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EU a Ronald Reagan
Minul˘ t˘den se staly dvû události, o kter˘ch se hodnû
napsalo, media jim vûnovala znaãnou pozornost, a nad
kter˘mi jsem si musel poloÏit ﬁadu otázek. PﬁestoÏe mám
asi radûji Huxleyho neÏ Orwella, mûl jsem pocit, Ïe nûco
z Orwella opût d˘chlo do na‰ich ÏivotÛ. Jedna z událostí
smûﬁovala do budoucnosti, druhá do minulosti. Obû v‰ak
jaksi vypovídají o bezmocnosti obyãejného ãlovûka. O
tom, Ïe o vûcech se rozhoduje jaksi nahoﬁe a jedinec
nemá na nû vliv. Lidi se cítí podvedeni, zklamáni, mají
pocit, Ïe jim bere nûkdo du‰i.
Podle lidí v âR se do EU muselo vstoupit, protoÏe nic
jiného nezb˘valo. Nikdo se nenamáhal s tím, Ïe by
vypracoval jinou alternativu. Pokud nûkdo ‰el k volbám
do Evropského parlamentu, pak tam ‰el dát hlas stranám,
které slibují, Ïe vybojují lep‰í, v˘hodnûj‰í podmínky nebo
aby sníÏily dopad ‰patnû vyjednan˘ch podmínek. Nejvût‰í
úspûch slavili disciplinovaní voliãi z ODS a KSâM. Tak
zvané proevropské strany propadly. V‰ichni se ohánûjí
národními zájmy, ale nikdo není schopen definovat, co to
národní zájmy jsou. Je‰tû smutnûj‰í pohled je na osobnosti,
které získaly preferenãní hlasy: komunista Ransdorf, pro
redaktory televize nepﬁijatelná ﬁeditelka Bobo‰íková,
senátor Îelezn˘, kter˘ zatíÏil ãesk˘ stát desetimiliardovou
‰kodou a kter˘ má na svûdomí vybudování televizního
kolosu pro diváky se sníÏen˘m IQ Nova.
Otázkou je, jak se na neúãasti pﬁi volbách podepsala i
pûtiprocentní hranice, která oslabila právû strany i
jednotlivce, kteﬁí mûli originální pﬁístup nejen k EU, ale i
tﬁeba k ekologii. Jako bumerang se vrátilo arogantní
poãínání “proevropsk˘ch stran”, kdy tûm, kteﬁí mûli jin˘
názor, nebylo zapotﬁebí dát ani korunu na propagaci,
protoÏe “proevropské strany” pﬁece vyhrály volby.
TûÏko hodnotit i minulé období a osmdesátá léta. Prezident
Ronald Reagan byl velmi populární v na‰í komunitû.
Ov‰em názor, Ïe to byl on, kdo uzbrojil Sovûtsk˘ svaz a
vyhrál studenou válku mnû pﬁipadá jako zjednodu‰ující.
Nechci se pou‰tût do ‰irok˘ch diskusí o tom, co zapﬁíãinilo
pád komunismu, ale stále vûﬁím tomu, Ïe se vûci vyvíjejí
jinak, neÏ se nám mocní snaÏí namluvit. Stále více se
blíÏím k názoru Egona Hostovského, kter˘ napsal, Ïe
politici jsou jako kouzelníci, kteﬁí pﬁedpovídají poãasí a
kdyÏ zaãne pr‰et, tak je to proto, Ïe to oni pﬁedpovûdûli.
Ve skuteãnosti se politika mûní podle sv˘ch vlastních
zákonÛ, nepﬁedvídatelnû a neovladatelnû, tak jako vítr,
pí‰e v jednom románu Hostovsk˘.
DÛleÏitûj‰í neÏ síla zbraní, mnû pﬁipadá atmosféra, která
se ve spoleãnosti vytvoﬁí. JestliÏe padla atmosféra strachu,
coÏ se ve v˘chodní Evropû stalo, bylo to dÛleÏitûj‰í neÏ
závody ve zbrojení. O to, Ïe strach ztratil nad lidmi moc se
zaslouÏily stovky, moÏná jen desítky bezejmenn˘ch
odpÛrcÛ moci, kteﬁí stáli za pravdou. Jen zﬁídka kdy jsme
se o nich nûco dovûdûli jako o Andreji Sacharovovi.
Václav Klaus, kter˘ byl na pohﬁbu Ronalda Reagana, má
teorii, Ïe komunismus padl, protoÏe nebyl ekonomicky
Ïivotaschopn˘. Margaret Thatcherová má pocit, Ïe to
bylo kvÛli tomu, Ïe Ronald Reagan Sovûtsk˘ svaz uzbrojil.
MÛj názor je, Ïe komunismus padl, protoÏe i v nejhor‰ích
dobách zde byli lidé, kteﬁí stáli za pravdou.
Jednou v sedmdesát˘ch letech se nûmeck˘ novináﬁ
Sacharova zeptal, proã to dûlá, kdyÏ nemá ‰anci na
sebemen‰í úspûch. Tehdy mu rusk˘ akademik odpovûdûl,
Ïe je to otázka mravní. Je v tom poselství, pro kaÏdého z
nás. Je v tom poselství o soli zemû, na které se tak ãasto
zapomíná.
Ale‰ Bﬁezina
***

Vítûzn˘ vstup do ME

âesk˘ reprezentant Marek Heinz (vpravo) a Michail Zemlinskis z Loty‰ska v úvodním utkání skupiny D na fotbalovém mistrovství Evropy,
ãtk
které se hrálo 15. ãervna v portugalském Aveiru. O ME na str. 12.

Nocturna vstupují do 4. roãníku
Milovníci krásné hudby si zajisté vzpomenou na zaãátky seriálu, kter˘ se v komunitû natolik zabydlel, Ïe jsme nedávno
uzavﬁeli jeho jiÏ tﬁetí roãník. K potû‰e organizátorÛ, kter˘m je tento fakt nejvût‰ím zadostiuãinûním, bude na podzim otevﬁen
roãník ãtvrt˘.
HostÛm Nocturen na Masaryktownu nejvíce lahodí, Ïe jehoÏ jsme také nesly‰eli poprvé. Ov‰em pozadu v úspû‰nosti
programy stﬁídají rÛzné oblasti hudby a Ïe se v nich pokaÏdé nezÛstal ani Swing Noir Jiﬁího Grosmana. Lidé jsou tak ‰irok˘m
setkají se zajímav˘mi lidmi. V neposlední ﬁadû pak, Ïe je vítá v˘bûrem doslova nad‰eni.
pﬁíjemné (aÏ domácí) prostﬁedí, v nûmÏ si kaÏd˘ pﬁedplatitel A jestli nás v tom ãtvrtém roãníku ãeká nûjaké pﬁekvapení?
Dr. Krajn˘ se po lednov˘ch zku‰enostech nov˘ch pﬁekvapenítakﬁíkajíc obsadil tu svou Ïidli na tom svém místû natrvalo.
Letos bylo odehráno ‰est koncertÛ, a jestliÏe si spoãítáme, Ïe nepﬁekvapení doãkat jiÏ nechce. A tak radûji pracuje s tûmi, o
kapacita (a vÏdycky bylo vyprodáno) restaurantu Praha je 120 nichÏ ví, Ïe pﬁijedou: „Pﬁijede pianista Pavel Ka‰par, kter˘ Ïije
lidí (a v kostele sv. Václava bylo na lednovém koncertu 200 v Nûmecku. Ten by mûl zahajovat nov˘ roãník zﬁejmû v prvním
lidí), pak tady máme souãet náv‰tûvníkÛ jako na dlani. AÈ si to t˘dnu ﬁíjna. Dále bychom mûli uvítat zpûvaãku Editu
nûkteﬁí chtûjí ãi nechtûjí pﬁipustit, úspû‰ná Nocturna stanula Gruberovou, se kterou jsme - i kdyÏ ne osobnû - poznali
svou pravidelností a náv‰tûvností témûﬁ na ‰pici akcí v na‰í potaÏmo s Gustávem Beláãkem. Tato královna koloratury byla
komunitû. O kvalitní kulturu je mezi na‰imi lidmi jednodu‰e totiÏ Gustávovou uãitelkou, a dodnes aktivnû zpívá. Nu a tû‰it
ﬁeãeno zájem trval˘, ãehoÏ je dokumentem raritnû dlouh˘ Ïivot bychom se mohli i na svûtového, pÛvodem ãeského klavíristu
a pravidelnû vysoká náv‰tûvnost napﬁ. pﬁedstavení Nového a pedagoga na The Royal Conservatory of Music Toronto,
Antonína Kubálka, kter˘ Ïije dlouhá léta v Kanadû - ale to uÏ
divadla.
Umûleck˘m a programov˘m ‰éfem - a také otcem my‰lenky jsem prozradil hodnû,” uzavﬁel zpovídan˘.
- je dr. Milo‰ Krajn˘. Jak sám ﬁekl na závûreãném koncertu tﬁetí A jestliÏe byste se chtûli stát pﬁedplatiteli ãtvrtého roãníku
sezóny, nejúspû‰nûj‰í a nejsenzaãnûj‰í byl pﬁipravovan˘ Nocturen na Masaryktownu, pak neváhejte a kontaktujte Julii
program s operní divou Evou Urbanovou, která ale na poslední Novotnou (416/439-4354), opût se starající o organizaãní
chvíli úãast odmítla. PﬁipomeÀme si, Ïe díky pûvci Gustávu záleÏitosti této série koncertÛ. Svoje rozhodnutí budete moci
Beláãkovi se nic vlastnû nepokazilo, naopak - nakonec jsme potvrdit i v bulletinu, kter˘ bude v‰em dosavadním i budoucím
sly‰eli a vidûli obû pûvecké veliãiny. Vyprodán ale byl i koncert zájemcÛm rozesílán koncem ãervna. A nakonec také na‰e
skupiny Poetica Musica z New Yorku s houslistou Petrem noviny budou své ãtenáﬁe o dûní v této oblasti pravidelnû
Maceãkem, dále koncert klavírního virtuóza Borise Krajného, informovat.
Vûra Kohoutová
stejnû jako manÏelÛ Kataríny a Iva Îenat˘ch (dodejme, Ïe
houslista Nocturna pﬁed tﬁemi lety zahajoval), ãi Radima Zenkla,
***
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 10:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: M. âajka.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30 anglicky, 10:30 slovensky.
Lutheránsky kostol sv. Luká‰a, (Luteheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Slovenské
bohosluÏby: NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20.6. o
12:30 hod.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto

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

Internet

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

THE IVAN PROCK SCHOLAR’S AWARDs
PACE Credit Union (Spadina Branch)
Designed to assist in the university education of Czech and Slovak
members and family of the Spadina Branch of Pace Credit Union.
Applicants must be high school honours students starting at a postsecondary institution.
Details and application forms are available at the Credit
Union office.
DEADLINE FOR SUBMISSIONS IS AUGUST 2, 2004

***

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

Nové divadlo

Pﬁijìte si zacviãit, zahrát volejbal nebo nohejbal do Sokola!

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

Dospûlí - kaÏdou stﬁedu: 20:00 - 22:00 hod.
Dûti - kaÏdou sobotu:16:30 - 18:00 hod.
Gyros Gymnastics, 12 Densley Avenue

Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

(severnû od Keele & Eglinton Avenue West)

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

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

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

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

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Úﬁední hodiny jsou v úter˘ od 19 do 20 hodin (po pﬁedchozím
ohlá‰ení) v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
(KﬁiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.)
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

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

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

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

Kalendáﬁ
www.kalendar.satellite1-416.com

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

Kalendáfi
18.6. (pá) 18:00
Gypsygrass - Markham Festival Main Street
***
19. 6. (so.) 14:00
Krajansk˘ piknik
Riverside Maples, St. Jacobs CSSK
***
19.6. (so) 14:45
Holandsko-âesko, Fox TV
***
19.6. (so) 21:00
Holandsko-âesko TSN
***
23. 6. (st.) 14:30 a 19:00
Nûmecko-âesko
23. 6. (st.) 19:00
XI. slet Sokolské Ïupy Kanadské
Vystoupení v pódiov˘ch skladbách
Sokolská Ïupa Kanadská
24. 6. (ãt) 8:00
SoutûÏe v tûlocviku a volejbalu
25. 6. pá 8:00
Závody, volejbal, banket, Koncert
26. 6. (so) 8:00
Plavání, leh. atletika, slet. veselice
26. 6. (so) 14:30
âesk˘ a Slovensk˘ den Masaryktown
***
26.6.-31.7.
Dûtsk˘ tábor Host˘n u Montrealu
Tel.: (514) 362-0155
nebo
(450) 465-4844
***
27.6. (ne) 11:00
Gypsygrass -The Distillery District
***
27.6. (ne) 14:00
XI. slet Sokolské Ïupy kanadské
Hlavní sletové vystoupení
***
1.7. (ãt)
Gapsygrass
Unionville - Main Street
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
16.6.2004 v 20:25
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
1.7.2004
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Toronto

Îena, která mûla humor
Obãas mi zavolala do redakce, zeptala se
jak jde Ïivot. Znala mnoho lidí z na‰í
komunity a vyprávûla mi o sv˘ch dûtech.
Nikdy jsem se poﬁádnû nevyznal v tom,
kolik jich vlastnû je. KdyÏ jsem pﬁi‰el do
Kanady, mûli v Buffalu koncert Rolling
Stones. Jel jsem tam stopem a vzal mû
nûjak˘ Petr Sevelka. Mluvil lámanou
ãe‰tinou a mûl pocit, Ïe v‰ichni âe‰i jsou
psychopati. Nevyvracel jsem mu to. KdyÏ
jsme se po koncertu vraceli domÛ a koneãnû
jsme se zase se‰li, nebyl Petr zcela ve své
kondici, coÏ zpozorovali místní policajti.
Zastavil u osvûtleného domu a policajti se
ho zeptali, co tam chce. ¤ekl, Ïe jde do
hospody zjistit, jak se dostane do Toronta.
Newyor‰tí stráÏci poﬁádku mu doporuãili,
aby skuteãnû za‰el do hospody, ale dal si
kafe. Dále podotkli, Ïe tohle není hospoda,
ale pohﬁební ústav. V poﬁádku jsme se
dostali do Toronta a za pár dnÛ jsem se
seznámil po telefonu s paní Sevelkovou,
která mûla z na‰í cesty obrovskou legraci.

Vidûli jsme se pouze párkrát, ale obãas
jsme si telefonovali.

Vûra Sevelková

Petr 6. záﬁí 1998 tragicky zahynul. Pﬁed
uzávûrkou minulého ãíslo zazvonil telefon.
Na displeji jsem vidûl její jméno. Pozdravil
jsem: “Dobr˘ den, paní Sevelková.” Nebyla
to v‰ak paní Vûra Sevelková, ale její syn,

kter˘ mi sdûlil, Ïe paní Sevelková v noci
zemﬁela. Bylo jí osmdesát let.
Teprve po t˘dnu jsem se se‰el s její dcerou
Vûrou (jejíÏ jméno v na‰em oznámení z
minulého ãísla bohuÏel chybí) a Láìou
Rudolfem. Znovu probíráme Ïivot této
originální Ïeny. Vûra upﬁesÀuje, Ïe paní
Sevelková mûla ve skuteãnosti osm dûtí.
Kromû Petra a Vûry to byli je‰tû George,
Michael, Tony, Alena, Paul a David. Paní
Sevelková byla první Ïenou, která mûla
licenci na v˘robu rukavic. KdyÏ její dcera
zaãala studovat na univerzitû, tak se jí ptali
na zamûstnání matky. ¤ekla, Ïe je glovemaker. Paní uãitelka ztuhla. Teprve na konci
roku se vysvûtlilo, Ïe rozumûla místo glovemaker love-maker.
Dal‰í humorné pﬁíbûhy jsme nalezli v
rukopisu, kter˘ paní Vûra Sevelková napsala
anglicky asi pﬁed deseti roky. Mûla zájem o
literaturu. Její manÏel Antonín Franti‰ek
Sevelka zemﬁel 9. srpna 1985. Odchází
generace vzdûlan˘ch lidí, kteﬁí se dokázali
Ïivit sv˘m ﬁemeslem.
abe
***
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Czech &Slovak Institutions

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

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

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

Honorary consulates
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924, fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Toronto, ON
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St., Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416/226-4528, fax: 647/436-1407
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pﬁedchozím ohlá‰ení)
Vancouver, BC
Honorary Consul: K. E. Newman
1480-885 West Georgia St.
Vancouver, B.C. V6C 3E8
Tel.: 604/601-2011, fax 604/639-3134
E-mail: newman@insigniacorp.com
Po. - pá: 9:00-12:00 a 14:00-17:00

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

Tel.: 533-0005

Election 2004

Volby opût na krku
V dobách na‰eho mládí byli jedinci, kteﬁí byli ochotni kvÛli svobodn˘m volbám padnout
na barikádách. Dnes se prost˘ lid vût‰inou neobtûÏuje pﬁejít ulici, aby zvolil svého
miláãka-poslance, kter˘ ho pak bude na recepcích reprezentovat jako zástupce, kter˘
pojídá plody práce voliãÛ.
Volební rituál má své zákonitosti, televizní
debaty. Pﬁedstavitelé pﬁed volbami hladí
dûti a fotografují se s nimi. To, aby rodiãe
vûdûli, Ïe nov˘ premiér nebude kanibal a
jejich ratolesti, Ïe neskonãí ‰patnû. Závody
v podávání rukou, líbání a hlazení neberou
konce. Politici se pﬁedhánûjí v tom, jak mají
zájem jen o zdraví a prosperitu prostého
lidu a prost˘ lid jim ãas od ãasu uvûﬁí a zvolí
je a pak pláãe.
Znovu opakuji, Ïe politici nejedí dûti! Pouze
obãas jim ‰krtnou v rozpoãtu jen nûjakou tu
kratochvíli. Po volbách politici nerozná‰ejí
o‰klivé nemoci, ale pouze nedají nûjaké ty
drobné na chiropraktika, protoÏe lid
nepotﬁebuje mít rovnou páteﬁ a na optika,
aby lid nemûl br˘le mámení. K povolebnímu
rituálu patﬁí pláã nad tím, jak minulá vláda
hospodaﬁila a nad tím, jak˘ bordel
zanechala.
Byly veselej‰í ãasy. Mûl jsem oblíbenou
stranu Rhinos. JednoroÏci mûli rozpoãet na
volební kampaÀ 35 dolarÛ za pivo pro ‰éfa,
coÏ dávalo na vûdomí, Ïe jsou to lidé ‰etrní,
nikoliv v‰ak puritán‰tí. Byli hrdí, Ïe Ïádn˘ z
jejich ãlenÛ nebyl natolik pokoﬁen, Ïe by
musel sedût dlouhé zbyteãné hodiny v
parlamentu. Kanadsk˘ deficit chtûli ﬁe‰it
tím, Ïe by v‰ichni obãané mûli zdarma
kreditní kartu American Express a tím
zadluÏovali sousední Spojené státy.
Energetickou situaci v Saskatchewanu pro
zmûnu zbouráním Skalist˘ch hor. V situaci,
kdy se stále zdraÏuje benzin by mohly
pomoci dvû dálnice. Jedna od Atlantiku k
Pacifiku, druhá opaãn˘m smûrem, které by
se mírnû svaÏovaly, takÏe auta by mohla
jezdit pﬁes Kanadu bez motoru
samospádem. Na zaãátku kaÏdé dálnice
by byl v˘tah, kter˘ by vozy vytáhl do patﬁiãné
v˘‰ky. Nutno ﬁíci, Ïe jednoroÏci nikdy své
pﬁedvolební sliby nesplnili ani je neporu‰ili.
JednoroÏci se totiÏ netváﬁili, jako Ïe tyto
sliby chtûjí splnit.
Tentokrát jsem vyrazil do sídla strany
Zelen˘ch. Jako ãlovûk pohybující se

ekologicky, jel jsem do centra strany na
kole. K mému pﬁekvapení mé kolo
pﬁezdívané Modr˘ b˘k bylo jedin˘m
velocipedem v okolí. Poté co Mike Harris
zbabûle opustil tonoucí se konzervativní
loì jsem vsadil na Jima Harrise. Pﬁede
mnou tam byla novináﬁka z arabsk˘ch novin.
Jim Harris pochválil libanonskou kuchyni.
ZdÛraznil v˘znam vzdûlání a v˘chovy ve
svûtû a pﬁipomnûl, Ïe Spojené státy
spotﬁebovávají tﬁetinu svûtového
nerostného bohatství. Kritizoval velkou
spotﬁebu elektrické energie v Kanadû. Nelze
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kandiduje v oblasti, kde má proti sobû Jacka
Laytona. Jedna vûc je v‰ak jistá. Podobnû
jako Rhinos nebude to strana, která by
nesplnila sliby, protoÏe se nedostane k moci.
Pokud by se nûkter˘ z jejich kandidátÛ
dostal do parlamentu, bude to skuteãnû
zpestﬁení na jinak nudném politickém nebi.
Na rozdíl od Rhinos ostatní strany budou
muset vzít váÏnû jejich program.
Ale‰ Bﬁezina
***

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

Business

Jim Harris

neÏ souhlasit, Ïe tuto skuteãnost lze zmûnit
pouze zmûnou Ïivotního stylu. Souhlasil se
mnou, Ïe je zapotﬁebí ve mûstû více pouÏívat
kol. Toho by chtûli Zelení dosáhnout tím, Ïe
by zmûnili daÀov˘ systém. Na otázku, jestli
nemá strach z devastované ekologie, jak k
tomu do‰lo ve v˘chodní Evropû, se mi
dostalo odpovûdi, Ïe jsme v‰ichni na jedné
lodi, v které byly dvû díry: kapitalismus a
socialismus. Upozornil jsem na tragédii v
âernobylu a pan Harris pﬁiznal, Ïe
socialismus byl mnohdy hor‰í.
Na otázku, jakou mají Zelení v tûchto
volbách ‰anci se mi dostalo odpovûdi, Ïe
mají vût‰í preference neÏ NDP v posledních
volbách. Nevím, jestli se Zelen˘m podaﬁí
proniknout do parlamentu. Jim Harris

ABE
Letáky, broÏury,
jídelní lístky,
tiskoviny, vizitky.
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
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

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

416/255-3325
Mezimûstsky zdarma: 1-877-863-2478
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Rockfest 2004

ROCKFEST SLAVÍ JIÎ 5. V¯ROâÍ
Pﬁípravy na akci roku, jak se jiÏ tradiãní CS ROCKFEST USA naz˘vá, jsou v plném
proudu. Poslední víkend mûsíce srpna se opût otevﬁou brány Yorkvillského parku,
aby pﬁivítaly náv‰tûvníky jiÏ jubilejního 5. roãníku Rockfestu. Abychom se dozvûdûli
více o celé akci, spojili jsme se s organizátorem festivalu Vladimírem Flenerem,
kter˘ se pﬁed nedávnem zastavil v Chicagu, a poloÏili mu pár otázek.
JelikoÏ jde jiÏ o pát˘ roãník a vût‰ina
lidí ví, jak to bude v Yorkville vypadat,
moje první otázka je, jestli se chystají
nûjaké podstatnûj‰í zmûny oproti
oblíben˘m formátÛm z minul˘ch
roãníkÛ?
Docela jsi uhodil hﬁebíãek na hlaviãku s
tou oblíbeností rockfestovského formátu.
Podle ohlasÛ vût‰iny fanou‰kÛ není dÛvod
do toho moc ‰ahat. Jako obvykle se ale
bude zase nûco vylep‰ovat. Tentokrát
jsme se zamûﬁili na doprovodn˘ program.
Zkrátka chceme nabídnout náv‰tûvníkÛm
dal‰í moÏnosti aktivní zábavy, a to
pﬁedev‰ím sportovní. Teì jsme právû v
jednání s vedením parku, aby nám v tomto
smûru vy‰li vstﬁíc. Ale o tom se mÛÏeme
pobavit asi tak za mûsíc, aÏ bude program
pﬁipraven.
Dobﬁe, necháme to tedy na pﬁí‰tû, ale
stejnû mi nedá, abych se nezeptal na
pátek. Loni totiÏ pﬁi‰lo do parku hodnû
lidí jiÏ o den dﬁív a perfektnû se rozjeli
pﬁi muzice kapely Fru-Fru. A co letos?
Také letos oãekáváme poãetn˘ pﬁedvoj
páteãních náv‰tûvníkÛ. Proto jsme se
dohodli s populární domácí kapelou
Tampon, která rozjede zábavu a vlastnû
cel˘ Rockfest jiÏ v pátek veãer. Navíc
zkou‰íme dát dohromady amatérskou
soutûÏ ve zpûvu, nûco ve stylu “American
Idol”, aby se nikdo v pátek nenudil.
A co nám mÛÏe‰ ﬁíct o leto‰ních
kapelách? Jsou tam taháky, ale také
kapely, které nejsou moc známé.
Zaãnu od tûch znám˘ch. PraÏsk˘ v˘bûr
nemusím pﬁedstavovat. Byli tady na úplnû
prvním fesÈáku a po tom, jak senzaãnû
vystoupili, jsme se rozhodli, Ïe je sem
musíme je‰tû znovu dotáhnout. Zase by
mûli uzavﬁít sobotní veãer. Tﬁi sestry jsou
beze sporu nejatraktivnûj‰í kapelou, která
v Americe je‰tû nevystupovala. Mûli jsme
je v plánu jiÏ minul˘ rok, ale Irák nám to
pﬁekazil. PﬁedbûÏnû by Tﬁi sestry mûly
uzavﬁít cel˘ festival. Richard Müller je
jednou z na‰ich nejkontroverznûj‰ích
osobností. Jeho popularita, jak na
Slovensku, tak v âechách, neustále roste.
Ne náhodou se stal letos slovensk˘m
zlat˘m slavíkem. Queenmania bude asi
jedno z nejvût‰ích pﬁekvapení rockfestu.

Z loÀského Rockfestu

Po loÀském úspûchu skupiny Backwards,
která napodobovala Beatles, se letos
nemÛÏeme tû‰it na Queen. Hlavní zpûvák,
Peter Paul, kter˘ je ze Slovenska, je
nejlep‰ím imitátorem Freddy Mercury.
Harlej bude dal‰ím pﬁíjemn˘m
pﬁekvapením, které se definitivnû hodí na
festival. Hrají podobnou muziku jako Kabát
a urãitû dostanou fanou‰ky do varu.
Skupina HC 3 tady byla jiÏ loni a okamÏitû
si sv˘m nenamy‰len˘m pﬁístupem
vytvoﬁila poãetné divácké zázemí, tak jsme
udûlali v˘jimku a pozvali jsme je je‰tû
letos. Doctor P.P. je kapela, která velice
ãasto vystupuje se Tﬁemi sestrami a pﬁijede
na jejich doporuãení. Skupina Vega je
pravdûpodobnû nejkurióznûj‰í ze v‰ech
kapel. Je sloÏena z pacientÛ Ústavu
sociální péãe Na Skalici, kteﬁí dali
dohromady rockovou kapelu. Nûkolik let
tvrdû nacviãovali a loni vystupovali uÏ na
v‰ech velk˘ch festivalech v âechách. Jestli
se nepletu, tak dûlali i pﬁedskokana
Kabátu. Je to Ïiv˘ pﬁíklad, Ïe ãlovûk
skuteãnû mÛÏe hodnû dokázat, i kdyÏ je
nûjak˘m zpÛsobem omezen. Z domácích
kapel budou letos vystupovat jiÏ zmínûn˘
Tampon, ambiciózní Doggybag a
koloradsk˘ Randal. Tampon a Doggybag
pﬁedstavovat urãitû nemusím. Randal
pﬁijede aÏ z Denveru a podle referencí by
mûl domácí kapely perfektnû doplnit.
V˘bornû, takÏe program bude
na‰lapan˘. Je‰tû k moderátorovi
celého fesÈáku. Hodnû lidí ﬁíká, Ïe
Zdenûk Izer je bomba. Co ty na to?
To nechám na lidech. Izera jsme vybrali
právû na základû tichého prÛzkumu mezi
fanou‰ky a pevnû vûﬁíme, Ïe oãekávání
nezklame.
Myslím, Ïe by to na na‰e první setkání
asi uÏ staãilo. Dûkuji za rozhovor a
jenom na závûr by asi bylo dobré,
pﬁestoÏe je dnes Rockfest jiÏ netrpûlivû
oãekávanou akcí, pﬁiblíÏit tento festival
lidem, kteﬁí se tam chystají poprvé.
Teì moÏná budu znít jako kniha, coÏ sice
není mÛj styl, ale sám sis o to ﬁekl. âesk˘
a slovensk˘ rockfest je unikátní akce svého
druhu na Severoamerickém kontinentu.
Jsme vlastnû jediné národnostní men‰iny,
které si dokázaly vytvoﬁit, i kdyÏ pouze na

jeden víkend, takov˘ mal˘ domov
uprostﬁed této obrovské zemû. Nejhezãí
na tom je, Ïe si za to nezaslouÏíme kredit
jenom my, jako poﬁadatelé, ale hlavnû
náv‰tûvníci a fanou‰ci na‰í kultury a v‰eho,
co s tím souvisí. Úspûch rockfestu je tedy
zaloÏen nejen na vynikající muzice, jídle,
pití, moÏnostech sportovního a dal‰ího
vyÏití ve skuteãnû pûkném prostﬁedí parku,
ale hlavnû na neuvûﬁitelné atmosféﬁe, kde
je jeden ochoten radûji druhému pomoci
neÏ u‰kodit.
Na závûr pro festivalové debutanty
doporuãuji, aby si prohlédli internetové
stránky www.csworldnet.com anebo
dotazy zavolali na bezplatné ãíslo 1-877862-7973.
rockfest 04
***
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,40 CDN $
4,24 CDN $
18,52 Kã
23,58 SK
1,37 CDN $
1,64 CDN $

Toronto Star - 10.6.2004

1 CDN $
1 US $
1 EURO
100 Sk
Quick - 10.6.2004

19,14 Kã
26,00 Kã
31,33 Kã
78,55 Kã
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Koalícia zvíÈazila
pri úãasti 17 % voliãov
BRATISLAVA -sme- Slovensko dosiahlo
v nedeºu smutn˘ európsky rekord v
historicky najniÏ‰ej úãasti volieb do
Európskeho parlamentu, keì pri‰lo len
16,96 percenta voliãov.
Tri vládne konzervatívne strany SDKÚ,
KDH a SMK sú napriek tomu spokojné a
hovoria o víÈazstve, lebo získali 8 kresiel,
k˘m dve opoziãné, Smer a HZDS len 6.
Vládna liberálna ANO nedosiahla ani 5
percent potrebn˘ch na zisk aspoÀ
jedného kresla.
Sociológovia upozorÀujú, Ïe pri takej
nízkej úãasti nemoÏno hovoriÈ o víÈazoch
a porazen˘ch, pretoÏe aÏ 83 percent
voliãov sa vôbec nevyjadrilo.
Extrémne nízku úãasÈ na hranici
ignorancie volieb tvrdo kritizovala
Európska únia. “V˘sledky volieb na
Slovensku boli pre nás veºk˘m
sklamaním,” povedal SME hovorca
Európskeho parlamentu David Harley.
Podobn˘m jazykom komentovala úãasÈ
na Slovensku aj Európska komisia.
“Nie je to ani dobr˘ signál, ani dobrá
vizitka pre novú ãlenskú krajinu,” povedal
vãera slovensk˘ eurokomisár Ján Figeº.
Únava zo ‰tyroch volieb v krátkom ãase
za sebou nám podºa neho nemôÏe slúÏiÈ

ako ospravedlnenie.
“Európske in‰titúcie, ale aj politické
strany na Slovensku musia niesÈ
zodpovednosÈ. Nechceme nikoho
konkrétneho viniÈ, ale musíme sa z tejto
nízkej úãasti pouãiÈ, aby sa uÏ v
budúcnosti nieão podobné neopakovalo,”
povedal Harley.
Francúzsky politológ Jacques Rupnik
povedal, Ïe “z v˘sledkov vidieÈ, Ïe vo
vzÈahu k únii prevláda ºahostajnosÈ a
nezáujem”.
Strany úspe‰né v eurovoºbách

SOS) 0,50; SdruÏení nestraníkÛ (SN)
0,50; Za zájmy Moravy ve sjednocené
Evropû (ZZMVSE) 0,39; Strana zdravého
rozumu 0,27; Strana pro otevﬁenou
spoleãnost 0,23; Konzervativní strana
0,21; Koruna ãeská 0,19; Masarykova
demokratická strana 0,18; Dûlnická
strana 0,18; Humanistická aliance 0,17;
Helax-Ostrava se baví 0,14; Národní
koalice 0,12; Strana obãanÛ republiky
âeské 0,11; V. KoÏen˘-Obãanská
federativní demokracie 0,08; Strana práce
0,07; Strana demokratického socialismu
0,07; Svobodní 0,05; V‰eobecná
Poãet získan˘ch hlasov a poãet mandátov
obãanská strana 0,03.
SDKÚ
119 954
3
Rozdûlení mandátÛ; Celkem 24; ODS
HZDS
119 582
3
9; KSâM 6; SNK-ED 3; KDU-âSL 2;
Smer
118 535
3
âSSD 2; Nezávislí 2.
KDH
113 655
3
***
SMK
92 927
2
Na voºbách sa zúãastnilo 16,96
16.6. 2004
percenta oprávnen˘ch voliãov.
Do paláca sa nasÈahoval
***

tretí prezident
Koneãné v˘sledky voleb do BRATISLAVA -sme/IGOR STUP≈ ANEvropského parlamentu v âR Tretí slovensk˘ prezident Ivan Ga‰paroviã

ODS 30,04; KSâM 20,26; SdruÏení
nezávisl˘ch -Evrop‰tí demokraté (SNKED) 11,02; KDU-âSL 9,57; âSSD 8,78;
Nezávisl˘ (NEZ) 8,18; Strana zelen˘ch
3,16; Unie liberálních demokratÛ (ULD)
1,69; Prav˘ bok (PB) 1,17; Nezávislá
iniciativa (NEI) 0,71; Republikána M.
Sládka (RMS) 0,67; Balbínova poetická
strana (BPS) 0,59; Stana za Ïivotní jistoty
(SÎJ) 0,51; Strana venkova SOS (SV

IVANA WELLS
SALES REPRESENTATIVE

REAL ESTATE EXPERIENCE SINCE 1980
Specializing in West Toronto & Mississauga

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

na slávnostnej schôdzi parlamentu zloÏil
ústavou predpísan˘ sºub a oficiálne sa
na najbliÏ‰ích päÈ rokov ujal úradu.
SlávnosÈ bola skromnej‰ia ako pred
piatimi rokmi a odohrala sa bez úãasti
zahraniãn˘ch prezidentov.
“Inaugurácia bola dôstojná. Som
spokojn˘ a moje prvé kroky? Bude to
cesta do Martina, kde sa pôjdem s
premiérom a zástupcom parlamentu
rozlúãiÈ s vojakmi padl˘mi v Iraku,”
povedal Ga‰paroviã po príchode do
prezidentského paláca.V inauguraãnom
prejave pred poslancami povedal svoje
krédo, podºa ktorého chce ÏiÈ a pracovaÈ:
Myslím národne, cítim sociálne. PoloÏil si
tieÏ viacero otázok: kedy bude lep‰ie, ãi
si ctíme obãana, alebo kam sa bude
uberaÈ Európska únia. Zmienil sa o
problémoch energetickej a potravinovej
sebestaãnosti, poºnohospodárstva,
oslabenej vedeckov˘skumnej základne,
o problémoch mal˘ch a stredn˘ch

Petr ChudoÏilov: Radio Bohnice

Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin
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podnikateºov, nedôslednej starostlivosti
o chor˘ch a prestarnut˘ch ºudí ãi
kriminalite. Poìakoval sa tieÏ svojim
predchodcom Rudolfovi Schusterovi a
Michalovi Kováãovi za v‰etko pozitívne,
ão urobili pre dobré meno Slovenska.
Politici
boli
pri
hodnotení
Ga‰paroviãovho prvého prezidentského
prejavu zdrÏanliví. “âas ukáÏe, uvidíme,”
povedal stroho ‰éf SMK Béla Bugár.
Podpredseda HZDS Milan Urbáni oznaãil
prejav za ob‰írny a aj on poznamenal, Ïe
treba poãkaÈ na prvé kroky hlavy ‰tátu.
***

Bratislava predbehla Prahu je drah‰ia
Bratislava-sme (tc)-V zozname
najdrah‰ích miest sveta sa aj tento rok na
prvé miesto zapísalo japonské Tokio, na
druhom mieste je Lond˘n, tretia je
Moskva. V prvej päÈdesiatke sa
umiestnila aj Bratislava, ktorá predbehla
jednu z najdrah‰ích metropol v regióne Prahu. Po Budape‰ti sa Bratislava stala
pre cudzincov najdrah‰ím hlavn˘m
mestom nov˘ch krajín Európskej únie.
Podºa ankety denníka SME sa v‰ak
niektor˘m cudzincom, ktorí na Slovensku
pracujú, nezdá Bratislava taká drahá.
“Pre Nemcov je Slovensko stále lacné, aj
keì niektoré ceny sa uÏ pribliÏujú
nemeck˘m,” hovorí Thomas z Mníchova.
Za vysoké nepovaÏuje ceny v Bratislave
ani poºsk˘ novinár. Lacné je pre cudzincov
najmä stravovanie sa v re‰tauráciách.
***
17.6.2004

V Martine pochovali ‰tyroch
vojakov
MARTIN-sme/DANIEL VRAÎDA-V
kasárÀach Práporu okamÏitej reakcie v
Martine sa vãera príbuzní a najvy‰‰í
predstavitelia ‰tátu rozlúãili so ‰tyrmi
slovensk˘mi vojakmi, ktorí 8. júna
zahynuli v misiách v Iraku a na Cypre.
Rotn˘ Peter Dinga, ãatár Vladimír
Simonides, ãatár Miroslav FrkáÀ a rotn˘
Miroslav Hru‰ka boli zároveÀ pov˘‰ení in
memoriam
a
dostali
vysoké
vyznamenania.
Aj po prv˘ch stratách chcú slovenskí
vojaci v Iraku zostaÈ. “Náãelník
generálneho ‰tábu Cerovsk˘ mi povedal,
Ïe sa p˘tali vojakov, ãi chcú zotrvaÈ v
Iraku. Údajne v‰etci odpovedali, Ïe áno,”
povedal vãera prezident Ivan Ga‰paroviã.
Ga‰paroviãova cesta do Martina bola
prvou oficiálnou po utorkovej inaugurácii.
“Ak sa zl˘m zaãína, dobr˘m sa konãí.
Som presvedãen˘, Ïe aj táto tragická
udalosÈ bola posledná,” povedal.
Premiér Mikulá‰ Dzurinda povedal, Ïe
odchod vojakov z Iraku by bol katastrofou
nielen pre irack˘ ºud, ale aj pre región.
“Ak chceme, aby hrozieb bolo menej, ak
sa chceme aj my Slováci cítiÈ bezpeãnej‰í,
tak by sme vojakov nemali sÈahovaÈ,”
povedal krátko po smútoãnom
ceremoniáli.
Opozícia chce o slovenskej misii rokovaÈ
v parlamente. Robert KaliÀák zo Smeru
sa nevyjadril jednoznaãne za stiahnutie
vojakov, bude v‰ak spolu s kolegami
poÏadovaÈ ich väã‰iu ochranu. “Myslím
si, Ïe je moÏné eliminovaÈ riziko viac, ako
doteraz.”
Vojaci pri irackom meste Suvajra,
pribliÏne 150 kilometrov od základne,
zahynuli po explózii likvidovanej munície,
ktorú zrejme zasiahol mínometn˘ granát.
Miroslav Hru‰ka podºahol na Cypre
ÈaÏk˘m zraneniam, ktoré mu spôsobila
vrtuºa helikoptéry.
***
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Pﬁed sto lety bojovalo se za osmihodinovou pracovní dobu. Vzhledem k tomu, Ïe ãlovûk by mûl k naãerpání nov˘ch sil sedm
aÏ osm hodin prospat, po odeãtení ãasu potﬁebného k cestû do zamûstnání a z nûj domÛ, ãasu nezbytného k jídlu, nûco k
zábavû a sebevzdûlání - byl to více neÏ oprávnûn˘ poÏadavek.
Pokrok a rozvoj, alespoÀ ve vyspûlej‰ích
Nechci tady uvádût vûci zcela zﬁejmé a nebezpeãno. Pﬁitom sestry nelze
zemích, pak umoÏnil, aã v míﬁe pﬁekvapivû samozﬁejmé. Dle jist˘ch dne‰ních trendÛ absolutnû z niãeho vinit! Jakou jinou
malé, sníÏení tohoto poÏadavku. Na 36 ãi v‰ichni jsme si rovni a v‰ichni stejnû obranu mají takto postiÏené pracovnice
37.5 poÏadovan˘ch pracovních hodin v schopní, jen pﬁíleÏitost k uplatnûní je a pracovníci neÏli pokusit se situaci zlep‰it
t˘dnu. Vezmeme-li v úvahu ten dlouh˘ rozdílná, nejsou si rovny rÛzné profese, stávkou? A opût, aÈ je jejich poÏadavek
ãas, kter˘ od onûch prvních poÏadavkÛ zamûstnání. Li‰í se nezbytností sebeoprávnûnûj‰í, k úhonû pﬁichází
zbavit pracovní pomûr otroctví od slunka vynaloÏeného k tomu vzdûlání, mírou nevinn˘ obãan, aÈ uÏ stávkuje
do slunka uplynul, je takov˘ zisk pﬁibliÏnû v‰eobecné v˘znamnosti pro spoleãnost, zdravotnick˘ personál nebo zamûstnanci
deseti pracovních hodin t˘dnû nároãností fyzickou, du‰evní, mírou trajektu, velkoobchodÛ, veﬁejné dopravy
odpovídající rozvoji technologie a zodpovûdnosti, jeÏ se s tou ãi onou prací ãi odvûtví jin˘ch.
Nezdá se, Ïe tato stávková svízel dá se
techniky, k níÏ v prÛbûhu té dlouhé doby spojena.
do‰lo? Myslím, Ïe nikoli.
Zdá se mi, Ïe právû rozdílná síla rÛzn˘ch rozumnû vyﬁe‰it. Snad jen zodpovûdnû a
Navzdory tomu, Ïe kapitalistick˘ unií a jejich vedení pramálo bere tuto fundovanû vypracovan˘m vyhodnocením
spoleãensk˘ systém je dalek dokonalosti skuteãnost na vûdomí. Tím se stává, Ïe pracovních ãinností ze shora uveden˘ch
a absolutní spravedlnosti ke kaÏdému, i v dochází k disproporcím mezi uniov˘mi hledisek a parametrÛ, a v˘sledek
nûm do‰lo k zavedení mnoha opatﬁení, platy v rÛzn˘ch uniích a platy povaÏovat za smûrnici, jejíÏ dodatky
zaji‰Èujících zamûstnanci jistá práva, zamûstnancÛ v unii neorganizovan˘ch. zdÛvodÀovaly by jen dal‰í zmûny, jaké s
návdavkem k délce pracovní doby.
Dosáhnout v‰eobecné spokojenosti a plynoucím ãasem provází v˘voj v kaÏdé
Nemalou zásluhu na tom, Ïe ve spravedlnosti v odmûnû za tu ãi onu spoleãnosti.
vyspûl˘ch zemích toho bylo v podstatû práci, je úkol nelehk˘. Unioví pﬁedáci v Je to nejspí‰ my‰lenka zcestná a zcela
dosaÏeno, mají odbory. Myslím, Ïe s pﬁeváÏné vût‰inû pﬁípadÛ uÏívají stávky utopická ba smû‰ná. Leã poãítaãová
tímto stanoviskem nelze pﬁíli‰ jako nástroje k dosaÏení poÏadavkÛ (aÈ technika uÏívána je dnes ve v‰ech
argumentovat. Ony zaji‰Èovaly, aby uÏ tyto jsou více nebo ménû oprávnûné) oborech lidské ãinnosti, jak blahodárn˘ch
pracovní podmínky a mnohdy i platy jen v nejkrajnûj‰ím pﬁípadû. Pokud ale tak nekal˘ch ... proã tedy nikoli ve vûcech
zamûstnancÛ byly pﬁijatelné.
dojde ke stávce, tato zbraÀ v rukou naprosto univerzálního zájmu spravedlivé
Ale jak plynul ãas, zaãalo se mûnit stávkujících obrací se, Ïel, ‰patn˘m odmûny za vykonanou práci dûlníkÛ,
pÛvodní poslání, docházelo k smûrem - proti absolutnû nevinné a drtivé rolníkÛ ba i pracující inteligence, abych
administrativním zmûnám a k rozdílÛm vût‰inû obãanÛ. Ti pak strádají uÏil nám známé terminologie? Snad by
mezi jednotliv˘mi uniemi rÛzn˘ch oborÛ nepohodlím, nezbytností zmûnit plán, nemusel b˘t opominut ani zákon poptávky
ãinnosti. Organizace rozbujela, újmou na zdraví a velmi ãasto mírnou a nabídky, teoreticky nejhlavnûj‰í to zákon
administrativy pﬁibylo, a s tím devalvací sv˘ch pﬁíjmÛ, neboÈ úspû‰nû kapitalistického hospodaﬁení ...
Vladimír Cícha (kvûten 2004)
promûÀovala se prapodstata a smysl skonãená stávka znamená témûﬁ vÏdy
***
odborÛ. Stalo se, co se mohlo oãekávat, zdraÏení. AÈ sluÏeb nebo zboÏí.
Ïe se stane. âlenstvem poãetnûj‰í unie
Nelze vinit pouze unie. Takov˘m
zaãaly prosazovat svá práva pﬁípadem je nedávná stávka
vehementnûji neÏ unie sdruÏující men‰í zamûstnancÛ ve zdravotnictví (sem
poãet zamûstnancÛ. V procesu postupem nespadala profesionální asociace sester
ãasu ponûkud se zapomnûlo brát zﬁetel registrovan˘ch, R.N.) Do‰lo k
na nûkolik podstatn˘ch faktorÛ, t˘kajících pozoruhodnému extrému, kdy plat
se vykonávané práce a co nejzaslou- praktick˘ch zdravotních sester s licencí
Ïenûj‰í odmûny za ní.
(L.P.N.) byl v Britské Kolumbii sníÏen o
15% a stávka byla provinãní vládou
ukonãena. A souãasnû s tímto opatﬁením
tyto velmi zdatné zdravotní sestry jsou
Jan a Dianne Hankovi
nuceny absolvovat vzdûlávací kurzy ve
vystoupí spolu s Gypsygrass
svém volném ãase, jejich zodpovûdnost
na Markham Festival Main Street
se zvy‰uje, zatímco plat, zcela v rozporu
18. ãervna 2004 od 18:00 do 20:30
k logice, je sniÏován! Plánovan˘m
***
trendem je zaﬁadit je na místo sester
The Distillery District
registrovan˘ch a tyto propustit.
27. ãervna 2004 od 11:00 do 16:00
Rychlokva‰né pﬁe‰kolování ale jiÏ pﬁiná‰í
***
smutné v˘sledky, mnoÏí se pﬁípady
Unionville - Main Street
medikálních chyb a na mnoh˘ch
1. ãervence 2004 v 13:00
oddûleních zaãíná b˘t pro pacienta

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

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

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

V‰e nejlep‰í
âeskému a Slovenskému dni
2004
pﬁeje

PROCK INSURANCE
BROKERS LTD.

V‰eobecné poji‰tûní
102 Benson Avenue, Toronto, Ont. M6G 2H8

Tel.: (416) 651-7837

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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Mlad˘ pianista hrál bravurnû Leo‰e Janáãka
Rozhovor s manaÏerkou Antonína Kubálka Jarmilou Gro‰kovou

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 v˘pravnou
romantickou pohádku

O SVATEBNÍ KRAJCE
s pﬁíbûhem o neposlu‰né princeznû, které se pﬁestala
lepit na paty, kdyÏ pochopila, Ïe strÛjcem svého osudu
je pouze ona sama. PÛvodní pohádka v níÏ je filosofické
téma o smyslu lidského osudu zpracováno s vtipem,
humorem a nadsázkou. KaÏd˘ má takov˘ osud, jaké
jsou jeho skutky. Stejnû jako ha‰teﬁivá princezna
Svatava, která své sestﬁe Ladû i své královnû-babiãce
zpÛsobuje velké starosti do okamÏiku, kdy se objeví její
Osud v podobû o‰klivého, do hadrÛ odûného mladíka. A
zaãnou se dít kolem milé Svatavy podivné vûci...
V reÏii J. Chlumského hrají K. Issová, M. Bahúl, B.
Turzonovová, P. KﬁíÏ, J. ·tûpniãka, R. Holub
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

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

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@rogers.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CS KNIHA®
(Distributor ãesk˘ch a slovensk˘ch knih)
Více neÏ 1000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû. Novinka - zvukové knihy
na audio kazetách a CD.
"POUÎIJTE TENTO INZERÁT JAKO 10% SLEVU NA VA·I OBJEDNÁVKU"

O katalog nabízen˘ch knih a celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free:
Tel & fax:
e-mail:
adresa:
web page:

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

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

Jak jste pﬁi‰li na to, Ïe pianista z Kanady
bude pﬁedstavovat v âeské republice
mladé umûlce?
V loÀském roce se poprvé uskuteãnily
Mezinárodní klavírní kurzy, kter˘m propÛjãil
své jméno Mistr Antonín Kubálek. Nikdo, ani
pianista netu‰il, Ïe do Zlat˘ch Hor, kde se
narodila matka Franze Schuberta, kam pﬁijeli
za zdravím vûhlasn˘ spisovatel Franz Kafka
a Leo‰ Janáãek zde dokonãil svou operu
·árka, pﬁijedou mladí klavíristé, nad jejichÏ
v˘kony bude Ïasnout i profesor hudební ‰koly
Glenna Goulda pﬁi Královské konzervatoﬁi v
Torontu Antonín Kubálek.Vyuãující lektoﬁi
kurzu se dohodli, Ïe by nebylo marné dát
‰anci jednomu z mlad˘ch frekventantÛ kurzu,
a to pﬁedstavit se po boku svûtovû uznávaného
pianisty Antonína Kubálka. „Los“ padl na
studenta brnûnské konzervatoﬁe Davida
Schmieda, kter˘ pochází ze Zlína.
MÛÏete ﬁíci na‰im ãtenáﬁÛm nûco více o
Davidu Schmiedovi?
Klavírista se narodil pﬁed dvaceti lety. Prvními
muzikantsk˘mi krÛãky ho provázela uãitelka
Základní umûlecké ‰koly ve Zlínû Eva
Hanaãíková. Po sloÏení absolventsk˘ch
zkou‰ek na brnûnské konzervatoﬁi se mu
otvírá klavírní svût prostﬁednictvím prof. Renaty
Bialasové, která ho úspû‰nû dovedla aÏ k
absolutoriu. Nedávno mûli moÏnost milovníci
váÏné hudby sly‰et v Brnû jeho excelentní
v˘kon pﬁi interpretaci koncertu Edwarda
Griega pro klavír a orchestr. Shodou okolností
s tímto dílem absolvoval pﬁed mnoha lety také
Mistr Antonín Kubálek, ov‰em s tím rozdílem,
Ïe ho doprovázel Symfonick˘ orchestr
âeskoslovenského rozhlasu. David se musel
spokojit se Symfonick˘m orchestrem
brnûnské konzervatoﬁe.
Mladého umûlce pro spoluúãinkování s
Antonínem Kubálkem jste tedy mûli, ale
jak jste chtûli nároãn˘ projekt uskuteãnit?
Víme, Ïe v dne‰ní dobû se málokdo
odhodlá k tomu, aby podpoﬁil kulturní
projekt?
To máte naprostou pravdu. Kdybych poÏádala
o podporu fotbalového utkání, myslím, Ïe
bych nevûdûla, co si poãít s mnoÏstvím
finanãních prostﬁedkÛ. Tak mi totiÏ odpovídají
oslovené firmy - my podporujeme sport anebo
„v lep‰í míﬁe nemocné“. Na‰tûstí se pﬁed námi
r˘soval Rok ãeské hudby a to byla pﬁíleÏitost
pro podání Ïádosti o pﬁidûlení grantu.
Ministerstvo kultury se opravdu rozhodlo
podpoﬁit ná‰ projekt, za coÏ mu velmi
dûkujeme. Hlavním podporovatelem celého
turné v‰ak byla firma FENIX GROUP a.s. se
sídlem v Jeseníku. Nesmíme, ale zapomenout
i na dal‰í, a to na F. Tomá‰e Kolowrata,
Gastro Îofín, Templáﬁské sklepy âejkovice,
Mûsto Zlín, Mezinárodní festival pro dûti a
mládeÏ ve Zlínû, grafické studio HITBOX Brno,
Irenu ·imkovou z Cerekvice nad Louãnou,
Mûstskou ãást Praha l, âesk˘ rozhlas,
magazín DÁMA a ãtrnáctidenník Sattelite
Kanada.
Která mûsta v âeské republice mûla tu
ãest pﬁivítat svûtovû uznávaného pianistu
Antonína Kubálka?
Turné zaãalo v hlavním mûstû v sále
Bohuslava MartinÛ na Hudební fakultû
Akademie múzick˘ch umûní v Praze a to 24.
kvûtna. Mûli jsme to ‰tûstí, Ïe zá‰titu pﬁevzal
Mistr Josef Suk (slavnostního veãera se
zúãastnil spoleãnû se svou chotí). Koncert
podpoﬁil také starosta Mûstské ãásti Praha l
Vladimír Vihan, jenÏ se zaslouÏil o propagaci
na internetovém serveru Prahy 1. Kromû
Antonína Kubálka vystoupili studenti HAMU v
Praze Helena Chytrová, Karolína RÛÏková a
Petr Melí‰ek. Z Prahy jsme se pﬁesunuli do
Brna, kde se ve spolupráci s âeskou hudební
radou uskuteãnil v Besedním domû klavírní
recitál Antonína Kubálka. Z jihu Moravy jsme
se poté vydali na její sever, a to do Jeseníku,
kde se témûﬁ na den pﬁesnû pﬁed dvûma lety
poprvé Antonín Kubálek pﬁedstavil. Poslední
plánovan˘ koncert ve Zlínû se bohuÏel
neuskuteãnil.
Jaké skladby mûli moÏnost milovníci váÏné
hudby v rámci turné sly‰et?

Samozﬁejmû, Ïe ãeské. Ani jinak by to
nemohlo b˘t, vÏdyÈ jsme tento rok vzdávali
hold velikánÛm ãeské hudby. Sály v Praze,
Brnû a Jeseníku se neslo dílo Josefa Suka,
Vítûzslava Nováka, Bedﬁicha Smetany,
Antonína Dvoﬁáka a Leo‰e Janáãka. Dovolím
si zmínit jednu zajímavost: Vzpomínky
Vítûzslava Nováka hrál Antonín Kubálek v
roce 1950 a od té doby poprvé aÏ letos. Sám
ﬁekl, Ïe nemÛÏe pochopit, jak je mohl v 17
letech hrát, kdyÏ teì mu dají tolik práce.
Kromû veﬁejného vystoupení ãekaly
Antonína Kubálka po dobu jeho pobytu v
âeské republice také dva workshopy?
MÛÏete nám k nim nûco ﬁíci?
Velice ráda. Doprovázela jsem Antonína
Kubálka, a tak mám moÏnost srovnání. Co se
t˘ãe „praÏské v˘uky“, ráda bych touto cestou
podûkovala docentu Miroslavu Langerovi z
HAMU, bez nûhoÏ by první workshop nebyl.
Antonínu Kubálkovi se pﬁedstavili tﬁi studenti
Hudební fakulty, a to se skladbami J. Brahmse,
J. Suka a J. S. Bacha (Hana Volková, Markéta
Tymlová a Miroslav. Riedlbauch). Na mou
otázku, jak na nû zapÛsobil Antonín Kubálek,
mi odpovûdûla jedna ze studentek - „Jeho
pﬁipomínky byly vûcné a konkrétní“.
Dal‰í mistrovská tﬁída se uskuteãnila na
brnûnské konzervatoﬁi. Antonína Kubálka
pﬁijal ﬁeditel této ‰koly Pavel Kyncl. V˘uka
byla peãlivû pﬁipravena klavírním oddûlením
konzervatoﬁe a studenti si pro Mistra pﬁipravili
dílo J. Suka (Lucie Czajkowská), L. V.
Beethovena (Elisabeth Getachewová), D.
Scarlattiho (Iva Barto‰ová), F. Chopina
(Ladislava DoleÏel) a L. Janáãka (Miroslav
Míã).
Pokud se nem˘lím, David Schmied je
posluchaãem brnûnské konzervatoﬁe a
právû studenti této ‰koly tvoﬁili polovinu
frekventantÛ kurzu Antonína Kubálka ve
Zlat˘ch Horách v loÀském roce, Ïe?
Ano, máte pravdu. Musím ﬁíci, Ïe citovan˘
workshop byl jejich dílem. ·íﬁili takové zvûsti
o mistrovství pianisty Antonína Kubálka, Ïe
profesorsk˘ sbor hoﬁel nedoãkavostí, aby
poznal Mistra blíÏe. Z toho dÛvodu se také v
odpoledních hodinách uskuteãnila beseda.
Jaké otázky kladli studenti, co je nejvíce
zajímalo?
Mladé lidi, kteﬁí studují, zajímá nejvíce, jaké
mají podmínky jejich kolegové v Kanadû. A
mohu Vám ﬁíci, Ïe mnozí pﬁítomní byli rádi, Ïe
jsou v âesku. Studium na konzervatoﬁích v
Kanadû je totiÏ vût‰inou ﬁízeno tím, kolik si
kdo mÛÏe dovolit investovat. Pﬁijímají se
studenti, kteﬁí mnohdy sv˘m v˘konem
nedosáhnou prÛmûru. Dal‰í otázky se t˘kaly
Kubálkova pﬁechodu do Kanady v roce 1968,
jak a kdo mu podal pomocnou ruku v cizí
zemi, jaké to bylo po jeho návratu do vlasti po
23 letech atd. KdyÏ dovolíte., k besedû na
konzervatoﬁi bych se ráda vrátila v nûkterém
z dal‰ích rozhovorÛ,. Byla by ‰koda, kdybych
v‰e, co jsem si zaznamenala, nemohla sdûlit
ãtenáﬁÛm Va‰eho ãtrnáctideníku.
Stalo se bûhem turné nûco, co vyvedlo
Mistra z míry?
V˘kon kaÏdého muzikanta je pﬁímo úmûrn˘
kvalitû hudebního nástroje. V na‰em pﬁípadû
tedy klavíru. V Jeseníku nastala témûﬁ kuriózní
situace. KdyÏ Mistr pﬁed ãasem hrál v
Jeseníku, mûl problémy s „naladûním“ kﬁídla
v Kapli, kde se také konal leto‰ní koncert. JiÏ
pﬁedem proto upozorÀoval na to, aby se
podobn˘ nedostatek neopakoval jinak, Ïe
odmítne vystoupit. Pronajímatel, tj. Mûstská
kulturní zaﬁízení, nás informovala, Ïe stav
nástroje konzultoval s ﬁeditelkou ZU· a ta
prohlásila, Ïe je naprosto v poﬁádku. BohuÏel
nebylo tomu tak. Musel pﬁijít ladiã a dát klavír
do poﬁádku. Podle jeho slov tento klavír byl
ladûn naposledy v lednu. K tomu se nedá nic
dodat.
Nad praÏsk˘m koncertem pﬁevzal zá‰titu
Mistr Suk, kter˘ se také se svou chotí
koncertu zúãastnil. Mûli jste moÏnost
potkat i jiné mediálnû známé osobnosti?
V sále Bohuslava MartinÛ jsme mohli vidût
hereãku Gabrielu Vránovou, scénáristu a
dramaturga âT Jiﬁího Bednáﬁe, bratry Ivana a
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Pavla Smetáãkovy, ak. malíﬁe Zby‰ka Siona,
skladatele filmové hudby Milana Kymliãku a
dal‰í. Kromû znám˘ch tváﬁí se koncertu
zúãastnili pﬁátelé z Kanady, kteﬁí Antonína
Kubálka osobnû znají a náhodou byli na
náv‰tûvû Prahy. Pozvání pﬁijal také Petr P.
Formánek - The Canadian Chamber of
Commerce in the Czech Republic. Omluvil se
kanadsk˘ velvyslanec, jenÏ byl v této dobû
sluÏebnû mimo âeskou republiku.
Mistr Kubálek je v Kanadû velmi cenûn.
Jak je to v âeské republice?
Víte, máme velk˘ dluh vÛãi tûm,. kteﬁí v
‰edesát˘ch letech emigrovali do zahraniãí a
to je i pﬁípad Antonína Kubálka. Není jen vinou
mlad˘ch lidí, Ïe jim jeho jméno nic neﬁíká. Je
to prohﬁe‰ek nás star‰ích, pedagogÛ, a to
nejen umûleck˘ch ‰kol. Ti by mûli mít zájem
na tom, Ïe díky takov˘m, jako je Antonín
Kubálek, se o na‰í malé zemi hovoﬁí daleko
za oceánem.
Zmínila jste se, Ïe firmy nerady podporují
kulturní projekty. Vás a turné Antonína
Kubálka podpoﬁila spoleãnost, která sídlí
v Jeseníku. Proã?
Ing. Cyril Svozil, pﬁedseda pﬁedstavenstva
akciové spoleãnosti, podporuje koncerty
váÏné hudby poﬁádané Umûleckou agenturou
J+I nûkolik let. (Jeho firma také podpoﬁila 1.
roãník Mezinárodních klavírních kurzÛ ve
Zlat˘ch Horách v roce 2003.) Osobnost Mistra
Kubálka oslovila Ing. Svozila natolik, Ïe zaﬁadil
jeho koncertní turné do oslav 15 let trvání
firmy FENIX GROUP a.s., které vyvrcholí v
Praze v ãervenci 2005. Antonín Kubálek by
mûl b˘t opût u toho. Tentokrát se Symfonick˘m
orchestrem âeského rozhlasu.. Fenix je
partnerem mnoha kulturních projektÛ. Ing.
Cyril Svozil je skvûl˘ podnikatel a myslím, Ïe
by si zaslouÏil, kdyby Va‰e noviny otiskly jeho
vyjádﬁení k turné Antonína Kubálka. Tady je.
Velmi ãasto jsem dotazován, proã na‰e firma
soustﬁedí svou podporu pﬁedev‰ím na aktivity
dûtí a mládeÏe.
Dospívání není pouze krásn˘m a
bezstarostn˘m obdobím, je souãasnû i

Music
obdobím velmi kﬁehk˘m, provázen˘m
mimoﬁádn˘mi riziky, kdy se v podstatné míﬁe
a ve velmi krátkém období rozhoduje o
budoucnosti jedince , o tom jestli se vydá
nároãnou cestou hledání, tvoﬁivosti,
vzdûlávání se a tvrdé práce, nebo sklouzne
do pohodlnosti a rutiny poznamenané pocity
permanentní nespokojenosti, závisti a
negativismu.
Vzhledem k tomu, Ïe nikdo z nás nepochybuje
o vy‰‰í kvalitû Ïivota ve spoleãnosti tvoﬁené
lidmi vzdûlan˘mi, v˘konn˘mi a kreativními ,
snaÏíme se i na‰imi skrovn˘mi silami právû o
jejich v‰emoÏnou podporu.
Pevnû vûﬁíme, Ïe poﬁádání obdobn˘ch
‰piãkov˘ch akcí není pro v‰echny zúãastnûné
jen hlubok˘m umûleck˘m záÏitkem, ale pro
mnohé mÛÏe b˘t i motivací a pﬁíkladem
hodn˘m následování.
Cyril Svozil
pﬁedseda pﬁedstavenstva
Jste vydavatelkou knihy Dûti neklidné
Evropy, ve které je Ïivotní pﬁíbûh pianisty
Kubálka. Máte nûjaké nové plány
související s Mistrem Kubálkem?
Osobnost Antonína Kubálka je natolik
zajímavá, Ïe mám v úmyslu zrealizovat vydání
nástûnného kalendáﬁe, kde by hlavním
mottem byl Antonín Kubálek a jeho láska k
Praze. Ráda bych, aby kalendáﬁ byl
dvojjazyãn˘, to je v angliãtinû a ãe‰tinû. V
ãervenci se Antonín Kubálek vydá s fotografem
do star˘ch praÏsk˘ch zákoutí, do míst, která
nejvíce miluje, aby vznikla rozsáhlá
fotoreportáÏ, z níÏ budeme vybírat pro citovan˘
kalendáﬁ. To ov‰em není v‰e. Chtûla bych u
pﬁíleÏitosti jeho Ïivotního jubilea, kterého se
doÏije v pﬁí‰tím roce, zrealizovat v˘stavu
fotografií s Antonínem Kubálkem, a to nejen z
Prahy, ale také z Mezinárodních klavírních
kurzÛ, jeÏ nesou jeho jméno. Realizace je
úmûrná podpoﬁe sponzorÛ, pro které je to
pﬁíleÏitost prezentace nejen v âeské republice.
Dûkuji za rozhovor.
JBG
***
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SLOVAKOTOUR

Zloãiny mocn˘ch proti vlastnímu národu

Dal‰í pﬁíbûh ze série 30 pﬁípadÛ zloãinÛ mocn˘ch je v dopise paní Marie ÎiÏkové z
Prachatic. Paní ÎiÏková je potomkem slavného rodu ÎiÏkÛ. Ve svém dopise z 10.
dubna 1992 odváÏnû naz˘vá události prav˘mi jmény. Tento dopis obdrÏel prezident
republiky, ministr Dlouh˘, premiér Klaus, politická strana KAN, poslanecká snûmovna
a SdruÏení H-21.
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!
zemﬁeli ve vzájemném objetí s JeÏí‰em
VáÏení pánové,
martyrium rolníkÛ padesát˘ch let lze Kristem nad hlavou a s rÛÏencem v ruce.
pﬁirovnat ke genocidû, neb tato bol‰evická Tak skonãili moji rodiãe, kulaci, ale my se
hrÛzovláda má na svûdomí tisíce ÏivotÛ, sestrou jsme nemûly Ïivot o nic lehãí. Tento
zniãené zdraví, tragédie tisícÛ rodin a cejch tenkrát pﬁidûlen˘ mne pronásledoval
cel˘ Ïivot.
vyhlazení selského stavu.
Mlad‰ím generacím to mnoho neﬁíká, VáÏení pánové, pﬁijaté a pﬁipravované
protoÏe tato zvûrstva zÛstávala po desetiletí zákony na zmírnûní a odstranûní kﬁivd
zámûrnû zamlãována. Strach a hrÛza jímala minulého reÏimu neﬁe‰í na‰e problémy od
vût‰inu národa. Lidská práva a dÛstojnost základu. Nevypoﬁádávají se s minulostí v
ãlovûka byla v˘sadou Gottwaldovsk˘ch podstatû, ne pomstou ale spravedliv˘mi
aktérÛ. Komunistick˘ teror má b˘t proklet tresty tûm, kteﬁí toto utrpení selského lidu
na vûãné ãasy!! Gestapácké zrÛdnosti zavinili. Nepotrestaná zla a loupeÏe na
E-mail: travel@slovakotour.com
páchané na bezbrann˘ch rolnících! Kolik vlastním národu jsou v rozporu s právem
surovosti, bezpráví a poníÏení musel kaÏdé civilizované spoleãnosti. Zákony,
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
venkovsk˘ ãlovûk vytrpût je neuvûﬁitelné které jste vydali, nás, jednou oloupené,
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
znovu okrádají, coÏ je neodpustitelné.
ale skuteãné.
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Ten kdo si pﬁivlastÀuje cit a pochopení pro Kﬁivda na nás spáchaná se jen znásobuje.
Fax: (416) 867-8657
humanitární právo nápravy, nemÛÏe pﬁece To je konec dopisu, kter˘ jsme zkrátili.
mlãet, jak se dnes tehdy spáchané kﬁivdy Paní ÎiÏková nám poslala 50 stránek
napravují ve vydan˘ch zákonech. To je dokumentÛ, jak tehdej‰í komunistick˘ reÏim
obcházení a mrzaãení zákonÛ. Zloãiny kolektivizoval vesnici a je neuvûﬁitelné, Ïe
spáchané na vlastním národu, nemÛÏete, dodnes nikdo pﬁi tolika podnûtech orgánÛm
váÏení pánové, pﬁehlíÏet. Je nutné trochu v trestním ﬁízení nebyl potrestán.
Psáno na Pacifiku 30. dubna 2004.
pochopení a více angaÏovanosti z va‰ich
Václav ·roub, Kanada
pozic pro tuto ãást zotroãeného rolnictva,
***
která byla potupena, znásilnûna na citu a
lidské dÛstojnosti a proto vám dal BÛh a lid Optimistick˘ pesimismus
JelikoÏ mi v ﬁíjnu vypr‰í platnost ãeského
meã a právo vládnout na‰í zemi.
Stále mám pﬁed oãima své sedmdesátileté cestovního pasu, poÏádal jsem koncem
rodiãe, jak se v slzách bránili, aby je bﬁezna o zaslání formuláﬁÛ pro vystavení
nevyhánûli z jejich domova, s kter˘m byli nového. Po vyplnûní a zaslání v‰eho, co je
spjati od dûtství, a v kterém si pﬁáli zemﬁít. poÏadováno k vybavení pasu jsem asi po
Na kolenou prosili se sepjat˘ma rukama t˘dnu obdrÏel dopis, ve kterém mi bylo
·est nocí sedm dní
komunistickou inkvizici, aby je radûji zabili, sdûleno, Ïe moje doklady k vyﬁízení pasu
za 1899 kanadsk˘ch dolarÛ
Ïe chtûjí zemﬁít na rodné hroudû, kterou po nejsou dostaãující. Zde skonãil mÛj
(taxes & services charges)
optimismus. Po telefonickém rozhovoru s
staletí zúrodÀovali.
První ubytování v Karlov˘ch Varech, následují âesk˘ Krumlov a Brno
Komunistická inkvizice si pozvala na tuto úﬁedníkem velvyslanectví v Ottawû jsem
Dennû snídanû a veãeﬁe
zákeﬁnou akci pﬁíslu‰níky SNB, kteﬁí tatínka se dovûdûl, Ïe mÛj rodn˘ list je neplatn˘,
Prohlídka Karlov˘ch VarÛ, âesk˘ch Budûjovic, âeského Krumlova, Tﬁebonû, Brna, napadali hrub˘mi nadávkami, sm˘kali jím jelikoÏ jsem se narodil v Berlínû dva roky
po zemi, kopali do nûho a násilím ho nacpali pﬁed koncem druhé svûtové války. Îil jsem
Olomouce a Kutné Hory
do náklaìáku s nábytkem a odvezli ho. Já témûﬁ 40 let v âeskoslovensku, kde mi byl
Anglicky hovoﬁící prÛvodce
se sestrou jsme byly nuceny pﬁihlíÏet této mÛj rodn˘ list pﬁeloÏen do ãeského jazyka.
Odjezd 21. ãervna, 19. ãervence, 30. srpna a 27. záﬁí
tragédii, která nás dodnes v bezesn˘ch Pﬁes 50 let byl platn˘ a staãil mi k vyﬁízení
nocích stra‰í a nedá spát. Maminka dostala v‰ech obãansk˘ch prÛkazÛ, pasÛ a
srdeãní záchvat a pﬁivolan˘ lékaﬁ zakázal ﬁidiãákÛ, pro ‰koly a k v˘konu vojenské
pﬁevoz na valníku taÏeném traktorem, Ïe sluÏby, oÏenûní se, ovdovûní a znovu
pozve sanitku. Tuto tragédii si nedovede oÏenûní. Najednou mi v‰ak bylo sdûleno,
pﬁedstavit ten, kdo to nezaÏil. Jako se Ïe je neplatn˘. Myslel jsem, Ïe dostanu
zloãinci s námi jednali. Osm rokÛ infarkt. Pﬁestalo mi chutnat jíst a zaãal mÛj
psychického a fyzického t˘rání, poku- pesimismus a dlouhá cesta k vyﬁízení
tování, vûznûní na‰eho sedmdesáti-letého nového ãeského rodného listu.
Ont. Reg. # 2631380
Pﬁes padesát let jsem ãesk˘m obãanem,
nemocného tatínka. Moji rodiãe byli
E-mail: nitratravel@yahoo.ca
pﬁestûhováni do dvou sklepních místností mám rodné ãíslo a také trval˘ pobyt v
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186
nedalekého ml˘na o samotû, kde moji âeské republice a je pro mne
zt˘raní, udﬁení rodiãe, na kost vyhublí, nepochopitelné, jak˘ teì mi bude vydán
662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5
ãesk˘ rodn˘ list. Pr˘ existuje nov˘ zákon,
na základû kterého v‰ichni ãe‰tí obãané
narození v cizinû musí mít ãesk˘ rodn˘ list,
vydan˘ zvlá‰tní matrikou v Brnû. V
telefonním rozhovoru s velvyslanectvím v
Ottawû jsem byl poÏádán o zaslání originálu
rodného listu k ovûﬁení. Pozdûji jsem byl
informován, Ïe mÛj originál rodného listu
byl odeslán na âeské velvyslanectví do
Berlína k ovûﬁení pravosti. Mám
oprávnûnou starost, Ïe jedin˘ doklad o
mém narození se ztratí. Navíc mne
vystra‰ilo sdûlení, Ïe mÛj rodn˘ list je star˘
a nemusí b˘t potvrzen. V tomto pﬁípadû
budu muset Ïádat Nûmecko o vydání
nového rodného listu a Velvyslanectví mi
sdûlilo, Ïe mne budou informovat jak dále
postupovat.
Sun Destination
DokáÏe si nûkdo pﬁedstavit, co nastane
potom v pﬁípadû, Ïe mÛj originální rodn˘
Call Ivan Zná‰ik
list nebude v Nûmecku potvrzen? Já nikoliv.
Bude staãit nûmeck˘m úﬁadÛm mé ãestné
‰
prohlá‰ení?
Chtûl bych se je‰tû zmínit, Ïe mi byl
zaslán z velvyslanectví formuláﬁ na vyplnûní

Jarní a letní slevy do celé Evropy!
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takov˘ch informací o m˘ch rodiãích, které
absolutnû nemohu získat. Napﬁ.: Kdy a
kde se moji rodiãe vzali, co vím o svûdcích
jejich sÀatku a jejich rodná ãísla. Pokusil
jsem se získat tyto informace pﬁes dceru,
která Ïije v âeské republice, ale na úﬁadech
se dovûdûla, Ïe informace o jin˘ch osobách
zákon nedovoluje vydávat. Byl jsem
informován, Ïe proti tomuto rozhodnutí není
odvolání.
Lidem dﬁíve narozen˘m to jistû nepﬁidá
na klidu. Nemohu pﬁece za to, Ïe jsem se
narodil v cizí zemi, kvÛli ãemuÏ mám takové
problémy. Nezb˘vá mi nic neÏ ãekat a
doufat. Nemûlo by b˘t v‰e po 1. kvûtnu
2004, kdy jsou âeská republika i Spolková
republika Nûmecko ãleny EU trochu
pruÏnûj‰í?
P.N.
***

Reakce velvyslanectví ve
vûci konzulátu v Torontu
Velvyslanectví âeské republiky by rádo
reagovalo na ãlánek pana Janeãka, oti‰tûn˘
na první stranû Kanadsk˘ch listÛ ã. 5-6. Ná‰
úﬁad i Ministerstvo zahraniãních vûcí âR jsou
si velmi dobﬁe vûdomy skuteãnosti, Ïe âeská
republika nemá v Torontu zastoupení formou
Generálního konzulátu. Zﬁízení takového
úﬁadu je plánováno jiÏ del‰í dobu, v podstatû
jedinou pﬁekáÏkou otevﬁení je nedostatek
finanãních prostﬁedkÛ. Tento fakt je v‰ak
alespoÀ ãásteãnû kompenzován velmi dobﬁe
fungujícím Honorárním konzulátem âR v
Torontu, kter˘ pod vedením pana Rosického
pomáhá právû té ãeské komunitû, o které pan
Janeãek psal. Kritizovaná vízová povinnost
pro obãany Kanady byla rozhodnutím Vlády
âR jednostrannû k 1. 5. 2004 zru‰ena,
kanad‰tí turisté tak sluÏby ãeského zastoupení
v podstatû nepotﬁebují, neboÈ turistické
informace jim poskytuje jiÏ ﬁadu let torontská
poboãka Czech Tourism a zájemci o obchodní
kontakty vyuÏívají sluÏeb poboãky
Czechinvestu.
Je tﬁeba si také uvûdomit, Ïe zastupitelsk˘
úﬁad plní celou ﬁadu povinností, neslouÏí pouze
pro krajanskou komunitu. DÛvodem otevﬁení
Generálního konzulátu âR v Jekatûrinburgu
(...“na Urale“...) rozhodnû nebyla pﬁítomnost
nûkolika ãesk˘ch hráãÛ, ale ekonomické
zájmy âR v této oblasti.
V souãasné dobû probíhá pﬁehodnocování
stávajících zastupitelsk˘ch úﬁadÛ, jehoÏ
v˘sledkem bude nová koncepce zﬁizování,
ale i uzavírání generálních konzulátÛ. Je tedy
moÏné, Ïe v rámci této nové koncepce by
mohlo dojít k otevﬁení Generálního konzulátu
âR v Torontu, ov‰em za cenu uzavﬁení jiného
úﬁadu. V jaké podobû bude koncepce
schválena a jaké kroky uãiní nov˘ velvyslanec
v‰ak ukáÏe aÏ ãas.
Jan Buben
âeské velvyslanectví v Ottawû
***

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

Landmark Travel Inc.
Letenky s âSA, KLM, Alitalia, Air France
Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku

Zlatá Praha a JiÏní âechy
za 2225 dolarÛ - vãetnû cestovného
16.-25. záﬁí 2004
Praha je mûstem architektonick˘ch pokladÛ. Budovy a ulice zrcadlí v‰echny styly a
umûlecká období. Známé panoráma PraÏského hradu je oznaãováno jako jedno z
nejkrásnûj‰ích na svûtû. V jiÏních âechách
nav‰tívíme mimo jiné âeské Budûjovice, romantick˘
zámek Hluboká a fascinující romantické mûsto
âesk˘ Krumlov. Prvotﬁídní ubytování v
dvoulÛÏkov˘ch pokojích. KaÏd˘ den snídanû a
veãeﬁe. Tﬁikrát obûd. Let s âSA.
Pro dal‰í informace kontaktujte StáÀu:
Tel.: 905/274-2597;
Fax: 905/274-2599
E-mail: royaltravel@on.aibn.com
www.royaltravel.net

Nabízíme letenky do:
Prahy
Brna
Ostravy
Bratislavy
Ko‰ic

Budape‰ti
Záhﬁebu
Bukure‰ti
Bûlehradu
Rigy

Madridu
Helsinek
Lyonu
¤íma
Milána
PaﬁíÏe

Îenevy
Lisabonu
Athén
Tunisu
Hong-Kongu
Ria

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

719 Yonge Street, Suite 205, Toronto, Ont, M4Y 2R5
Tel.: (416) 962-6110 Fax: (416) 962-5910
www.landmarktravel.ca
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Slovenská liga

âe‰i zahájili vítûzstvím

Fotbalov˘ pﬁíznivec má v tûchto dnech skuteãnû svátky. TSN nabídla v‰echny
pﬁenosy z ME a díky vítûzství ãesk˘ch fotbalistÛ nad Loty‰skem budou i obû
35. kolo (5.6.): Trenãín-PetrÏalka 2:3, zb˘vající utkání nesmírnû zajímavá. V sobotu se tedy v dobû kitchenerského pikniku
Inter-Trnava 1:0, Îilina-Slovan 1:0, ãe‰tí fotbalisté stﬁetnou s Holandskem (ve 14:45 na stanici Fox, repríza je na TSN
Púchov-Dubnica 1:1, RuÏomberok-B. v 21 hodin). Pﬁí‰tí stﬁedu ve 14:45 pak hrají s Nûmeckem (pﬁím˘ pﬁenos na TSN repríza v 19 hodin). Pokud by postoupili, pak se ãtvrtfinálové utkání bude hrát buì
Bystrica 1:1.
pﬁí‰tí sobotu nebo v nedûli. To jest na âeskoslovensk˘ den nebo v dobû Sletu.
36. kolo (8.6.): Dubnica-Îilina 0:0, B.
Bystrica-Púchov 4:0, Slovan-Inter 1:3,
S napûtím jsme ãekali na úterní zápasy,
kdy ve skupinû “smrti” nastoupili na‰i
PetrÏalka-RuÏomberok 2:3, Trnavaproti Loty‰sku. Hned v úvodu utkání
Trenãín 3:1.
Nedvûd poslal míã pﬁed branku, ale míã
Koneãná tabuºka
skonãil v zámezí. PﬁestoÏe na‰i tlaãili, s
1. Îilina
36 17 13 6 62:35
64
v˘jimkou Rosického stﬁely, kterou
2. B. Bystrica 36 17 13 6 58:36
64
loty‰sk˘ brankáﬁ Kolinko vyrazil na roh,
3. RuÏomberok 36 15 10 11 53:47
55
v‰ak v‰echny akce konãily v zámezí. Po
4. Trnava
36 15 8 13 46:46
53
bezzubém náporu vstﬁelil vedoucí branku
5. Trenãín
36 13 9 14 37:43
48
Loty‰Û v poslední minutû Verpakovskis
6. Dubnica
36 12 9 14 41:42
46
po úniku Prohorenkovse, kdy zcela
7. Inter
36 12 9 15 38:44
45
zaspala ãeská obrana, vãetnû brankáﬁe
8. PetrÏalka
36 10 14 12 43:43
44
9. Púchov
36 10 9 17 34:54
39
âecha. Neplodná pﬁevaha pokraãovala i
10. Slovan
36 6 11 19 37:58
29
po pﬁestávce. Baro‰ ani Koller nedokázali
promûnit vyloÏené ‰ance. Teprve s
pﬁíchodem Heinze a ·micera do‰lo k
oÏivení. V 73. minutû se prokliãkoval po
HomeLife/United Realty Inc.
pravé stranû Poborsk˘. V jednu chvíli se
zdálo, Ïe míã je za brankovou ãárou, ale
Poborsk˘ udrÏel míã ve hﬁe a Baro‰
prostﬁelil Kolinka. Pût minut pﬁed koncem
Sales Representative
Baro‰ vyhrál souboj s loty‰sk˘m
brankáﬁem, míã se dostal na ‰estnáctce
Specializing in
T. Rosick˘ se probíjí loty‰skou obranou
ãtk k Heinzovi, kter˘ do opu‰tûné branky
Mississagua, Etobicoke, Toronto.
stﬁelou do pravého horního rohu rozhodl
Ale nepﬁedbíhejme, zatím máme za o na‰em vítûzství.
sebou pouze první zápasy, v kter˘ch se Po tomto utkání sehráli vyrovnanou partii
Office: (905) 672 1234
zrodilo nejvût‰í pﬁekvapení hned v Holanìané s Nûmci. Zápas se nakonec
(Secretary will page me and
úvodním zápase. Outsider ¤ecko porazil skonãil po zásluze 1:1, coÏ hraje opût do
I’ll call you back within 15 minutes)
domácí Portugalsko 2:1, a to je‰tû karet na‰im reprezentantÛm. Otázkou
Cell: 1-905-920-5655
Portugalci vstﬁelili jedinou branku aÏ v je, jestli by pak staãila remíza, jak s
Home: (905) 573 9302
poslední minutû. Zatím nejzajímavûj‰ím Nûmeckem, tak Holandskem. V takovém
Fax: (905) 672 0672
zápasem bylo stﬁetnutí Francie s Anglií. pﬁípadû by rozhodovalo skóre a to by
Email: jbanom@mountaincable.net
Za stavu 1:0 20 minut pﬁed koncem zﬁejmû bohuÏel nehovoﬁilo pro nás.
Beckham
nepromûnil
penaltu. Branky: 73. Baro‰, 85. Heinz - 45.
Sellers
Francouzsk˘ brankáﬁ Bartez jeho stﬁelu Verpakovskis. Rozhodãí: Veissiére
- Your home will be listed
do levé strany vyrazil. Díky rÛzn˘m (Francie), bez karet, 21744 divákÛ,
on MLS system,
zdrÏením se nastavovaly tﬁi minuty a poloãas 0:1. âesko: âech - Grygera (57.
in local newspaper and advertised by
Zidane dvûma góly ze standardních Heinz), Bolf, Ujfalu‰i, Jankulovski “Open House”
situací otoãil stav utkání ve prospûch Poborsk˘, Rosick˘, Galásek (64. ·micer),
- You pay low commission.
Francie. První branku vstﬁelil z trestného Nedvûd - Koller, Baro‰ (87. Jiránek).
Buyers
kopu, druhou z penalty po chybû anglické Loty‰sko: Kolinko - Isakovs, Zemlinskis,
- What are you waiting for? Buy now,
obrany a faulu brankáﬁe Jamese. Jediné Stûpanovs, BlagonadûÏdins - Bleidelis,
before mortgage rates go up.
muÏstvo, které zatím nadchlo sv˘m Lobanovs (90. Rimkus), Astafjevs, Rubins
- Bank told you no?
v˘konem byli ·védové, s kter˘mi nikdo - Verpakovskis (82. Pahars),
No problem, call me and I’ll help you
doposud nepoãítal. Vítûzství 5:0 nad Prohorenkovs (72. Laizans).
arrange for mortgage with a very low
Bulharskem a skvûl˘ v˘kon Henrika
interest.
abe - Za poskytnuté snímky dûkujeme âTK
Larssona, kter˘ vstﬁelil dvû branky je ﬁadí
- Why rent when you can own!!!
***
mezi favority.
Live the dream!!!

Îilina obhájila titul

Josef Banom

Ask me about 6% to a maximum of $400
cash back on closing.
Not buying or selling
but you know who is?
Ask me about $300 giveaway
on closing for all refferals
resulting in a deal.

XI. SLET SOKOLSKÉ
ÎUPY KANADSKÉ
23. - 27. ãervna 2004 v Torontu
Poﬁad sletu
Stﬁeda 23. ãervna

Carrier
Klimatizace a vytápûní
ARMADALE HEATING
AND COOLING
Servis, instalace a opravy
Hovoﬁíme ãesky!

Roman
Chmielewski
Bus: 416/767-4969
Cell: 416/254-1172

June 17, 2004

Sports

Stanley Cup udûlal teãku
za leto‰ním hokejem
Kdyby nûkdo pﬁed zaãátkem leto‰ního
roãníku NHL tipoval Tampu Bay jako vítûze
Stanley Cupu, nikdo by ho nebral váÏnû.
Za stejnû po‰etilého sázkaﬁe by byl
povaÏován ten, kdo by pﬁedpovídal úãast
Calgary Flames ve finále. Pﬁesto se obû
muÏstva do finále dostala a dodejme, Ïe
zaslouÏenû. Tampa své kvality prokázala
jiÏ v základní ãásti NHL, kdy skuteãnû
podávala perfektní v˘kon. Ve Stanley
Cupu pak Tampa v pûti zápasech porazila
NY Islanders, ve ãtyﬁech Montreal, v ‰esti
Philadelphii a pouze s Calgary hrála
Tampa pln˘ poãet sedmi zápasÛ. Nutno
ﬁíci, Ïe v ‰estém utkání mûly Blesky ‰tûstí,
protoÏe za stavu 2:2 se puk ocitl za
brankovou ãárou jejich brankáﬁe
Chabibulina, ale branka nebyla uznána.
Nakonec Tampa zvítûzila v druhém
prodlouÏení 3:2, vynutila si sedm˘ zápas,
ve kterém vyhrála 2:1 a získala tak Stanley
Cup.
V dresu vítûzÛ nastupoval pravidelnû
Pavel Kubina. Mûl ãtyﬁi asistence a hlavnû
v posledním zápase se zaslouÏil o to, Ïe
Jeromme Iginla vy‰el naprázdno. Druh˘m
slovensk˘m drÏitelem Stanley Cupu se
po Jiﬁím Bíckovi stal Martin Cibák. Ten
hrál v ‰esti zápasech a jednou asistoval.
âasto se zapomíná, Ïe ve dvou utkáních
hrál i Stanislav Neckáﬁ, kterému rovnûÏ
náleÏí leto‰ní trofej a jeho jméno bude pry
vyryto na poháru. V dresu Calgary si
odchytal 19 minut Roman Turek, nepustil
ani jednu branku, ale vût‰inou byl
náhradníkem skvûlého Fina Miikky
Kiprusoffa.
Jak Tampa, tak Calgary se pﬁed leto‰ním
Stanley Cupem nijak neposilÀovali a zdá
se, Ïe to má svoji logiku. Hvûzdy, které se
nedokáÏí probojovat do závûreãn˘ch bojÛ,
nejsou zﬁejmû tak kvalitní, aby pak ve
Stanley Cupu pomohly nov˘m t˘mÛm.
Mnohdy je pﬁedchází povûst o kvalitû,
kterou postrádají, zatímco je podceÀováno
mládí, rychlost, bojovnost a emoce.
Hodnoty, které se dají tûÏko vyãíslit.
Ale‰ Bﬁezina
***
863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Bloor St. W

Broadview Ave.

satellite

Ossington Ave.

12

Danforth Ave.

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

19:00: Slavnostní zahájení sletu - Etobicoke Centennial Park, 590 Rathburn Road

âtvrtek 24. ãervna
08:00: Tûlocviãné závody Ïensk˘ch sloÏek, Seneca College, 1760 Finch Avenue West
SoutûÏ v odbíjené muÏÛ, University of Toronto in Scarborough, 1265 Military Trail

High Park Cycle

Pátek 25. ãervna

& Sports

08:00: Tûlocviãné závody muÏsk˘ch sloÏek Seneca College, 1760 Finch Avenue
SoutûÏ v odbíjené Ïen - University of Toronto in Scarborough, 1265 Military Trail
18:00: Veãer závodníkÛ Masaryktown, 450 Scarborough Golf Club Road
19:00: Sletov˘ banket - Grand Richmond Room, Sheraton Parkway North 600: Highway 7
East, Richmond Hill

32 let v Torontu

2878 Dundas St. W.
(Západnû od Keele St.)

Sobota 26. ãervna
09:00: Závody v plavání, Etobicoke Olympium, 590 Rathburn Road
14:00: Závody v lehké atletice Etobicoke Centennial Park Stadium, 56 Centennial Park Road
19:00: Veãer vítûzÛ a tanec East Grand Richmond Room, Sheraton Parkway North 600:
Highway 7 East, Richmond Hill
20:00: Sletová veselice East Vaughan Room, Sheraton Parkway North, 600: Highway 7 East,
Richmond Hill

Nedûle 27. ãervna
08:00: Zkou‰ky v‰ech sloÏek - Etobicoke Centennial Park Stadium, 56 Centennial Park Road
14:00: Hlavní sletové vystoupení, Etobicoke Centennial Park Stadium, 56 Centennial
Park Road

Informace a objednávky vstupenek:
(905) 884-9829, E-mail: janous@pathcom.com

Toronto, Ontario
Tel.: 416/614-6689
Kola, sportovní potﬁeby
Prodej, servis, pÛjãovna, v˘mûna.

