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

Pﬁedplatné na jeden rok je
32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru.

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

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

Time
Committed
Á délai
convenu
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Odborníci o Rómoch: Hrozia ‰ir‰ie nepokoje
BRATISLAVA -sme/MIRKA KERNOVÁNájazdy Rómov na predajne pokraãujú. K
rabovaniu predajne potravín do‰lo aj v
KameÀanoch v okrese Revúca, v Rimavskej
Sobote a k nepokojom aj v centre Trebi‰ova.
Tam sa pred nákupn˘m strediskom Pariãan
okolo pol ‰iestej veãer zhromaÏdila skupina
Rómov. Polícia ich vytlaãila z centra mesta,
ale Rómovia sa bránili hádzaním kameÀov a
prázdnych flia‰. Po‰kodili niekoºko objektov a
dve policajné autá.

Bugár odporuãil
Dzurindovi odchod
BRATISLAVA - sme (sp, sita) -Slovensku by
prospelo, keby Mikulá‰ Dzurinda rezignoval
na premiérske kreslo po vstupe krajiny do
Európskej únie a NATO. V televízii TA 3 to v
nedeºu veãer povedal ‰éf SMK Béla Bugár.
Dzurindov˘m odchodom by sa podºa neho
vytvoril priestor pre vstup ·imkovho
Slobodného fóra do vlády, a tak by sa
stabilizovali politické pomery.
„To nie je v˘zva, to je moÏnosÈ, ktorú musí
zváÏiÈ SDKÚ a aj pán premiér,” povedal Bugár.
SDKÚ v‰ak takéto rie‰enie odmieta a
argumentuje, Ïe koaliãné strany by si nemali
vzájomne zasahovaÈ do personálnej politiky.
„My sa nevyjadrujeme k personálnym
nomináciám SMK a ani in˘ch partnerov a oni
by sa nemali k na‰im,” povedal poslanec
SDKÚ Roman Vavrík.
KDH nechce komentovaÈ Bugárove v˘roky.
„Bugár ãosi povedal, on sa bude musieÈ k
tomu vyjadrovaÈ,” povedal podpredseda KDH
Pavol Minárik.
ªubomír Lintner z ANO oznaãil rie‰enie SMK
za najlep‰í moÏn˘ variant záchrany koalície
„z hºadiska pevnej pôdy pod nohami”. Koalícia
by podºa neho ukázala, Ïe sa vie „regenerovaÈ
vlastnou a nie cudzou krvou”. Podotkol v‰ak,
Ïe je to jeho osobn˘ postoj.
***

U prezidenta Schustera sa vãera v súvislosti
s rabovaním striedali náv‰tevy, ktoré si pozval.
Ponúkli mu verzie od najoptimistickej‰ej aÏ
po najpesimistickej‰iu.
Prví pri‰li minister práce ªudovít Kaník a
vnútra Vladimír Palko a tvrdili, Ïe majú situáciu
pod kontrolou. SplnomocnenkyÀa vlády pre
rómsku problematiku Klára Orgovánová
naopak tvrdila, Ïe situácia je váÏna.
V podveãer sociológovia a politológovia zas
presviedãali, Ïe hrozia oveºa väã‰ie sociálne
nepokoje, a k Rómom sa môÏu pridaÈ aj
ìal‰ie sociálne slabé vrstvy.
Posledné rabovanie bolo na území
Slovenska zaznamenané v roku 1918,
pripomínali odborníci. Dne‰n˘ problém podºa
nich môÏe byÈ zaãiatkom väã‰ej vlny, ktorá sa
momentálne nedá odhadnúÈ. „Treba urobiÈ
také kroky, ktoré by viedli k upokojeniu
situácie,” povedal hovorca prezidenta Ján
Füle. Medzi sociológmi boli ªudmila
Benkoviãová, Peter Mach, Erika Kvapilová.
„Podºa prieskumov verejnej mienky aj podºa
posledného spotrebiteºského barometra sa
prejavili väã‰ie obavy obyvateºov a pokles
spotrebiteºskej dôvery,” povedal ‰éf
·tatistického úradu Peter Mach.
Sociológovia poukazujú na veºké rozdiely
medzi regiónmi. Najhor‰ia situácia je na
v˘chode, na ão poukázala aj Európska
komisia. Porovnávala HDP regiónov
pristupujúcich krajín a kúpnu silu. V˘sledky
ukázali, Ïe Ko‰ick˘ a Pre‰ovsk˘ kraj patria
medzi najchudobnej‰ie regióny pristupujúcich
‰tátov. Bratislavsk˘ región je druh˘ - za
praÏsk˘m.
Odborníci prezidentovi na otázku, ãi existujú
dôveryhodné prieskumy, ktoré by
odzrkadºovali, ãi reformy, ktoré sa práve robia,
vychádzajú z nejakej „reálnej bázy”, a ãi je
jasné, aké budú ich dosahy, odpovedali, Ïe
niã také nie je.
***

Tomá‰ Garrigue Masaryk

Kryl a Masaryk

Je jakousi ironií, Ïe deset let po hitparád jeho písniãka Mori turi, te
smrti Karla Kryla, je na Ïebfiíãku salutant. Zpívá ji a dodejme, Ïe
dobfie Daniel Landa. Nevím, jestli
by si ti dva rozumûli. MoÏná, Ïe
ano. Daniela Landu neznám a Karel
Kryl mûl dost velké srdce, aby se
dohodl s kaÏd˘m. Je s podivem, jak
dokázal pro svoji opravdovost získat
obdiv lidí napravo i nalevo. V
jednom televizním diskusním
po fi adu vystoupil p fi edstavitel
Pravého bloku Petr Cibulka a
komunista Ransdorf. Kupodivu se
shodli ve více vûcech neÏ bychom
oãekávali. Oba oznaãili za svého
hrdinu Karla Kryla. P fi esto si
nemyslím, Ïe by Karel Kryl chtûl
mít nûco spoleãného s jedním i
druh ˘ m. Kryl podobn û jako
Masaryk mûl autoritu u lidí pro
svou pravdivost a opravdovost.
Karel Kryl

Olej M. Gabánkové

Oba dokázali fiíkat vûci nepopulární
a pfiijít kvÛli tomu do konfliktu.
VzpomeÀme jen tfieba MasarykÛv
boj o rukopisy, ã i jeho ostré
vystoupení proti antisemitismu
pfied první svûtovou válkou v dobû
hilsneriády. Tyto postoje mu
nepfiinesly popularitu. Zrovna tak
Karel Kryl byl na indexu po celou
dobu svého exilu. Byl prvním, kter˘
skonãil po listopadu ve Svobodné
Evropû.
Ironií je, Ïe jeden zpûvák, kter˘
klidnû celou tu dobu proplouval v
re Ï imních vodách si mn û
postûÏoval, Ïe ten Kryl dûlal po
listopadu 1989 hrozné v û ci.
Napfiíklad poskytl interview Právu.
Jen Ï e Karel Kryl interview
poskytnout mohl, narozdíl od
zmínûného zpûváka. V‰ichni o jeho

Kresba A. Laník -Gabánek

antikomunistickém postoji vûdûli.
Nebyl podepsán pod Ï ádn ˘ m
dokumentem, pod Ï ádnou
antichartou. Nebyl servilní k
mocn˘m na jedné stranû ani na
druhé. Nebyl pohodln ˘ p fi ed
listopadem a po listopadu nevûdûli,
co s ním. Vadila mu nepoctivost
stejnû pfied listopadem jako po nûm.
Nesná‰el leÏ i netolerantnost, která
vedla k rozdûlení âeskoslovenska.
Okolo odkazu Masaryka i Kryla se
chodí jaksi po ‰piãkách. Shodou
okolností oba budou mít v˘roãí
zaãátkem bfiezna. 3. bfiezna totiÏ
ubûhne deset let od Krylovy smrti a
7. bfiezna 154 let od Masarykova
narození. Mají v‰ak spoleãného
mnohem víc.
Ale‰ Bfiezina
***
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 10:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze 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.
Lutheránsky kostol sv. Luká‰a, (Luteheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Slovenské
bohosluÏby: 8.2. , 14.3., 9. a 18. 4., 2.5. a
20.6. o 12:30 hod.

Kat. 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.

Toronto/Canada/USA
Konkurs na uãitele angliãtiny uchazeã si musí zajistit zdravotní poji‰tûní.
Uzávûrka konkursu: 15. dubna 2004.
v âeské republice
âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû
(âSSK) vyhla‰uje konkurs na místa
uãitelÛ angliãtiny z ﬁad synÛ nebo dcer
krajanÛ âechÛ nebo SlovákÛ na Prvním
soukromém jazykovém gymnáziu v
Hradci Králové (na tomto prestiÏním
gymnáziu se nyní vyuãuje v devíti
jazycích, hlavním jazykem je angliãtina).
Konkurs je vyhlá‰en na dvû pozice s
následující kvalifikací:
- místo kvalifikovaného uãitele angliãtiny,
absolventa kanadské univerzity s hlavním
zamûﬁením na angliãtinu; alespoÀ pasivní
znalost ãe‰tiny/sloven‰tiny vítána.
- místo uãitele anglické konverzace,
absolventa kanadské univerzity s
humanitním zamûﬁením; alespoÀ pasivní
znalost ãe‰tiny/sloven‰tiny vítána.
Datum a místo nástupu: 1. záﬁí 2004 (na
cel˘ ‰kolní rok), První soukromé jazykové
gymnázium v Hradci Králové.
Podmínky: placená zpáteãní letenka,
placené ubytování, placené obûdy ve
‰kolní jídelnû, plat 15.000 Kã mûsíãnû,

Zasílejte podrobné Ïivotopisy vãetnû
akademick˘ch v˘sledkÛ a referencí na emailovou adresu <ustredi@cssk.ca>
<mailto:ustredi@cssk.ca>
Úspû‰ní kandidáti budou vyrozumûni do
31. kvûtna 2004.
V pﬁípadû, Ïe místa nebudou vybrána v
tomto konkursu, konkurs bude roz‰íﬁen o
zájemce z kanadsk˘ch univerzit bez
ohledu na jejich ãesko/slovenskou
etnicitu.
První soukromé jazykové gymnázium v
Hradci Králové také nabízí moÏnosti
studia pro dûti na gymnáziu na dobu
vzájemnû zvolenou, jakoÏ i zaji‰tûní
v˘mûny studentÛ mezi rodinami, táborové
pobyty v pﬁírodû a letní ‰kolu pro v˘uku
nebo zdokonalování se v ãeském jazyce
po dobu ‰kolních prázdnin.
Zájemci se mohou také hlásit na v˘‰e
uvedené internetové adrese.
Za âSSK: Milo‰ ·uchma, pﬁedseda
***

Pﬁijìte si zacviãit, zahrát volejbal nebo nohejbal do Sokola!
Dospûlí - kaÏdou stﬁedu: 20:00 - 22:00 hod.
Dûti - kaÏdou sobotu:16:30 - 18:00 hod.
Gyros Gymnastics, 12 Densley Avenue
(severnû od Keele & Eglinton Avenue West)

Volejbal - kaÏdé pondûlí: 19:30 - 22:00 hod.
Nohejbal - kaÏdou stﬁedu:19:30 - 22:00 hod
George Harvey Collegiate,1700 Keele Street
(jiÏnû od Keele & Eglinton Avenue West)

Informace: Jan Waldauf 416/626-3476
Ivo Sypták 416/656-0490

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

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

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Úﬁední hodiny jsou v úter˘ od 19 do 21 hodin
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
(KﬁiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.)
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
E-mailové adresy: Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca
nebo www.cssk.satellite1-416.com

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
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 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.
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MILAN RÚFUS
POCTA BÁSNIKOVI
PRI PRÍLEÎITOSTI
75. NARODENÍN BÁSNIKA
PÁSMO POÉZIE
spojené s v˘stavou obrazov
Slava Brezinu
28. FEBRUÁRA 2004
o 19:00 hodine
CHURCH
OF ST. LUKE LUTHERAN
3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch)
TORONTO
Vstupné $5.00
Internet

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

***

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

Nové divadlo
Nové i star‰í hry, které uvedlo Nové
divadlo v Torontu
www.divadlo.satellite1-416.com
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
NHL
Po kaÏdém zápase v Torontu zde mÛÏete
nalézt rozhovory s na‰imi hokejisty, vãetnû
obrázkÛ z utkání
www.nhl.satellite1-416.com
www.zpravy.org/nhl
***

âeská doplÀovací ‰kola
v Torontu v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave. - Toronto
Vyuãování je v sobotu
od 9 do 11 hodin
Informace:
L. âarková: 416/536-5342

·kola ve Scarborough
je v Cornell Junior Public School
61 Holmfirth Terr., Scarborough
Vyuãování je od 9:30 do 12 hodin
Informace:
M.M.I.: 416/439-4354

Slovenská ‰kola v Oakville
se koná v St. Bernadette School
1202 Heritage Way
Vyuãování je v sobotu
od 9:30 do 12 hodin
Informace:
Viera Banková: 905/337-7457
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KONCERT JI¤ÍHO
GROSMANA
jste zváni na koncert Jiﬁího Grosmana,
v sobotu 6. bﬁezna ve 20:00
v kostele Sv. Pavla, 1442 Davenport
Rd (na západ od kﬁiÏovatky Dufferin)
Na programu je hlavnû pÛvodní tvorba,
písnû z nového CD “SLOW”
jak s ãesk˘mi tak anglick˘mi texty a pár
klasick˘ch Ïidovsk˘ch písní na zpestﬁení.

Toronto/Canada/USA

Boris Krajn˘ nás zklamat nemohl
Pﬁedposlední koncert této sezóny cyklu krásné hudby Nocturna na Masaryktownu
patﬁil v nedûli 15. února klavírnímu virtuózovi Borisi Krajnému. Mezi námi jsme jej
uvítali vÛbec poprvé, ale ãlovûka, kterého vítaly koncertní sínû na tomto kontinentu
nejménû dvacetkrát a hudební sály pûtatﬁiceti zemí pûti kontinentÛ, nebylo ani
zapotﬁebí dlouze pﬁedstavovat.
Na svém únorovém turné si vlastnû jakoby odskoãil za námi. Za sv˘mi pﬁáteli, s
nimiÏ se na Masaryktownu pozdravil a potû‰il. ¤ekla bych, Ïe se na vystoupeních
pro âechy jaksi nadechl a uvolnil. „I kdyÏ hrát pro ãeské posluchaãe není vÏdycky
jednoduché,“ jak sám umûlec potvrdil, „protoÏe prostû té hudbû rozumûjí a umûjí ji
i poslouchat.“

S Jirkou hrají
Bohdan Turok - bicí
Richard Powrie - basa
Karel RÛÏiãka - housle
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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

Vstupné $15 u dveﬁí, ale pouze $10
pakliÏe rezervujete pﬁedem.
Rezervace na ãísle

1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

416-208-4676.
Uveìte prosím jméno a poãet
poÏadovan˘ch lístkÛ.

Honorary consulates
of the Czech Republic

Kalendáfi
28. 2. (so.) 9:00
32. sokolské zimní hry
Horseshoe Valley, Barrie
Sokolská Ïupa kanadská
***
28. 2. (so)
KﬁesÈansk˘ klub Farnost sv. Pavla
***
28.2. (so) 19:00
Milan Rúfus-pásmo poézie
spojené s v˘stavou Slava Brezinu
Church of St. Luke
3200 Bayview, Toronto
***
3. 3. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ (videofilm)
Kostel sv. Václava
***
6.3. (so) 20:00
Jiﬁí Grosman
Hala kostela sv. Pavla
1424 Davenport Rd.
***
14,3. (ne) 10:30-16:00
KniÏní nedûle na Masaryktownu
***
17. 3. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava
***
4. 4. (ne.) 12:00
Sokolské velikonoãní trhy
Kostel sv. Václava
Sokol Toronto
***
7. 4. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ (videofilm)
Kostel sv. Václava
***
17. 4. (so.) 19:00
Jarní zábava Farnost sv. Václava
***
21 (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava
***
24. 4. (so.)
KﬁesÈansk˘ klub Farnost sv. Pavla
25. 4. (ne.) 17:00
Nocturno: Radim Zenkl Masaryktown
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
25.2.2004 v 3:51
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
11. 3. 2004

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

Kulturní místnost ve Scarborough nebyla ani tou první, kde pro âechy hrál a ani
tou poslední na své ‰ÀÛﬁe vystoupení. K nejv˘znamnûj‰ímu patﬁil koncert s Toronto
Philharmonia Orchestra, kter˘ onoho 12. února dirigoval Kerry Straton ve Ford
Centre Toronto, kde si „odehrál“ BeethovenÛv klavírní koncert ã. 3. „MoÏná to nezní
dost skromnû,“ ﬁekl mi tehdy jeho bratr dr. Milo‰ Krajn˘, „ale brácha hrál jako nikdy,
byl prostû ve formû...“ Ve stejné formû byl ov‰em i den pﬁedtím, kdyÏ se prezentoval
ve First Unitarian Congregation na St. Clair v Torontû, kde hrál pro ãleny Mozart
Society. Po Masaryktownu následovala koncertní vystoupení v College Hamilton.
v Comenius Institute v Montrealu a nakonec klavírní recitál v Univerzity of Alberta
v Edmontonu. A odtud cesta do Koreje, kde vyuãuje hru na klavír, pﬁirozenû.
KoneckoncÛ, kdo to je‰tû neví, pak pedagogická práce je panu Krajnému souzena
také - je docentem na Akademii múzick˘ch umûní v Praze. A vzhledem k tomu, Ïe
sv˘m klidem vzbuzoval pohodu a dÛvûru, vûﬁím, Ïe i jako pedagog je ve shodném
ladûní.
Nikde nehrál totéÏ, pro kaÏdé publikum mûl svÛj recitál, kaÏdého potû‰il nûãím
jin˘m.
„Ve svûtû mají rádi Dvoﬁáka a Janáãka. Ty milují. Na‰e obecenstvo má z Janáãka
tak trochu strach, a není proã,“ odpovídá mistr klavírní hry Boris Krajn˘, „takÏe jsem
pﬁipravil skladby, které jsou obecenstvem vdûãnû pﬁijaty a které jsou velice pﬁíjemné
na poslech.“
Zvûdavû jsem se zeptala i na nûjakou tu zvlá‰tnost umûlcovu, protoÏe se o v‰ech
více neÏ nadan˘ch ﬁíká, Ïe vÏdycky nûjakou tou zvlá‰tností trpí. „Já jich mám hodnû,
a snad nejv˘raznûj‰í je, Ïe v‰ude, kde koncertuji, kontroluji klavír - ãasto si jej i
pﬁeladím, poposunu...“ usmál se mistr tak nûjak potutelnû, jakoby ty ostatní
zvlá‰tnÛstky chtûl pﬁed veﬁejností pﬁece jenom ukr˘t. Nu coÏ, pr˘ nikdo není
dokonal˘, ale ﬁeknu vám, Ïe jeho koncertování, noblesní vystupování a hluboká
soustﬁedûnost byla dokonalost sama. Díky, mistﬁe.
Nu a v nedûli 25. dubna si poslechneme nám jiÏ známého Radima Zenkla.
NezapomeÀte si vãas rezervovat místa. Tentokrát bylo zase naprosto vyprodáno.
Text a foto: Vûra Kohoutová
***

Toronto, ON
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St., Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416/226-4528, fax: 647/436-1407
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pﬁedchozím ohlá‰ení)
Vancouver, BC
Honorary Consul: K. E. Newman
1480-885 West Georgia St.
Vancouver, B.C. V6C 3E8
Tel.: 604/601-2011, fax 604/639-3134
E-mail: newman@insigniacorp.com
Po. - pá: 9:00-12:00 a 14:00-17:00

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg, MB R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York, ON M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec
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NA OKRAJ
Letní program Torontské
univerzity ve stﬁední Evropû

Medical

Torontská univerzita nabízí sv˘m
souãasn˘m i b˘val˘m studentÛm i
studentÛm jin˘ch univerzit pûtit˘denní
mezinárodní letní programy, hodnocené
jako studium na Torontské univerzitû, na
univerzitách v Berlínû, Guadalajara
(Mexiko), Hong Kong, Oxford, Sienû,
Sydney, Tell el-Masha’la (Egypt), Tours
(France) a letos poprvé v Brnû. Cel˘
brnûnsk˘ kurs vãetnû letenky, místní
transportace, ãeského viza, ubytování,
stravování, univerzitních poplatkÛ a
tﬁídenních víkendov˘ch zájezdÛ do Vídnû,
Budape‰ti a Prahy stojí $4,150.
***

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.

Vnuk ãeského Ïidovského
emigranta americk˘m
prezidentem?

(416) 487-7900

John Forbes Kerry je skoro jist˘m vítûzem
primárek americké Demokratické strany
a tím jejím kandidátem v listopadov˘ch
prezidentsk˘ch volbách. A není
vylouãeno, Ïe volby vyhraje. Mezi jeho
stoupence patﬁí ﬁada velmi bohat˘ch
AmeriãanÛ vãetnû miliardáﬁe George
Sorose ( Kerry sám je velmi zámoÏn˘ a
jeho Ïena, dûdiãka obrovského jmûní
Heinzovy rodiny (keãup), je‰tû bohat‰í).
Kerry má také nûkolik pﬁitaÏliv˘ch atributÛ:
je hrdinou vietnamské války, dlouholet˘m
senátorem trochu lincolnovského zjevu
a pÛsobiv˘m ﬁeãníkem s podobn˘mi
iniciálkami jako miláãek Ameriky John F.
Kennedy. A jako v pﬁípadû Kennedyho
rodiny (manÏelka Roberta Kennedyho
byla ãeského pÛvodu) i osud Kerryho má
nûco spoleãného s na‰í rodnou zemí:
jeho dûdeãek Fritz Kohn, ãesk˘ Îid, s
rodinou emigroval do Ameriky a usadil
se v Chicagu. Rodina pﬁestoupila na
katolickou víru. Jméno Kerry pﬁevzala z
mapy Irska. V pﬁípadû vítûzství by John
F. Kerry byl (pokud vím) prvním
americk˘m prezidentem s podstatn˘m
jak ãesk˘m tak Ïidovsk˘m pÛvodem.
***

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

Zemﬁel Nicholas Goldschmidt

nabízí úãinnou léãbu akutních a chronick˘ch
nemocí za pouÏití vysoce efektivních léãiv,
která nemají vedlej‰í úãinky. Ve vût‰inû pﬁípadÛ
mÛÏeme pomoci pacientÛm trpícím zejména:
nádorov˘mi onemocnûními, revmatismem
bolestmi hlavy, nespavostí, sexuálními
poruchami, koÏními nemocemi, mentálními a
emociálními problémy (deprese, strachy),
dûtsk˘mi nemocemi atd.
V‰ichni na‰i lékaﬁi jsou ãleny profesionální
organizace a jsou ﬁádnû registrováni.
Pro podrobné informace prosím volejte:

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

Jeden z nejmilovanûj‰ích KanaìanÛ,
Nicholas (Niki) Goldschmidt zemﬁel v
Torontu 8. února 2004 ve vûku 95 let.
Narodil se v Navikovicích na jiÏní Moravû,
kde jeho otec, pÛvodem Belgiãan, buì
vlastnil (jak Goldschmidt uvedl v
rozhovoru, kter˘ jsem spolu s Milo
Kubíkem s ním natoãil pro televizní
program Okno) nebo spravoval (jak
napsal The Globe and Mail) rozsáhlé
panství. Jeho matka byla VídeÀaãka a
Niki studoval na VídeÀské akademii, kde
obãas hrál na klavír se sv˘m spoluÏákem,
pozdûj‰ím slavn˘m dirigentem a bohuÏel
také obdivovatelem nacismu, Herbertem
von Karajanem. Po ukonãení studií zpíval
a dirigoval v Plzni, Moravské Ostravû, v
Belgii a jinde. V jednom vzpomínkovém
programu v kanadském rozhlasu
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popisoval praktickou v˘chovu, kterou
pro‰el v ãeském divadle: prostû zaãal od
píky a dûlal v‰echno.
Nûkdy v r. 1937 mu jeho str˘c, belgick˘
ministr zahraniãí a pozdûj‰í pﬁedseda
Spoleãnosti národÛ doporuãil, aby opustil
Evropu - ãekal válku. Niki odejel do
Spojen˘ch státÛ a nûkolik let uãil hudbu
v San Franciscu a New Yorku. Bûhem
druhé svûtové války vedl ãeskoslovenské
oddûlení v americkém vysílání do Evropy,
kde ãast˘mi hosty b˘vali i Voskovec a
Werich.
V roce 1946 mu jin˘ moravsk˘ uprchlík,
Arnold Walter nabídl místo ﬁeditele nové
operní ‰koly v Torontu. Niki pﬁijal.
Rozhodnutí, za které Toronto a celá
Kanada mu dluÏí velik˘ dík. ZaloÏil
Kanadskou
operní
spoleãnost,
Vancouversk˘ festival hudby, Jarní
festival v Guelphu. Festivaly, které nejen
organizoval, ale na kter˘ch rovnûÏ
dirigoval.
Mimoﬁádnû se zaslouÏil o ãeskou hudbu:
uvedl do kanadsk˘ch koncertních sálÛ a
na kanadskou scénu Janáãka,
organizoval první pﬁedstavení Smetanovy
Prodané nevûsty, pozval na své Festivaly
nejen sbor âeské filharmonie ale i dûtské
sbory.
Jeho organizaãní talent opravdu zazáﬁil
teprve kdyÏ mu bylo osmdesát a kdy
zorganizoval tﬁi masivní festivaly chorální
hudby - o jednom z nich jsme s Mílo
Kubíkem natoãili propagaãní program pro
Okno. Nem˘lím-li se, byl to Festival, kter˘
byl zakonãen v Roy Thomson Hall
koncertem Beethovenovy Ódy na radost
v provedení Torontského symfonického
orchestru, ﬁízeného Jiﬁím Bûlohlávkem
se sborem âeské filharmonie a
torontského Mendelsonova sboru.
Ve sv˘ch devadesáti dvou letech byl
jmenován ‰éfem celokanadsk˘ch
hudebních oslav nového tisíciletí, zadal
desítky hudebních skladeb, které byly
provedeny po celé Kanadû. Oslavil
koncerty dílo Mozarta a loni dílo
Benjamina Brittena. Znaãnou ãást
posledních mûsícÛ pﬁed smrtí strávil na
zkou‰kách s mlad˘mi umûlci na
nastudování Brittenovy opery pro dûti
Noyes Fludde.
Bûhem svého dlouhého Ïivota dostal ﬁadu
nejvy‰‰ích vyznamenání, vãetnû ¤ádu
Kanady a cenu Spojen˘ch národÛ. Pokud
vím, není mezi nimi ani ãeskoslovenské
ani ãeské vyznamenání. Po jeho smrti
kanadsk˘ tisk, rozhlas a televize stejnû
jako osobnosti hudebního svûta mu vzdali
obdivn˘ hold. Témûﬁ ve v‰ech projevech
byla zmínka o jeho rodné zemi. V
programu v kanadském rozhlasu zahráli
jednu píseÀ z desky, kterou Niki nûkdy v
roce 1946 nazpíval dokonalou ãe‰tinou
(a sám se doprovázel): Já som jenom
baãa star˘, nedoÏijem do jary… NedoÏil
se. I Niki byl jen smrteln˘m ãlovûkem.
Ale jak˘ nádhern˘ odkaz nám zanechal.
Josef âermák
***

Vzpomínka

IVANA WELLS
SALES REPRESENTATIVE

REAL ESTATE EXPERIENCE SINCE 1980
Specializing in West Toronto & Mississauga

Bus & Pager 416/235-2500
Direct Line 905/274-6555
West Realty Inc., REALTOR

DÀa 14. marca bude tomu desaÈ rokov,
co nás navÏdy opustil vo veku 53 rokov
ná‰ kapelník âeskej trampskej kapely
Pavel Wimpy Nebesk˘, na ktorého si
spomínajú jeho b˘valí ãlenovia kapely:
Karel Repper - havajská gitara, Ivan
Priesol - bubeník a Pepo Fabian - husle,
harmonika, mandolína a spev. Kdo ste
ho poznali, spomeÀte si s námi naÀ ho.
Lebo to, co sme my, bol si aj ty. Ale to co
si Ty, budeme aj my…
Karel Repper & Family
***

Za dr. Václavem Victorem
Nebesk˘m
Zaãátkem leto‰ního roku, po krátké nemoci,
zemﬁel v Praze dr. Václav Victor Nebesk˘,
narozen 14. 7. 1927.
Dr. Nebesk˘ se po odchodu z
âeskoslovenska po sovûtské invazi usadil se
svou rodinou v Montrealu, kde po mnoho let
vedl administrativní oddûlení firmy Rehau.
Aktivnû se zapájel do krajanského Ïivota jako
ãlen âeského a Slovenského sdruÏení. Po
revoluci v roce 1989 spolu s dr. Vlastou
Vránou zaloÏil interetnickou organizaci
Comenius Institute Montreal, která kanadské
veﬁejnosti pﬁibliÏuje ãeskou kulturu, historii i
vûdu a pﬁedstavuje v˘znamné osobnosti
ãeského pÛvodu ve v‰ech moÏn˘ch oborech.
AÏ do své pﬁedãasné smrti pÛsobil jako jeden
z jejich pﬁedsedÛ a organizátor nûkolika
nároãn˘ch severoamerick˘ch turné ãesk˘ch
hudebníkÛ. Dr. V. Nebesk˘ byl rovnûÏ
spoluzakladatelem kulturnû-komerãního
spolku La Maison Tchéque du Quebec. V
posledních nûkolika letech Ïil ãásteãnû v Praze
a v Ottawû.
Zbylo po nûm prázdné místo.
Jeho dcerám vyslovujeme upﬁímnou
soustrast.
Vesna Alince
***

Zemﬁel Miloslav ·imek
V praÏské nemocnici zemﬁel 16. února
2004 ve vûku 63 let Miloslav ·imek.
Podlehl leukemii. Tak, jako v roce 1971
jeho partner Jiﬁí Grossman.
Jeho nemoc konzultovali lékaﬁi dokonce
s Ameriãany, ale nedalo se uÏ nic dûlat.
Poslední tﬁi dny se mu pﬁitíÏilo. Zemﬁel
ráno v pût hodin.
·imek hrál v divadle Semafor 27 let. V
roce 1990 zaloÏil divadlo Jiﬁího
Grossmana. Posledních pár rokÛ dûlal
se Zuzanou Bubílkovou poﬁad Politické
hara‰ení a S politiky netanãím. Stejná
jména mají i vydané kníÏky.
Miloslav ·imek nepatﬁil mezi humoristy filosofy (Werich by ﬁekl ‰a‰ky). Byl spí‰e,
podle werichovského rozdûlení, klaunem.
Ale byl dobr˘m klaunem. Pamatuji si na
jeho rubriku z Mladého svûta Pedagog
ve v˘sluÏbû. Dokázal pﬁijít s neãekanou
pointou a umûl ji vyhrotit. Vtip mu
rozhodnû nechybûl.
S jeho odchodem odchází i kus mého
(mohu ﬁíct “na‰eho”?) mládí.
vk
***

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

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta
Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,
poistenie, nájom auta
preklady
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698
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Anketa
Anketní otázka pro ãíslo 4/2004: Kterého
politika pokládáte za nejhloupûj‰ího a kter˘
politick˘ v˘rok vás zaujal pro svou blbost.
Radovan Holub, publicista, ·piãák:
NeodvaÏuji se povaÏovat nûkoho za
hloupého na zaklade jeho veﬁejn˘ch
vystoupení. Nicménû v˘roky nynûj‰ího
ãeského prezidenta Klause by zaslouÏily
anal˘zu z pohledu inteligenãního kvocientu.
Napﬁíklad jeho v˘rok z poloviny
devadesát˘ch let o tom, Ïe v âeskoslovensku uÏ máme “standardní demokracii”
nebo jeho hra na to, Ïe nûkteré vûci, které
on nechce vidût, prostû neexistují. Jde v‰ak
spí‰ o aroganci moci neÏ o nedostatek
inteligence. Myslím, Ïe nûkteﬁí *politici za
socialismu, napﬁ. Vasil Biºak, byli skuteãnû
hloupí, systém totiÏ potﬁeboval lidi, kteﬁí
nedûlali nic jiného neÏ opakovali pﬁiblble
fráze importované ze SSSR a pak se ve
stranické hospodû opíjeli.
Petr Kohout, Brampton: Za nejhloupûj‰ího
politika povaÏuji ãeského soc. dem. premiéra
Vladimíra ·pidlu, kter˘ na otázku novináﬁe
“Proã je v Americe tak nízká
nezamûstnanost” odpvûdûl (podle vlastních
slov zcela váÏnû): „... protoÏe je tam velké
mnoÏství vûzÀÛ.” Za vrchol hnusu povaÏuji
v˘rok komunistického poslance Ransdorfa,
kter˘ prohlásil, Ïe ãeská národní hrdinka
Milada Horákova - za války vûznûná nacisty,
po válce zavraÏdûná komunisty - v roce
1945 váÏnû uvaÏovala o vstupu do KSâ.
Mûl jsem moÏnost hovoﬁit s nûkolika lidmi,
kteﬁí s Miladou Horákovou spolupracovali a
v‰ichni se shodli na tom, Ïe dr. Horáková,
tûlem i du‰í demokratka, mûla k obûma
diktaturám stejn˘ odpor.
Petr Krejãí, politick˘ poradce, Praha:
Vzhledem k své profesi mám jist˘ ostych
povaÏovat nûjakého politika za
nejhloupûj‰ího. Tûch nejmenovan˘ch by se
to mohlo dotknout. Co se t˘ãe v˘roku
vyznaãujícího se blbostí, pak je to z poslední
doby sbírka pav˘rokÛ: novela zákona o
ochranû pﬁírody, produkt pilného úsilí ﬁady
ministersk˘ch ochráncÛ pﬁírody za‰títûn˘
dvûma jmény: PhDr. Vladimír ·pidla a RNDr.
Libor Ambrozek. Jeden citát za v‰echny. O
zvlá‰tû chránûn˘ch rostlinách se tam mimo
jiné praví: Je téÏ zakázáno je drÏet, chovat,
dopravovat, prodávat, vymûÀovat, nabízet
za úãelem prodeje nebo v˘mûny.
Ale‰ Bﬁezina, redaktor Satellitu: K této
otázce mû totiÏ inspiroval v˘rok ministra
Stanislava Grosse, kter˘ v jedné z vánoãních
anket zazáﬁil touto moudrostí: Bibli napsal
JeÏí‰ Kristus pravdûpodobnû okolo roku
nula.
Dostali jsme je‰tû jednu odpovûì k
pﬁedminulé otázce ohlednû piva.
M. Stanûk, Toronto: Nejsem ani pivaﬁ ani
znalec piva, ale po obûdû jedna skleniãka
piva je skoro nutností. Znám severní âechy
a tam odtud pocházejí Svijany. Pivo chuti
lahodné - svûtlé, tmavé; slabé i silné. Dále
mohu doporuãit Konrád z Vratislavic, Klá‰ter
z Mnichova Hradi‰tû. Obãas se objeví
kvasnicové a to je mírnû zakalené, ale
lahodné i zdravé. Znám krkono‰ského
Medvûda. Je tam spousta mal˘ch pivovarÛ.
Ochutnávejte a tak mÛÏete posoudit. Na
Moravû se pivo nedá pít. Je bezpeãnûj‰í
víno nebo slivovice. Kozel velkopopovick˘,
b˘val, je a doufejme i bude nadále velmi
dobré pivo, ale to uÏ znáte. Ceny v âechách
dle mé skuteãnosti jsou od 12 do 70 Kã za
pÛl litru. Urãitû jsem vynechala spoustu
dal‰ích velmi dobr˘ch piv, ale to uÏ bude na
dal‰ích se vyjádﬁit a doporuãit.
Otázka pro ãíslo 5/2004: Pﬁed rokem se
stal prezidentem Václav Klaus, jak jeho
pÛsobení hodnotíte?
Odpovûdi mÛÏete poslat e-mailem na adresu
satellite1-416@rogers.com nebo faxem na
ãíslo 416/530-0069 mezimûstsky na ãíslo 1877-333-6371.
abe
***
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Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,31CDN $
4,25 CDN $
18,83 Kã
23,53 SK
1,33 CDN $
1,68 CDN $

Toronto Star - 19.2.2004

1 CDN $
1 US $
1 EURO
100 Sk

19,41 Kã
25,51 Kã
32,73 Kã
80,95 Kã

Quick - 19.2.2004

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
e-mail: abrezina4222@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech
Republic Chamber
of Commerce
Kanadsko-ãeská
obchodní komora
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net

PACE Savings & Credit Union Limited - Czechoslovak Branch
(B˘valá Kampeliãka)
Nyní budete moci pouÏívat
Debitní kartu pro ATM
Internetu k pﬁevodu penûz
Telefonní pﬁevody a placení úãtÛ
V˘hodné pro jednotlice i malé podniky
Vklady jsou poji‰tûné do 100 000 dolarÛ
u Deposit Insurance Corporation of Ontario
E-mail: czechoslovak@pacecu.com

Czechoslovak Branch

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2

Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557
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Nov˘ zákon:
Bene‰ se zaslouÏil o stát
Praha-lidovky/ãtk-Z jediné vûty sestává
nov˘ zákon, kter˘ dnes schválila
snûmovna. “Edvard Bene‰ se zaslouÏil o
stát,” ﬁíká se v nûm. Zákon, oceÀující
zásluhy druhého ãeskoslovenského
prezidenta, dnes schválilo 118 poslancÛ
ze 183 pﬁítomn˘ch. Normu musí je‰tû
posoudit Senát a prezident.
Zákon podle poãítaãového záznamu

hlasování podpoﬁila drtivá vût‰ina
sociálních demokratÛ aÏ na Karla
Vymûtala, v‰ichni pﬁítomní komunisté,
pro byla i ãást klubu ODS. Lidovci, unie a
ostatní obãan‰tí demokraté byli proti nebo
se zdrÏeli hlasování.
Bene‰ovy zásluhy v rozpravû nikdo
nezpochybÀoval, odpÛrci této normy ale
mimo jiné uvedli, Ïe je nadbyteãné ﬁíkat
to zákonem. Ve snûmovnû ale nakonec
pﬁeváÏil opaãn˘ názor. Debata se místy
zmûnila ve spor o to, jak˘ kdo v minulosti
zaujímal postoj k Bene‰ovi a první
ãeskoslovenské republice.

·éf Sudetonûmeckého krajanského
sdruÏení Bernd Posselt v souvislosti s
návrhem tohoto zákona jiÏ dﬁíve uvedl,
Ïe âechy nechápe, neboÈ Bene‰ je podle
nûj na desítky let zavlekl do sovûtského
podruãí. Sudet‰tí Nûmci Bene‰e kritizují
kvÛli tomu, Ïe po druhé svûtové válce
podepsal dekrety, které je postihly za
podíl na rozpadu pﬁedváleãného
âeskoslovenska a následné nûmecké
okupaci âech a Moravy.
Návrh zákona pﬁedloÏili Jitka Gruntová
(KSâM), Radko Martínek a Karel ·plíchal
(oba âSSD). Poslednû jmenovan˘ dnes

Petr ChudoÏilov: Skanzen
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mimo jiné prohlásil, Ïe Bene‰ je
symbolem demokracie a pro nûj i
symbolem evropanství. Jeho stranick˘
kolega Petr ·ulák ﬁekl, Ïe na Bene‰e
jsou v souãasnosti vedeny ãetné útoky
zejména od tûch, “kteﬁí si pﬁejí zmûny
pováleãného uspoﬁádání”.
Ministr zahraniãí Cyril Svoboda (KDUâSL) uvedl, Ïe Bene‰ se rozhodnû o stát
zaslouÏil, pﬁijetí zákona ale podle nûj
vyvolá dojem, Ïe o tom snad ãeská
snûmovna pochybuje. Komunista
Miloslav Ransdorf tento argument odmítl.
Dodal, Ïe je tﬁeba se ohradit, pokud z
druhé strany hranice zaznívá, Ïe Bene‰
je jedním z nejvût‰ích masov˘ch vrahÛ
dûjin.
Svoboda také vyzval Ransdorfa, aby se
omluvil za to, jak komunisté v dobû totality
o Bene‰ovi hovoﬁili. Ransdorf uvedl, Ïe s
omluvou nemá problém a vyzval naopak
Svobodu, aby se omluvil za to, jak o
druhém ãeskoslovenském prezidentovi
mluvili “integrální katolíci”. Pﬁe o minulost
pokraãovala i dál, napﬁíklad ‰éf poslancÛ
US-DEU Karel Kühnl prohlásil, Ïe Bene‰
si nezaslouÏí, aby ho hájili zrovna
komunisté. Dodal, Ïe oni za totality zavírali
a vraÏdili lidi, kteﬁí se na Bene‰e
odvolávali.
Bene‰ovi oponenti pﬁipou‰tûjí, Ïe to byl
v˘znamn˘ a velk˘ státník, ale také sloÏitá
a rozporuplná postava. Nûkteﬁí poslanci
mûli jiÏ dﬁíve v˘hrady k jeho poãínání za
mnichovské krize v roce 1938, která
vyústila v zábor pohraniãí nacistick˘m
Nûmeckem.
Poukazovali i na jeho jednání pﬁi
únorov˘ch událostech o deset let pozdûji,
které vedly k nástupu KSâ k moci. Lidovec
Josef Janeãek pﬁipomnûl, Ïe snûmovna
o zákonu rozhoduje v pﬁedveãer 25.
února, a dodal, Ïe komunisté Bene‰e
vÏdy jen zneuÏívali.
Zatím jedinou hlavou státu, jejíÏ zásluhy
o stát ocenil parlament zvlá‰tním
zákonem, byl první prezident Tomá‰
Garrigue Masaryk. Zákon z roku 1930
ﬁíká, Ïe T. G. Masaryk se zaslouÏil o stát.
Tato slova jsou vytesána do kamene u
vchodu do snûmovny.
Zásluhy dal‰ího ze zakladatelÛ
âeskoslovenska Milana Rastislava
·tefánika oceÀoval zákon z poãátku 90.
let. Slova oceÀující ·tefánikovy zásluhy
o spoleãn˘ stát âechÛ a SlovákÛ byla na
pamûtní desce umístûné ve foyer
federálního parlamentu.
Z trojice zakladatelÛ âeskoslovenska je
tak Bene‰ zatím jedin˘, jehoÏ zásluhy
parlament speciálním zákonem neocenil.
Snûmovna dnes neschválila návrh Petra
Plevy (ODS), aby zákon oceÀoval i dal‰í
politiky, kteﬁí stáli u zrodu první republiky,
“muÏÛ 28. ﬁíjna”, tedy âechÛ Aloise
Ra‰ína, Franti‰ka Soukupa, Jiﬁího
Stﬁíbrného, Antonína ·vehlu a Slováka
Vavro ·robára.
Poslanci ale vyzvali vládu, aby plnû
respektovala závûÈ Bene‰ovy manÏelky
ve vûci zﬁízení muzea tohoto prezidenta
v rodinné vile manÏelÛ Bene‰ov˘ch v
Sezimovû Ústí.
***
25.2.2003

Poslanec Kott:
V úter˘ se zaãnu léãit

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

PRAHA, lidovky/pdk- Poprvé od své
alkoholové anabáze z minulé stﬁedy - pﬁi
níÏ musel b˘t kvÛli opilosti vyveden pﬁi‰el
vãera do snûmovny poslanec Petr Kott.
Na rozdíl od loÀského podzimu, kdy se
tehdej‰í ãlen ODS Kott opil tak, Ïe nemohl
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hlasovat o reformû veﬁejn˘ch financí, si jej
vãera málokdo z kolegÛ poslancÛ v‰ímal.
Kott zopakoval, Ïe rezignuje na svÛj
poslaneck˘ mandát, pokud by se ve
snûmovnû opût opil. “Pokud se znova
napiju, rezignuji. Ale uÏ se léãím,” prohlásil
Kott. S jeho “léãením” z alkoholismu to
v‰ak zﬁejmû nebude aÏ tak váÏné.
Lékaﬁskou pomoc totiÏ vyhledal teprve v
pondûlí a odvykací kúru dosud nezahájil.
“Byl jsem v pondûlí v Kosmonosích. Tam
ale nedûlají ambulantní praxi. Dohodli jsme
se, Ïe ústavní léãba je pro mû neadekvátní.
TakÏe mû paní doktorka nasmûrovala
jinam,” uvedl Kott. Kde se bude léãit,
ov‰em prozradit nechtûl. Sdûlil jen, Ïe by
mûl jít k doktorovi pﬁí‰tí úter˘.
Jak konkrétnû si svoji léãbu Kott
pﬁedstavuje, vãera ﬁíct nedokázal. Jasno
má jen v tom, Ïe se nenechá zavﬁít do
odvykacího ústavu. “Po odborné
konzultaci i z m˘ch vlastních zku‰eností si
myslím, Ïe ústavní léãba pro mû skuteãnû
není to pravé,” míní.
Îe by mûl brát antabus (prá‰ek, kter˘
silnû reaguje na alkohol, pijákovi je velmi
‰patnû, pokud antabus uÏívá a zároveÀ
pije - pozn. red.) v‰ak odmítá. “Jsou i jiná
ﬁe‰ení. Domnívám se, Ïe léãba antabusem
je nesmyslná. PouÏívá se jen u tûch, kteﬁí
skuteãnû chuÈ k alkoholu nedovedou
pﬁekonat,” tvrdí poslanec s tím, Ïe je léãba
antabusem beztak neúãinná. “ProtoÏe ti,
na které by to mûlo fungovat, to stejnû
dokáÏí obejít. Jsou totiÏ metody, jak
antabus eliminovat. Pochopitelnû je znám,
ale nebudu nikomu dávat návod,” podotkl
Kott.
Îádn˘ termín, do kdy by se mûlo
rozhodnout, Ïe je vyléãen, si Kott nedává.
“Kdy budu vyléãen? AÏ umﬁu. Doufám, Ïe
nepodlehnu, ale alkoholik je vyléãen, aÏ
kdyÏ umﬁe.”
***

The New Heart
of Celts Pub

Press
Schuster zaãal turné na juhu
Bratislava-sme/RICHARD FILIPKO-Pred
obecn˘ úrad v Diakovciach na juhozápade
Slovenska prichádza za zvuku sirén kolóna
deviatich veºk˘ch limuzín. Z jednej vystúpi
prezident Rudolf Schuster. Víta ho starosta
Ján Bukovsk˘, dievãina s chlebom, zopár
dôchodcov tlieska. Pred úradom stoja
okrem nich nastúpené deti, chlapi na
star˘ch bicykloch, v‰ade plno policajtov,
ostreºovaãi, psovodi, mnoÏstvo policajn˘ch
áut.
Schuster jazdí po slovensk˘ch mestách
a dedinách. V‰ade ho povinne vítajú,
prezident s primátormi a starostami
podebatuje. Vãera v Galante, Diakovciach,
Te‰edíkove a Trsticiach. Cestou na juh
prechádzala prezidentská kolóna popri
mnoÏstve billboardov Schusterov˘ch
prezidentsk˘ch protikandidátov ªuba
Romana a Eduarda Kukana.
„A ão deti, máte dnes voºno, nie ste v
‰kole? A dáko vám je zima,” prihováral sa
me‰kajúci Schuster nastúpen˘m deÈom v
Diakovciach. Deti prikyvovali, Ïe je.
Niektoré sa triasli, pred úradom uÏ postávali
takmer hodinu.
„Dnes e‰te musíte ísÈ do ‰koly?” p˘tal sa
prezident a pozrel na uãiteºku. „UÏ nepôjdu,
v‰ak nie.” Uãiteºka povedala, Ïe pôjdu.
„Ale, povedzte, nech uÏ nejdú do ‰koly,”
uprel Schuster pohºad na starostu.
Starosta: „Dobre, nepôjdu.”
Schuster sa vybral na druhú stranu
uvítacieho kordónu medzi men‰ie deti.
Spustil po maìarsky, deti sa nechápavo
pozerali. Priskoãil starosta: „Pán prezident,
tieto sú zo slovenskej ‰koly.”

V obecnom úrade Schusterovu delegáciu
privítali slovensk˘mi aj maìarsk˘mi
pesniãkami a básniãkami. Prezidentov
prejav bol dlh˘. Obãas spomenul Ko‰ice a
Ïe pozná problémy samosprávy. „Bol som
dole a v tom mám v˘hodu.”
„Ja som povedal, raz som populista, raz
som neviem ão, ale viem, Ïe som vÏdy
normálny,” zaãal Schuster po prejave sám
od seba hovoriÈ na tému, Ïe ho politici a
novinári kritizujú. Vzápätí povedal, Ïe
niektorí ºudia zomreli, lebo si nemali za ão
kúpiÈ lieky.
Z obecného úradu do kostola chcel ísÈ
prezident pe‰o. Jeden z dôchodcov, ktor˘
stál s kamarátom oproti obecnému úradu,
hovoril, Ïe Kukan vyrastal v neìalekej ·ali
a ºudia budú skôr voliÈ jeho alebo Meãiara.
V susednom Te‰edíkove Schustera
ãakalo skoro 500 ºudí, väã‰inou detí, a
dychovka. Pri debate so starostom Gyulom
Borsanyim neskr˘val dojatie. Prihováral
sa po maìarsky.
„Dajte,” povedal prezident ãloveku zo
svojho sprievodu, ktor˘ niesol jeho plakety.
Zobral medailu, predral sa k hráãovi na
heligón. Ten nechcel prestaÈ hraÈ, medaila
spadla. Schuster sa r˘chlo zohol a podal
mu ju znova. „Ale asi by ste si dali rad‰ej
pol deci. To nemám,” hovoril.
Potom prezident vy‰iel na schody pred
dvermi úradu, otoãil sa k davu, zodvihol
ruky, zamával. Deti mu zatlieskali. Vnútri
ho privítal spev detského zboru v
maìarãine, nastúpené osadenstvo úradu
i ãlenovia miestneho zastupiteºstva a
pripraven˘ obed.
***

Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT
je opût k dostání v Liquor Stores

2872 Dundas St. W.
západnû od Keele St.
Toronto, Ontario, tel.: 416/766-4421

Vás zve
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Hledáme slovensky hovoﬁící
opatrovatelku
pro dvû holãiãky ve vûku 2,5
rokÛ a 7 mûsícÛ.
Pouze opatrování dûtí s docházkou.
Musí mít ráda psi a koãky
(nemusí s nimi chodit ven).
Oba rodiãe pracují mimo domov.
Pracovní doba:
pondûlí-pátek: 8-17 hod.
Oblast Yonge & Finch

Tel.: 416/221-6000
E-mail: shelley@rogers.com
www.execunannies.com
1404-3

Restaurants-Deli's
Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

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

na speciality slovenské a ãeské kuchynû

Slovenská restaurace
v západním Torontu

WOODHOUSE
Restaurant & Pub

Svíãková na smetanû
Vepﬁo, knedlo, zelo
SmaÏen˘ s˘r
¤ízek s bramborov˘m salátem
Ro‰tûnky
Dr‰tková polévka
Bramboráky
***
Halu‰ky s bryndzou a kyslou kapustou
Údené varené kolienko
Slovenská kapustnica
Fazulová s úden˘m mäsom
Zemiakové placky
Palacinky
Ovocné knedlíky
V piatok a v sobotu k dostaniu
halu‰ky a údené kolienko s horãicou
V nedeºu
peãená kaãica, ãervená kapusta, knedle.
MoÏnosÈ odberu jedál so sebou (take-out)

Volajte EVU: 416/766-4421

3089 Lakeshore
Boulevard West
(Mezi Islingtonem a Kipling)

Toronto, Ontario
M8V 3W8

416/259-6836
JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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Letters

Nad pouze jednûmi novinami
âekaje na svého lékaﬁe-chirurga, zvûdav na jeho expertizu stran mého pooperaãního
stavu, krátil jsem si ãas ãetbou jediné sekce dva dny starého Globe and Mail(u)
náhodnû dostupného. Upoutalo mû nûkolik snad zdánlivû bezv˘znamn˘ch informací:
Znám˘ komentátor hokejov˘ch kláni v poﬁadech Hockey Night in Canada,
svérázn˘ to chlapík extravagantního obleãení, Don Cherry, jehoÏ adrenalin, zdá se
mi, dost snadno stoupá, coÏ ale dodává ãilosti a Ïivotnosti jeho komentáﬁÛm,
nedávno se v pﬁenosu utkání nechal sly‰et, Ïe hráãi z Evropy a Quebeku jsou
rozmazlenci, neboÈ uÏívají na helmách plastiková chránûní obliãeje.
Dobrá, co se tím stalo? Je to jeho názor, nic svûtoborného a pﬁece ... jeho kariéra
opût vzata v potaz! Neuvûﬁitelné, hlavnû kdyÏ vzpomenu na je‰tû vcelku nedávná
léta, kdy NHL se hrála nejen bez plastikové ochrany obliãeje, ale i bez helem a
brankáﬁi vystavovali nekryté tváﬁe stﬁelám, aã tehdy ne vÏdy onûm vypalovan˘m s
pﬁíklepem (slap-shots).
KaÏd˘ má právo na ochranu svého zdraví, ale ohlas na jedinou vûtu Don Cherryho
byl zcela v souladu s dne‰ní, mnohdy aÏ bizarní praktikou politické správnosti, aã
ta sotva uchrání mládeÏ ba dítka od neuvûﬁitelného poãtu pedofilstva… ãtenáﬁ snad
dovolí takové odboãení od ledního hokeje.
Staãilo otoãit o stránku ãi dvû a ejhle! PoÏadavek speciálních washrooms (klosetÛ,
WC místností) pro tzv. trans-gender studenty, tedy jedince, jenÏ si nejsou jisti sv˘m
pohlavím. Pilnû realizují se jiÏ poÏadavky nejménû na tﬁech univerzitách ... Simon

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

CS KNIHA®
(Distributor ãesk˘ch a slovensk˘ch knih)
Více neÏ 1000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû. Novinka - zvukové knihy
na audio kazetách a CD.
Stále probíhá SOUTÉÎ O CENY se slosováním 16. dubna 2004
O katalog nabízen˘ch knih, celkov˘ seznam a oficiální propozice
soutûÏe si Ïádejte:
Toll free:
Tel & fax:
e-mail:
adresa:
web page:

1-866-425-0742
(514) 425.0742
cskniha@sympatico.ca
960A Duhamel, Pincourt, PQ, J7V 4H1, Canada
www.cskniha.com

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

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû ‰estidíln˘ cyklus
slavn˘ch postav z dûjin zloãinu reÏiséra H. Boãana

SLAVNÉ HISTORKY ZBOJNICKÉ
Milo‰ Kopeck˘ uvádí historky z kriminalistick˘ch archivÛ,
které zachycují osudy neblaze proslaven˘ch zbojníkÛ,
gaunerÛ, podvodníkÛ pracujících ve velkém stylu. Jsou to
pﬁíbûhy následujících muÏÛ, kteﬁí mûli rozdílné cíle a
prostﬁedky, jimiÏ je chtûli dosáhnout. Nakonec v‰ak
skonãili stejnû.
(Co je to proti souãasn˘m tuneláﬁÛm - zlodûjÛm v bíl˘ch
límeãkách, kteﬁí nechali beztrestnû zmizet stamiliony):
Václav Babinsk˘, ·obﬁi Jo‰ka, Jan Jiﬁí Grassel, Hans
Schinderhannes, RoÏa ·andor, Trestanec Salvador.
Hrají: R. Brzobohat˘, J. Barto‰ka, K. Heﬁmánek, I.
Vyskoãil, J. Hanzlík, M. Vladyka, Vl. Brodsk˘, P.
Zedníãek, L. Lipsk˘, Vl. Dlouh˘, J. Abrhám aj.
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
E-mail: video.el@rogers.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com
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Fraser ve Vancouveru, Concordii a velmi uznávané McGill, kde dokonce renovace
existujícího zaﬁízení bude skonãena v tomto akademickém roce.
„I think it’s absolutely fabulous,“ pravila jakási Barbora Warren, ãlenka ãi
funkcionáﬁka spoleãenství Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Community
Centre „They are creating a safe place for trans-gender people,“ sdûlila spokojenû,
nevysvûtlujíc komu jaké nebezpeãí hrozí za stávajícího stavu sociálních zaﬁízení na
univerzitách.
Lékaﬁ se opozdil a mohu se dozvûdût dal‰í informaci: rapová hvûzda jakési
skupiny 50cents (nejspí‰ odvozeno od kvality jejich produkce) je nominován na pût
Grammy Awards. Tento v˘teãník v jednom rapu pûje: „Baby, if you get on your
knees, put me in your mouth and suck me off…“ Pﬁekladu do ãe‰tiny, myslím,
netﬁeba. Nûkteﬁí rodiãové Ïasnou, dozvídajíce se o tom, Ïe jejich mladinké dceru‰ky
jsou ãlenkami Rainbow Clubu a simultánnû s hochem praktikují zmínûn˘ text
rapového v˘teãníka.
Tolik ve struãnosti zprávy v tisku
A k tomuto zcela logicky a na závûr povídání pasuje informace o intenzivní úvaze
ba poÏadavku zavést sexuální v˘chovu v niÏ‰ích roãnících neÏ dosud, vãetnû
detailního pouãení o sexu orálním (ãeskou lidovou terminologii netﬁeba uvádût).
Ale to jiÏ pﬁichází lékaﬁ a nezb˘vá mi neÏ noviny odloÏit.
Jsou zmínûné informace zdánlivû bezv˘znamné, nebo spí‰e svûdãící o pokleslosti
na‰eho pokrokového, bohatstvím stejnû jako problémy opl˘vajícího svûta?
Dou‰ka: autor byl a stále je obdivovatelem slab‰ího pohlaví se v‰ím co taková
záliba ãi slabost mÛÏe poskytnout a v Ïádném ohledu nepovaÏuje se za puritána ...
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Zloãiny mocn˘ch proti vlastnímu národu

Lépe by bylo nadepsat na‰i vzpomínku na tragédii obãanÛ âSR z archivu H-21
Koho vlastnû drtila Ïelená pûst dûlnické tﬁídy KSâ, KGB a STB.
JiÏnû od vltavské pﬁehrady na Orlíku stoupá asfaltová silnice k posledním vesnicím
tehdej‰ího PraÏského kraje. Silniãní ukazatelé nás zavedou do Mile‰ova a dále pak
do Koubalovy Lhoty. Právû na této cestû se pﬁed padesáti léty odehrál tragick˘
pﬁíbûh, kter˘ se pokusím vyprávût.
Dne 14. února 1951 se mezi desátou a jedenáctou hodinou pﬁed pÛlnocí vracel z
odpolední smûny Vladimír Mandík, devûtapadesátilet˘ horník. DomÛ do Koubalovy
Lhoty nedo‰el. Byl bestiálnû ubit nedaleko kﬁiÏovatky vedoucí do obce Klenovice.
Tato hrÛzná zpráva se roznesla zrána 15. února po v‰ech pﬁilehl˘ch obcích a
státních úﬁadech jako blesk.
Mandík byl také pﬁedsedou Mûstského národního v˘boru v Koubalovû Lhotû,
mluvil perfektnû rusky, protoÏe se v Rusku narodil a byl proto povaÏován za obãana
SSSR. Emigroval do pﬁedváleãného âeskoslovenska z politick˘ch dÛvodÛ. Utíkal
pﬁed neomezenou zvÛlí rudé bol‰evické ideologie. Mûl smÛlu, Ïe to pﬁed ãím utekl
ze SSSR - kolektivizace vesnic a zakládání kolchozÛ, se zaãalo zavádût v
âeskoslovensku v reÏii sovûtsk˘ch poradcÛ a KGB.
Pﬁed polednem 15. února se sjeli do vesnice kriminalisté a poradci a zaãalo
vy‰etﬁování. Ze spisu je patrno, Ïe kriminalisté nalezli ﬁadu závaÏn˘ch stop.
Pﬁedev‰ím na‰li otisk stopy zcela nového vzoru boty, kterou mohl zanechat vrah.
Tyto stopy vedly k obci Kosobudy, tedy opaãn˘m smûrem neÏ pozdûji uvádûla
Ïaloba. Dále nalezli nábojnici z revolveru a krevní skvrny. Podle v˘povûdi svûdkÛ
stál dlouhou dobu pﬁed obcí Kosobudy ãern˘ automobil a dal‰í svûdek vypovûdûl,
Ïe sly‰el v noci v˘stﬁel.
Tyto skuteãnosti byly zaloÏeny v tak zvaném podsvazku, kter˘ soudu pﬁedloÏen
nebyl a pﬁi‰lo se na nûj aÏ pﬁi revizi v roce 1965.
Na voze taÏeném koÀmi odvezli mrtvolu do místní márnice v Klouãenicích, kde pak,
podle obÏaloby, byla provedena odborná pitva a ohledání mrtvoly. Odborná pitva
a ohledání mrtvoly trvalo dle protokolu od 14:10 do 14:40 hodin. Pitvu provádûl
MUDr. Schmid za pﬁítomnosti místního stráÏmistra a místního obãana. Pozdûji, pﬁi
revizi procesu, se oba svûdci od ohledacího protokolu mrtvoly distancovali a soud
zkoumal pravost podpisÛ. Dr. Schmid nakrátko po smrti Mandíka záhadnû zemﬁel,
takÏe pﬁi revizi procesu nemohl potvrdit, zda byl pitevní nález padûlan˘ nebo ne.
Svûdci, kteﬁí nakládali mrtvého vidûli za jeho uchem otvor po stﬁele. V obÏalobû
nebyla zmínka o tom, Ïe byl stﬁelen do hlavy. ObÏaloba tvrdila, Ïe zemﬁel na
následky ran holí do hlavy.
Tent˘Ï den v poledne byl zatãen sedlák Václav Junek, otec ‰esti dûtí a obvinûn z
vraÏdy Mandíka. Druh˘ den byl zatãen Alois Lacina, sedlák a otec tﬁí dûtí. Dal‰í den
byl zatãen sedlák Karel Má‰a, otec tﬁí mal˘ch dûtí.
Události, jak se pozdûji ukázalo, byly zcela v reÏii KSâ a StB v âesk˘ch
Budûjovicích a ÚV KSâ v Praze. To v‰e se zjistilo pﬁi revizi procesu. V˘slechy trvaly
nepﬁetrÏitû nûkolik dní po 24 hodin dennû. Inspekce zjistila, Ïe proti obvinûn˘m bylo
pouÏito fyzického a psychického násilí do doby neÏ se obvinûní pﬁiznali. Druh˘ den
své pﬁiznání odvolali. ObÏaloba potﬁebovala z nich vymlátit pﬁiznání pﬁíslu‰nosti k
organizované skupinû, coÏ se nakonec podaﬁilo, kdyÏ slíbili Má‰ovi a Lacinovi, Ïe
je pustí, kdyÏ usvûdãí Junka.
Soud první instance se konal 8. a 9. bﬁezna 1951 v sále sokolovny v Milevsku.
Soudu pﬁedsedal JUDr. Jaroslav Novák. Dal‰í soudci byli JUDr. Vladimír Siegel,
JUDr. Otto Kovaﬁík, Anna Souãková a Cyril Chur˘. Prokurátorkou byla dvaadvacetiletá
svazaãka dr. Matu‰ínská, která chodila k soudu ve svazácké ko‰ili. Odvolací soud
se konal 14. bﬁezna 1951. Trval 30 minut. ManÏelky a dûti obvinûn˘ch ani veﬁejnost
nebyly k soudu pﬁipu‰tûny. Má‰a a Lacina byly lidské trosky, které stráÏ musela
podpírat. Celou dobu jednání hledûli do zemû a báli se podívat na svého kamaráda
Václava Junka, kter˘ v prÛbûhu líãení vykﬁikl: „Soudíte nevinné - já jsem nikoho
nezabil a vy to víte. Vrazi jste vy.“ Pﬁedseda soudu byl JUDr. Mal˘, soudci byli
Görner, Felber, Vali‰, Rolenc. Prokurátor byl JUDr. âimbura.
Îádosti o milost prezidentem republiky vyhovûno nebylo, jak uvádí ve sdûlení
ministerstvo spravedlnosti ze dne 15. bﬁezna 1951 ãj. 376/51. Rozsudek bude
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vykonán 16. bﬁezna o 5. hodinû ranní v poﬁadí Má‰a, Lacina, Junek. Pﬁítomní byli
JUDr. Siegel, JUDr. Mikyska a Smejkal. Velitel SVS Eminger a lékaﬁ MUDr.
Obermajer. Karel Má‰a byl pﬁedán popravãímu v 5 hodin 15 minut, smrt nastala v
5 hodin 25 minut, ohledací list 5328-5330/51. Smrt nastala udu‰ením. Ve v‰ech
tﬁech pﬁípadech vyslovil soud kromû trestu smrti je‰tû propadnutí jejich jmûní.
Je odporné ãíst ve spisu, jak vyrvali z rukou popraveného Má‰i saxofon a housle
s tím, Ïe jsou zabaveny. Je odporné ãíst o tom, jak policie vybírala ze spí‰e mouku
u vdovy popraveného Junka, která mûla ‰est dûtí. Sám esenbák, kter˘ v˘kon
provádûl byl v pochybnosti, co budou jíst a druh˘ mu odpovûdûl: „Bude lep‰í, kdyÏ
dobytek pochcípá…“ Je odporné ãíst novinové ãlánky z té doby o spravedliv˘ch
trestech venkovsk˘m boháãÛm nebo o pijavicích vesnice, o vrazích v publikaci
Svazu ãesk˘ch zemûdûlcÛ a jin˘ch. Byla to nemilosrdná kampaÀ rudé mafie ﬁízená
Moskvou.
Oba teroristické rozsudky byly po 14 letech 27. ﬁíjna 1965 zru‰eny a neprávem
odsouzení Junek, Má‰a a Lacina zpro‰tûni viny a rehabilitováni u soudu, kterému
pﬁedsedal Jiﬁí Kare‰, soudci Ko‰naﬁ a Va‰ák.
Do dne‰ních dnÛ nebyl nikdo za tuto bestiální vraÏdu a justiãní zloãin potrestán. Do
dne‰ních dnÛ nedostali pozÛstalí popel a urny, které museli zaplatit. Do dne‰ních
dnÛ nedostali pozÛstalí dopisy na rozlouãenou psané pﬁed popravou. Do dne‰ních
dnÛ se rodiny popraven˘ch nedoãkaly plné rehabilitace a pﬁitom víme, Ïe na
prezidentském sídle a nad celou ãeskou zemí vlaje prapor s heslem Pravda vítûzí.
Víme, Ïe od roku 1990 vládne v ãesk˘ch zemích demokracie s novou ústavou, kde
se deklaruje právní stát s úctou k právÛm a k právu jednotlivcÛ.
Po 14 letech vlády nov˘ch vládcÛ jsou tisíce nevyﬁe‰en˘ch restituãních nárokÛ
pﬁesto, Ïe zákon 119/90 zru‰il v‰echny protiprávní rozsudky z té doby ex-tunc, coÏ
znamená, Ïe nebyly nikdy vyneseny a Ústavní soud âR deklaroval, Ïe okradení
nikdy neztratili své vlastnictví. Po 14 letech drÏitelé kraden˘ch vûcí sedí neprávem
v domcích a usedlostech, které dostali jako koﬁist za prokázané sluÏby a právo a
spravedlnost Ïebrá u dveﬁí.
Okradení a pozÛstalí nechtûjí pomstu, ale Ïádají spravedlivé tresty, coÏ je morální
povinnost nynûj‰ích vedoucích ãinitelÛ âR a ãeského parlamentu. Místo toho je
sly‰et od mocn˘ch, Ïe nebudou podporovat hon na ãarodûjnice a Ïe musí udûlat
tlustou ãáru za minulostí. To vût‰inou propagují ti, kdo si jiÏ nakradli nebo zprivatizovali
ze státního majetku nebo z majetkÛ obûtí je‰tû dﬁíve neÏ probûhly restituãní procesy.
Tento postup státních orgánÛ je plánován, jak dokazují nûkteré restituãní zákony a
prohlá‰ení mocn˘ch v masmédiích v âR.
Autor tohoto ãlánku pochází z míst, která jsou tu popsána. Bylo mu tehdy dvanáct
let. Pak ho zavedl osud do Kanady.
Z jeho vlastní zku‰enosti a z posledních zpráv z tisku se okradení nemohou doãkat
spravedlnosti ani u mezinárodního soudu ve ·trasburku, kter˘, jak je dokázáno, je
v nekter˘ch detailech ﬁízen ministerstvem spravedlnosti âR.
Soud stûÏovatelÛm odmítá posuzovat události, které se staly pﬁed podepsáním
Úmluvy âR tj. 18. bﬁezna 1992, ale na druhé stranû se ﬁídí kontinuitou práva z doby
komunismu, tedy rozsudky, které byly zru‰eny zákonem 119/90 (ex-tunc), které
právnû neexistují.
Pﬁipomínám, Ïe to není jen právo, ale povinnost vlastence, aby kritizoval na cestû
k pravdû svou rodnou zem, kde jsou hroby, slzy a mozoly pﬁedkÛ.
Václav ·roub, Britská Kolumbie
***

O co se zaslouÏil Bene‰

…Tragické je, Ïe lidé neznají dûjiny své zemû ani nedávné doby, která je zkreslována
stále drzej‰í komunistickou propagandou. Klausova tlustá ãára za minulostí také
dopadá tûÏce na budoucnost. Zákon T.G.M. se zaslouÏil o stát odhlasovali poslanci
v roce 1930 v dobû jin˘ch morálních hodnot od dne‰ního parlamentního cirkusu
znaãnû odli‰n˘ch. Platil pro u‰lechtilého, moudrého, stateãného muÏe, kﬁesÈanského
filosofa a velkého státníka, presidenta Osvoboditele. Doufáme, Ïe bude platit
nadále jen pro nûho. Îádn˘ z jeho zástupcÛ si tohoto vysokého ocenûní nezaslouÏí.
Doporuãuji proãíst knihy v âR vydané a k dostání v knihkupectvích: L. K. Feierabend
Politické vzpomínky, T. Brod Osudn˘ omyl Edvarda Bene‰e. Z. Ludvík âerná kniha
minulosti. Autoﬁi se shodují, Ïe Bene‰ udûlal za své kariéry velké mnoÏství chyb,
rozcházejí se jen, která byla nejosudovûj‰í… (zkráceno).
V. P. Neumann, N. Vancouver
***

Co dûlat, kdyÏ není elektrick˘ proud
Na základû zku‰eností z druhé svûtové války, námraz (osm dní v roce 1998),
kolapsu elektrické sítû (14. 8. 2003) bych rád poskytl nûkolik rad. Je ov‰em rozdíl
mezi ztrátou proudu trvající pár hodin nebo ﬁadu dní a mezi zimou a parn˘m létem.
Doporuãuji mít k dispozici:
* Komunikace s okolím: Mal˘ rozhlasov˘ pﬁijímaã na baterie nebo na kliãku.
* Svûtlo: Baterka a nûkolik baterií, svíãky, malá lampa na petrolej a láhev petroleje
na del‰í pouÏití.
* Teplo: Náhradní zdroj tepla, kter˘ je naprosto nezávisl˘ na elektﬁinû v regulaãních
mechanismech (nejlépe kamna). Jinak v mrazu je nutno myslet na vypu‰tûní vody
z vodovodu a pﬁípadného vodního topení.
* Lednice a mrazák: Pokud moÏno neotvírat. Je v˘hodné dát na víko mrazáku
pro‰ívanou pokr˘vku jako zlep‰enou izolaci. V zimû je pak moÏné vloÏit do lednice
igelitové pytlíky se snûhem ãi ledem.
* Jídlo: Zásoby konzerv a trvanliv˘ch produktÛ (ovesné vloãky, bramborová ka‰e
v prá‰ku). Su‰ené mléko dlouho nevydrÏí, proto je lep‰í dát pﬁednost mléku v
konzervû.
* Peníze: Mít hotovost (cash), protoÏe bankomaty nefungují.
* Pohonné hmoty: Zásobu benzinu v kanystru, jelikoÏ nefungují pumpy.
Du‰an Soudek, Kingston
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

LeÏící hlava - Z cyklu: Anatomie ze Specoly

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (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

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

OBLÍBENÁ âESKÁ P¤ENOSNÁ
PEâÍCÍ MÍSA
Griluje, toustuje, dusí, smaÏí a bájeãnû peãe – jak masa, tak mouãníky;
po svém úspû‰ném vstupu do Velké Británie naz˘vaná „nejvût‰ím
tajemstvím âeské republiky“. Ocenûna ãasopisem GOOD
HOUSEKEEPING in 2002 - the most innovative product of the year
Remoska ORIGINÁL (2 litry) a GRAND (4 litry)
k dostání jak v Kanadû tak v USA
Cena: 2L (Originál) 154,90 kanadsk˘ch dolarÛ, 115,90 americk˘ch dolarÛ
4L (Grand) 164,90 kanadsk˘ch dolarÛ, 123,90 americk˘ch dolarÛ
Extra: Kanada - platné danû, po‰tovné a manipulaãní poplatek;
USA - pﬁeprava UPS 23,90

Objednávky a informace
InterTrade Avenue Inc. – Pavel Zeman
Tel. : 905-430-0844 nebo
1-866-850-3462 (Kanada a USA zdarma)
E-mail : remoska@intertradeavenue.ca,
Web : www.intertradeavenue.ca

Remoska je vdûãn˘ a originální dárek
pro kaÏdou pﬁíleÏitost
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SLOVAKOTOUR
Early Bird

pro Evropu

odjezd mezi 14. dubnem a 10. záﬁím

Teplice-Olomouc 0:0

Vedoucí t˘my nepﬁipustily
ztrátu bodÛ

Na rohy vítûzství 11:1, míã se kutálel kolem
brankové ãáry, jenÏe gól Ïádn˘. Teplice marnû
Liberec- Ostrava 0:2
ostﬁelovaly branku Vaniaka. A kdyÏ uÏ gól v 10.
Nûkteﬁí domácí fanou‰ci po druhém gólu na‰tvanû minutû po ránû Verbíﬁe a odrazu z chumlu hráãÛ
odcházeli. Nikoho uÏ asi nezajímalo, Ïe byl Liberec daly, rozhodãí jejich jásot zastavili odpískáním
v první pÛli lep‰í. T˘m má problém: neumí stﬁílet ofsajdu... 3735 divákÛ.
góly. Tﬁi muÏi - exbrnûnsk˘ útoãník L. Do‰ek a
Bl‰any-ÎiÏkov 1:0
trenérská dvojice Griga, Laviãka - proÏili v klubu Hlavnû urputn˘ boj pln˘ osobních soubojÛ, místy
neradostn˘ start. Branky: 61. a 76. Heinz. 7380 pﬁipomínající voln˘ zápas, neÏ-li fotbal patﬁící do
divákÛ, poloãas 0:0.
první ligy nabídlo utkání dvou posledních t˘mÛ

ÎiÏkov-PlzeÀ 0:0
tabulky. Branka: 42. Zelenka. 2300 divákÛ, poloãas
Bez vítûze skonãila nudná bitva pﬁipomínající 1:0.
chvílemi souboj je‰tû rozespal˘ch medvûdÛ, kteﬁí
Zlín-Slavia 1:2
sotva staãili opustit zimní brlohy. 3089 divákÛ.
Patnáctizápasovou sérii fotbalové neporazitelnosti
Opava-Sparta 3:4
Tescomy Zlín na vlastním hﬁi‰ti utnula aÏ praÏská
Nevídané drama pﬁinesl duel na rozmûklém trávníku Slavia, která rozhodla o svém vítûzství Kukov˘m
v Opavû. Krásná pﬁestﬁelka skonãila vítûzstvím gólem v pﬁedposlední minutû zápasu a bodovû
Sparty a u v‰ech jejích gólÛ byl Jiﬁí ·tajner. Branky: dotáhla Spartu. Branky: 78. Janíãek - 36. Piták, 89.
61. z penalty a 82. Dort, 45. J. Baránek - 38. z Kuka z pen., rozhodãí Helebrant. 2653 divákÛ,
penalty a 85. Poborsk˘, 50. ·tajner, 63. Rezek. poloãas 0:1.
6802 divákÛ, poloãas 1:1.
PlzeÀ-Liberec 0:0
Budûjovice-Zlín 3:0
Bídn˘ fotbal a bezgólovou remízu pﬁinesl zápas ve
Vstup do jarní sezóny se staronov˘m názvem SK ·truncov˘ch sadech. 4446 divákÛ.
Dynamo a v nov˘ch pruhovan˘ch dresech vy‰el
Brno-Budûjovice 0:1
JihoãechÛm dokonale. Po rozpaãitém zaãátku BrÀané utrpûli po dvaceti zápasech poráÏku na
postupnû získávali potﬁebnou jistotu a tﬁemi góly svém hﬁi‰ti, navíc uÏ sedm utkání ãekají na vítûzství.
srazili Moravany do kolen. Branky: 14. Lafata, 41. âeské Budûjovice naopak jiÏ sedm stﬁetnutí v ﬁadû
Plocek, 53. Kuliã. 3150 divákÛ, poloãas 2:0.
nena‰ly pﬁemoÏitele. Branka: 48. Lafata. 3256
Pﬁíbram-Teplice 1:0
divákÛ, poloãas 0:0.
Pﬁíbram‰tí fotbalisté vybojovali vítûzství, pﬁestoÏe
Jablonec-Opava 2: 0
byli skoro cel˘ zápas hor‰ím t˘mem. O tﬁíbodovém Dva Michálkovy góly zajistily fotbalistÛm Jablonce
zisku rozhodl v 85. min. útoãník Jan Îemlík, do té zaslouÏen˘ tﬁíbodov˘ zisk, zatímco Slezané vy‰li i
doby témûﬁ neviditeln˘. 4852 divákÛ, poloãas 0:0. podeváté v sezónû na soupeﬁovû hﬁi‰ti bodovû
St. Mûsto-Brno 0:0
naprázdno. Branky: 42. z pen. a 59. Michálek. 2850
Synot zaznamenal první ztrátu na svém novém divákÛ, poloãas 1:0.
stadiónu v Uherském Hradi‰ti, byÈ hrál témûﬁ celou Ostrava-Staré Mûsto odloÏeno pro nezpÛsobil˘
druhou pÛli po vylouãení Pacandy pﬁesilovku. 4900 terém
divákÛ.
Tabulka

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!

Slavia-Bl‰any 2:0

âSA
Jarní a letní zlevnûn˘ prodej letenek

Lep‰í zaãátek si slávisté na cestû ke tﬁem bodÛm
ani nemohli pﬁát. UÏ ve druhé minutû po ostﬁelování
bl‰anské branky se míã dostal k Foﬁtovi a ten ho
tvrdou stﬁelou poslal do sítû. Slavia si dál udrÏovala
pﬁevahu v poli, ale druhého gólu se pﬁíznivci
ãervenobíl˘ch doãkali aÏ tûsnû pﬁed poloãasem.
Chytr˘m pﬁehozením brankáﬁe Chvalovského slavil
svÛj pﬁíchod do Slavie Kolou‰ek. 3371 divák,
poloãas 2:0.

DO PRAHY, BRNA, OSTRAVY, BRATISLAVY, KO·IC,

Olomouc-Jablonec 0:0

POPRADU, SLIAâE, VÍDNù, KARLOV¯CH VARÒ
Cena bez daní od 659 dolarÛ

Domácí Sigma, favorit a ãtvrt˘ t˘m tabulky, zÛstala
v dohrávce 17. kola fotbalové Gambrinus ligy
hluboko za oãekáváním a ztratila s Jabloncem
dÛleÏité body. 3811 divákÛ.
***

Zlevnûn˘ prodej pro letenky konãí 21. února 2004
Letenku lze pouÏít od 14. dubna
MoÏno letût i do jin˘ch ãástí svûta!

18. kolo: Sparta klop˘tla
a sudí jí navíc odpustil penaltu
Sparta-Pﬁíbram 0:0

Ont. Reg. # 2631380

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

¤ada nepﬁesností, chybující obrana a bezzubá
ofenziva, tak se prezentovala Sparta v souboji s
Pﬁíbramí, která na Spartû velmi dÛslednû bránila.
Domácím ãinila problémy souhra obrany,
zejména Abanda pÛsobil dost zoufale, navíc
nestaãil rychlostnû, coÏ se projevilo po dvaceti
minutách, kdy ho pﬁesprintoval Jendru‰ãák.
Kamerunsk˘ zadák ve sluÏbách Sparty soupeﬁe
stáhl v pokutovém území k zemi, sudí Vidlák
v‰ak nereagoval... Domácí si s pﬁehu‰tûn˘m
valem nevûdûli rady, do jejich hry se ãasto
vkrádala nepﬁesnost. Nakonec byli rádi za bod,
protoÏe v nastaveném ãase probûhl pﬁíbramsk˘
Loseille mezi obránci, ale ve vyloÏené ‰anci pálil
jen do tyãe! 8513 divákÛ.

1. Ostrava
2. Sparta
3. Slavia
4. Sigma
5. Budûjovice
6. Liberec
7. Zlín
8. Synot
9. Pﬁíbram
10. Teplice
11. Brno
12. ablonec
13. Opava
14. PlzeÀ
15. ÎiÏkov
16. Bl‰any

17 11
18 9
18 10
18 8
18 8
18 7
18 8
17 7
18 6
18 5
18 5
18 4
18 6
18 3
18 3
18 3

6
6
3
5
4
6
3
5
4
7
7
9
2
6
4
3

0
3
5
5
6
5
7
5
8
6
6
5
10
9
11
12

35:12
31:15
24:11
29:16
23:20
18:14
20:21
24:21
22:20
17:19
19:23
16:22
22:36
13:27
8:23
17:38

39
33
33
29
28
27
27
26
22
22
22
21
20
15
13
12

Slovenská liga
Banská Bystrica-Trenãín 5:0. Dohrávka 16. kola.

Itálie-âesko 2:2
Podvacáté v ﬁadû udrÏeli ãe‰tí fotbalisté svoji
neporazitelnost. V Palermu je nezdolala ani Itálie,
patﬁící k evropské ‰piãce. Trenér Karel Brückner
tak je‰tû neokusil jako hlavní kouã národního t˘mu
poráÏku.
“Je to dobr˘ v˘sledek, remíza s Italy se poãítá.
První pÛle se odehrála v ostrém tempu a oba t˘my
nabídly kvalitní fotbal. Ve druhém poloãase uÏ byla
znát ãetná stﬁídání. Tohle je ale potﬁeba. Je uÏiteãné
dát v pﬁípravû pﬁíleÏitost více hráãÛm. Mám z tohoto
zápasu mnoho nov˘ch podnûtÛ,” hodnotil Brückner.
Branky: 14. Vieri, 86. Di Natale - 42. ·tajner, 88.
Rosick˘. Rozhodãí Braamhaar (Nizozemsko), Ïlutá
karta: Drobn˘, 20 935 divákÛ.
âesko: BlaÏek (46. Kinsk˘) - Grygera (46. Jiránek),
Bolf (87. Voﬁí‰ek), Rozehnal (46. Drobn˘),
Jankulovski - Galásek (56. Hübschman) - Poborsk˘
(46. T˘ce), Rosick˘, Nedvûd (79. Jaro‰ík), ·tajner
(46. Heinz) - Koller (46. Lokvenc).

Liga mistrÛ: Sparta-AC Milan 0:0.
Italové mûli více pﬁíleÏitostí, ale nûkolikrát brankáﬁe
Didu vyzkou‰el i SparÈan Zelenka. Odveta se hraje
10. bﬁezna v Milanû.

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
Prague
Ostrava
Ko‰ice
Bratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

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

Danforth Ave.

Bloor St. W

Broadview Ave.

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

Ossington Ave.
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330
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âeská hokejová extraliga
46. kolo: Zlín-K. Vary 4:0, Vítkovice-Znojmo
7:2, Budûjovice-Vsetín 4:4, Litvínov-Sparta
0:3, Pardubice-Tﬁinec 4:7, Slavia-Kladno 5:3,
Liberec-PlzeÀ 2:2.
47. kolo: Znojmo-Zlín 5:1, Sparta-Liberec
6:1, Tﬁinec-Litvínov 6:3, Vsetín-Pardubice 2:0,
Kladno-Budûjovice 3:1, PlzeÀ-Vítkovice 4:2,
K. Vary-Slavia 3:1.
48. kolo: Zlín-Kladno 5:0, Vítkovice-K. Vary
5:2, Litvínov-Pardubice 2:2, Budûjovice-Tﬁinec
1:4, Znojmo-PlzeÀ 3:1, Liberec-Vsetín 3:1,
Slavia-Sparta 1:1.
49. kolo: Tﬁinec-Zlín 0:3, Vsetín-Slavia 3:1,
Litvínov-Budûjovice 2:0, Kladno-Znojmo 2:6,
Pardubice-Liberec 3:3, Sparta-Vítkovice 4:1,
K. Vary-PlzeÀ 2:3.
50. kolo: Slavia-Litvínov 6:2, BudûjovicePardubice 0:1, Zlín-Sparta 1:0, VítkoviceKladno 6:2, Znojmo-K. Vary 7:1, LiberecTﬁinec 5:5, PlzeÀ-Vsetín 6:2.
51. kolo: Budûjovice-Liberec 2:6, Kladno-K.
Vary 6:4, Sparta-PlzeÀ 5:4, Tﬁinec-Znojmo
5:6, Vsetín-Vítkovice 3:4, Litvínov-Zlín 6:3.
Pardubice-Slavia 6:1.

Tabulka
1. Pardubice
2. Zlín
3. Sparta
4. Znojmo
5. Slavia
6. Vítkovice
7.Tﬁinec
8. Kladno
9.. PlzeÀ
10. Litvínov
11. Liberec
12. K. Vary
13. Vsetín
14. Budûjovice

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

173:104
150:118
146:116
148:134
148:125
150:133
151:153
111:146
133:140
127:152
121:144
111:140
112:123
103:156

107
90
87
86
82
79
75
68
65
63
62
61
60
47

Slovenská extraliga
49. kolo: Martin-Nitra 7:1, Ko‰ice-Îilina 3:0,
Skalica-Poprad 3:1, L. Mikulá‰-Trenãín 2:3, SlovanZvolen 2:4.
50. kolo: Nitra-L. Mikulá‰ 5:1, Trenãín-Skalica
2:3 po prodl., Poprad-Slovan 2:2, Zvolen-Ko‰ice
1:1, Îilina-Martin 2:2.
51. kolo: Îilina-Nitra 0:4, Martin-Zvolen 0:5,
Ko‰ice-Poprad 5:6, Slovan-Trenãín 1:1, Skalica-L.
Mikulá‰ 1:1.
52. kolo: Nitra-Skalica 2:1, L. Mikulá‰-Slovan
3:1, Trenãín-Ko‰ice 2:0, Zvolen-Îilina 2:2, PopradMartin 4:3.
53. kolo: Zvolen-Nitra 5:3, Îilina-Poprad 6:2,
Martin-Trenãín 2:4, Ko‰ice-L. Mikulá‰ 0:3, SlovanSkalica 9:4.
54. kolo: Nitra-Slovan 2:4, Skalica-Ko‰ice 5:5, L.
Mikulá‰-Martin 3:2, Trenãín-Îilina 8:2, PopradZvolen 3:5.

Koneãná tabuºka
1.Trenãín
3. Zvolen
2. Slovan
4. Ko‰ice
5 Îilina
6. Skalica
7. L. Mikulá‰
8. Poprad
9. Nitra
10. Martin

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

172:87
189:123
178:116
149:124
117:124
138:143
119:136
110:173
117:197
119:185

121
105
100
80
68
67
66
54
52
43

1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,
Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry
Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com

Landmark Travel Inc.
Letenky s âSA, KLM, Alitalia, Air France
Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku
Nabízíme letenky do:
Prahy
Brna
Ostravy
Bratislavy
Ko‰ic

Budape‰ti
Záhﬁebu
Bukure‰ti
Bûlehradu
Rigy

Madridu
Helsinek
Lyonu
¤íma
Milána
PaﬁíÏe

Îenevy
Lisabonu
Athén
Tunisu
Hong-Kongu
Ria

All fares on IATA Airlines - Some restrictions apply
GST/Transportation taxes and fee extra

719 Yonge Street, Suite 205, Toronto, Ont, M4Y 2R5
Tel.: (416) 962-6110 Fax: (416) 962-5910
www.landmarktravel.ca
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NHL
Toronto nezaváhalo
Toronto-Columbus 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Branky: 11. Domi 5 (Reichel, Tucker), 32. Roberts
22 (Renberg, Klee) pﬁesilovka, 43. Tucker 16
(Kaberle, Pilaﬁ) pﬁesilovka, 60. Renberg 11 (Sundin)
do prázdné branky - 17. Marchant 8 (Eriksson,
Sanderson). Stﬁely na branku: 28:19. Pﬁesilovky:
5:3. VyuÏití: 2:0. Diváci: 19356.
Torontu trvalo více neÏ polovinu utkání neÏ se
prosadilo. V prvé tﬁetinû sice jiÏ vedlo, kdyÏ Domi
zuÏitkoval ideální pﬁihrávku Roberta Reichla, pak
v‰ak Columbus vyrovnal hru i skóre Marchantem.
Teprve v druhé tﬁetinû Roberts z úhlu pod klacek
dostal Toronto do vedení. V okamÏiku, kdy Blue
Jackets zle dotírali v závûreãné tﬁetinû, zasáhl
ne‰Èastnû David V˘born˘ Sundina vysokou
hokejkou a pﬁi ãtyﬁminutové torontské pﬁesilovce
Tucker teãoval Kaberleho stﬁelu na 3:1. Columbus
se pokusil hrát power-play v závûru, ale naopak
toront‰tí mûli pﬁíleÏitost skórovat. Jednou David
V˘born˘ zachránil puk na brankové ãáﬁe. Stﬁela
Renberga z poloviny kluzi‰tû v‰ak jiÏ znamenala
branku. Utkání pﬁihlíÏel i reprezentaãní trenér
Slavomír Lener a zde jsou jeho postﬁehy po ãtyﬁiceti
minutách hry.
SL: Pﬁijel jsem sem, abych hodnotil na‰e kluky.
Jsou hodnû s pukem a mají dost ãasu na ledû. Jsou
vidût, coÏ mi dûlá velkou radost. AÈ jiÏ v Torontu,
nebo v Columbu, kde jak V˘born˘, tak ·paãek jsou
ãasto nasazováni. CoÏ je pro mne dÛleÏité.
ABE: Není tak trochu paradoxní, Ïe trenér
reprezentace má spí‰ zájem o muÏstva dole neÏ
nahoﬁe?
SL: Ano je. Na druhou stranu v NHL se jedná o
muÏstva, která mají skvûlé hráãe, aÈ jsou první
nebo poslední. TakÏe my mÛÏeme vybrat dobré
hráãe, zrovna tak jako Kanada nebo ·védsko.
Takhle bych to nespecifikoval. Je v‰ak pravdou, Ïe
hodnû na‰ich dobr˘ch hráãÛ hraje v pﬁedních
muÏstvech, která jsou v horní polovinû tabulky.
ABE: Je nûjakou v˘hodou, Ïe ãe‰tí hráãi hrají
vût‰inou ve V˘chodní konferenci, zatímco
sloven‰tí spí‰e v Západní?
SL: O tom jsem nikdy takto neuvaÏoval. Ale
skuteãností je, Ïe pﬁi svém prvním zájezdu do
severní Ameriky jsem se zamûﬁil na sedm zápasÛ
a uvidím hlavnû muÏstva z V˘chodní konference.
Za dva t˘dny pﬁi druhém zájezdu se soustﬁedím na
muÏstva ze Západní konference.
ABE: NY Rangers nepodává nejlep‰í v˘kony,
poãítá se stále s hráãi z tohoto muÏstva?
SL: Sezóna zdaleka je‰tû není u konce. Pokud
Jarda Jágr a dal‰í hráãi budou k dispozici, urãitû
budeme mít o nû zájem.
ABE: Minul˘ t˘den probíhaly ·védské
hokejové hry, jak˘ to má v˘znam pro
reprezentaci?
SL: Celé Euro Hockey Tour, v‰ech dvanáct
zápasÛ, je pro nás pﬁínosem. Udûlali jsme si velmi
dobr˘ obrázek o tom, kdo mÛÏe jet na MS a kdo ne.
Spí‰e mnû vadí ten formát ãtyﬁ turnajÛ, kdy muÏstvo
je vytrÏeno na cel˘ t˘den z extraligy. Já bych spí‰
dal pﬁednost dvojzápasu jednou za ‰est t˘dnÛ.
Napﬁíklad dvakrát s Ruskem doma a dvakrát v
Rusku. Pokud by se to takto upravilo, mohlo by to
b˘t zajímavûj‰í. Pﬁi tom by se nehrála utkání na
neutrálním ledû. Tûch dvanáct zápasÛ nám
skuteãnû ukázalo hodnû.
ABE: Tento turnaj se nûkdy naz˘vá
neoficiálním ME a pﬁi tom tam nehraje jedno z
nejlep‰ích muÏstev, kter˘m je Slovensko?
SL: Zde jsou problémem termíny. Ale zatím jediní,
kteﬁí brzdí zmínûnou variantu, jsou Rusové. TakÏe
je moÏné, Ïe místo toho budeme hrát nov˘m
zpÛsobem a místo RusÛ by hráli v tomto turnaji
Slováci.
ABE: Zmûny pravidel v NHL?
SL: Líbí se mi, Ïe jsou to radikální zmûny, ale já
bych se nebál jít je‰tû dál. Klidnû bych zvût‰il
branky o dva centimetry na kaÏdé stranû i nahoru.
RovnûÏ ãtyﬁi na ãtyﬁi by byl zajímav˘m
experimentem. Je zapotﬁebí spí‰e neÏ na technické

vûci se snaÏit dohlédnout na pravidla, jak se dodrÏuje
hákování, bránûní ve hﬁe atd. Zvût‰it led by tûÏko
asi pﬁicházelo v úvahu, protoÏe by se jednalo o
finanãnû nákladnou záleÏitost. Navíc by se sníÏila
kapacita hledi‰tû. Urãitû by to prospûlo hﬁe stejnû
jako hra ãtyﬁi na ãtyﬁi.
O zhodnocení utkání a leto‰ní sezóny, jsme nejprve
poÏádali Davida V˘borného:
DV: Toronto hrálo lépe neÏ my a oprávnûnû
získalo body. Celkovû jsem druh˘ v kanadském
bodování za Nashem, ale vypadá to, Ïe do Stanley
Cupu nepostoupíme a tak bych rád jel na MS v
Praze.
Jaroslav ·paãka jsme se zeptali nejen na utkání,
ale i na hokejové zaãátky:
J·: Myslím si, Ïe jsme zaãali velice dobﬁe. V
druhé tﬁetinû jsme Torontu pﬁenechali taktovku a
Toronto dokázalo vyuÏít pﬁesilovky.
ABE: Jak vzpomíná‰ na Rokycany a PlzeÀ?
J·: Já jsem vyrÛstal v Rokycanech. Pouze
poslední rok v dorostu jsem pﬁe‰el do Plznû. Hroznû
rád vzpomínám na tuhle dobu a pokud bude pﬁí‰tí
rok stávka, tak bych chtûl hrát za PlzeÀ.
ABE: Do Blue Jackets jsi pﬁi‰el z Chicaga. Jak
bys porovnal tato dvû mûsta?
J·: Florida, kde jsem v NHL zaãínal a Columbus
jsou nová muÏstva, kdeÏto Chicago má tradici. Lidi
tam daleko víc Ïijí hokejem. Columbus teprve zraje.
Musíme vychytat je‰tû nûjaké chyby, ale myslím si,
Ïe budeme lep‰í a lep‰í.
ABE: Dnes byl za vámi Slavomír Lener. V
pﬁípadû, Ïe by tû pozval do Prahy, chtûl bys hrát
na MS?
J·: Já reprezentaci nikdy neodmítnu. Pokud
nebudu vymûnûn, tak bych rád v Praze hrál.
S v˘sledkem byl podstatnû spokojenûj‰í Tomá‰
Kaberle v ‰atnû Toronta:
ABE: Co bylo rozhodujícím momentem?
TK: Úvod utkání, kter˘ nám tentokrát vy‰el narozdíl
od pﬁedchozích zápasÛ, kdy jsme museli dotahovat.
ABE: Jedna asistence spolu s Karlem Pilaﬁem,
to se nedûje ãasto…
TK: Málokdy hrajeme spolu, pouze pﬁi pﬁesilovce.
Vymûnili jsme si puk, já vystﬁelil a Tucker to je‰tû
teãoval.
ABE: Jak se cítí‰ po zranûní?
TK: Obû ramena uÏ jsou lep‰í a doufám, Ïe
bûhem ãtrnácti dnÛ budou stoprocentní a Ïe to
bude v poﬁádku pro play-off.
ABE: Jak byl nepﬁíjemn˘ nefavorizovan˘
Columbus, kdy se dá jen ztratit?
TK: Je to o to hor‰í, ale i zajímavûj‰í, Ïe se
nemÛÏe vypustit Ïádn˘ zápas. Toto utkání jsme
rozhodli ve ãtyﬁiceti minutách a pak jsme kontrolovali
hru.
ABE: Co ﬁíká‰ chystané zmûnû pravidel?
TK: Myslím si, Ïe tato pravidla jsou dobrá.
Napﬁíklad byla by ‰koda, kdyby nûkteﬁí gólmani
nemohli hrát za brankou. ProtoÏe mnozí to léta
pilovali. A my jako obránci bychom museli mûnit
zpÛsob hry.
***

Divné vûci dûly se v Torontu
Toronto-Buffalo 4:6 (0:0, 3:2, 1:4)
Branky: 25. Stajan 9 (Domi, Pilaﬁ), 32. Fitzgerald
6 (Berg, Stajan), 33. Ponikarevskij 7 (Perott,
Antropov), 58. Reichel 8 (Nolan, Pilaﬁ) pﬁesilovka 38. Drury 13 (Briere, Dumont) pﬁesilovka, 39.
Dumont 15 (·atan, Îitnik) pﬁesilovka, 44.
Afinogenov 13 (Brown, Campbell), 51. Kotalík 14
(Kalinin, Dumont), 53. Brown 9 (Dumont, Delmore),
60. Noronen 1. Stﬁely na branku: 36:32.
Pﬁesilovky: 3:6. VyuÏití: 1:2. Diváci: 19347.
Po bezbrankové první tﬁetinû, pﬁevzalo Toronto
taktovku a dokázalo tﬁikrát skórovat. Po tﬁetí brance
vystﬁídal Birona Mika Noronen a Buffalo dokázalo
v závûru druhé tﬁetiny sníÏit na rozdíl jediné branky
a v závûreãném dûjství otoãit skóre, kdyÏ Ale‰
Kotalík opakovanou stﬁelou zaznamenal ãtvrtou
branku hostí. Ve chvíli, kdy Brown upravil na 5:3,
zdálo se, Ïe je rozhodnuto, ale Robert Reichel
sníÏil na rozdíl jediné branky. Torontsk˘ trenér Pat
Quinn se pak rozhodl odvolat brankáﬁe, ale nahrávka
Roberta Reichla pﬁed Noronena skonãila nakonec
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pﬁes celé kluzi‰tû v torontské brance. Tato vlastní
branka byla pﬁipsána nejprve Kalininovi, ale pozdûji
byl jako autor oznaãen brankáﬁ Noronen. DÛleÏitou
ãtvrtou branku Buffala Sabers dal Ale‰ Kotalík a
proto jsme jeho tentokrát poÏádali o zhodnocení
utkání:
AK: Tady v Torontu jsou zápasy vÏdy tûÏké, je to
prakticky derby. Toronto má v˘born˘ t˘m. Dnes to
potvrdili v první polovinû zápasu, kdyÏ jsme
prohrávali 0:3. Pﬁi takovém stavu se tûÏko hraje.
Teì po zápase to vypadá, Ïe nám pomohla zmûna
gólmana. Noronen po svém pﬁíchodu mûl
neskuteãné zákroky a po dvou brankách, které
jsme vstﬁelili v závûru druhé tﬁetiny, jsme se vrátili
zpût do zápasu. O pﬁestávce mezi druhou a tﬁetí
tﬁetinou jsme si ﬁekli, Ïe Toronto mÛÏeme porazit,
kdyÏ budeme na tom pracovat a tvrdû za tím
pÛjdem.
ABE: Vstﬁelil jsi jednu branku, mohl bys k
tomu nûco ﬁíci?
AK: Bylo pﬁed stﬁídáním, uÏ mi nezb˘valo mnoho
sil. Dostali jsme se k situaci tﬁi na dva. K tomu se
je‰tû pﬁidal ná‰ obránce. Nahrál jsem Dumontovi,
ten vrátil dozadu právû obránci Delmorovi, zavolal
jsem si o pﬁihrávku, kterou jsem dostal, první stﬁelu
Kidd chytil, ale doráÏka uÏ skonãila v síti. Byl to
velmi dÛleÏit˘ gól pro mne i pro cel˘ t˘m.
ABE: Byl to nejen dÛleÏit˘ gól, ale i dÛleÏité
vítûzství, protoÏe Bufalo je deváté ve v˘chodní
konferenci…
AK: Ztrácíme sedm bodÛ na Islanders a jediné, co
mÛÏeme udûlat je soustﬁedit se na sebe. Islanders
hrají velice dobﬁe. Bodovali pﬁi zájezdu na západ.
Tam, kde mohli ztratit body, zvítûzili nebo remízovali.
Budeme s nimi hrát je‰tû nûkolik zápasÛ a pokud
zvítûzíme, mÛÏeme se vrátit do osmiãky. Vzhledem
k v˘konÛm, které pﬁedvádíme, tak to není nemoÏné.
Po pﬁestávce v NHL jsme ze tﬁech zápasÛ tﬁi
vyhráli.
ABE: MÛÏete postoupit nejen na úkor Islanders,
ale i Montrealu…
AK: Já sám osobnû vidím, Ïe to bude spí‰ moÏné
pﬁejít pﬁes Montreal neÏ pﬁes Islanders, protoÏe
Islanders mají lep‰í t˘m a mají zranûné nûkteré
klíãové hráãe, kteﬁí se jim vrátí do sestavy. Hrajeme,
jak s Islanders, tak s Montrealem a nemÛÏeme
spoléhat na to, Ïe oni budou prohrávat, ale pouze
sami na sebe.
***

Torontské trápení
Toronto-Boston 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)
Branky: 15. Nolan 14 v oslabení, 27. Stajan 11
(Antropov, Perrott) - 1. Knuble 17, 12. Hilbert 1
(Bergeron, Rolston), 17. Murray 24 (·légr,
Bergeron), 23. Donato 5 (Lapointe), 24. Thornton
16 (Murray, ·légr). Stﬁely na branku: 24:26.
Pﬁesilovky: 5:5. VyuÏití: 0:0. Diváci: 19500.
Toronto po vítûzství v Pittsburghu pÛsobilo
unaven˘m dojmem. Navíc hned v první minutû z
druhého útoku inkasovalo branku a nedokázalo
skórovat ani z nejlep‰ích ‰ancí. Slabû hrající
torontská obrana kapitulovala po druhé v 12. minutû,
kdy Hilbert vyuÏil Bergeronovi nahrávky. Teprve za
stavu 0:2 pﬁi vylouãení Kleeho dokázal Nolan sníÏit,
ale poslední slovo v první tﬁetinû patﬁilo opût
Murraymu, kter˘ dorazil stﬁelu Jiﬁího ·légra. Dal‰í
asistenci si pﬁipsal Jiﬁí ·légr pﬁi páté bostonské
brance, která padla z hole Thorntona. Neuplynula
ani polovina utkání a munice byla vystﬁílená. V 27.
minutû totiÏ Stajan upravil na koneãn˘ch 2:5. Jiﬁí
·légr byl vyhlá‰en tﬁetím nejlep‰ím hráãem utkání
a zde je nûkolik poznámek k utkání:
J·: Byl to dÛleÏit˘ zápas i dÛleÏité vítûzství. Na
tomto zájezdu jsme prohráli s Ottawou v prodlouÏení,
vybojovali jsme tak bod a dnes jsme pﬁehráli Toronto.
Na‰i útoãníci hráli v˘bornû vzadu, vypomáhali
obranû a mûli jsme v˘borného gólmana.

ABE: Jak byl dÛleÏit˘ úvod utkání?
J·: Nám se povedl, Torontu ne. Kiddovi nevy‰el
zaãátek utkání. Pak se rozchytal. KaÏd˘ zaãátek je
dÛleÏit˘, ale hlavnû Toronto bylo po vãerej‰ku
unavené.
ABE: Zaznamenal jsi dvû asistence, co bys k
tomu mohl ﬁíci?
J·: Jsem rád, Ïe jsme vyhráli. Asistence pﬁijdou
s tím, kdyÏ je muÏstvo úspû‰né.
ABE: Jak˘ byl pro tebe pﬁíchod z Vancouveru
do Bostonu?
J·: Byla to pﬁíjemná zmûna, protoÏe jsem ve
Vancouveru témûﬁ nehrál a kdyÏ jsem hrál tak
sedm nebo osm minut. To nestaãí na to, aby
hokejista mohl ukázat, Ïe nûco umí. Proto jsem se
s manaÏérem dohodl na tom, Ïe mû vymûní nûkam,
kde mne budou chtít. Splnil své slovo a já jsem
spokojen.
ABE: Mûl jsi hodnû ãasu na ledû, pﬁesto dnes
pﬁi pﬁesilovkách nepadl ani jeden gól.
J·: KaÏd˘ zápas se nepovede, tak jak by ãlovûk
chtûl. Pﬁesilovky nejsou nejlep‰í, ale my na nich
pracujeme a snaÏíme se je zlep‰it. Dneska to tam
pﬁi pﬁesilovce nespadlo, ale snad pﬁí‰tû.
ABE: Jak˘ byl po roãní pﬁestávce návrat do
NHL?
J·: Vloni jsem ‰el do Ruska a tam jsem se zranil
a nehrál jsem témûﬁ celou sezónu. Byl jsem rád, Ïe
jsem dostal ‰anci od Vancouveru a Ïe jsem se mohl
vrátit do NHL, i kdyÏ jsem tam mnoho nehrál.
ABE: Jaké to bylo hrát v Rusku?
J·: Nebyly ‰patné. Do hokeje dávají hodnû penûz
a snaÏí se, aby hokej byl na dost vysoké úrovni.
***

Carolina opût bodovala
Toronto-Carolina 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Branky: 35. Antropov 8 (Ponikarevskij, Kaberle) v
oslabení - 38. Cole 11 (Hill, Williams) pﬁesilovka, 45
Francis 8 (O‘Neil, Rourke) pﬁesilovka. Stﬁely na
branku: 29:29. Pﬁesilovky: 6:3. VyuÏití: 0:2.
Diváci: 19300.
Po druhé v krátkém ãase dokázala Carolina v
Torontû zvítûzit. Tentokrát rozdílem jediné branky.
Kuriozitou bylo, Ïe v‰echny branky padly pﬁi
pﬁesilovce hostí. Nejprve Antropov v oslabení ujel a
pﬁekonal jinak vynikajícího Weekse v brance
Caroliny. Radost torontsk˘ch trvala pouhé ãtyﬁi
minuty aÏ do okamÏiku neÏ Cole vyrovnal. O utkání
rozhodla branka Francise, kdyÏ hostující útoãníci
doslova vy‰achovali domácí obranu. Utkání nebylo
nej‰Èastnûj‰í pro ãeské hráãe v dresu Caroliny.
Radim Vrbata a Jaroslav Svoboda nehráli a v
poslední minutû druhé tﬁetiny se zranil Pavel Brendl,
kter˘ má zlomenou klíãní kost. Na na‰e otázky tedy
opût odpovídal Josef Va‰íãek.
JV: Vyhráli jsme, takÏe jsme spokojení. Bojovali
jsme, hráli jsme srdcem.
ABE: Po druhé v krátké dobû, dvû vítûzství,
lep‰í v˘sledky v Torontû neÏ doma.
JV: Letos se nám tu skuteãnû docela daﬁilo.
ABE: Jak vzpomíná‰ na období, kdy jsi hrál v
praÏské Slavii?
JV: Hroznû rád na toto období vzpomínám. Vyhráli
jsme juniorsk˘ titul. Hrál jsem za Slavii dva roky.
ABE: Fandí‰ ji je‰tû?
JV: Urãitû se vÏdy podívám, jak na tom jsou. Znám
tam hodnû hráãÛ, trenéry. VyloÏenû nûjak˘ klub v
âechách nemám, ale slávista jsem byl a tak fandím
Slavii.
ABE: S pﬁib˘vajícím ãasem ub˘vá pro Carolinu
nadûje na play-offs…
JV: Dnes jsme vyhráli a zb˘vá stále dvacet zápasÛ.
KdyÏ v‰echno vyhrajeme, tak máme stále nadûji.
Ale‰ Bﬁezina
***
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