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Modﬁe oznaãené ‰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.

Datum, dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním
rohu ‰títku!
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I na balkónû se mohou odehrávat pﬁíbûhy…

…jak o tom svûdãí poslední hra Nového divadla a jak o tom pí‰e Vûra Kohoutová na stranû 4. Na snímku zleva: Pavel Novák, Dá‰a Beláãiková, Lenka Kymla (vpravo
nahoﬁe) a Radka Tamchynová.

Chybí vám nûco o Du‰iãkách?
Je tomu pﬁesnû tﬁicet let. Bylo to podivné léto. Mûl jsem v
sobû spoustu energie a sebejistoty. Jednu nedûli v ãervenci
jsme si vyjeli na kole. Jen tak, Ïe si zajedeme my dva, já s
Petrovem z Prahy do Jiãína a zpátky. Pﬁesnû dvû stû kilometrÛ,
taková nedûlní projíÏìka. Do Podûbrad jsme mûli vítr v
zádech. Zmákli jsme to. Trvalo to nûco málo pﬁes hodinu. V
Podûbradech zaãal Petrov zaostávat.
Na ‰tûstí tam byla objíÏìka. Vzal jsem to po objíÏìce a jeho
jsem poslal po staré silnici. Mûl jsem to o ãtyﬁi kilometry
del‰í. Pﬁesto jsem ho uÏ u âenûvse zase mûl. Nemohl jsem jet
pomalu, zkrátka to ne‰lo. Zatímco on jel do kopcÛ tûÏce a
nemûl dost sil, já je pﬁekonával hravû. KdyÏ jsme se chvíli
takhle trápili, rozhodli jsme se pro rozvod. Mûl jsem v˘ãitky
svûdomí, ale zase ne moc velké. Znal jsem cestu a ‰lapalo se
mi velice dobﬁe. Jel jsem napﬁed. Projel jsem Jiãínem, minul
Turnov, Mladou Boleslav. Energie bylo dost. Mûl jsem plán,
Ïe dojedu na kraj Prahy a vrátím se zpátky naproti, abych
Petrova doprovodil na posledním úseku, jemu pomohl a sobû
uchlácholil svûdomí.
JenÏe v‰e skonãilo jinak. Trochu jinak. Pﬁesnû jedenáct
kilometrÛ za Mladou Boleslaví zaãalo nûco ﬁehtat v kole.
¤ekl jsem sprosté slovo a zatím „…pﬁevodovka!“ M˘lil jsem
se. Nebylo to kolo zadní, ale pﬁední a nebyla to pﬁevodovka,
ale prasklá osa, jak jsem se pozdûji dovûdûl.
Mezitím jsem v‰ak nevûdûl chvíli vÛbec nic. V hlavû jsem
mûl naprosto prázdno. Jen jsem vidûl na silnici kaluÏ krve.
Pozdûji jsem pochopil, Ïe to se jednalo o krevní skupinu A
rh +, ãili Ïe se jednalo o krev moji.
Pak jsem si vzpomnûl, jak se jmenuji a Ïe jsem ráno vyjel k
Jiãínu. Mezitím jsem sly‰el hlasy. O tom, Ïe ta sanitka nejede

a uvûdomil jsem si, Ïe mám pod hlavou pûknou deku.
V nemocnici mne nûjak se‰ili, vyspravili mi díru mezi
horním rtem a nosem. Pak se objevil vyãerpan˘ Petrov.
Policajti ho rovnou nasmûrovali do mladoboleslavské
nemocnice. âekala ho je‰tû cesta do Prahy, zatímco já jsem
zamíﬁil na druhé patro nemocnice. Po pár dnech se mû zeptali
v nemocnici, jestli jsem mûl vÏdy tak kﬁiv˘ nos. ¤ekl jsem,
Ïe nemám kﬁiv˘ nos. SluÏbu konající doktor mne ujistil, Ïe
jsem ho moÏná nemûl, ale teì Ïe uÏ ho mám a tak mne poslali
na nosní do Kosmonos. JiÏ vrátn˘ na bránû tvrdil, Ïe to
nebude bolet. Dûvãata ze zdravotní ‰koly se smála a také
tvrdila, Ïe to nebolí. Pﬁi‰el nûjak˘ doktor, zﬁejmû komunista,
protoÏe mu v‰ichni ﬁíkali „soudruhu“. Ten mnû narval do
zkrvaveného nosu kle‰tû, chytil mne za frÀák a zaãal lomcovat
mojí hlavou a najednou vykﬁikl “teì zaskoãil”. Omdlel jsem
v nûkolika dnech po druhé.
To nebylo to nejhor‰í, co se stalo toho léta roku 1975. Mûsíc
na to zahynula pﬁi leteckém ne‰tûstí jedna moje známá.
V práci jsme mûli hroznû hodnou paní doktorku, která mnû
ﬁekla, Ïe jiÏ mne nemÛÏe nechat déle doma. To Ïe by mohl
udûlat pouze doktor tzv. posudkáﬁ. Snad jedin˘m svûtl˘m
momentem v tu smutnou dobu byl festival v âeském
Krumlovû, kter˘ se konal v záﬁí.
Ve ãtvrtek po nûm jsem ‰el tedy k posudkáﬁi a ten s
okamÏitou platností ukonãil moji pracovní neschopnost.
Staãil jsem zamumlat, jestli by to ne‰lo alespoÀ od pondûlí,
abych nemusel na vrty pﬁed víkendem. Tak mne ten humanista
uschopnil od pondûlí.
JenÏe ani posudkáﬁi nejsou v‰emocní a po ãtyﬁiceti minutách
pracovního procesu se uvolnila na vûÏi vrtná tyã a její ostrá

hrana mi roztrhla ruku. Opût jsem putoval na nemocniãní
stÛl, tentokrát ve Slaném. Nastalo ‰ití a pracovní neschopnost.
JelikoÏ to byl pracovní úraz tak pro zmûnu se stoprocentním
platem.
Myslím si, Ïe jsem se toho léta roku 1975 národnímu
podniku Geoindustria jako vrtn˘ dûlník vyplatil.
A to jsem mûl v tom roce je‰tû nevyãerpanou dovolenou.
Tak jsem se dostal na Du‰iãky do Polska a náhoda tomu
chtûla, Ïe jsem se poãátkem listopadu pohyboval v
Czestochowé u svého pﬁítele Janusze Hurníka.
Bylo to zvlá‰tní, ãlovûk pﬁem˘‰lel o Ïivotû a smrti. Rodiny
se na svátky se‰ly. Odpoledne se ‰lo na hﬁbitov. Chodilo se
od hrobu k hrobu, vzpomínalo se. Utkvûlo mi v hlavû, Ïe se
vÏdy zavzpomínalo, pokouﬁilo, nevím, jestli se nûkdy i nûco
vypilo. Skoro vÏdy se tam potkali známí. Pﬁekvapilo mne,
kolik mlad˘ch lidí tam bylo pohﬁbeno. Vût‰inou se zapálila
svíce, poloÏily kvûtiny. Nikdo nikam nespûchal. Vûãnost
jakoby zpomalovala ãas. Byla to zvlá‰tní atmosféra, kterou
jsem pﬁed tím neznal. KdyÏ jsme odcházeli v podveãer
promrzlí ze hﬁbitova, bylo nad ním vidût podivnou záﬁi od
svíãek a k nebi stoupal zvlá‰tní tepl˘ d˘m. Janusz pronesl
památnou vûtu, kterou dodnes opakuji, kdyÏ pijeme ãaj, Ïe
teì bude herbata a dobrá herbata není nikdy zlá. V polském
rádiu hráli Charlie Parkera, Jimi Hendrixe a Janis Joplin. Ti,
kteﬁí mûli co ﬁíci i po smrti.
Mûl jsem zvlá‰tní pocit hloubky. MoÏná kvÛli tomu létu,
nevím. Hloubky, která mnû na tomto kontinentû nûjak chybí.
Chybûla mnû i v pﬁedstavení Balkonové pﬁíbûhy Nového
divadla. MoÏná, Ïe to bylo právû tím, Ïe byly Du‰iãky a mnû
v tom ãase hlavnû chybí, ti, co zemﬁeli.
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 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (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.

Toronto/Canada
Pro velk˘ zájem opakujeme pﬁedstavení tﬁí jednoaktovek od A. P. âechova:

Zpráva o pﬁistûhovalectví do Kanady

Medvûd, Námluvy, Slza

V pondûlí 31. ﬁíjna vydalo Ministerstvo pro
obãanství a pﬁistûhovalectví (Citizenship and
Immigration Canada, CIC) roãní zprávu o
pﬁistûhovalectví do Kanady a plánech
ministerstva do budoucna. Od roku 2000 získalo
kaÏdoroãnû trvalé obãanství pﬁes 220000 lidí a
CIC chce toto ãíslo pro rok 2006 je‰tû nav˘‰it.
CIC v roce 2004 pﬁivedlo dohromady pﬁes 6000
manÏelÛ a dûtí, kteﬁí mûli své blízké v Kanadû
(oproti roku 2003 se jedná o 50% nárÛst), a
usnadnila pﬁibliÏnû 2 000 adopcí ze zahraniãí
(viz následující ãlánek). CIC rovnûÏ novû
umoÏÀuje zahraniãním studentÛm pomaturitního
studia pracovat mimo areál ‰koly, a to i dva roky
po dokonãení studií. Spojené národy povaÏují
kanadsk˘ systém pro uprchlíky za jeden z
nejspravedlivûj‰ích na svûtû, CIC se navíc v
minulém roce podaﬁilo sníÏit ãekací dobu Ïádostí.
„Abychom uspûli, nestaãí pﬁijímat v na‰í zemi
nové pﬁistûhovalce. DÛleÏité je také to, aby
pﬁistûhovalci byli v na‰í zemi úspû‰ní a aby jak
imigranti, tak Kanaìané plnû vyuÏívali dovednost
a talent novû pﬁíchozích obyvatel ku prospûchu
v‰ech,“ prohlásil ministr pro obãanství a
pﬁistûhovalectví Joe Volpe. www.cic.gc.ca
KANADSKÁ MOZAIKA
***

v provedení Adrieny Lisové, Zdenky Novotné,
Bohou‰e Mácy a Tomá‰e Ma‰ka.

OTTAWA
Sobota, 12. listopadu 2005, 19:30 hodin
170 Hinchey/Lyndale, Ottawa
Informace: (613) 824-7439

MASARYKTOWN
Nedûle, 13. listopadu 2005, 17:00 hodin
Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto
Rezervace: (416) 289-0283

ST. JACOBS
(Kitchener/Waterloo/Guelph)
Sobota, 19. listopadu 2005, 19:30 hodin
Restaurace Riverside Maple, St. Jacobs
Rezervace: (519) 664-3602

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 17. záﬁí 2005 do ãervna 2006:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics,
61 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky ulic Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 20:00 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky ulic Eglinton Avenue West a Keele Street)

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

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu opût v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK

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.

Úﬁední hodiny jsou jednou mûsíãnû,
vÏdy první úter˘ od 19 do 20 hod. (po pﬁedchozím zavolání)
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

¤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.

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940

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: P. Dolinsk˘.
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
a Rev, M. âajka. BohosluÏby 9:30 anglicky,
10:30 slovensky.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 13.11., 4. 12. a 24.12 v
17:00.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
15:00 hodin.Duch. správce: Pavel Norbert Rous,
St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd. W.,
Burlington L7T 1H2. Tel.: (905) 523-1932.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice: (Lyndale a
Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 19.11. 2005 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 19. 11. 2005
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
20. 11. 2005 v 11:00
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E-mailové adresy: Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

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
Stﬁeda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

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) towards our mailing costs.

Oznámení

Pohﬁeb Milana Janeãka se koná ve stﬁedu
9. listopadu 2005 v 11 hodin v Cardinal
Funeral Home, 715 Dovercourt Rd. (Roh
ulic Bloor St. W. a Dovercourt).
***

Sokol Toronto
vás zve na

Vánoční
trh
v neděli
13. listopadu 2005
od 12:00 do 17:00 hod.
Zájemci o prodej vlastního
zboÏí jsou vítáni!
Mikulá‰ská nadílka
pro dûti!
Velká tombola!
Vánoãní dobroty
v‰eho druhu!

Mikulášskou
zábavu
v sobotu
26. listopadu 2005
ve 20 hodin

Pﬁineste si dárky,
Mikulá‰ je bude rozdávat!
Pro Va‰e pobavení a k tanci
hraje Ïivá kapela.
Všechny akce
pořádané
v hale kostela
sv. Václava
496 Gladstone Ave.,
Toronto
Veškeré informace
Květa Králová

(416) 504-5787
Česká doplňovací škola
je každou sobotu dopoledne

v hale
Kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave.,
Toronto
Informace podá
L. Čarková: 416/536-5342
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The

GYPSYGRASS Band

Toronto/Canada/USA

KONZULÁRNÍ DNY V TORONTU

(Hwy 7 and Markham Road)

Toronto S.infonietta
Matthew Jaskiewicz, Music Director
PRESENT

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

***
Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

Kalendáfi
5.11. (so) 19:30
Koncert Solidarity
Presbyterian Church
26 Delisle Ave.
***
6.11. (ne) 17:00
Boris Krajn˘
Nocturna na Masaryktownu
***
12.11. (so) 19:30
Medvûd, Námluvy, Slza
v provedení Adrieny Lisové, Zdenky
Novotné, Bohou‰e Mácy a Tomá‰e
Ma‰ka.
170 Hinchey/Lyndale, Ottawa
Informace: (613) 824-7439
***
13.11. (ne) 17:00
Medvûd, Námluvy, Slza
Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.,
Toronto
Rezervace: (416) 289-0283
***
19.11. (so) 19:30
ST. JACOBS
Medvûd, Námluvy, Slza
Restaurace Riverside Maple, St. Jacobs
Rezervace: (519) 664-3602
***

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

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

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

Honorary consulates
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul:
Jaroslav Jelínek

<http://www.hankomusic.com>

Internet

1-416

Czech &Slovak Institutions
VELVYSLANECTVÍ âESKÉ REPUBLIKY V KANADÉ
EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC IN CANADA
AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE AU CANADA

would love for you!!!
to come out to their last
performance
251 Cooper Str., Ottawa, Ontario, K2P 0G2 tel: 613/562-3875, fax: 613/562-3878
of this year
*** SUNDAY NOVEMBER 6th ***
e-mail: ottawa@embassy.mzv.cz http://www.czechembassy.org
Jan (mandolin, fiddle) is going away
for 6 weeks so the band is taking a break
from public to write, create and record
DÒLEÎITÉ OZNÁMENÍ
Our guest players this month
Konzulární den v Torontu v pátek 18. listopadu 2005 se uskuteãní
Karen Philips on keys,
v
hotelu
Delta Chelsea, 33 Gerrard Street West, Toronto (Downtown),
and Richard Nimmo on electric
a to v salónku Chesterton ve 3. patﬁe.
& solo guitars,
Úﬁední
hodiny
konzulárního
dne budou 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00.
you’ll agree, I think
Vezmûte prosím na vûdomí, Ïe konzulární dny se konají pﬁednostnû za úãelem
they’ll be keepers!
pﬁedávání novû vystaven˘ch cestovních pasÛ a úﬁednímu ovûﬁování podpisÛ.
BEAUTIFUL ORIGINAL MUSIC
Ve‰keré dal‰í konzultace a poradenské sluÏby mohou b˘t poskytnuty aÏ po jeho splnûní.
cozy atmosphere
Dûkujeme za pochopení!
great band reviews
Bar
$7.00 at door
The Consulate General of the Republic of Poland
7pm
MVA Hall
and
7 Washington Street,
Markham

Art displayed and for sale
including
* Tim O'hara * paintings
and More musical guests !
includes * Dan David on
fiddle, *Rosie bass/singer
xxoo see ya there
ooxx
INFO 416/723-4135
905/294-5904
www.hankomusic.com
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A Musical Tribute in honour of the
25th Anniversary of Solidarity
– With music & artists from the Free countries of Latvia, Slovakia,
Hungary, Ukraine, Romania, Czech Republic, and Poland
– An Exhibit of Solidarity Memorabilia

Saturday, November 5, 2005 at 7:30 PM
Calvin Presbyterian Church, 26 Delisle Ave.

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

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

(One Block North of St. Clair W. & Yonge)

GENERAL ADMISSION - $30
WITH POST-CONCERT RECEPTION - $50

(ONLY A LIMITED NUMBER OF RECEPTION TICKETS ARE AVAILABLE)

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:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728

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

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
2.11.2005 v 21:45
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
17.11.2005
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Tomá‰ Ma‰ek uvedl Fostera na ãeskou scénu

Dr. Petr
Munk

Zase jedno vydaﬁené pﬁedstavení
“Oãekávám pohodu a pﬁekvapení a doufám, Ïe to bude pﬁedstavení tak jako ta pﬁedchozí - oãekávám hodnû zábavy, dobré herecké v˘kony
- chodím mnoho let do ãeského divadla a herci jsou velmi úspû‰ní, jsou rok od roku lep‰í ... tû‰ím se na pﬁíjemn˘ veãer... vûﬁím, Ïe to bude
dobﬁe zahráno a tû‰ím se, Ïe se setkám se znám˘mi, které jsem nevidûla jiÏ rok... tû‰ím se také na chlebíãky a dorty... chci mít hezk˘ veãer,
proto jsem pﬁi‰la ...,” vidíte, pﬁesto Ïe byly otázky kladené nezávisle rÛzn˘m lidem, pﬁesto se v odpovûdích mnohé shodovalo.

Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.
Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
Business

ABE
Letáky, broÏury, jídelní lístky,
tiskoviny, vizitky.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: a.b.e@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce
Kanadsko-ãeská
obchodní komora
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net

Postarám se
o star‰í lidi
Zku‰ená a spolehlivá o‰etﬁovatelka
ze Slovenska
s dvanáctiletou praxí hledá
dlouhodobé zamûstnání
u star‰ích lidí - peãování
o jednotlivce i dvojici. Hovoﬁím
slovensky, ãesky a anglicky. Mám
vlastní auto i ﬁidiãsk˘ prÛkaz.
Volejte:
Mobil: 416/939-6640
DomÛ 416/880-3117. 1525-22

Prodám ãtyﬁpokojov˘
druÏstevní byt 3. p., 100 m2, s
garáÏí v Brnû-Bystrci.
Zn.: Cena dohodou.
Tel.: 905/813-7927.
1526-22

Divadlo je spoleãenská událost pokaÏdé,
ale v podmínkách emigrace má specifické, a
mohu ﬁíci, Ïe i nezastupitelné poslání. Aãkoliv
si tento fakt nikdo z nás pﬁed vstupem do
divadla nedefinuje, Ïije v na‰em podvûdomí.
A opatrujeme jej jako nûco, co by nemûlo
vymizet, protoÏe pﬁedstavuje sounáleÏitost k
nûkomu a k nûãemu - prezentuje jazyk na‰ich
maminek, kulturní minulost, souhlasn˘ náboj
smíchu a humoru, souznûl˘ pohled na Ïivot.
Ov‰em, jak koneãnû zku‰enost ukazuje,
na‰e tradice se v detailním pohledu na Ïivot
jeví jako v‰esvûtová, protoÏe pod
drobnohledem partnersk˘ch vztahÛ jsme ‘my’
totéÏ, co ‘oni’. Jak jinak si vysvûtlit, Ïe nás
rodil˘ Kanaìan Norm Foster oslovil témûﬁ
v‰ím, o ãem byla ﬁeã v jeho komedii, kterou
pﬁeloÏil a s herci Nového divadla nastudoval
reÏisér Tomá‰ Ma‰ek, a kterou jsme ve
svûtové premiéﬁe v ãe‰tinû pod názvem
Balkónové pﬁíbûhy zhlédli v pátek 28. ﬁíjna?
Osudy tﬁí Ïen, které se na balkónû domu, v
nûmÏ natrvalo bydlí pouze prÛvodce v‰emi
pﬁíbûhy, jeÏ se ho rovnûÏ sv˘m zpÛsobem
dot˘kají a ovlivÀují jeho Ïivot, ‰estaãtyﬁicetilet˘
rozveden˘ John (Pavel Novák). A tak nás
seznamuje s mladou Fay (Lenka Kimla),
která si na Ïivobytí vydûlává tím nejstar‰ím
zpÛsobem vÛbec a která se v jeho ﬁeãi kmitne
je‰tû nûkdy k závûru, aby nám sdûlil, Ïe
svého Ïivotního cíle - studií práv - dosáhla.
Druhou spolunájemnicí je Ïivotem je‰tû
nedotãená Angela (Radka Tamchynová).
Nad‰ená, plná rozevlát˘ch snÛ o dobytí
muzikálové scény, a i kdyÏ zpûvem nadaná,
pﬁece jen neúspû‰ná. Svého star‰ího
spolunájemníka bere spí‰e jako berliãku, o
kterou se opírá, aÏ kdyÏ jí je ouvej. Nu a
potﬁetí se zmûní obliãej na balkónû v pﬁípadû
Gwen (Dá‰a Beláãiková). Je krátce po
rozchodu s manÏelem, a i po dvacetiletém
manÏelství aÏ sterilnû naivní a puritánská.
Tady si John uvûdomuje, Ïe vlastnû by
hlub‰ím vztahem neopovrhl, jenÏe Gwen se
osvobodí ze zajetí pﬁedsudkÛ a do nového
Ïivota nakonec vykroãí sama. Lidé se
potkávají, jeden druhého - aniÏ si to uvûdomují
- ovlivÀují i na cel˘ Ïivot, vzájemnû se
obohacují, podpírají ãi si i ubliÏují. Dramatik
nechce pouãovat, nechce vychovávat.
Nechává Ïivotní situace zrcadlit se. Své
postavy v‰ak nenechává na holiãkách a ani
je nenechává ztroskotat, protoÏe kaÏd˘ podle

nûho má moÏnost se postavit na nohy a jít
vzpﬁímenû dál. DÛleÏité je, s k˘m se na té
cestû potká. A Ïe se jedná o komedii,
potkáváme se i s celou ﬁadou dÛvûrnû
znám˘ch humorn˘ch situací. Vystupují ti‰e ãi
nahlas, jak ti‰e ãi nahlas se k nim chceme
hlásit. A smûje se jim tak, jak se smûjeme my,
kdyÏ se koneãnû poznáváme.
Jeden muÏ a tﬁi Ïeny. I kdyÏ ãtyﬁi herci v
komedii, pﬁesto na scénû vÏdy jenom dva.
Jeden proti jednomu, jeden s jedním.
Uzavﬁen˘ prostor. Pohyb vymezen˘
zábradlím balkónu na posledním poschodí
ãtyﬁpatrového baráku a ulicí. Pomyslnou. John
je na scénû poﬁád. Stﬁídají se Ïeny. Dvojice si
odehraje svoji zhruba ãtyﬁicetiminutovu
partituru a nastupuje dal‰í. Sálem vládne
pohoda a smích.
První potlesk na otevﬁené scénû sbírá na
premiéﬁe Dá‰a Beláãiková v roli Gwen. Pan
Cimrman by z ní mûl radost. Hereãka, která
nehraje. Svoje pravdy chrlí Gwen naivnû
zpﬁíma, bezelstnû se pﬁiznává k vlastní
nevûdomosti. Dá‰a nepotﬁebuje velká gesta
ani mimiku, aby pﬁesvûdãila. Staãí jí její na
poslech pﬁíjemn˘ hlas. Artikuluje, je jí rozumût.
PÛsobí klidnû, sebejistû, ví proã a co ﬁíká. A
ta jistota pochopení textu se pﬁená‰í magicky
pﬁíznivû i na diváka.
Naivní Angela. Radka Tamchynová naivní
není. Radka je logicky myslící inteligentní
dáma. A má navíc dar - mimo jin˘ch - vypadat
mladû a svûÏe. I v civilním Ïivotû se poﬁád
usmívá, takÏe veselá a na kariéru se tû‰ící
Angela nemohla b˘t pro ni problém. A také si
obecenstvo pro tyto pﬁednosti získává.
Nakonec, sv˘m zpÛsobem ztûlesnila sen
mnoha z pﬁítomn˘ch dam. Cílevûdomá a
muÏe znající Fay v podání Lenky Kimly. Fay
ví, proã se tak ãi onak chová k muÏÛm. Nemá
dobré zku‰enosti s nimi, ale jsou jí dobﬁí k
tomu, aby dosáhla svého cíle - vystudovat
práva a jako advokátka pomáhat mlad˘m
Ïenám v nouzi. Pﬁi nedlouhé cestû Ïivotem
nasbírala vlastní zku‰enosti a jak se jeví,
svou zemitou filozofií se umí vypoﬁádat i s
mnoha problémy v Ïivotû. Lenka nezÛstala
Fay nic dluÏná, nevypadla z role ani v
momentû, kdy zdolávala balkón za Johnem.
Fay vÏdycky vûdûla co a proã dûlá. Její
jednoduché odpovûdi jsou trefné a
jednoznaãné.
John Pavla Nováka mûl chvílemi pûknû

horkou pÛdu pod nohama. Konverzaãní
komedie je snad to nejnároãnûj‰í, co mÛÏe
herce potkat. Jak je jednoduché se v
devadesátistránkovém textu pﬁenést do
jiného pﬁíbûhu, ví jenom on sám. Pavel si je
v tûch ãtyﬁech pﬁedstaveních nezamûnil ani
jednou. VÏdycky vûdûl, kde je. A dokonce
znal i texty sv˘ch partnerek, takÏe jim i sem
tam mohl nahodit. Ov‰em ani Pavla
nepodezírám, Ïe by svou postavy stylizoval.
Naopak, vyuÏil svého potenciálu. I kdyÏ ne
celého. Jeho rejstﬁík je mnohem bohat‰í. Ale
rozloÏil si síly tak, aby mu energie vystaãila
na v‰echny pﬁíbûhy.
Z tûch hercÛ, kter˘mi hru Tomá‰ Ma‰ek
obsadil, je právû Pavel nejménû zku‰en˘,
ale to neznamená, Ïe toho nejménû pﬁedvedl.
V této hﬁe se velice rychle zabydlel ve
vymezeném prostoru a osvojil si i úsporná
gesta. NepouÏil ani dal‰í berliãky, kter˘mi by
tﬁeba mohl postavu obohatit - jako tﬁeba
otevírání láhve s pivem na scénû, nazouvání
bot, úprava obleãení apod. Nevím, jestli by
mûl nebo ne. MoÏná by jeho projev vypadal
bohat‰í. Zatímco dívky mûly ãím zamûstnat
svoje ruce - kaÏdá mûla za tu krátkou dobu
na scénû na ãtyﬁi pﬁevleky, Pavel poslu‰nû
setrvával ve své “kleci” jen se sv˘m
monologem. Bylo to pro diváka nudné?
Nevím, zﬁejmû ne tolik, soudû podle reakce.
Dokázal je zamûstnat vyprávûním o sobû.
Obdivuhodné.
Oku ladily kost˘my. Byly civilní. Ale v‰imli
jste si tûch barev a kombinací? Pﬁíjemn˘
pohled, takÏe i Angela z bohaté rodiny
vypadala jako z bohaté rodiny. Decentní
Gwen vyzaﬁovala tímtéÏ i sv˘m zevnûj‰kem,
nemluvû o vyz˘vavûj‰í Fay. A pﬁirozenû byly
i pohodlné. Jana Fabiánová ví, co herec na
scénû potﬁebuje, aby se cítil fajn. Sama to
zná.
“Bylo to ohromnû roztomilé, moc jsme se
nasmáli... Hra ve tﬁech ãástech bylo senzaãní
ﬁe‰ení...moc se nám to líbilo...,” znûly hlasy
na závûr veãera.
Koneãnû to mohla b˘t i pravda, potvrzovaly
to rozesmáté tváﬁe v sále a opakující se
dûkovaãky hercÛ, které vyvolával zpût na
scénu potlesk divákÛ. Marná sláva, to divadlo
je pﬁece jenom kouzelná vûc.
Vûra Kohoutová
***

Petr ChudoÏilov: PíseÀ o mou‰e
Na odpoãívadle nedaleko bavorského Rosenheimu, Námûstí bylo prostoupeno neodolatelnû pronikavou
právû jsme spoﬁádali svaãinu na cestû z domovské hoﬁkosladkou vÛní. Moucha zabzuãela prosebnû, na
Basileje do ãeské vesniãky jménem Îerãice, jeÏ nám rozlouãenou elegantnû zakrouÏila kolem auta a zamíﬁila
kdysi b˘vala milovan˘m letním útoãi‰tûm, vlétla k cukrovaru.
otevﬁen˘m oknem do na‰eho auta moucha. Vypadala
„Ta jim tedy pûknû oÏiví zdej‰í mu‰í populaci,“ ﬁekla
úplnû stejnû jako ‰v˘carské a ãeské masaﬁky. Ani její moje Ïena. „Nejsou mouchy hermafroditi jako ÏíÏaly?“
zpÛsoby se neli‰ily od toho, co jsme vûdûli o mouchách. navrhl jsem neutrálnû. Podívala se na mû s despektem.
Mnula si oãi. Chvílemi spínala noÏky jakoby pﬁi modlitbû. Po dlouhé debatû jsme se dohodli, Ïe mouchy jsou ve
Drze se procházela po zbytku sendviãe, dotûrnû sv˘ch postojích nejen racionálnûj‰í neÏ lidé, ponûvadÏ
bzuãela, pokou‰ela se Ïít na mém oãním víãku. Pozdûji nevymyslely státní hranice, ale moÏná i emocionálnû
za jízdy, kdy jsem byl zaneprázdnûn ﬁízením a nemohl vyvinutûj‰í neÏ my, protoÏe si bez problémÛ vyhledají
se bránit, se ‰ikovnû usadila na mém horním rtu a bez partnery podle chuti, aniÏ by zkoumaly jejich státní
ostychu mi nahlíÏela do nosu. KdyÏ jsem zastavil a pﬁíslu‰nost.
nenápadnû vzal do ruky sloÏené noviny, zázraãnû se
Veãer pﬁed spánkem mi v mysli vytanul Josef. VídeÀák
rozplynula ve vzduchu a znovu se zhmotnila teprve usazen˘ uÏ po mnoho let v Lond˘nû. Jeho nûmãina je
tehdy, kdyÏ jsem zase mûl obû ruce na volantu.
rozko‰nû zpotvoﬁena anglick˘m pﬁízvukem. JosefÛv
Na rovinû pﬁed hraniãním pﬁechodem Waldmüchen- otec pﬁiletûl do Vídnû na konci války jako rusk˘ váleãn˘
Lísková jsme mou‰e dali poslední pﬁíleÏitost. Nejdﬁíve pilot. Zamiloval se do rakouského dûvãete ãeského
jsem si proti sv˘m zvyklostem zapálil v autû cigaretu. pÛvodu a byl odvelen ze dne na den, aniÏ by se dovûdûl
Pak jsem otevﬁel v‰echny dveﬁe. Moucha zmizela o plodu své krátké lásky. Josef po cel˘ Ïivot vûdûl jen
právû v okamÏiku, kdy jsem jí zaãal vysvûtlovat, Ïe by tolik, Ïe je nemanÏelskej, teprve po pohﬁbu své matky
mûla zÛstat v Bavorsku. Vylezla teprve v Hor‰ovském dostal od tety svazeãek dopisÛ psan˘ch azbukou
T˘nu, usadila se na pﬁedním skle a bez vût‰ího zájmu typick˘m fialov˘m inkoustem na linkovaném papíﬁe a
pozorovala mûnící se krajinu. Ani Praha ji nepﬁesvûdãila. odhalil tajemství své identity.
Opustila nás aÏ v mladoboleslavském mûsteãku
Doubravice, kde zrovna vrcholila ﬁepná kampaÀ.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Hospodáﬁsk˘ch novin.
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Comments
ateistou. Jeho poslední kniha esejÛ
nazvaná A Man Without a Country je v
podstatû rekviem za tuto otrávenou a
poniãenou planetu, jíÏ Vonnegut
pﬁedpovídá nepûkn˘ a ne pﬁíli‰ vzdálen˘
konec.
***

Iowû), zaloÏené na v˘zkumu 41 investorÛ
s normální inteligencí, z nichÏ patnáct
Nesnesitelná lehkost (?) bytí
mûlo po‰kozeny oblasti mozku, které
Jeden z nejslavnûj‰ích kniÏních titulÛ
ovlivÀují emoce. Investoﬁi s po‰kozen˘m
(román Milana Kundery Nesnesitelná
mozkem byli daleko úspû‰nûj‰í neÏ jejich
lehkost [?] bytí) mi prolétl hlavou pﬁi ãetbû
mozkovû dokonalej‰í kolegové. A onen
nedávného rozhovoru Simona Houpta s
profesor neurologie usoudil, Ïe
Kurtem Vonnegutem pod názvem The
nejúspû‰nûj‰í investoﬁi by mohli b˘t
âtyﬁver‰í z v‰edních slov
World According to Kurt- The Globe and
nazváni “funkãními psychopaty”.
o bídû Ïivota
Mail, October 11,2005). Jen - vzhledem k
***
okolnostem - jsem si dovolil za slovo Údûl ruské básníﬁky Anny Achmatové
“lehkost” umístit otazník. Posuìte byl sotva radostnûj‰í neÏ VonnegutÛv.
O na‰ich ve svûtovém tisku
Vonnegutovy Ïivotní zku‰enosti: sen jeho Ale Achmatová se s ním vypoﬁádala - po Obãas (dost ãasto) zahlédneme zmínku
otce stát se velk˘m architektem se sesul mém soudu - daleko vzne‰enûji, neÏ-li o âe‰ích ãi Slovácích - a ne vÏdycky
ve Velké depresi tﬁicát˘ch let; maminka Vonnnegut. V básnickém cyklu na hanlivou. Na pﬁíklad, kde byl poprvé
spáchala sebevraÏdu na svátek matek v r. Stalinovu éru Rekviem z v‰edních slov proveden slavn˘ ProkofjevÛv balet
1944, kdy Kurtovi bylo 21 let; devût mûsícÛ vytepala ãtyﬁver‰í, které je pﬁísností Romeo a Julie? Prokofjev byl povûﬁen
pozdûji Kurt zaÏil brutální bombardování básnického jazyka i mravnû ozdobou zkomponováním tohoto baletu pro
DráÏìan, které popsal ve své nejznámûj‰í minulého století:
Kirovovo leningradské divadlo v r. 1934,
knize Slaughterhouse-Five; jeho star‰í Tato Ïena je nemocná.
ale Kirov z neznám˘ch dÛvodÛ balet
sestra Alice zemﬁela na rakovinu ve vûku Je sama
odmítl. 30. prosince 1936 byl tento dnes
41 let, necel˘ch 24 hodin poté, co její
Její manÏel je v hrobû,
proslul˘ balet proveden, ale v Brnû...
manÏel byl zabit pﬁi sráÏce vlakÛ (Kurt a
její syn ve vûzení, modlete se za ni.
V Praze právû skonãila konference
jeho Ïena adoptovali tﬁi sirotky); syn Marek
proponentÛ názoru, Ïe pÛvod Ïivota nelze
***
byl v ústavu pro mentálnû postiÏené (na
zcela vysvûtlit Darwinovou teorií evoluce,
Nedaﬁí se Vám na burze?
‰tûstí se uzdravil). Kurt sám se pokusil Ïe dokonalost vesmíru je svûdectvím
neúspû‰nû - o sebevraÏdu: domnívá se, Buìte dobré mysli. MÛÏe to znamenat,
Ïe svÛj úkol na zemi skonãil s koncem Ïe Va‰e du‰evní zdraví je v lep‰ím stavu, inteligentního plánu. Jde o starobyl˘ spor,
Druhé svûtové války a Ïe má právo “jít neÏ jste moÏná doufali. Vypl˘vá to ze kter˘ v daleko v˘bu‰nûj‰í formû probíhá
domÛ”. (Svût se mu jeví jako kosmick˘ studie americk˘ch vûdcÛ (vãetnû pﬁed soudem v USA. PraÏské konference,
vtip. Soudí, Ïe kdyby BÛh byl, byl by profesora neurologie na univerzitû v kterou ãe‰tí vûdci ignorovali, se zúãastnilo
kolem 700 vûdcÛ z Afriky, Evropy a
Spojen˘ch státÛ.
Také jsme se doãetli o smrti Evy
·vankmajerové, malíﬁce (zvlá‰È známé
sv˘m Emancipaãním cyklem zaãátkem
sedmdesát˘ch let), básníﬁce a sochaﬁce.
·vankmajerová rovnûÏ vynikla jako
tvÛrkynû loutek a spolupracovnice svého
manÏela Jana ·vankmajera, s nímÏ
vytvoﬁila ﬁadu filmÛ, které jsou známé po
celém svûtû, získaly ﬁadu ocenûní, vãetnû
ãeského Lva (obdoba amerického
oskara).
A samozﬁejmû pravidelnû ãteme o
Manželé Švankamejrovi na festivalu FINALE 2004 v Plzni
Jaromíru Jágrovi (myslím, Ïe zase vede
tabulku stﬁelcÛ v NHL a Dominiku
Ha‰kovi, kter˘ zase vede jako brankáﬁ ve
stejné lize a tuÏí se i tenisté (Radek
·tûpánek, Jiﬁí Novák, Tomá‰ Berdych,
Nicole Vaidi‰ová, ze SlovákÛ Dominik
Hrbat˘ a Daniela Hantuchová) a fotbalisté
(Pavel Nedvûd, kter˘ slíbil, Ïe se vrátí do
reprezentace, ãi v anglické lize Milan
Baro‰, kter˘ se má vrátit po zranûní do
Aston Villy a brankáﬁ Petr âech v
Chelsea).
Josef âermák
***

Na okraj
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

4,94 CDN $
3,75 CDN $
20,24 Kã
26,67 SK
1,19 CDN $
1,46 CDN $

Toronto Star - 29. 10. 2005

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

20,92 Kã
29,70 Kã
76,04 Kã
24,65 Kã

âSOB- 31. 10. 2005

PRAÎSKÉ
UZENÁ¤STVÍ
znovu otevﬁeno pod názvem

FINE FOOD EMPORIUM
Tak jak pﬁedtím, nabízíme vám
na‰e speciality: uzeniny, peãivo,
zákusky, knedlíky.
Domácí ãeská a slovenská jídla,
která mÛÏete konzumovat na
místû nebo zmraÏené odnést
domÛ.
Pﬁijímáme objednávky
k rÛzn˘m oslavám.
Otevﬁeno dennû, vãetnû nedûle!
Pondûlí-pátek: 7:30-19:00
Sobota: 7:30-18:00
Nedûle: 10:00-16:00
Informace a podrobnosti:

416/504-5787
638 QUEEN ST. W.
TORONTO, ONT. M6J 1E4

York Volkswagen

1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

5

Drivers wanted!

Model 2006 JETTA 2,5 L
Model 2006 JETTA 1,9 L
Model 2006 PASSAT 2,0 L
Model 2006 PASSAT 3,6 L

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809
E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com
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Letter

Alena’s Hair Design
Unisex Kadeřnictví a holičství
1849 Yonge St., Toronto, Ontario
(Dental Building-Concourse level)

Tel.: 416/481-6570
Otevřeno: úterý-sobota 9:30-17:30

Pro nové zákazníky 20 % sleva

Rosti
Brankovsky
Associate Broker
Jedineãné sluÏby

Na prodej:
453 Scarborough Golf Club Road #405,
Masaryktown - $200,000 nice apartment 970 sq.ft.
91 Roanoke Rd., Don Mills $434,800 4 Bdrm. Renovated.
10 Gateway Blvd. #602, $199,900 2bdrm, 2 bath
47 Heatherside Dr. $288,000 3 Bdrm, double car garage,

Pracujeme v celé oblasti GTA

Sutton Group-Bayview Realty Inc.
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com
oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû trochu ãernou
komedii reÏiséra Milana RÛÏiãky

JÁ Z TOHO BUDU MÍT SMRT
Setkání staromódní profesorky Ernestiny a mladé
“podnikatelky” její údajné Ïákynû Miriam je
pﬁíbûhem dvou rozdíln˘ch a osamûl˘ch Ïen dvou
rÛzn˘ch generací. Pﬁíbûh
o staré paní profesorce, která dÛvûﬁivû pronajme ãást
svého bytu své - údajnû - b˘valé Ïaãce a dlouho jí
trvá neÏ se dovtípí, Ïe ta jí udûlala z bytu “diskrétní
privát” ãili erotick˘ salonek.
Hrají: K. Fialová, Z. Slavíková, B. Navrátil, Z.
Dvoﬁák, V. Skála a dal‰í.
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@videoelcanada.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.
Nové i levné antikvariátní knihy
O katalog nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742 Fax: (514) 425-0742
e-mail: cskniha@sympatico.ca web page: www.cskniha.com

November 3, 2005

Jako by to lidé nevûdûli
Bylo jednou jedno daleké království. Byla to prazvlá‰tní zemû. Ne Ïe by zde Ïili samí
hlupáci a zabednûnci. To rozhodnû ne, ale? Ale na první pohled to tak vypadalo.
Vlastnû, a tohle odhalí aÏ ten druh˘ pohled, ona masa poddan˘ch jeho veliãenstva
byla systematicky manipulována do role slaboduch˘ch a nesvéprávn˘ch bytostí,
byÈ se jinak jejich práva bl˘skala na slunci jako právû nale‰tûn˘ diamant.
A jak k takovéto nedÛstojné situaci v této vyspûlé zemi mohlo vÛbec dojít? - Inu, je
to docela prosté. Za v‰ím stojí státní doktrína osvíceného vladaﬁe, jeÏ své poddané
bezmeznû miluje a v‰emoÏnû o nû peãuje. Jako o své vlastní dûti. U náv‰tûvníka
zvenku v‰ak velmi brzy pﬁevládne dojem ponûkud odli‰n˘. TotiÏ nástin obrazu pﬁíli‰
tûsného rodiãovského obûtí. Ano, tak intenzivní lásky, aÏ ve svém dÛsledku ubírá
Ïivotodárn˘ kyslík. Ale posuìte sami.
Vezmete do rukou konvici kávovaru a vydûsí vás blikající nápis, Ïe vám kaÏdou
chvilku hrozí opaﬁení. Sáhnete na knoflík integrované kuchyÀské trouby a vyleká
vás hlas varující pﬁed smrteln˘m úrazem elektrick˘m proudem. Podobnû je tomu u
tisícÛ sloupÛ elektrického vedení, které potkáváte podél cest. KaÏd˘ z nich zdobí
ponurá umrlãí lebka se zkﬁíÏen˘mi hnáty. A to prosím pﬁesto, Ïe tento zpÛsob
rozvodu elektﬁiny pouÏívá zdej‰í civilizace jiÏ pﬁes dlouh˘ch sto let.
Jo, jako by lidé nemûli vlastní rozum, Ïe.
Rozjetá byrokracie nezná míru. Odlid‰tûné zákony, pofiderní provádûcí vyhlá‰ky
a kocourkovská naﬁízení, to je její Ïivná pÛda. Naposledy pﬁímo s buldoãí zarputilostí
trvala na tom, aby na v‰ech potravináﬁsk˘ch produktech obsahujících tuky záﬁilo
varování pﬁed vraÏedn˘m cholesterolem a u sladk˘ch pochoutek zase pﬁed zákeﬁnou
obezitou.
Jako by ti lidé sami ...
Dospûlo to uÏ tak daleko, Ïe jak˘koliv v˘robek bez varování je dnes povaÏován
apriori za podezﬁel˘. Dost moÏná, Ïe jiÏ nyní dávají nûkteﬁí spotﬁebitelé pﬁednost
napﬁíklad minerální vodû stﬁíknuté dÛvûrnû znám˘m pesticidkem pﬁed fádní etiketou
konkurence. Jo, alespoÀ vûdí na ãem jsou. Ono, mezi námi, koketování s rizikem
a vÛnû zakázaného ovoce ãlovûka prostû pﬁitahuje.
A tak nic nezmÛÏou ani karikatury odporn˘ch opilcÛ na lahvích s alkoholem. Tím
ménû pak slaboduché popisky lahváãÛ, Ïe jejich konzumace zpÛsobuje ztrátu
sebekontroly a opilost. Kdepak, lidé mají svÛj vlastní rozum. Ostatnû, jak˘ by to byl
Ïivot svázan˘ sam˘mi pravidly, Ïe?
Celkem logicky by ãlovûk v tomto trendu hledal jist˘ alibismus. Alibismus bojácn˘ch
v˘robcÛ a akurátních královsk˘ch inspektorÛ: „Kdyby se nûco stalo tak?“
Tak tﬁeba u kuﬁákÛ tabáku jsou pravdûpodobnosti nejrÛznûj‰ích rizik docela slu‰nû
spoãítány. Proto nepﬁekvapí v˘straha na krabiãkách cigaret, Ïe zpÛsobují smrt. A
to ne smrt ledajakou, ale smrt nejbídnûj‰í. Smrt rakovinou.
Jako by lidé...
Tentokráte v‰ak lidumilná politika paternalismu tvrdû narazila. Kuﬁáci reagovali po
svém, jsouce skupinou obyvatel obzvlá‰tû vynalézavou a inteligentní, a zaãali
nechutné nápisy skr˘vat do elegantních pouzder, tabákové v˘robky kupují pr˘
poslepu, hlavnû se ale obrnili tam uvnitﬁ. Jo otupûli. Prostû stali se imunní i vÛãi
takov˘m sdûlením, Ïe ‰kodí nejen sobû, n˘brÏ i osobám ve svém okolí, imunní vÛãi
ﬁeãiãkám o tom, Ïe kouﬁení zpomaluje krevní obûh a zpÛsobuje neplodnost, nebo
dokonce, Ïe ten jejich voÀav˘ d˘m obsahuje cosi jako benzen, nitrosaminy,
formaldehyd a kyanovodík.
Kdepak, lidi mají svÛj vlastní rozum.
A tak ani poslední bláznivé nápady úﬁedníkÛ monarchie zcela jistû Ïádnou revoluci
nepﬁinesou. Jo, je to k nevíﬁe, ale kaÏdé motorové vozidlo musí b˘t odteì opatﬁeno
‰títkem, Ïe se jedná potencionálnû o vraÏednou zbraÀ.
No ne, jako by lidé ...
Ano, pﬁímo na pﬁístrojové desce ﬁidiãi pﬁed oãima. A nikoho z tûch královsk˘ch
byrokratÛ nezajímá, Ïe ‰ofér se má soustﬁedit v˘hradnû na ﬁízení. Je to stejné jako
ty stupidní ‰kemrající cedule u silnic typu Zde si hrají dûti, Myslete na na‰e dûti a
podobnû. Staãí pﬁece uÏ ta dÏungle normálních dopravních znaãek.
Jo, jako by to lidé ...
Vrcholem v‰eho jsou pak povinné záznamy v takzvaném techniãáku o toxick˘ch
látkách ve v˘fukov˘ch emisích. Pﬁi jeho pﬁevzetí musí majitel vozidla dokonce
podepsat, Ïe pﬁebírá plnou odpovûdnost za po‰kozování zdraví spoluobãanÛ
napﬁíklad takov˘mi látkami jako jsou jakési karcinogenní polycyklické aromatické
uhlovodíky.
Fuj tajbl, jako by lidé ...
Zase jen uboh˘ alibismus. VÏdyÈ jezdit se musí. A tak i kdyby se náhodou nûkdy
nûkomu podaﬁilo prokázat, Ïe zrovna z toho mého v˘fuku ... Pfff, nesmysl! Blbost,
ﬁekne si ﬁadov˘ poddan˘ jeho veliãenstva. KoneckoncÛ dûlají to v‰ichni. V‰ichni
jsou pÛvodci a v‰ichni jsou i obûti. A v tom je ta spravedlnost.
Jako by to lidé ...
Lidé si zvyknou. Jo, kaÏd˘ z nás pﬁece inhaluje ty silniãní koncentráty. Ale Ïe
bychom si kvÛli tomu nûkde stûÏovali? - Ne. Ani nápad, nechávají se sly‰et mnozí
místní nespokojenci. Z toho ta na‰e alibistická osvícená vrchnost rozhodnû strach
mít nemusí. KéÏ by radûji sázela na ãlovûka zvaného moudr˘ moudr˘ a jeho
osvûdãen˘ selsk˘ rozum, dodávají nekompromisnû. Jejich metafyzickou dÛvûru v
lidského jedince pﬁitom ne‰piní ani stínek pochybnosti. - Brr! AÏ z toho odhodlání
mrazí. Îe by právû tohle byla ta pravá pﬁíãina obav a úzkostí jejich osvíceného
monarchy?
Inu, je to prazvlá‰tní zemû tohle daleké království. âert aby se v tûch komplikovan˘ch
domorodcích vyznal. - No ale co, proã by se mûl vlastnû zdej‰í náv‰tûvník s
dilematem láskyplná byrokracie versus zdrav˘ lidsk˘ rozum trápit? Proã by si s tím
mûl dûlat tûÏkou hlavu? Tedy alespoÀ do doby, nûÏ pﬁistane zpátky na své milované
rodné hroudû, Ïe.
Miroslav Petr - Hradec Králové - ﬁíjen 2005
***
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Poznali jsme kytaristu Laciho Kelemena Lanny opût klikal s námi
A zase byli v‰ichni pohromadû, a zase se na
nû pﬁi‰la podívat celá ﬁada jejich obdivovatelÛ
a milovníkÛ hudby, kterou hrají - kdysi snad
byl nejroz‰íﬁenûj‰í bluegrass - ten já mám
nejradûji, a dnes country, i kdyÏ nûkteré
skladby lákají si trsnout i rokec - tedy rock and
roll. Nûjak mû nepﬁitahuje souãasná country
Alison Krauss a Union Station. Vím, je to
nádherná Ïena a v‰ichni jsou v˘borní
muzikanti, ale jednodu‰e mû to tolik nechytá
jako onen star˘ dobr˘ bluegrass. Klika

To je právû to, co vystudoval. JenÏe po revoluci
se v‰echno zmûnilo a na mnohé v souboru
nezb˘valo. Otec dvou dûtí, dnes 16leté dcery
a skoro 12letého syna, se s manÏelkou
jednoho dne vypravili do Kanady na
dovolenou. A to bylo rozhodující pro dal‰í
osud celé rodiny. Po pûti t˘dnech pobytu v
roce 1998 pochopili, Ïe existují i jiné neÏ
stresující podmínky pro Ïivot a v˘chovu dûtí,
a tak se za nimi vydali. “Zaãínal jsem klasicky
- bez angliãtiny: stavby, zima, kladivo... jednou
jsem poprosil Ïenina ‰éfa architektonické
firmy, aby mû zamûstnal jakkoliv, jen abych
mûl kontakt s anglickou spoleãností, takÏe
jsem se stal na nûjak˘ ãas dûvãetem pro
v‰echno,” odpovídá bez vytáãek a zpﬁíma
kytarista. Dodnes toho i pﬁes tûÏkosti nelitovali.
To nejhor‰í mají za sebou a dnes je Laci
spolupodílníkem firmy, která ze Slovenska
importuje speciální produkty. Nu a to
neplacené “místo” kytaristy v Klice? To mu
dohodil Mirek Neumann, kter˘ - a to si zajisté
také dobﬁe pamatujeme - se rozhodl emigrovat
zpût domÛ. Zdenûk Breuer si pochvaluje, Ïe

mu Mirkova kytara stejnû chybûla, takÏe to
vypadá, Ïe se Laci zabydlí. Nu a plány pana
Kelemena? “Rozbûhnout firmu, aby
fungovala, postarat se o spokojenost dûtí, a
pokud se to t˘ká kytary, tak to buì zabalím,
anebo pojedu dále - to se dnes ukáÏe...”
Ukázalo se. Spokojenost byla na obou
stranách. Pr˘ tam nûjaká ta chybiãka byla,
pﬁiznal se Laci opût bezelstnû, ale mohu ho
ujistit, Ïe snad kromû ZdeÀka (ale to nemám
ovûﬁené) to nikdo nepostﬁehl. Klika nikdy
nemûla vlastní ambice se svou hudbou
popojíÏdût po koncertech. Hrají pro radost
sobû (to myslím hlavnû) a ostatních. A pokud
se najdou obdivovatelé toho jejich
muzicírování, pak je to bonbónek na jejich
dortu. Lidi je mají rádi, a tak se na to jejich jarní
a podzimní klikání tû‰í. Klika totiÏ zÛstala v
jejich povûdomí stále je‰tû pojmem pohody a
dobré zábavy. A co si budeme namlouvat i
vzpomínek, které se tak nádhernû vybavují
právû pﬁi onom klikání...
Text a foto Vûra Kohoutová
***

Medical and relaxation treatments

MÛÏete volat kamkoliv
do

âeské republiky

za pouh˘ch

0,05

dol./min.

na Slovensko
za pouh˘ch

0,10 dol./min.

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu
* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* V˘hodnûj‰í neÏ volat na kartu
* Nemusíte mûnit operátora
* Bez mûsíãního poplatku
* Není nutná Ïádná smlouva

416/777-5050

Massage therapy
Hot Stone Treatment
Ear Candling

100 Adelaide St. W. Suite 1303,
Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 1-800-567-8040, Fax: 416-363-0143

Michael Eisner, RMT, MASc.
at

Laci Keleman

zaklikala na podzim i se sv˘m zatoulan˘m
ãlenem a i s hostem, a jak se jeví - sv˘m
budoucím nov˘m ãlenem.
Ale od poãátku. Koncert se konal v sobotu
22. ﬁíjna a na Masaryktownu to rozehráli Dá‰a
Breuerová - jako vÏdy na elektronickou bass
kytaru, ·tefan Molnár - pﬁedev‰ím na svou
foukací harmoniku a pak na svÛj vlastní
podmaniv˘ hlas, Lenka Nováková - (ãas od
ãasu na perkuse) ov‰em sólová a jediná
zpûvaãka skupiny. Zdenûk Breuer - mj. také
zpûvák, ale pﬁedev‰ím profík kytarista se stará
o rozkvût skupiny. Nu, a ten hlavní dÛvod,
proã mnozí na koncert Kliky pﬁi‰li zejména,
byla pﬁítomnost Lanny Rosického, kytaristy a
zpûváka skupiny, kter˘ do Kanady zavítá uÏ
jen na náv‰tûvu. Jak si zajisté vybavujeme,
Lanny se skupinou hrával ono necelé desetiletí
Ïivota kapely pokaÏdé do doby, neÏ se rozhodl
po sedmatﬁiceti letech opustit adoptivní vlast
a navrátit se zpût do té rodné. Z nûkdej‰ího
úspû‰ného podnikatele v oblasti v˘poãetní
techniky a honorárního konzula âR v Torontû
se stal ãlovûk, jenÏ se rozhodl v‰eho tady
nechat a vyuÏít moÏnosti pﬁedãasného
odpoãinku v okruhu sv˘ch mil˘ch a blízk˘ch.
Má dva krásné vnuky, syn si otevﬁel svoji
advokátní kanceláﬁ, se Ïenou se tedy radují z
rodinné pohody. A jestli doma objevil nûco, co
tam uÏ tehdy bylo, ale nevidûl to? Pﬁirozenû,
zrání ãlovûku otevírá oãi, takÏe i pan Rosick˘
potvrzuje, Ïe není zapotﬁebí za krásami pﬁírody
cestovat do ·panûl ãi Portugalska, aby byl
pﬁírodou oãarován. Ostatnû, tehdy nemûl
mnoho ãasu objevovat, pﬁed úprkem do ciziny
mûl na svém kontû doma odbydlen˘ch
pouhopouh˘ch pûtadvacet let. Nu a kdyÏ uÏ
jsme u toho, pak si zase naopak nemÛÏe
zvyknout na to domácí politické dohadování...”
to bych opravdu mít nemusel...” Jen na okraj:
návrat do Kanady? - no nevím, nevím...
S kytaristou Lacim Kelemenem jsme také
prohodili pár slov. Sympatick˘ muÏ v krátkém
sestﬁihu, v bledûmodré ko‰ili a bílém triãku.
Vystudoval vysokou umûleckou ‰kolu v
Bratislavû a nûjak˘ ãas pracoval ve vûhlasném
národopisném taneãním slovenském souboru
Lúãnica. Zajisté si vzpomenete. Byli - a vûﬁím
tomu, Ïe i dnes jsou - bájeãní. Laci tam byl
taneãním sólistou a druh˘m choreografem.

Také nabízíme Homeopatii, Yogu, Qikong,
Reflexologii, Reiki, Akupunkturu atd.
Některé soukromé pojišťovny kryjí vybrané léčby!
2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail michale@sympatico.ca

portable oven;
find what it can do for you...
call Pavel Zeman
Information: 1-866-850-3462
e-mail: info@remoska.ca
website: www.remoska.ca

TRANS-COM TRANSPORT LTD.
IS GROWING

WE ARE MOVING TO A BIGGER LOCATION TO SERVE YOU BETTER
We are pleased to announce that effective March 31, 2005
Trans-Com Transport Ltd will re-locate to:
1260A Kamato Road
Mississauga, Ontario
L4W 1Y1
Tel: 905-361-2743
Fax: 905-361-2753
Toll Free: 1-800-354-9046
Janusz’s cell: 416-569-1895
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(1) Teprve, kdyÏ stín stromÛ padl na laviãku
u ka‰ny, pánové na penzi, Krupiãka, Sadaﬁ
a Beránek zvolna opou‰tûli to místo a
pomalu kráãeli k podloubí. V ten den uÏ
byl ve vzduchu cítit ten mírn˘ zápas
pozdního léta s nadcházejícím podzimem.
Podloubím ubírali se k hostinci U HolubÛ,
minuli Pramen, kter˘ pamatovali jako
MeinlÛv koloniál, holiãsk˘ krámek, kde
stﬁíhal pan Cyril Hudeãek. Dneska uÏ mu
krámek nepatﬁil, jen za nûj zodpovídal. A
proti nim ‰la sleãna Janiãka Millerová z
po‰tovního úﬁadu v rozko‰ném klobouãku
a mile se usmála na jejich pozdravy.
Pánové minuli pozoruhodnou nádheru
jejího tûla bez poznámek, neboÈ jejich
zájmy uÏ se ponûkud promûnily.
Z hostince U HolubÛ vy‰el pan Dvoﬁák a
otevﬁen˘mi dveﬁmi zavanula vÛnû piva v
okolí známého svou kvalitou a do podloubí
zaznûl cinkot sklenic a porcelánov˘ch
táckÛ, na které pan vrchní Udatn˘
tesaﬁskou tuÏkou zaznamenával
konzumaci.
Pánové ve‰li, usedli u svého stolu a
pozdravili se s vrchním panem Udatn˘m,
kterému pﬁib˘valo práce. Za v˘ãepním
pultem lesknoucím se vlhkostí nápojÛ
usmívala se paní Holubová. Tato statná a
pracovitá Ïena, na rozdíl od svého
manÏela, svolila vésti i nadále státem
zabaven˘ podnik, aby udrÏela jeho vûhlas
na b˘valé úrovni. Znárodnûní v‰ak jejího
chotû zdeptalo. Nakonec hledal
zapomnûní v lehkém provozu místní
továrny na dûtské hraãky, coÏ nebyl právû
‰Èastn˘ nápad, neboÈ jeho manÏelství pﬁes
v‰echno snaÏení zÛstávalo bezdûtn˘m, a
v laciném vínû, které pil navzdory
domluvám dr. Kácha.
-Zlomili mû, nepatﬁí mi tady ani Ïidle, ani
párátko,- naﬁíkal. Leã jeho energická choÈ
mûla na smutnou situaci jin˘ názor.
A tehdy nastoupil pan Udatn˘ jako vrchní
ãí‰ník a paní Kateﬁina záhy seznala, Ïe je
to dﬁíã k pohledání a mistr svého oboru.
Mezi stoly doslova tanãil a zastihl práci za
dva.
Chmury zaãaly opou‰tût mysl paní
Holubové. Pookﬁála a v jejích oãích objevilo
se opût ono svût˘lko, které pﬁíjemnû
zneklidÀovalo hosty, kteﬁí si neodﬁíkají
poÏitkÛ Ïivota. Nebylo ale nikoho, kdo by
se opováÏil pﬁekroãit míru solidnosti
pﬁíli‰nou smûlostí natrhnout jemnou sítinu
náklonnosti paní Holubové k hostÛm.
Vûdûla o laãn˘ch pohledech hostÛ, jimiÏ
sledovali její zralé a kypré tûlo, nebylo jí to
nepﬁíjemné, a nikoho slovem nepokárala.
Pánové Krupiãka, Sadaﬁ a Beránek usedli
ke svému stolu, aby se vûnovali
licitovanému mariá‰i. Karty byly rozdány
a pan vrchní Udatn˘ dodal tﬁi sklenice
znamenitého piva. Pan Krupiãka nasál
kouﬁ své d˘mky, pan Sadaﬁ zapálil si
virÏinko a pan Beránek cigaretu. Vûnovali
ve‰kerou pozornost hﬁe. U‰lo jim co vrchní
Udatn˘ povídal paní Kateﬁinû za v˘ãepem.
-SeÏeÀte mi dvoumetrov˘ plato, aÈ mÛÏu
nosit po tuctech, aÈ se ztrhám a pﬁestane
to muãení! A pﬁitom co by staãilo! Jen
drobet milosrdenství!- ﬁíkal ten muÏ temnû.
-Tyhle ruce, které Ïiví mû a rodinu poctivou
prací, brní mû aÏ po ramena, kdyÏ si
pomyslím, co vám napíná blÛziãku!Pak s vûjíﬁem piv v kaÏdé ruce chvátal do
lokálu a hostinské pﬁipadal jako okﬁídlen˘
satyr a bezdûky pohlédla ke stolu
mariá‰níkÛ, kde pûtaosmdesátilet˘ pan
rada Horáãek vyhasl˘ma oãima díval se
jim do karet, aby tou vyhlídkou na smutn˘
pﬁedobraz stáﬁí alespoÀ nakrátko odvrátila
my‰lenky od zneklidÀujících slov pana
Udatného.
âas plynul a pan vrchní rozná‰el piva,

Story

Povídka: Intuice
likéry a lehká jídla, neboÈ je‰tû nebyl ãas
veãeﬁe, párky a taliány se silnou hoﬁãicí a
kﬁenem, s ãerstv˘m chlebem nebo
kﬁupav˘mi houskami a jak se znovu vracel
k v˘ãepnímu pultu s dal‰ími objednávkami,
oãima tûÏkal bujné poprsí paní Kateﬁiny a
ãastoval jí milostnou kvûtomluvou. V duchu
si ﬁíkal, Ïe zralé dámy dovedou ocenit
takovou ﬁeã milostného vábení, neboÈ
jejich sluch nab˘vá s vûkem na vnímavosti,
podobnû jako milovník váÏné hudby sly‰í
v dílech mistrÛ více ve ãtyﬁiceti neÏ ve
dvaceti.
-Pﬁátelé, bude to lep‰í sedma a kule
tlaãí!- volal pan Beránek a oãi mu plály
nad‰ením.
-Flek, pane kolego, flekanec jak se patﬁí!ﬁekl pevnû pan Sadaﬁ a nedoãkavû vynesl
zelené eso.
(2) Z budovy bytového úﬁadu vy‰li na
námûstí úﬁedníci pan Bohuslav Nehrabal
a Albert Perlík. Star‰í pan Nehrabal si
zapálil cigaretu, nadechl se kouﬁe, vypustil
modrav˘ obláãek k obloze a mlãky hledûl
k lehké oblaãnosti. Kolega Perlík v
takov˘ch momentech nejednou usly‰el
krat‰í i del‰í proslov star‰ího kolegy, kter˘
mu pojednou objevoval nejednu vûc,
nejeden jev, dosud obestﬁen˘
nepostﬁehnut˘m pÛvabem.
Pan Nehrabal nastoupil v úﬁadû pﬁed
necel˘m pÛl rokem a oba úﬁedníci se
spﬁátelili. KdyÏ nebylo mnoho práce, pan
Perlík vidûl kolegu sklonûného nad stolem,
jak cosi pí‰e do silného se‰itu. Zdálo se
mu, Ïe v tu chvíli jeho tváﬁ jakoby byla
ozáﬁena jak˘msi neurãit˘m pﬁísvitem.
-Letos budeme mít podzim doslova
du‰iãkov˘, melancholick˘,- pravil pan
Nehrabal. A já ho zastihnu právû tady.
Nevím, zda jsem tomu rád.-Asi máte pravdu, ale zatím je teplíãko
jako v srpnu. Stavíme se na jedno, co
ﬁíkáte?-¤íkám ano,- pravil pan Nehrabal a
dlouh˘m obloukem odhodil zbytek cigarety
na kamenné dláÏdûní námûstí.
Ve‰li do hostince U HolubÛ a usedli ke
stolu pro dva. Záhy blíÏil se vrchní pan
Udatn˘. ObtíÏen pÛllitry piv, vypadal jako
pohybliv˘ jeﬁáb.
-Poklona, páni úﬁadníci,- zahlaholil vrchní
do dvojího cinknutí sklenic o porcelánové
tácky. Na nich naskoãily dvû ãárky tlusté
tuÏky a pan vrchní uÏ na odchodu se
zeptal: -Nûco proti hladu, páreãek?-Vy jste na to kápnul,- zaliboval si pan
Nehrabal a dlouze se -za vrchním díval.
UÏ pﬁi své první náv‰tûvû hostince si
v‰iml, Ïe tento muÏ by se skvûle vyjímal i
v tûch nejlep‰ích hostincích, ve Zlaté huse
nebo v Repre, Slovanském domû ãi U
GlaubicÛ a VejvodÛ, U tﬁí p‰trosÛ ale i U
·melhausÛ, stejnû jako v nejluxusnûj‰ích
kavárnách a vinárnách, Na Vikárce, v
Esplanádu, Alhambﬁe nebo Demínce, Ïe
v jeho rukách by se stejnû dobﬁe jako
pÛllitry znamenitého piva hostince U
HolubÛ vyjímaly jakostní koÀaky v
baÀat˘ch ãí‰ích z tenkého skla a likéry a
koktejly pro krásné dámy. OceÀoval, jak
ten muÏ pohyboval se lokálem jako
taneãník, jako kejklíﬁ a ekvilibrista, lehk˘
atlet, a své povolání promûÀoval v umûní,
dodával mu skvûl˘ punc toho nejlep‰ího
cechovního pﬁíslu‰enství. Pohledem
doprovodil vrchního aÏ k v˘ãepu a jím pak
spoãinul na paní Kateﬁinû, na té zdravím
kypící Ïenû v ãerné blÛzce s bíl˘mi puntíky,
v ãerné sukni s bílou zástûrkou a v‰iml si,
jak˘m pohledem uvítala u v˘ãepu vrchního
Udatného. A nebyl by pﬁekvapen, kdyby

sly‰el, jak ten pracovit˘ muÏ, kdyÏ pﬁedala
mu objednávku úﬁedníkÛ, se k ní naklonil:
-Jenom se podívejte na ty krasavce,- pravil
temnû pan vrchní.. -Nepﬁipomínají vám
nûco?-Dávnou minulost, vy satyre, vy zvíﬁe
nemravn˘, takového hezkého mladíãka,
kterého jsem zkazila,-odpovûdûla paní
Kateﬁina a cítila, jak jí do hlavy stoupá
horko.
-Bûda! AspoÀ mi ﬁeknûte, jak˘ máte
dneska podvazky, ãern˘ nebo bíl˘?zasténal vrchní a neÏ vykroãil k úﬁedníkÛm
sly‰el je‰tû, jak ona ﬁekla: -RÛÏov˘, Pepo,
rÛÏov˘ jako selátko!Vykroãil chvatnû a ﬁíkal si, jak pûknû
daleko uÏ se s paní Kateﬁinou dostali, ta
slova, která si ﬁíkali byla jako plamen, do
kterého ponoﬁoval jazyk.
-Prosím, pánové!- pokládal párky na stÛl
pﬁed oba úﬁedníky. Pan Nehrabal zeptal
se pana Perlíka:
-Vy znáte pana Holuba?-Ano ... ov‰em, ale vy je‰tû asi ne, viìte?-Ano i ne,- pravil pan Bohuslav záhadnû.
-Není to subtilní muÏ, postar‰í,
nenápadn˘?-Ano, máte pravdu ... asi padesátník.-Tich˘ a smutn˘, není?-Jakpak by nebyl, v‰echno mu tady patﬁilo.
Pomûry ho zlomily!Pan Nehrabal po krátké odmlce pravil: Posly‰te, já uÏ to pozoruju pár náv‰tûv,
ale dneska je to síla, která nemejlí ...
cejtím to jiskﬁení, ten chlap, ten vrchní, to
je pﬁetopen˘ kotel, pod kter˘m pﬁikládá ta
hostinská! Já snad vím, co jí u v˘ãepu
vykládá, i kdyÏ to nesly‰ím! Pane kolego,
jsme u zrodu nádhern˘ slavnosti, ale snad
i tragédie, zapadá mi to v‰echno do sebe
jako koleãka hodinek!Pan Perlík hledûl na kolegu v nûmém
úÏasu. Fascinován sledoval pohled pana
Nehrabala, kter˘ se modravou clonou
cigaretového kouﬁe upíral k v˘ãepu, kde
se pan vrchní Udatn˘ naklánûl k ou‰ku
hostinské…
(3) Obloha z‰edla, malinko se ochladilo a
od severu vanul vûtﬁík s vÛnûmi blíÏícího
se podzimu, kdyÏ oba úﬁedníci opustili
hostinec. Pan Nehrabal ti‰e pravil: -Chybí
mi uÏ jen drobn˘ dé‰È. MÏení. V tom se
rád procházím, kdyÏ mám hlavu
rozpálenou. O hostinské se mi bude zdát,
to je jist˘. A ten pan Holub ... inu, tomu aÈ
pánbÛh dopﬁeje nevûdomost!Chvilku nato se roze‰li.
Pan Perlík si uvûdomil, Ïe se ani nezeptal,
proã by si právû tak mûl pánbÛh poãínat.
-Hotovo!- rozmáchl se pﬁí‰tího veãera
vrchní a stﬁelhbitû oddûloval spropitné od
trÏby, kterou podal paní Kateﬁinû.
-Dáme si ‰tamprliãku, v‰ak to byl dneska
pernej den!-Ano -... kapinka mi pﬁijde k duhu,- ﬁekla.
Vrchní nalil nápoj a otoãil vypínaãem. Jen
chab˘ svit pouliãní lampy dopadal do
v˘ãepu. Napili se.
-Je‰tû repete!- ﬁekl vrchní a dolil.
-Budu opilá!-To já uÏ jsem dávno ... z va‰í krásy,
Kateﬁino!V dal‰ích minutách stála opﬁená o v˘ãep,
oãarovaná a bezmocná, pﬁemoÏená
tajemnou silou svého zralého Ïenství.
PociÈovala marnost záchrany své
poãestnosti, neboÈ ten ãlovûk, kter˘ jí
pomohl udrÏet prosperitu podniku,
promûÀoval se v jejích oãích a smyslech v
belzebuba.
-Och ... svedl jste mû ke hﬁíchu, vy
ãernoknûÏníku ....- -‰eptala; posadila se
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na v˘ãepní pult, ocitla se v objetí vrchního,
polekala se, kdyÏ naskoãil kompresor
chladícího zaﬁízení.
-Och ... ne ... to snad není moÏné ... ano
...je... je to .... moÏné ...- ‰eptala zajíkavû.
***
Nastaly dny podzimní, sychravé.
Pan Nehrabal pﬁipadal kolegovi Perlíkovi
jakoby stále myslel na nûco jiného neÏ na
svou práci.
V hostinci U HolubÛ si stále ãastûji místo
piva dávali grog. Siln˘ a libû vonící.
-Nem˘lil jsem se, pane kolego! Jenom se
podívejte, kvete, mládne! Moje odhady
mûní se v jistotu. Uvidíte! CoÏ jste si je‰tû
nev‰imnul toho zvlá‰tního svûtla v oãích
hostinské? Celá hospoda je plná toho
záﬁení!-Já vám ... promiÀte, nerozumím,- pravil
nejistû pan Perlík.
-Vyãkejte,- ﬁekl pan Bohuslav a dlouze se
napil.
(4) Na ztemnûlé hladinû ka‰ny na námûstí
plavaly zaÏloutlé listy stromÛ, nûkteré
pozvolna se potápûly. Stromy zbavené
listí pozvedaly k ‰edavé obloze svoje vûtve
jako znehybnûlé nahé paÏe. Obãas
zavanul vítr a naãechral Ïlutav˘ koberec
podzimu. Pan Nehrabal stál u okna
kanceláﬁe a díval se na námûstí. Vidûl, jak
po nûm zvolna pﬁecházejí pﬁátelé
Krupiãka, Sadaﬁ a Beránek. UÏ je znal
jménem, dvakrát s nimi dokonce hrál
pauzírovan˘ mariá‰. Odpoledne pokroãilo
a kolega Perlík dosud se nevrátil z mûsta.
Chvíli nato ale usly‰el za sebou chvatné
kroky a otoãil se.
-To je hrozné,- ﬁekl je‰tû ve dveﬁích kolega
Perlík.
-Copak?-Pan Holub ...Pan Nehrabal klidnû pﬁik˘vl.
-Ov‰em. Potkal jsem ho vãera, pﬁed
pÛlnocí, ‰el smûrem k hostinci. Aã ho
neznám, vûdûl jsem, Ïe je to on, Ïe to
musí b˘t on, pan Holub. Chtûl jsem mu
ﬁíct: BûÏte domÛ, pane Holub. Ale neﬁekl
jsem nic.-Jak jste poznal, Ïe je to on ... vÏdyÈ jste
ﬁíkal, Ïe ...-Poznal, nepoznal, co na tom záleÏí? Byl
to drobn˘ muÏ, subtilní a smutn˘. Na ﬁídké
vlasy mu mrholil dé‰È. ·el mimo podloubí,
jakoby se bál do tmy. Posly‰te, nenapadá
náhodou pan Holub na jednu nohu?-Ano ... na levou nohu kulhá. Ale jak víte,
Ïe ...-Nevím nic neÏ to podstatné a
nejsmutnûj‰í. Ale vy jste mi chtûl nûco
ﬁíct.Pan Perlík ztûÏka usedl na Ïidli.
-Nevím, jestli smrt by nebyla lep‰í! Teì
uÏ je asi klidnûj‰í ... sedativa, svûrací
kazajka. Objevil se na nádraÏí jen v
klobouku, v ko‰ili a ve spodkách a pﬁed
odjíÏdûjícím autobusem volal: “Vodvezte
mû z tohohle svûta, pane kapitáne! Z mojí
krásn˘ hospody udûlali hampejz, z mojí
Ïeny ...och, nemohu to ani vyslovit!
Vodvezte mû odtud, do minul˘ho století!”
Chudák, sebûhli se lidé, objevil se orgán,
to mu dodalo a zaãal do toho motat i
politiku a pak uÏ to v‰echno dokonãili
saniÈáci. Smutnej konec, pane kolego!-Ano, pﬁesmutnej. Leã vzpomeÀte si,
tehdy v hostinci zmínil jsem se jasnû o
tom, ãeho budeme svûdky, vzpomínáte?-Vzpomínám,- ‰pitnul pan Perlík a
tﬁesoucíma se rukama zapálil -si cigaretu.
-Pohleìte, zaãíná snûÏit! Není to ponûkud
brzy?- tázal se pan Nehrabal a pozornû
se díval na vloãky snûhu, jakoby je chtûl
spoãítat...
Vladimír Cícha-Vancouver
***

Press

November 3, 2005

Denní kronika

satellite

1-416

2.11.2005

1.11.2005

STEM: hodnocení vlády
nejlep‰í od roku 2002
PRAHA -právo/(luk, trj) Vládu v ﬁíjnu kladnû
hodnotilo 43 procent lidí. Je to o devût bodÛ
více oproti záﬁí a nejlep‰í v˘sledek od roku
2002. Uvádí to vãera zveﬁejnûn˘ v˘zkum
agentury STEM.
Pomohl si i prezident Václav Klaus a
parlament. Lidé jsou také o nûco ménû
rozãarováni z politiky.
“V bﬁeznu leto‰ního roku, v období
Grossovy politické krize, poklesla
spokojenost s politickou situací aÏ na devût
procentních bodÛ. Po nástupu premiéra
Paroubka se situace postupnû zlep‰uje.
Dnes je se souãasnou politickou situací
spokojena zhruba ãtvrtina lidí,” uvedli autoﬁi
v˘zkumu Vláda získala nejvíc kladn˘ch hlasÛ
od ﬁíjna 2002, kdy tehdej‰í kabinet Vladimíra
·pidly chválilo 58 procent, coÏ bylo dáno
mimo jiné faktem, Ïe nová vláda podle
obãanÛ dobﬁe zvládla katastrofální povodnû.
Paroubek byl v˘sledky v˘zkumu potû‰en:
“Nevím, jestli to bude trend, myslím si, Ïe to
bude spí‰e kolísat, ale je to vynikající ãíslo a
nesmírnû si toho váÏím. Myslím, Ïe na‰i
politiãtí odpÛrci vãetnû tûch, co jsou ve
vládû - myslím tím pana Kalouska, by se
nad tím ãíslem mûli zamyslet,” ﬁekl.
Na postoje lidí mohlo mít vliv napﬁíklad
jmenování ráznû vystupujícího Vítûzslava
Jandáka ministrem kultury.
Názory na vládu pﬁitom nepo‰kodila
roztrÏka uvnitﬁ vládní koalice mezi soc. dem.
v ãele s Paroubkem a lidovci, která probûhla
právû v dobû v˘zkumu. Paroubek ve sporu
o Zákoník práce ãi snûmovní komisi ke
kauze Unipetrol lidovcÛm vzkázal, aby
pﬁestali soc. dem. kopat do kotníkÛ, jinak
âSSD podpoﬁí pﬁedãasné volby. Lidovci
vyzvali
soc.
demokraty,
aby
nedestabilizovali vládu.
Nejlépe hodnocenou institucí je tradiãnû
úﬁad prezidenta Václava Klause. V ﬁíjnu
získal 72 procent, coÏ je o pût bodÛ více
oproti záﬁí. PrÛzkum probûhl je‰tû pﬁed
vypuknutím sporu o jmenování Davida
Ratha ministrem zdravotnictví.
Parlament si polep‰il o deset bodÛ na 36
procent. STEM upozornil, Ïe v posledních
mûsících je v˘voj hodnocení vlády a
parlamentu obdobn˘.
Spokojenost s politickou situací vyjádﬁilo
25 procent dotázan˘ch, coÏ je o sedm bodÛ
více.
Pokud jde o hodnocení institucí v rámci
voliãÛ jednotliv˘ch stran, podle oãekávání
se k vládû staví kladnû nejãastûji
sympatizanti soc. dem. (71 %), av‰ak také
témûﬁ tﬁetina (31 %) pﬁíznivcÛ ODS.
***

Uãí sa rozprávaÈ i chodiÈ:
63 dní bol po nehode v kóme
Pre‰ov-sme/MICHAL FRANK,r-Krok za
krokom zdoláva bariéry a uãí sa to, ão bolo
pred zopár mesiacmi samozrejmosÈ.
DesaÈroãného Mi‰ka Valiãeka z Pre‰ova
zrazilo na v˘padovke z Pre‰ova na Sabinov
auto, potom sa druh˘ raz narodil. A nemal
to ºahké - po dopravnej nehode leÏal 63 dní
v kóme.
V˘padovka robí vrásky uãiteºom i rodiãom.
Do‰lo na nej k mnoh˘m nehodám.
NajváÏnej‰ia sa stala na konci minulého
‰kolského roka. Mi‰ka previezli po zráÏke
na pre‰ovské ARO, kde sa stále nepreberal
z bezvedomia. Situácia sa zdala
beznádejná.
“Boli to veºmi ÈaÏké chvíle, asi najÈaÏ‰ie v
mojom Ïivote. Keì stojíte pri postieºke, z
druhej strany kºaãí manÏel a plaãe, je
bezmocnosÈ taká silná, Ïe by ste najrad‰ej
d˘chali za dieÈa. No nemôÏete urobiÈ niã.
Ani lekári. Len ãakaÈ, ako sa situácia
vyvinie,” spomína si na to matka Kamila.
Vtedy nevedela, ãi sa jej syn preberie a v
akom stave bude. âi po‰kodenie mozgu
bude také, Ïe zostane natrvalo slep˘, nem˘
ãi nehybn˘. No keì sa koneãne prebral,
nerie‰ili to. Nemali ãas - Valiãekovci zaãali
chodiÈ po rehabilitáciách.
A mal˘ Mi‰ko sa snaÏil. Najskôr vnímal
okolie, potom robil prvé kroky. Po ãase sa
usmial. A nakoniec ticho povedal prvé slovo:
mama.
RadosÈ z toho nemali len rodiãia, ale aj
ºudia z personálu a pacienti. Kamila a Anton
Valiãekovci o v‰etk˘ch, ão sa o syna starali,
kon‰tatujú: “Neberú to ako robotu, ale ako
poslanie.” Ich syn má onedlho 11 rokov, no
oni preÏívajú jeho druhé detstvo.
“V‰etko sa uãíme od zaãiatku, hoci by bol
Mi‰ko uÏ rad‰ej v ‰kole. VÏdy chcel byÈ
najlep‰ím Ïiakom. UÏ sme sa tam boli aj
pozrieÈ, dostal prvú jednotku z matematiky.
Verím, Ïe bude tak˘ ako kedysi - Ïe si bude
hneì schopn˘ zapamätaÈ nové uãivo, Ïe
sa po troch preãítaniach nauãí báseÀ
naspamäÈ,” hovorí mama.
Mi‰kov úraz zmenil aj jeho o rok a pol
star‰ieho brata Samka. K˘m kedysi zjedol
tajne ãokoládu, teraz ju nechá bratovi.
Venoval mu aj úspory. Bol vlastne svedkom
tej ne‰Èastnej dopravnej nehody.
Zatelefonoval, aby k Mi‰kovi pri‰la
záchranka, mama, aj to, aby pri‰la polícia.
To v‰ak je uÏ minulosÈ. Na nehodu doma
nemyslia. Pozerajú sa do budúcnosti. Mi‰ko
rozpráva síce pomaly, ale rozumieÈ mu.
Chodí pomaly, ale uÏ sa vie pohnúÈ z
miesta. V‰etci v rodine si vytrpeli svoje - ale
veria si.
***

Maria Gabánková
Štefan Galvánek
se v těchto dnech zúčastňují výstavy

Portrait
Who and What are You?
contemporary explorations of portraiture
A juried exhibition of 33 works by the Ontario Society of Artists

M. Gabánková při zahájení výstavy

Varley Gallery
216 Main Street, Unionville, Ontario L3R 2H1

905/477-9511
www.varleygallery.ca
***
29.9.-27.11.2005
Otevřeno: Úterý-sobota 10:00-17:00, neděle 12:00-17:00

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

Vážení a milí krajania
pozývame vás na náš

Predvianočný bazár
26. novembra 2005 v 10:00
Ako vždy, aj toho roku vám ponúkame tieto výrobky
mäsarskej kuchyne: klobásy, pálivé i nepálivé, jaternice,
slaninu udenú a paprikovú.
Nakúpite tiež rezance, cukrárenské výrobky, koláče a
zákusky rôzného druhu…
Počas bazáru 2005 budete môcť ochutnať jedlá
zakáľačkovej kuchyne, presvedčíte sa tak o kvalite našich
výrobkov, ktroré si u nás zakúpite a môžete sa aj zúčastniť
na zaujímavej tombole.
Bazárová hala je v kostole sv. Pavla, evanjelickej a. v.
slovenskej cirkvi na 1424 Davenport Rd.
Sto metrov na západ od križovatky na Davenport Rd. a
Dufferin.

Tel.: 416/658-9793

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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KrejãíﬁÛv gang zﬁejmû ‰tûdﬁe
uplácel policisty

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

Praha-právo/Patrik Biskup-Vy‰etﬁovatelé
mají v rukou moÏná klíãov˘ dÛkaz o tom,
Ïe uprchl˘ podnikatel Radovan Krejãíﬁ
prostﬁednictvím sv˘ch nejbliÏ‰ích
spolupracovníkÛ uplácel rÛzné státní
zamûstnance vãetnû policistÛ.
Jejich jména totiÏ obsahuje pokladní
deník, kter˘ podle informací Práva z
dÛvûryhodného zdroje zajistili kriminalisté
pﬁi domovní prohlídce v bytû Krejãíﬁovy
pravé ruky Ale‰e Zagory. Z deníku je
patrné, Ïe tûmto lidem byly pravidelnû
vypláceny ãástky ﬁádovû v desítkách i
stovkách tisíc korun.
„Podle jmen a poznámek k nim to
vypadá na v˘konné státní úﬁedníky a
policisty. Nejsou tam Ïádná jména
znám˘ch politikÛ nebo vysok˘ch
policejních funkcionáﬁÛ. Pﬁedpokládáme,
Ïe peníze dostávali za nûjaké protisluÏby.
Údaje z pokladního deníku se zatím
provûﬁují,“ ﬁekl vãera Právu zdroj

November 3, 2005

obeznámen˘ s vy‰etﬁováním pﬁípadu. O
ãem se zatím jen spekulovalo, zaãíná
nab˘vat reálné podoby.
Zagoru zatkli minul˘ mûsíc detektivové
z útvaru pro odhalování korupce a finanãní
kriminality je‰tû s dal‰ími tﬁemi muÏi,
kteﬁí podle policie patﬁí mezi ‰piãky
Krejãíﬁova gangu. V‰ichni byli obvinûni z
trestn˘ch ãinÛ podvodu, zloãinného
spolãení a padûlání bankovek. Spoleãnû
plánovali podle policie vraÏdu celníka a
chtûli na státním podniku âepro podvodnû
vylákat zhruba tﬁi miliardy korun. Kromû
toho policie gang viní z padûlání
‰v˘carsk˘ch frankÛ v hodnotû ‰esti miliard
korun.
Zagora se staral v âesku o Krejãíﬁovy
firmy. Mluvãí vrchního státního
zastupitelství v Praze Irena ZadraÏilová
informaci o nalezeném pokladním deníku
nevyvrátila. „Zaji‰tûné vûci pﬁi domovní
prohlídce se vyhodnocují. Nechci ﬁíkat
podrobnosti,
abych
neohrozila
vy‰etﬁování,“ uvedla státní zástupkynû.
Nov˘ dÛkaz o moÏném podplácení
policistÛ Krejãíﬁem tak mÛÏe rozlu‰tit
napﬁíklad i záhadu kolem jeho zmizení z
vily v âerno‰icích u Prahy v prÛbûhu
domovní prohlídky pﬁed tﬁemi mûsíci.
***
3.11. 2005

âesko protestuje proti
kubánskému zásahu
pﬁi svátku

V˘hodné letenky do âech a na Slovensko
Podzimní v˘prodej
Praha, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice
MoÏnost zakoupit lístky do dal‰ích evropsk˘ch mûst

Zimní dovolené
Ont. Reg. # 2631380

E-mail: nitratravel@yahoo.ca
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186

662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5
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
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net

PRAHA -právo/novinky- âesk˘ chargé
d”affaires na Kubû Petr Stiegler uvedl, Ïe
v den recepce, chystané na sedmou
veãer, ho vedení Meliá Habana
informovalo, Ïe “hotel nemÛÏe b˘t místem
kontrarevoluãních aktivit,” a proto recepci
narychlo pﬁeloÏil do své rezidence, kam
pozval i tzv. Dámy v bílém, ãlenky sdruÏení
manÏelek vûznûn˘ch kubánsk˘ch
disidentÛ. To bylo pﬁed t˘dnem
vyznamenáno Sacharovovou cenou, jíÏ
Evropsk˘ parlament oceÀuje bojovníky
za lidská práva.
“Není jiné vysvûtlení, neÏ Ïe to bylo kvÛli
nám,” vysvûtlila agentuﬁe AFP Laura
Pollánová, manÏelka vûznûného
disidenta Héctora Masedy.
“Recepce nebyla v Ïádném pﬁípadû
odvolána kubánsk˘mi úﬁady,” ﬁekla ve
stﬁedu Právu Aymeé Hernández
Quesadová. “Zprávy ãesk˘ch médií,
vycházející z informace agentury AFP,

se nezakládají na pravdû,” prohlásila.
Podle její verze ‰lo v˘luãnû o rozhodnutí
vedení hotelu, jeÏ odmítlo poskytnout pro
ãeskou recepci své prostory. Moderní
hotel v centru Havany patﬁí smí‰ené
kubánsko-‰panûlské spoleãnosti.
“Recepce se nezúãastnil nikdo z
oficiálních pﬁedstavitelÛ Kuby,” dodala
Hernández Quesadová s tím, Ïe kubán‰tí
ãinitelé pozvání ambasády âR ignorují,
protoÏe ãeská vláda “podporuje
nepﬁátelské a podvratné aktivity proti
Kubû”.
“âesko bude poÏadovat, aby EU
promítla toto jednání kubánsk˘ch úﬁadÛ
do pﬁehodnocování politiky EU vÛãi
Kubû,” sdûlil Právu k incidentu mluvãí
ministerstva zahraniãí Vít Koláﬁ. Dodal,
Ïe “âR uÏ navrhla, aby Unie alokovala
fondy na podporu obãanské spoleãnosti
na Kubû”.
***

Havel:
ªudia chcú in˘ch politikov
Praha-sme/PETER MORVAY-Aj v penzii
zostáva b˘val˘ ãeskoslovensk˘ prezident
Václav Havel muÏom, ktorého slovo vo
svete zaváÏi. V politike oãakáva nejakú
alternatívu k súãasn˘m stranám, ktoré
sa zabetónovali pri moci, chce to v‰ak
podºa neho trpezlivosÈ. KaÏdopádne
neuvaÏuje o tom, Ïe by sa postavil do
ãela niektorej z nich, povedal denníku
SME.
O slovensk˘ch reformách si myslí, Ïe
mieria dobr˘m smerom a na ministrovi
Ivanovi Miklo‰ovi, ktorého pozná z ãias
federálnych, mu vÏdy bol sympatick˘ jeho
rozumn˘ liberalizmus.
Nepochybuje o správnosti zvrhnutia
Saddáma Husajna, malo v‰ak byÈ lep‰ie
naãasované a pripravené. Sleduje
dokonca aj reality ‰ou - zo ‰tudijn˘ch
dôvodov. PrekáÏa mu v‰ak, Ïe sú umelé
a podriadené zisku. “Na druhej strane
nemôÏem poprieÈ, Ïe to ãloveka vtiahne
a núti ho to, aby sa nabudúce pozeral
znova. Je v tom voayerstvo, vlastne
celonárodné voayerstvo, ktoré sa pre
zisk pestuje a rozdúchava.”
Rozhovor preru‰il jedin˘ telefonát.
“Dá‰enko, ja robím interwiew,” povedal
do mobilu b˘valej prvej dáme a sºúbil jej,
Ïe bude okolo ‰tvrtej poobede doma. Na
konci pri fotení uÏ bol trochu nervózny,
aby to stihol.
***

SLOVAKOTOUR
Zimní slevy do celé Evropy! Dovolená v Karibiku.
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

PRAHA
OD

629 dolarů

plus daň 157 dolarů

Vídeň
od

578

dolarů plus daň 149 dolarů

(k zakoupení do 18.11.05)
Ont. reg. # 1032252

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

Soccer/Hockey

November 3, 2005

satellite

1-416

11

Gambrinus liga
Slavia v derby na Strahovû
rozstﬁílela Spartu
Slavia-Sparta 4:1
Celkovû 262. a 148. ligové derby praÏsk˘ch S
pﬁineslo v nedûli veãer na Strahovû kvalitní
fotbal, kter˘ skonãil zaslouÏen˘m a vysok˘m
vítûzstvím Slavie. âervenobílí se ho doãkali
potﬁetí v samostatné ãeské lize a poprvé od
opu‰tûní Edenu.Na de‰tûm zkrápûném
trávníku musel uÏ ve 2. min. Kozáãik
zachraÀovat pﬁed Do‰kem. O dvû minuty
pozdûji vysunul Kisel Matu‰oviãe a ten
oblouãkem s teãí padajícího gólmana otevﬁel
skóre zápasu. Po ãtvrthodinû v‰ak upadl
Hrdliãka v ‰estnáctce po stﬁetu s Petrá‰em,
ale BlaÏek Foﬁtovi penaltu bravurnû vyrazil.
Slavia se zaslouÏenû doãkala vyrovnání po
pÛlhodinû, kdyÏ VlãkÛv centr poslal zblízka
hlavou za BlaÏkova záda ·vento, jehoÏ
neuhlídal Kisel. Pﬁed koncem poloãasu BlaÏek
vytáhl na roh ránu Foﬁta.
Slávistick˘ úder pﬁi‰el po hodinû hry. Na
JarolímÛv roh se doslova povûsil do vzduchu
Latka a hlavou poslal míã do sítû. Vzápûtí
dorazil hosty po pﬁihrávce ·venta VlãkÛv
oblouãek pﬁes BlaÏka.
Hﬁebík do sparÈanské rakve pak zatloukl
krásnou stﬁelou do horního rohu branky
Krajãík. Branky: 31. ·vento, 61. Latka, 63.
Vlãek, 67. Krajãík - 4. Matu‰oviã. Rozhodãí
Jára, Ïluté karty: Such˘, Vlãek, Krajãík Zelenka, Pergl, 14 542 divákÛ, poloãas 1:1.
Ostatní v˘sledky 10. kola: Sigma OlomoucBrno 3:2 (2:1) 4333, Viktoria PlzeÀ-Marila
Pﬁíbram 2:1 (1:1) 4057, Tescoma Zlín-Mladá
Boleslav 2:0 (0:0) 2213, Baník OstravaVysoãina Jihlava 1:0 (0:0) 4280, Chmel
Bl‰any-Slovácko 1:1 (1:1) 1505, TepliceSlovan Liberec 0:0 (0:0) 4920.
11. kolo: Mladá Boleslav-Marila Pﬁíbram 0:0
4214, SIAD Most-Tescoma Zlín 0:0 4920,
Slovan Liberec-Viktoria PlzeÀ 2:0 (1:0) 5569,
Brno-Slavia 1:0 (1:0) 2950, Sparta-Sigma
Olomouc 1:2 (0:1) 5022, Vysoãina JihlavaJablonec 1:1 (1:1) 1628, Slovácko-Teplice
1:1 (0:1) 5582, Baník Ostrava-Chmel Bl‰any
0:0 (0:0) 4526.

Tabulka
1. Liberec
2. Teplice
3. Olomouc
4. Slavia
5. Pﬁíbram
6. Boleslav
7. PlzeÀ
8. Jablonec
9. Ostrava
10. Sparta
11. Zlín
12. Jihlava
13. Slovácko
14. Most
15. Bl‰any
16. Brno

11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
10
11
11

8
7
6
5
5
4
4
4
3
4
3
3
2
3
2
1

2
3
1
3
3
3
3
2
4
1
3
3
5
1
4
5

1
1
4
3
3
4
4
4
4
6
5
5
4
6
5
5

18:5
18:8
16:16
20:14
17:12
18:18
14:14
16:15
10:12
15:19
10:13
10:17
11:13
12:14
11:22
12:16

26
24
19
18
18
15
15
14
13
13
12
12
11
10
10
8

Slovenská liga CorgoÀ
14. kolo: Nitra-Trenãín 3:1, PúchovBanská Bystrica 0:1, Dubnica-Artmedia
0:2, Îilina-RuÏomberok 0:1, Trnava-Inter
Bratislava 3:0.
15. kolo: RuÏomberok-Artmedia 1:0, Inter
Bratislava-Nitra 1:2, B. Bystrica-Îilina 0:4,
Trnava -Dubnica 2:1, Trenãín-Púchov 1:1.

17. kolo: Sparta-Vsetín 2:1, TﬁinecLitvínov 1:1, Liberec-Zlín 1:1, PardubiceBudûjovice 1:1, Kladno-Karlovy Vary 2:4,
Znojmo-Vítkovice 1:1, PlzeÀ-Slavia 0:0.
18. kolo: Tﬁinec-Kladno 4:2, VsetínPardubice 1:2, Karlovy Vary-Vítkovice
2:3, Litvínov-PlzeÀ 4:0, BudûjoviceSparta 1:3, Liberec-Znojmo 4:1, SlaviaTabuºka
Zlín 2:3.
1. Trnava
15 11 1 3 26:11
34
2. RuÏomberok 15 10 1 4 24:11
31
19. kolo: Pardubice-Liberec 2:4, Zlín3. Artmedia
15 8 3 4 22:16
27
Budûjovice 5:1, Znojmo-Litvínov 1:5,
4. Îilina
15 8 1 6 32:22
25
PlzeÀ-Karlovy Vary 4:1, Kladno Vsetín
5. Bystrica
15 8 0 7 20:16
24
1:3, Sparta-Tﬁinec 2:3, Vítkovice-Slavia
6. Nitra
15 7 2 6 21:21
23
7. Trenãín
15 5 4 6 13:16
19
2:2.
8. Inter
15 3 3 9 11:25
12
20. kolo: Budûjovice-Slavia 2:5, Liberec9. Dubnica
15 2 4 9 14:27
10
Vítkovice 4:3, Vsetín-PlzeÀ 3:3, Tﬁinec10. Púchov
15 2 3 10 13:31
9
Znojmo 2:2, Karlovy Vary-Zlín 5:1,
âeská hokejová extraliga Litvínov-Kladno 3:2 v prodl., Sparta16. kolo: Vítkovice-Zlín 2:1, Vsetín-Tﬁinec Pardubice 3:2 v prodl.
0:4, Budûjovice-PlzeÀ 3:3, Karlovy Vary- 21. kolo: Zlín-Litvínov 3:1, VítkoviceSparta 0:1, Liberec-Kladno 5:1, Slavia- Budûjovice 3:1, PlzeÀ-Liberec 1:3,
Kladno-Sparta 2:1 v prodl., ZnojmoZnojmo 3:0, Litvínov-Pardubice 1:2.

Vsetín 2:2, Pardubice-Tﬁinec 1:2, Slavia- Martin 5:2, Trenãín-L. Mikulá‰ 1:2, NitraKarlovy Vary 3:4 v prodl.
Ko‰ice 2:1, Poprad-Îilina 0:1.
40. kolo - pﬁedehrávka: Slovan-Ko‰ice
Tabulka
2:4.
1. Slavia
22
72:33
46
20. kolo: Slovan-Îilina 1:3, Ko‰ice2. Liberec
21
54:37
39
Poprad 4:4, L. Mikulá‰-Nitra 0:5, Martin3. Zlín
22
42:34
39
Trenãín 0:3, Skalica-Zvolen 5:2.
4. Vítkovice
21
55:46
37
5. Znojmo
21
38:43
31
21. kolo: Zvolen-Slovan 4:3, Trenãín6. Sparta
22
57:57
30
Skalica 3:2, Nitra-Martin 2:2, Poprad-L.
7. Kladno
21
52:54
29
Mikulá‰ 3:2 po predl., Îilina-Ko‰ice 0:3.
8. Budûjovice
21
43:47
29
22. kolo: Slovan-Ko‰ice 5:3, L. Mikulá‰9. K. Vary
21
52:51
28
10. Pardubice
22
46:50
28
Îilina 1:1, Martin-Poprad 0:4, Skalica11. Tﬁinec
21
52:60
27
Nitra 5:2, Zvolen-Trenãín 2:3.
12. PlzeÀ
13. Litvínov
14. Vsetín

21
21
21

42:52
48:56
31:64

23
22
8

Slovenská hokejová
extraliga
18. kolo: Slovan-Poprad 2:3, Nitra-Îilina
0:0, Trenãín-Ko‰ice 4:1, Zvolen-L.
Mikulá‰ 6:4, Skalica-Martin 2:1.
19. kolo: Skalica-Slovan 1:3, Zvolen-

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

67:30
52:31
46:34
60:58
57:65
52:54
39:45
44:48
43:60
34:69

47
46
36
34
31
29
28
27
21
14
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TK: V tom jsou právû dobrá nová pravidla, v
prodlouÏení se hraje od jedné branky k druhé.
ABE: Svazují tû nûjak nová pravidla?
Drama do konce
TK: Mnû pravidla nijak nevadí. DokáÏi se jim
Toronto-Carolina 5:4 v prodlouÏení
pomûrnû rychle pﬁizpÛsobit. Je to podobné
Utkání mûlo zvlá‰tní atmosféru, protoÏe proti sobû pravidlÛm, která platí u nás doma.
nastoupili Tomá‰ a Franti‰ek Kaberlovi. V
***
normálním ãase se utkání skonãilo 4:4. Minutu a pÛl
pﬁed koncem prodlouÏení byl vylouãen Staal pro
Philadelphii se podaﬁila
hru vysokou holí. Pﬁesto mohli hosté rozhodnout
odveta
utkání, ale Belfour zlikvidoval Brind’AmourÛv únik.
Toronto-Philadelphia 2:5
Z protiútoku Klee rozhodl o ãtvrtém vítûzství Maple
Leafs za sebou.
Torontu patﬁil úvod utkání, kdy Tomá‰
Takto hodnotil utkání stﬁední útoãník Caroliny Kaberle pﬁi pﬁesilovce dûlovkou od modré ãáry
Josef Va‰íãek: V úvodu utkání nás podrÏel gólman, zajistil domácím vedení. Letci v‰ak odpovûdûli pﬁi
od druhé tﬁetiny jsme hráli solidní hokej. V závûreãné pﬁí‰tí pﬁesilovce, kdy rovnûÏ z dálky skóroval
tﬁetinû se Toronto, které hrálo velmi dobﬁe dostalo obránce Desjardines. Tento stav trval aÏ do závûru
do vedení, ale my jsme to stáhli na 4:4. V prodlouÏení druhé tﬁetiny, kdy na trestnou lavice usedl nejprve
jsme mohli vyhrát my zrovna tak jako oni. Nakonec Brashear a po nûm Hatcher. Toronto nejenÏe
Toronto vyuÏilo pﬁesilovku. Pozitivní je, Ïe jsme z pﬁesilovku pût na tﬁi nevyuÏilo, ale naopak pﬁi ní
2:4 to dokázali srovnat, coÏ se málokomu zde v inkasovalo branku, kdyÏ Handzu‰ uvolnil Richarda.
Torontu podaﬁí. Bod, kter˘ jsme získali je dobr˘.
V závûreãné tﬁetinû se pﬁece jen Lindrosovi z
ABE: Radim Vrbata hraje s tebou v útoku, jak se tûÏkého úhlu podaﬁilo vyrovnat. Víckrát jiÏ se
vám hraje?
domácím v˘borného Esche v brance Philadelphie
JV: Je to dobré. Jsme spolu uÏ druh˘ zápas. pﬁekonat nepodaﬁilo, zatímco Philadelphia je‰tû
Hovoﬁíme o tom spolu. Víme o sobû.
skórovala tﬁikrát. V závûru utkání se daﬁilo Branko
ABE: Jak˘ byl návrat do NHL?
Radivojeviãovi, kter˘ nahrál na ãtvrtou branku, kdy
JV: Velk˘ rozdíl necítím. Teì jsou trochu jiná Desjardinesovu stﬁelu teãoval Brashear. Pátou
pravidla. Jsem rád, Ïe se to takhle rozjelo.
brankou pak Radivojeviã podtrhl úãet v Air Canada
ABE: Které muÏstvo v této sezónû zatím na tebe Centre.
udûlalo nejvût‰í dojem?
ABE: Dali ste prv˘ gól tejto sezóny. Pamätáte si
JV: Ottawa hraje pûkn˘ a agresivní hokej.
e‰te na posledn˘ v NHL?
ABE: LoÀské Mistrovství svûta?
BR: Iste. Bolo to taktieÏ proti Torontu v play off
JV: Paráda. TûÏko se dá o tom mluvit. Byl to skvûl˘ poslednej sezóny 2003/04. Sme veºmi spokojní, v
záÏitek a zku‰enost. Byl bych rád, kdyby se to hale Air Canada Centre sa nevyhráva kaÏd˘ deÀ.
podaﬁilo zopakovat na OH, ale to záleÏí na trenérech, Pred pár dÀami sme tu podºahli muÏstvu Maple
jak sestaví muÏstvo. Je zde spousta hráãÛ, kteﬁí Leafs 2:4.
mohou hrát za národní muÏstvo. Já se budu snaÏit ABE: Ako padol vá‰ gól?
hrát, co nejlépe.
BR: V útoãnom pásme som si vymenil puk s
Pro Franti‰ka Kaberleho je utkání v Torontu vÏdy Brashearom, ktor˘ vypálil na bránku, brankár strelu
svátkem. Po utkání pﬁiznal, Ïe se na tento zápas vyrazil a pre mÀa uÏ nebol problém namieriÈ puk do
vÏdycky oba tû‰í.
siete.
FK: Je to neobvykl˘ pocit zahrát si proti sobû. Má âo rozhodlo o víÈazstve Philadelphie? Mali ste
to pro nás zvlá‰tní náboj a vÏdycky pﬁi tomto osobne dosÈ priestoru na ºade?
zápasu jsme nejen my, ale i rodiãe.
BR: Na‰e muÏstvo malo lep‰ie presilovky a darilo
ABE: Jaké to bylo, kdyÏ jste vloni nehráli proti sa nám brániÈ v oslabeniach. Na presilovky
sobû, ale spolu?
nechodím, ale pri vyrovnanom poãte hráãov alebo
FK: Myslím si, Ïe jsme si tu sezónu na Kladnû uÏili. v oslabeniach som na ºade dosÈ ãasto.”
Bylo to nûco zcela jiného neÏ hrát proti sobû.
ABE: Ako sa zmenila NHL s nov˘mi pravidlami?
ABE: Jak vám to klape v muÏstvu. Jsi v obranû, “Je r˘chlej‰ia a ãistej‰ia.”
ale v útoku hrají Radim Vrbata a Josef Va‰íãek? ABE: Aké muÏstvo má Philadelphia v tejto
FK: Po pûti letech v Atlantû si musím na nové místo sezóne?
zvyknout.
BR: Veºmi dobré. MôÏeme pom˘‰ºaÈ na zisk Stanley
O poznání spokojenûj‰í se ziskem obou bodÛ byl v Cupu.”
‰atnû Toronta Maple Leafs Franti‰kÛv bratr Tomá‰ Potom jsme poÏádali o zhodnocení Michala
i on pﬁiznal, Ïe se hodnû tû‰il na toto utkání.
Handzu‰e.
TK: Je to pro mnû trochu jiné utkání, kdyÏ po roce ABE: DÛleÏit˘m momentem bylo va‰e oslabení
hrajeme proti sobû. Dlouho jsme se nevidûli, tak tﬁi na pût za stavu 1:1. Vstﬁelili jste branku, pﬁi
jsme byli vãera na veãeﬁi a mûli jsme si skuteãnû co které jsi asistoval. Podaﬁilo se ti to uÏ nûkdy
ﬁíci. S Carolinou na‰tûstí nehrajeme naposledy, pﬁed tím?
takÏe je to dobré.
MH: V NHL ne, ale v juniorce nebo jako dorostenec,
ABE: Jak myslí‰, Ïe se dne‰ní utkání líbilo tak to se mi to podaﬁilo. V NHL je to neobvyklá
rodiãÛm.
situace. Vût‰inou se pﬁi oslabení tﬁi na pût inkasuje.
TK: Padlo hodnû branek, bylo vysoké tempo a ani Znamenalo to pro nás velkou psychickou v˘hodu.
jeden z nás nebyl zcela poraÏen. DÛleÏité je, Ïe ABE: Toronto ‰lo na tuto pﬁesilovku se ãtyﬁmi
jsme v‰ichni zdraví. A já jsem rád, Ïe jsme získali útoãníky a jedním obráncem, takÏe vlastnû tam
ten druh˘ bod v prodlouÏení. Ten mÛÏe b˘t dÛleÏit˘ nebyl nikdo, kdo by bránil. Mohl bys popsat
na konci sezóny.
tuto situaci?
ABE: Co rozhodovalo v tomto utkání?
MH: To je pﬁi takové pﬁesilovce dost bûÏná taktika.
TK: Trochu jsme se báli v tﬁetí tﬁetinû a docházely Podaﬁilo se mi vypíchnout puk na vlastní modré
nám síly. Pﬁestali jsme hrát to, co v úvodních dvou ãáﬁe a dostali jsme se do brejku dva na jednoho a
tﬁetinách a koledovali jsme si o vyrovnání. Na ‰tûstí Richard to pûknû vystﬁelil a dal gól.
jsme skórovali pﬁi pﬁesilovce v prodlouÏení.
ABE: Mûl jsi pocit, Ïe do‰lo ke zvratu utkání?
ABE: Ale pﬁi této pﬁesilovce jste mohli i MH: Nemyslím, Ïe by to byl zvrat, ale bylo to velmi
inkasovat…
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dÛleÏité. Ale rovnûÏ byla dÛleÏitá tﬁetí tﬁetina, kdy V Toronte pri‰iel po noci deÀ
jsme skórovali potom, co Toronto vyrovnalo.
Toronto-Florida 2:1
ABE: A je‰tû k minulé sezónû:
MH: Byl jsem tomu velice rád, Ïe jsem mohl hrát Po sobotÀaj‰om v˘prasku od ottawsk˘ch senátorov
0:8 málokto ãakal, Ïe by v priebehu 24 hodín do‰lo
doma a skuteãnû jsem si to uÏil.
v Toronte k takej v˘znamnej zmene. Domáce
***
javorové listy si poradili s Floridou 2:1. V drese hostí
hrali traja Nitrania, okrem obrancu Mezeia a útoãníka
Toronto pﬁeÏilo a zvítûzilo
Juraja Kolníka odviedol stabiln˘ v˘kon aj
Toronto-Boston 5:4
najskúsenej‰í z nich center Jozef Stümpel:
po samostatn˘ch nájezdech
V zajímavém utkání rozhodly nakonec v závûru ABE: Ako mrzí prehra?
penalty, pﬁesnûji ﬁeãeno samostatné nájezdy. JS: Veºmi, lebo bola tesná. Belfour chytal skvele,
Pﬁesto mûl Boston k vítûzství blíÏe. Vedl v druhé teraz musíme vyhraÈ v Montreale.
tﬁetinû 3:2 a je‰tû pût minut pﬁed koncem normálního ABE: Mala na vás vplyv predchádzajúca prehra
ãasu 4:3 a hrál pﬁesilovku. Torontu se v‰ak v Toronta s Ottawou 0:8?
oslabení, kdy sedûl na trestné lavici Tomá‰ Kaberle, JS: Poãuli sme, ão sa stalo. Je to v‰ak ich záleÏitosÈ,
podaﬁilo vyrovnat. V závûru utkání hráli Bruins my chcem kaÏd˘ zápas vyhraÈ.
dokonce pﬁesilovku pût na tﬁi a v prodlouÏení pﬁes ABE: âo rozhodlo?
tﬁi minuty ãtyﬁi na tﬁi, ale Belfour, kter˘ se podílel JS: Torontu pomohla presilovka, z ktorej vyrovnalo.
svou chybou na ãtvrté brance Bostonu tentokrát byl Rozhodol ne‰Èastn˘ druh˘ gól po teãi vlastného
skvûl˘ a nedovolil hostÛm skórovat. Podaﬁilo se mu hráãa. Aj to patrí k hokeju.
dokonce zlikvidovat tﬁi samostatné nájezdy hostÛ, ABE: V obrane za vami je ãesko-slovenská
zatímco domácí Lindros z prvního nájezdu skóroval. dvojica Luká‰ Krajíãek - Branislav Mezei. Ako
Toronto tedy letos poprvé zvítûzilo v samostatn˘ch sa vám s nimi hrá?
nájezdech a pﬁipsalo si oba body. V dresu vítûzÛ JS: ·ikovní obrancovia. BraÀo vyniká tvrdosÈou,
hrál Tomá‰ Kaberle, ale v muÏstvu poraÏen˘ch Luká‰ je technickej‰í, má dobrú rozohrávku.
scházel Jiﬁí ·légr. O pﬁestávce mezi druhou a tﬁetí ABE: Ako sa vám páãi v novom tíme Floridy?
tﬁetinou jsme se ho nejprve zeptali, jak hodnotí JS: Vnímam to pozitívne. Zmena priná‰a so sebou
aj novú motiváciu.
prÛbûh utkání:
J·: Mûli jsme hroznû ‰patn˘ zaãátek. První tﬁetinu ABE: Ako vidíte ‰ance Floridy prebojovaÈ sa do
jsme nehráli dobﬁe. Je vidût, Ïe v dne‰ní dobû se play off?
musí hrát pln˘ch ‰edesát minut, aby se utkání JS: Je len zaãiatok sezóny, ale nutne musíme
vyhrálo. V druhé tﬁetinû jsme vstﬁelili dva slepené zbieraÈ body uÏ teraz. Zo skúseností viem, aké
ÈaÏké je doháÀaÈ straty.
góly a po brance Murrayho jsme otoãili utkání.
ABE: Ktor˘ tím NHL vás najväã‰mi prekvapil?
ABE: Nehraje‰, proã?
J·: Mám zranûná záda. Prakticky uÏ jsem vyléãen˘. JS: New York Rangers. Majú v˘borné presilovky a
Teprve jsem dvakrát bruslil, takÏe poãítám, Ïe jiÏ v to v dne‰nom hokeji rozhoduje najãastej‰ie.
ABE: Floridu postihol hurikán. Ako to tam
pﬁí‰tím utkání nastoupím.
vyzerá?
ABE: Nová pravidla?
J·: Myslím si, Ïe se zlep‰í hokej. Pro hráãe, kteﬁí JS: Máme problémy s ºadom a tréningom. Dlho
mají talent a umûjí bruslit, je to obrovská v˘hoda a sme nekorãuºovali. Cestujeme na zápas von skôr a
pro diváky je to zajímavûj‰í hokej, protoÏe padá trénujeme tam. Chceme v‰ak voziÈ aj body.”
více gólÛ. A zápas nemusí b˘t rozhodnut˘ ani po O zhodnocení jsme poÏádali i Juraje Kolníka
ABE: Jak moc mrzí prohra 1:2?
pûta‰edesáti minutách.
JK: JistûÏe to mrzí, byl to vyrovnan˘ zápas. Belfour
ABE: Není to pro obránce tûÏ‰í?
J·: Urãitû to není jednoduché, ale hra je víc otevﬁená chytal v˘bornû. Teì musíme vyhrát v Montrealu.
a mne osobnû takov˘ hokej víc baví. TakÏe si ABE: SmÛla byla obzvlá‰tû pﬁi druhé brance,
kdy se Ponikarovského stﬁela odrazila do va‰í
myslím, Ïe je to dobﬁe.
ABE: NesníÏil se rozdíl mezi ‰piãkov˘mi branky od brusle va‰eho obránce?
JK: Ná‰ brankáﬁ dobﬁe chytal bûhem celého utkání.
muÏstvy v Evropû a v NHL?
J·: Poãtem hráãÛ i úrovní je stále NHL nejkvalitnûj‰í. Kdyby stﬁela nebyla teãovaná, tak by puk urãitû
Pﬁístup nejen hráãÛ, ale i ostatní faktory nedovolují chytil.
ABE: Ale po ‰estadvaceti sekundách jste vedli
srovnání.
a udávali tempo hry…
***
JK: KdyÏ se dá gól takhle v úvodu, tak vÏdy to
potû‰í. BohuÏel následovala rychlá pﬁesilovka a
Senátoﬁi zametli Listy
vyrovnání a pak ten jiÏ zmínûn˘ gól, kter˘ znamenal
Toronto-Ottawa 0:8
prohru.
Do Air Canada Centre pﬁi‰la letos nejvût‰í náv‰tûva, ABE: Nastupoval jsi v útoku s Jozefem
ale deset minut pﬁed koncem utkání byla hala témûﬁ Stümplem, hrajete spolu pravidelnû?
prázdná. Toront‰tí diváci, pokud se z nich nestali JK: Od zaãátku sezóny hrajeme spolu. Nûkdy se
masochisti, opustili Hangár, jak se Air Canada stane, Ïe to trenér trochu zmûní pﬁi pﬁesilovkách
Centre lidovû ﬁíká, dávno pﬁed závûreãnou sirénou. nebo v oslabení.
Utkání v závûru mûlo jedin˘ otazník, a to jestli ABE: Jste na osmém místû v konferenci, ãili
Dominik Ha‰ek udrÏí ãisté konto. Ov‰em ani v poslední postupová pﬁíãka. Jak moc jsou právû
závûru se Maple Leafs nezmohli na solidnûj‰í akci teì dÛleÏité body?
a tak hostující obrana dopomohla Dominátorovi k JK: KaÏd˘ bod je dÛleÏit˘, ale máme pﬁed sebou
64. ãistému kontu v NHL. Po utkání jsme proto je‰tû sedmdesát utkání a nesmíme ãekat aÏ na
poloÏili nûkolik otázek právû Dominiku Ha‰kovi:
konec.
ABE: Dominiku, co tû pﬁekvapilo v tomto utkání? ABE: Co tû pﬁekvapilo v této sezónû?
DH: Pﬁekvapilo i nepﬁekvapilo. Byl to zápas, ve JK: Pﬁekvapila mne nová pravidla. Hraje se hodnû
kterém jsme dávali góly. KdyÏ jsme si vypracovali pﬁesilovek i oslabení a s tím se musíme vyrovnat.
‰anci, tak to byl gól. Zápas byl brzy jasn˘ a kdyÏ Musíme hrát ãistû a dávat si pozor, abychom nebyli
jsem mûl nulu v závûru, tak jsem ji chtûl udrÏet. ãastokrát vylouãeni.
Nakonec se to podaﬁilo.
Pro Satellite a Sme ALE· B¤EZINA, Toronto
ABE: Jak je tûÏké koncentrovat se na hru v
***
závûru utkání, kdyÏ vedete takov˘m rozdílem?
Liga mistrÛ
DH: SnaÏil jsem se b˘t soustﬁedûn˘ po celé utkání.
Obzvlá‰tû po první tﬁetinû, protoÏe 3:0 dnes v
Remíza, ktorú si ani jeden z tímov
hokeji mnoho neznamená. Kluzi‰tû je otevﬁené, je
neÏelal
víc pﬁesilovek. KdyÏ to bylo o pût branek po dvou
Artmedia
Bratislava
- Glasgow
tﬁetinách, tak jsme vûdûli, Ïe je to jasné. Obrana
Rangers 2:2 (1:2)
dobﬁe bránila. Hráli jsme chytﬁe aÏ do konce.
Dominiku Ha‰kovi dopomohl k bezgólovému Futbalisti bratislavskej Artmedie v auguste
v˘sledku i obránce Zdeno Chára. Zde je jeho senzaãne vyprevadili z predkola Ligy majstrov
hodnocení.
favorizovan˘ glasgowsk˘ Celtic. Aby sa
ABE: UÏ jsi zaÏil vítûzství 8:0?
rovnak˘m spôsobom vyrovnali aj s jeho
ZCH: NedokáÏi si vzpomenout, urãitû se to nestává mestsk˘m rivalom Rangers uÏ v hlavnej súÈaÏi,
ãasto. Málokdy to takhle skonãí. Byl to super zápas nad t˘m je e‰te priskoro uvaÏovaÈ. Najmä po
pro nás.
utorkovej remíze, ktorá udrÏala obe muÏstvá v
ABE: Jak˘ je to pocit udrÏet ãisté konto a
postupovej hre. GÓLY: 8. Borbély, 58. Kozák zaznamenat dvû asistence?
3. Pr‰o, 44. Thompson.
ZCH: DÛleÏité je vítûzství, v‰echno ostatní je
***
vedlej‰í. Nezakr˘vám, Ïe je pﬁíjemné vybojovat
ãisté konto pro Dominika a pﬁipsat si i nûjaké body. Na Highbury sestﬁelili Spartu Henry
ABE: Jak˘ je rozdíl mezi prvními dvûmi zápasy,
s van Persiem
kdy rozhodly aÏ samostatné nájezdy a dne‰ním
Arsenal-Sparta
3:0 (1:0)
utkání, kdy jste Toronto pﬁeválcovali jiÏ v první
Zázrak
se
ve
stﬁedu
veãer
ve
zmoklém Lond˘nû
tﬁetinû?
ZCH: Na‰e hra mûla dÛraz, nepustli jsme Toronto nekonal. Sparta s Arsenalem prohrála a zaﬁídil
prakticky do souvislého útoku a vlastní ‰ance jsme to opût kapitán domácích Thierry Henry a
promûÀovali. Bûhem sezóny jsou zápasy, kdy se PraÏany pak v závûru dorazil dvûma góly Robin
v‰e daﬁí. Jindy jsou smolaﬁská utkání a dnes nám van Persie. Vítûzství posunulo jeho t˘m do
osmifinále a PraÏanÛm v podstatû zÛstala jen
v‰e vycházelo.

***

nadûje na tﬁetí místo a Pohár UEFA.
***

