬁkoalice pokraãuje.
Potvrdily to v˘zkumy CVVM z konce
ledna a zejména STEM z poãátku
února, kdy se rozpadla ãtyﬁkoalice.
Volby by nyní vyhrála soc. dem.
Preference nynûj‰í Koalice KDU-âSL
a Unie svobody-DEU se podle STEM
pohybují kolem 18 procent, coÏ je o 4,5
bodu ménû neÏ v lednu. “Odhadovat
vyhlídky koalice není snadné - tûsnû
po rozpadu ãtyﬁkoalice se ãásteãnû
posílil podíl lidí, kteﬁí uvedli US-DEU,
jen zanedbateln˘ podíl jmenoval
dvojblok, kter˘ je‰tû v té dobû nemûl
jméno,” vysvûtluje agentura. RÛst
preferencí ODA z 0,3 na 0,9 bodu lze
spí‰e pﬁiãíst statistické chybû. Podle
STEM by volby vyhrála âSSD s 23,8
procenta, tûsnû následuje ODS s 23
procenty. Stabilní pozici si udrÏuje
KSâM s 13,4 procenta. ·etﬁení CVVM
se konalo uÏ koncem lednem, kdyÏ
rozepﬁe ãtyﬁky kulminovaly. Proto je k
ní v˘zkum ‰etrnûj‰í. Namûﬁil jí 19
procent, ãímÏ se zaﬁadila na druhé
místo za âSSD. Tﬁetí je ODS. Jak zjistil
STEM, novû vzniklá strana kolem
b˘valé studentské aktivistky Moniky
Pajerové Nadûje se zatím pﬁíli‰
e i mohou volit
neuchytila, hlas by jí dalo 0,4 procenta.
na 108 vyslanectvích
Stejnû tak pouze zlomek hlasÛ (0,2 %)
Praha - mfd- âe‰tí obãané, kteﬁí budou
by pﬁipadl uskupení Cesta zmûny Jiﬁího
v dobû ãervnov˘ch voleb do snûmovny
Lobkowicze.
v zahraniãí, mohou svÛj hlas dát nûkteré
***
z kandidujících stran na 108
V zn z Thajska
vyslanectvích a generálních konzulátech. Na tûchto zastupitelsk˘ch
milost ne eká
Praha-právo (ada, nig) - Nadûji pro úﬁadech budou zﬁízeny zvlá‰tní volební
dva ãeské obãany Radka Hanykovicse okrsky, uvedla Marie Hamplová z
(33) a Emila Novotného (26), kteﬁí si ministerstva zahraniãí. MoÏnost volit
odpykávají v Thajsku tresty za pa‰ování poslance budou mít letos poprvé i ãe‰tí

â‰

û û

ã

Kolik z nich tuto moÏnost vyuÏije, bude
známo po 5. kvûtnu. Do té doby mají
krajané velvyslanectví poÏádat o
zapsání do zvlá‰tního seznamu voliãÛ.
***

Skíni takmer zabili chlapca
KO·ICE-sme/MILOSLAVA
HRIADELOVÁ-Asi dvadsiati skíni napadli v
sobotu veãer v Ko‰iciach piatich chlapcov,
ktorí chceli nav‰tíviÈ punkov˘ koncert v
klube na Jedlíkovej ulici. SedemnásÈroãn˘
Oskar skonãil po útoku bejzbalov˘mi
palicami s váÏnym úrazom na traumatológii.
„Dostal som Ïeleznou tyãou a upadol som
do bezvedomia,“ povedal nám vãera na
nepoznanie dobit˘ chlapec. Podºa lekárov
utrpel ÈaÏké zranenia - trÏné rany na hlave,
otras mozgu a zlomeninu ãelovej kosti.
Dvaja z napadnut˘ch kamarátov, ktorí pri‰li
pri‰li Oskara nav‰tíviÈ, nechápali, ako sa
mohol po úderoch útoãníkov e‰te prebraÈ a
sám zájsÈ do neìalekej krãmy, odkiaº
zavolali sanitku.
„Muselo ísÈ o pripravenú akciu. Vedeli, Ïe
sa chystá punkov˘ koncert, a striehli na
nás. Najprv na nás vyskoãil jeden holohlav˘
chlapec a potom sa spoza billboardu a
neìalek˘ch kríkov ukázali ìal‰í. Zhodili ma
na zem a kopali. Mal som ‰Èastie, lebo mali
obuté tenisky. Kriãal som, ale dali mi pokoj
aÏ vtedy, keì odkiaºsi vybehla star‰ia pani
a chytila jedného z nich za rukáv,“ spomína
jeden z napadnut˘ch.
Nie je to prv˘ útok skínov, ktor˘ zaÏili.
Podºa na‰ich informácií vtrhnú skíni aj
priamo do punkov˘ch klubov. Málokto v‰ak
ide na políciu, lebo sa obávajú pomsty.
Aktivisti iniciatívy ªudia proti rasizmu
upozorÀujú, Ïe neonacisti najmä vo väã‰ích
mestách si ãoraz ãastej‰ie vyberajú za cieº
svojich útokov okrem Rómov aj alternatívnu
mládeÏ.
Podºa o‰etrujúceho lekára z Fakultnej
nemocnice Louisa Pasteura MUDr. Jozefa
Kuba‰ovského stav Oskara je síce
stabilizovan˘, ale nemoÏno vylúãiÈ ani trvalé
následky.
***

rozporu s pozitivním postojem ãeské
vlády k vyﬁe‰ení izraelskopalestinského konfliktu na pÛdû OSN.
“Pﬁipomínáme ãeskému premiérovi,
Ïe palestinská vlast je stále pod brutální
izraelskou okupací a Ïe palestinsk˘ lid
je neustále terorizován izraelskou
okupaãní armádou, která pouÏívá
agresívní a brutální metody
pﬁipomínající nejutlaãovatel‰tûj‰í a
nejagresívnûj‰í reÏimy moderních
dûjin,” smûﬁoval svou kritiku na
Zemanovu hlavu ministr. Vedle
Palestiny kritizuje Zemanovy v˘roky i
vlast Jörga Haidera, Rakousko.
Rakouská ministrynû zahraniãí Benita
Ferrerová-Waldnerová je oznaãila za
“velmi absurdní”, místopﬁedseda dolní
parlamentní komory Werner Fasslabend prohlásil, Ïe se jimi Zeman
definitivnû vylouãil ze seriózní politiky.
Pokraãování na str. 8

Restaurants-Deli's

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

Zeman je
pro Palestince rasista
JERUZALÉM/VÍDE≈ /BRUSEL-ln/
ãtk-Zemanovy izraelské v˘roky rozvíﬁily
politickou hladinu na mnoha místech.
Nûmecko uvaÏuje o zru‰ení plánované
cesty kancléﬁe Gerharda Schrödera
do âeské republiky. Pﬁedstavitelé EU
zase upozorÀují, Ïe s takov˘m politikem
jako je Zeman si jednání o vstupu dokáÏí
pﬁedstavit jen velmi tûÏko. Premiér se
zprostﬁedkovanû znovu dotkl také
jablka sváru mezi Rakouskem a
Nûmeckem a âR - Bene‰ov˘ch dekretÛ
a odsunu sudetsk˘ch NûmcÛ.
Jasnû rasistické je podle palestinského ministra premiérovo
pﬁirovnání PalestincÛ k sudetsk˘m
NûmcÛm. Zeman by jim nejradûji
pﬁisoudil i stejn˘ osud - odsunutí. “Tvrdû
odsuzujeme premiérovy skandální
komentáﬁe. Naznaãovat, Ïe Izrael by
mûl naloÏit s palestinsk˘m lidem tak,
jako to uãinil západní svût s Hitlerem, a
Ïe by mûl vyhnat Palestince, aby se
uzavﬁel souãasn˘ konflikt, vyjadﬁuje
rasistick˘ postoj k palestinskému
vedení,” zaznûlo mimo jiné bûhem
Rabbúovy reakce na Zemanovy v˘rok
o nejvy‰‰ím pﬁedstaviteli palestinské
samosprávy a jejích obyvatelích.
Ministrovi se také nelíbí, Ïe dal Zeman
jasnû najevo, na ãí stranû stojí, a Ïe
jeho v˘roky jsou i v protikladu k politice
âeské republiky a jsou v˘razem
opovrÏení ve‰kerou diplomatickou
slu‰ností. Zeman se bûhem své
náv‰tûvy v Izraeli vyjadﬁoval podle

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

Novootvorená re‰taurácia

“Danube”
v príjemnom prostredí

Yorkville Village
Otvorená:
Úter˘ aÏ sobota od 18 hod.

81 Yorkville Ave.
Toronto, Ontario
{close to Subway station “BAY”}

Tel.: 416-964-6812

satellite
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Slovenská televizia,
po prv˘ raz, a to v roku 1998 zaãala sprístupÀovaÈ svoj

ZLAT¯
PROGRAMOV¯ FOND
pre ‰irokú verejnosÈ doma i v zahraniãí prostredníctvom videokaziet.
Kazety v severoamerickej norme sú vyrobené priamo v ‰tudiu STV.

Zo svojho bohatého archívneho fondu vám ponukáme najzaujímavej‰ie
programy pre deti
ako aj pre dospel˘ch.
Literárno dramatické diela (televízne filmy, divadelné hry)
Rozprávky - hrané i animované
Dokumenty s náboÏenskou tématikou
Prírodopisné dokumenty
Prírodovedné dokumenty
Kultúrne pamiatky Slovenska
·portové dokumenty

Informácie a katalog o celej programovej ponúke vám
poskytneme na tel. ãísle
905-894-9368
alebo cez E-mail: dbcno1@hotmail.com

Europe Sevices
International Video Tape Conversion

Pﬁevádíme videokazety do DVD
Pal/Secam - NTSC
CD-CD
audio tape-CD

DVD-DVD
VHS-DVD

Nejlep‰í moÏné ceny za jak˘koliv pﬁevod!
2315 Dalebrook Dr., Oakville, ON L6H 6K2

(905) 257-5540
oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû hoﬁkou
veselohru reÏiséra Karla Kachyni

OTEC NEZNÁM¯
aneb Cesta do du‰e v˘strojního náãelníka v souãasné ãeské
armádû. Pﬁíbûh se tedy odehrává ve vojenském prostﬁedí, kde
hlavní osobou je stárnoucí dÛstojník, kter˘ neví, zda se více obávat
vstupu ãeské armády do NATO (coÏ pro nûho pﬁedstavuje velkou
neznámou veliãinu) anebo hledat “neznámého vojína“, kter˘ pﬁivedl
jeho dceru do jiného stavu. ToÏ vskutku témûﬁ hamletovské dilema,
jehoÏ zodpovûzení by vás mohlo velice zajímat, uÏ proto, Ïe snímek
natoãil slavn˘ reÏisér Karel KachyÀa.
Hrají K.Heﬁmánek, N.Konvalinková, M.Issová, J.Zdenûk aj.
Cena kazety $ 30.- plus taxy a po‰tovné.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

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

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

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

JI¤Í KAZDA
Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809
E-mail: sales@yorkvolkswagen.com
Website: www.yorkvolkswagen.com
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Tím, Ïe pﬁirovnal Arafata, stejnû jako
pﬁedtím Jörga Haidera, k Hitlerovi, a
navrhl, aby se s Palestinci zacházelo
stejnû jako se sudetsk˘mi Nûmci, se
Zeman podle rakousk˘ch politikÛ nejen
“naprosto diskvalifikoval jako seriózní
politik, ale vylouãil se jako Ïháﬁ”. Politik,
kter˘ se chce za chyby politikÛ mstít na
nevinném obyvatelstvu nemá podle
rakousk˘ch pﬁedstavitelÛ své místo v
Ïádné demokratické zemi. Zemanovy
v˘roky nejen Ïe podráÏdily Palestince
a Rakousko, ale probudily k
aktivnûj‰ímu Ïivotu i otázku odsunut˘ch
sudetsk˘ch NûmcÛ. Nûmeãtí politici
vyuÏili jeho diplomatick˘ch “excesÛ” k
rozhoﬁãen˘m komentáﬁÛm na adresu
ãeské vlády a postoje ãeské politické
scény k Bene‰ov˘m dekretÛm.
Tﬁetím, koho premiérova slova
nenechala chladn˘m, je Evropská unie.
Na zasedání ministrÛ zahraniãí vyvolaly
bouﬁi. V‰ichni se shodli na tom, Ïe
v˘roky premiéra Milo‰e Zemana, tak
jak byly oti‰tûny v izraelském listu
Haarec, jsou nepﬁijatelné. Pﬁed
definitivním odsouzením ale chtûjí mít
jistotu, Ïe slova, která deník otiskl,
premiér skuteãnû ﬁekl. ·éfové
diplomacií Nûmecka a Rakouska
Joschka Fischer a Benita FerrerováWaldnerová poÏádali pﬁedsedající
·panûlsko, aby intervenovalo a Ïádalo
po âeské republice vysvûtlení.
Zemanovo izraelské vystoupení mÛÏe
mít podle diplomatÛ i negativní dopad
na chystanou náv‰tûvu kancléﬁe
Gerharda Schrödera v âeské republice.
V souãasné atmosféﬁe by jeho cesta
mohla vypadat jako souhlas s tím, co
Zeman v Izraeli prohla‰oval. “Je obtíÏné
si pﬁedstavit, jak budeme dûlat
spoleãnou zahraniãní politiku s
takov˘mi lidmi, jako je premiér Zeman,”
podotkl diplomat.
Zeman zãeﬁil i vody vstupu âR do
Evropské unie. Podobné postoje nelze
podle diplomatick˘ch zdrojÛ tolerovat
u pﬁedstavitele státu, kter˘ se chystá
vstoupit do Evropské unie, která
dlouhodobû usiluje o vyváÏenou politiku
vÛãi Izraeli a PalestincÛm. Finanãnû
podporuje palestinskou samosprávu a
vytvoﬁení samostatného palestinského
státu je souãástí její oficiální politické
linie.
Evropsk˘ parlament pr˘ uÏ pﬁipravuje
odmítavé prohlá‰ení.”Zeman urazil
Jásira Arafata a cel˘ palestinsk˘ národ,
zpronevûﬁil se linii Evropské unie a
spoleãné zahraniãní politice, jíÏ je jako
pﬁedstavitel kandidátské zemû vázán,”
ﬁekla nizozemská liberální poslankynû
Lousewies van der Laanová,
místopﬁedsedkynû v˘boru EP pro
obãanská práva a svobody.
***

Îaloba chce
pro ·trougala
nepodmínûn˘,
ale mírn˘ trest

PRAHA-ln/ãtk-Státní zástupkynû ve
své závûreãné ﬁeãi poÏadovala
nepodmínûn˘ trest pro pﬁedlistopadového ãeskoslovenského premiéra a
ministra vnitra Lubomíra ·trougala.
ZároveÀ ale Ïádala soud, aby mu
vymûﬁil za zneuÏití pravomoci
veﬁejného ãinitele trest pﬁi spodní hranici
trestní sazby, tedy kolem tﬁí let vûzení.
OdÛvodnila to ·trougalov˘m vysok˘m
vûkem a tím, Ïe od spáchání trestného

ãinu uÏ uplynula dlouhá doba. Proces
s dlouholet˘m premiérem a ministrem
vnitra pﬁedlistopadového âeskoslovenska Lubomírem ·trougalem
pokraãoval u Obvodního soudu pro
Prahu 7 v˘slechem dal‰ích svûdkÛ.
ObÏaloba sedmasedmdesátiletého
·trougala viní z toho, Ïe v bﬁeznu 1965
jako ministr vnitra pﬁekazil trestní stíhání
pﬁíslu‰níkÛ Státní bezpeãnosti
podezﬁel˘ch z vraÏdy tﬁí odpÛrcÛ
reÏimu. ·trougal ale vinu popírá. Soud
po vyslechnutí závûreãn˘ch ﬁeãí
Ïalobkynû, obhájce i obÏalovaného
jednání ukonãil a ve stﬁedu dopoledne
vyhlásí verdikt. “Niãím jsem se
neprovinil,” trval na svém ·trougal
B˘val˘ komunistick˘ politik i pﬁi
posledním pﬁelíãení trval na tom, Ïe se
niãeho nezákonného nedopustil. “V‰e
co jsem konal, jsem konal s úctou k
právu a Ïádn˘ch nezákonností jsem se
nedopou‰tûl,” prohlásil. “Nemohu se
zbavit dojmu, Ïe více neÏ s prÛchodem
spravedlnosti souvisí moje obÏaloba
spí‰e se spoleãenskou objednávkou
pod politick˘m tlakem,” dodal ·trougal.
Jeho obhájce Josef LÏiãaﬁ
argumentoval tím, Ïe podle zákona
nemûl ministr vnitra ani za
komunistického reÏimu Ïádné
oprávnûní zasahovat do trestního
ﬁízení. Podle LÏiãaﬁe tedy ·trougal ani
Ïádné trestní stíhání pﬁekazit nemohl.
Advokát navíc poukazoval na to, Ïe
stíhání pﬁíslu‰níkÛ StB, které podle
obÏaloby ·trougal v roce zmaﬁil, bylo
podle tehdy platn˘ch zákonÛ
promlãeno. Tﬁi vraÏdy, kter˘ch se tato
skupina StB dopustila, se totiÏ staly jiÏ
v roce 1948, pﬁiãemÏ promlãecí lhÛta
byla podle LÏiãaﬁe maximálnû
desetiletá. ·trougal proto podle obhájce
vÛbec nemûl b˘t obvinûn. “Celé toto
trestní stíhání bylo naprosto nepﬁípustné
a nezákonné,” uvedl LÏiãaﬁ v závûreãné
ﬁeãi.
***
19.2.2002

Vlani sme zarobili skoro
o tisícku viac
BRATISLAVA-sme/RICHARD FILIPKOZhruba o tisíc korún sa vlani zv˘‰ila
priemerná mesaãná mzda na Slovensku a
prognostici odhadujú, Ïe tento rok sa
zdvihne o ìal‰ích najmenej tisíc.
Tradiãne najlep‰ie zarábajú bankári,
poisÈovatelia a zamestnanci poãítaãov˘ch
firiem, najhor‰ie sociálni pracovníci.
„Vlani rástli mzdy najr˘chlej‰ie v
telekomunikaãn˘ch sluÏbách, najmä
spoloãnostiach EuroTel a Globtel,“ povedal
analytik Mário Bla‰ãák. Aj pre tento rok
poãíta s najväã‰ím rastom platov v
telekomunikaãn˘ch firmách, poisÈovniach
a bankách, „ktoré sú uÏ väã‰inou v rukách
súkromn˘ch zahraniãn˘ch investorov“.
Podºa ·tatistického úradu sa vlani v oblasti
telekomunikácií vy‰plhala priemerná
mesaãná mzda aÏ na 22 634 korún. Na
porovnanie - predavaãi v obchodoch,
re‰tauráciách, zamestnanci hotelov vlani
zarobili mesaãne 8871 korún.
V˘razn˘ rast platov urãite nemôÏu
oãakávaÈ uãitelia, zdravotníci a
zamestnanci sociálnej sféry. Mário Bla‰ãák:
„Reforma zdravotného, sociálneho systému
a reforma ‰kolstva sa viaÏe na privatizáciu
Slovenského plynárenského priemyslu.
K˘m sa reformy neurobia, rast ich miezd
bude skôr stagnovaÈ.“ Nádejou pre t˘chto
zamestnancov môÏe byÈ budúci pondelok,
keì sa k privatizácii SPP zídu ministri, aby
prerokovali návrh zmluvy medzi vládou a
budúcim investorom. Záväzné ponuky
investori predloÏia 28. februára.
***
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Rozmalované etudy Muziky na rohu
uchvátily
Ten sobotní veãer mûl du‰i
zﬁetelnou v˘slovností, nevtíravou
intonací. V posluchaãích budil dojem, Ïe
s takovou lehkostí a melodikou pﬁednesu
v ãe‰tinû nemÛÏe recitovat nikdo jin˘,
neÏ rodil˘ âech. Tím spí‰e si zaslouÏil
obdiv a uznání v‰ech pﬁítomn˘ch, Ïe
kaÏdá báseÀ byla z jiného „soudku“, a co
pﬁekvapilo obecenstvo nejvíce - recitátor
je rodil˘ Slovák.
Muzika na rohu si postavila laÈku vysoko.
NejenÏe nebylo její první vystoupení tím
posledním, ale co víc - ta dal‰í byla vÏdy
o nûco bohat‰í, kvalitnûj‰í a nápaditûj‰í.
AÈ uÏ to bylo dáno nov˘mi skladbami,
nov˘m aranÏmá anebo pokusem o
choreografii nûkter˘ch písní ãi hostujícími
muzikanty, v‰ichni odvedli kus hodnotné
profesionální práce. Dokonce i nástup do
programu beatovského období jednotnû
s ãern˘mi br˘lemi na oãích, tolik
charakteristick˘mi pro tuto éru, byl
ozdobou originality.
Mám hlubok˘ respekt vÛãi lidem, kteﬁí
nûco umûjí. Tím spí‰e, Ïe to nûco oblaÏí
du‰i, dá zapomenout na kaÏdodenní
v‰ednost, a co bych to nepﬁiznala, i na její
starosti. A nezáleÏí na tom, zda je to
kniha, obraz, socha, hudba. I kdyÏ hudba,
hudba mi pﬁipadá jako du‰e sama. A za
potû‰ení té druhé, ukryté stránky Ïivota,
s níÏ mnoh˘ z nás hned tak na trh nejde,
a k níÏ mají klíã jen lidé s oním shÛry
nadûlen˘m talentem, bych chtûla Muzice
na rohu podûkovat: pﬁedev‰ím Jirku
Grosmanovi, kter˘ to v‰echno mûl na
„svûdomí“, Pepíãku Musilovi, Majce
FraÀkové, Lence Novákové, Bohdanu
Turokovi, Martinu Danãovskému a
hostÛm Timu Creaseovi a Dougu
Banwellovi, kteﬁí zaváleli svá sóla na
jedniãku.
Ani se neptám, kolik ãasu na tom v‰em
strávili, a ani se neptám, zda se jim to
„vyplatilo“. Dá se to totiÏ lehce spoãítat,
takÏe nakonec ony kolonky dáti-dal v
rovnováze nebudou. Ale co autora tohoto
veãera s du‰í mÛÏe oblaÏovat snad
nejvíce, je onen neklamn˘ pocit, Ïe se
obecenstvo na dal‰í vystoupení tû‰it
bude.
Vûra Kohoutová
***
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EYEDENTITY

who: Maria Gabankova
what: EYEDENTITY -an exhibition of paintings
and drawings
when: March 2nd to 24th, 2002
Opening March 2nd, 2002 - 3 to 6 PM
where: LOOP GALLERY
1174 Queen Street West,
Toronto, ON M6J 1J5
Tel.: 416-516-2581 or 416-535-8063
Fax: 416-530-0069
E-mail: gabankova@paintinggallery.net
why: “The mind has been endlessly studied, but not
the face, still less the tired feet upon which the whole
socio-physical edifice stands… or falls.” (Anthony
Synnott: The Body Social/Symbolism, Self and
Society 1993)
www.paintinggallery.net

ALGONQUIN TRAVEL -

44 Victoria St. , Suite 1315, Toronto, On. M5C 1Y2
Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
Prague
Bratislava
Ostrava
Ko‰ice
Sun Destination
Call Ivan Zná‰ik

(416) 593-0837

NOV¯ TELEFON

NOVÁ ADRESA

Koncerty Jirky Grosmana se u „nás
doma“ nevynechávají. Nikdy nás totiÏ
nezklamal. A ani tehdy ne, kdy hrál tﬁeba
jen k tanci. VÏdycky jsme byli nad‰eni
jeho muzikantstvím. KdyÏ ten si sedl s
kytarou k ostatním muzikantÛm, kde byl
vût‰inou hostem, nálada se jak na pódiu,
tak i mezi náv‰tûvníky o nûkolik desítek
stupÀÛ pozvedla. Hudba jakoby najednou
dostala jin˘ spád, rytmus a hﬁejivost. AÈ
uÏ se jednalo o jeho oblíben˘ klasick˘
jazz, blues, swing nebo o rock’n’roll. Ale
stejnû tak dokáÏe své posluchaãe chytit
u srdce sv˘mi vlastními písnûmi a melodií.
VzpomeÀme si na první vystoupení
Muziky na rohu, které se uskuteãnilo 27.
ledna loÀského roku (a zrovna tam
skupina pokﬁtila své první CD se
stejnojmenn˘m názvem), zajisté se vám
vybaví nûkteré písnû a skladby, jimiÏ
tenkrát obecenstvo ob‰Èastnila. Nûkteré
z nich vze‰ly z dílny této skupiny, napﬁ.
pod textem písnû âekám je podepsaná
vedle Jirky také Majka FraÀková, stejnû
jako u písnû Za úsvitu ãi Tak málo tû
znám. Jiﬁí Grosman, jemuÏ
je
muzikantství souzeno, zhudebnil mnohé
z nich. Vybral si ver‰e znám˘ch básníkÛ,
napﬁ. âernoch Vítûzslava Nezvala, které
dal podobu blues. (Hrajte mi moje blues/
chci spát/hrajte mi moje blues/mám hlad/
to americké blues/m˘ch mlad˘ch let/to
smutné ãerné blues/mÛj rodn˘ svût/hrajte
mi moje blues z tûch dob mou kolébku,
mé blues/mÛj hrob/ukradli jste mi v‰e/i
vkus/ aÏ za smuteãní m‰e/zní blues.) A
Majka FraÀková dala svou interpretací
nezapomenutelnou atmosféru. Sly‰eli
jste tﬁeba její Blues o lógru? Jako protipól
Majãina váÏného pojetí pÛsobila svou aÏ
dívãí rozverností Lenka Nováková
zejména svou oblíbenou písní Pejsek, i
kdyÏ i ona má v repertoáru úspû‰nû
váÏné námûty. (Páã se mi stejská, koupil
mi pejska/páã se mi stejská, koupil mi
ho...)
Rozmalované etudy, pásmo poezie a
hudby skupiny Muzika na rohu Jiﬁího
Grosmana, poﬁádané v sobotu 2. února
na Masaryktownu, to uÏ bylo jiné „café“.
Autor spojil hudbu s recitací (anebo
naopak?). A nutno pﬁedeslat, Ïe to byl
nápad vynikající. Tentokrát to byla hudba
50.a 60. let, období beatnické.
Upﬁímnû ﬁeãeno, ten veãer byl mil˘m
pﬁekvapením, zejména vybavíme-li si
Ïivotnost rÛzn˘ch skupin, které ãas od
ãasu na Masaryktownu zahrají. BohuÏel,
ãastokrát zÛstane jen u jednoho dvou
vystoupení a pak jakoby jim do‰el dech.
Ale v‰ichni víme, jak je to po v‰ech
stránkách tûÏké dopracovat se k
pravidelnému programu. Nûkdy se to
zdá b˘t aÏ nemoÏné. Leã… v˘jimky
potvrzují pravidlo.
TakÏe na dal‰í koncert Grosmanovy
Muziky na rohu jsme se upﬁímnû tû‰ili. A
nelitovali jsme. Opût nezklamal. Jirka
snad vûdûl, po ãem obecenstvo prahne.
Skvûl˘ v˘bûr jak skladeb a písní - Sonny
Rollins, John Mayall, S. A. Brown,
Tennessee Williams, Kenneth, Edith Piaf,
M. Zeira, J. Trussel, Duke Ellington,
Sidney Bechet i autorská tvorba Jirky
Grosmana, tak i poezie - Ludvík
A‰kenazy, Franti‰ek Gellner, Vítûzslav
Nezval, Jiﬁí Orten, Josef Kainar, Josef
·kvoreck˘ aj. vãetnû autorského pﬁispûní
Jirky, Majky i Lenky - vytvoﬁilo
neopakovatelnou atmosféru naplnûné
pohody.
Kultivovan˘ pﬁednes recitátora byl aÏ
fascinující. Martin Danãovsk˘ zaujal
zajímavou barvou hlasu, ãistou a
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Travel

My a oni

Nabízíme pﬁímé lety z Toronta do Prahy

Dvakrát t˘dnû do âR a na Slovensko:
Ve ãtvrtek a v sobotu
s mezipﬁistáním v Montrealu
MoÏnost telefonického zakoupení letenky.
Letenku dodáme aÏ na místo.
Soukromé ubytování v Praze i Bratislavû
Notáﬁská osvûdãení * pozvání * poji‰tûní

Tel.: (416) 761-1808, (416) 761-1689,
1-888-216-7641. Fax: (416) 761-9558

INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR
Winter and Summer

Early Bird Special
Seat Sale to Europe

Book now
and save!
E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Fax: (416) 867-8657

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

V¯HODNÉ LETENKY
DO PRAHY, BRNA, OSTRAVY,
BRATISLAVY, KO·IC, VÍDNù, BUDAPE·TI A BERLÍNA

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

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

Pﬁed lety napsal Ota Ulã knihu My a oni
- pﬁed a za Atlantikem. Jak uÏ název
naznaãuje, pojednává o rozdílech mezi
tûmi, kdo z tûch ãi onûch dÛvodÛ opustili
âSSR a tûmi, kteﬁí zÛstali. Je to kniha
zajímavá a pouãná, jako ostatnû v‰e, co
piln˘ a zku‰en˘ autor O. Ulã pí‰e.
VypÛjãil jsem si jen ãást názvu kníÏky pro
svoji kratiãkou úvahu. V ní ale nechci
srovnávat na‰ince, kteﬁí ode‰li s tûmi,
kteﬁí zÛstali.
V tomto pﬁípadû jsme my imigranty, kteﬁí
se rozhodli po vstupu armád Var‰avské
smlouvy pro Ïivot na západû (v mém
pﬁípadû v Kanadû) a oni moji hodní
kanad‰tí spoluobãané (mnohé z toho, co
bude zmínûno moÏná platí i pro jiné
na‰ince v Austrálii, Nûmecku nebo
·v˘carsku).
Vûﬁím, Ïe i dnes lze ﬁíci, Ïe zmûna pomûrÛ
v âechách a na Slovensku promûnila
tam úroveÀ Ïivota vût‰iny obãanÛ, k
lep‰ímu. Pokud jde o vzhled mûst a
mûsteãek ba i vesnic, doslova k
nepoznání. A to i navzdory dnes jiÏ
notoricky znám˘m jevÛm nezodpovûdnosti mnoh˘ch vládních ãinitelÛ,
korupci, pﬁevlékání komunistÛ v
demokraty a pod. I tak nabízí se právem
otázka, zda by po zmûnû pomûrÛ
nemohlo b˘t je‰tû lépe. Nejen
ekonomicky, ale i spoleãensky. Ve
vztazích mezi lidmi. V pomûru mezi
men‰inou vládnoucí a vût‰inou-obãany
státu. Na toto téma jeden se mÛÏe doãíst
leccos neradostného na stránkách jak
domácího, tak exilového tisku (Nov˘
domov, Polygon, Satellite, Dobr˘ Ïivot
nás, Dobr˘ den, kupﬁ. ) Ale zpût k
zam˘‰lenému tématu. . .
Îivot a snad i zpÛsob my‰lení nás, kteﬁí
jsme se rozhodli pro Ïivot na Západû, je
po letech, nepochybnû, v mnohém
ovlivnûn. Jsem si jist, Ïe k lep‰ímu.
Prostﬁedí zbavilo nás napûtí, nerudnosti,
‰kodolibosti… a to navzdory nejedné
tûÏkosti, kterou s sebou taková zmûna
prostﬁedí nese. MoÏná, Ïe z nás do jisté
míry vyprchala ona ‰vejkovina. Za to
snad jsme získali cosi, co by se dalo
klasifikovat jako jistá základní solidnost.
Takovou zmûnu mÛÏeme nejlépe
pozorovat pﬁi pobytu v b˘valé domovinû,
navzdory onomu shora zmínûnému
zlep‰ení tamních pomûrÛ.
Ale, navzdory tomu v‰emu, stále jako
bychom se ani tady nemohli docela zbavit
oné pupeãní ‰ÀÛry svazující nás s
minulostí.
Mal˘ pﬁíklad: odpovûì na dopis. Takovou
dostanete (aÏ na skuteãné v˘jimky) od
kohokoli kanadského. Sotva ale od
ãeského. A mÛÏe se mnohdy jednat i o
osobu váÏenou, stejnû jako instituci. Pro
moje kanadské spoluobãany, jak se zdá,
je‰tû platí zásada, Ïe na dopis (dnes email) slu‰í se odpovûdût i blbovi.
Nemám ale na mysli komunikaci exildoma, ale onu tady, mezi námi, na‰inci a
krajánky. Aãkoli na‰e zpÛsoby a

BACHELOR APARTMENT
Brand new furnished
basement apartment,
carpeted, IDOMO furniture,
new appliances. TTC, 3
minutes to 427/QEW/
Gardiner, GO train. Quiet
neighbourhood, close to the
park & lake (Lakeshore &
Kipling). Suits one nonsmoker (no pets please).
Contact:

Svatka 416-503-2933

1206-4

vystupování jsou jiÏ pozitivnû
poznamenány Ïivotem na západû, zdá
se mi jako bychom se nedokázali zcela
vysmeknout ze svûrací kazajky minulosti,
systému, kde kromû jeho kritiky vlastnû
v‰e bylo trpûno ne-li pﬁímo dovoleno, kde
etika
a
zpÛsob
spoleãenské
sounáleÏitosti bral kaÏd˘m rokem moci
vûrozvûstÛ lep‰ích zítﬁkÛ za své.
Mnohé je známo o znechucení tûch, kteﬁí
svou odborností nabytou v pokroãilej‰ím
svûtû kapitalismu a dobrou vÛlí snaÏili se
uspí‰it v˘voj v domovinû k západním
standardÛm (nemám na mysli
globalizaci), tedy tûch lep‰ích a vût‰inû
obyvatel uÏiteãn˘ch.
Ale jakoby i v nás tady pÛsobila nûjaká
setrvaãnost, kterou ani ãas nemÛÏe
pﬁemoci. Cosi ru‰ivého zÛstává nadobro.
MoÏná, Ïe jsou to malichernosti, prkotiny.
Ale jak ﬁekl O. W. Holmes: Ïivot je veliká
hromada mal˘ch vûcí.
A co vlastnû patﬁí do té hromady? Není
snad i zpÛsob, jak˘m jeden s druh˘m
komunikujeme (aniÏ bychom se dÛvûrnû
znali) urãit˘m obrazem spoleãenského
intercoursu, jak se tady ﬁíká?
My âe‰i (nemohu mluvit za Slováky, aã
mezi nimi mám pár znám˘ch a pﬁátel) po
letech Ïivota v novém domovû, v tomto
pﬁípadû v Kanadû, docházíme k názoru,
Ïe na‰i spoluobãané jsou z jiného tûsta.
Îe jim chybí smysl pro humor (tedy ten
ná‰). Místo aby se na párty bavili o
Ïensk˘ch nebo umûní, povídají si o svojí
práci. V‰e berou nûjak váÏnû. Snad proto,
Ïe nemají svého ·vejka Josefa.
Ale, sotva kdy se stane, aby v pﬁípadû, Ïe
se s nûk˘m bavíte, jiná osoba pﬁi‰la a s
okázalou samozﬁejmostí a bez cavykÛ
oslovila osobu, s níÏ právû hovoﬁíte.
Sejde-li se skupina na‰incÛ, jeÏ rádi by
se dobrali nûjakého závûru v jisté vûci, je
cesta k tomuto cíli ponûkud hluãná a
trnitá. Jeden mluví pﬁes druhého
doÏadujíce se pozornosti, neboÈ, jak si
myslí, jeho ﬁe‰ení, názor, zasluhují si
okamÏité pozornosti. Nûkdy zaslouÏené,
jindy nikoli.
Na‰inec na západû v mnoha pﬁípadech
dosáhl pozoruhodn˘ch úspûchÛ
pﬁesahujících velikost zemû, z níÏ
pochází. Na poli vûdy, umûní ãi sportu.
Dá se klidnû ﬁíci, Ïe ãeská a slovenská
imigrace do Kanady (a nepochybuji o
tom, Ïe to platí i pro jiné západní zemû)
nedûlá nikterak ostudu své domovinû.
Právû naopak.
To ale není dostateãn˘m dÛvodem k
tomu, abychom si mysleli, Ïe jsme,
alespoÀ latentní, mistﬁi svûta, které od
toho titulu zjevného oddûlují jen
nepﬁíznivé historické okolnosti a velikost
zemû.
Ano, na‰i a moji kanad‰tí spoluobãané
jsou z jiného tûsta. Nejsou v takové míﬁe
náchylní umûní a srandû. Ale stále
bychom se od nich mûli mnohému uãit.
Aã hodnû uÏ jsme se nauãili. Jinak
bychom asi nebyli smutní z prÛbûhu vûcí
v na‰í domovinû.
Kdysi vy‰la v Novém domovû reportáÏ
Gutha-Jarkovského o jeho pobytu v
Kanadû. Zajímalo by mû, jak málo nebo
mnoho by se v ní zmûnilo, kdyby ji psal
dnes…
V. Cícha - Vancouver
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny v úter˘
19. února 2002 v 3:32
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde
ve ãtvrtek 7. bﬁezna 2002

Sports

Tichonov mu ukradol zlato
SALT LAKE CITY - sme/(ãtk, sita, tasr)Jednou z opôr rusk˘ch hokejistov na
olympijsk˘ch hrách v Salt Lake City by mal
byÈ brankár Nikolaj Chabibulin z Tampa
Bay. Ten bez ohºadu na v˘sledok na
nadchádzajúcom turnaji získa zlatú
medailu. Tú totiÏ mal dostaÈ uÏ ako 19roãn˘ v Albertville 1992, kde ako tretí brankár
nezasiahol ani do jedného zápasu.
Medailu v‰ak nikdy nevidel, pretoÏe tréner
Viktor Tichonov sa rozhodol, Ïe si za svoje
dlhodobé sluÏby sovietskemu hokeju
zaslúÏi ocenenie on sám. Podºa
olympijsk˘ch pravidiel získavajú cenné kovy
len ‰portovci. Tichonov si preto privlastnil
Chabibulinovu medailu. Súãasn˘ tréner a
generálny manaÏér ruského tímu Viaãeslav
Fetisov sºúbil, Ïe sa medaila pred ‰tartom
olympiády vráti k prvému majiteºovi.
Po návrate z Albertville do Ruska nadviazal
Chabibulin na svoju kariéru v CSKA Moskva
a zaãal si uvedomovaÈ, Ïe mu nieão ch˘ba.
„ªudia sa ma p˘tali, kde je tá medaila. Bol
si v tíme, tak si ju mal dostaÈ? Zaãal som
nad t˘m rozm˘‰ºaÈ,“ vysvetºoval rusk˘
brankár.
„Bol to e‰te mlad˘ chlapec a oni ho takto
odmenili. Teraz, po desiatich rokoch ho
potrebujeme. Sºúbil som mu, Ïe dostane
medailu späÈ,“ povedal Fetisov, donedávna
asistent trénera New Jersey.
***

Katka Neumannová
má bronz
SALT LAKE CITY-ln/iln, ãtk-Hned první
závod na olympijsk˘ch hrách v Salt Lake
City pﬁinesl ãeské v˘pravû medaili.
Postarala se o ni bûÏkynû na lyÏích Kateﬁina
Neumannová, která vybojovala na 15
kilometrÛ volnou technikou s hromadn˘m
startem bronz. Osmadvacetiletá lyÏaﬁka
nestaãila na tratích v Soldier Hollow pouze
na vítûznou Italku Stefanii Belmondovou a
stﬁíbrnou Rusku Larisu Lazutinovou.
Rodaãka z Písku si udrÏovala pozici v
popﬁedí, v polovinû trati figurovala na tﬁetím
místû. Ve stoupání kilometr a pÛl pﬁed cílem
unikly Belmondová a Lazutinová, ostatní
bûÏkynû za nimi bojovaly pouze o poslední
z medailí. Neumannová nakonec mûla
nejvíce sil a na ãtvrté místo odsunula jednu
z favoritek Julii âepalovovou z Ruska.
Získala tak po dvou kovech z Nagana tﬁetí
olympijskou medaili v kariéﬁe. Dal‰í ãeská
bûÏkynû Kateﬁina Hanu‰ová obsadila 21.
místo.
***

hokejovou ligou, Hráãskou asociáciou NHL a
Medzinárodnou hokejovou federáciou, dali
sme na‰e srdcia do hry s obmedzen˘mi
‰ancami, lebo nemohol nastúpiÈ ná‰ najlep‰í
tím. Takto to nesmie byÈ.
Preto, aby jeden, maximálne dvaja hráãi z
klubov nevynechali len jeden-dva zápasy z 82
zo základnej ãasti NHL, bola ukriÏovaná
príleÏitosÈ urobiÈ olympijsk˘ hokejov˘ turnaj
spravodliv˘m pre v‰etky národy. A my
uznávame, Ïe sme neboli jedinou krajinou,
ktorá t˘mto utrpela. Ale keì zoberieme do
úvahy fakt, Ïe väã‰ina na‰ich najlep‰ích
hokejistov hrá v NHL (spolu 25), boli sme
postihnutí najviac. Jedin˘ z nás hral v‰etky tri
zápasy skupiny prvej fázy.
Úprimne dúfame, Ïe v budúcnosti sa takéto
nerovnosti eliminujú a kaÏd˘ bude môcÈ prísÈ
zaÏiÈ olympijskú skúsenosÈ a preÏiÈ to nad‰enie
nám odopreté.“
List podpísali ·atan, Stümpel, Hossa,
Demitra, Handzu‰, Vi‰Àovsk˘, Barteãko. Pod
listom sú uvedené ìalej tieto mená: Bondra,
Pálffy, Gáborík, Chára, Nagy, Országh, Such˘,
·vehla, Ronald Petrovick˘, âiernik a Zedník.
POVEDALI: Tréner Ján Filc: „Dozvedel som
sa to prostredníctvom fyzioterapeuta Du‰ana
Benického. Je to spontánna záleÏitosÈ hráãov.“
Pavol Demitra: „S chlapcami sme sa zhodli,
Ïe treba apelovaÈ na zodpovedn˘ch
funkcionárov, aby koneãne otvorili oãi.
Slovenskej reprezentácii bol odopret˘ základn˘
olympijsk˘ princíp a doplatila na to nepostupom
do hlavnej fázy.“
Miroslav ·atan: „Aj keì som na to
upozorÀoval uÏ dávno pred olympiádou, na
tomto ostro sledovanom fóre by nám to mohlo
pomôcÈ aspoÀ v budúcnosti.“
V˘sledky slovensk˘ch hokejistÛ:
Slovensko-Nûmecko 0:3, Slovensko-Loty‰sko
6:6, Slovensko-Rakousko 2:3. SlovenskoFrancie 8:1.
***
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Nejnizsí ceny a
nejvyhodnejsí
nabídka
´
tohoto roku

âe‰i proti Rusku

***

Mezinárodní kopaná
Irán-Slovensko 2:3, âR-Maìarsko 2:0,
âR-Kypr 4:3 (Mezinárodní turnaj na Kypru).
***

Fotbalová Gambrinus liga

‰

ˆ

43
42
40
38
29
26
25
23
21
19
19
19
18
17
16
7

ˆ

31:13
39:10
30:12
34:16
26:20
29:25
21:30
18:19
19:31
19:26
15:23
15:24
16:26
21:23
22:34
12:35

ˆ

1 3
0 4
4 2
5 2
5 5
5 6
4 7
8 5
3 9
4 9
7 7
4 9
3 10
5 9
1 12
1 15

ˆˆ

14
14
12
11
8
7
7
5
6
5
4
5
5
4
5
2

ˆ

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

Vyuzijte nasí nabídky“EARLY BIRD”
pro podzimní a zimní sezónu tohoto roku!
Zajistete si svá místa na palube CSA za
nejnizsí dostupnou cenu.
Nabídka má urcitá omezení.
Prodej“EARLY BIRD” zacíná 20. srpna 2001.
Spojte se s vasí cestovní agenturou!
ˆ ˆ

Tabulka po 18. kole

ˆ

Medzinárodného olympijského v˘boru
Jacquovi
Roggemu,
prezidentovi
Medzinárodnej hokejovej reprezentácie René
Faselovi, komisárovi NHL Garrymu
Bettmanovi, ‰éfovi hráãskej asociácie NHL
Bobovi Goodenowovi. Vyjadrili v Àom nesúhlas
so súãasn˘m hracím systémom olympijského
turnaja.
„Ako hráãi NHL slovenského hokejového
tímu v Salt Lake City vyjadrujeme na‰e veºké
sklamanie a frustráciu na základe na‰ej
olympijskej skúsenosti.
Olympijské hry majú byÈ príleÏitosÈou pre
v‰etky krajiny súÈaÏiÈ na princípe rovnosti
pred oãami svetovej verejnosti v duchu pravého
‰portového ducha a priateºstva. Pre okolnosti
t˘kajúce sa moÏností na‰ich hráãov NHL sa
cítime byÈ krajinou, ktorej bola táto moÏnosÈ
odmietnutá a na‰e pocity sú e‰te hor‰ie, keì
na‰i ºudia doma nemohli vidieÈ hráãov spolu v
jednom tíme v rovnakej pozícii ako pri ostatn˘ch
krajinách.
Keì sme prehodnotili na‰e rozhodnutia a
vystúpenie pri komplikovan˘ch okolnostiach v
príprave na tieto zápasy, cítime, Ïe by sme
neurobili zásadné zmeny v na‰om prístupe k
podujatiu. Urobili sme v‰etko, ão sa dalo a ão
sme cítili, Ïe bude najlep‰ou moÏnosÈou pre
tím v kaÏdom zápase, totiÏ aby sme si vytvorili
ão najväã‰iu ‰ancu na postup. Pre zátarasy
umiestnené na na‰ej ceste Národnou
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V zápasech vysoké úrovnû porazili ãe‰tí
hokejisté Nûmecko 8:2, prohráli se
·védskem 1:2 a hráli nerozhodnû s
Kanadou 2:2. Ve ãtvrtfinále, které se hrálo
aÏ po uzávûrce se stﬁetli ãe‰tí hokejisté s
Ruskem.

17. kolo: Sparta-Hradec 2:0, Bl‰anyLiberec 1:2, Staré Mûsto-Opava 1:0,
Bohemians-Pﬁíbram 2:0, Brno-Olomouc
2:1, Teplice-ÎiÏkov 1:3, Ostrava-Drnovice
1:0, Slavia-Jablonec 2:2.
18. kolo: Liberec-Sparta 1:0, ÎiÏkov-Brno
Na i hrá i pí u
2:1, Drnovice-Teplice 1:1, Jablonecbossom hokeja
Ostrava 2:2, Opava-Bl‰any 0:2, PﬁíbramBratislava-sme/(ju)-Ne‰Èastní slovenskí
Staré Mûsto 1:0, Olomouc-Bohemians 1:1,
hokejisti poslali otvoren˘ list predsedovi
Hradec Králové-Slavia 0:0.

‰

satellite
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âeská hokejová extraliga

48. kolo (8.2.): Vsetín-Kladno 2:0, PlzeÀPardubice 2:2, Havíﬁov-Litvínov 6:3, SpartaSlavia 2:3, Znojmo-Vítkovice 3:4 po
prodlouÏení, Znojmo-Vítkovice 3:4 po
prodlouÏení, Karlovy Vary-â. Budûjovice
3:3, Tﬁinec-Zlín 4:3 po prodlouÏení.

Slovenská hokejová extraliga
50. kolo (17.2.): Zvolen-L. Mikulá‰ 2:0,
Poprad-Nitra 3:1, Trenãín-Îilina 3:2, Ko‰iceSkalica 3:2, Slovan-Martin 4:5 po
prodlouÏení.

TORONTO
(416) 363-3174
Toll free1 800 641-0641

MONTREAL
(514) 844-4200
Toll free 1 800 561-5171

CzechAirToronto@iprimus.ca

reservation.montreal@czechairlines.com
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Povídání o olympiádû

Sports

February 21, 2002

Zedník je‰tû nemohl vûdût, Reichel a Kaberle se chystali na olympiádu

V tﬁetím leto‰ním vzájemném stﬁetnutí v Air Canada Centre mezi Torontem a Montrealem byli úspû‰nûj‰í Maple Leafs. V dresu
Canadiens nastoupil potenciální olympionik Richard Zedník, kter˘ bûhem utkání a krátce po nûm je‰tû nemohl vûdût, Ïe Slovensko
zázemí, tak ho to nepﬁekvapí. Toãí se pomûrnû prohraje s Nûmeckem 0:3 a jeho sluÏeb uÏ nebude tﬁeba. Na druhé stranû Robert Reichel a Tomá‰ Kaberle si jiÏ balili fidlátka pro
hodnû filmÛ ve francouzsko-ruské OH do Salt Lake City.
koprodukci.)
Nejprve jsme tedy poÏádali o zhodnocení RR: Tak urãitû, ale vûﬁím tomu, Ïe kluci TK: My uÏ o tom hovoﬁíme dlouho.
Sobotní Toronto Star ukazuje, Ïe hlasovali utkání montrealského Richarda Zedníka. udûlají v‰e pro to, aby se vyhnuli baráÏi. Franti‰ek mi popﬁál hodnû ‰tûstí a urãitû s
stejnû rusk˘, ukrajinsk˘ a francouzská RZ: Nezachytili jsme zaãátek utkání. Pak jsme si je‰tû pﬁed olympiádou ním budu v kontaktu i bûhem olympiády.
I já jsem tedy popﬁál Tomá‰ovi, aby mu to
rozhodãí. Dále ukazuje, Ïe „podobnû“ Torontu se naopak daﬁila stﬁelba. V druhé pohovoﬁili s Tomá‰em Kaberlem
hlasovali i ãínsk˘ a polsk˘ rozhodãí, zatímco ãásti hry se nám podaﬁilo sníÏit, ale dvû ABE: Jak ty bys hodnotil tento zápas? ‰lo na olympiádû jako prot Atlantû.
rozhodãí hlasující pro kanadsk˘ pár nebyli vteﬁiny pﬁed koncem druhé tﬁetiny jsme TK: Byl to dÛleÏit˘ zápas a potﬁebovali Vzápûtí se mi podaﬁilo chytit pﬁed
pod Ïádn˘m tlakem. JenÏe, kdyÏ se podíváme opût inkasovali gól do ‰atny, kter˘ rozhodl. jsme si udûlat tro‰ku bodov˘ rozdíl proti odchodem Patrika ·tefana, Stﬁedního
útoãníka Atlanty Thrashers. Nejprve jsem
pﬁesnûji, zjistíme, Ïe americk˘ rozhodãí ABE: Mûl jsi také nûjaké ‰ance, ale Montrealu, coÏ se nám podaﬁilo.
nepromûnil jsi…
Nedostatek ‰ancí byl pﬁíãinou prohry v New se i jeho zeptal na zhodnocení utkání:
hlasoval stejnû jako japonsk˘ a kanadsk˘
P·: Bylo to pro nás ne‰Èastné utkání.
RZ: Byly tam dvû nebo tﬁi gólové ‰ance. Yorku s Islanders 1:4.
„podobnû” jako nûmeck˘. Co z toho vypl˘vá, Pﬁi první jsem to nezdvihl. Pﬁi druhé zaskoãil ABE: Jedinou branku Toronta jsi ale v Nejsem spokojen s v˘sledkem. Témûﬁ po
Ïe spí‰e neÏ o nepoctivou francouzskou za brankáﬁe obránce. A pﬁi tﬁetí zasáhl tomto utkání vstﬁelil ty. Kolikátá to byla? celou dobu zápasu jsme vedli. I kdyÏ
rozhodãí se jedná o souboj nûkolika skupin brankáﬁ.
TK: Byl to mÛj leto‰ní ‰est˘ gól. Obrana Toronto dotáhlo na 3:3 a 4:4, tak jsem
rozhodãích. Do jaké míry je to souboj mafií, ABE: Jak si plánuje‰ následující dny? Islanders trochu zaspala a mne se podaﬁil doufal, Ïe získáme alespoÀ bod. âtyﬁi
lobby nebo dokonce jen tûch, kteﬁí pocházejí RZ: V‰e záleÏí na tom, jak se bude daﬁit blafák.
minuty pﬁed koncem jsme v‰ak inkasovali.
z rÛzn˘ch kulturních prostﬁedí si netroufám slovensk˘m hokejistÛm na olympiádû. KdyÏ ABE: Dnes se daﬁilo brankáﬁÛm, jak˘ Mûli jsme je‰tû ‰ance pﬁi pﬁesilovce v
ﬁíci. Nakonec do‰lo k potrestání francouzské oba zápasy vyhrají, tak bych jel k má vliv hra brankáﬁÛ na v˘kon obráncÛ? posledních dvou minutách, ale nepodaﬁilo
rozhodãí a zlatou medaili dostali jak Rusové, rozhodujícímu utkání. Jsem stále v kontaktu TK: Theodore mûl 42 úspû‰n˘ch zásahÛ, se nám vyrovnat. Nehráli jsme ‰patn˘ hokej
coÏ svûdãí o tom, Ïe byl velice a bod jsme si zaslouÏili.
tak Kanaìané. Nerozumím krasobruslení, s Petrem ·Èastn˘m.
ale kdyby se tímto zpÛsobem postupovalo v Pak jsme se pﬁemístili do ‰atny Toronta zaneprázdnûn˘. Pro brankáﬁe je mnohdy ABE: Podaﬁilo se vám Toronto potrápit.
kopané, tak by Anglii byl pﬁidûlen v roce Maple Leafs, kde jsme poloÏili nûkolik hor‰í, kdyÏ na nûj jde málo stﬁel. Ale i v I kdyÏ jste prohráli, tak se vám zde
takov˘ch situacích se obránce snaÏí relativnû daﬁí. Proã?
1986 je‰tû jeden titul mistrÛ svûta. A Dominik otázek Robertu Reichlovi:
ABE:
Nejprve
bych
ti
chtûl
pogratulovat
pozornû bránit, aby se soupeﬁ nedostal P·: VÏdycky v Kanadû, obzvlá‰tû v
Ha‰ek spolu s Richardem ·mehlíkem,
k
tomuto
zápasu.
Zaznamenal
jsi
jednu
zpátky do hry. Dneska se nám tento úkol Torontû, chceme uhrát, co nejlep‰í
Michalem Gro‰kem, Václavem Varaìou a
branku a jednu asistenci. Vyhráli jste podaﬁilo splnit.
v˘sledek, protoÏe zde je hokejová
Miroslavem ·atanem by byli v roce 1999
4:1…
ABE: Jak se tû‰í‰ na olympiádu?
atmosféra. Daﬁilo se nám tu i v loÀské
nositelé druhého Stanley Cupu. Mûlo by to
RR: Bylo to z na‰í strany velice dobré TK: NemÛÏu se doãkat. Doufám, Ïe sezónû. KaÏd˘ zápas zde je pro nás
více logiky neÏ dvû zlaté medaile v utkání. Po prohﬁe v New Yorku 1:4, jsme budeme mít dva dny moÏnost spoleãnû
nesmírnû zajímav˘.
krasobruslení. Za tento skandál by bylo dobré potﬁebovali vyhrát. Podaﬁilo se nám to, díky trénovat. Uvidím tam spoustu kamarádÛ a
ABE: Nyní nastává pﬁestávka v NHL.
pﬁidûlit je‰tû jednu zlatou medaili tomu, Ïe jsme skuteãnû hráli dobﬁe.
doufám, Ïe se dostaneme do finále.
Je to nûco, co vítáte nebo naopak je to
olympijskému v˘boru a stﬁíbrnou medaili ABE: Mûl jsi hodnû ãasu na ledû, coÏ ABE: Je tam nûkdo, s k˘m jsi je‰tû nûco co vás vyhodí z tempa?
krasobruslaﬁské asociaci. Skandálu by se bylo zúroãeno brankou a asistencí…
nikdy nehrál?
P·: Myslím si, Ïe to kaÏd˘ hráã uvítá,
pﬁece dalo pﬁedejít tím, Ïe by se nenasazovali RR: Jistû, Ïe pomohl rychl˘ gól Dodalo mi TK: Myslím, Ïe jenom se ·mehlíkem.
protoÏe sezóna je velice nabitá a díky
rozhodãí ze zemí, odkud pocházejí kandidáti to jistotu a mûl jsem chuÈ do hry, coÏ se ABE: Pojedete na OH sami nebo tam za olympiádû je náleÏitû zhu‰tûná. Budu se
projevilo i v tom, Ïe jsem byl ãastûji vámi budou moci pﬁijet partnerky?
na medaili.
snaÏit volného ãasu náleÏitû vyuÏít k
TK: Je to velice nároãné. Hraje se prakticky odpoãinku. Máme sedm dní volno, ale
Zlatou medaili také dostal jiÏ pﬁed nasazován do hry.
olympiádou rusk˘ brankáﬁ Chabibulin, ABE: Jak se branky v úvodu a v závûru kaÏd˘ druh˘ den, takÏe na rodinn˘ Ïivot kaÏd˘ hráã bude cviãit na kole nebo chodit
nebude ãas a hlavnû se budeme do posilovny, jelikoÏ t˘den bez cviãení je
kterému ji ukradl pﬁed deseti lety jeho trenér tﬁetiny projeví na psychice muÏstva?
pﬁíli‰ dlouho a rychle se ztratí kondice. Já
Tichonov. Kdo by v‰ak oãekával, Ïe RR: Urãitû se to projeví v sebevûdomí. koncentrovat na zápasy.
***
sám pojedu na Floridu, která není z Atlanty
Tichonov musel nepoctivû získanou trofej Dnes to bylo právû pﬁi první a tﬁetí brance.
V bratrském souboji
ABE: Mohl bys popsat první branku?
tak daleko.
vrátit je na omylu.
RR: Jeff Farkas umí dobﬁe ãíst hru a
zazvonil
dvakrát
Tomá
ABE: VraÈme se k olympiádû. V‰echna
V mnoÏství skandálÛ zcela zaniká poãínání
potﬁebuje se dostat více do povûdomí. KdyÏ se v závûru prvé tﬁetiny dostali hosté muÏstva nemají stejné podmínky. Není
hokejové federace, která vykoumala zvlá‰tní Tentokrát jsem dostal od nûj pﬁesnou
postupov˘ klíã, Ïe prakticky dosadila ‰est pﬁihrávku a poslal jsem puk Theodorovi do dvoubrankového vedení, zdálo se, Ïe se to nespravedlivé?
bude opakovat historie z pﬁedchozího P·: Ukazuje se jakási nevraÏivost mezi
t˘mÛ do ãtvrtfinále turnaje, zatímco dal‰ích mezi betony.
zápasu. Toronto v‰ak dokázalo v druhé kluby NHL a manaÏéry národních t˘mÛ.
osm t˘mÛ muselo bojovat v kvalifikaci. ABE: Asistence?
tﬁetinû vyrovnat. Je‰tû jednou se hostÛm MÛÏeme vidût, Ïe tﬁeba nûkolik
Kuriózní na tom bylo, Ïe se tohoto turnaje RR: Zamkli jsme soupeﬁe a Corson jiÏ
podaﬁilo dostat do vedení, ale poslední slovensk˘ch hráãÛ nemohlo startovat. Za
nemohla zúãastnit ﬁada hráãÛ z NHL. Navíc skóroval do prázdné branky.
slovo patﬁilo pﬁece jen Maple Leafs, kdyÏ Loty‰sko zase nemohl chytat Irbe. Dokonce
nûkteﬁí z tûchto hráãÛ (Slováci Pálffy, Chára) ABE: Po ãtyﬁiceti minutách jsi podle Tomá‰ Kaberle svou druhou brankou v nûkteﬁí byli na stadiónu, ale nemohli hrát.
byli pﬁítomní na stadionu, ale nesmûli statistik vyhrál v‰echna vhazování…
utkání rozhodl o vítûzství Toronta. Asistoval Je v tom jistû zmatek. Je zapotﬁebí, aby se
nastoupit. Slovensko pak nastoupilo proti RR: Nûkdy se zkrátka daﬁí. Nûkdy vyjde mu pﬁi tom Robert Reichel. I pro nûho to Hráãská asociace, vedení NHL a
Rakousku pouze s jedenácti hráãi (plus v‰e a jindy se nedaﬁí ani vyhrát vhazování. byla druhá asistence v tomto stﬁetnutí. mezinárodní hokejová federace nûjak˘m
brankáﬁem). Je známé, Ïe v padesát˘ch letech ZáleÏí na situaci na protihráãích.
Tomá‰ Kaberle byl vyhlá‰en nejlep‰ím zpÛsobem dohodly, aby to bylo stejné pro
se v takovém poãtu hrála anglo-kanadská ABE: Jak se cítí‰ pﬁed olympiádou?
hráãem utkání a proto jsme ho poÏádali o v‰echny.
liga, ale nepamatuji se, Ïe by nûkdy v takovém RR: Cítím se dobﬁe a odlétáme hned po rozhovor.
ABE: Na OH je pouze jeden hlavní
ABE: Gratuluji k tom, Ïe jsi vstﬁelil dvû rozhodãí a dva ãároví. V NHL jsou zase
poãtu nastoupilo nûkteré muÏstvo na zápase s Atlantou.
ABE: Nemá‰ trochu obavy z branky a bylo to proti nûkomu jinému
dva hlavní a dva ãároví. Nûkteﬁí experti
Mistrovství svûta nebo Olympijsk˘ch hrách.
bezpeãnostních opatﬁení v Sault Lake neÏ Washingtonu…
navrhují, aby byl jeden hlavní a tﬁi ãároví.
Rozum zÛstává stát a pﬁi tom staãilo, kdyby
City?
TK:
Jsem
rád,
ale
je‰tû
dÛleÏitûj‰í
je,
Ïe
DÛvodem je, Ïe jeden hlavní rozhodãí
se místo ve dvou skupinách, kde se nejedná RR: Bezpeãnostní opatﬁení jsou tam
o nic, a dal‰ích dvou skupin, z kter˘ch skuteãnû na vysoké úrovni, ale to je v jsme získali dva body, protoÏe jsme nehráli ãastokrát spléhá na druhého a nemá
postupovalo pouze jedno muÏstvo, hrálo ve poﬁádku, jak pro závodníky, tak pro ze zaãátku dost dobﬁe. Zlep‰ili jsme se v odvahu nûco písknout. Co o tom
druhé a tﬁetí tﬁetinû. Hráli jsme i lépe v soudí‰?
ãtyﬁech skupinách, z kter˘ch by postupovala poﬁadatele a diváky.
obranû. Podaﬁilo se nám vyhrát pût zápasÛ P·: Pro mne jako hráãe je to celkem
první dvû muÏstva. JenÏe pak by se také ABE: Jaká je ‰ance zopakovat úspûch
z posledních ‰esti.
jedno. MÛÏe se vyzkou‰et v‰e, ale dopﬁedu
mohlo stát, Ïe by Kanada prohrála nejen se z Nagana?
ABE: V dne‰ním utkání skóroval nedokáÏu ﬁíci, jestli by to bylo lep‰í.
·védskem, ale i tﬁeba se Slovenskem a nebylo RR: KaÏdé vítûzství je tûÏké a obhajoba je Sundin, na druhé stranû odpoãíval
ABE: V této sezónû jsi byl zranûn. Dá
by to ani to ãtvrtfinále. VÏdyÈ vzpomeÀme, je‰tû tûÏ‰í, ale dokázali jsme to tﬁikrát na Joseph. Jsou to pﬁíznaky blíÏící se
se tomu nûjak pﬁedcházet a jak se s tím
jak poklesla sledovanost televize na tomto MS. Máme na to, abychom získali alespoÀ olympiády?
hokejista vyrovnává potom?
kontinentû, kdyÏ se v Naganu hrálo finále jednu medaili. S tím cílem tam jedeme a TK: Schwab hrál jiÏ nûkolikrát proti Atlantû. P·: Mûl jsem zlomenou ãelist. Dostal
âesko-Rusko. JenÏe o tom, Ïe v‰echna abychom tento úkol splnili, budeme tam Byla pﬁíleÏitost nechat Josepha odpoãnout. jsem vysokou hokejkou do obliãeje. KdyÏ
muÏstva nebyla na stejné startovací ãáﬁe se podle toho jistû v‰ichni hrát.
Bude to velmi nároãné obodobí pro nás jsem se za mûsíc vrátil na led, tak hned v
hovoﬁí velice málo. Peníze jsou peníze a ABE: Jak se ti bude hrát proti hráãÛm, v‰echny. V‰ichni se pﬁipravují.
druhém zápase jsem si vykloubil loket. A
s kter˘mi hraje‰ v Maple Leaf jako ABE: Vãera divok˘ v˘sledek
muÏstva si v tûchto „pﬁátelsk˘ch“ zápasech
byl jsem opût mûsíc mimo led. Tak tûmto
napﬁíklad Curtis Joseph?
Slovensko-Loty‰sko 6:6. Byla to zranûním se dá tûÏko pﬁedcházet. Pﬁi
alespoÀ vyladí formu.
RR: To je bûÏné, s podobnou situací se
Politika je jiÏ v pﬁidûlování Olympijsk˘ch setkáváme na MS. Je pravdou, Ïe je znám pﬁedzvûst toho, Ïe se bude i na prvním zranûní jsem mohl po operaci tûÏko
nûco dûlat. Nemohl jsem jíst. Zhubl jsem
her. VzpomeÀme jen na Olympijské hry v a vím, jak hrají, ale i oni znají mne a kaÏd˘ olympiádû hrát útoãnû?
roce 1936 v Berlínû, ãi v roce 1980 v Moskvû. z hráãÛ chce bojovat za svou zem a podat TK: KaÏd˘ zápas je jin˘ a záleÏí na tom, asi ‰est kilo. Pak jsem se snaÏil alespoÀ
jakou taktiku zvolí trenéﬁi. Gólmani budou bruslit a jezdit na kole.
Dal‰í zaruãenû nezkorumpované budou v nejlep‰í v˘kon.
velkou souãástí tohoto turnaje. Ale bude se ABE: Ve stínu OH je letos MS ve
roce 2008 v Pekingu.
ABE: V ãem je specifická atmosféra v asi hodnû bude vycházet z obrany.
·védsku, kontaktoval vás nûkdo nebo
Jedna vûc je v‰ak pozitivní. Zatím nejdou olympijském muÏstvu?
ABE: Co bys ty chtûl dosáhnout v Salt hovoﬁil nûkdo s vámi, Ïe byste byli
skandály na vrub závodníkÛm, ale hlavnû na RR: Znám v‰echny hráãe. âasto se vidíme Lake City?
úkor tûm, kteﬁí z Olympijsk˘ch her udûlali bûhem léta a doufám, Ïe dobrá atmosféra TK: Chtûl bych skuteãnû pomoci muÏstvu. povoláni do reprezentace?
P·: Nikdo se mnou o tûchto vûcech
byznys. Sv˘m zpÛsobem je to zrcadlo na‰í v muÏstvu zÛstane.
Bylo by pûkné obhájit zlato.
nemluvil.
ABE:
Pﬁesto,
Ïe
jsi
optimista,
jedna
vûc
doby, kdy peníze, administrativa a byrokracie
ABE: Dnes jsi hrál proti svému bratru
Ale‰ Bﬁezina
ti zﬁejmû vadí a to jsou v˘kony Litvínova Franti‰kovi; probírali jste také
mají stále více moci.
***
Ale‰ Bﬁezina v lize…
olympiádu?
***
Pokraãování ze str.1
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