Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Pfiedplatné na jeden rok je
31,78+ 2,22 (GST) = 34 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru.

Datum, dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním
rohu ‰títku!

J

Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: (416) 530-4222
Fax: (416) 530-0069
E-mail: abrezina4222@rogers.com
satellite1-416.com@satellite1-416.com
abe@satellite1-416.com

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK - CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

No. 22.
(276.)
Vol. 12.

Thursday,

satellite

1-416

November 14,
2002

PublishedbyABE,P.O.Box176,Station„E“,Toronto,Ontario,CanadaM6H4E2

www.satellite1-416.com

Hromobití a Beethoven

V tûchto dnech hostuje v Kanadû PraÏákovo kvarteto. Po vystoupení v Torontu, které bylo pozitivnû hodnoceno kanadsk˘m tiskem,
následovalo vystoupení v Hamiltonu na tamní konzervatofii (na snímku). Zde se hudební skupina pfiedstavila s Beethovenem, Prokofjevem
a Smetanou. Jako pfiídavek uvedlo kvarteto Haydna, kter˘ byl na pofiadu pfii nedávném vystoupení v Carnegie Hall v New Yorku. Pfii
hamiltonském koncertu pfiispûla k atmosféfie i boufie, která se v dobû koncertu pfiehnala nad mûstem a tak do hudby mistrÛ bylo sly‰et i
hfimûní. Kromû audiálního záÏitku, mûli náv‰tûvníci moÏnost shlédnout i v˘stavu obrazÛ s hudebními námûty M. Gabánkové, která v budovû
konzervatofie potrvá do konce ledna pfií‰tího roku. PraÏákovo kvarteto vystoupí téÏ ve Vancouveru v Playhouse 19. lístopadu ve 20 hodin.

Je Nejvy‰‰í soud vskutku nejvy‰‰í instancí?
Svûtské instituce jsou velice citlivé na to, kdyÏ
nûkdo jimi pohrdne. Mají totiÏ pocit, Ïe zastupují
Boha na zemi a proto se jim kaÏd˘ musí náleÏitû
klanût a zcela je poslouchat. Uspokojovat
náboÏenské potﬁeby, to se jaksi toleruje, ale bûda
jakmile se to nekryje s potﬁebami státu. Tak je zle.
VÏdyÈ i biblick˘ král Nabuchodonozor, jak mÛÏeme
ãíst v starozákonní knize proroka Daniele, nemûl nic
proti IzraelitÛm, pokud se mu budou náleÏitû klanût.
JenÏe problém byl v tom, Ïe trojice mládencÛ Sidrach,
Mizach a Abdenágo se klanûli nûkomu jinému a tak
je nechal Nabuchodonozor pouãit v ohnivé peci.
Tehdy to dopadlo proti v‰em poznatkÛm tehdej‰í i
dne‰ní vûdy a mládenci pﬁeÏili. O pár století pozdûji
uÏ byla situace sloÏitûj‰í.
JeÏí‰ Kristus byl ukﬁiÏován a o tom, Ïe vstal z
mrtv˘ch svûdãí spí‰e víra. Nic není známo o tom, Ïe
by se mocní vydûsili, jako král Nabuchodonozor.
Pilát si pouze umyl ruce.
V 15. století se ãesk˘ anarchista Jan Hus odvolává
pﬁímo ke Kristu. Dal‰í ukázka opovrÏení státními a
církevními institucemi. „Kam by to vedlo, kdyby se
kaÏd˘ odvolával ke Kristu? K ãemu bychom tu pak
byli?“ Ptali se uãené hlavy a vykonavatelé práva. Jak
to s ním dopadlo velice dobﬁe víme. Víme také, Ïe
jeho stoupenci vzali vûc do sv˘ch rukou podle svého
gusta. Jiní stoupenci nebyli tak radikální a proto si na
nû kdejak˘ pansk˘ poﬁízek vy‰lápl.

Dal‰í skupina neposlu‰n˘ch - Kvekﬁi opovrhli
zákonem a díky tomu se dostalo pomoci ãerno‰sk˘m
dezertérÛm z otroctví. Jejich ãinnost by se mûla
znovu pro‰etﬁit, protoÏe dnes jsou takovéto skupinky
semeni‰tûm protiglobalizaãních tendencí.
Krátce po skonãení druhé svûtové války (v kvûtnu
1945) do‰lo k popravû nûmeck˘ch zbûhÛ, protoÏe
nedodrÏeli pravidla války (smutné na celé události
bylo, Ïe se tak stalo pod kanadsk˘m dohledem). I
velk˘ odpÛrce Hitlera pastor Martin Niemöller drÏel
zásadu, co je císaﬁovo císaﬁi a co je BoÏího Bohu.
Pokud ‰lo o sluÏbu v armádû, nemûl námitek, byÈ by
byla na ‰patné stranû barikády. Poﬁádek pﬁece musí
b˘t, po válce se udûlá pokání a odzbrojení jde pﬁes
Svûtovou radu církví.
V Mnichovû byla veﬁejnost nedávno pohor‰ená
v˘stavou o zloãinech nûmecké armády za války.
SolÏenicyn znesvûtil Rudou armádu, kdyÏ psal o
jejich zloãinech. A v ruském parlamentu sklidil tûsnû
pﬁed svou smrtí hnûv Andrej Sacharov za kritiku
války v Afganistánu.
âisté ruce mûla i tak zvaná âeskoslovenská lidová
armáda. Nestﬁílela na utíkající pﬁes hranice, ãi na
vzbouﬁené vûznû, nepotlaãovala demonstrace,
nebyla pilíﬁem Var‰avské smlouvy, neru‰ila
zahraniãní rozhlasové stanice…
Ono je to tûÏké pﬁipomínat lidem, Ïe byli ãleny
zloãinecké organizace. Nûmci nemohou za to, Ïe

válãili na ‰patné stranû. Lidé v âeskoslovensku
nemohou za to, Ïe slouÏili v socialistické armádû.
JenÏe pak je zde je‰tû skupina lidí, kteﬁí v ní neslouÏili.
Ne, díky nûjaké obezliãce, ãi Blue Effectu s modrou
kníÏkou. ProtoÏe to vûdomû odmítli. Jednou z tûch
skupin byli Svûdci Jehovovi.
KdyÏ porota prohlásila v pﬁípadû Rodneyho Kinga,
kter˘ byl leÏící na zemi mlácen policií v Los Angeles,
Ïe se nejednalo o policejní brutalitu, jedny americké
noviny se tehdy naivnû zeptali, co je tedy policejní
brutalita.
Jak jsme se nedávno dovûdûli od souãasného
Nejvy‰‰ího soudu, byli Svûdci Jehovovi odsouzeni
po právu. Ne náhodou tento rozsudek pﬁi‰el pár dní
pﬁed summitem NATO v Praze. Podobnû jako tehdy
v americk˘ch novinách se kdosi naivnû zeptal, co je
tedy policejní brutalita, se ptám, co je tedy
náboÏenská perzekuce?
A co na to pﬁedstavitelé církve âeskobratrské
evangelické, která se ráda py‰ní tím, Ïe navazuje na
odkaz Petra Chelãického, ãi její dva duchovní
zastoupení v obou komorách parlamentu? K˘vají a
opût drÏí hubu. Byl bych rád, kdyby církve v tomto
mlãení setrvaly aÏ bude zase nûjaké to
bombardováníãko, kdyÏ uÏ nemají odvahu promluvit
proti.
Psáno pro Protestant a Satellite
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
***
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SOKOL TORONTO
Podpoﬁte ná‰ cviãební program, pﬁijìte s rodinou a pﬁáteli na

Hudební nokturna na
Masaryktownu

VÁNOâNÍ TRHY

2. koncert leto‰ní sezóny

Nedûle 24. listopadu 2002 - 12:00-17:00 hod.

TOMISLAV
DIMOV - housle

Vánoãní dobroty v‰eho druhu, dárkové pﬁedmûty, knihy apod.
Zájemci o prodej vlastního zboÏí jsou vítáni!
Mikulá‰ská nadílka pro dûti!
Velká tomobola

***

MIKULÁ·SKÁ ZÁBAVA
Sobota 30. listopadu 2002 ve 20 hod.
Pﬁineste si dárky, Mikulá‰ je bude rozdávat.
K tanci hraje kapela Miro Letka
Obû akce jsou poﬁádány v hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
Ve‰keré informace a pﬁedprodej lístkÛ

Kvûta Králová - Prague Deli 416/504-5787
Noví cviãenci od tﬁí let vítáni!

Churches

âESKÉ A

SLOVENSKÉ
BOHOSLU ÎBY
V TORONTù

âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: M. âajka.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30 anglicky, 10:30 slovensky.

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272; 464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.
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sobota 23. listopadu ve 20 hodin
Pro v‰echny mladé (nejen tûlem, ale i duchem)
poﬁádáme diskotéku v hale kostela sv. Václava
Bar a obãerstvení zaji‰tûno
Vstupné 5 dolarÛ.

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu
a okolí na frekvenci 530 AM
a to v sobotu od 19 hodin do 20 hodin
a v pondûlí od 23 hodin do pÛlnoci.
E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-799-3399

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
740 Spadina Ave., Toronto, Ontario, M5S 2J2
Tel.: 416-925-2241 Fax: 416-925-1940
E-mail: csskho@interlog.com
www.czech-slovak-assoc.ca
nebo www.cssk.satellite1-416.com

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

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.

na piano doprovází
Jeanie Chung
se pﬁedstaví v unikátním
koncertu:
Antonín Dvoﬁák: Sonáta pro housle
a klavír F-dur Op. 57
Antonín Dvoﬁák: Romantické
kousky 1 a 2
PíseÀ
Ludwig van Beethoven Jarní sonáta
pro housle a klavír F-dur.
P. I. âajkovskij: Pﬁedstavy,
Valãíkové scherzo
Johannes Brahms: Rozjímání,
Scherzo - C dur

SOBOTA 16. LISTOPADU
2002 ve 20 hod.
Cena vstupenky u dveﬁí: 20
dolarÛ, studenti 15 dolarÛ
KuchyÀ bude otevﬁená od 18:00 do
19:40, o pﬁestávce a po pﬁedstavení
Po koncertû vás zveme na krátké
posezení s na‰ím hostem
Dûkujeme sponzorÛm, kteﬁí nám umoÏÀují
tyto koncerty organizovat: MZV - âR,
Restaurace Praha, Nitra Travel, Slovakotour,
Trans-Com, Satellite 1-416,
W.J. Mishko & Co. a organizátor koncertÛ
MMI a Nov˘ domov.

Kalendáfi
16.11. (so) 16:00
F. Vláãil: Stín kapradiny
Cinematheque Ontario
***
16.11. (so) 20:00
Tomislav Dimov - Housle
Nokturno na Masaryktownu
***
17.11. (ne) 18:00
Taneãní veãer s obãerstvením
Chopin Hall, 685 8th Ave. Lachine,
Montreal
***
18.11.(po) 13:00
Setkání seniorÛ-Hala kostela sv. Václava
***
19.11. (út) 20:00
PraÏákovo kvarteto
Vancouver Playhouse
***
23.11. (so) 20:00
Diskotéka na Václaváku
Hala kostela sv. Václava
***
23.11. (so) 20:00
Mikulá‰ská zábava v Montrealu
Kostel sv. Cyrila a Metodûje
***
24.11. (ne) 12:00
Vánoãní bazar Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
25.11. (po) 19:30
SchÛze âSSK v Montrealu
***
27.11. (st.) 19:30
Má vlast - âesk˘ Krumlov
2070 Peel, Montreal
***
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Czech &Slovak Institutions

âeské velvyslanectví

âeskoslovensk˘
baptistick˘ kostel

Czech Embassy

vás v‰echny srdeãnû zve k veãeru

Vánoãních koled,
kter˘ se bude konat v sobotu

dne 7. prosince 2002
v 19 hodin
v budovû na‰eho kostela

200 Annette St. v Torontû
Evanjelická a.v.cirkev
sv.Pavla,

Small Chamber Harmony vás zve na

VÁNOâNÍ KONCERT
Kostel sv. Václava - 496 Gladstone Ave., Toronto
Sobota 14. prosince 2002 - 20 hodin
Vstupné 10 dolarÛ, dûti do 12 let zdarma

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.

od kriÏovatky Davenport Rd. a Dufferin
Str. na západ, pribliÏne 100 metrov.

Internet

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

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com

Honorary consulates
of the Slovak Republic
in Canada

***

Aktualizované stránky
Kalendáﬁ
www.kalendar.satellite1-416.com

Zaãal nácvik vánoãních koled!

***
âSSK

âESKOSLOVENSK¯ DùTSK¯ PùVECK¯ SBOR

***
NHL
Zpravodajství z posledního zápasu
v Torontû

Zpívají va‰e dûti rády?
Pﬁihlaste je do
âESKOSLOVENSKÉHO PùVECKÉHO SBORU PRO DùTI
OD PùTI DO ·ESTNÁCTI LET!
Kontakt: Nata‰a
Tel.: 905-849-5721 (ve veãerních hodinách)
E-mail: natasha.legierski@primus.ca

www.nhl.satellite1-416.com

***
Galerie M. Gabánkové

Masarykova doplÀovací ‰kola

Vyuãovanie slovenského jazyka
pre deti - zdarma!!!
V sobotu od 9:30 do 12:00 hod.
v St. Bernadette School,
1201 Heritage Bay, Oakville
Informace Viera Banková:
905-337-7457.

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

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

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

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

Czech Consulate in Montreal

BAZAR.

www.cssk.satellite1-416.com

Slovak Embassy

âesk˘ konzulát v Montrealu

Tradiãné zakáæaãkove v˘robky:
mäsiarenské, cukrarské, pekárenské
a iné za tradiãnú cenu.
Klobásy,pálivé a nepálivé, jaternice,
slanina a rezance, zákusky,
vianoãné peãivo a mnohé iné
pochúÈky slovenskej kuchyne.
Te‰ime sa na Va‰u náv‰tevu.
Kostol sv. Pavla, 1442
Davenport Rd.,

Zpravodajství Ústﬁedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû

Slovenské velvyslanectví

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

poriada poslednú sobotu v
mesiaci november:
30. novembra 2002 od 10 hodiny
svoj tradiãn˘ predvianoãn˘

Co se pﬁipravuje v krajanské komunitû
v Kanadû

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

Unikátní nahrávku koncertu na Masaryktownu 27. ãervna 2002

(A) LIVE vladimír mi‰ík jan hrub˘ 2002
Se svolením Vladimíra Mi‰íka a Jana Hrubého bylo vydáno v Torontu unikátní
CD, které je prvním CD s Ïivou nahrávkou V. Mi‰íka
a také prvním Ïiv˘m záznamem jejich spoleãného vystoupení.

CD si mÛÏete objednat telefonicky (15 dolarÛ + po‰tovné)
KAREL: (905) 339-2253 nebo JULIE: (416) 439-4354
Kdo byl na koncertu, jistû chápe na‰e úsilí zachytit
jeho skvûlou úroveÀ a atmosféru na CD!
Dûkujeme vám za podporu!

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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Profesionální herec Franti‰ek V˘rostko: “Dolina mi pfiipravila nejedno pfiekvapení…”
Kanadsko-slovenské divadlo Dolina dalo
o sobû vûdût v roce 1995, kdy se veﬁejnosti
pﬁedstavilo dvouhodinov˘m programem
pod reÏijním vedením Oºgy Turokové Pri
stºmenom svetle , o rok pozdûji pak dobﬁe
zvládnutou komedií Stefana Kr‰Àáka S
brokovnicou na manÏela (v úpravû
dramaturgynû Brigity Hamva‰ové), v níÏ
se pﬁedstavil ko‰ick˘ herec Petr Ra‰ev.
Milovníci divadla se s autorem této hry
mohli setkat dokonce osobnû, protoÏe na
pozvání divadla Dolina Stefan Kr‰Àák i
se synem Borisem do Toronta
pﬁicestovali, aby s obnovenou premiérou
zavítali i do USA. Do historie ãinnosti
divadla také náleÏí v roce 1998 uvedené
pásmo poezie na pÛlnoãní m‰i v Torontû.
Rok poté následovalo uvedení
dvojaktovky - parodie her Jáno‰ík a
Romeo a Julie v úpravû Brigity
Hamva‰ové, a dodnes urãitû mnoh˘m
je‰tû tkvící v pamûti bulvární komedie
Marca Camolettiho v pÛvodním názvu
Pyjamas pour Six, uvedené v úpravû
Oºgy Turokové jako Kto si ão navarí…,
kterou reÏírovala Sylvia Stewartová. Na
podzim 1999 se jistû diváci pobavili na
autorském veãeru slovenské spisovatelky
Daniely KapitáÀové, kde herci Doliny
pﬁedvedli zdramatizované pﬁedãítání z
kníÏky autorky Julov dvor.
Jedna plus jedna jsou tﬁi, konverzaãní
komedie anglického autora Raye
Cooneyho v reÏii Ladislava ·algy a v
úpravû Oºgy Turokové uvedené v pátek
1. listopadu v premiéﬁe (a následnû v
sobotu a v nedûli v celkem tﬁech reprízách)
je tedy dal‰í sympatick˘ poãinek
kanadsko-slovenského divadla Dolina. Ti,
co si nenechali divadelní pﬁedstavení aÈ
uÏ ãeskoslovenského Nového divadla ãi
kanadsko-slovenského divadla Dolina ujít,
mohli konstatovat, Ïe se tentokráte setkali
jednak s tváﬁemi, které se uvedly v
pﬁedchozích hrách a jednak s nov˘mi,

Medical
Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ
Sobotní a veãerní náv‰tûvy
moÏné!

Ráda pomohu novû pﬁíchozím!
1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

pro nûÏ byla tato konverzaãní komedie
první hereckou pﬁíleÏitostí.
Hanka Valu‰ová-Moiseová (jako Mary
Brownová), stejnû jako Ladislav ·alga
(Bobby Franklyn), Roman Vrba (Stanley
Gardner) a ªubica Kuãerová (Barbara
Brownová), které jsme mûli moÏnost vidût
jiÏ v pﬁedchozích komediích a jejichÏ v˘kon
pﬁinesl opût pﬁíjemn˘ záÏitek, svoje
herecké zku‰enosti nemohli zapﬁít. Nevím,
jak pro ostatní, ale pro mne byl novou
tváﬁí na scénû Július Sagath (detektiv
serÏant Troughton), jistojistû nováãkem
byl Milan Daruºa (detektiv serÏ.
Porterhouse) a Robert Jaro‰ãiak
(reportér). A jako bonbónek na dortu se
vyjímala postava Johna Browna, kterou
ztûlesnil hostující profesionální herec Mgr.
art. Franti‰ek V˘rostko, ãlen Divadla SNP
v Martinû a pedagog Fakulty dramatick˘ch
umûní v Banské Bystrici.
Hru reÏíroval Ladislav ·alga, jehoÏ
postavu Bobbyho Franklyna ocenili diváci
na páteãní premiéﬁe potleskem na
otevﬁené scénû. “KdyÏ mû Olga poÏádala
o pﬁevzetí reÏie, nemûli jsme daleko k
premiéﬁe. mûli jsme mûsíc pﬁed
premiérou. Herci se v pﬁedchozí dobû
zkou‰ek soustﬁedili hlavnû na znalost
textu, ale byli jsme pﬁed nutností dotvoﬁit
detaily postav, bez nichÏ se vlastnû Ïádná
z nich - zejména v komedii - neobejde.
Museli jsme precizovat dialogy a nalézat
v nich charakter postavy a pﬁedev‰ím je
posadit do správného tónu a rytmu. Práce
to byla krásná, ale vzhledem k tomu, Ïe
jsem na zkou‰ky dojíÏdûl 120 km jednu
cestu, nastudovávání to ztíÏilo. Nakonec
mám radost, Ïe to vy‰lo a Ïe obecenstvo
v Montrealu, kde jsme hráli 19. ﬁíjna, bylo
spokojeno. Vûﬁím, Ïe i torontsk˘m se to
dnes líbilo, jde mi hlavnû o spokojenost
divákovu…” Tato konverzaãní komedie
byla první reÏijní prací Ladislava ·algy,
ale jak se sám doznal, pokud by si mûl
vybrat, zÛstal by radûji u hraní.” V roli
jsem se cítil dobﬁe, a vÛbec se mi hrálo
dobﬁe,” dodal. Pochopitelnû, vÏdyÈ mûl
divákovy ve‰keré sympatie, a musím
dodat, Ïe zaslouÏenû.
KdyÏ jsem se od Hanky Valu‰ovéMoiseové chtûla dozvûdût, jak jí se na
premiéﬁe hrálo, hovoﬁila pﬁesnû jako
ãlovûk, kter˘ spí‰e myslí na druhé neÏli
na sebe, a kter˘ radûji mluví o druh˘ch
neÏli o sobû: “Musím ﬁíct, Ïe pracovat s
Ferom byla opravdová radost. Ferko není
totiÏ jen vynikající herec, ale pﬁedev‰ím
vynikající ãlovûk… nemûli jsme mnoho
ãasu se sehrát, na scénu jsme se na
zkou‰ku celé hry pﬁed premiérou dostali
jedinkrát - je to totiÏ otázka penûz - ale za
tu dobu jeho pobytu, kdy pﬁijel aÏ dodnes,
nás toho stra‰livû moc nauãil.
A pak je nutné zdÛraznit, Ïe bez Olinky
by se divadlo rozpadlo nejménû
padesátkrát za jedno zku‰ební období.
Je to ona, kdo dává divadlu du‰i, ãas i
peníze. Do detailu má v‰echno

FAIRWAY TRANSPORT INC.
120 North Queen St.
Etobicoke, ON M8Z 2E2
Phone: (416) 231-1531
Fax: (416) 231-8032

hledá dálkové ﬁidiãe
(s prÛkazem A-Z)
jednotlivce nebo dvojice
Dobr˘ plat,
v˘plata kaÏd˘ t˘den.

looking for long distance
driver (A-Z)
single or team
Good pay,
pay every week!

pﬁipravené, promy‰lené, aby v‰echno
klapalo jako hodiny. DokáÏe pﬁekonat
prostû v‰echno,” ustﬁihla mi otázky
jednodu‰e rázná Hanka. Ta Hanka, kterou
jsem si pamatovala je‰tû z poslední role
v komedii Kto si ão navarí. V pamûti mi
zÛstala lehkost, s jakou roli zvládla,
samozﬁejmost a jistá poddajnost
charakteru postavy, zejména v‰ak
energie, která z ní koneckoncÛ sálá
vÏdycky. Zamûstnaná matka ãtyﬁ dûtí,
dojíÏdûjící na zkou‰ky z Bramptonu, by si
mohla také zanaﬁíkat, jak to bylo sloÏité,
ale to byste nesmûli znát Hanku. Skromná,
srdeãná a s vûãn˘m úsmûvem: “… snaÏím
se dostat do role, hraji ráda, divadlo mám
ráda. A ráda vidím diváky se smát, tehdy
cítím satisfakci - to v‰echno, co jsem do
hry vloÏila, mûlo smysl a nebylo marné,”
konãí nekonvenãní rozhovor.
Jak jsem jiÏ pﬁedeslala, postava
detektiva serÏ. Porterhouse byla pro
Milana Daruºa první herecká pﬁíleÏitost.

F. V˘rostko v 1+1=3

Snad by si ani nikdy pﬁedtím mlad˘, tûlem
i du‰í hokejista nepomyslil, Ïe se vÛbec
kdy postaví na prkna, která pro nûkteré
znamenají svût. “Ne, trému jsem nemûl,”
odpovídá na otázku pﬁímoãaﬁe Milan.
“Proã také, roli jsem se nauãil, a kdyÏ
umí‰ roli, tak …” ¤íká se, Ïe tréma
provází kaÏd˘ úspûch. V tomto pﬁípadû je
Milan v˘jimkou. Jistû mi promine, kdyÏ
ﬁeknu, Ïe si jevi‰tû je‰tû musí poﬁádnû
ob‰lápnout, ale zase jej pohladím faktem,
Ïe se do role obul energicky. Z detektiva
d˘chal opravdu detektiv. A jak se k roli
dostal? “V letadle, jo v letadle,” opakuje,
kdyÏ vidí moje pﬁekvapení. “Zrovna jsem
letûl s ãerstv˘mi dokumenty poprvé jako
landed emigrant do Kanady a natrefil
jsem v letadle na Ladislava ·algu. Slovo
dalo slovo a obsadil mû do své hry. Roli
jsem vychutnával, sám jsem se bavil.
Mám rád pohyb a legraci.“ V Kanadû je
Milan teprve rok. Pochopitelnû se je‰tû
rozkoukává, ale rady si bude vûdût, je
jako hokejov˘ hráã poﬁádnû ostﬁílen˘.
Nu a to nejlep‰í na konec: Mgr.art.
Franti‰ek V˘rostko. Sympatick˘ a
vzdûlan˘ ãlovûk. Role Johna Browna mu
není nová. Na domácí scénû se dává jiÏ
tﬁi sezóny. “Doma ji hrajeme vÏdy pro
vyprodan˘ sál. A sehnat na tuto komedii
lístky neb˘vá jednoduché. JenÏe doma
vypadá komedie ponûkud jinak. Verze
uvedená v Torontû (v Montrealu 19.10. a
ve Windsoru 9.11.) je ochuzená o zhruba
tﬁicet stránek textu. Pﬁepracovaná je
zejména druhá ãást hry, kdy dûj graduuje
tím, Ïe hlavní postava nabaluje dal‰í lÏi,
v nichÏ se zaplétá tak dokonale, Ïe se
nakonec ke v‰emu radûji pﬁiznává… tady
jsme tuto verzi hrát nemohli, protoÏe
zábrana se jmenovala “politická
korektnost”, ale je to ‰koda. Na‰e
obecenstvo pﬁi slovních hﬁíãkách bouﬁí.

Ostatnû, reakce obou stran jsou si velice
podobné, kanadské obecenstvo bylo
velice pﬁíjemné, vnímavé a po krátké dobû
jsme s ním navázali tolik pro herce
potﬁebn˘ kontakt.” Hrát s amatérsk˘m
souborem, kter˘ notabene vÛbec neznám,
není jednoduchá záleÏitost…”Nikdy jsem
s amatéry nehrál. Není to jednoduché,
ale mnohé situace jsem pﬁedpokládal.
Vycházel jsem z vlastních zku‰eností z
akademie. Musím ﬁíct, Ïe se to Dolinû
podaﬁilo. Pﬁipravila mi sice mnohá
pﬁekvapení, jako napﬁ. zkrácení textu,
takÏe jsem se musel uãit text nanovo,
nebo zmûny odchodÛ a pﬁíchodÛ na
scénu, které mám na domácí scénû
zafixované jinak apod. Ale zvládli jsme
to.”
Musím potvrdit, Ïe více neÏ zvládli. V˘kon
Franti‰ka V˘rostka ocenili diváci
dlouhotrvajícím a opakovan˘m potleskem.
Nakonec se profesionál, kter˘ se vûnuje
svému ﬁemeslu pûtadvacet let, zapﬁít
nemÛÏe. Pan V˘rostko má za sebou
desítky nelehk˘ch rolí, k tûm posledním
patﬁí napﬁ. Truffaldino ze Sluhy dvou pánÛ
nebo Tartuffe ze stejnojmenné hry a ãeká
na nûj MoliérÛv lakomec v Lakomci. “Text
mi strkali s sebou do ta‰ky, abych se jej
uãil, ale copak by to ‰lo…?” s lehkostí
uzavírá pedagog, o jehoÏ Ïáky mají
slovenské divadelní scény trval˘ zájem.
A víte, ãím tento pﬁíjemn˘ muÏ a vynikající
komunikátor pﬁed tûmi více neÏ dvaceti
lety zaãínal? Ani byste to neuhádli Vocilkou ve Strakonickém dudákovi, a
zahrál si i padoucha v Limonádovém
Joeovi. To jenom na okraj jako zajímavost.
A co na to v‰echno ﬁeditelka Doliny
Oºga Turoková? Mohla si koneãnû v klidu
vydechnout, i kdyÏ ji a její kolektiv ãekala
je‰tû tﬁi vystoupení a ãtvrté mimo Toronto.
Montrealská , a nakonec i ta torontská
premiéra potvrdila, Ïe úpravy “lehkonohé”
komedie, s nimiÏ vy‰la na jevi‰tû, byly
správné. “Jsem ‰Èastná, Ïe premiéru
máme zdárnû za sebou. Herci se upﬁímnû
snaÏili.
Komedii jsem vybrala proto, Ïe jsem
vûdûla, Ïe se bude divákÛm líbit. JenÏe v
té podobû, v jaké ji uvádí slovenská scéna
bychom ji pustit nemohli. Na‰e
obecenstvo je pﬁece jen jiné a nûkteré
scény by mohlo povaÏovat uÏ ne za
veselé, ale spí‰e za vulgární. Ov‰em to je
vûc názoru a rozhodnutí dramaturga a
reÏiséra. A dal‰ím dÛvodem, proã jsem
sáhla do textu byl fakt, Ïe jsem musela
brát v potaz moÏnosti souboru jak
technické, tak i individuální herecké.
Mnohé scény v pÛvodní inscenaci vyÏadují
jiÏ herce zku‰ené se schopnostmi
improvizovat. Ale jsme upﬁímnû rádi, Ïe k
nám Ferko pﬁijel, mnohému nás nauãil, a
hlavnû jsme mûli spoleãnû s diváky
pﬁíjemné chvíle. A o to nám v‰em ‰lo
pﬁedev‰ím.”
KaÏdému fandovství pro dobrou vûc, a
divadelnímu tím spí‰e, drÏím palce. Je v
nûm kus srdce, odvahy, odﬁíkání,
obûtavosti. A vût‰inou se lidem za jejich
poãin nedostane adekvátní odmûny.
Samozﬁejmû Ïe nemluvím o penûzích.
Mluvím o morálním ocenûní, které by
mûlo pﬁijít minimálnû za to, Ïe nám
divadelníci pﬁinesli svou práci, darovali
svÛj ãas a um, aby k nám promluvili
jazykem, kter˘ nikdy nepﬁestaneme
milovat. A tady se musím nadechnout ze
smutného konstatování, Ïe na
slovenském pﬁedstavení bylo osmdesát
procent ãesk˘ch divákÛ a jen ten zbytek
(jestli) slovensk˘ch. Nûjak tomu
nerozumím, vÏdyÈ kultura a umûní je jen
jedno a rodn˘ jazyk také jen jeden - v ãem
tedy ten problém vûzí?
Vûra Kohoutová
***
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Delegace ãesk˘ch podnikatelÛ v Kanadû

ve veﬁejné knihovnû
v New Westminster
716 6th Avenue,
New Westminster, B.C.

Na ãele delegace, která nav‰tívila v minul˘ch dnech Kanadu byl ministr
prÛmyslu a obchodu Jiﬁí Rusnok. Celkem v této delegaci bylo zastoupeno
dvaadvacet firem. Bûhem jednání jsme zastihli námûstka ministra Miroslava
Somola a vyuÏili jsme volného ãasu k tomu, abychom mu poloÏili pár otázek.

vás zve na v˘stavu obrazÛ

Jozefa Gabánka
a Antonie Laníkové
26.11.2002 -3.1.2003
Po.-pá.: 10:00-21:00
So.: 10:00-17:00
Ne.: 13:00-17:00
Setkání s umûlci je v nedûli
1.12. 2002: 14:00-16:00

Arts Book Show

Studio One - Atrium Level
21 Shaftesbury Ave., Toronto
naproti stanice Summerhill

Sobota 30. listopadu 2002
Nedûle 1. prosince 2002
12:00-18:00
Tel.: 416/929-5030

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

Tel.: 533-0005

ABE: Co je smyslem této obchodní
delegace?
MS: Cíl pana ministra Rusnoka je
celkem klasick˘. Chce podpoﬁit
vzájemn˘ obchod mezi Kanadou a âR.
Dále pak podpoﬁit hospodáﬁskou
spolupráci. Nejedná se tedy jen o v˘voz
a dovoz, ale jedná se i o zahraniãní, v
tomto pﬁípadû kanadské, investice v
âR. Myslíme si, Ïe je zde obrovsk˘
prostor pro roz‰íﬁení investic.
ABE: Stále sly‰íme, Ïe je ãeská
koruna nadhodnocená, mÛÏeme
oãekávat pokles anebo je situace
stabilizovaná?
MS: Myslím si, Ïe situace je
stabilizovaná na dne‰ní úrovni. Dojde
jistû k urãit˘m zmûnám. Jsou
pﬁedpovûdi, Ïe koruna je‰tû dále posílí,
i kdyÏ uÏ to nebude tak rychlé, jako to
bylo v posledních mûsících.
ABE: Vidíte podobnou situaci mezi
kanadsk˘m a americk˘m dolarem,
jako mezi ãeskou korunou a Eurem?
MS: Myslím si, Ïe ano. Dokonce pﬁi
rozhovorech s kanadsk˘mi partnery,
mnozí právû ﬁíkali, Ïe jsou na tom
podobnû s kanadsk˘m dolarem a Ïe
mají stejné problémy jako my s korunou.
ABE: Do jaké míry ovlivÀujÍ obchod
mezi Kanadou a âR víza?
MS: Urãitou komplikaci pro ãeskokanadské vztahy to pﬁedstavuje. Pokud
jde v‰ak o obchod, víza nejsou Ïádnou
zásadní pﬁekáÏkou. Je to sloÏitûj‰í pro
podnikatele, které administrativní
prÛtahy zdrÏují. Vût‰í komplikací je to
pro mladou generaci a pochopím, Ïe
pokud mladí lidé z Kanady nemají
nûjak˘ zásadní dÛvod âR nav‰tívit, Ïe
se jí tﬁeba i vyhnou. Myslím si, Ïe se
v‰ak tato situace zlep‰í pﬁi vstupu do
EU. Pak i podmínky budou jiné. Není to
nic fatálního, ale v jist˘ch ohledech to
situaci komplikuje.
ABE: S otázkou víz souvisí i otázka
dvojího obãanství. ¤ada potenciálních podnikatelÛ, kteﬁí pocházejí
z âR, získáním kanadského
obãanství ztrácejí ãeské obãanství…
MS: Tato problematika není v rámci
mé pracovní náplnû. Opût chápu, Ïe to
urãitá komplikace je, ale nejsem
schopen ﬁíci, zda je situace u nás zralá
pro nûjakou zmûnu.
ABE: Jaké zmûny lze oãekávat od
vstupu âR do EU vzhledem ke
Kanadû?

MS: V na‰í oblasti je dÛleÏité, Ïe
pﬁejdeme na spoleãnou obchodní
politiku EU. Pro kanadské partnery se
âesko zaﬁadí do urãité skupiny, kterou
dobﬁe znají. Bude to pro nû pouze
roz‰íﬁení Unie o jednu malou zemi.
Budeme plnû podﬁízeni právnímu
systému EU. Zlep‰í se podnikatelské
prostﬁedí. AÈ jiÏ jde o ochranu
spotﬁebitele nebo problematiku v˘roby.
ABE: Jaké to bude mít nev˘hody?
MS: Ono se dá hovoﬁit o nev˘hodách
napﬁíklad v tom smyslu, Ïe bude vût‰í
konkurence. Na jednu stranu je to
zdrav˘ faktor, na druhou stranu je to
nev˘hoda. Mnoha politikÛm se nelíbí
vysok˘ stupeÀ regulace hospodáﬁského Ïivota v EU. Zrovna tak v
zemûdûlství, kdy je politika EU
ãastokrát odsuzována. Na druhou
stranu je to garance urãitého pﬁíjmu
pro zemûdûlce. ZáleÏí to hodnû na
úhlu, z kterého se díváte.
ABE: Myslíte si, Ïe to bude mít vliv
na cenu nemovitostí?
MS: Není to pﬁesnû mé pole
pÛsobnosti, ale v‰eobecnû se poãítá s
tím, Ïe ceny nemovitostí pÛjdou
nahoru, pﬁestoÏe je zde urãité
pﬁechodné období. Bude vût‰í rozdíl
mezi Prahou a ostatními místy v âR.
Praha bude nejdynamiãtûj‰í. Tlak EU
bude pÛsobit na to, aby docházelo k
deregulaci. Souãasná vláda zatím
zastává názor, Ïe se musí deregulace
nájemného uvolÀovat postupnû.
ABE: Jak˘ vliv na dal‰í politiku
budou mít v˘sledky souãasn˘ch
senátních voleb, kdy vládní strany
ztratily vût‰inu v senátu?
MS: Urãitá zmûna se projeví, ale
není to zmûna radikální, která by
zmûnila základní mechanismy.
ABE: Do jaké míry ovlivní volba
senátora Îelezného dÛvûru v
podnikání v âR?
MS: Tento fakt zﬁejmû neovlivní
investiãní prostﬁedí. Dopad mûl jistû
prÛbûh arbitráÏí a negativnû situaci
tﬁeba ovlivnil celostránkov˘ inzerát v
New York Times, aby lidé neinvestovali
v âR. TakÏe nelze vylouãit, Ïe to i
nûjak˘ vliv bude mít, ale spí‰e
krátkodobû.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,19 CDN $
3,87 CDN $
19,27 Kã
25,84 SK
1,57 CDN $
1,57 CDN $

Toronto Star - 25.10.2002

1 CDN $
1 US $
1 EUR
100 Sk

19,30 Kã
31,32 Kã
30,70 Kã
74,60 Kã

Quick - 11.11.2002

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540
E-mail:
emestic@hotmail.com

Business

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

Canada-Czech
Republic Chamber
of Commerce
Kanadsko- ãeská
obchodní komora
740 Spadina Ave.
Toronto, On. M5S 2J2
Tel.: (416) 929-3432
Fax (416) 925-1940
E-mail: trade@ccrcc.net

Hypotéky na prodej!
Zaﬁiìte si novou hypotéku s na‰í Credit Union,
popﬁípadû pﬁeveìte si hypotéku k nám. VyuÏijte
na‰ich úrokov˘ch sazeb!
* moÏnost otevﬁení nebo uzavﬁení * pevn˘ úrok
* srovnatelné úroky * moÏnost dﬁívûj‰ího splacení
* moÏnost Ïivotní pojistky * dal‰í v˘hody

Informujte se je‰tû dnes v Kampeliãce!
740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario
M5S 2J2

CZECHOSLOVAK
(TORONTO)
CREDIT UNION LIMITED

czechoslovakcu@msn.com
www.kampelicka.com
Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557
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Ko‰iãania zaÏili recesiu a
sprchovanie s Leninom

Clasified

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 ponúkame
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
Kdo by vûdûl cokoliv o
Jánu Blechovi,
kter˘ bydlel na Finch St. W.
v Torontû, aÈ dá vûdût Milanu
Smutnému: 416-321-8591.
Prodám soubor ãesk˘ch
dûtsk˘ch divadelních
loutkov˘ch her:
Od Kopeckého po Skupu.
Zájemci volejte:

416-231-9937

1226-21

âesk˘ obchod
s potravinami na prodej!
Cena dohodou!
Tel.: (905) 271-0572
nebo
(416) 450-4096
1219-18

Novû otevﬁené

kadeﬁnictví
specializované
na nûkolikatónové barvení vlasÛ
a moderní stﬁihy

Ko‰ice-sme/MIKULÁ· JESENSK¯Katafalk potiahnut˘ ãerven˘m súknom so
zabalzamovan˘m vodcom proletariátu
stráÏia dvaja ãervenoarmejci. Nad
Leninovou hlavou visí obraz zachytávajúci
jeho rozhovor s roºníkmi o elektrifikácii
Zväzu sovietskych socialistick˘ch republík.
Medzi nohami má urnu, do ktorej náv‰tevníci
provizórneho mauzólea vkladajú peniaze
urãené na jeho ìal‰iu údrÏbu. Z
reproduktorov znie známa Kalinka. Vôkol
rozvoniava prav˘ rusk˘ bor‰ã, pirôÏky a,
samozrejme, vodka. Pri Internacionále a
Piesni práce pionieri, zväzáci aj milicionári
hrdo salutujú. Slávnostnú atmosféru
umocÀujú heslá typu „Socializmus - na‰a
budúcnosÈ“ ãi „Dajte ºuìom chlieb a mier“,
samozrejme, v jazyku na‰ich bratov.
Ko‰iãania si takto pripomenuli okrúhle 85.
v˘roãie Veºkej októbrovej socialistickej
revolúcie. Netradiãné oslavy prilákali do
známeho GeS klubu mládeÏ i t˘ch star‰ích,
‰tudentov i podnikateºov, ktorí majú radi
recesiu. Ameriãania z U. S. Steel boli
spoãiatku v ‰oku. A neveria, Ïe v˘roãie
VOSR bolo v minulosti najväã‰ím sviatkom
„pokrokov˘ch síl sveta“. Nech˘bajú ani
zástupcovia mestskej organizácie KSS. Dve
súdruÏky prispeli k oslavám straníckou
tlaãou, odznakmi a triãkami s logom svojej
parlamentnej strany. Otec podujatia, známy
diskotekár Tibor Apa Egry rozdal milé
talizmany v tombole. „Ja som si musel
kúpiÈ svoje triãko s kosákom a kladivom
cez internet,“ hovorí du‰a podujatia.
Apropo, tombola! Vodca robotníkov a
roºníkov je po takmer troch hodinách
oddychu na katafalku zrazu na pódiu. Vern˘
heslu „Îil, Ïije a bude ÏiÈ“ prichádza v
kúpacom plá‰ti a v ‰ºapkách. âa‰ník mu
priná‰a dva „stakany“. Cenu útechy vyhráva
mlad˘ muÏ v obleku. Lenin si ‰mahom ruky
vyleje obsah „stakana“ na hlavu. âo iné
ostáva ‰Èastnému v˘hercovi, keì sa chce
s Leninom sprchovaÈ, ako urobiÈ to isté?
Bujaré oslavy VOSR sa skonãili aÏ o ‰tvrtej
nadránom.
***

12.11.2002

Zvûdové organizátorÛ
demonstrací uÏ v Praze

Praha-právo-Nûkteﬁí ze zahraniãních
organizátorÛ demonstrací proti

praÏskému summitu NATO jsou jiÏ v
âeské republice a jako zvídaví turisté
mapují Prahu, pﬁedev‰ím oblast kolem
Kongresového centra, kde se 21. a 22.
listopadu sejdou nejvy‰‰í pﬁedstavitelé
aliance. “Jsou tady uÏ del‰í dobu,”
potvrdil vãera vedoucí protiextremistického oddûlení praÏské policie Jiﬁí
Kopeãn˘. Nechtûl prozradit jejich poãet
ani to, k jaké skupinû radikálÛ patﬁí a
zda policie jejich pohyb monitoruje.
Zvûdové se podle policie ãasto
procházejí se skupinkami turistÛ.
Speciálnû zamûﬁují svou pozornost
nejen na Kongresové centrum, ale
zvlá‰È i na mûstsk˘ bezpeãnostní
kamerov˘ systém a v‰e si peãlivû
zaznamenávají. Policie ani zpravodajské sluÏby proti tûmto skupinám
nezasahují.
“Nijak neporu‰ují zákony. Prohlídky
kongresového centra a jeho okolí
nejsou trestné. Trestné není ani
zaná‰ení kamerového systému do
turistick˘ch map Prahy,” ﬁekla v pondûlí
Právu mluvãí policejního prezídia
Blanka Kosinová. Kriminalista, kter˘
se zab˘vá extremismem, mluvãí doplnil:
“Víme o takov˘chto turistech. Dûláme
to co oni. Registrujeme si je. Jejich
ãinnost navíc zachycují bezpeãnostní
kamery stejného systému, kter˘ si
zaznamenávají do map,” poznamenal
kriminalista. Pracovník Bezpeãnostní
informaãní sluÏby (BIS) v pondûlí Právu
sdûlil, Ïe policisté ani zpravodajci zatím
nezjistili Ïádné tajné ukládání v˘bu‰nin
a ãi navádûcích zaﬁízení.
“Ve
spolupráci
s
policií,
zpravodajsk˘mi sluÏbami spojeneck˘ch zemí a Interpolem nyní vûnujeme
pozornost kaÏdému detailu, kaÏdé
informaci, i zdánlivû nev˘znamné.
Vyhodnocujeme je, dáváme do
souvislostí. Není proto tﬁeba veﬁejnost
zneklidÀovat fámami o Italech ãi
komukoliv jiném. Nic hrozivého nás
neãeká,” ﬁekl zpravodajec BIS. Tyto
závûry potvrdila také pracovnice
tiskového odboru ministerstva vnitra
Marie Masaﬁíková. “Îádné riziko
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pﬁípravy útoku jsme nezaznamenali.
Informace o extremistech a teroristech
podléhají bezpeãnostnímu utajení.
Obecnû lze ﬁíci, Ïe situace bude lep‰í
neÏ pﬁi zasedání Mezinárodního
mûnového fondu pﬁed dvûma lety,”
ﬁekla Masaﬁíková. Policisté a
zpravodajci oznaãili za nesmyslné
spekulace, podle nichÏ se mÛÏe stát
místem
teroristické
operace
dvacetipodlaÏní hotel Corinthia Towers,
patﬁící LibyjcÛm, pro svou strategickou
polohu vedle ústﬁedí praÏské policie v
bezprostﬁední blízkosti Kongresového
centra. Jak Právu potvrdila Kanceláﬁ
pro pﬁípravu summitu NATO, na
vrcholné setkání se akreditovala i
katarská televize al-DÏazíra, jeÏ loni
bûhem vojenské operace Trvalá
svoboda v Afghánistánu pﬁedãila
americkou
spoleãnost
CNN
exkluzívními kontakty s pﬁedstaviteli
Tálibánu a organizace al-Kajdá. V
Praze bude mít katarská televize
dvouãlenn˘ ‰táb. Na hranicích jiÏ policie
nevpustila do âeska první cizince. “UÏ
máme prvních pár lidí, kter˘m byl na
slovenské a nûmecké hranici odepﬁen
vstup na území âeské republiky v
souvislosti se summitem NATO,” ﬁekla
vãera âTK mluvãí pohraniãní a
cizinecké policie Klára Krejãí.
***
13.11.2002

Vliv komunistÛ je nejvût‰í
od pádu jejich reÏimu

Praha-mfd-Moc ãesk˘ch komunistÛ
je dnes nejvût‰í od listopadu 1989, po
nûmÏ vût‰ina obyvatel poÏadovala
zákaz jejich strany. Zástupci KSâM
Miroslava Grebeníãka se dostávají do
funkcí, které jim byly dosud
zapovûzeny. Budou ve vedení Ostravy,
tﬁetího nejvût‰ího mûsta zemû. Od roku
1989 je to jejich nejvût‰í úspûch v
komunální politice. Je‰tû nikdy se
nepodíleli na vládû v tak velkém mûstû.
Vãera je k tomu vyzvali ostrav‰tí sociální
demokraté, lidovci a nezávislí. Mají také
prvního primátora v novodobé historii.

November 14, 2002
Ve vedení severomoravské Karviné
stanul b˘val˘ senátor za KSâM Antonín
Petrá‰. S nástupem nového prezidenta
se KSâM také zﬁejmû otevﬁou dveﬁe
na PraÏsk˘ hrad. Václav Havel si od
komunistÛ udrÏoval odstup a nejednal
s nimi. V‰echny osobnosti, které se
chtûjí o post hlavy státu v lednu ucházet,
uÏ v‰ak daly najevo, Ïe s komunisty
mluvit budou.
***

Stoupenci Zemana by
chtûli vy‰achovat z boje
o Hrad Motejla
Praha-právo/Alexandr MitrofanovNov˘m tahem pﬁíznivcÛ Milo‰e Zemana
pﬁed klíãov˘m ÚVV âSSD 7. prosince,
kter˘ rozhodne o nominaci soc. dem.
kandidáta na Hrad, je návrh nepostavit
do první volby prezidenta Ïádného
kandidáta âSSD a celou volbu
ignorovat.
Netají se tím, Ïe tak chtûjí vyﬁadit ze
hry Otakara Motejla a usnadnit
Zemanovu nominaci do druhé volby. O
tomto zámûru se vãera zmínil pﬁi své
pravidelné snídani s novináﬁi
místopﬁedseda âSSD Zdenûk
·kromach. “M˘m kandidátem je Milo‰
Zeman. Mrzí mû pozice nûkter˘ch ãlenÛ
vedení âSSD, kter˘m Zeman pomohl
do funkcí a teì jako kdyby se báli jeho
stínu. Otakara Motejla si váÏím, ale
nepokládám ho za vhodného
prezidentského kandidáta pro soc.
dem.,” uvedl. Na dotaz, jak se má
zachovat ÚVV, kdyÏ Zeman opakovanû
odmítl jít do první volby, ·kromach ﬁekl:
“Pak je jednou z moÏností nepostavit
do první volby Ïádného kandidáta.” Îe
nejde o sólovou ·kromachovu akci,
potvrdil Právu dal‰í pﬁedstavitel
prozemanovské skupiny, ‰éf ústecké
krajské soc. dem. Jaroslav Foldyna.
Podle nûj v˘sledek âSSD v senátních
a komunálních volbách nelze pokládat
za úspûch. “Na levé ãásti spektra jsme
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Experti se domnívají, Ïe pokud
prÛzkum neprokáÏe závaÏnûj‰í pﬁíãiny
poruchy, bude moÏné na hráz v krátké
dobû znovu, byÈ provizornû, pustit
dopravu. To by uvítaly hlavnû podniky
sídlící pod hrází, které jsou dnes
prakticky odﬁíznuté od mûsta.
Nejlep‰ím ﬁe‰ením by ov‰em do
budoucna bylo vylouãit dopravu z hráze
úplnû. “S touto moÏností poãítá územní
plán mûsta. Nutností je ov‰em
vybudování obchvatu. V rozpoãtu státu
ani kraje ale zatím jeho v˘stavba
Prahu bude st e it
zahrnuta není,” uvedl starosta Tﬁebonû
i 14 vrtulník z P erova
Jiﬁí Houdek (KDU-âSL).
Pﬁerov-právo (pem, jr)-Pﬁi summitu
***
NATO bude âeskou republiku ze
14.10.2002
vzdu‰ného prostoru stﬁeÏit i ãtrnáct
Filc u nie je tátnym
vrtulníkÛ z pﬁerovské vrtulníkové
trénerom
základny. “Na‰i elitní piloti uÏ druh˘
t˘den nacviãují, jak donutit k pﬁistání Bratislava-sme/VOJTECH JURKOVIânaru‰itele stﬁeÏeného prostoru,” ﬁekl Strojca najväã‰ieho ‰portového úspechu
Právu v úter˘ mluvãí základny Milan v histórii samostatného Slovenska sa
Kouﬁil s tím, Ïe v pohotovosti piloti vãera vzdal funkcie ‰tátneho trénera. Ján
budou od pondûlí. Pﬁerovské vrtulníky Filc (49), ktor˘ na májov˘ch
podle nûj budou souãástí skupiny, v níÏ majstrovstvách sveta vo ·védsku priviedol
na‰ich hokejistov k titulu, vysvetlil svoje
jsou zaãlenûny dal‰í sloÏky ãeského
rozhodnutie: „Jednoducho nejde zároveÀ
letectva i Ameriãané. âinnost bude
dôsledne zvládnuÈ aj nároãné úlohy, ktoré
koordinována prostﬁednictvím jednoho pre mÀa vypl˘vajú z funkcie ãlena
operaãního stﬁediska.
V˘konného v˘boru hokejového zväzu, kde
***
máme rozbehnuté programy na ‰tyri roky.

volby prohráli a je to alarmující signál.
Soc. dem. by se mûla sjednotit a dát
najevo jeden názor,” ﬁekl Foldyna s
tím, Ïe za tûchto okolností ÚVV mÛÏe
pﬁehodnotit své usnesení ze záﬁí, Ïe
âSSD postaví v první volbû svého
kandidáta.
Souãástí této taktiky podle Foldyny je,
Ïe se soc. dem. zákonodárci první volby
nezúãastní a v druhé volbû nastoupí
Zeman.
***

fi Ï
Û fi

Ï

V hrázi rybníka Svût
jsou praskliny

TﬁeboÀ-právo/Petr Pokorn˘-V ãásti
koruny hráze rybníka Svût se objevily
trhliny. Na‰tûstí je pﬁed v˘lovem, rybník
se vypou‰tí, takÏe Tﬁeboni, kterou hráz
od 214 hektarÛ vodní plochy oddûluje,
zatím Ïádné nebezpeãí nehrozí. Pﬁesto
policie po‰kozenou ãást hráze uzavﬁela
pro ve‰kerou dopravu. Podélné trhliny
dlouhé nûkolik metrÛ objevili na silnici
vedoucí podél zámecké zahrady pﬁi
pravidelné obchÛzce rybáﬁi. “Pﬁí‰tí
t˘den budeme Svût lovit, takÏe nyní uÏ
voda ani k hrázi nedosahuje,”
konstatoval v˘robnû-technick˘ ﬁeditel
spoleãnosti Rybáﬁství TﬁeboÀ Malecha.

‰

Osemdesiat percent kapacity som doteraz
venoval hokeju, sotva dvadsaÈ svojej firme
a pre môj normálny Ïivot mi neostal
priestor.“
Filc po ‰ampionáte vo ·védsku najprv
skonãil, po vymenovaní trénerskej dvojice
Franti‰ek Hossa - Ján ·terbák v‰ak prijal
novú funkciu zastre‰ujúceho ‰tátneho
trénera, ktor˘ by národn˘ tím viedol na
vrcholn˘ch podujatiach. Po prijatí jeho
rezignácie ostane na striedaãke iba dvojica
Hossa - ·terbák. Intelektuálsky typ trénera
s kvalitnou jazykovou v˘bavou odmietol v
lete lukratívne ponuky zo zahraniãia.
„Teraz si vyjdem ãastej‰ie von so psom
a zrejme sa dlh‰ie zdrÏím pri poãítaãi. S
hokejom v‰ak budem naìalej v neustálom
styku.“
***
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Restaurants-Deli's

Domaz Restaurant
âeská restaurace

417 Elizabeth St.
Burlington, On. L7R 2N1
Tel.: 905-639-3240
Lakeshore & Elizabeth
(Village Sq.)

V˘borné ãeské jídlo
âeské pivo:
Kozel, PlzeÀ, Czechwar (Budvar)
Toãené nûmecké pivo!

Otevﬁeno dennû:
od 11 do 14 hod.
a od 17 do 23 hod.
(o víkendech aÏ do 2 hodin ráno)

Ruppelt
European Deli
258 Markham Rd.
Scarborough, On.
M1J 3C5
416/266-7328

Vám ponúka predaj
* domácich klobás, salámov a
párkov
* ãerstvého mäsa
* ‰alatov
* eurposk˘ch cukrovinek
KaÏd˘ ‰tvrtok - Seniors Day 10% off!!!

Otvoreno:

Petr ChudoÏilov: Rusové pﬁicházejí

Út.-st.: 9:00-18:00
‰t.-pia: 9:00-19:00
so: 8:00-17:00

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

416-504-5787

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

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
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Czech and Slovak Association
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Máte v âechách trápení? Soukromé nebo úﬁední?
Neutrácejte peníze za letenku!
U‰etﬁte svÛj ãas a své nervy!
Konkrétnû a reálnû pomohu pﬁi ﬁe‰ení v‰ech va‰ich specifick˘ch
nesnází i pﬁi plnûní va‰ích pﬁání. Projednám za vás v‰e, k ãemu mi
dáte svolení. ZaloÏím nebo povedu poboãku va‰í firmy v âechách.
Mohu k tomu pouÏít vlastní kanceláﬁ a u‰etﬁit vám dal‰í v˘daje.
Zjistím a zpracuji pro vás ve‰keré informace, které potﬁebujete znát,
abyste byli „in“. Zajistím osobnû skuteãnou pomoc. Kde na to sám
nebudu staãit, angaÏuji solidní odborníky (nájmy, koupû-prodeje,
restituce, nemovitosti vã. bytÛ, vûci movité, od‰kodnûní, dûdictví,
celní záleÏitosti, obãanství, rÛzné oblasti sluÏeb apod).
Reference v Kanadû:
satellite1-416@rogers.com nebo jan_drabek@telus.net
Jan Hrabina, agentura HOMBRE, P.O.Box. 32, Poãernická 369/
57, 108 00 Praha 10
Tel: 001- 420 2-7477 7476. Fax: 001- 420 2 7477 0929;
e-mail: hombre@mbox.vol.cz

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû
dramatick˘ film reÏisérky Jitky Nûmcové

HODINA PRAVDY
Pﬁíbûh, odehrávající se v trochu záhadném a hodnû hektickém prostﬁedí
televizního studia, je kombinací atraktivního, napínavého dûje a zároveÀ
podnûtem k zamy‰lení nad tématy, která jsou v souãasnosti pﬁetﬁásána jak v
médiích, tak mezi obyãejn˘mi lidmi. Pﬁíbûh zachycuje populárního televizního
moderátora, kter˘ v pﬁímém televizním vysílání se ptá sv˘ch hostÛ na
nepﬁíjemné vûci a chce sly‰et pravdu.
Jako bumerang mu to vrátí váleãná reportérka, která ho vyzve na obrácení rolí
- ptát se bude ona a on by mûl odpovídat jen a jen pravdivû. Obrat neãekan˘.
Hrají J. Barto‰ka, I. Ch˘lková, E. Balzerová, Vl. Kratina aj.
Cena kazety $ 30. 00 - 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!

York VW’s
Pre-Owned Vehicle Centre
2001 Beatle GLX
2000 Jetta TDI
2000 Jetta GLS
2000 Golf GL
1999 Jetta GLS
2000 Jetta GL
1999 VW GTI
1999 GTI VR6
2001 Jetta GLS
2002 Jetta GLS
Credit Issues

24 888
18 888
18 888
14 888
17 988
20 888
19 988
23 000
23 288
24 388

Let us worry about your financing needs
All VW vehicles qualify for VW Certified
Pre-owned limited warranty 2 years/40 000km
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Zprávy âSSK
100 let Ludmily Dvofiákové

10. ﬁíjna se doÏila slavného v˘roãí paní
Ludmila Dvoﬁáková, rodaãka z Hru‰ovic.
Vdala se do Sedmihrad u Hlinska a se
sv˘m manÏelem a ãtyﬁmi dûtmi (nejstar‰í
Josef, nar. 1922) se pﬁistûhovali do
Kanady, kde se jim v r. 1939 narodil
nejmlad‰í, Antonín. Zaãali na farmû v
Manitobû asi deset mílí od Winnipegu
zﬁejmû na desetilet˘ úvazek. V r. 1946 se
pﬁestûhovali do Toronta - také proto, Ïe
jedna dcera jela nav‰tívit pﬁátele v Torontu
a vrátila se celá nad‰ená torontsk˘m
poãasím. V Torontu paní Dvoﬁáková, která
byla v˘bornou ‰vadlenou, pracovala ve
svém oboru a její manÏel si na‰el místo u
Prenca. A daﬁilo se jim. Rodina se
rozrÛstala. Pak pan Dvoﬁák umﬁel, ale
jeho Ïena je dosud s námi a aÏ na to, Ïe
dobﬁe nesly‰í, se tû‰í z rodiny a z pﬁátel.
Patﬁí mezi nû pﬁátelé z Osady Sv. Václava
v Torontû. Krajanská Kanada jí k její
stovce - i kdyÏ opoÏdûnû - upﬁímnû
blahopﬁeje.
***

Hold Vancouver Symphony
and CBC Otto Lowymu
Málokomu se dostane pocty, jaké se
dostalo Ottu Lowymu, kter˘ zemﬁel letos
na jaﬁe. Canadian Broadcasting
Corporation vysílala v sobotu 10.
listopadu z vancouverského divadla
dvouhodinov˘ poﬁad, kter˘ pﬁipravilo s
Vancouver Symphony. V prvé ãásti
programu komentátor vzpomenul
v˘znamná data z Lowyho Ïivota: byl zbit
jako ‰kolák po pﬁíchodu nacistÛ,
ponûvadÏ byl Ïidovského pÛvodu, uprchl
do Anglie, kdo rozváÏel mléko, slouÏil v
ãeskoslovenské eskadﬁe královského
letectva v letech 1942-45, vrátil se domÛ
a zjistil, Ïe 36 ãlenÛ jeho rodiny válku
nepﬁeÏilo, v roce 1948 emigroval do
Kanady, kde krátce pracoval v lesnickém
prÛmyslu. Ale jeho láskou bylo slovo.
Vynikl jako herec, reÏisér, dramatik,
pﬁekladatel, napsal a pﬁeloÏil stovky her
pro televizi a radio, psal programy pro
Vancouver Symphony a od r. 1980 mûl
pravideln˘ program v celokanadském
rozhlasu, The Transcontinental. Jeho
dokumentární film Journey to Prague
dostal ﬁadu cen. Lowy byl vyznamenán
na filmov˘ch festivalech v New Yorku,
San Franciscu a Âanghaji, je nositelem
rakousk˘ch vyznamenání a jak hlasatel
CBC uvedl, také Prezidentské medaile
âR, kterou mu udûlil Václav Havel a
Masarykova ﬁádu âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû. Otisk
jeho nohy najdete na vancouverském
chodníku hvûzd.
V celém poﬁadu bylo mnoho
ãeskoslovenského: Lowyho kaÏdoroãní

vzpomínka na 28. ﬁíjen, dopis jeho paní
ãten˘ poﬁadatelem, jak se její manÏel
tû‰il, Ïe je‰tû jednou nav‰tíví své milované
„zlaté mûsto“ a projde se po Karlovû
mostû, volba skladeb, hran˘ch
orchestrem - Lowy miloval ãeskou hudbu
a hlavnû Dvoﬁáka, o nûmÏ komentátor
ﬁekl, Ïe nenapsal ‰patnou notu: hudební
ãást poﬁadu zaãala posledním z
Dvoﬁákov˘ch Slovansk˘ch tancÛ a poﬁad
skonãil závûreãnou ãástí Dvoﬁákovy
Novosvûtské. V druhé, retrospektivní
ãásti poﬁadu jsem sly‰eli vzpomínky
Lowyho kolegÛ a také reprodukci
nádherné modlitby, kterou se Lowy modlil
vzpomínaje na praÏskou synagogu, kde
byl konfirmován.
Nesly‰el jsem dlouho - pokud vÛbec
nûkdy- na celokanadském vysílání tolik
pûkného o jednom z nás a o na‰í rodné
zemi vÛbec. I za to patﬁí Otto Lowymu
ná‰ dík.
***

Slovensk˘ evanjelick˘
kostol augsburského
vyznania sv. Pavla oslavil
‰edesátku

UÏ ‰edesát rokÛ... ·edesát rokÛ sluÏby
pﬁedev‰ím Bohu, ale také ãeskoslovenské pospolitosti a krajanské obci.
M‰e a oslav 3. listopadu se zúãastnil
velk˘ poãet krajanÛ, pﬁijeli nejen z
Toronta, ale také z Windsoru, Londonu,
Kitcheneru a Smithvillu. Pﬁi m‰i kázali
Rev.Pavel Jamnick˘ a Rev. Ladislav
Kozák a bohosluÏeb a oslav se rovnûÏ
zúãastnil Rev. Rastislav Míãovsk˘. Pûknû
se uvedla nedávno pﬁi‰ed‰í dvojice ze
Slovenska, Ing. Branislav Rybnikáﬁ jako
varhaník a také jako zpûvák ve spoleãném
vystoupení se svojí paní, Dr. Janou
Rybnikáﬁovou. Velk˘ zájem o vystoupení
projevila i jejich dceru‰ka Barborka.
MoÏná pﬁí‰tû. (O t˘den pozdûji oslavil
páté v˘roãí zaloÏení sbor v KitchenerWaterloo).
***

Zastavení u sokolsk˘ch
hrobÛ

âlenové Torontské sokolské jednoty
letos v du‰iãkovém období nav‰tívili hroby
sv˘ch mrtv˘ch bratﬁí a sester na tﬁech
hﬁbitovech a poloÏili na nû vzpomínkové
vûneãky. Bylo by pûkné, kdyby toto
zastavení se stalo tradicí a nejen u SokolÛ.
Josef âermák
***

Z montrealského Vûstníku

Comenius Institute poﬁádá dne 27.
listopadu v 19.30 v Club Sportif MAA veãer
s ﬁeditelkou Musea Egon Schiele z âeského
Krumlova, Dr. H. Jirmusovou. Poﬁad je
nazvan˘ “Má vlast” a hlavním tématem jsou
letní záplavy a souãasná situace v âeském
Krumlovû. V‰ichni jsou srdeãnû zváni.

SIELSKI’S - ITTC SALES
WINES & LIQUORS FROM AROUND THE WORLD

Exclusive Agent For
TOKAJSKÉ
FURMIT

TOKAJSKÉ
TOCCATA

TOKAJSKÉ
SAMORODNÉ

TOKAJSK¯
5PUT≈ OV¯

TOKAJ - FRANKOVEâKA âERVENÁ

Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Cell: (416) 427-5134
Fax: (416) 741-7809

E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

345 Flint Road, Toronto, On. M3J 2J2
Tibor Martínek
Tel.: 416/667-0111; Fax: 416/8181.
E-mail: itfc@on.aibn.com
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Dlouholetá ãlenka âeskoslovenského
sdruÏení, paní Jarmila PACHLOVÁ
oslavila 11. záﬁí 2002 v plné tûlesné i
du‰evní svûÏesti 100 let. Gratulujeme této
známé ãeské hereãce a upﬁímnû jí pﬁejeme
do mnoha dal‰ích let pevné zdraví, dobrou
pohodu a hodnû elánu, obzvlá‰tû pro její
zálibu, malování. (Ema Ko‰acká)
***
Paní Marie ·IMROVÁ z Calgary oslavila
27. ﬁíjna rovnûÏ sté narozeniny. V
Montrealu Ïila s rodinou pouze ‰est let,
ale ãasto se k nám vracela a pomáhala
nám pﬁi Bazaru. Vzpomínáme na ni a
pﬁejeme jí je‰tû hodnû dal‰ích let
spokojeného Ïivota. (Ema Ko‰acká)
***

Pokraãování

âeskoslovenská spoleãnost sbûratelÛ
známek, zaloÏená v r. 1939 v New Yorku,
hledá nové ãleny. Spoleãnost poskytuje
ve‰keré informace a moÏnosti získání
materiálu t˘kajícího se âeskoslovenské
filatelie. âlenové se zajímají o speciální
klasická vydání (âs. republika pﬁed 1918,
První republika, Skautská po‰ta, âs. legie,
polní po‰ta, Druhá republika) jakoÏ i o
knihy, aukce ãi ohodnocení speciálních
známek. âasopis “The Czechoslovak
Specialist” vychází jiÏ více neÏ 60 let.
Kompletní informace o Spoleãnosti je
moÏné získat na www.erols.com/sibpost
nebo www.czechoslovakphilately.com.
(Ludvík MartinÛ)
***
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MARIA GABÁNKOVÁ

Con Fuoco
With Fire

Dary na povodÀov˘ fond

D. a J. Zemánek 1000, George
a Dagmar Kaiser 100, RÛÏena
Marie Jindra 20, René a Alena
Torn 100, Magda ·lapák 50,
Eli‰ka VyslouÏil 100, Miloslav a
Hana Scholz 40, Alice Farsk˘ 25
Libor Kotaãka 40, Lubomír a Zora
Tretina 500, Svatopluk & AlÏbûta
Vasák 20, Bohumil & Lenka
·imek 100, ·tefan Sanislo 30,
Dana Jakuboviã 100, X-mas Tree
Farm Pinedale (Durãák) 200, Jiﬁí
& Eva ¤ezníãek 50, R. & V.
·ejnoha 50, Dr. Jan Vávra 200,
Dr. Franti‰ek Veti‰ka 50, Hana &
Joseph Hlou‰ek 50, Olga & Ivan
Fr˘deck˘ 50, Petr ·tikarovsk˘ 30,
P. G. Kresina 200, Olga Minaﬁík
200, Petr Lempera 50, S. Jurenka
100, Václav Vanãura 100, Sonia
Sinclair 200, Alena Janáãek 100,
Josef Vosick˘ 100, Richard
Koneãn˘ 100, E. & A. Then 100,
I. & K. Schneedorfer 50, J. & A.
Klinka 100, Bohumír Svoboda 50,
F. & E. Novák 100, W. & P. Mach
200, L. & H. Drahotsk˘ 500,
Vladimír Hrdliãka 100, Ema
Koacky 100, L. & J. Hampreis
400, Ludmila Vacl 200, B. & H.
Jelínek 100, L. & E. Dittrich 200,
M. & M. Hrdliãka 50, Dr. Pavel
Neudorfl 150, Dr. L. Doubek 250,
Marie Hru‰ka 30, Virka Industries
o/a More Flowers (Králík) 100,
Alois Kﬁivánek 50, Josef Randa
50, A. & J. Hru‰ka 50, Eva Honig
100, C. & A. Steiner 50, V. & I.
Runza 100, J. & L. Podzimek 50,
Helen Weider 100, Dr. & Mrs. A.
Petrásek 150, Jaroslav Budík 25
Jana Vlachová-Marshall 50, Jan
Drábek 100, Susan Sever 200,
Drs. Emil & Eva Jokay 200, Sláva
Corn & family 500, Tomá‰ Lom
300, J. & E. Tomá‰ek 50, Drs.
Eva & Norbert KaÏdan 300, Lubo‰
a Ludmila Spaãkov 100, Milna a
Karel Pazderník 50, Irena Hampl
40, Jarmila a Anna Jelínek 200,
Vûra a Leslie Kouﬁim 150,
Jennifer A. Formánek 25 Vern
Barett 20, John a Linda Planeta
20, Canform Structures Limited
500, Irene Acs 100, Marie Loska
100, Peter Roseck˘ 100, Anna
Zebroff 50, Ladislav Briestensk˘
25 Dr. Arno‰t Kolín 500, Kvûta
Procházka 50, Václav Paris 500,
Viktor Joch 50, Hana Koãandrle
Dr. 100, Gabrielle Neubauer 200,
Eva Jiran 250, Hana Kupr 20,
Olga Novák 50, Magda Salová
150, neznám˘ 20, Milo‰ a Jana
Kotrbat˘ 100, Jindra Reichl 50,
Peter A. Theimer 50, Frederic
Bergman 27,69 Josef a Maria
Gertler 100, Zdena Kent 50,
Christina Peterson 150, Ervin
Reisk˘ 50, Anne Rezek 50, Ivan
Prock 200, Václav Rach 50, Mary
Dixon 35 Antonia a Josef
Gabánek 100, Milada Rysan 25
Jiﬁí Tich˘ 50, Oldﬁich a Jana
Vosikovsk˘ 200, Vûra Doll 39,24
Alice Fiala 100, Gloria Taylor 100,
Paul ·vestka 50, Milada Selner
50, Ivan a Jana H˘sek 1000,
George Bene‰ 50, Sheridan 200,
Ivan Putora 20, Czechoslovak
(Toronto) Credit Union Ltd. 1000,

CSAC Winnipeg Branch 250,
Joe Dobrovoln˘ - Computer
Counsel Inc. 320, Charles a
Marian Landa 100, Eva Vanûk
20, Dr. Josef J. Macek 100,
Can. Czechoslov. Benevolent
Assoc. of Winnipeg 250, Eva
Sailerová a Franti‰ek Sailer
200, Zlatica a Milan Stauder
100, Dr. Milada A. Toffler 100,
Doug a Carol Martindale 50,
Vincent a Vûra PraÏák 50,
Václav a Jana Pesik 50, Alojz
a Sona Pacin 100, John Kun
300, Paul a Jacquie Kun 200,
A. a M. ·tûdronsk˘ 200,
Miroslav a Marie Andrea
Cichra 100, M. a R. Folta 100,
Paul a Maery Horiansk˘ 500,
Matthew
Blacha
100,
Jaroslava Frydrych 50, Milan
a Jane Schiller 100, George a
Ivana Hadrbolec 100, Vladimír
M. a Dagmar Rydlo 50, Olga
Mikl 100, Dr. Milo‰ Krajn˘ 250,
Stanley Vlach 100, Akce Mala
domu „MMI“ - stupné 843.50,
Pavel Zeman 20, Lloyd Dun
20, M. Havlíãek 30, M.
Lojkásek 40, F. Franûk 20, N.
Tichák 30, M. Jaro‰ 20, H.
Otruba 20, O. Easton 100, M.
Buchl 40, L. Peichl 20, Jana
Neumann
20,
Ingrid
Miklendova 100, Blanka
Melichar 20, Global Travel
Computer Holdings Ltd. 1000,
Hana Havlíãek 1,000, V. Lanny
a Marie Rosick˘ 1500, George
a Rose Nikod˘m 100, Marcela
a Larry Buchl 100, Zdenka
Krajbich 100, Joseph a Gloria
Janoda 30, Jaroslav Reigl 50,

Christine Lang 200, Hana
Havlíãek 200, Nina Slezák 200,
Karel Vûtrovsk˘ 500, Petr a
Eva Pfening 100, Dr. Eva
Kalina 100, Jitka K. Horton 50,
Jan a Vûra Koﬁínek 100,
Drucilla L. a Jan Travníãek 50,
Marie a George Buchl 100,
Dagmar Vavru‰a 100, Window
Esential 75 Marta a Albert
Vesel˘ 100, Helena Rak 20,
Catharine McLean 20, Jiﬁina L
Glaser 100, Henry a Viera Bíbr
100, John V. Mallovy 100,
Jaromír J. Tich˘ 100, Karel a
Ludmila Koãí 50, Jaroslava
Kabounek 50, CSAC Montreal
Branch a bazarov˘ odbor
1,000, CSAC Montreal Branch,
koncert a v˘stava 202 Jarmila
a Rudolf Tyls 100, Carol M.
King 50, Barbara Sherriff 100,
R. Roubíãek 100, Joseph a
Marie Stalmach 300, H.I.
Waxman 50, Vladimír a Vûra
Juránek 500, Milada a Milan
M. Svoboda 50, CSAC Calgary
Branch 1,000, CSAC Calgary
Branch - anonymní dárcové
177, M. a O. Buryánek 50, F. a
G. Hurník 200, V. a J. Klvana
20, Milada Ruban 50, Vladimír
Ruban 50, E. a L. Vale‰ 50, A.
a M. Janeãek 100, J. a D.
Luk‰íãek 100, Jindra Troníãek
50, J. a V. Vacík 100, I. a V.
Tuma 100, Stanislav Janíãek
100, Martin Jelinowicz 50, Jiﬁí
Slejska 100, A. a J. Host 50, V.
a M. Kadlec 100, J. a A. Vok
50, Enoch Vales 500,
Total: 73,369.56.
***

v˘stava obrazÛ na téma hudby a tance

v Hamilton Conservatory for the Arts
126 James St. South, Hamilton
(mezi Hunter & Bold, naproti Go Station)
od 10. listopadu 2002 do 30. ledna 2003
otevﬁeno pondûlí aÏ pátek 9-20 hod.
V sobotu od 9 do 17 hod.
Tel.: 905-528-4020 anebo (416) 535-8063;
Fax: (416) 530-0069

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

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

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!
Tel.: (905) 704-0873; Fax: (905) 704-0879
303 Queenston St., St. Catharines, Ont. L2P 2X5
E-mail: cz.books@literacypragensis.on.ca
www. literacypragensis.on.ca
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INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR
European Destination
Winter Seat Sale
to Czech Republic,
Austria
and Slovakia
E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Fax: (416) 867-8657

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

V¯HODNÉ LETENKY
DO âESKÉ REPUBLIKY
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

Ejhle ãlovûk ....
(2002/9)
Om‰elé téma, stará vesta ... a pﬁece!
KdyÏ jsme si po pár t˘dnech v novém
prostﬁedí zaãali zvykat, zaslouÏen˘m
vdûkem nové zemi poãala prostupovat ze
v‰ech mírn˘ch nezvyklostí nelibost nad
televizními reklamami. Otravovaly a ru‰ily
program. Posléze, pouãeni o jejich
nezbytnosti pro existenci TV vysílání,
snaÏili jsme si zvyknout. V tu chvíli se dá
jít do kuchynû pro housku se salámem,
dá se vypsat ‰ek, udûlat poznámka do
notesu, co tﬁeba uãinit zítra. To je ale z
nouze ctnost.
A tu se mi zdá, Ïe dnes TV reklamy
zahlcují v‰echny kanály (snad kromû
zdej‰ího Shaw ã.40 nebo dal‰ího na
jehoÏ existenci se mezi programem
vybírá od posluchaãÛ úlitba právû za
nepﬁítomnost reklam) v mnohem vût‰í
míﬁe neÏli tenkrát. A reklamy jsou del‰í,
dokonce jakési pﬁíbûhy to jsou, aÏ na
nepatrné v˘jimky stejnû pitomé jako
kdysi.
Postihuje to dokonce i kanál zpravodajsk˘
(CNN) ve stejnû dûsivé míﬁe - 20%
vysílacího ãasu. Laicky a krátce odhaduji,
kolik asi za takov˘ reklamní televizní
v˘potek dostane jeho autor. Vlastnû ne,
radûji to ani vûdût nechci ...
* * *
I kdyÏ podzim se ohla‰uje ranní rosou
na trávû a skle na‰eho automobilu,
leto‰ní léto protáhlo se v Britské Kolumbii
nevídanû do dlouhé posloupnosti
nádhern˘ch, tepl˘ch a slunn˘ch dnÛ
svûÏího bezvûtﬁí a oceánem je‰tû pﬁíhodné
teploty ke koupání, zatímco pozorovatel
TV neví kam dﬁíve pohlédnout pro
‰patnou zprávu, zda vûnovat pozornost
záplavám nebo hurikánu ãi poÏáru
pohlcujícímu hektary lesa.
Tu pesimistu mÛÏe leccos napadnout,
mÛÏe pomyslet na jakousi nezbytnost
rovnováhy, na zákon o zachování hmoty
a energie...
Radûji konec takov˘m úvahám. Nalévám
si sklenku vína, nasazuji sluneãní br˘le,
pﬁidávám na hlasitosti stanice vysílající
právû program vûnovan˘ Glenu Gouldovi
a oddávám se na verandû absolutní
blaÏenosti tohoto jiÏ podzimního dne…
* * *
V kníÏce Toulky s Charleyem pí‰e John
Steinbeck o svém putování Spojen˘mi
státy v doprovodu svého pudla. Je to
kníÏka pÛvabná a moudrá. Mnohé jevy
zmiÀované v kníÏce jsou i nám známy a
trvají dodnes. A pﬁesto bych si rád pﬁeãetl
o toulkách popisovan˘ch stejn˘m
pozorovatelem nikoli poãátkem let
‰edesát˘ch, ale dnes. Tehdy, v roce 1962
napsal kupﬁ. pod dojmem z mûsta
Seattle, stát Washington: ... A teì uãiním
v‰eobecn˘ postﬁeh o rÛstu americk˘ch
velkomûst, postﬁeh zﬁejmû pravdiv˘ o

ALGONQUIN TRAVEL -

v‰ech tûch, které jsem poznal. KdyÏ se
nûkteré velkomûsto zaãne rozrÛstat a
roz‰iﬁovat ze sv˘ch okrajÛ na v‰echny
strany, stﬁed mûsta, kter˘ kdysi b˘val jeho
p˘chou se jaksi ponechá na pospas ãasu.
Tu budovy zaãnou ‰ednout a jaksi
chátrat; jak klesá nájemné, stûhují se sem
chud‰í lidé a místo kdysi kvetoucích firem
nastoupí malé, okrajové obchodní podniky.
Ta ãtvrÈ je stále je‰tû pﬁíli‰ dobrá, aby ji
zbourali a pﬁíli‰ nemoderní, neÏ aby byla
Ïádoucí. Mimoto v‰echna energie se
pﬁenesla do novû se rozvíjejících oblastí,
do polovenkovsk˘ch samoobsluh, do kin
v pﬁírodû, do nov˘ch domÛ se ‰irok˘mi
trávníky a do ‰tukov˘ch ‰kol, kde se dûti
utvrzují ve své negramotnosti. Star˘
pﬁístav s úzk˘mi uliãkami, s dlaÏebními
kostkami a cel˘ zaãouzen˘ kouﬁem
vstupuje do období opu‰tûnosti a v noci
jej zalidÀují matné trosky lidí, blaÏení lidé,
kteﬁí se dennû do bezvûdomí opíjejí
ãist˘m lihem. Témûﬁ kaÏdé velkomûsto,
které znám, má takovou skomírající
sedlinu násilí a zoufalství, kde v noci
pouliãní lampy ztrácejí svÛj jas a policisté
chodí ve dvojicích. A pak se sem snad
jednoho dne velkomûsto vrátí, vyrve ze
sebe tu Ïivou ránu a postaví si památník
své minulosti ....
* * *
KdyÏ zahlédnu reportáÏ o prÛbûhu
burzovních machinací, kdyÏ naslouchám
v˘kladÛm odborníkÛ honûn˘ch v této vûci
a kdyÏ to v‰e porovnám se skuteãností,
i ti nejvût‰í odborníci mi pﬁipadají jako
mamlasové neznalí Sokratova proslulého
v˘roku ...
* * *
Pﬁed ãasem jsem se zmínil o televizních
kanálech. Není to tak dávno a tehdy
inzerováno jich bylo na mém televizoru
125. Zdálo se mi to neuvûﬁitelnû,
nestoudnû mnoho. Oj, hlavo skopová!
Jaká to smû‰ná minulost! Dnes, chci-li se
na informaãním kanále dozvûdût, co bude
v osm veãer vysíláno na kanále dvanáct
v okamÏiku, kdy obrazovka sdûluje
programy na kanálech 16 aÏ 25, musím
vyãkat, aÏ probûhnou informace o
programech na kanálech s koneãn˘m
poãtem 245!
A tu zcela logicky napadá mne ona
nepﬁímá úmûra kvality ke kvantitû ... snad
na nic neplatí lépe neÏ právû na TV
programy!
* * *
L.A.Seneca v listech Luciliovi pí‰e: Co
je správné, nemûní se ani velikostí, ani
poãtem, ani ãasem; nemÛÏe se ani
natáhnout, ani zkracovat! A také: Jenom
ten, kdo ve‰keré dobro omezil na
ãestnost, je ve svém nitru ‰Èastn˘. A do
tﬁetice: Stydím se to ﬁíci: my vlastnû
pûstujeme ãestné snahy jen pokud nám
k tomu zb˘vá ãas.
âas! Seneca zemﬁel v roce 65 n.l.,
donucen Nerem k sebevraÏdû. Jak trvalá
je platnost jeho slov i dnes! A jak˘ osud
(aã ne tak tragick˘ jako ten SenecÛv)
provází dnes vyznavaãe ãestného
poãínání....
Vladimír Cícha -Vancouver
* * *

Toto ãíslo bylo dáno do tiskárny

44 Victoria St. , Suite 1315, Toronto, On. M5C 1Y2

ve ãtvrtek 14. listopadu 2002
v 1:13
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde
28. listopadu 2002

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
Ostrava
Prague
Ko‰ice
Bratislava

Sun Destination
Call Ivan Zná‰ik

(416) 593-0837

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

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

Gambrinus liga
13. kolo: Brno-ÎiÏkov 4:1, Staré Mûsto-Pﬁíbram
1:0, Ostrava-Harde 4:0, Teplice-Jablonec 3:0,
Budûjovice-Olomouc 3:1, Sparta-Bohemians 3:0,
Liberec-Zlín 2:0, Slavia-Bl‰any 2:0.
14. kolo: Hradec-Liberec 3:2, Olomouc-Sparta
0:2, ÎiÏkov-Slavia 0:4, Jablonec-Ostrava
odloÏeno na 28. listopadu, Bl‰any-Staré Mûsto
1:2, Zlín-Brno 2:1, Pﬁíbram-Budûjovice 2:0,
Bohemians-Teplice 2:3.

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

13 10
13 8
13 8
13 7
12 6
13 5
13 5
13 5
12 4
13 4
13 5
13 4
13 3
13 2
13 1
13 2

3
4
0
2
2
3
3
3
4
3
0
2
4
5
7
3

0
1
5
4
4
5
5
5
4
6
8
7
6
6
5
8

24:3
27:8
20:17
21:16
19:12
12:10
17:19
14:16
13:19
11:15
18:26
16:18
13:21
11:15
10:19
16:28

33
28
24
23
20
18
18
18
16
15
15
14
13
11
10
9

15. kolo: Slovan-Ko‰ice 7:2, Îilina-Trnava 0:1,
PetrÏalka-Púchov 1:2, Dubnica-RuÏomberok 0:1,
Trenãín-Inter 2:1.16. kolo: Ko‰ice-RuÏomberok
0:1, PetrÏalka-Trenãín 4:2, Trnava-Slovan 1:2,
Dubnica-Púchov 0:2, Inter-Îilina 3:2.
1. Slovan
2. Trnava
3. Îilina
4. Púchov
5. PetrÏalka
6. Inter
7. RuÏomberok
8. Ko‰ice
9. Dubnica
10. Trenãín

Tabuºka

16 11
16 7
16 8
16 7
16 6
16 7
16 6
16 4
16 5
16 4

2
6
2
3
5
2
1
6
2
1

3
2
6
6
5
7
9
6
9
11

31:14
23:17
28:16
22:21
22:21
25:28
21:27
20:27
14:21
17:30

Hokej: âeská liga

35
27
26
24
23
23
19
18
17
13

18. kolo: K. Vary-Liberec 3:1, Vsetín-Pardubice
2:5, Vítkovice-Znojmo 2:1, Litvínov-Tﬁinec 2:1,
PlzeÀ-Zlín 2:3 v prodl., Budûjovice-Havíﬁov 7:2,
Slavia-Sparta 3:2.
19. kolo se hraje 26.11.2002
20. kolo: Liberec-Pardubice 3:4, LitvínovZnojmo 1:1, Vítkovice-Sparta 3:3, Vsetín-Tﬁinec
5:0, Budûjovice-Zlín 2:2, Slavia-Havíﬁov 5:4 v
prodlouÏení, K. Vary-PlzeÀ 4:4.

Poﬁadí: 1. Pardubice 72:37 46, 2. Tﬁinec 66:48 35, 3.
Litvínov 49:41 34, 4. Slavia 52:33 32, 5. Sparta 55:46
31, 6. K. Vary 49:59 29, 7. Vítkovice 51:45 28, 8. Znojmo
Viktoria ÎiÏkov-Real Betis 0:1. Jedinou branku 19 51:45 26, 9. Budûjovice 55:52, 10. Vsetín 57:60 24,
na Strahovû vstﬁelil tûsnû pﬁed koncem prvého 11. Liberec 53:64 24, 12. PlzeÀ 49:63 24, 13. Zlín 45:59
poloãasu Denilson. Utkání sledovalo 4461 divákÛ. 18, 14. Havíﬁov 31:89 4.

Pohár UEFA

Sparta-Denizlispor 1:0.. Sparta vedla od 20.
minuty brankou Jaro‰íka a tento stav zÛstal do
konce utkání. (5778 divákÛ). Ipswich TownLiberec 1:0. Jedinou branku druholigového
Ipswiche zaznamenal Bent tﬁi minuty poté co
pﬁi‰el na hﬁi‰tû v 65 minutû (16138 divákÛ).
Partizán Bûlehrad-Slavia 3:1. Slavia hodnû
útoãila, ale ze ãtyﬁ protiútokÛ tﬁikrát inkasovala.
Partizán se ujal vedení v 5. minutû Lazoviãem.
Do poloãasu zv˘‰il S. lIiã na 2:0. V druhé pÛli se
podaﬁilo Dostálkovi sníÏit, ale Vukiã v 70. minutû
posílil nadûje JugoslávcÛ (16000 divákÛ). Odvety
se hrály ve ãtvrtek po na‰í uzávûrce.
***

Slovenská liga
21. kolo: Trenãín-Slovan 3:3, Zvolen-Îilina
1:1, Ko‰ice-Martin 3:2, L. Mikulá‰-Sp. N. Ves
6:3, Skalica-Poprad 3:4.
22. kolo: Sp. N. Ves-Skalica 1:2, Zvolen-Ko‰ice
5:2, Martin-L. Mikulá‰ 0:3, Îilina-Bratislava 2:4,
Poprad-Trenãín 1:2 po prodl.
Pﬁedehrávka 26. kolo: Zvolen-Slovan 1:1.
Pﬁedehrávka 27. kola: Slovan-Ko‰ice 4:2.

Mezinárodní hokej
âesko-Slovensko 4:3, pﬁátelsky v Plzni. Karjala
Cup: âesko-·védsko 5:2, Finsko-âesko 2:0,
Rusko-âesko 4:3 po prodl.

SOPHIA’S BASKET DELI
714 Lakeshore Rd. E - Mississauga
Tel.: 905-271-0572

Zveme na lahÛdky!
Polské klobásy, párky, ‰unka, domácí tlaãenka,
jitrnice, uhersk˘ salám, ãabajka.
Domácí pirohy: 100 pirohÛ za 20 dolarÛ.

Dovoz potravin z âech.
Matonka, znojemské okurky, hoﬁãice, zelí,
v˘robky v konzervách
Máme rozdílné druhy chleba, cukrovinky.
Na‰í specialitou jsou obloÏené mísy - party trays.

Sophia's Basket Deli a Patricia

Dárek k vánocÛm
SLAVNÁ âESKÁ

P¤ENOSNÁ PEâÍCÍ MÍSA,
která griluje, toastuje, dusí, smaÏí, ale hlavnû
bájeãnû peãe - jak masa, tak mouãníky
téÏ naz˘vaná zahraniãními znalci jako
nejvût‰í tajemství âeskoslovenska
se zaãne prodávat tento podzim i v Kanadû a USA

REMOSKA -obsah 4 litry
Cena pro prvních 300 Remosek jen
179,90 kanadsk˘ch dolarÛ plus danû a po‰tovné
nebo 97,90 americk˘ch dolarÛ plus po‰tovné

téÏ âESKÁ KUCHA¤KA na CD ROM
ve ãtyﬁech jazycích
Recepty praÏského ‰éfkuchaﬁe Martina Jiskry
…pﬁes 200 vybran˘ch receptÛ v interaktivním provedení, které umoÏní pﬁepoãítávat a mûnit
váhy na lÏíce a hrnky a upravovat recepty podle vlastní chuti vhodné pro laiky i mistry kuchynû
19,90 kanadsk˘ch dolarÛ + 3 dolary po‰tovné;
12,90 americk˘ch dolarÛ + 2,50 po‰tovné

PﬁedbûÏné objednávky a informace
Inter Trade Avenue Inc. - Pavel Zeman
Tel.: 905/430-0844 nebo 1-866-850-3462 (Kanada a USA - mezimûsto zdarma)

E-mail: remoska@ Intertradeavenue.ca
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NHL
Nejspokojenûj‰í byl otec Kaberle
Toronto-Atlanta 3:3
Branky: 7. Sundin 6 (Renberg, Mogilnyj)
pﬁesilovka, 32. Green 2 (·vehla, Corson)
pﬁesilovka, 47. Domi 4, pﬁesilovka - 18. Heatley
3 (·tefan, Barteãko) pﬁesilovka, 24. Trembley 2
(Heatley, Hrkac) pﬁesilovka, 56. ·tefan 4 (F.
Kaberle, Barteãko). Stﬁely na branku 35:20.
Pﬁesilovky 7:6. VyuÏití 3:2. Diváci: 18 727. V
dramatickém závûru vedlo Toronto o branku.
Atlantû se v‰ak podaﬁilo vyrovnat, kdyÏ ªubo‰
Barteãko vybojoval v rohu puk, nahrál ho
Franti‰ku Kaberlemu, kter˘ nalezl volného Patrika
·tefana a ten do prázdné branky skóroval. Po
zápase jsme nejprve zastihli Franti‰ka Kaberleho.
JelkoÏ zápas sledoval i otec obou bratrÛ, zeptali
jsme se nejprve, jestli on bude s tímto v˘sledkem
spokjen˘:
FK: Myslím, Ïe ano. Vãera pﬁed zápasem
nevûdûl komu má fandit, takÏe s tímto v˘sledkem
byl asi spokojen˘. Myslím si, Ïe i ta remíza byla
zaslouÏená.
ABE: Nahrál jsi na pûknou branku. Mohl bys
popsat tento okamÏik?
FK: Ωubo‰ Barteãko dobﬁe zavezl puk do rohu,
otoãil to pﬁed branku. Chtûl jsem vystﬁelit, ale v
poslední chvíli jsem uvidûl volného Patrika
·tefana a ten jiÏ do prázdné branky skóroval.
Patrik ·tefan zaznamenal v tomto utkání jednu
branku a jednu asistenci. K utkání ﬁekl:
P·: Utkání musím hodnotit velmi pozitivnû.
Letos jsme je‰tû nevyhráli zápas a kaÏd˘ bod je
pro nás cenn˘. Obzvlá‰tû zde v Torontu, kde je
tûÏké získávat body. Bylo to 65 minut dobrého
hokeje. Dobﬁe jsme bránili. Jsme rozhodnû
spokojení.
ABE: MÛÏe‰ popsat tu tﬁetí branku, kterou
jsi vstﬁelil?
P·: Byla to skvûlá akce Franty Kaberleho,
kter˘ mû vidûl pﬁed brankou. Naznaãil stﬁelu.
V‰ichni na to reagovali. I Belfour vyjel dopﬁedu.
Místo toho nahrál. Já jiÏ jsem to do prázdné
branky pouze zasunul.
ABE: V tomto roãníku je pﬁekvapením
Jihov˘chodní divize, která je proti ostatním
roãníkÛm neuvûﬁitelnû silná. Je‰tû vût‰ím
pﬁekvapením je, Ïe ji vede muÏstvo Tampy
Bay Lightning…
P·: Asi nikdo neãekal, Ïe Tampa bude mít
takov˘ vstup do soutûÏe. Mûli skvûlé v˘sledky
je‰tû pﬁed zaãátkem soutûÏe. Mají tam skvûlé
hráãe a opírají se o vynikajícího gólmana
Chabibulina. Vedení pﬁivedlo skvûlé hráãe. Já
bych k tomu dodal, Ïe i my máme urãit˘ potenciál
a Ïe mÛÏeme, aÏ se sehrajeme také pﬁekvapit.
Dvû asistence zaznamenal i pravé kﬁídlo ªubo‰
Barteãko. Jak on vidûl utkání:
ΩB: Zaãátek letos byl tûÏk˘ a nebyl tak pﬁízniv˘.
Dne‰ní zápas byl skuteãnû lep‰í. Mûl jsem i více
ãasu na ledû. Hrál jsem s dobr˘mi hráãi ·tefanem
a Heatleym. Byly z toho dvû nahrávky a ‰Èastná
remízka. Doufám, Ïe nás to odstartuje k lep‰ím
zápasÛm a Ïe zaãneme koneãnû vyhrávat.
ABE: V loÀské sezónû byly pro tebe dvû
zajímavé události; první ‰patná OH, druhá
dobrá MS…
ΩB: Ta druhá to je dobrá vzpomínka. Takové
vzpomínky jsou vÏdy dobré. Z olympiády se
musíme pouãit a doufám, Ïe uÏ tuto ‰anci za ãtyﬁi
roky nepustíme. Mistrovství svûta to bylo nûco
jiného. Mûli jsme zcela jin˘ t˘m. Bylo to po
skonãení sezóny. První titul MistrÛ svûta v historii
Slovenska. Na takové vûci se vzpomíná jen v
dobrém.
ABE: Nikdy pﬁed tím se v âechách nefandilo
Slovensku, jako tentokrát…
ΩB: Ano to mi velice potû‰ilo, Ïe nejen na
Slovensku, ale i v âechách jsme mûli dobré
publikum. Podpora divákÛ nám velmi pomohla.
Jenom mne mrzí, Ïe finále nebylo mezi námi a

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Bloor St. W

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

âechy.
ABE: KaÏdopádnû tu byla kontinuita
ãeskoslovenského hokeje tﬁikrát âe‰i,
poãtvrté Slováci, doufejme, Ïe to bude takhle
pokraãovat…
Ne tak spokojen˘ byl Karel Pilaﬁ v ‰atnû Toronta
Maple Leafs:
KP: Nehráli jsme moc dobﬁe. Atlanta dokázala
vytûÏit z minima maximum. Pﬁi tom obrana
nehrála ‰patnû, ale byly tam drobné chyby.
Inkasovali jsme dvakrát v oslabení. Nakonec
jsme mohli zápas vyhrát, ale nedotáhli jsme to
do vítûzného konce. Zbyl nám pouze bod, s
kter˘m nejsme zcela spokojení.
ABE: Jak proÏíval tento zápas Tomá‰
Kaberle, kdyÏ hrál proti svému bratrovi…
KP: Myslím si, Ïe to bylo pro nûj pûkné utkání.
V hledi‰ti mûl otce, hrál proti bratrovi. Pﬁi tom je
to zde v zámoﬁí. To je urãitû pﬁíjemn˘ pocit.
Myslím, Ïe se to muselo líbit nejen jemu, ale
hlavnû jeho otci, kdyÏ vidûl oba syny hrát proti
sobû v NHL. Oba chtûli vyhrát, ale nejspokojenûj‰í
byl asi otec.
ABE: V prodlouÏení ujel Tomá‰, kdyÏ sebral
Frantovi puk…
KP: MoÏná, kdyby promûnil, Ïe by to nûkdo
nûkde zmínil, ale tady se moc nekouká na to
jestli je to bratr proti bratrovi.
***

V „derby“ ocenil Beliveau
Zedníka
Toronto-Montreal 2:5
Branky: 22. Renberg 2 (McCabe, Kaberle)
pﬁesilovka, 26. McCabe 1 (Kaberle, Mogilnyj)
pﬁesilovka, - 22. Zedník 5 (Czerkawski, Markov),
23. Petrov 2 (Perreault, Brisbois), 42. Petrov 3
(Brisebois, Markov) pﬁesilovka, 25. Zedník 6
(Koivu, Czerkawski), 60. Markov (Rivet,
Czerkawski) do prázdné branky. Stﬁely na branku:
32:28. Pﬁesilovky: 8:8. VyuÏití: 2:1. Diváci: 19313.
Utkání mûlo slavnostní rámec, nejen proto, Ïe se
jednalo o souboj dvou odvûk˘ch rivalÛ, ale také
protoÏe zaãátkem listopadu se uvádûjí do Haly
slávy noví ãlenové a legendy byly pﬁed zápasem
na ledû a po zápase odmûÀovali hráãe.
Montrealské hokejisty slavn˘ Jean Beliveau, kter˘
odehrál dvacet sezón v NHL. Nejlep‰ího
torontského hráãe (McCabe) ocenil Darryl Sittler.
Jako nejlep‰í hráã utkání byl tedy ocenûn autor
dvou branek Richard Zedník, kter˘ hrál v útoku s
Czerkawskim a Koivu. Vstﬁelil dvû branky a po
utkání záﬁil spokojeností. V dresu vítûzÛ nastoupil
rovnûÏ i Jan Bulis. V obranû Toronta nehrál
tentokrát Karel Pilaﬁ. Tomá‰ Kaberle mûl nejvíce
ãasu na ledû 27:34 a asistoval pﬁi obou brankách
Maple Leafs. Jak tedy Richard Zedník hodnotil
po zápase ocenûní, které se mu v Torontû dostalo:
RZ: Jean Believeau je pﬁíli‰ vzdálená legenda
neÏ abych si ho mohl pamatovat. V Montrealu je
to v‰ak pojem. Dokonce jsem bral tento zápas
jako jiná utkání. Teprve, kdyÏ jsme se po zápase
ﬁadili na modré ãáﬁe, tak jsem si uvûdomil
odli‰nost tohoto zápasu. Nevûdûl jsem ani jak se
mám pﬁesnû chovat. ABE: Jinak utkání
probíhalo jako jiná utkání, jak bys ho
charakterizoval?
RZ: Sehráli jsme dobr˘ zápas venku, obzvlá‰tû
defenzívnû a díky tomu jsme si zaslouÏili vítûzství.
ABE: Tﬁi Evropané v útoku, jak vám to klape?
RZ: Dnes nám to ‰lo. Dali jsme tﬁi góly, takÏe
spokojenost.
ABE: Z toho jsi vstﬁelil ty sám dva góly…
RZ: Pﬁi prvním jsem vidûl, Ïe Belfour není jist˘.
Mohl jsem dosáhnout na puk a tak jsem se vrhl
pﬁed branku a doklepl ho do sítû. Pﬁi druhém gólu
jsme to roztoãili pﬁed brankou Mariusz
Czerkawski mi nahrál do pravé strany. Vidûl
jsem, Ïe Belfour jde na zem, tak jsem puk zvedl
nahoru.
Je‰tû jednou jsem Richardu Zedníkovi
pogratuloval a v ‰atnû Montrealu jsme zastihli
dal‰ího b˘valého hráãe Capitals Jana Bulise,
kter˘ byl pﬁed sezónou zranûn. Proto moje otázka
nejprve byla, jak se cítí?
JB: V minulém zápase jsem mûl problém s
kotníkem a nevûdûl jsem jestli nastoupím. Dostal
jsem nûjaké prá‰ky proti bolesti, ale hrálo se mi
dobﬁe a jsem rád, Ïe jsme vyhráli. Navíc jiÏ ‰est
zápasÛ hrajeme v jednom útoku s Juneauem a
Dackellem. Jsme tedy sehraní. ·ance máme, i
kdyÏ jsme dnes neskórovali.
ABE: Spolu s Richardem Zedníkem jste
hráli ve Washingtonu. Jak˘ je to rozdíl hrát v
Montrealu?
JB: Montreal je kanadské mûsto, které Ïije
hokejem, zatímco ve Washingtonu si nás nikdo
ve mûstû nev‰iml. V Montrealu nás lidi poznávají
na ulici, fandí nám.
ABE: Byl pro tebe zápas proti Torontu nûãím
mimoﬁádn˘m?
JB: SnaÏím se hrát v kaÏdém zápase naplno,
ale díky rivalitû je zde i urãitá zajímavost. Toronto
nehrálo pﬁíli‰ chytﬁe. Hráãi se nechali zbyteãnû
vyluãovat. A to rozhodlo.
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ABE: Jak ti vyhovuje frankofonní prostﬁedí?
JB: Nevadí mi to. Ve stﬁedu mûsta se hovoﬁí
hlavnû anglicky. Montreal je evropské mûsto. Je
tam, co dûlat a kdyÏ se daﬁí hokeji, tak je to
obzvlá‰tû pﬁíjemné tam Ïít. Jsou tam pûkné
ﬁecké restaurace a ze zaãátku mne pﬁekvapilo,
Ïe si do nich ãlovûk pﬁinese k jídlu pití, které si
koupí v normálním obchodû. Montreal je i tak
trochu podobn˘ Praze.
ABE: Jaké jsou cíle v této sezónû?
JB: Zatím jsem mûl ãasto smÛlu a provázela
mne zranûní, takÏe bych se chtûl zranûním
vyhnout a odehrát, co nejvíc zápasÛ. KdyÏ k
tomu pﬁibudou nûjaké body budu jen rád.
Dodejme, Ïe Jan Bulis v 11 zápasech vstﬁelil
jednu branku a zaznamenal ãtyﬁi asistence.
***

Toronto otoãilo v závûru
Toronto-Tampa Bay 4:3
Branky: 37. Mogilnyj 6 (Antropov, Domi), 43.
Mogilnyj 7 (Kaberle, Reichel), 55. Tucker 4
(Corson, ·vehla), 58. Mogilnyj 8 (Domi, Pilaﬁ) 29. Keefe 1 (Prospal, Lukowich), Roy 1 (Richards,
Martin), Richards (Martin), Stﬁely na branku:
32:37. Pﬁesilovky: 3:2. VyuÏití: 0:0. Diváci: 18
981. I tentokrát se v Torontu vyãkávalo na první
chybu soupeﬁe. Teprve v polovinû utkání se
ujala Tampa vedení brankou Keefa z nahrávky
Prospala. Toronto v‰ak srovnalo skóre Mogilnym.
Situace se je‰tû dvakrát opakovala, ale Toronto
dokázalo vÏdy vyrovnat. V závûru pak Mogilnyj
dokonãil svÛj hattrick a zajistil Maple Leafs teprve
ãtvrté vítûzství v této sezónû. V dresu Toronta
zaznamenali po jedné asistenci: Kaberle, Reichel,
·vehla i Pilaﬁ. TotéÏ se podaﬁilo Václavu
Prospalovi v hostujícím t˘mu, kde hráli je‰tû
Stanislav Neckáﬁ a Pavel Kubina.
***

Spokojenost na v‰ech stranách
Toronto-Los Angeles 4:3
po prodlouÏení
Branky: 4. Sundin 8 (Tucker, Renberg), 12.
Hoglund 2 (Renberg, McCauley), 19. Kaberle 4
(Green, McCabe), 64. Sundin 9 (Kaberle) - 43.
Modr˘ 6 (Bednáﬁ, Armstrong), 48. Deadmarsh 8
(Schneider, Pálffy), 55. Deadmarsh 9 (Modr˘,
Pálffy) pﬁesilovka. Stﬁely na branku: 28:27.
Pﬁesilovky: 3:2. VyuÏití: 0:1. Diváci: 19225.
Trápící se Toronto bylo tentokrát spokojené s
vítûzstvím v prodlouÏení. Na druhé stranû byla i
spokojenost s bodem v ‰atnû Kings, jejichÏ
situace po ãtyﬁiceti minutách vypadala
beznadûjnû. Torontu patﬁil úvod utkání, kdy
Sundin pﬁekonal zblízka b˘valého torontského
brankáﬁe Potvina. Druhou branku pﬁipojil dal‰í
·véd Hoglund ze ãtyﬁ metrÛ a tﬁetí gól vstﬁelil
Tomá‰ Kaberle polovysokou pﬁesnou stﬁelou k
pravé tyãi. V druhé tﬁetinû se hra vyrovnala a v
závûreãné ãásti hry se podaﬁilo Kings srovnat
skóre. Obzvlá‰tû se daﬁilo Jaroslavu Modrému,
kter˘ zaznamenal jednu branku a jednu asistenci.
Dva body si pﬁipsal za asistence i Îigmund
Pálffy. Pﬁi první brance asistoval i Jaroslav
Bednáﬁ, kterého jsme vyzpovídali jako prvého a
poÏádali ho o zhodnocení zápasu:
JB: Po první tﬁetinû, kdy jsme prohrávali 0:3,
jsme spokojení s bodem. Bylo to v druhém utkání
za sebou, co jsme prohrávali po prvních dvaceti
minutách o tﬁi branky a to je vÏdy tûÏké vracet se
zpátky do hry. Zvedli jsme se a zahráli jsme
v˘bornû druhou pÛlku zápasu. ·koda toho
prodlouÏení, tam jsme dostali zbyteãnou branku.
Osobnû si myslím, Ïe jsem odehrál dobr˘ zápas.
Cítil jsem se dobﬁe. Mûl jsem jednu nahrávku pﬁi
brance Jardy Modrého. V pûtce, v které jsem
hrál se mi hrálo dobﬁe a mám pocit, Ïe si zaãínáme
rozumût.
ABE: Jak jsi se dostal do Los Angeles Kings?
JB: Musím podûkovat panu Nedomanskému,
kter˘ mne doporuãil vedení muÏstva, kdyÏ jsem

Jaroslav Bednáﬁ s Václavem Nedomansk˘m

hrál ve Finsku a Kings mne potom draftovali.
První rok jsem byl na farmû, ale teì jiÏ jsem v
muÏstvu. Jsem spokojen˘ uÏ také proto, Ïe mám
rád zmûnu.
ABE: Jak vzpomíná‰ na PlzeÀ?
JB: To byly moje nejlep‰í hokejové ãasy. Bylo
to v‰ak moc krátké. Vzpomínám na v‰echny
kluky, kteﬁí tam byli. Na trenéra, ale hlavnû na
fanou‰ky. Tam je skuteãnû radost si zahrát hokej.
Jako druh˘ vy‰el Îiggy Pálffy.
ÎP: Mûli jsme ‰patn˘ zaãátek. Myslím si, Ïe
zaãátky utkání jsou nejdÛleÏitûj‰í. Musíme hrát
lep‰í hokej, hlavnû v obranû.
ABE: Bral bys tento v˘sledek, kdyÏ jste
prohrávali po ãtyﬁiceti minutách 0:3.
ÎP: No urãitû. KaÏd˘ by to bral. My v‰ak
nechceme hrát na remízy, ale na vítûzství. Byla
to skuteãnû kritická situace, pﬁi které se ukázala
síla muÏstva. Já sám se snaÏím dostat do svého
systému, kter˘ hraji, ale budu potﬁebovat je‰tû
nûkolik zápasÛ.
Více k utkání nám sdûlil ªubomír Vi‰Àovsk˘:
ΩV: Byly to vlastnû dva zápasy. V úvodu
dominovalo Toronto, hráli jsme ospal˘ hokej.
VÛbec jsme nenapadali obránce pﬁi rozehrávce.
Také to podle toho v první tﬁetinû dopadlo. V
druhé tﬁetinû to jiÏ bylo lep‰í, ale v útoku to stále
je‰tû ne‰lo. Tﬁetí tﬁetina uÏ byla v na‰ich rukách.
VyuÏili jsme pﬁesilovku a vyrovnali jsme.
ABE: Jak se ti hraje v obranû s Jaroslavem
Modr˘m?
ΩV: Je to zku‰en˘ obránce. Hraje teì velmi
dobﬁe a vstﬁelil jiÏ ‰est gólÛ, coÏ jindy nemûl za
celou sezónu.
ABE: Zaãátek sezóny vám vy‰el, ale teì
vám to tak nejde. Proã?
ΩV: Zabrzdila nás zranûní. Nejprve mûl
problémy Îiggy. Pak chybûli Deadmarsh a
Allison. Ke v‰emu teì Eloranta. V kaÏdé pûtce
nûkdo chybí a tak se nehraje zrovna lehko. Bylo
by zapotﬁebí udûlat nûkolik zápasÛ bez prohry.
ABE: Jak jsi po triumfu na MS strávil leto‰ní
léto?
ΩV: Mûsíc jsme oslavovali, ale pak jiÏ jsem
musel zaãít makat. Vzhledem k tomu, Ïe nepatﬁím
k fyzicky nejsilnûj‰ím obráncÛm, musím dobﬁe
bruslit a k tomu je zapotﬁebí mít dobrou kondici.
ABE: Jak se cítí‰ v LA?
ΩV: UÏ jsem si zvykl, ale je to roztáhlé mûsto.
Hokej je zde ve stínu basketu a baseballu. Jinak
v muÏstvu jsou dva Slováci a dva âe‰i, tak na
cestách trávíme vût‰inou ãas spolu.
A nakonec jsme poÏádali o zhodnocení
torontského obránce Roberta ·vehlu:
R·: Po dvou tﬁetinách jsme vedli 3:0, tak to
vypadalo, Ïe vyhrajeme v pohodû. Inkasovali
jsme zbyteãnou branku a zaãali jsme se bát o
v˘sledek. Kings toho vyuÏili a vstﬁelili v‰echny
branky, kdyÏ teãovali stﬁelu tûsnû pﬁed
brankáﬁem. Belfour za góly rozhodnû nemÛÏe.
ABE: Vûﬁil jsi za stavu 3:3, Ïe to opût otoãíte?
R·: SnaÏili jsme se a navíc hrajeme dobﬁe ãtyﬁi
na ãtyﬁi, kdyÏ máme více prostoru a tentokrát
nám to vy‰lo.
ABE: Dobr˘ zápas mûl také Tomá‰ Kaberle…
R·: Tomá‰ vstﬁelil jednu branku a na jednu
vítûznou nahrál.
ABE: Je zde koneãnû pocit, Ïe se to otáãí k
lep‰ímu?
R·: TûÏko ﬁíci. Vedli jsme 3:0, oni to zvrátili na
3:3, ale mÛÏe nám to pomoc. Otázkou je, jak
budeme hrát v Buffalu, které na tom také není
dobﬁe.
ABE: Ale v˘padky v poslední tﬁetinû jsou u
vás pomûrnû dost ãasté…
R·: Nevím, ãím to je, protoÏe kondici máme.
Trénujeme naplno. Je to spí‰ psychická
záleÏitost. Hráli jsme doma a tlak, aby se nûco
takového nestalo byl od divákÛ pﬁíli‰ velk˘.
Nakonec jsme rádi, Ïe jsme zvítûzili.
Ale‰ Bﬁezina
***

