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KONCERT
âESKÉHO A SLOVENSKÉHO
SDRUÎENÍ V KANADù
HOLD RODNÉ ZEMI
se koná v pátek 23. kvûtna, 2003
v 8.00 veãer v MacMillan Theatre,
Edward Johnson Building,
80 Queen’s Park, Toronto
(na jih od Ontario Museum).

Program
Konferenciér Jan Rube‰
âlenové Nového divadla
Zdenka Novotná a Pavel Král
recitují básnû Jaroslava Seiferta a Josefa Hory
a Peter Hamva‰ a Maja Breinerová
recitují básnû Andreje Plávky a Milana Rúfuse.
Jana Fabiánová, doprovázená Josefem Musilem,
zpívá nûkolik písniãek, nakonec Krylovu “Bratﬁíãku,
zavírej vrátka“.
Milan Ichniovsk˘
zpívá a hraje hrst slovensk˘ch písní.
Muzika na rohu
Jiﬁí Grosman, Josef Musil, Lenka Nováková, Marie
FraÀková, Darren Moore, Tim Hamel, Tim Crease a
Bohdan Turok zpívají a hrají JeÏkovy skladby na
slova Jiﬁího Voskovce a Jana Wericha.
První ãást koncertu zakonãí
Peter Breiner
vlastní skladbou, Sonatina
z “42 000 Sonatin pro klavír.”
Druhou ãást zahájí
Small Chamber Harmony
Zdenka Jaro‰ová, Milan Bruner, Jaroslav Jarosil a
Kevin Manaugh skladbami J.A. Plánického,
W.A. Mozarta a Bohuslava MartinÛ.
Montrealsk˘ baryton Karel Ludvík,
doprovázen˘ Derekem Bramptonem,
zpívá Dvoﬁákovy Biblické písnû
a árie z Prodané nevûsty a Rusalky.
Jaroslav Jarosil, doprovázen˘ Kathrinou Sametz,
hraje Dvoﬁákovu Humoresku.
Antonín Kubálek
zakonãí koncert skladbami Antonína Dvoﬁáka a
Bedﬁicha Smetany, Siluety a Z ãesk˘ch tancÛ
Koordinátorem programu
je Josef âermák s Brigitou Hamva‰ovou.
Vstupenky - $40.00, $30.00 a $20.00 - laskavû objednejte
na adrese Czech and Slovak Association of Canada,
740 Spadina Avenue, Toronto, Ontario, M5S 2J2 nebo

E-mailem: csskho@interlog.com;
telefonem: 416/925-2241;
faxem 416/925-1940.

Hrob Franze Kafky v Praze

Franz Kafka a Kongres SdruÏení

Teprve pﬁi prohlíÏení digitálních fotografií z nedávné náv‰tûvy Prahy z jiÏ neexistujícího fotoaparátu, jsem si
v‰iml na náhrobku Franze Kafky rok narození 1883. Znamená to, Ïe od jeho narození uplynulo 120 let a pﬁí‰tí
rok to bude 80 rokÛ od jeho pﬁedãasné smrti. Aãkoliv se Kafka narodil v Praze a je pohﬁben na Îidovském
hﬁbitovû na Ol‰anech, je oznaãen v svûtové encyklopedii osobností Chambers Biographical Dictionary jako
rakousk˘ spisovatel. Kafka psal nûmecky, ale obãas pouÏil ãeské slovo nebo ãeskou vûtu. Jeho román Proces
je evidentnû situován do Prahy. Spolu s âapkem a Ha‰kem patﬁí k spisovatelÛm, kteﬁí vstoupili do historie
svûtové literatury. NedokáÏi si v‰ak pﬁedstavit, Ïe by se nûco po Kafkovi jmenovalo, napﬁ. Kafkova ‰kola, ãi Ïe
by se udûlovaly Kafkovy ceny.
Pﬁi tom by si to tento praÏsk˘ rodák zaslouÏil. UÏ jen proto, Ïe málokdo byl v dobách komunismu tak na indexu
právû jako on. Jeho knihy mohly vycházet jen po krátkou dobu v ‰edesát˘ch letech a filmy podle nûj natoãené
bûÏely jen ve filmov˘ch klubech. Kafka dokázal dokonale popsat absurditu spoleãnosti, její byrokratické
mechanismy, osamûlost jedince, kter˘ se snaÏí do tohoto systému proniknout. JenÏe pádem komunismu
nezmizela osamûlost lidí. Problémy, o kter˘ch Franz Kafka psal témûﬁ pﬁed sto lety jsou zde stále.
Pﬁímo kafkovsky znûly nûkteré absurdity minulého reÏimu: Napﬁíklad v Îenevû byl ãesk˘ zástupce YMCY,
která v‰ak v âeskoslovensku neexistovala. Práce státní bezpeãnosti pﬁipomínala velice nápadnû ãinnost
hlídaãÛ v Kafkovû Procesu. Získat odpovûì od nûjaké instituce bylo stejnû nemoÏné jako pro pana K. dostat
se do zámku. Mnoho institucí bylo naprosto samoúãeln˘ch a nemûly smysl.
V tûchto dnech se schází Kongres âSSK. Organizace, která skuteãnû nebyla v minulosti zbyteãná. Sám jsem
se díky SdruÏení dostal kdysi do Kanady. SdruÏení pomáhalo novû pﬁíchozím. Patﬁilo zkrátka do skupiny
organizací, o kter˘ch se dalo ﬁíci, Ïe nebyly zbyteãné. Naposledy se to projevilo pﬁi loÀsk˘ch povodních. Pﬁesto
v‰e je dnes jaksi na rozcestí. Otázkou je dal‰í existence tohoto seskupení a hlavnû jeho smysl. Velice lehko se
mÛÏe stát, Ïe se ze SdruÏení stane právû kafkovská organizace nebo organizace dÛchodcÛ. MÛÏe se stát nûco
podobného, co se stalo s YMCOU v âeskoslovensku: Îe zde bude organizace, která bude reprezentovat
neexistující ãeskou a slovenskou komunitu. Aby k tomu nedo‰lo, je zapotﬁebí aby tento Kongres byl sv˘m
zpÛsobem resuscitaãní, oÏivující, aby se âSSK zaãalo opût zab˘vat problémy mlad˘ch, novû pﬁíchozích, tûch,
co pﬁi‰li po roce 1989, aby znovu zdÛraznilo dva hlavní poÏadavky: uzákonûní dvojího obãanství a zru‰ení víz.
Pokud totiÏ mlad‰í generace nebude mít pocit, Ïe je zde organizace, která se za nû bere, bude pokládat SdruÏení
Ale‰ Bﬁezina
za kafkovskou organizaci a SdruÏení dﬁíve nebo pozdûji zanikne.
***

SLAVNOSTNÍ BANKET
u pﬁíleÏitosti 55. Kongresu âSSK se koná v sobotu 24. kvûtna 2003
v Colony Hotel, 89 Chestnut Street, Toronto
(za torontskou radnicí).
Koktejly v 18.00 hodin, veãeﬁe v 19.00 hodin, k poslechu hraje E. Vokurka.
Po veãeﬁi budou pﬁedány Masarykovy ceny.

Vstupenky $55.00 na osobu
Vstupenky laskavû objednejte na adrese: Czech and Slovak Association of Canada, Toronto Branch,
740 Spadina Avenue, Torono, Ontario M5S 2J2
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Churches

âESKÉ A

SLOVENSKÉ
BOHOSLU ÎBY
V TORONTù

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

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272; 464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.
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Zdravice k devadesát˘m narozeninám
dr. Jifiího Krupiãky

Pﬁicházíme s malou kytiãkou pozdravÛ a pﬁání. Pﬁed devadesátkou se musí
smeknout, aÈ postihne kohokoliv. V tomto pﬁípadû nesmekáme ani tolik pﬁed
tou devadesátkou, jako pﬁed ãlovûkem, kter˘ ji v nûkolika dnech oslaví. Je totiÏ
mezi námi hroznû málo lidí, kteﬁí se tû‰í takové váÏnosti, skoro úctû, jako dr.
Jiﬁí Krupiãka. Jeho Ïivot, jeho práce jsou inspirací pro v‰echny, kdo vûﬁí, Ïe ná‰
Ïivot má hlubok˘ smysl a Ïe ãlovûk je schopen velikosti.
Mil˘ pane doktore, buìte nám dlouho zdráv!
Va‰i
âeské a Slovenské SdruÏení v Kanadû
Josef âermák- pﬁedseda
Radmila Locherová - generální tajemnice
***

V˘stavy
Lava Metamorphoses
Fotografie Lenky
Holubcové
jsou souãástí pﬁehlídky
Contact 03
v The Civic Garden CentreEdwards Gardens,
777 Lawrence Ave. East,
Toronto, M3C 1P2
Tel: 416/397-1340
Otevﬁeno: Pondûlí-pátek 9-17 hod.
Sobota-nedûle 12-17 hod.
Fotografie ukazují jedineãné
pﬁírodní útvary Severního pobﬁeÏí
Hoﬁej‰ího jezera
V˘stava potrvá do 1. ãervna 2003
***

Helena Hudáková
Jednání na kongresu âSSK,

vystavuje

kter˘ se koná v Munkovû centru
1 Devonshire Place v Torontu

Sobota 24. kvûtna 2003, 9-16
Nedûle 25. kvûtna 2003, 9-12
V nedûli odpoledne je na poﬁadu náv‰tûva
Masaryktownu nebo BaÈova muzea.
âeská televize Zábûr
vysílá v Torontu vÏdy v sobotu v 10 hodin
opakování v pondûlí v 8 hodin
na stanici OMNI 1 (kanál 47/kabel 4)
E-mail: zabertv@yahoo.ca

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu
a okolí na frekvenci 530 AM

v ZYPR GALLERY

a to v sobotu od 19 hodin do 20 hodin
E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-799-3399

od 31. kvûtna do 22. ãervna 2003

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

Torontská odboãka âSSK

1664 Queen St. W.,
Toronto, Ontario
Tel.: 416/534-4904 E-mail:
zypr@zyprgallery.com
Zahájení 31. kvûtna
od 15 do 18 hod.
Otevﬁeno: úter˘-sobota 12-18 hod.
Nedûle: 13-17 hod.

Kalendáfi

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

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

Telefon: (416) 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 k vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,
ale pfiedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá za
správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

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

23.5. (pá) 20:00
Kongres âSSK
Koncert
***
24.5. (so) 9:00
Zasedání kongresu âSSK
***
24.5. (so) 10:00
Velk˘ „Yard Sale“
na Masaryktownu
***
24.5. (so) 18:00
Banket Kongresu âSSK
***
25.5. (ne) 9:00
Zasedání kongresu âSSK
***
4.6.(st.) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
7. 6. (so)
Opékání selete
Klub ve Winnipegu
***
14. 6. (so) 10:00
Piknik âSSK v Kitcheneru
St. Jacobs
***
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Nokturno je, kdyÏ…
…vládne pﬁedev‰ím pohoda. Ojedinûl˘
umûleck˘ záÏitek pﬁipravil v nedûli 13.
dubna milovníkÛm klasické hudby
slovensk˘ koncertní a operní pûvec
Gustáv Beláãek, kter˘ v rámci poﬁadu
VEâERNÍ NOKTURNA NA MASARYKTOWNU pﬁednesl skladby a árie na‰ich
i svûtov˘ch klasikÛ. V krásném basbarytonu tak pﬁítomní vyslechli mj. písnû
Mikulá‰e Schneidera-Trnavského,
Dvoﬁákovy Biblické písnû, Ovãákovu
píseÀ Eugona SuchoÀa, nepﬁekonatelnou
árii Vodníka z Dvoﬁákovy Rusalky,
âajkovského EvÏena Onûgina a ukázku
z Mozartovy opery Don Giovanni.
Gustáv Beláãek jiÏ od poãátku navázal
velice dobr˘ kontakt s posluchaãi, kteﬁí
jeho pûvecké umûní ocenili opakovan˘m
potleskem a kteﬁí si vyÏádali i nûkolikero
pﬁídavkÛ. Mistr umûní pûveckého se
nenechal dlouze pobízet. Bylo naprosto
zﬁejmé, Ïe je s hudebnû vnímav˘m
obecenstvem spokojen˘ a Ïe se v jeho
spoleãnosti cítí více neÏ dobﬁe.
Po koncertu v pﬁíjemném a kultivovaném
prostﬁedí restaurace Praha se kolem nûj
se‰li jeho obdivovatelé, aby mu za jeho
vystoupení podûkovali. A jak tak slovo
dalo slovo, objevil mistr na zdi viset fujaru
jako souãást velikonoãní v˘zdoby sálu.
Neváhal a poÏádal o zapÛjãení - a uÏ se
sálem nesla jedna slovenská lidová za
druhou. Gustáv Beláãek se nikdy netajil
tím, Ïe lidová písÀová tvoﬁivost je mu
blízká - vyrÛstal totiÏ na Kysuci. Ostatnû,

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

***

Aktualizované stránky
Kalendáﬁ

i svému synovi Denisovi, dnes
prvÀáãkovi, poﬁídil fujaru s tím, Ïe umûní
se musí uãit jiÏ od mala.
Koncert se konal v rámci oblíben˘ch
“Nocturnes” jako pát˘ a poslední poﬁad
druhého roãníku tohoto vysoce
hodnotného a velice oblíbeného poﬁadu.
Jeho umûleck˘ organizátor dr. Milo‰
Krajn˘ jiÏ pracuje na tﬁetím roãníku,
pﬁiãemÏ i tentokráte bude mít cyklus pût
koncertÛ. JiÏ dnes se na ti‰tûn˘ch
programech, které by mûly b˘t rozesílány
zájemcÛm koncem kvûtna (aby si mohli
vãas zajistit svoje pﬁedplatné), usilovnû
pracuje: “S nejvût‰í pravdûpodobností
uvítáme opût vynikajícího houslistu Ivana
Îenatého s jeho manÏelkou pianistkou
Katarínou Bodovou, dále Radima Zenkla,
pﬁes dobré kontakty jsem získal pﬁíslib
úãasti americké komorní skupiny Musica
Poetica z New Yorku, která má v ãele
skvûlého ãeského houslistu Petra
Maceãka. A ani tentokráte nebude chybût
koncert skupiny George Grosmana.”
PﬁipomeÀme si jen, Ïe milovníci kvalitní
- nejen váÏné - hudby, protoÏe cyklus je
pokaÏdé obohacen i klasick˘m jazzem,
kter˘ interpretuje skupina Swing Noir
Jiﬁího Grosmana, jiÏ mohli sly‰et a osobnû
se setkat napﬁ. s vynikajícím jugoslávsk˘m
houslistou Tomislavem Dimovem, s
hudebníky Small Chamber Harmony a
úÏasnou sopranistkou Zdenkou
Jaro‰ovou, mandolinistou Radimem
Zenklem, houslistou Ivanem Îenat˘m a
dal‰ími.
O poﬁad je opravdov˘ zájem. Proã?
„Sortiment tûchto poﬁadÛ je fantastick˘ mandolína, housle, piano, harmonika,
zpûv… A oceÀuji, Ïe se pamatuje i na
klasick˘ jazz,” ﬁíká Petr Pfenig. „KaÏdá
hudba ãlovûka obohatí jin˘mi pocity. Mû
vÏdycky povzná‰í. Dne‰ní koncert byl
úÏasn˘, ãlovûk si uvûdomil pûvcovu
emotivní sílu, a s nûãím takov˘m pak
Ïije‰ dlouhé t˘dny. Ten povzná‰ející pocit
prostû v tobû zÛstane. Gustáva Beláãka,
kterého jsem dosud neznal, jsem mûl
vlastnû moÏnost poznat díky Nocturnes.”
“Líbí se nám rÛznorodost poﬁadÛ a jejich
nev‰ednû pﬁátelská atmosféra. Na

Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
âSSK

1-416

www.cssk.satellite1-416.com

***
Galerie M. Gabánkové

velk˘ch koncertech nemáte moÏnost si s
umûlcem popovídat anebo mu pﬁijít za
v˘kon a dojem osobnû podûkovat. Tady
naopak máte pocit, Ïe se s tûmi lidmi
znáte velice dlouho. Pan Beláãek má
fantastick˘ hlas a po koncertû nám zahrál
také na fujaru - to bylo jedineãné,”
rozhovoﬁili se abonenti poﬁadu Hana
Pelnáﬁová se sv˘m muÏem dr.
Pﬁemyslem Pelnáﬁem. “KdyÏ sedíte ve
velkém sále, umûlci jsou od vás velice
daleko, takÏe nemÛÏete vidût, jak jsou
zruãní a jak to se sv˘m hudebním
nástrojem umûjí. Na na‰em koncertû jsme
mohli sledovat napﬁ. mladého Radima
Zenkla a bylo úÏasné, jak to s mandolínou
umí…”, dodala je‰tû paní Pelnáﬁová.
Tento pár díky svému pﬁedplatnému
sedává vÏdy na stejném místû. „…dobﬁe
vidíme a sly‰íme a máme pocit blízkého
kontaktu s umûlcem. A také máme rádi
Jirku Grosmana s jeho klasick˘m jazzem,”
dodali.
Vyprodan˘ sál hovoﬁil za v‰echny ostatní
milovníky dobré hudby. Julie Novotná, v
tomto pﬁípadû nepostradatelná pravá ruka
dr. Milo‰e Krajného, si pﬁed zaãátkem
koncertu ani nestaãila vydechnout, a kdyÏ
jsem se chtûla dovûdût, co je na
organizaci této akce nejtûÏ‰í, jen si
povzdechla: “Usadit lidi - snad…”
Nepochybuji, Ïe mûla pravdu, protoÏe v
tomto pﬁípadû zájem pﬁerostl i to
nejoptimistiãtûj‰í oãekávání. S tímto
problémem se pﬁedplatitelé nesetkají,
protoÏe na nû to jejich místo vÏdycky
ãeká a vÏdy se dostanou do sálu, coÏ se
pﬁi posledním koncertu nepodaﬁilo
náv‰tûvníkÛm v‰em.
Nokturno je, kdyÏ …vládne pﬁedev‰ím
pohoda - slovo znamená noãní hudbu
anebo také skladbu klidné noãní nálady
ãi obraz veãerní krajiny. Název poﬁadu
opravdu pﬁiléhav˘. Koneãnû, pﬁijìte se
také potû‰it krásou klasikÛ hudby,
boÏsk˘m zpûvem hostujících umûlcÛ a
kultivovan˘m prostﬁedím restaurantu
Praha na Masaryktownu. (Pﬁípadné
dotazy o programu a pﬁedplatném tﬁetího
roãníku na tel.: 416/439-4354.)
Text a foto: Vûra Kohoutová
***

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, Alberta
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,Calgary T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924, fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Toronto, Ontario
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)
Konzulát bude uzavﬁen od 1.6. do 9.7.2003
Vancouver, Britská Kolumbie
Honorary Concul 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. a pá: 9:00-12:00 a 14:00-17:00

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Vancouver, BC:
905 West 8th Avenue, Vancouver
V5Z lE4
Tel: (604) 732-4431. Fax: (604) 732-4439
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbla

Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

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

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

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Gustáv Beláãek hraje na fujaru
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Czech &Slovak Institutions

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Zpravodajství Ústﬁedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû

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

satellite

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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Deset prezidentÛ
- T. G. Masaryk
O na‰ich prezidentech se toho napsalo
vskutku hodnû. AÈ negativního nebo
pozitivního. Nedávno jsem sly‰el v
âeském rozhlase seriál, kter˘ mne zaujal.
Vyprávûl o ãeskoslovensk˘ch a ãesk˘ch
prezidentech trochu z jiného úhlu. KdyÏ
jsem byl v âechách, tak jsem zjistil, Ïe
tyto pﬁíbûhy vy‰ly kniÏnû (Libor Budínsk˘
- Deset prezidentÛ, KniÏní klub). Zaujalo
mne i to, Ïe aãkoliv jsem toho tﬁeba o
Masarykovi pomûrnû dost vûdûl, pﬁesto
jsem nic nevûdûl o spisovatelce Oldﬁe
Sedlmayerové. Tímto pﬁíbûhem se
postava starého pána, kter˘ se sv˘m
zpÛsobem musel cítit osamûl˘, pro mne
zlid‰tila. Kapitola se jmenuje Zakázan˘
vztah.
Také Masaryk se stal terãem vtipÛ. Jeho
politiãtí oponenti, ale i pﬁátelé s úsmûvem
komentovali nov˘ vztah stárnoucího
prezidenta s pûtaãtyﬁicetiletou moravskou
spisovatelkou Oldrou Sedlmayerovou.
Trval nûkolik let, ale Masarykovi pﬁinesl
daleko více problémÛ neÏ oãekával. V
létû 1928 za ním Oldra pﬁijela do Lán,
pozdûji s ním strávila t˘den na letním
bytû. Pak ale Alice ztropila scénu a
zakázala jí vstup do své domácnosti.
Puritánsky zaloÏená Alice byla paní
domu, od poãátku Masarykova
prezidenství nahrazovala první dámu a
rozhodovala o spoustû vûcí v Ïivotû svého
otce. Dokonce cenzurovala âapkovy
Hovory s TGM. âapek s Masarykem
probíral i taková témata, jako jsou Ïeny ãi

Medical
Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

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

Ráda pomohu novû pﬁíchozím!

1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

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

Tel.: 533-0005

sex, ale nic z toho se v knize pozdûji
neobjevilo. Alice choulostivé pasáÏe
vy‰krtla, za coÏ ji Karel âapek upﬁímnû
nesná‰el.
A kdyÏ se objevila na scénû Oldra,
jednodu‰e jí zakázala k Masarykovi
pﬁístup. Oldra se pak musela s
Masarykem scházet tajnû v Praze, buì v
hotelu Esplanade, nebo u spoleãn˘ch
znám˘ch. Masaryk dokonce pom˘‰lel na
to, Ïe koupí v Praze dÛm, kde by se mohli
bez problémÛ vídat, ale nikdy k tomu
nedo‰lo.
Hlavním pilíﬁem jejich vztahu tak
zÛstávaly dopisy, které mají ãasto velmi
intimní povahu. Posílali si jich i nûkolik
t˘dnû a vedle osobních vûcí v nich ﬁe‰ili
také otázky spojené s projektem románu,
kter˘ Oldra za pomoci Masaryka napsala
v letech 1930-1934. Román se jmenuje
Marie a je psan˘ ve ver‰ích. Dosud v‰ak
nevy‰el a existuje pouze ve ver‰ích v
rukopisech
***

Rómské aktuality
Rómové se nechtûjí vzdát my‰lenky
na vybudování památníku obûtem
koncentraãního tábora v Letech u Písku.
Nadále budou usilovat o odstranûní
vepﬁína, kter˘ stojí nedaleko pietního
místa a vyz˘vají proto vládu, aby se
vybudováním památníku opût zab˘vala.
Îádají také odstranûní rekreaãního
stﬁediska na místû dal‰ího koncentraãního
tábora v Hodonínû u Kun‰tátu na
Blanensku.
Církevní základní ‰kola Pﬁemysla
Pittera v Ostravû vybuduje pro své
rómské Ïáky komunitní centrum. Bude v
nûm poﬁádat kurzy a programy pro dûti.
Rodiãe seznámí napﬁíklad s prací na
poãítaãích a bude zde i sociálnû právní
poradna. Centrum bude otevﬁeno
zaãátkem pﬁí‰tího roku.
·védsk˘ tisk se vûnuje údajné
sterilizaci rómsk˘ch Ïen a dívek na
v˘chodním Slovensku, na které
upozornily poãátkem roku organizace na
ochranu lidsk˘ch práv. Slovenské
ministerstvo zdravotnictví na základû této
zprávy zahájilo vy‰etﬁování, av‰ak
nedo‰lo je‰tû k Ïádn˘m závûrÛm.
V Pardubicích, v Rokycanech, v Brnû
a v Praze budou je‰tû v kvûtnu a ãervnu
jednat zástupci státních i nestátních
organizací o problematice RómÛ.
Obãanské sdruÏení Partner z âech chce
pﬁi semináﬁích a kulat˘ch stolech nejen
zviditelnit rómská témata ale i pﬁedstavit
Sborník o evropsk˘ch rómsk˘ch
projektech. (âRO).
***

Nejstar‰í politick˘ vûzeÀ

19. bﬁezna se doÏil 104 let akademick˘
malíﬁ a sochaﬁ Josef Stainochr z Mû‰ic
u Tábora. Narodil se v roce 1899 v Nov˘ch
Dvorech na Táborsku. V roce 1916
absolvoval Státní odbornou ‰kolu
keramickou v Bechyni a v roce 1925
ukonãil studia na Akademii v˘tvarn˘ch
umûní v Praze. Vûnoval se pﬁedev‰ím
malíﬁskému a sochaﬁskému portrétu a
rovnûÏ figurální tvorbû, aktu, krajináﬁské
plenérové tvorbû a záti‰í. Obrazem,
kterého si on sám cení nejvíce, je velik˘
obraz krajiny z okolí Tábora, kter˘ si jako
ústﬁední motiv v˘zdoby své ﬁeditelské
kanceláﬁe v Sezimovû Ústí zakoupil
Tomá‰ BaÈa. Kromû v˘tvarn˘ch
schopností byl i aktivním muzikantem,
vynikajícím houslistou a violistou, hrál v
celé ﬁadû orchestrÛ, komorních sdruÏení
a zvlá‰tû v kvartetech - Jihoãeském,
Táborském a ·umavském.
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V roce 1952 uãil na vimperském
gymnáziu, kdyÏ ho nav‰tívil synovec,
kter˘ se pozdûji neúspû‰nû pokusil
pﬁekroãit hranice. Na základû
vykonstruovaného rozsudku byl
odsouzen k deseti letÛm vûzení. Po
propu‰tûní v roce 1960 by z nízké penze
neuÏivil rodinu a tak si pﬁivydûlával jako
noãní hlídaã aÏ do devadesáti let.
(J. Hajn˘, Z. Kovaﬁík, R. Baumruková - KPV)

***

Kubánské procesy
Od 18.bﬁezna pozat˘kala kubánská policie
78 ãlenÛ kubánské demokratické opozice.
Jsou mezi nimi nezávislí novináﬁi,
pﬁedstavitelé nezávisl˘ch odborÛ,
zakladatelé nezávisl˘ch ekonomick˘ch a
politick˘ch v˘zkumn˘ch institutÛ z celé
Kuby. V ãase, kdy jsou psány tyto ﬁádky,
probíhají procesy a jsou ukládány vysoké
tresty - aÏ do 27 let. Podle organizátora
petice Proyecto Varela, Oswalda Payi,
souvisí vlna represe s úspûchem této petiãní
iniciativy. ReÏim chce ukázat svou sílu tím,
Ïe ve vykonstruovan˘ch procesech po‰le
do mnohaletého vûzení v˘bûr kubánské
opozice. Disidenti jsou obvinûní z podpory
Spojen˘ch státÛ a ze snahy zvrátit kubánsk˘
reÏim. Sám Payá zatím zÛstává na svobodû.
Jiní pozorovatelé poukazují na souvislost s
nov˘m americk˘m zastupitelem (Spojené
státy nemají na Kubû ﬁádné velvyslanectví,
n˘brÏ tzv. Intersection) Jamesem
Casonem, kter˘ nedávno nastoupil do
úﬁadu. Cason totiÏ daleko ãastûji neÏ jeho
pﬁedchÛdci zve kubánské disidenty na
oficiální recepce a dal‰í aktivity. To se nelíbí
Castrovi, kter˘ zjevnû vyuÏívá momentu,
kdy je mezinárodní pozornost upﬁena na
válku v Iráku. Dal‰í dÛvod, proã se
perzekuce rozpoutala právû teì, mÛÏe
spoãívat v promûnû postojÛ kubánsk˘ch
emigrantÛ na Floridû. Ti se totiÏ aÏ
donedávna velmi radikálnû a militantnû
stavûli proti Castrovi, a tudíÏ i proti Projektu
Varela. Projekt podle nich vyuÏívá
kubánskou marxistickou ústavu, a tím ji de
facto legitimizuje. Úspûch Projektu a
následná náv‰tûva Oswalda Payi, kter˘ se
u emigrantÛ zastavil na nûkolik dní poté, co
obdrÏel Sacharovovu cenu za lidská práva,
pﬁispûly k tomu, Ïe podstatná ãást
emigrantÛ zaãala Payu podporovat. Poprvé
se opozice na Kubû a opozice na Floridû
shodly na spoleãné strategii, ãímÏ vytvoﬁily
pro Castra daleko vût‰í nebezpeãí. Procesy
probíhají za vylouãení ‰ir‰í veﬁejnosti, tj.
zahraniãních diplomatÛ a novináﬁÛ. ¤ada
organizací pro lidská práva i pﬁedstavitelÛ
americk˘ch a evropsk˘ch vlád dÛraznû
protestuje proti tomuto poãínání Castrova
reÏimu.
Peter Morée - Protestant
***

Devils 3:4 a ãe‰tí hokejisté se stali po tﬁetí
za sebou Mistry svûta.
Pﬁed pûti roky- 14. kvûtna 1998 v ãísle
10: Lenka Nováková a Jiﬁí ·míd jsou na
titulní fotografii, kdyÏ hráli ve hﬁe Hledám
dûvãe pro boogie woogie. Na deset otázek
odpovídá nov˘ ãesk˘ velvyslanec Vladimír
Kotzy. Na Slovensku probûhla sedmá
neúspû‰ná volba prezidenta parlamentem.
âeskou ligu vedla Sparta pﬁed Slávií na
Slovensku Ko‰ice pﬁed Trnavou
(slovenská liga mûla ‰estnáct klubÛ).
Pﬁed deseti roky - 20. kvûtna 1993 v
ãísle 10: Na kongresu v Londonu bylo
rozhodnuto, Ïe SdruÏení si ponechá jméno
âeskoslovenské sdruÏení v Kanadû (toto
jméno bylo zmûnûno o nûkolik let
pozdûji).V âechách se zaãaly pouÏívat
znaãky CZ, na Slovensku SK, místo
pﬁedchozích CS. Nové divadlo mûlo hosta
Josefa Zímu v pﬁedstavení Podskalák.
Toronto hrálo v semifinále Stanley Cupu s
Los Angeles a Peter Dubovsk˘ vstﬁelil dvû
branky v posledním roãníku federální ligy,
kdyÏ Slovan rozdrtil Trnavu 4:1 Dubovsk˘
hrál pozdûji za Real Madrid a tragicky
zahynul v Thajsku.
Pﬁed patnácti léty - kvûten 1988: Nov˘
domov a âeskoslovenské sdruÏení v
Kanadû uspoﬁádaly demonstraci pﬁed
ãeskoslovensk˘m velvyslanectvím v
Ottawû jako protest proti smrti disidenta
Pavla Wonky, kter˘ zemﬁel v
komunistickém vûzení.
***

Fotografie

Psali jsme v Satellitu
Pﬁed rokem - 30. kvûtna 2002 v ãísle 11:
Svobodné volby dorazily koneãnû do
Kanady. V úvodníku jsme se zab˘vali tím,
Ïe se jedná spí‰e o Toleranãní patent,
protoÏe voliãi nemohli volit korespondenãnû, ale pouze na velvyslanectví v
Ottawû a konzulátu v Montrealu. Toronto
nav‰tívilo Divadlo bez hranic. Ve sportovní
ãásti jsme pﬁinesli zprávu o úmrtí Ladislava
Kubaly. V Stanley Cupu bojovalo Toronto
s Carolinou o postup do finále.
Pﬁed dvûma roky - 17. kvûtna 2001 v
ãísle 10: Nové divadlo uvedlo pﬁedstavení
Zpívající Benátky s Viktorem Preisem. Sté
narozeniny oslavil InÏen˘r Jiﬁí Pavelka z
Montrealu. Ve vûku 93. let zemﬁel John
Gellner a na torontské univerzitû se konala
vzpomínka na H. G. Skillinga. Satellite
pﬁinesl tﬁi rozhovory: s fotografkou Nancy
Black, zpûvákem Petrem Jandou a
reÏisérkou Ivou ·varcovou. Toronto bylo
vyﬁazeno ze SC v druhém kole New Jersey

Zkamãnûliny ãlovûka a psa v Pompejích

V minul˘ch dvou ãíslech nám tiskárna
udûlala fotografie nezvykle tmavé, coÏ
nás pochopitelnû mrzí a na‰im ãtenáﬁÛm
se omlouváme. Bylo to hlavnû zpÛsobeno
tím, Ïe nyní noviny posíláme do tiskárny
elektronickou cestou. V minulosti s touto
technologií nebyly problémy a proto jsme
se v tomto ãísle snaÏily fotografie udûlat
svûtlej‰í. Pokud by problém trval i nadále,
budeme se muset vrátit k pﬁedchozímu
zpÛsobu v˘roby novin. Dnes jako
od‰kodnûní pﬁiná‰íme alespoÀ je‰tû dvû
fotografie z Pompejí.
Zpravodajství pﬁipravil
Ale‰ Bﬁezina
***
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ÁNO bolo presvedãivé,
úãasÈ rozpaãitá

BRATISLAVA -SME/IGOR STUP≈ ANObyvatelia Slovenska podporili v referende
vstup krajiny do Európskej únie. Do poslednej
chvíle ale nebolo jasné, ãi bude referendum
vzhºadom na nízku úãasÈ voliãov platné.
Premiér Dzurinda v‰ak napokon mohol v
sobotu na bratislavskom Hlavnom námestí
oznámiÈ: „Veºa ‰Èastia v Európskej únii.“
„Nesmierne ‰Èastie“ z v˘sledku vyjadril
veºvyslanec Európskej komisie na Slovensku
Eric van der Linden.
Sociológ Vladimír Kriv˘ o v˘sledku referenda
hovorí, Ïe cieº sa podarilo splniÈ. „Bolo to aj
dramatické. Politici si môÏu povedaÈ, Ïe boli
úspe‰ní,“ myslí si.
Na referendum pri‰lo 52,15 percenta voliãov,
len o málo viac ako nevyhnutná nadpoloviãná
väã‰ina. Za vstup bolo 92,46 percenta
zúãastnen˘ch, proti bolo 6,2 percenta. Práve
odporcovia v‰ak rozhodli o úspechu
referenda, lebo bez ich hlasov by bolo
neplatné.
Politické ‰piãky boli po cel˘ ãas hlasovania
v napätí. Dzurinda povedal, Ïe dva dni nejedol.
E‰te pred plebiscitom sa koaliãní lídri stavili
po tisíc korún, kto bude správne tipovaÈ
volebnú úãasÈ. VíÈaz mal potom pozvaÈ
partnerov na kráºovskú veãeru. Najlep‰í odhad
mal predseda parlamentu Pavol Hru‰ovsk˘,
ktor˘ tipoval 56 percent.
Vicepremiér pre európsku integráciu Pál
Csáky, ktor˘ mal na starosti aj vládnu kampaÀ,
odmietol zodpovednosÈ za niÏ‰iu úãasÈ.
„Máme za sebou prvé úspe‰né referendum
na Slovensku,“ bránil sa.
Dzurinda povedal, Ïe vyhodnotí kampaÀ
ãestne a chladnokrvne. Naznaãil, Ïe niÏ‰iu
úãasÈ nezavinila len kampaÀ. O moÏnosti
odvolaÈ Csákyho z funkcie hovorí: „Ak sa
niekedy rozhodnem urobiÈ zmenu vo vláde,
tak to urãite urobím a vy sa o tom dozviete.“
Nepriamo sa Csákyho zastal líder HZDS
Vladimír Meãiar. Vládu vraj treba posudzovaÈ
ako celok. „Má pravdu, ale je jedno, ãi to
hovorí Meãiar, alebo niekto in˘,“ reagoval ‰éf
SMK Béla Bugár. Pripomenul, Ïe v Maìarsku
napriek mohutnej‰ej a finanãne nároãnej‰ej
kampani nemali ani 50-percentnú úãasÈ.
DôleÏitej‰ia je podºa Bugára komunikácia
lídrov s voliãmi. „Keì sa pozrieme na mapu,
vidíme, ako v jednotliv˘ch regiónoch ºudia
hlasovali.“ NaráÏal tak na vy‰‰iu úãasÈ v
juÏn˘ch okresoch, kde Ïije maìarské
obyvateºstvo. Podotkol, Ïe koaliãní partneri
zatiaº neadresovali SMK ÏiadosÈ o stiahnutie
Csákyho z vlády. „Budeme veºmi pozorne
poãúvaÈ argumenty, ale konkrétne,“ podotkol
Bugár.
·éf ANO Pavol Rusko povedal, Ïe ak je
mobilizaãná kampaÀ taká, Ïe dve hodiny
pred koncom referenda boli obavy o v˘sledok,
nemôÏe byÈ s Àou nikto spokojn˘.
V predreferendovom období vzbudil Rusko
ohlas, keì povedal, Ïe neúspech referenda
by bol váÏnym zlyhaním a vládne strany by sa
museli zamyslieÈ, ãi majú e‰te legitimitu viesÈ
‰tát. Úvahy o demisii vlády v‰ak zvy‰ok
koalície odmietol.
Rusko na otázku, ãi tak ANO nemotivovala
ºudí na protestné hlasovanie, odvetil: „Som
presvedãen˘, Ïe na tomto referende sa
zúãastnilo oveºa viac priaznivcov opozície,
ako sa pôvodne ãakalo. Skôr je sklamanie z
mlad˘ch ºudí.“
·éf Smeru Robert Fico za víÈazov referenda
oznaãil opozíciu. Myslí si, Ïe Csákyho hlava
mala padnúÈ uÏ pred referendom. Smer sa
vraj do vybavovania úãtov uÏ teraz nezapojí.
Obavy o osud referenda boli zrejmé hneì v
prv˘ deÀ hlasovania v piatok veãer. V budove
parlamentu sa stretli lídri strán, ktor˘ch zvolal
premiér Dzurinda. Po skonãení schôdzky
vyzvali starostov a primátorov, aby obãanov
pravidelne informovali, ako môÏu v referende
hlasovaÈ. Príklad mali daÈ aj osobnosti.
ÚãasÈ sa v‰ak nevyvíjala dobre ani v sobotu.
Prezident, predseda parlamentu a premiér
preto okolo obeda opäÈ poÏiadali obãanov,
aby pri‰li k urnám. V televízii Markíza
predpoludním známe osobnosti apelovali na
ºudí, aby rozhodli o svojej budúcnosti.
***
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Csáky: NeúãasÈ
mierila proti vláde
BRATISLAVA-SME (mar, sp, aha, haj, sen)ÚãasÈ ºudí na referende bola pre mnoh˘ch
sklamaním, podpredseda vlády Pál Csáky je
v‰ak spokojn˘. V˘sledky referenda a kampaÀ,
za ktorú bol zodpovedn˘, vãera obhajoval aj
odvolávaním sa na prieskum ·tatistického
úradu. Podºa neho kampaÀ pritiahla k urnám
aspoÀ 6 percent ºudí. Prieskum odhalil, Ïe
väã‰ina ºudí, ktorí nehlasovali, bola
znechutená vládnymi reformami a svoju
neúãasÈ chápala ako spôsob protestu.
Podpredseda HZDS Sergej Kozlík hovorí,
Ïe keby nebola opozícia vytlaãená z kampane,
úãasÈ mohla vyzeraÈ inak. „Bol tu napríklad
komisár Verheugen bez toho, aby sa stretol s
opozíciou, ão by malo priazniv˘ vplyv na
voliãov,“ povedal.
Dôvody, pre ktoré ºudia hlasovali, alebo
naopak zostali doma, sú v‰ak oveºa pestrej‰ie.
Z v˘sledkov referenda napríklad vypl˘va, Ïe v
mnoh˘ch kúpeºn˘ch mestách a turistick˘ch
centrách bola úãasÈ vysoko nadpriemerná.
„Samozrejme, Ïe na‰i ºudia hlasovali za, na
tom, Ïe sme uÏ dávno európskym mestom,
sme postavili aj kampaÀ,“ povedala hovorkyÀa
primátora Pie‰Èan Drahomíra Morová.

V okrese Liptovsk˘ Mikulá‰ bola zasa
najvy‰‰ia úãasÈ v obci Demänovská dolina.
Tam ºudí okrem cestovného ruchu ovplyvnila
aj skúsenosÈ s fondami Európskej únie. „V
Demänovskej doline postavili z peÀazí PHARE
napríklad kanalizáciu. ªudia vedia, odkiaº pri‰li
peniaze,“ hovorí prednosta okresného úradu.
Celkom in˘ obraz poskytli Kysuce, napriek
tomu, Ïe leÏia na rozhraní troch ‰tátov a
mnohí miestni cestujú za prácou cez hranice.
Priemer úãasti tam bol najniÏ‰í. Primátor
âadce Jozef Pohanãeník vidí príãinu v zlej
propagácii, ale ºudí vraj rozãúlila aj otázka
juÏnej trasy diaºnice. „Na to sú ºudia citliví,“
povedal.
Na v˘chode v obci Havka v okrese KeÏmarok
síce s úãasÈou problémy neboli, ale väã‰ina
hlasovala proti vstupu do únie. Starosta Jozef
Jabrosk˘ je ne‰Èastn˘. „Jednoducho Ïivoríme.
Star‰í ºudia sa boja, Ïe bude e‰te hor‰ie.
Preto nechcú Ïiadnu zmenu. âudujete sa
im?“
O v˘sledkoch referenda, kampani a moÏno
aj o Csákyho kresle bude dnes rokovaÈ
koaliãná rada. Zatiaº nikto z vládnych politikov
otvorene neÏiadal Csákyho demisiu. Iba
predseda opoziãného Smeru Robert Fico
vãera vyjadril údiv, Ïe vicepremiér e‰te
neodstúpil.
***

1-416

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

5,23 CDN $
4,00 CDN $
19,12 Kã
25,00 SK
1,41 CDN $
1,58 CDN $

Toronto Star - 15.5.2003

1 CDN $
1 US $
1 EURO
100 Sk

19,92 Kã
27,40 Kã
31,39 Kã
76,44 Kã

Quick - 15.5.2003

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
740 Spadina Ave.
Toronto, On. M5S 2J2
Tel.: (416) 929-3432
Fax (416) 925-1940
E-mail: trade@ccrcc.net

PACE Savings & Credit Union Limited - Czechoslovak Branch
(B˘valá Kampeliãka)
Nyní budete moci pouÏívat
Debitní kartu pro ATM
PouÏívat internetu k pﬁevodu penûz
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Názory Václav Klaus o komunismu

Neulehãujme si spor s komunistickou ideologií a praxí lacinou rétorikou

KdyÏ jsem nûkdy v lednu leto‰ního roku, ve chvílích prezidentského klání, lehce odbyl otázku ohlednû antikomunismu slovy, Ïe je to postoj, kter˘ mi nikdy nebyl blízk˘, zaãali to
antiklausovci vydávat za mé smiﬁování se s komunismem. Slíbil jsem tehdy, Ïe to nûkdy blíÏe vysvûtlím, i kdyÏ jsem mûl a mám i nyní obavu, Ïe to tito lidé stejnû nebudou ãíst, resp. Ïe
mé argumenty nebudou vnímat. Pﬁesto chci urãitou odpovûì dát. Pro jednoduchost - a pro ty, kteﬁí uÏ dále ãíst nebudou - bych chtûl pﬁedeslat, Ïe bych velmi striktnû oddûloval
antikomunismus od nekomunismu. První nezastávám, druhé ano.
Dva v˘znamy pojmu komunismus
1. komunismus je na stranû jedné ideologie 2. komunismus je na druhé stranû v realitû Pﬁedpokládám, Ïe je toto vymezení jasné
Spolu se v‰emi standardními encyklopediemi zaloÏená ve své podstatû na marxismu- uskuteãnûn˘ systém politické a ekonomické a kaÏdému, kdo o to usiluje, srozumitelné.
(a kontroloval jsem si to, co mám doma po leninismu. Tato ideologie b˘vá základem organizace spoleãnosti charakterizovan˘ Jako pracovní definice urãitû staãí. Za
ruce - Encyklopedii Britannicu, mezinárodní názorové v˘bavy rÛzn˘ch revoluãních hnutí státním (ãi v‰elidov˘m) vlastnictvím v‰eho naprosto nezajímavé povaÏuji novodobé
Encyclopedia of Government and Politics a politick˘ch stran, nesoucích obvykle slovo mimo osobní pﬁedmûty (zdráhám se pouÏít scholastické debaty o tom, zda je ten ãi
[Routledge, London, 1992] a ná‰ Encyklope- komunismus ve svém názvu a usilujících o vhodn˘ marxistick˘ termín v˘robní onen programov˘ dokument té ãi oné
dick˘ slovník z roku 1993) pﬁijímám jako prak- jistou, z této ideologie vycházející organizaci prostﬁedky) a totalitárním systémem jedné komunistické strany v souladu s tou ãi onou
tické v˘chodisko to, Ïe je slovo komunismus
státu a spoleãnosti.
strany.
stránkou textÛ mladého ãi starého Marxe.
pouÏíváno minimálnû ve dvou v˘znamech:

Toto vymezení povaÏuji navíc za natolik
“robustní”, Ïe se nemusíme pou‰tût do
debat o tom, zda v‰echny reálné
komunistické systémy mûly jen jednu
politickou stranu, zda existovaly tvrd‰í ãi
mûkãí verze totality, zda bylo vÏdy
zkolektivizováno i zemûdûlství, atd.
Dobﬁe vím, Ïe se li‰í dne‰ní Severní Korea
od Maìarska osmdesát˘ch let, a stejnû
dobﬁe vím, Ïe se v mnohém li‰il italsk˘
kavárensk˘ myslitel Gramsci od Stalina a
Beriji, ale i to se do mého vymezení vejde.
Typologicky je pro mne komunismus urãen
jasnû. V realitû (jako v‰echno lidské) mûl
samozﬁejmû nejrÛznûj‰í varianty, které se
li‰ily mírou krutosti a brutality, mírou svobody
ãlovûka, mírou centralizace rozhodování, i
napﬁ. mírou efektivnosti ekonomického
mechanismu. Tyto odli‰nosti jsou a musí
b˘t studovány, ale na podstatû vûci to nic
nemûní. To, Ïe nesdílím (a nikdy jsem
nesdílel) komunistickou ideologii v její
jakékoli variantû a Ïe jsem vÏdy byl kritikem
reálného komunistického systému, kter˘
jsem na vlastní kÛÏi ãtyﬁi desetiletí zaÏíval,
nenaz˘vám antikomunismem. Toto slovo
jsem si vÏdy nechával pro nûco jiného.
Nechával jsem si ho pro povrchní,
negativistick˘ pohled na svût, kter˘ sice
velice silácky zastával nûkteré evidentní
nekomunistické postoje, ale ze kterého
vÛbec nevypl˘valo, proã mu komunismus
vadí a ãím by mûl b˘t nahrazen.
Mojí celoÏivotní zku‰eností bylo i to, Ïe
slovnû nejvíce antikomunistiãtí vût‰inou
neb˘vali ti lidé, kteﬁí komunismem nejvíce
trpûli, ale spí‰e ti, kteﬁí nejvíce závidûli tûm,
kteﬁí se u nás (nebo na Západû) mûli lépe
neÏ oni. Byli mezi nimi i salonní diskutéﬁi,
kteﬁí antikomunistická hesla sice nahlas
vykﬁikovali, ale v podstatû svého my‰lení
byli komunismu velice blízcí. Zastávali
projekty sociálního inÏen˘rství, chtûli
vychovávat ostatní k obrazu svému, chtûli
dostávat, aniÏ by nûco ekvivalentního
dávali, chtûli svobodu hlavnû pro sebe,
chtûli násilnou zmûnu pomûrÛ ãi reÏimu u
nás i jinde shora (ãi ozbrojenou akcí).
Obecnû ﬁeãeno, chtûli usilovat o “nápravu
svûta” na základû ﬁeãeno s Misesem konstruktivistického human design, nikoli
na základû spontánní human action.
Kde ti antikomunisté jsou
Nemám sice k dispozici Ïádnou
sociologickou studii, která by pﬁiná‰ela
informaci o tom, jaké politické postoje tito
lidé zastávají dnes. MoÏná bychom ale byli
trochu pﬁekvapeni, kdybychom se to
dozvûdûli. Jsou u Sládka? Nebo ‰li se
Zemanem vládû po krku? Nebo s nûkter˘mi
lidovci chtûjí co nejvíce sociální (coÏ
znamená co nejvíce pﬁerozdûlující) trÏní
ekonomiku? Nebo bojují proti politick˘m

Petr ChudoÏilov: SluÏba vlasti

Pokraãování na str. 7

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

Zamûstnáme
klempíﬁe!
Volejte:
905/421-9430
1309-10
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âTVRT¯ ROâNÍK âESKÉHO

A SLOVENSKÉHO ROCKFESTU
Tradiãní CS ROCKFEST USA je pﬁed námi. Na konci srpna se Chicago a okolí stane obvykl˘m místem, kde
se sejde ‰piãka ãeské a slovenské hudební scény. V‰e vyvrcholí v prostorech pûkného Yorkvillského parku,
kter˘ otevﬁe své brány pro náv‰tûvníky jiÏ ãtvrtého rockfestu.
JelikoÏ jde o tradiãní akci a mnozí z fanou‰kÛ na‰í hudby to v Yorkville jiÏ znají, pÛjdeme pﬁímo k vûci a zeptáme
se Vladimíra Flenera, kter˘ zastupuje poﬁadatelskou organizaci CSWorldnet, na základní vûci t˘kající se
nadcházejiciho fesÈáku.
Vladimíre, nejdﬁív základní logistika - kdy, kde, za
kolik?
Rockfest je naplánován na víkend 23.-24. srpna
2003. Oficiální zahájení probûhne v sobotu ve 13 hodin,
ale jak se jiÏ stalo tradicí, mnozí z náv‰tûvníkÛ rozloÏí
své stany jiÏ v pátek odpoledne. Místo je samozﬁejmû
opût stejné - PNA Park, 10701 River Rd., Yorkville,
Illinois 60450, asi 70 kilometrÛ jihozápadnû od Chicaga.
Ani ceny se nezmûnily, $70 v pﬁedprodeji do 20.6., $80
do 20.7., $90 do 20.8. a $100 na místû. Dûti do 15-ti let
mají vstup opût zadarmo.
Kdo bude letos vystupovat?
Po prvních tﬁech letech nám bylo vyãítáno, Ïe jsme
vlastnû nepﬁedstavili na jevi‰ti Ïádné Ïeny, tedy s
v˘jimkou úãastnic soutûÏe o Miss Rockfest USA. Proto
jsme letos z âech pozvali Annu K. a ze Slovenska Janu
Kirschner. Na mnohá pﬁání jsme opût zaangaÏovali
populární Kabáty. Mûli sice loni turné po USA, ale
mnoho lidí je zme‰kalo, takÏe budou mít dal‰í ‰anci si
zarockovat s touto legendární kapelou. Následující dvû
skupiny, Chinaski a Kry‰tof, pﬁedstavují souãasnou
ãeskou rockovou ‰piãku. Podobné se dá ﬁíci i o slovenské
kapele Iné kafe, která pﬁekvapí na fesÈáku tak, jako loni
No Name. âeská skupina HP 3 není je‰tû v USA tak
známá, ale dostali jsme doporuãení od na‰ich
australsk˘ch kolegÛ, kde zanechala velmi pﬁízniv˘
dojem. Jako obvykle bude festival otevﬁen místní
chicagskou kapelou. Po úspû‰ném loÀském debutu se
znovu pﬁedstaví metalová skupina Full of Silence. No a
letos to v‰echno bude moderovat oblíben˘ herec a
komik Jirka Krampol s pÛvabnou Sabinou Laurinovou.
Bude oblíben˘ festivalov˘ formát dodrÏen i letos?
Samozﬁejmû. Proã mûnit nûco, co naprosté vût‰inû
vyhovuje? Víkend bude vyplnûn Ïiv˘mi koncerty, ale
Ïádn˘ program není “povinn˘”. V parku panuje naprostá
svoboda. Kromû muziky tráví náv‰tûvníci ãas u bazénu,
hraním volejbalu, fotbalu, v sobotu v noci na diskotéce
a podobnû. Populární jsou stánky s obãerstvením a
samozﬁejmû pivem. V kempingové restauraci se opût
budou promítat ãeské a slovenské filmy.
Zmínil ses o jídle a pití.
Nedílnou souãástí fesÈáku je kvalitní v˘bûr na‰ich
národních jídel, kter˘ je pﬁipraven z domácích
chicagsk˘ch zdrojÛ. Speciálnû pro ty, kteﬁí pﬁijedou z
rÛzn˘ch koutÛ Ameriky, je festivalové obãerstvení
pﬁíjemn˘m pﬁekvapením. Pivo je kapitolou samou o
sobû. Loni jsme poprvé pﬁedstavili ãepovan˘
Pokraãování ze str. 6

stranám? Nebo chtûjí s Janem Rumlem ovládnout
veﬁejnoprávní televizi a znárodnit televize soukromé?
Zastávají ten ãi onen názor na zdravotnictví, penzijní
systém, ‰kolné atd.? MoÏná, Ïe bychom se divili,
kdybychom zjistili, kde v‰ude jsou.
Mûli bychom také peãlivû studovat to, co nám v návycích
i v institucionálním uspoﬁádání z pﬁedcházející éry zbylo
do dne‰ka. To totiÏ není vÛbec jednoduché vystihnout a
pau‰ální ãi silácké odsudky nám nepomohou. Samostatnou
diskusí by mohlo b˘t napﬁ. i to, proã si na‰e komunistická
strana ponechává své pÛvodní jméno (kdyÏ uÏ dnes
pravdûpodobnû neÏádá znárodnûní a zavedení systému
jedné strany, ale spolu s Vladimírem ·pidlou a ZdeÀkem
·kromachem - chce “pouze” více sociálna a moudrého
státního dirigismu a poruãníkování lidí shora), ale to urãitû
není moje vûc. Já voliãem komunistické strany jistû nikdy
nebudu.
V kaÏdém pﬁípadû je jasné a bylo by fér pﬁiznat, Ïe ony
minulostní návyky a vzorce chování, stejnû jako rezidua
institucionálního uspoﬁádání minulosti, které leckomu vadí,
nám sem dnes nevná‰í dne‰ní KSâM. Na to nikdy od
listopadu 1989 nemûla sílu a to, Ïe se u nás tyto vûci
udrÏely, zajistili jiní. Jsou-li nûkteﬁí z tûch, kteﬁí se tolik hlásí
ke slovu antikomunismus, s tûmito vûcmi nespokojeni
tolik jako já, mûli by se obracet na ty, kteﬁí to mají na
svûdomí. Ale to by byla úplnû jiná diskuse.
Václav Klaus - Lidové noviny
***

budûjovick˘ Budvar, kter˘ se do Ameriky dováÏí pod
jménem Czechvar. Byla to bomba. Letos se snaÏíme
udûlat s pivovarem stejnou dohodu, ale po zku‰enostech
z minulého roku objednáváme mnohem víc piva.
DÛleÏité je, Ïe na rozdíl od podobn˘ch americk˘ch akcí
se na tomto festivalu drÏí lidové ceny!
Vladimíre, dûkuji za informace a chtûl bys je‰tû na
závûr vzkázat nûco na‰im ãtenáﬁÛm?
Tento rok v podstatû pracujeme na vylep‰ení mal˘ch
detailÛ, které mám byly doporuãeny úãastníky minul˘ch
roãníkÛ. Ná‰ hlavní cíl vÏdy byl a vÏdy bude, aby se v
Yorkville cítil kaÏd˘ jako doma. âe‰i a Slováci jsou v
podstatû jedin˘mi evropsk˘mi státy udrÏujícími
takovouto festivalovou tradici. Jako obvykle,
CSWorldnet pﬁipravil bezplatné volací ãíslo 877-8627973 a pro uÏivatele internetu informaãní stránku
www.csworldnet.com <http://www.csworldnet.com/> .
Dûkujeme v‰em fanou‰kÛm za neúnavnou podporu a
uvidíme se v Yorkville!
fle***

Potﬁebujeme nutnû zku‰eného
ãí‰níka, kter˘ hovoﬁí ãesky!
Volejte: 416/766-4421
1310-10
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Iluze velk˘ch národÛ, válka
a plenûní

KdyÏ nûkdo proÏije na této Zemi pár
desetiletí, tak zjistí, Ïe se mnohé jevy
pravidelnû opakují. Jeden z nich je touha
nûkter˘ch pﬁíslu‰níkÛ velk˘ch národÛ
manipulovat nûjak dûjiny. Tak Nûmci pod
Hitlerem se pokládali za rasovû ãisté
nositele kultury, vzali si za svou povinnost
ovládnout sousedy. Pak Sovûtichtûli uvést
pro lidstvo nové pojetí jak ekonomie, tak i
vûdy a umûní. Ru‰tí vojáci to odÛvodÀovali
slovy „Nas mnogo!“ Nyní Ameriãané cítí, Ïe
je nutno svûtu pﬁinést americké hodnoty a
zavést poﬁádek; hlavním dÛvodem je fakt,
Ïe jsou jedinou supervelmocí a mají nejvût‰í
armádu. Nûkteﬁí Ameriãané nepochopili
rozdíl mezi spojencem a sluhou.
Nezb˘vá neÏ tu opakovat, Ïe mnozí
pﬁíslu‰níci velk˘ch národÛ cítí jako svou

povinnost nûjak ovlivnit dûjiny svûta. Takové
my‰lenky by nikdy nenapadly napﬁ. Fina,
Holanìana nebo âecha. Zﬁejmû je tu vztah
mezi poãtem na‰ich a touhou po
mezinárodním vlivu.
Poslední válka byla vedena pﬁed objektivy
televizních kamer a tím i pﬁed zraky divákÛ
na celém svûtû, s velkou moÏností
manipulovat veﬁejné mínûní. Dnes by se
uplatnila Ha‰kova figurka Marka, kter˘
sepisoval hrdinské ãiny svého bataliónu do
zásoby pﬁedem. Vysoká technika pÛsobí
nesl˘chan˘ pomûr váleãn˘ch ztrát. PﬁibliÏnû
jedna ku tisíci.
Pﬁesvûdãení o správnosti na‰eho hlediska
logicky vynucuje omezení domnûle
nesprávn˘ch názorÛ. Tak nacisté vytvoﬁili
termín gleichschaltung pro odstranûní
my‰lenek nevhodn˘ch pro reÏim. Toto
usmûrnûní vyústilo do systému
koncentraãních táborÛ pro nepouãitelné.

10% SLEVA
SLAVNÁ âESKÁ

P¤ENOSNÁ PEâÍCÍ MÍSA,
která griluje, toastuje, dusí, smaÏí, ale
hlavnû bájeãnû peãe - jak masa, tak mouãníky
téÏ naz˘vaná zahraniãními znalci jako
nejvût‰í tajemství âeskoslovenska
je nyní k dostání v Kanadû a USA.

REMOSKA -obsah 4 litry
NOVÁ v˘hodná cena:

161,90 kanadsk˘ch dolarÛ plus danû a po‰tovné
nebo 111,90 americk˘ch dolarÛ plus po‰tovné

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

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

E-mail: remoska@ Intertradeavenue.ca

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

York VW’s
Golf GL TD 1 - 1,9 l
Golf GLS - 2,0 l
Jetta VR6 - 2,0 l
Jetta GLX
Jetta GLI
Beetle TD1 - 1,9 - 2.,0 l
Beetle Turbo 1,8 l
Passat 2,8 V6 -1,8 T
V‰echny modely jsou k dispozici
s automatickou i manuální
pﬁevodovkou.
Credit Issues
Let us worry about your financing needs
All VW vehicles qualify for VW Certified
Pre-owned limited warranty 2 years/40 000km

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

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

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

Také Stalin, a podle jeho vzoru i jiní, vytvoﬁili
pﬁev˘chovné tábory. Sympatická odli‰nost
AmeriãanÛ je v tom, Ïe dovolují kritiku a
rÛznost názorÛ. Doãasná vláda nad státem
vynucuje my‰lenky na to, jak si tuto moc
udrÏet trvale. I v USA lidé v administrativû
nemají pﬁíli‰nou radost z kritiky: nutno
poãítat i zde s touhou opatﬁit opozici nûjakou
formou náhubku. ·patné kádrové posudky
uÏ asi existují.
Americk˘ pﬁítel mi sice teì tvrdí, Ïe silné
demokratické tradice v USA by tomu
zabránily. Nechci mu namítat, Ïe nespornû
silné demokratické tradice Nûmecka
nezabránily nástupu nacismu. Doufám, Ïe
budoucnost v tom dá mému americkému
pﬁíteli za pravdu…
***
Podívaná na válku v Iráku a plenûní
související s válkou v televizi vzbuzuje v
pamûtnících vzpomínky na okupaci ãesk˘ch
zemí cizími vojsky. Nûmeãtí vojáci v roce
1939 neplenili, protoÏe okupace
následovala ãeskou kapitulací; jak by Nûmci
jednali v zemi, dobyté bojem, to si netroufám
odpovûdût. Plenûní 1939 bylo totiÏ
organizováno státem v podobû
nadiktovaného kurzu marky a koruny;
nûmeãtí dÛstojníci se rozbûhli nejdﬁív po
obchodech a skupovali v‰e moÏné. Moje
matka se sv˘mi zku‰enostmi mi hned první
den koupila zimník a nic nedala na moje
naivní mínûní, Ïe teì ho nepotﬁebuji. Nosil
jsem ho s vdûãností po dlouhá léta.
Pûkná historka z té doby: nûmeck˘ voják
si chtûl v pekaﬁství koupit housky za marku.
(Jedna marka odpovídala deseti korunám.)
âtyﬁi housky byly tehdy za korunu. Pekaﬁ
mu tedy nabalil 25 housek a voják
nechápavû opakoval, Ïe chtûl housky jen
za jednu marku. Pekaﬁ mu poklepal na
rameno a ﬁekl mu ãesky: „Za to ty nemÛÏe‰,
ty vole!“ Voják sly‰el „ty vole“, coÏ zní
stejnû jako die Wolle - vlna. Promptnû tedy
odpovûdûl nûmecky: „Keine Wolle, nur
Kunstoff.“ (Uniforma není z vlny, ale z
umûl˘ch vláken.) Jako humanitární pomoc
hladovûjícím pr˘ Nûmci âechÛm pﬁivezli
kotle plné potravy (Eintopf-z jednoho hrnce),
coÏ se pûknû vyjímalo na propagaãních
fotografiích. Chytr˘ ãesk˘ rolník si pak odtud
odváÏel plné konve Ïrádla pro svá prasata.
Na rozdíl od roku 1939, o ‰est let pozdûji
sovût‰tí vojáci nejen sami koﬁistili, ale obãas
i znásilÀovali Ïeny, podobnû jako Ïoldnéﬁi
v tﬁicetileté válce. Tûch pﬁípadÛ bylo asi
tisíce. Byli i zabiti manÏelé, kteﬁí se pokou‰eli
bránit své manÏelky. Doãasnû byly
umoÏnûny i potraty pro obûti násilí, coÏ
bylo vlastnû ilegální. Místopﬁedseda
revoluãní jugoslávské vlády se o tom osobnû
zmínil Stalinovi. Ten odpovûdûl, Ïe od
vojáka, kter˘ pro‰el pusto‰ením a byl ve
stálém nebezpeãí, nelze oãekávat normální
chování: „Co na tom, kdyÏ se potû‰í s
nûjakou Ïenou?“ (DÏilas: Conversation with
Stalin.)
Prahu okupovaly elitní jednotky, ale na‰e
mûsto hostilo armádu Malinovského a i
rumunské jednotky. ¤íkalo se, Ïe Rumuni
znají více hodnotu své koﬁisti neÏ Rusové.
Nûkdy se Rusové chovali spí‰e jako dûti.
Mnozí vojáci asi nevûdûli, kde vlastnû jsou,
nûkde zﬁejmû v zemi burÏujÛ a nerozli‰ovali
mezi obyvateli. Rumuni mûli ov‰em daleko
niÏ‰í status neÏ Rusové. Opu‰tûné byty a
domy byly násilnû otevﬁeny vojáky a v
plenûní se pak pﬁiÏivovali i na‰i. Teprve
pozdûji prázdné nûmecké byty byly
prohlá‰eny za národní majetek. BûÏn˘m
poÏadavkem RusÛ bylo: „Davaj ãasy!“ (Dej
sem hodinky!) Proto znalí pomûrÛ nosili
náramkové hodinky na noze.
V období vlády komunismu byl národní, to
jest státní majetek, patﬁící pr˘ nám v‰em,
v‰ude kolem nás; to vedlo k jeho ãastému
rozkrádání. V té dobû mnozí ztratili pocit
úcty k cizímu i spoleãnému vlastnictví.
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Okupace 1968 probûhla, pokud vím,
korektnû bez soukromého loupení.
***
Stalo se v dubnov˘ch dnech roku 1945.
NádraÏí velkého mûsta bylo bombardováno
a vagón naloÏen˘ cukrem byl v˘buchem
pumy rozbit, proto v‰ude kolem leÏel bíl˘
povlak cukru. Cukr byl za války cenûnou a
Ïádanou ãástí potravy. Nyní cel˘ náklad
vagónu zmizel bezúãelnû pﬁi prvním de‰ti.
Velitel nûmecké jednotky obsazující nádraÏí
proto dovolil okolním obyvatelÛm, aby si
cukr co nejdﬁíve pro sebe rozebrali. Potom
jeho jednotka odtáhla a byla nahrazena
jinou nûmeckou jednotkou. Nov˘ velitel ale
vidûl, Ïe lidé plení trosky vagónu; plenûní
bylo tehdy podle stanného práva trestáno
okamÏitû vykonan˘m rozsudkem smrti zastﬁelením. Tedy bez dlouhého rozm˘‰lení,
druh˘ velitel naﬁídil popravy, které provedl.
NeohlíÏel se na v˘mluvy postiÏen˘ch, Ïe
provádûli nûco nadﬁízenou autoritou
povoleného.
Tedy oba velitelé ﬁe‰ili problém cukru na
zemi. KaÏd˘ sv˘m zpÛsobem. Ten první z
hlediska humanity a reáln˘ch moÏností
(nikdy se nemohl dovûdût, co sv˘m
souhlasem zavinil), druh˘ z hlediska
naﬁízení a rozkazu. Oba se jistû domnívali,
Ïe jsou v právu. Popsaná scéna ukazuje,
Ïe i v dobách války je moÏné se dívat na
tent˘Ï dûj rozliãn˘mi br˘lemi. Jak nacisté,
tak i jiní v pozdûj‰ích válkách, kteﬁí byli
obvinûní z váleãn˘ch zloãinÛ, se vymlouvali,
Ïe prostû „vykonávali rozkaz“. Ov‰em
vykonat rozkaz mechanicky, bez vlastního
uváÏení, je vlastností robota a ne lidské
bytosti.
Du‰an Soudek, Kingston

duben 2003
***

Evropou obchází duch
Chamberlaina, Daladiera
a Bonneta
Dnes stojí USA a s nimi cel˘ západní svût v
podobné situaci jako Evropa a âSR v záﬁí
1938. Tehdy hrozil svou agresí Hitler. Nebyl
nikdo, kdo by ho odzbrojil. V Nûmecku se
odehrálo pﬁed tím nûco neuvûﬁitelného. Po
pûti letech Hitlerovy diktatury, ‰tvaní proti
Ïidobol‰evismu, mohutné nacistické
propagandû a zbrojení, národ Goetheho,
Beethovena a dal‰ích velikánÛ se promûnil v
masu fanatikÛ ovládanou nestvÛrami. V Anglii
vládl ministersk˘ pﬁedseda Chamberlain,
nezku‰en˘ star˘ politik posedl˘ ideou
appeasementu, snahou udrÏet mír za kaÏdou
cenu. Ná‰ lond˘nsk˘ velvyslanec si o nûm
napsal: Je to ne‰tûstí, Ïe tento hloup˘
neinformovan˘ ãlovíãek je britsk˘m premiérem
a jsem pﬁesvûdãen, Ïe jím dlouho nebude. Ve
Francii vedle premiéra Daladiera mûl velk˘
vliv ministr zahraniãí Bonnet, kter˘ sv˘mi
machinacemi ovlivÀoval tisk a veﬁejné mínûní
ve prospûch Hitlera. Francie uÏ dávno nebyla
tou evropskou mocností jako pﬁed 20 lety.
Vlády se tam mûnily kaÏd˘ rok, armáda se
rozkládala a diplomacie se omezovala na
jednání v bezmocné Spoleãnosti národÛ.
Sovûtsk˘ svaz stál stranou a vyãkával, co
bude v˘hodnûj‰í. V USA vládla nálada
izolacionalistÛ, prezident Roosevelt nabídnul
zasáhnout do evropské krize, ale byl Angliãany
odmítnut.
Na praÏském Hradu sedûl mal˘ ustra‰en˘
muÏ, kter˘ do poslední chvíle spoléhal na
pomoc Francie, ale nevûﬁil sv˘m generálÛm,
kteﬁí byli pﬁipraveni na válku. Jednání Anglie,
Francie s Hitlerem se protahovalo celé záﬁí,
nab˘valo na ostrosti. Führer ﬁval na sjezdech
NSDP proti Ïidobol‰evizmu a Bene‰ovi.
Chamberlain ustupoval stále nov˘m
poÏadavkÛm stejnû jako Francouzi. Bene‰ a
vláda nestoudné poÏadavky odmítala, v
Sudetách bylo vyhlá‰eno stanné právo na
ochranu ãesk˘ch lidí proti ozbrojen˘m
HenleinovcÛm. Nakonec 21. záﬁí v noãním
jednání provedly vlády Anglie a Francie na
ãeskoslovenské vyjednavaãe hrub˘ nátlak.
Poslední ranou bylo prohlá‰ení francouzského
vyslance v Praze Delacroix, Ïe v pﬁípadû
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války Francie své smluvní závazky pomoci
âSR nesplní. Bene‰ i vláda se vzdali a podrobili
diktátu. Na to 29. záﬁí v Mnichovû potvrdili
Hitler, Chamberlain, Daladier a Mussolini
dohodu o vydání Sudet podle vydûraãského
nûmeckého plánu. Od 1. do 10. ﬁíjna byly
obsazeny Sudety nûmeck˘mi vojsky vãetnû
pohraniãních pevností a ãe‰tí obyvatelé utíkali
do vnitrozemí.
Hitler vûdûl, Ïe je pánem situace a nikdo mu
nezabrání v dokonãení zlého díla, coÏ mohl
uÏ dávno kaÏd˘ pﬁedvídat. Dne 15. bﬁezna
1939 obsadila nûmecká armáda bezbrann˘
zbytek âech a Moravy, kdyÏ den pﬁed tím
slovensk˘ zrádce Tiso poÏádal Hitlera o zﬁízení
Slovenského ‰tátu pod ochranou ¤í‰e.
âeskoslovensko zmizelo z mapy Evropy, aby
bylo obûtováno za cenu míru, kter˘ dlouho
netrval. Nikdo z tehdej‰ích pacifistÛ nehnul
prstem ve prospûch oloupeného národa.
Chamberlain ztratil „Peace for our time“ a pak
i kﬁeslo.
Dne‰ní situace je podobná, av‰ak daleko
váÏnûj‰í a nebezpeãnûj‰í. Hitler nemûl zbranû
hromadného niãení ani biologické ani
atomové, coÏ Husejn zcela prokazatelnû má
a zatajuje. Kdo tomu nevûﬁí je blázen nebo
idiot. (Pozn. redakce: Ani komise OSN, ani
americká armáda do dne‰ního dne Ïádné
takové zbranû nena‰la a zdá se, Ïe jsme v
tomto ohledu spí‰e byli obûtí propagandy.)
Mimo to disponuje mnoÏstvím fanatick˘ch
sebevrahÛ, kteﬁí jsou ochotni poloÏit Ïivoty ve
jménu Allaha v boji proti nevûﬁícím.
Bude se historie opakovat a teroristi z Al
Kajdy se po ztrátách ve válce v Afganistanu
(kde bojovala také americká armáda)
reorganizují, vyzbrojí z Husejnova arsenálu a
po ãase udeﬁí útokem daleko mohutnûj‰ím
neÏ byl New York 11. záﬁí 2001?
Nedávno si dovolil prezident Chirac okﬁiknout
nás a malé zemû v˘chodní Evropy, abychom
buì mlãeli nebo se poradili. To se tedy strefil
na tu správnou adresu! My se pÛjdeme radit
právû do té zemû, která sama uÏ jednou nás
zradila. Tenkrát to bylo kvÛli její neschopnosti
bojovat, dnes je to z dÛvodÛ ekonomick˘ch,
ve prospûch francouzského byznysu s Irákem
a arabsk˘mi zemûmi. Naproti tomu dne‰ní
pacifisté a marxisté obviÀují Ameriãany, Ïe
jdou do války pro iráckou ropu. Marx se urãitû
m˘lil, kdyÏ kaÏdou válku odÛvodÀoval jen
materialistick˘mi pﬁíãinami. Nikdo snad
nepochybuje o tom, Ïe ÎiÏka a husité nebo
George Washington nevedli války z
materialistick˘ch dÛvodÛ.
Evropou se oz˘vají protiamerické protesty,
ulicemi proudí poutníci s transparenty: NO
WAR. Diskusi válka nebo mír lze snadno
manipulovat nepﬁesn˘mi a fale‰n˘mi
informacemi. Îít v míru je pro kaÏdého ãlovûka
pﬁirozené a optimální. Válka je ohavná, zlá,
vÏdy provázená strádáním civilního
obyvatelstva, niãením majetkÛ, námahou a
utrpením vojákÛ a hlavnû ztrátami na Ïivotech.
Toto je staletá zku‰enost lidí na celém svûtû,
kdo by nedal svÛj hlas pro mír a ne‰el do
prÛvodu.
Lidská pamûÈ je chatrná a pamûÈ ãeského
národa utrpûla v minulém desetiletí nesmírnû.
UÏ jsme zapomnûli na hrÛzu v New Yorku?
NezapomeÀme, Ïe svût ve kterém Ïijeme
není Ïivot v míru. USA je ve válce s terorismem
od záﬁí 2001 a my jsme se stali spojenci ve
válce proti zlu. Toto je jiná válka neÏ války
minulé, válka preventivní a jedin˘m cílem je
odzbrojit diktátora, zniãit jeho nebezpeãné
zbranû a osvobodit irácké obãany od
brutálního reÏimu. Pro svût to znamená zbavit
ho hrozby dal‰ích útokÛ. Bush nabízí kaÏdému
spojenectví ve válce proti zlu, i kdyÏ bere
nejvût‰í riziko a nejvût‰í náklady na americkou
armádu. Slibuje zaji‰tûní pomoci a
bezpeãnosti pro kaÏdého spojence silou
americké armády. To není spojenectví s
Francií z roku 1938.
Státníci by se mûli pouãit od lékaﬁÛ.
Preventivní medicína uãí, Ïe profylaxe je
daleko úãinnûj‰í neÏ ãekat aÏ nemoc vznikne
a pak s ní bojovat. Nebojovat proti zlu se nikdy
nevyplácí, vût‰inou konãí zásluhou
ustupujícího. Mnichov 1938 nás pouãil, dejme
se také pouãit historií.
Dr. Vlastimil Neumann, Vancouver
duben 2003
***

Petice Evropskému
parlamentu
Na‰e organizace zastupuje 34 ãesk˘ch organizací
v âeské republice i za hranicemi a stovky
jednotlivcÛ v Rakousku, ·védsku, ·v˘carsku,
Nûmecku, Francii, Holandsku a Belgii, v Kanadû,
Spojen˘ch státech a v Austrálii. Îádáme o
retroaktivní zru‰ení diskriminace v ãesk˘ch
zákonech 87/1991 a 229/1991 a o zákaz uÏívání
tûchto zákonÛ ãesk˘mi soudy a institucemi EU.
Tyto zákony diskriminují ãeské obãany, kteﬁí
uprchli v období komunismu do Nûmecka a jin˘ch
evropsk˘ch státÛ, do Spojen˘ch státÛ a jin˘ch
zemí po celém svûtû a ztratili své pÛvodní ãeské
obãanství.
V˘bor Spojen˘ch národÛ pro lidská práva
odsoudil tuto praxi v sv˘ch rozhodnutích 516/
1991 ·imÛnek, 586/1994 Josef Frank Adam, 857/
1999 BlaÏek, Hartman a KﬁíÏek a obzvlá‰È v
Závûreãném posouzení vydaném 27. srpna 2001,
protoÏe poru‰uje ãlánek 26 Opãního protokolu k
Mezinárodní Úmluvû o obãansk˘ch a politick˘ch
právech, kter˘ byl âeskou republikou podepsán.
âeská vláda ignoruje tato rozhodnutí a mluví o
nich jako o právnû nezávazn˘ch, aãkoliv podepsala
Úmluvu i Opãní protokol.
Evropsk˘ soud pro lidská práva se vyhnul
posouzení diskriminace v tûchto ãesk˘ch
zákonech. Odmítl pﬁijmout stíÏnost dvou ãesk˘ch
rodin (Gratzinger 39794/980) a (Poláãek 38645/
97), které dostaly americké obãanství po útûku z
komunistického âeskoslovenska. Odmítl se
zab˘vat otázkou diskriminace (ãlánek 14 Úmluvy),
pokud se tato diskriminace nevztahuje k poru‰ení
jiného ãlánku Úmluvy, v tomto pﬁípadû ãlánku 1,
protokolu 1 o Ochranû vlastnictví. Soud odmítl
pﬁijmout stíÏnost tûchto dvou rodin, pﬁijal tvrzení
ãeské vlády a prohlásil Ïe následkem
diskriminujícího zákona 87/1991 nemohly dostat
svÛj majetek zpût, protoÏe ztratily ãeské obãanství.
Evropsk˘ soud pro lidská práva tedy pouÏil
jednoznaãnû diskriminující zákon 87/1991 k tomu,
aby ospravedlnil diskriminaci.
14. ﬁíjna 2002 vydala Evropská komise Souhrnn˘
nález, kter˘ kromû Bene‰ov˘ch dekretÛ jedná i o
restitucích. Tento nález je zcela nezodpovûdn˘.
Pﬁiznává, Ïe vychází z dokladÛ pﬁedloÏen˘ch
ãeskou vládou a jmenovitû je uvádí. Chybí mezi
nimi zákon 119/1990, kter˘ zru‰il v‰echny
zabavovací rozsudky se zpûtnou platností, chybí i
rozhodnutí Ústavního soudu 363/1998, 67/1997,
130/1996, 177/1993, která znovu a znovu
zdÛrazÀují, Ïe v dÛsledku zákona 119/90 se
vlastnictví nikdy neztratilo. Komise pﬁechází
otázku diskriminace na základû obãanství s
poukazem na to, Ïe v‰echny lhÛty v restituãních
zákonech uÏ stejnû pro‰ly. V ãlánku 3, 1 mluví
Komise o mezinárodních kompenzaãních
úmluvách, podle kter˘ch byli cizí obãané
od‰kodnûni. Tyto úmluvy s restitucemi nijak
nesouvisí a mají v nálezu jedinou funkci, aby
odvedly pozornost od skuteãnosti.
Potom co Spojené národy opakovanû
napomenuly âeskou republiku, schválili âe‰i dal‰í
tﬁi diskriminaãní zákony:
Zákon 39/2000 o od‰kodnûní pﬁíslu‰níkÛ
zahraniãních armád v letech 1939 aÏ 1945, zákon
261/2001 o od‰kodnûní politick˘ch vûzÀÛ z let
1948 aÏ 1990 a zákon 172/2002 o od‰kodnûní
osob zavleãen˘ch do Sovûtského svazu. Tyto tﬁi
zákony také diskriminují âechy, kteﬁí jako
ãeskosloven‰tí obãané bojovali na stranû SpojencÛ,
byli vûznûni komunistick˘m reÏimem nebo byli
zavleãeni do Sovûtského svazu, a kdyÏ uprchli,
ztratili své ãeskoslovenské obãanství nabytím
nového obãanství.
Instituce Evropské unie, zejména Evropsk˘ soud
pro lidská práva a Evropská komise jsou ovlivnûny
ãeskou vládou do té míry, Ïe nûkdy opakují doslova
stanovisko âeské republiky.
Na‰e kanceláﬁ je ochotna osobnû hájit obûti
ãesk˘ch diskriminaãních zákonÛ pﬁed jakoukoliv
evropskou organizací.
V‰echny dokumenty, které jsou zde psány
naklonûn˘m písmem jsou u nás k mání a vût‰inou
mohou b˘t poslány elektronicky.
Tímto tedy podáváme tuto Petici k Evropskému
parlamentu v pﬁesvûdãení, Ïe ãeské zákony 87/
1991, 229/1991, 39/2000, 261/2001, 172/2002
nevyhovují ãlánku 14 Úmluvy o ochranû lisk˘ch
práv a základních svobod. Zejména zdÛrazÀujeme,
Ïe tyto zákony poru‰ují Listinu základních práv
Evropské unie, ãlánek 21 (2): „Ve‰kerá
diskriminace na základû obãanství je zakázána.“
Îádáme Evropsk˘ parlament aby z toho vyvodil
v‰echny dÛsledky.
Jan Sammer, secretary
***
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PORTRÉTY, KRESBY, OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû komedii reÏiséra
V. Vorlíãka

MACH, ·EBESTOVÁ
A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO
kreslené postaviãky úspû‰ného veãerníãkového seriálu se
dostaly ve formû hrané bláznivé veselohry pro celou rodinu na
plátno. Pﬁíbûh líãí Macha a ·ebestovou, kteﬁí se rozhodnou
poznat svût lidí. Prostﬁednictvím kouzelného sluchátka se
ocitnou spolu s Jonatánem ve vile u ¤eháãkÛ a tam se zaãnou
odehrávat neuvûﬁitelné vûci, a stejnû tak i v celém mûsteãku…
Hrají R. Hájek, K. Kvûtová, S. Zázvorková, I. JanÏurová, J.
Lábus, P. NároÏn˘, P. Landovsk˘, J. Somr.

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

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

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

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

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

V¯HODNÁ LETNÍ NABÍDKA S âSA
Praha, Ostrava, Brno, Bratislava, Ko‰ice, Tatry
od 899 dolarÛ pro dospûlé
Mnichov, Miláno, ¤ím, Benátky, Split, Bûlehrad
od 999 dolarÛ pro dospûlé
Odjezd mezi 9. srpnem a 22. záﬁí
Prodej konãí 23. kvûtna 2003
Omezen˘ poãet letenek do Prahy za 719 dolarÛ
a Vídnû za 649. (Prodej do 31. kvûtna.)

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

O vûcech nedÛleÏit˘ch
UÏ tímto titulem jsem si moÏná ponûkud
nadrobil. OkamÏitû se mi nabízí slovo
relativní. Nikoli ve smyslu fyzikálním. Ale
ãas a promûny spoleãenské jsou relativitou
prostoupeny. Není jednoznaãné odpovûdi
na to, zda to, co bylo kdysi shledáno
v˘znamn˘m nebo dÛleÏit˘m platí
nezmûnûno dodnes a v kaÏdém ohledu.
Ov‰em, jsou hodnoty, jejichÏ v˘znam se s
ãasem nemûní. Napﬁíklad zdraví. Aã to
neplatí o profesionálních hazardérech,
studmanech
ãi
islámsk˘ch
fundamentalistech.
Jsou ale hodnoty (a vûci), které mohou
mít rÛzn˘ v˘znam pro rÛzné lidi. Bohatství,
peníze, moc. A tady uÏ mÛÏe b˘t ﬁeã o
relativitû. Jsou ne‰Èastní a nespokojení
milionáﬁi, stejnû jako ‰Èastní a spokojení
chudáci, kter˘m postaãí jen vûci základní a
schopnost vnímat ony drobné pﬁíjemnosti,
které svût a Ïivot pﬁece jen a zdarma,
nabízí. Ov‰em, co je pro jednoho
nedÛleÏité, mÛÏe mít pro jiného v˘znam
zcela opaãn˘.
Systém, ve kterém Ïijeme, vlivy, kter˘mi
na nás pÛsobí okolí, media, to v‰echno
samozﬁejmû poznamenává a posunuje
v˘znam vûcí a hodnot. MÛÏe se tomu ﬁíkat
pﬁirozen˘ v˘voj doby. Do této posloupnosti
ve smyslu tohoto textu nepatﬁí pﬁevratnûj‰í
zmûny zpÛsobované revolucemi nebo
válkou.
Existuje proces mnohem pomalej‰í, tûmito
událostmi neovlivÀovan˘. Pﬁíkladem mÛÏe
b˘t ono jiÏ více neÏ padesátileté období po
druhé svûtové válce, pomineme-li
víceménû lokální konflikty v Koreji,
Vietnamu nebo Jugoslávii. V tomto období
a hlavnû v posledních snad dvaceti letech,
v˘voj technologie a techniky pﬁinesl zmûny
nejen ekonomické, ale i zmûny v Ïivotû
spoleãenském, v chápání jist˘ch hodnot,
posun v jejich v˘znamu. Co se zdálo a bylo
povaÏováno za dÛleÏité, pﬁípadnû etické,
ztrácí v dobû rychlého pokroku glanc.
Dan˘ slib, dané slovo, mnohdy i na papíﬁe,
napﬁíklad. Témûﬁ nepodstatn˘mi stávají se
drobnosti, pro bûh Ïivota sice sotva
velev˘znamné, ale pro komunikaci ãlovûka
s ãlovûkem dle mého názoru ne zcela
zanedbatelné. Tady do‰lo dokonce i na
v˘znamné dokumenty jak˘mi jsou napﬁíklad
rezoluce.
Nûkolik jin˘ch drobn˘ch pﬁíkladÛ. Rychlé
vysprchování nahradilo ono leÏérní
poleÏení v horké lázni ve vanû, s knihou,
novinami nebo sklenkou vína v ruce, kdy
ãas jakoby se na chvilku zastavil.
A nebo e-mail. Jistû, fantastick˘ vynález.
Zprávu lze sdûlit okamÏitû. Pﬁíteli, úﬁadu,

milence. Z nûkolika dÛvodÛ mi nezbylo
neÏ se na systém také napojit. A po ãase
shledávám drobné detaily. Zaãíná mnohdy
chybût oslovení na poãátku textu. Drobnost
a bezv˘znamnost. MoÏná.
Leccos se zmûnilo, alespoÀ na tomto
kontinentu v tom, jak se prezentují na‰emu
oku dívky, stejnû jako Ïeny.
Sebemodernûj‰í a ‰ik dlouhé kalhoty
nenahradí ‰aty nebo sukni. Tenisky
kráãející po ulici nikoli pﬁírodou na jakkoli
hezk˘ch nohách tûch Ïen, tûch v˘jimek,
které daly pﬁednost sukni, nahradily lodiãky
ku ‰kodû jejich nositelek. BohuÏel, podobn˘
trend lze pozorovat i v âechách. Praktiãnost
a pohodlnost jakoby dominovala v‰emu,
zbavovala svût pﬁíjemn˘ch odli‰ností. V
tûch dlouh˘ch kalhotách jakoby v samé
podstatû uÏ existovalo jen jedno pohlaví.
Unisex vnímám jako ‰kodlivinu zbavující
nûÏné pohlaví právû oné nûÏnosti.
Na‰e uspûchaná, technická doba sv˘m
spûchem zbavuje ãlovûka klidu, smyslu
pro kouzlo mnohdy pomíjivého okamÏiku,
smyslu pro vûci zdánlivû malicherné a
zbyteãné. Pro drobn˘ detail. Pro vychutnání
jisté nálady.
A koneãnû, aã to mÛÏe b˘t jen zcela
osobní názor ... aerodynamika dne‰ních
automobilÛ nenahradí onu secesní eleganci
dávnûj‰ích roãníkÛ (poãítaje v to i ony
koráby silnic, automobily americké).
Zmínku
o
ekonomii
zlep‰ené
aerodynamikou vozidla v komickém
paradoxu lehce vyvrátí dne‰ní móda SUV,
vozidel velik˘ch a na spotﬁebu paliva
bezmála stejnû nároãn˘ch jako jejich
pﬁedchÛdci.
A to, Ïe pracovní doba pro dnes
zamûstnané se na tomto kontinentû
prodluÏuje, místo aby tomu bylo naopak,
má, dle mého názoru, i nûco spoleãného s
promûnou vûcí ménû podstatn˘ch, ve
sporém souhrnu uveden˘ch shora. NeboÈ
ono skuteãnû v‰echno souvisí se v‰ím
Vladimír Cícha
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
v úter˘ 20. kvûtna 2003 v 1:18

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde
5. ãervna 2003

TRAVEL INC.
Nová adresa: 150 King St. W., # 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario M5H 1J9
E-mail: ivan.znasik@mytravel.ca
Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
Ostrava
Prague
Ko‰ice
Bratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

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

Mezinárodní kopaná
âesko - Turecko 4:0 (4:0),
Branky: 2. Rosick˘, 21. Koller, 27. ·micer,
38. Baro‰. Hráno v Teplicích.
Slovensko-Grécko 2:2 (1:1).
GÓLY: 13. a 87. Németh - 13. Tsartas (z
pok. kopu), 77. Choutos. Pred 2863
divákmi rozhodoval Messner (Rak.). Hráno
v Îiline.
âeská liga
27. kolo: Brno - Slavia Praha 0:0, 1985.
â. Budûjovice - Zlín 1:2 (1:1), 36.
Matou‰ek - 41. Babniã, 68. Lasota, 2132.
Ostrava - Bl‰any 3:1 (2:0), 5. Liãka, 9.
Svûrko‰, 88. Luke‰ - 75. Hogen (11 m),
âK: 16. M. âíÏek (Ostrava), 2203. Teplice
- Olomouc 3:1 (1:0), 9. Zelenka, 62. Verbíﬁ
(11 m), 66. Hunal - 72. Reiter, 2989. St.
Mûsto - Hr. Králové 5:0 (2:0), 69. a 78.
Kowalík, 30. Slonãík, 34. Abrahám, 55.
Polách, âK: 67. Zemánek (Hradec), 1278.
Bohemians Praha - Pﬁíbram 0:0, âK: 68.
BaláÏ (Bohemians), 2422. Sparta Praha FK Jablonec 2:0 (0:0) 47. Sionko, 59.
Grygera. 4031.
28. kolo: Bohemians - Sparta 1:2 (1:1),
24. BaláÏ - 45. Poborsk˘, 71. Zbonãák Nedohráno pro inzultaci pomezního
rozhodãího Talpy - pravdûpodobná
kontumace ve prospûch Sparty. ÎiÏkov Brno 1:1 (1:1), 33. Pikl - 43. Pacanda,
1839. Olomouc - â. Budûjovice 4:2 (4:1),
8. Vlãek, 14. Kováã, 18. Urbánek, 23.
Reiter - 20. Lafata, 61. Svoboda, 3688.
Pﬁíbram - St. Mûstot 0:0, âK: 14. Horváth
(St. Mûsto), 2751. Jablonec - Teplice
0:0, 2640. Hr. Králové - Ostrava 1:1
(0:1), 90. Rolko - 38. Svûrko‰, 1279.
Bl‰any - Slavia Praha 1:2 (0:2), 85. Îemlík
- 22. a 28. Kuka, 3185. Zlín - Liberec 1:1,
hráno v pondûlí.
***
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Tabulka
1. Sparta
2. Slavia
3. ÎiÏkov
4. Liberec
5. Teplice
6. Ostrava
7. Zlín
8. Pﬁíbram
9. Brno
10. St. Mûsto
11. Olomouc
12. Jablonec
13. Budûjovice
14. Bl‰any
15. Bohemians
16. Hr. Králové

27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
28

19
16
14
13
12
12
10
9
8
10
8
6
8
6
4
2

4
10
7
7
6
5
9
10
10
6
9
13
5
6
9
13

4
2
7
8
10
11
9
9
10
12
11
9
15
16
14
13

46:14
60:19
37:29
39:34
32:31
38:37
32:35
32:28
29:27
35:37
28:30
25:36
34:51
26:36
32:51
20:50

61
58
49
46
42
41
39
37
36
36
33
31
29
27
21
19

·Èastného neprekvapili,
zvaÏuje iné v˘zvy

Agentúry prevzali správu zo zámorskej tlaãe, Ïe
PETER ·ËASTN¯ (46) skonãil vo funkcii skauta v
klube NHL Saint Louis Blues, ktor˘ sa pre
nepriaznivú finanãnú situáciu rozhodol zru‰iÈ desaÈ
pracovn˘ch miest. Legendárny ãlen Siene slávy
NHL v Toronte, Medzinárodnej hokejovej federácie
i ãerstvej slovenskej v Bratislave vo svojom dome
v St. Louis vãera vonkoncom nevnímal situáciu
dramaticky.
âakali ste to?
„UÏ dlh‰ie, nebolo to pre mÀa niã prekvapujúce.
Korene to malo uÏ minul˘ rok v septembri.“
Preão?
„V‰etky ‰tyri deti sa nám za ‰túdiom a ‰portom
rozutekali z domova. S manÏelkou Darinkou sme
zrazu ostali sami. Moje zaradenie ma nenapæÀalo,
necítil som sa v organizácii ná‰ho klubu dostatoãne
vyuÏit˘. TakÏe prakticky pred rokom sme sa dohodli,
Ïe potiahnem poslednú sezónu.“
V St. Louis ste neboli klasick˘m skautom. V
oficiálnom sprievodcovi NHL pred va‰ím
menom figuruje originálna funkcia „Special
Assignment“, nieão ako agent pre zvlá‰tne
úlohy, poslanie. Ako to vzniklo?
„Keì som skonãil s aktívnou ãinnosÈou, tak vytvorili
tento post ‰peciálne pre mÀa, v tom ãase som sa
e‰te viac venoval deÈom. Mojou úlohou bolo
odporúãaÈ prechod najlep‰ích hráãov z farmy do
prvého muÏstva. Okrem toho som skautoval aj

vhodné typy v in˘ch tímoch, vrátane Európy. Stále
som to v‰ak bral ako prechodné obdobie. Viac ma
napæÀala práca pri slovenskom tíme, pre ktor˘ som
mal dosÈ priestoru.“
Popri hokeji stíhate aj podnikateºské aktivity,
biznis. Ale hokej je va‰ou srdcovou
záleÏitosÈou. âo plánujete ìalej?
„DosÈ intenzívne zvaÏujem rôzne moÏnosti
v˘raznej‰ej zaangaÏovanosti. Zatiaº v‰ak nebudem
hovoriÈ o funkcii ani o klube. Niã nie je e‰te isté.“
Bude to v Saint Louis?
„Nie.“
So Slovensk˘m hokejov˘m zväzom ste sa
dohodli na spolupráci aÏ do olympiády 2006 v
Turíne. Nezmení na tom niã ani va‰e prípadné
nové angaÏmán?
„Nie, záväzok pri slovenskej reprezentácii dodrÏím.
Práca pri nej mi priná‰a radosÈ.“
Koho favorizujete vo finále Stanley Cupu?
„V‰etci moji favoriti zo Západnej konferencie
povypadávali. Teraz to vidím na New Jersey. Myslím,
Ïe prejde cez Ottawu a potom ich nezastaví ani
Anaheim. Diabli majú skúsenej‰í tím a aj ich spôsob
hry by mal byÈ úãinn˘. Na druhej strane v‰ak, ktovie
dokedy bude robiÈ zázraky gólman Anaheimu JeanSebastian Giguere, ktor˘ má v play off úÏasn˘
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priemer pol gólu na zápas. Ak by v tom pokraãoval,
tak ani New Jersey by nemohli maÈ ‰ancu. Anaheim
by ten jeden gól vari dal.“
VOJTECH JURKOVIâ-SME
***

Slovenská liga
30. kolo: PetrÏalka-Îilina 2:1, Inter-Ko‰ice
3:1, Púchov-RuÏomberok 0:1, DubnicaTrnava 2:1, Trenãín-Slovan 0:2.
31. kolo: Slovan-PetrÏalka 1:0,
RuÏomberok-Trenãín 3:0, Púchov-Inter 2:2,
Îilina-Dubnica 2:0, Trnava-Ko‰ice 2:1.

Tabuºka
1. Slovan
2. Îilina
3. PetrÏalka
4. Trnava
5. Púchov
6. Inter
7. RuÏomberok
8. Dubnica
9. Trenãín
10. Ko‰ice

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

18 6 7 50:27
17 6 8 56:27
15 7 9 41:31
12 10 9 43:40
12 8 11 40:37
11 6 14 40:46
11 5 15 38:50
10 6 15 33:43
10 3 18 39:60
5 11 15 33:52

Landmark Travel Inc.
Letenky s âSA, KLM, Alitalia, Air France
Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku za 255 dolarÛ
Nabízíme letenky od:
Praha - 780
Brno - 880
Ostrava - 880
Bratislava - 880
Ko‰ice - 880

Budape‰È - 880
Záhﬁeb - 970
Bukure‰È- 840
Bûlehrad- 970
Riga - 1020

11

Madrid - 820
Helsinki - 1025
Lyon -730
¤ím - 870
Milán - 870
PaﬁíÏ - 820

Îeneva - 730
Lisabon - 840
Athény - 890
Tunis -1055
Hong-Kong - 1199
Rio - 825

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

60
57
52
46
44
39
38
36
33
26
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Po pûti neúspû‰n˘ch ‰ampionátech Kanada
se vrátila na trÛn mistrÛ svûta
Od na‰eho evropského zpravodaje Karla DráÏìanského

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

Druhou kvûtnovou nedûli skonãilo v Helsinkách 67. mistrovství svûta v ledním hokeji, které bylo ‰ampionátem celé ﬁady
pﬁekvapení. Jeho vítûzem se stala ne nezaslouÏenû Kanada, která jako jediná nena‰la v soutûÏi pﬁemoÏitele, kdyÏ ve finále
porazila pﬁed 13384 diváky ·védsko 3:2. Stalo se tak v‰ak aÏ po dramatickém závûru, kdy ve 14. minutû nastaveného ãasu
musel o vítûzné brance reprezentace kolébky hokeje rozhodnout videozáznam. Nûco podobného se v bohaté historii
Mistrovství svûta je‰tû nestalo.
Obhájci titulu Slováci získali po prohﬁe se stﬁíbrn˘mi ·védy bronzové medaile, kdyÏ v boji o tﬁetí pﬁíãku svûtového ‰ampionátu
zvítûzili nad t˘mem âeské republiky 4:2. Na‰i hokejisté tedy totálnû zklamali neboÈ ãtvrté místo je velk˘m neúspûchem. Pﬁesto
trenér Slavomír Lener myslí, Ïe tito hráãi budou tvoﬁit kádr t˘mu âeské republiky na Mistrovství svûta v Praze a v Ostravû.
jako pﬁed rokem ze ·védska) domÛ bez
medaile. Postaralo se o to muÏstvo
Slovenska, které nás porazilo 4:2 (2:1,
1:1, 1:0), kdyÏ dosáhlo hned dvou
Pátek 9. kvûtna 2003 bude navÏdy patﬁit
úspûchÛ: získalo bronzové medaile a
k nejsmutnûj‰ím dnÛm v análech na‰eho
poprvé porazilo na MS âeskou republiku.
hokeje. MuÏstvo âeské republiky prohrálo
Tﬁeba ﬁíci, Ïe slovenské vítûzství není
na svûtovém ‰ampionátu v Helsinkách s
nezaslouÏené, neboÈ mûlo dobré zadní
reprezentanty Kanady ostudn˘m
ﬁady a jeho útoãníci dobrou koncovku.
v˘sledkem 4:8 (0:1, 2:2, 2:5), s ãímÏ
Slováci dvakrát vedli, dvakrát ãesk˘ t˘m
nikdo z pﬁíznivcÛ u nás tak populárního
vyrovnal (v‰echny ãtyﬁi góly padly v
sportu nepoãítal. Z ãeského t˘mu
pﬁesilovkách). Na tﬁetí branku, jejímÏ
zasluhuje snad plné absolutorium pouze
autorem byl Bondra, âe‰i odpovûì
kapitán Robert Reichel, ale ten
nena‰li. Mûli sice v závûreãné tﬁetinû
pochopitelnû na v‰echno nestaãil.
velkou pﬁevahu, nedokázali v‰ak zdolat
Katastrofální byla pﬁedev‰ím hra ãeské
slovenskou obranu. Úplné KO pﬁi‰lo tﬁi
obrany v ãele s obûma brankáﬁi Tomá‰em
minuty pﬁed koncem zápasu, kdy Demitra
Vokounem i Romanem Málkem, kteﬁí se
zajistil svému t˘mu vítûzství, z kterého
v tomto semifinále vystﬁídali.
byla na Slovensku nesmírná radost.
Toto stﬁetnutí hrané pﬁed témûﬁ 13 000
Branky za âeskou republiku dali Hlaváã
diváky mûlo nûkolik fází. Nástup patﬁil
a Reichel, za Slovensko ·atan, Stümpel,
ãesk˘m hokejistÛm, kteﬁí si uÏ v prvních
Bondra a Demitra.
pûti minutách vypracovali tﬁi velké ‰ance,
***
ty jim v‰ak zlikvidoval kanadsk˘ brankáﬁ Slováci podlehli véd m 1:4
Byl vít zn gól
Burke, kter˘ dokonce stﬁelu obránce Necelé tﬁi hodiny po debaklu âechÛ s
Kanady
regulérní?
Kaberleho odrazil jen reflexivnû. Po tûchto Kanadou v Helsinkách neobstáli ani
prvních pûti minutách se hra na kluzi‰ti obhájci titulu mistra svûta Slováci, kteﬁí KdyÏ po finálovém stﬁetnutí Kanady se
víceménû vyrovnala a v 11. minutû musel prohráli neãekanû se ·védy 1:4 (0:1, 1:1, ·védskem stoupala na stoÏár vítûzÛ
na trestnou lavici obránce Modr˘ a 0:2). MuÏstvo Tre Kronor udávalo po kanadská vlajka a znûla kanadská
Kanaìané po zaváhání Hejdy se Doanem celé stﬁetnutí tempo hry, revan‰ovalo se hymna, bylo nám tûch smutn˘ch ·védÛ
ujali vedení 1:0. Získali na sebevûdomí a tak SlovákÛm za loÀskou prohru na tak trochu líto. MuÏstvo Tﬁí korunek totiÏ
mûli nûkolik gólov˘ch ‰ancí. Pﬁesto domácím ledû. Hrdinou zápasu byl Mats v zápase vedlo góly Tjarnquista a
odcházeli do ‰atny pouze s vedením 1:0. Sundin, kter˘ získal svému muÏstvu v Axelssona 2:0 a vedení 2:1 si pak udrÏelo
První dûjství hokejového debaklu zaãíná poslední minutû druhé tﬁetiny vedení 2:1, aÏ do 50. minuty, kdy po chybû ‰védsk˘ch
hned po nástupu obou t˘mÛ do druhé aby pak ve 42. minutû vstﬁelil tﬁetí a zadákÛ vyrovnal Doan. Muselo tedy dojít
tﬁetiny, kdy na na‰í stﬁídaãce nastává rozhodující gól. Slováci odvolali v závûru k prodlouÏení, ve kterém si obû muÏstva
chaos, se kter˘m si zﬁejmû trenér zápasu La‰áka a snaÏili se je‰tû o zvrat vypracovala gólové ‰ance. ·Èastnûj‰í
Slavomír Lener neumí poradit. Je 24. utkání. Dostali v‰ak v 60. minutû v‰ak byli Kanaìané.
minuta zápasu, kdy Kanaìan Heatley Zetterbergem ãtvrt˘ gól, pﬁi kterém KdyÏ se v 74. minutû poãítalo, Ïe o
mistru svûta se rozhodne v samostatn˘ch
vyuÏívá rychlého pﬁeãíslení soupeﬁe a asistoval opût Mats Sundin.
***
nájezdech, pﬁi‰la pro ·védy osudová
zasouvá po druhé kotouã za Vokounova
chvíle. âern˘ Kanaìan Carter se zmocnil
Slovenské vít zství nad
záda. KdyÏ v‰ak soupeﬁ vede brankou
kotouãe, objel ‰védskou branku a vystﬁelil.
Bouwnmeestera 3:0, posílá Lener
eskou republikou
brankáﬁe Vokouna na stﬁídaãku a Hokejoví reprezentanti âeské republiky Puk zÛstal pod betóny ‰védského
nahrazuje ho Málkem. Situace vypadá jedou z mistrovství svûta ve Finsku (stejnû gólmana Tellquista, ale nebylo jasné,
zda jde o regulérní gól. Z kanadské
stﬁídaãky vyskakují Carterovi spoluhráãi
a jásají. âesk˘ rozhodãí Vladimír ·indler
1470 Hurontario St. Suite 101
míﬁí k ãasomûﬁiãÛm, chce vûdût zda
Mississauga, Ontario L5G 3H4
branka byla regulérní. Musí rozhodnout
videozáznam. Zdá se v‰ak, Ïe ani video
rozhodãího neuspokojilo. Teprve po
sedmiminutové diskusi s dal‰ím ãesk˘m
rozhodãím Pavlem Halasem rozhoduje,
Ïe branka platí. Sám k tomu novináﬁÛm
ﬁekl: „Problém byl najít ten správn˘ zábûr.
KdyÏ ho nahoﬁe dostali, byl jsem
stoprocentnû pﬁesvûdãen, Ïe to byl gól.
Nervózní jsem nebyl.“ Jak je vidût, ani
oba na‰i sudí nemohli b˘t pﬁesvûdãeni o
regulérnosti branky a tak ‰védské
agentury se ptaly: Dopomohli ãe‰tí
Volejte StáÀu
rozhodãí Kanadû k vítûzství 3:2 a tím ke
905/274-2597
22. titulu mistra svûta?
Za nejlep‰ího brankáﬁe MS byl vyhlá‰en
Fax: 905/274-2599
Kanaìan Sean Burke, nejlep‰ím
E-mail:
obráncem byl Jay Bouwnmeester a
nejlep‰ím útoãníkem ·véd Mats Sundin.
royaltravel@on.aibn.com
***

beznadûjnû, o zvrat utkání se v‰ak
pokou‰í Robert Reichel, kter˘ dvûma góly
dostává muÏstvo âeské republiky znovu
do utkání. Ve 43. minutû máme velkou
radost, kdyÏ Hejduk za velkého jásotu
celého ãeského muÏstva vyrovnává na
3:3. Radost v‰ak mûla jepiãí Ïivot. O
minutu pozdûji Calder získává znovu
Kanadû vedení 4:3 a to byl rozhodující
moment zápasu. MuÏstvo kapituluje, je
pomalé, nedÛrazné, prostû zápas
vzdává. Kanaìané pak stﬁílí jeden gól za
druh˘m. Tento debakl nemohl zmûnit ani
DudÛv gól na 4:6. Vítûzství KanaìanÛ je
naprosto zaslouÏené. S hor‰ím
v˘sledkem jsme v mlad˘ch ãesk˘ch
hokejov˘ch dûjinách na MS prohráli
pouze v roce 1999 v Norsku, kdy jsme
podlehli RusÛm 1:6.Tenkrát ov‰em
nemûlo vítûzství soupeﬁe pﬁíli‰ velkou
cenu, neboÈ jsme se stali mistry svûta.
***
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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

Novû otevﬁené moderní

û ˘

kadeﬁnictví
„Ananas“
specializované
na nûkolikatónové barvení vlasÛ
a moderní stﬁihy
50 % sleva pro nové
zákazníky

û

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,
Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry

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

Danforth Ave.

Bloor St. W

Ossington Ave.

Semifinále
Debakl ãeského
i slovenského hokeje
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

