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Zapﬁení Petrovo

Film Horem pádem do kanadsk˘ch kin

Karel Kryl
Zemû je rudá od krve
a mlãí stromy v Nazaretu.
VÏdyÈ naposled i poprvé,
jak v neskuteãném kabaretu,
jsme pﬁíli‰ slábi ve víﬁe,
byÈ tﬁeba Krista na kﬁíÏ vlekou.
A zabíjí-li past˘ﬁe,
pak se i ovce rozutekou.
KﬁíÏe se tyãí k mûsíci
a trny zdraví Mesiá‰e.
V zahradû pûjí slavíci,
je noc jez ãeká na Jidá‰e.
Mûsíc se tﬁpytí perletí
a tﬁeba vûrnost pﬁísaháme.
Teì po druhé i po tﬁetí
Krista i sebe zapíráme.
Zapﬁeme po prvé,
ruce se dosud chvûjí.
Zapﬁeme po druhé
hrajíce v beznadûji
Po tﬁetí zapíráme
uÏ jen tak, ze zvyku.
A slzy polykáme,
pláã místo v˘kﬁiku.
Zemû je rudá od krve,
kokrhá kohout v Galileji.
VÏdy znovu a vÏdy poprvé,
prosíme s Petrem o nadûji.
Jsme pﬁíli‰ slábi ve víﬁe
a svatou pravdu na kﬁíÏ vlekou.
Neb zabíjí-li past˘ﬁe
jsme ovce, jeÏ se rozutekou.
***

Poprvé jsme mûli moÏnost shlédnout tento film na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu. Pﬁi té
pﬁíleÏitosti jsme vloni v záﬁí pﬁinesli i rozhovor s reÏisérem Janem Hﬁebejkem. Film získal nûkolik ãesk˘ch
lvÛ, coÏ je ocenûní podobné americkému oskaru. Zde stojí za zmínku v˘kon slovenské hereãky Emilie
Vá‰áryové v roli Vûry, manÏelky profesora Otta, kterého hraje Jan Tﬁíska. Velkou postavou je ve filmu Jiﬁí
Macháãek, kter˘ ve filmu hraje outsidera Frantu (na snímku vlevo). Skinheada, kter˘ se nejprve chce dostat
k policii, jako fanou‰ek Sparty má v‰ak ‰kraloup a pracuje u bezpeãnostní sluÏby v lunaparku. KvÛli své
manÏelce Mile (hraje Nata‰a Burger-na snímku vpravo), která chce mít dítû, se dostane do maléru. K
vynikajícímu obsazení patﬁí i postava pa‰eráka lidí Milana, kterého hraje Jan Budaﬁ a Plukovníka-vÛdce
skinheadÛ (témûﬁ ve v‰ech filmech negativní - Jaroslav Du‰ek). Scénáﬁ napsal spolu s reÏisérem
Jaroslavem Hﬁebejkem Petr Jarchovsk˘. Film, kter˘ byl navrÏen za âR na oskara, mÛÏete vidût v Torontu
v kinû Carlton a ve Vancouveru v Tinsel Town od 25. bﬁezna 2005.
abe - Foto: Martin Spelda. Produkce Sony Pictures Classics

KrylÛv koncert na Velk˘ Pátek
Jsme biãování mnoÏstvím reklam, klipÛ, zpráv, událostí, statistik a do toho vstupují
obãas i staré písniãky, které jakoby mûly pﬁipomenout, Ïe tomu tak nebylo vÏdycky.
Îe byla doba, kdy jsme mûli ãas se zastavit, zamyslet se, hovoﬁit o vûcech, na
kter˘ch záleÏí. Je aÏ s podivem, Ïe právû z té
doby se v‰ak velice ãasto oz˘vají právû ty
písniãky, které jaksi nevadily té dobû, tomu
reÏimu, té tehdej‰í bezduchosti. Jako kdyby
nám to dnes uÏ nemûlo vadit. Poãítaã, kdesi ve
studiu vybere evergreen, nûco vûãnû zeleného,
nûco co se líbí v‰em nebo aspoÀ vût‰inû.
Jako kdybychom se mûli pﬁenést pﬁes to
prázdno, pokud moÏno bezbolestnû, do dal‰ího
nového období ‰tûstí a prosperity. Není nám
nabízena hloubka a vertikála, ale pouze pohyb v
dvojrozmûrném prostoru. Svût bez bolesti, svût robotÛ podle Karla âapka nebo
svût alf, bet, gam, delt a epsilonÛ predestinovan˘ch pro vysokohorské prostﬁedí
podle Aldouse Huxleyho. Jak u âapka v RUR, tak u Huxleyho v Konci civilizace,
je bolest spojená s láskou a obûtí, se smyslem Ïivota.
Obû knihy vznikly v tﬁicát˘ch letech minulého století. âapek se v závûru své hry
vrací k Bibli, ale jinak u obou nenalezneme zmínku o kﬁesÈanství a pﬁesto my‰lenka,

Ïe Ïivot bez obûti nedává smysl je pro oba ústﬁední a dominující. Fale‰ní proroci
nabízejí ‰tûstí bez utrpení, vykoupení bez toho, Ïe bychom nûco museli obûtovat.
Naproti tomu ve velkopáteãním poselství Kristus podstupuje cestu na kﬁíÏ.
Karel Kryl vydal v exilu v roce 1974 v dobû nejtvrd‰í normalizace malou EP desku
se ãtyﬁmi písnûmi: Jidá‰, Zapﬁení Petrovo, Îalm 71 a Dûkuji. Písniãky z této desky
se jaksi vytratily z programu rozhlasov˘ch stanic. Nevím, jestli je zaﬁazují do sv˘ch
repertoárÛ Krylovi interpreti Jaromír Nohavica ãi Daniel Landa. Jsou v‰ak v˘povûdi
Krylovy víry v dobû beznadûje.
Kryl bral kﬁesÈanství váÏnû a v druhé polovinû osmdesát˘ch let, kdyÏ mûl mít
koncert na Masaryktownu právû na Velk˘ Pátek, tak z toho byl dosti nesvÛj.
Nakonec se rozhodl, Ïe koncert bude. V první ãásti veãera se v‰ak rozhodl, Ïe bude
zpívat pouze váÏné písniãky a myslím, Ïe tam právû byly v‰echny ãtyﬁi, ze zmínûné
desky.
Teprve v druhé ãásti ﬁekl, Ïe velikonoce nekonãí na Velk˘ Pátek, ale Velikonoãní
Nedûlí, kdy si pﬁipomínáme vzkﬁí‰ení a zahrál nûco veselej‰ího.
Bez Velkého Pátku by nebyla Velikonoãní Nedûle a kdykoliv pﬁejeme Veselé
Velikonoce, vzpomeÀme i den ukﬁiÏování. Jinak jsou tyto svátky pouze
dvourozmûrn˘m vítáním jara.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (905) 337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.
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: P. Dolinsk˘.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko
a Rev, M. âajka. BohosluÏby 9:30 anglicky,
10:30 slovensky.
Lutheránsky kostol sv. Luká‰a,
(Luteheran Church of St. Luke), 3200
Bayview Ave. (Bayview a Finch), Toronto.
BohosluÏby: jednou mûsíãnû.

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.
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Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû
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***
âeská doplÀovací ‰kola

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 18. záﬁí 2004 do 18. ãervna 2005:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics,
601 Magnetic Drive, Unit 21

496 Gladstone Ave. - Toronto
v sobotu od 9 do 11 hodin
Informace:
L. âarková: 416/536-5342

·kola ve Scarborough

(jiÏnû od kﬁiÏovatky ulic Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Informace:
M.M.I.: 416/439-4354

Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 20:00 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate, 1700 Keele Street

Slovenská ‰kola v Oakville
zadarmo

(jiÏnû od kﬁiÏovatky ulic Eglinton Avenue West a Keele Street)

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

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 11:30 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

pre deti od 5-ich do 14-ich rokov
se koná v Our Lady Of Peace School
391 River Glen Blv. Oakville
Vyuãování je v sobotu
od 9:30 do 12 hodin
Informácie:
Viera Banková: 905/337-7457

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 218 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

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

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

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

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

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

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

Vysokého inteligentního,
sportovního gentlemana ve
vûku 48-104 let hledá tajemná
Ïena bez závazkÛ 165/63.
Po‰lete email:
snezkad@yahoo.com
1508-6

Pronajmu dvouloÏnicov˘ byt jedno patro a sklep, s
parkováním a zahradou v
oblasti Bloor/Ossington.
Nekuﬁák, bez zvíﬁat. 1200
dolarÛ, vãetnû, elektﬁiny a
plynu.
Volejte Johna: 416/233-0240
1509-6

29-let˘ âecho-Kanaìan,
inÏen˘r, 178/75, by se rád
seznámil s Ïenou 25-30 let,
‰tíhlej‰í postavy, která má
ráda cestování, pû‰í túry
pﬁírodou, lyÏování a chtûla by
se uãit se mnou balroom
dancing. Zn. “romantika na
váÏno”.
Tel. Toronto 416-508-5420
veãer.
1510-6

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
18.3.2005 v 3:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
7.4.2005
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Anketa
Otázka z ãísla 4: Ministersk˘ pﬁedseda
Gross nedokázal uspokojivû vysvûtlit,
odkud získal peníze na luxusní byt. Navíc
jeho manÏelka je podnikatelsky
provázána s Ïenou, která vlastnila domy
nevalné povûsti. Mûl by politik v takovém
pﬁípadû rezignovat nebo je to jeho
soukromá vûc?
Pavel Deutsch, Mississauga: Ten
sedmilháﬁ by mûl odejít, vÏdyÈ si vym˘‰lí
jednu blbost za druhou. Kolik uÏ uvedl
zdrojÛ, kde peníze vzal? Ten ãlovûk lÏe
tak snadno a bez rozpakÛ, Ïe se mu
nemÛÏe vûﬁit ani slovo podobnû jako
liberálÛm v Ottawû pﬁi skandálu ohlednû
sponzorování.
Radovan Holub, publicista, ·piãák:
Není to Grossova soukromá vûc. Politik
musí zÛstat ãist˘, jeho argumentace
prÛzraãná. Pokud Gross odstoupí a pokud
budou vyhlá‰eny pﬁedãasné volby a
vyhraje ODS, bude to paradoxnû dobré
pro sociální demokracii. Jedinû to mÛÏe
zastavit její stﬁemhlav˘ pád na dno. Soc.
demokracie potﬁebuje ãas na sebereflexi
a ten nezíská, pokud bude vládnout. Pan
Gross lidovû zvan˘ pan Jelimánek by
jistû mûl rezignovat, pomohl by tak
sociální demokracii. Jinak tuto stranu
zahubí.
Milan Linhart, VUS Pardubice: V âeské
republice je jakousi módou okoukanou z
velk˘ch zemi diskreditovat a mediálnû
zostuzovat vedoucí pﬁedstavitele státu.
Není to tak dlouho co vláãela média
premiéra Klause pro jak˘si bankovní úãet
ve ·v˘carsku a jeho vilu tam. MÛj názor
je, Ïe âeská republika se za osobu
premiéra pana Stanislava Grosse, jeho
práci nemusí stydût. Temné síly na‰í
spoleãnosti chtûjí dosáhnout jeho v˘mûny
neboÈ mají strach z jeho mládí. Mohl by
velmi dlouho zÛstávat ve vysok˘ch
funkcích. Jeho osobu media porovnávala
s formátem premiéra Tony Blaira. Je
smutné, Ïe nebyl na tyto útoky lépe
pﬁipraven a jednal zkratkovû. Na‰e mladá
demokracie se musí hodnû uãit. Zatím
jsme velmi nepﬁipraveni na svobodu,
které se nám dostává. Já z postu
manaÏéra Vysoko‰kolského umûleckého
souboru Pardubice, mohu za svou osobu
prohlásit, a pﬁipojuji se k názoru kolegy z
Teplic (z jedné z minul˘ch anket), Ïe si
lidé vy‰kolení komunistick˘m reÏimem
na‰li svoje místa na úﬁadech a institucích.
Jen doplním, Ïe nám tito jedinci pﬁedvádûjí
kapitalismus podle pravidel, která
vystudovali na vysok˘ch ‰kolách Marxe
a Lenina. BohuÏel dnes jsou zmínûní i v
jin˘ch partajích a vystudovaná idea z

Kalendáfi
25. 3. (pá)
Velkopáteãní bohosluÏby
10:45 St. Paul Church
11:00 âeskoslovensk˘ bapt. kostel
15:00 Farnost sv. Václava
***
27. 3. (ne)
Slavnostní velikonoãní bohosluÏby
10:00/11:00 âeskoslovensk˘ bapt. kostel
10:30 Farnost sv. Václava
10:45 St. Paul Church
***
2. 4. (so) 19:00
Farní ples
Kostel sv. Václava
Farnost sv. Václava
***
3. 4. (ne) 17:00
Nocturno: Milan Bruner a Zita Petráková
Masaryktown-Restaurace Praha
MasarykÛv ústav
***

Survay
nich silnû d˘chá v podobû závisti,
nepﬁejícnosti a lhostejnosti. Co se t˘ãe
aktivit manÏelky premiéra: Mûla by b˘t
opatrnûj‰í ve sv˘ch známostech, neboÈ
jak jsem jiÏ uvedl na populárních politicích
si temné síly rády smlsnou. Nikdo nemÛÏe
za jednání sv˘ch pﬁíbuzn˘ch a v tomto
pﬁípade by pan premiér Gross mûl b˘t
hodnocen stejnû, byÈ jde o jeho manÏelku.
Nemusíte s m˘m názorem souhlasit, ale
já v âR Ïiju a v‰e vnímám. Jsem rád, Ïe
letos budeme koncertovat i za podpory
Vás - krajanÛ v Torontu a tû‰ím se, Ïe si
budeme moci i o tûchto tématech
pohovoﬁit. Rezignace pana premiéra
Stanislava Grosse s tím následn˘ odchod
ministra kultury pana Pavla Dostála, by
byla ujmou pro kulturní dûní v âR. Za

minulé (dnes stínové) vlády byla kultura
aÏ to poslední, o co jí ‰lo.
Otázka pro nûkteré z pﬁí‰tích ãísel:
Je‰tû v první polovinû ‰edesát˘ch let byl
v âeskoslovensku ‰estidenní pracovní
t˘den, pﬁesto se zdá, Ïe lidé tehdy mûli
více ãasu. Máte pocit, Ïe ãasu je stále
ménû a ménû a kde máte pocit, Ïe ho
mají lidé více v âR, na Slovensku, v
západní Evropû nebo v severní Americe?
Odpovûdi mÛÏete poslat faxem: 416/5300069 mezimûstsky: 1-877-333-6371
nebo
e-mailem
na
adresy:
abe@zpravy.ca nebo abe@zpravy.org
ãi abe@satellite1-416.com.
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.

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

âeskoslovensk˘ baptistick˘ kostel
na 200 Annette St. v Torontû
vás zve k velikonoãním bohosluÏbám:
Slavnostní shromáÏdûní na Velk˘ Pátek 25. bﬁezna od 11 hodin
Velikonoãní shromáÏdûní v nedûli 27. bﬁezna od 10 hodin
a od 11 hodin (2. ãást) na téma
Easter Through Jewish Eyes - Rev. Larry Rich, Chosen People Ministries

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

Farnost sv. Václava v Torontû
poﬁádá v sobotu 2. dubna 2005

FARNÍ PLES
ve spoleãenské hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Avenue - Toronto
K tanci a poslechu hraje hudba Miro Letka
Vstupné: v pﬁedprodeji 25 dolarÛ, u vchodu 35 dolarÛ
(v cenû je zahrnuta veãeﬁe)
Hala bude otevﬁena v 18 hodin
Veãeﬁe se bude podávat v 19 hodin
Zahájení plesu ve 20 hodin
Tombola
Spoleãensk˘ odûv - Rezervace nutná!
Prodej vstupenek kaÏdou nedûli po bohosluÏbách nebo telefonicky:

416/535-3510

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
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

Business

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

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

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

Na okraj
K v˘zvû profesora
Josefa Skály
Moderní Ïivot nezná mnoho pﬁem˘‰liv˘ch
chvílí: v‰ichni se nûkam ﬁítíme, za
vábniãkami majetku, úspûchu, slávy,
‰tûstí. OkamÏikÛ, kdy se zastavíme a
poohlédneme, je Ïebrácky málo. Jedním
z tûch mála byla nedávná - chcete-li
tryzna - v Osvûtimi. Îidé, Romové a snad
cel˘ svût si pﬁipomnûli epizodu, která v
historii (jiÏ nûkdo popsal jako záznam
brutality a blbosti) v bestiálnosti má sotva
rovn˘ch. UÏ proto je tﬁeba si ji pﬁipomínat:
jiná pouãka o historii praví, Ïe jestliÏe se
nepouãíme z chyb minulosti, jsme
odsouzeni je opakovat.
Jsou,. bohuÏel, i jiné zloãiny, které
bychom si mûli pﬁipomínat. Ale abychom
si je my - a je‰tû dÛleÏitûji - mlad‰í
generace mohli pﬁipomínat, musíme je
znát a jejich rozsah a jejich brutalitu
zaznamenat. Nov˘ domov v listopadu
minulého roku uveﬁejnil v˘mluvnou a
brilantnû argumentovanou v˘zvu jednoho
z na‰ich (i kanadsk˘ch) nepﬁednûj‰ích
vûdcÛ (ale také herce, reÏiséra a
kulturního pracovníka), kter˘ si vyslouÏil
v‰eobecné uznání spoleãnosti, profesora
Josefa Skály.
V˘zva (jejíÏ anglická verze byla oti‰tûna
v lednu a bﬁeznu tohoto roku v Prague
Post) je v podstatû prostá: ﬁady tûch,
kteﬁí byli svûdky komunistick˘ch
ohavností, ﬁídnou a s tûmi, kteﬁí odcházejí,
odchází i jejich svûdectví. Je na‰í
povinností k budoucím generacím
zmapovat údobí, které patﬁí k
nejtragiãtûj‰ím v análech na‰í zemû. Tím
spí‰, Ïe ti, jejichÏ ideov˘mi otci jsou lidé,
kteﬁí obûsili jednu z na‰ich
nejvzne‰enûj‰ích Ïen, popravili ãi ut˘rali
stovky jin˘ch, rozvrátili vesnici, umlãeli
kaÏd˘ svobodn˘ hlas a pﬁivedli kdysi
kvetoucí zem na úroveÀ sovûtského ráje,
se dnes hrdû hlásí k ohyzdné minulosti
své strany a vyhroÏují novou revolucí.
Skálova
v˘zva,
abychom
zdokumentovali své zku‰enosti, by
nemûla zÛstat nevysly‰ena. Neznám
lep‰í program pro âeské a Slovenské
sdruÏení v Kanadû, MasarykÛv ústav a
krajansk˘ tisk, neÏ shromaÏìovat
svûdectví o ãtyﬁech desetiletích minulého
století, kdy „vláda lidu“ zohyzdila tváﬁ
vlastní zemû a nadlouho poznamenala
du‰i jejího lidu. V Praze se
shromaÏìováním materiálu zaãal Dr.
Vilém Preãan v âeském dokumentaãním
stﬁedisku. Materiály, dopisy a nahrávky
moÏno poslat buì elektronicky na
csds@centrun.cz nebo po‰tou na CSDS,
Skokanská 3, 169 00 Praha 6, Czech
Republic. Myslím si, Ïe zvlá‰È dÛleÏit˘ je
fotografick˘ a filmov˘ materiál.
Demokratické politické strany by mûly co
nejãastûji promítat fotografické záznamy,
jak na‰e mûsta a zvlá‰È vesnice vypadaly
po ãtyﬁiceti letech komunistické vlády.
Neznám v˘mluvnûj‰í svûdectví.

A potom sám
Mezi mé nejoblíbenûj‰í spoluobyvatele
na‰í planety - i kdyÏ jen vizuálnû a pokud
moÏno na dálku a vlastnû jen v letu - patﬁí
kanadské husy. UÏ léta obdivuji jejich
dokonalé letecké formace. Stojím skoro
v pozoru, kdyÏ mi letí nad hlavou a kdyby
tak o‰klivû nekrákali (?), stál bych i v
pokorném obdivu nad jedním z
nekoneãné ﬁady zázrakÛ Ïivota.
Nejradûji je pozoruji koncem léta. Vidûl
jsem je v stohlav˘ch útvarech brázdit
oblohu proti zapadajícímu slunci na
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Georgian Bay. Vidûl jsem je v skoro
nekoneãném prÛvodu tak nízko nad
Ontarijsk˘m jezerem, Ïe se mi zdálo, Ïe
se klouÏou po jeho hladinû. Vidûl jem je
ve velikánsk˘ch houfech opou‰tût
Kanadu na cestû na jih. Vidûl jsem jevlastnû jen ty, které se nerozhodly
nevítanû pohnojit golfová hﬁi‰tû v
Coloradu - v stále men‰ích útvarech
poletovat nad Torontem, pást se na
Ïloutnoucí trávû a trochu pozdûji, s
pﬁíchodem mrazu, sedût zrána nehybnû
na ledu zamrzl˘ch rybníkÛ, jako tﬁeba na
Grenadier pond (Rybník granátníkÛ)
anebo na vlastnû jen louÏi v rohu High
Parku. Nejdﬁív jich tam sedávalo aÏ deset,
pak jich bylo ãím dál tím ménû a ráno 6.
bﬁezna na ledû rybníãku sedûla jen jedna.
Pﬁi pohledu na ni jsem se kouzelnû
pﬁenesl do svûta Svatopluka âecha, kde
nûkde ve stínu lípy sedávali vyslouÏilci.
Nepamatuji se jiÏ pﬁesnû, kolik jich bylo.
Jen se pamatuji na závûreãné ver‰e
âechovy básnû: A zbyli dva a potom
sám. A cítil jsem ne Kunderovu
nesnesitelnou lehkost bytí, ale spí‰
nesnesitelnou osamûlost kaÏdého Ïivota.
Poslední vyslouÏilec na âechovû laviãce
a jediná kanadská husiãka na torontském
rybníãku sdíleli se mnou pocit kosmické
osamûlosti.

NáboÏenství, víra, ateismus
Jsou knihy a ãlánky, které ãteme pro
eleganci stylu a jiné pro jejich obsah.
Jsou ãlánky, které se nám líbí ponûvadÏ
jsou dobﬁe psané a v podstatû ﬁíkají co si
sami myslíme i kdyÏ nic nového a
zajímavého neﬁíkají a ãlánky, s nimiÏ v
mnohém
nesouhlasíme,
ale
respektujeme jejich intelektuální
poctivost. Nûkteré ãlánky Stanislava
Reini‰e patﬁí do první kategorie, ale
vût‰ina jeho ãlánkÛ spí‰ do druhé skupiny.
Do ní patﬁí i jeho ãlánek K ãemu je
ateismus (Nov˘ domov 21. února 2005).
Profesor Reini‰ poukazuje na zlo
napáchané spojením náboÏenství s mocí,
ﬁíká, Ïe ani bible ani korán nedávají
odpovûdi na otázky pﬁírodních vûd a Ïe
mezi ateisty je málo âechÛ, kteﬁí by se
chtûli hádat o církevní postuláty. Uzavírá
svoji úvahu, Ïe ateismus je lep‰í a dává
mu pﬁednost, aspoÀ pokud se velká
náboÏenství neumoudﬁí.
Nechci s profesorem Reini‰em
diskutovat o jeho pohledu na náboÏenství,
jen poukázat na názory, které nutnû
nesdílím. Je ov‰em zﬁejmé, Ïe profesor
Reini‰ se ve svém ãlánku zab˘vá pouze
jednou, negativní, dimenzí vlivu
náboÏenství na lidskou spoleãnost. Jiní
by mohli zdÛrazÀovat tﬁeba zásluhy
klá‰terÛ o uchování civilizace nebo na
inspiraci, která dala vzniknout
nenapodobitelné architektuﬁe, hudbû,
obrazÛm, sochám a literárním dílÛm, jeÏ
navÏdy zÛstanou ozdobou ãlovûãenství.
NáboÏenská víra v kaÏdém okamÏiku
dennû Ïiví miliony nadûjí v Ïivot krásnûj‰í
neÏ mÛÏe nabídnou tento svût.
Ale mnû jde spí‰ o vyjasnûní si sám pro

sebe co je náboÏenství, co je víra a co je
ateismus.
Ústﬁední
my‰lénkou
náboÏenství je víra v existenci osobního
ãi neosobního Boha. Ateismus jasnû
náboÏenstvím není. Ale myslím si, Ïe je
druhem víry: ateisté vûﬁí, Ïe není BÛh. Ti
druzí vûﬁí, Ïe BÛh je - jen si ho kaÏdé
náboÏenství pﬁedstavuje jinak. Ani jedni
ani druzí nemohou pﬁedloÏit nezvratitelné
dÛkazy o pravdivosti své teze. Nemyslím,
Ïe víra v Boha ãi bytost ãi sílu, jeÏ byla na
poãátku v‰ech vûcí a nûjak˘m zpÛsobem
zasahuje do bûhu vesmíru nutnû vyÏaduje
pﬁijetí
postulátÛ toho ãi onoho
specifického náboÏenství. MÛÏe b˘t
prostû racionálním názorem, Ïe vesmír
bez Boha nedává smysl. To je názor, s
kter˘m se setkáváme na pﬁíklad u hrdiny
jednoho z nejlep‰ích filmÛ Woody Allena
Hannah’s sisters. Hrdina,Woody Allen,
Ïidovského vyznání, cítí, Ïe bez jistoty o
existenci boÏí nemá smysl Ïít. Hledá tuto
jistotu v rÛzn˘ch náboÏenstvích a nikde ji
nenajde. Nakonec dojde k rozhodnutí, Ïe
je v Ïivotû pár hezk˘ch vûcí a okamÏikÛ,
které stojí za to Ïít, zvlá‰È kdyÏ vÏdycky
zÛstává jiskra nadûje, Ïe BÛh pﬁece jen
je. Podobnou cestou putoval i jin˘
v˘znamn˘ Îid, nedávno zesnul˘
‰éfredaktor Time Magazine, Henry
Grunwald. Napsal: Rozumovû jsem byl
pﬁesvûdãen, ze vesmír bez Boha nedává
smysl, ale to není totéÏ jako vûﬁit. Aãkoliv,
jak ﬁekl cítil potﬁebu víry, nedovedl se do
víry v argumentovat ani do ní b˘t v
argumentován. Uvádím tyto dva pﬁípady
proto, Ïe se mi zdají dokazovat, Ïe ani
ãlovûk, kter˘ není schopen víry v kréda
„velk˘ch náboÏenství“, nemusí b˘t nutnû
ateistou.
Profesor Reini‰ má pravdu, Ïe na otázky
pﬁírodních vûd ani bible ani korán nedávají
odpovûì. Stejnû tak je pravda, Ïe pﬁírodní
vûdy nedávají odpovûì (a není to jejich
pole pÛsobnosti) na otázku, jiÏ na pﬁíklad
Masaryk povaÏoval za jedinou dÛleÏitou
otázku, otázku náboÏenskou.
Profesor Reini‰ uvádí, Ïe 65 procent
âeského obyvatelstva jsou ateisté. Nevím
do jaké míry toto ãíslo zrcadlí skuteãnost:
Gustav Husák musil b˘t alespoÀ pro
veﬁejnost ateistou. KdyÏ umíral, poÏádal
o poslední pomazání... Ale i kdyby 65
procent na‰ich lidí bylo ateisty. Ve vûcech,
na nichÏ záleÏí, dávám pﬁednost
sloÏitûj‰ím pohledÛm na ná‰ Ïivot. Byli
velcí lidé v na‰em národû, kteﬁí vidûli svût
pod úhlem vûãnosti: Jan Amos
Komensk˘, Tomá‰ Garrigue Masaryk,
Antonín Dvoﬁák, Karel âapek. Z tûch
Ïijících bych se chtûl zmínit o dvou vûdcích
slovenského pÛvodu, profesorech Annû
a Otakaru ·irekov˘ch, kteﬁí pracovali s
profesorem Charlesem Bestem ve
v˘zkumu cukrovky a které torontsk˘ Star
zaﬁadil do “superstars of science”. ¤ekli
v televizním poﬁadu, kter˘ jsme s nimi s
Mílo Kubíkem udûlali, Ïe ve své práci se
zvíﬁaty na‰li systém tak dokonal˘, Ïe si
svût bez Boha nedokáÏí pﬁedstavit.
Josef âermák
***

Sokol Toronto
se zúãastní XXI. sletu Americké obce sokolské v Chicagu,
ve dnech 22.-26. ãervna 2005.
Cena zájezdu je 150.00 dolarÛ a uzávûrka je do 15. dubna 2005.
Více informací vám podají:
Eva Matu‰ková tel: 905-884-4747
a Hana Jurásková tel: 905-838-2541
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Vyhozené studenty moÏná
od‰kodní
Praha-LN/Luká‰ Dolansk˘-Poslanci chtûjí
od‰kodnit studenty a uãitele, které
komunistick˘ reÏim vyhodil z politick˘ch
dÛvodÛ z vysok˘ch ‰kol. KaÏd˘ by mûl
dostat jednorázové od‰kodné sto tisíc
korun.
S návrhem pﬁíslu‰ného zákona pﬁi‰el
lidoveck˘ poslanec Vladimír ¤íha. Kromû
komunistÛ se pod nûj podepsali poslanci
ze v‰ech parlamentních stran.
Od‰kodné by mûl dostat kaÏd˘ student a
uãitel, kter˘ pÛsobil na vysoké ‰kole v
období od 25. února 1948 do 17. listopadu
1989, a musel ‰kolu opustit “rozhodnutím
pﬁíslu‰ného orgánu z politick˘ch dÛvodÛ”.

Vylouãení studenti nemají ov‰em na
od‰kodné nárok, pokud se jim povedlo
‰kolu do listopadu ’89 dokonãit.
Návrh zákona ov‰em není pﬁíli‰
jednoznaãn˘. Podle ¤íhy by se od‰kodnûní
mûlo t˘kat pﬁedev‰ím studentÛ z roku 1948.
JenÏe znûní zákona - a pﬁedev‰ím vûta
“jednorázová penûÏní náhrada osobám
vylouãen˘m v období 1948 do 1989” odkazuje k tomu, Ïe penûÏní náhradu by
mûli dostat i studenti z roku 1968. Tedy
napﬁíklad i poslanec âSSD Jan Kavan.
Pﬁedkladatel zákona, poslanec KDU-âSL
Vladimír ¤íha, ov‰em trvá na svém. “MÛj
zákon by se mûl pﬁedev‰ím t˘kat studentÛ
a uãitelÛ, kteﬁí v únoru roku ãtyﬁicet osm
pochodovali na hrad za prezidentem
Bene‰em, kterého chtûli podpoﬁit, aby
nepﬁijímal demisi komunistick˘ch
poslancÛ,” tvrdí. “Cestou na Hrad byli
ov‰em tito studenti zastaveni a zbiti, a

Z velikonoãních trhÛ

V hale kostela sv. Václava v Torontû, poﬁádal Sokol tradiãní velikonoãní trhy. Na snímku
Aniãka Janou‰ova tentokráte pﬁi v˘robû velikonoãních vajíãek s jihoãesk˘mi vzory.
Foto: Vûra Kohoutová

následnû vylouãeni ze ‰kol. O nûjakou
morální satisfakci usilují od roku
devadesát,” dodává poslanec.
Poslanec a studentsk˘ vÛdce z
“osma‰edesátého” Jan Kavan totiÏ
popisuje, Ïe nikdo z jeho generace
v˘slovn˘ zákaz studia z politick˘ch dÛvodÛ
nedostal.
“Byl jsem v té dobû jiÏ v zahraniãí, kdyÏ mi
pﬁi‰el od tehdej‰ího dûkana fakulty
sociálních vûd a publicistiky dopis, Ïe jsem
k tomu a tomu dni ze ‰koly vylouãen,”
popisuje Kavan.
“V dopise se ale neuvádûl Ïádn˘ dÛvod.
Jen Ïe se mÛÏu odvolat, ale opût k
dûkanovi,” dodává dne‰ní poslanec
sociální demokracie Kavan. Podle nûj by
tak bylo pomûrnû sloÏité doloÏit, Ïe student
musel opustit ‰kolu pﬁedev‰ím z politick˘ch
dÛvodÛ, a nikoli tﬁeba kvÛli zanedbání
docházky.
Právû nejednoznaãnost návrhu zákona
mÛÏe nakonec zkomplikovat jeho cestu
Poslaneckou snûmovou. Poslanci mohou
sice jeho znûní je‰tû bûhem schvalování
pﬁepracovat, je ale pravdûpodobnûj‰í, Ïe
jej právû kvÛli jeho nejednoznaãnosti
rovnou zamítnou.
Kolika studentÛ a pedagogÛ by se zákon
mûl t˘kat, tedy není jasné. PÛvodní ¤íhovy
pﬁedpoklady poãítaly s pﬁibliÏnû jednou
tisícovkou studentÛ a pﬁibliÏnû jedním a
pÛl tisícem uãitelÛ. To by státní rozpoãet
pﬁipravilo asi o ãtvrt miliardy korun.
“Uvidíme, zda zákon projde. Nedávno ale
Poslanecká snûmovna schválila zákon o
od‰kodnûní obûtí okupace z roku
osma‰edesát. Myslím, Ïe tedy existuje
vÛle, abych uspûl i já se sv˘m zákonem,”
vûﬁí v úspûch svého návrhu poslanec ¤íha.
***
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Objednávky a informace
Inter Trade Avenue Inc.
Pavel Zeman
Tel.: 905/430-0844
nebo 1-866-850-3462
(Kanada a USA - mezimûsto zdarma)

E-mail:
remoska@Intertradeavenue.ca
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Pacienti v nemocnicích
ãasto hladoví
Praha-mfd/(lep) - Zní to hrozivû, ale je
to realita: pacienti v ãesk˘ch
nemocnicích ãasto trpí hlady a na
následky podv˘Ïivy nûkteﬁí i umírají.
âísla dokazují, Ïe pûtatﬁicet procent
pacientÛ, kteﬁí pﬁijdou do nemocnic,
trpí lehãím stupnûm podv˘Ïivy (nemají
tedy dostatek Ïivin, hlavnû bílkovin,
vitaminÛ a minerálÛ). Dal‰ích pût
procent
je
dokonce
tûÏce

podvyÏiven˘ch.
Pobytem v nemocnici se pﬁitom jejich
podv˘Ïiva nezlep‰í, ale naopak zhor‰í.
Dokazuje to ‰etﬁení ãesk˘ch odborníkÛ
na v˘Ïivu, kteﬁí si vzali pﬁíklad z
britského v˘zkumu.
„Je to paradox: teplotu vám sestﬁiãky
bûhají mûﬁit ãtyﬁikrát dennû, ale Ïe jste
uÏ ãtyﬁi dny nic nesnûdla a skoro nic
nevypila, nesleduje nikdo,“ ﬁíká lékaﬁ
Zdenûk Zadák. V praxi to podle nûho
znamená, Ïe v nemocnici s tisícovkou
lÛÏek prÛmûrnû zemﬁe 35 lidí na

komplikace zpÛsobené nesprávnou
v˘Ïivou. „Na jednu stranu ti lidé
dostávají léky za miliony - tﬁeba
onkologická léãba stojí aÏ pÛl milionu
korun za deset dnÛ - a na druhou stranu
umírají kvÛli ‰patné péãi, protoÏe nikdo
nesleduje, jestli jsou správnû Ïiveni,“
ﬁíká Zadák.
DÛvod, proã to tak je, není jen v tom,
Ïe porce v nemocnicích jsou malé.
PacientÛm nemoc ãasto vezme chuÈ k
jídlu nebo se sami najíst nemohou. Ale
není nikdo, kdo by jim pomohl.
***
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Na internet sa uÏ moÏno
pripojiÈ lacno a odv‰adiaº
BRATISLAVA -SME/DANIEL CVEâEKInternet sa uÏ aj na Slovensku stáva dostupn˘
cez mobilné pripojenie pre ‰irokú skupinu
ºudí. ªudia s laptopmi surfujúci po
internetov˘ch stránkach sa stále ãastej‰ie
objavujú v kaviarÀach, autobusoch alebo vo
vlakoch. DostupnosÈ, r˘chlosÈ a cena
pripojenia cez mobilnú sieÈ Orangeu a
EuroTelu sú uÏ porovnateºné, a v niektor˘ch
prípadoch aj lep‰ie, ako cez klasické telefónne
linky.
Mobiln˘ internet má niekoºko podôb.
Najmenej nákladnou moÏnosÈou je prezeranie
internetov˘ch stránok na displeji mobilu. Staãí
aparát s adekvátnym prehliadaãom a
surfovanie sa môÏe zaãaÈ.
Oveºa vy‰‰í komfort, ale aj finanãné nároky
poskytuje surfovanie po internetov˘ch
stránkach cez notebook. Mobilné siete pritom
ponúkajú viac moÏností prístupu. Laptop
moÏno do siete pripojiÈ cez mobil, a to buì
bezdrôtov˘mi technológiami (infraãerven˘
port alebo bluetooth), prípadne modemom
alebo PC kartou, ktoré sa pripájajú priamo do
poãítaãa.
Mobilné telefóny, ktoré poskytujú r˘chle
pripojenie, ako aj modemy a PC karty sú
veºmi drahé. Obaja mobilní operátori v snahe
roz‰íriÈ pouÏívanie t˘chto sluÏieb zaãali ãasÈ
nevyhnutn˘ch zariadení dotovaÈ. Modem,
ktor˘ umoÏÀuje pripojenie cez mobilnú sieÈ,
zatiaº ponúka len Orange. Zákazníka EuroTelu
vyjde poãiatoãná investícia drah‰ie. Operátor
ponúka len PC kartu, ktorá v akcii stojí takmer
5-tisíc korún. Ak ju záujemca zoberie za
zníÏenú cenu, musí si platiÈ plnú sumu za
pripojenie na internet, ktoré tak vyjde na 950
korún mesaãne. Operátor preto odporúãa
rad‰ej kúpiÈ mobil za dve tisícky alebo tisícku,
podºa zvoleného pau‰álu, a do konca roka
surfovaÈ za necelé ‰tyri stovky.
***
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Tramvaj smetla lidi
ze zastávky

Petr ChudoÏilov: Válka

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

Praha-mfd/JAN
VACA,
PETR
SEHNOUTKA-Prahou otﬁásla velmi
neobvyklá tragická dopravní nehoda.
Zadní vÛz tramvaje pﬁi zatáãení vykolejil,
ve smyku vyboãil na nástupní ostrÛvek a
zabil dva lidi. Dal‰í dva tûÏce zranil. Podle
vy‰etﬁovatelÛ za ne‰tûstí pravdûpodobnû
mÛÏe sedmapadesátilet˘ Jiﬁí P., ﬁidiã
tramvaje ãíslo 22 . Do kﬁiÏovatky na
Karlovû námûstí najel pﬁíli‰ rychle.
“¤idiã jel s tramvají jako blázen. Na
zastávce v tu chvíli stály desítky lidí,” ﬁekl
vrátn˘ z vysoké ‰koly, jejíÏ vchod je jen
pár metrÛ od místa havárie.
Bylo pﬁed sedmou hodinou ráno.
Tramvaj jela Jeãnou ulicí smûrem od
stanice metra I. P. Pavlova a na kﬁiÏovatce
odboãovala smûrem k Národní tﬁídû. První
vÛz se pﬁi zatáãení je‰tû udrÏel na kolejích,
druh˘ se v‰ak dostal mimo nû a na
zastávce proti budovû âVUT smetl stojan
s jízdními ﬁády i nûkolik ãekajících lidí.
âtyﬁia‰edesátiletou Ïenu, která pﬁi
nehodû zemﬁela, tramvaj odhodila do
silniãního pruhu pro auta. Tam ji pﬁejela
projíÏdûjící avie.
Dal‰ím mrtv˘m je devûtapadesátilet˘
muÏ. Pﬁi‰el o Ïivot pﬁímo na ostrÛvku,
pﬁestoÏe se mu okamÏitû po havárii
pokusili pomoci kolemjdoucí lidé.
Ne‰tûstí postihlo také tﬁicetiletou Ïenu,
která utrpûla váÏná poranûní hlavy a
mozku, má nûkolik zlomen˘ch Ïeber a
proraÏené plíce. Podstoupila jiÏ nároãnou
neurochirurgickou operaci a její stav je
váÏn˘.
V nemocnici je také dal‰í,
ãtyﬁiaãtyﬁicetiletá Ïena, která má váÏné
poranûní hlavy.
Vykolejen˘ vÛz tramvaje byl pﬁed
nehodou z poloviny pln˘, lidem uvnitﬁ se
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nic nestalo. ¤idiã, kter˘ s tramvajemi
jezdí tﬁináct let, se po tragédii zhroutil.
Prudkou pravotoãivou zatáãkou mûla
tramvaj projíÏdût rychlostí maximálnû
patnáct kilometrÛ v hodinû. Podle
neoficiálních informací v‰ak jela aÏ
dvojnásobnou rychlostí.
Je‰tû bûhem vãerej‰ího dne praÏsk˘
Dopravní podnik vylouãil, Ïe by za havárii
mohla technická závada na tramvaji.
“Provûﬁovali jsme i moÏnost, jestli se
nûco nestalo s v˘hybkami, které na této
kﬁiÏovatce jsou. Îádné problémy jsme
ale neobjevili,” ﬁekl mluvãí DráÏní
inspekce Jan Kuãera.
***

Mûl b˘t ve vûzení 25 let. Je
doma

Trutnov, Bangkok-mfd (gag, van, om) Jednomu z nejznámûj‰ích ãesk˘ch
vûzÀÛ, pa‰eráku drog Radku
Hanykovicsovi, byl kvÛli nemoci pﬁeru‰en
pûtadvacetilet˘ trest vûzení. Prvních osm
let si Hanykovics odpykal v Thajsku, které
je povûstné extrémnû vysok˘mi tresty
pro dealery drog a také drsn˘mi
podmínkami ve vûzeních. Po sloÏitém
diplomatickém jednaní byl Hanykovics
loni pﬁevezen do Prahy s tím, Ïe si zbytek
trestu musí odsedût. Teì je alespoÀ
doãasnû na svobodû.
„Nevyzvídejte, co mi je. Nejsem je‰tû
pﬁipraven o tom hovoﬁit,“ ﬁekl vãera
Hanykovics. Jeho advokát Du‰an Doubek
ﬁekl, Ïe Hanykovicsova nemoc je natolik
váÏná, Ïe ji nelze léãit ve vûzeÀské
nemocnici. K chorobám, kvÛli nimÏ je
odsouzenému pﬁeru‰en trest, patﬁí
zhoubn˘ nádor ãi infarkt myokardu.
Trest si Hanykovics odpykává podle
tuzemského práva, které je v souladu s
ãesko-thajskou dohodou o jeho vydání.
„Thajsko nebude mít k pﬁeru‰ení trestu
urãitû námitky,“ míní ãesk˘ velvyslanec v
této zemi Jiﬁí ·itler.
***

Ekonomika roste, protoÏe
âe‰i loni víc pracovali
Praha-mfd/(naj) - Dobré zprávy o sílící
ãeské ekonomice si âe‰i loni tvrdû
odpracovali.
PrÛmûrn˘ âech strávil v práci podle
odhadÛ za cel˘ rok o 45 hodin víc neÏ
pﬁedloni. LoÀsk˘ rok mûl o dva pracovní
dny víc, ale ty vysvûtlují ani ne polovinu
rÛstu pracovní doby.
Ve statistick˘ch zprávách za loÀsk˘ rok
lze mezi ﬁádky vyãíst, Ïe podniky se
snaÏily vyuÏít skryté rezervy a pﬁimût své
zamûstnance k vy‰‰ímu v˘konu a k
pﬁesãasÛm.
Firmy tím reagovaly na rÛst poptávky a
zakázek. Vy‰‰í poãet odpracovan˘ch
hodin vysvûtluje, proã hospodáﬁsk˘ rÛst
nepﬁinesl víc pracovních míst a v˘raznûj‰í
pokles nezamûstnanosti.
***

Konkurzn˘ sudca mal ãudnú
nehodu
BRATISLAVA-sme/(rp, sita)-Konkurzn˘
sudca Alexander Moj‰, ktorého sa rôzne
firmy uÏ viackrát pokú‰ali zdiskreditovaÈ,
mal 4. februára zvlá‰tnu nehodu. Moj‰
údajne zrazil autom ãloveka, ktor˘
prebiehal cez cestu a stopoval auto na
druhej strane, a u‰iel bez toho, aby mu
pomohol. Sudca je v‰ak presvedãen˘,
Ïe nehoda vo Vígºa‰i, kde b˘va, bola
zinscenovaná.
Aj minister spravodlivosti Daniel Lip‰ic
povaÏuje okolnosti nehody sudcu Moj‰a
za “podivné” a mieni ich preveriÈ.
Moj‰ figuruje ako sudca vo viacer˘ch
konkurzoch. Ich úãastníci voãi nemu
neúspe‰ne podali na Súdnu radu
mnoÏstvo návrhov na disciplinárne
konanie. V jeho práci neodhalila
nedostatky ani nedávna ministerská
kontrola.
“Je pravda, Ïe konkurznej mafii sudca
Moj‰ zrejme prekáÏa,” zastal sa sudcu
Lip‰ic. Prekvapením pre neho bolo, Ïe si
Moj‰ nezistil stav poranenia, ktoré sa
nakoniec ukázalo “veºmi triviálne”. Chápe
v‰ak, Ïe je pod tlakom.
Moj‰ svoje poãínanie vysvetlil obavami
z provokácie a útoku. Okrem toho bol
presvedãen˘, Ïe k niãomu nedo‰lo, lebo
poãas zráÏky mal minimálnu r˘chlosÈ.
Sudca tvrdí, Ïe sa ho snaÏia diskreditovaÈ
tí, “ktorí sa na mÀa doteraz sÈaÏovali” a
bez toho, aby niekoho menoval, hovorí o
“zastra‰ovaní a vydieraní”.
Na Moj‰a sa v Súdnej rade sÈaÏovala
okrem in˘ch firiem aj známa finanãná
skupina Penta. “Akékoºvek úvahy o tom,
Ïe by Penta mohla stáÈ za údajne
zinscenovanou nehodou, kategoricky
odmietame a povaÏujeme ich za úãelovo
vykon‰truované,” vyhlásila hovorkyÀa
Andrea Straková.
Predseda súdu v Banskej Bystrici
ªudovít Bradáã nechcel hodnotiÈ dohady
o prípade, hoci “moÏné je v‰etko”. Moj‰
zostáva sudcom, “pokiaº nie je obvinen˘
a zbaven˘ imunity.
Hovorca ministerstva spravodlivosti
Richard Fides povedal, Ïe na
pozastavenie v˘konu funkcie zatiaº nie je
dôvod. To by nastalo v prípade, Ïe by
sudcu obvinili z neposkytnutia pomoci.
***
18.3.2005

v˘rok: “Horlivá snaha KDH presadiÈ nákup
60 podzvukov˘ch stíhaãiek za 70 miliárd
korún je priehºadná. Ide tu jednoznaãne o
cieº získaÈ provízie z tohto zbytoãného
obchodu.”
Fico si pozval Miklu‰a ako svedka, lebo
sa v minulosti pre médiá vyjadril, Ïe nákup
podzvukov˘ch lietadiel presadzovalo
KDH a Pivarãi, ktor˘ i‰iel do politiky ako
nezávisl˘ za KDH. Miklu‰ v ãlánkoch tvrdil,
Ïe za tak˘mito obchodmi sú 10- aÏ 20percentné provízie a nákup podporovali
aj niektorí poslanci KDH.
Miklu‰ vãera po pojednávaní povedal,
Ïe sa vyjadroval iba k odborn˘m veciam.
Nákup podzvukov˘ch stíhaãiek povaÏoval
za zl˘ nápad. Zopakoval, Ïe beÏnou
praxou je, Ïe úspe‰ná firma sa po
vykonanom obchode chce “odvìaãiÈ”
osobám, ktoré za Àu lobovali a pomohli
vyhraÈ tender. âi uÏ je to “organizácia,
politická strana, alebo úradník - je to
potom vec morálky, ako sa zachová”.
Miklu‰ bol tieÏ náãelníkom generálneho
‰tábu, podieºal na nákupe techniky formou
deblokácií.
Pivarãi bol zástancom podzvukového
letectva. Na ministerstve vznikol materiál
o budúcnosti armády, ktor˘ ponúkol
viacero rie‰ení situácie v letectve, medzi
nimi aj nákup nov˘ch lietadiel ãi udrÏanie
existujúcich nadzvukov˘ch MiG-29. Rada
obrany ‰tátu sa rozhodla opravovaÈ ruské
stroje a “od tohto okamihu nikto na
ministerstve obrany neurobil niã, aby sa
pristúpilo k obchodn˘m rokovaniam. ëalej
sa v tejto veci nekonalo”, vraví Pivarãi.
***
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Restaurants-Deli's
Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

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

Nabízím minerální vody

Mattoni s pﬁíchutí citronovou,
pomeranãovou a broskvovou!
Cena od 5,99 dolarÛ za jedno balení (6x1,5 litru)
Dovoz (minimálnû pût balení) po Torontû a okolí zdarma.

Kontakt - Lubo‰: 416/527-0461
e-mail: lubos11@atlas.sk

V spore KDH-Fico vypovedal
aj exgenerál
BRATISLAVA-sme/(rp)V súdnom spore
na ochranu dobrého mena medzi KDH a
predsedom Smeru Robertom Ficom vãera
vypovedali b˘val˘ náãelník generálneho
‰tábu Marián Miklu‰ a niekdaj‰í ‰tátny
tajomník ministerstva obrany Jozef
Pivarãi. Pojednávanie bolo neverejné.
Spor trvá od roku 2001. KDH od Fica
Ïiada ospravedlnenie a milión korún za

Veselé Velikonoce
pﬁejí zamûstnanci
Spadina Branch!
740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2
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MoÏnost v˘hodného nákupu a pronajmutí auta

Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557
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Str˘ãek a Praha 1990
Mlhov˘ opar se rozplynul a objevil se
venkov s obdélníky polí, usedlostmi a
staveními, jejichÏ stﬁechy se z mal˘ch teãek
zvût‰ovaly. I kdyÏ uÏ jsem vûdûl, Ïe ta pole
ba i políãka nenachází se v zemi nûmecké,
ale ãeské, místo oãekávaného staÏení hrdla
a mrazení v zádech, pocítil jsem jen pnutí
v u‰ích jak letadlo zaãínalo klesat. Prvnû
po dvaadvacet letech klesalo se mnou na

rodnou hroudu (v podobû leti‰tní betonové
plochy). MoÏná je to stejn˘ beton na kterém
tehdy pﬁistála cizí vojenská letadla, napadlo
mû. Díval jsem se z okénka a snaÏil se
orientovat, kter˘m asi smûrem se nachází
ruzyÀská vûznice.
Pohybliv˘ pás ponûkud zajíkavû chrlil kufry
a zavazadla cestujících a pak ohromné
bra‰ny a svazky hokejek. Pozdûji jsem se

dozvûdûl, Ïe do Prahy pﬁiletûlo ‰védské
národní muÏstvo. Ten pohybliv˘ pás mi
pﬁipadal ponûkud chatrn˘ v porovnání s
podobn˘mi na západních leti‰tích. MuÏ v
zelené uniformû provizorní budovy celního
úﬁadu nechtûl po mnû témûﬁ nic vûdût, ale
jeho kolegynû pﬁipomnûla, abych se k
pobytu pﬁihlásil v Ol‰anské ulici.
Hrdlo se mi sevﬁelo teprve, kdyÏ jsem
uvidûl str˘ãka. BlíÏil se ke mnû mírnû
nach˘len˘ k jedné stranû, ale usmíval se
Nejnovûj‰í ãeské bestsellery,
tím sv˘m srdeãn˘, optimistick˘m úsmûvem,
(Viewegh, Ulã, Kuras, Fr˘bová, Legátová, HÛlová ...)
kter˘ jsem tak dobﬁe pamatoval. Pozdravil
politické, historické i romantické romány, dûtské knihy, kuchaﬁky,
jsem se s chotí po jeho boku, která uÏ v
detektivky i biografie ... 100 rÛzn˘ch CD (hudba, pohádky, mluvené slovo), nauãné i zábavné
Praze byla. Do‰li jsme k jeho vozu ·koda
CDROM, filmy na DVD, kﬁíÏovky, slovníky, uãebnice, kalendáﬁe 2005, CZ nálepky, karty,
1200 . Postavil jsem kufr k zadku
hraãky a dal‰í ãeské vûci ...
automobilu, ale str˘ãek ﬁekl: „Tam ne, tam
je motor, “ a zvedl kapotu na správné
Velká v˘prodej: 200 knih se slevou v hodnotû 5, 7,50 a 10 dolarÛ!
stranû.
Na veãer pozval str˘ãek do svého malého
Bonus: S nákupem (CA$ 80.00) pﬁiloÏíme zdarma kvalitní hodinové
ﬁadového domku na‰e pﬁátele, hostil nás a
DVD PRAHA nad kter˘m se Vám bude tajit dech ...
stále doléval sklenice alkoholem, usmíval
Romantick˘ v˘let je doprovázen hudbou B. Smetany a A. Dvoﬁáka.
se a vypadal spokojenû, o pÛlnoci nosil
(Toto DVD je vhodné pro v‰echny druhy DVD pﬁehrávaãÛ.)
peãené kuﬁe a smaÏené ﬁízky, nemaje
tu‰ení o na‰ich dávno jiÏ zaveden˘ch
Volejte, pi‰te, mailujte, rádi se Vám budeme vûnovat!
zásadách stravování. Bylo na nûm vidût,
Nav‰tivte na‰e webové stránky
Ïe nás hostí ne proto, aby se ukázal, ale Ïe
ho to tû‰í a je to pro nûj samozﬁejmé.
www.czech-books.com
Vyspali jsme se v útulném pokojíku jeho
nebo volejte zdarma 1 877 287 1015
domku a ráno se str˘ãkem vyjeli na PraÏsk˘
a my Vám po‰leme ná‰ nov˘ vánoãní katalog
hrad, kam jinam. Po chvilce jízdy jsem si
We are your source for Czech books and Czech music
v‰iml jak nás nûkterá vozidla míjejí a jejich
ﬁidiãi gestikulují a hrozivû hledí na str˘ãka
za volantem ‰kodovky o‰lehané
povûtrností. Obãas zaznûl hroziv˘ zvuk
oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na VHS a
klaksonu
zatímco
str˘ãek,
DVD uvádí premiérovû nov˘ velice úspû‰n˘
jednasedmdesátilet˘,
ﬁídil
svÛj
vÛz se
televizní seriál reÏiséra J. Chlumského
spokojen˘m úsmûvem, nijak neru‰en
klapotem nevrácené smûrovky. „Jestli se
HOP NEBO TROP 1 - 4
tomu moulovi nûco nezdá, je to jeho
problém!“ prohlásil klidnû a na troubící
Miniserie osmdesátiminutov˘ch televizních zábavn˘ch filmÛ, které spojuje
ﬁidiãe, kteﬁí v poslední chvíli zabránili kolisi,
rozvedená Ïena (inÏen˘rka, 40 let) se dvûma dûtmi, která se jednoho dne
rozhodne, Ïe jim vice bude nahrazovat i chybûjícího tatinka a odjede s nimi na místo díkÛ volal: „No, no, aby ses nepodûlal,
blbeãku!“
lyÏaﬁsk˘ zájezd do podnikové chaty. Tady se stane svûdkem neohla‰eného
pﬁíjezdu nûkolika pﬁátel vedoucího zájezdu, kteﬁí se chovají dost nespoutanû. Nad monstrancemi v Loretû jsme Ïasli a
uvûdomovali si historickou propast mezi
Nedobrovolnû se s touto partou tﬁicátníkÛ, kteﬁí jsou pﬁíli‰ staﬁí na mladistvé
hrátky a pﬁíli‰ mladí na vstup do dospûlého svûta, seznámí. a postupnû do jejich Evropou a Amerikou, díval jsem se na
vystavené skvosty a snaÏili se alespoÀ
party zapadne. Setkávají se pak pﬁi rÛzn˘ch spoleãn˘ch v˘letech, kdy se
chabû pochopit onu neuvûﬁitelnou piplaãku
objevují rÛzné problémy v mezilidsk˘ch vztazích, vzniká láska ale i rozchod,
smrt jednoho z nich ale stejnû tak narození nového ãlena do skupiny prátel. Je tvÛrcÛ. Snad to bylo i tím, Ïe tenkrát bylo na
v‰echno mnohem víc ãasu, penûz církve a
to seriál o pﬁátelství bez vyuÏívání druh˘ch.
aristokracie.
1/ Na lyÏích - s partou vykutálen˘ch pﬁátel na horské chalupû aneb co Zatímco str˘ãek se odebral zajistit dobré
by v‰echno matka pro své dûti neudûlala.
místo k vidûní stﬁídání hradní stráÏe, se
Ïenou jsme ve‰li do chrámu sv. Víta.
2/ Na vodû - na voru po proudu a s pﬁáteli proti ãasu.
Pﬁipadal mi vût‰í a nádhernûj‰í neÏ Notre
3/ Na kolech - jednou jsi dole a jednou nahoﬁe.
Dame v PaﬁíÏi.. Uprostﬁed chrámu právû
4/ Na koních - o pádech z v˘‰ky a novém z mrtv˘ch vstání.
zpíval dûtsk˘ sbor pod vedením vlasatého
Hrají I. Ch˘lková, R. Zach, M. Issová, M.
pána a i ty nejti‰‰í hlasy dokonale znûly,
nesly se ke klenbám a zdrÏovaly nás od
Podporujte legální obchod!
návratu na nádvoﬁí. Tam uÏ se shromáÏdil
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
dav a z pﬁednûj‰í ﬁady mával na nás str˘ãek.
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:
Po té podívané sjeli jsme dolÛ Chotkov˘mi
VIDEO EL CANADA
sady, zaparkovali na Malostranském
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8
námûstí a pojedli v restauraci U SchnellÛ.
Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
Jídlo a pití bylo v˘borné, odpoledne bylo
pﬁed námi a vyjeli jsme tedy na Ol‰any uctít
E-mail: video.el@videoelcanada.com
památku m˘ch rodiãÛ; za mojí
www.videoelcanada.com
nepﬁítomnosti ke jménu matãin˘ch rodiãÛ
http://www.videoelcanada.com
pﬁibylo i jméno na‰í rodiny, jejíÏ uÏ jsem
dnes jedin˘m pozÛstal˘m ãlenem. Oj, jak˘
to hﬁbitov v porovnání se hﬁbitovy
kanadsk˘mi ...dÛstojné náhrobky pod
korunami stromÛ, absolutní ticho
protkávané jen zpûvem ptactva, nic na
zpÛsob onûch plání poset˘ch sotva
patrn˘mi deskami se jmény zesnul˘ch,
(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
ãasto vedle silnic.
Více neÏ 2000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.
„Mohli bychom se podívat ke hrobu Jana
Palacha?“ zeptal jsem se. „Mohli, uÏ je
Nové i levné antikvariátních knih
zase na svém místû,“ odpovûdûl str˘ãek a
vedl nás na místo. V ãele hrobu byla mohyla
O katalog nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
roztekl˘ch svíãek, hrob dost bohatû
Toll free: 1-866-425-0742 Fax: (514) 425-0742
ozdoben kvûtinami, str˘ãek nám

e-mail: cskniha@sympatico.ca web page: www.cskniha.com

pﬁipomenul nedÛstojné poãínání strany a
vlády, její snahu pﬁestûhováním hrobu
vymazat z myslí národa PalachÛv ãin, jeho
zoufalství, jeho odkaz.
Existuje ten, kdo zváÏí vinu hﬁí‰níkÛ a
vûãn˘m klidem a blaÏenstvím odmûní
trpící?
Národní divadlo, které jsme nav‰tívili,
pﬁipadalo mi malé, snad aÏ titûrné. Str˘ãek
si tady vylep‰uje pensi jako vrátn˘, sehnal
nám lístky do první ﬁady na balkonû. Vedle
mne sedûly dvû dámy, stﬁídavû hovoﬁily
nûmecky a slovensky. Hráli Rusalku, tû‰il
jsem se na Hakena, ale ten veãer alternoval
místo nûj jin˘ zpûvák. O pﬁestávce jsme si
prohlíÏeli foyer s bustami v˘znaãn˘ch
umûlcÛ. V bufetu jsem koupil dvû solidní
dvoudeci vína po 18 Kãs. Bylo v˘borné.
Den nato veãer nav‰tívili jsme s pﬁáteli
koncert klasické hudby. Americk˘ klavírista
M. Frager hrál skvûle Haydna, Beethovena,
Fielda a Chopina. V programu jsem se
doãetl, Ïe ovládá sedm jazykÛ. Aplaus mûl
ohromn˘, ale v tu chvíli se mnû zdálo, Ïe
národnost virtuosa jej je‰tû umocnila ...
Od stﬁíÏkovského domku str˘ãka je to ke
stanici tramvaje více neÏ kilometr pû‰ky.
Vyrazil jsem si do mûsta v ko‰ilce a lehkém
svetru. Pod svahem je vidût mûsto, pohledu
ponûkud ne‰Èastnû vévodí ÏiÏkovská
televizní vûÏ. V náhlém nutkání rozhodl
jsem se zkusit stop. BlíÏící se automobil
mne míjí jak jsem oãekával. Záhy ale
zastavuje chlapík v malém montáÏním
vozidle. Poznamenán jíÏ sv˘m nov˘m
domovem, ptám se na pﬁedpovûì poãasí.
„Má bejt slu‰nû,“ odpovûdûl muÏ neutrálnû.
Vysadil mne pak na Sokolovské tﬁídû.
Na sklonku odpoledne setkal jsem se v
hostinci U MedvídkÛ se ZdeÀkem. Je dnes
docentem na interní klinice na Karlovû.
Pﬁipomnûli jsme si krásné ãasy strávené
ve Slapech a pak ve ·tûchovicích i tu chvíli,
kdy jsme na ãíhané v oﬁe‰í u rybníka kde se
dámy z okolních chat pﬁevlékaly, uvidûli
matku nekorunovaného vÛdce na‰í party...
Îena se vrátila domÛ dﬁív. Bylo to
spravedlivé. Dﬁív do Prahy pﬁijela, dﬁív
odjede. Zb˘valo mi je‰tû pár dnÛ. Nakoupil
jsem si pár knih, pár veãerÛ strávil v hovoru
se str˘ãkem v jeho ﬁadovém domku.
Vykládal mi o sv˘ch plánech, co a kde chce
vylep‰it. Vidûl jsem nejeden zaãátek
takov˘ch projektÛ. Nezeptal jsem se ale,
proã zatím zÛstaly nedokonãené.
Nic netrvá vûãnû a tak to bylo i s m˘m
pobytem. Na leti‰tû mne zavezli pﬁátelé. V
leti‰tní hale mne napadlo co v‰echno jsem
neudûlal, nestihl, zme‰kal, kde v‰ude se
mi nepodaﬁilo pobavit nebo pojíst.
Zatelefonoval jsem str˘ãkovi, mûl sluÏbu v
Národním divadle.
„Prosím?“ Jeho pﬁíjemn˘ hlas poznal jsem
okamÏitû.
„Za chvilku mi to letí. Tak tedy ... za rok
zase nashledanou ... opatruj se,“ ﬁekl jsem.
„Îádn˘ strachy! Mû uÏ nikdo nemÛÏe
dobûhnout. A vo co vlastnû kráãí? Vo nic.
Je tﬁeba v‰echno brát sportovnû. Tak teda
‰Èastnou cestu zpátky do Kanady a zase
brzy pﬁijeì! Se‰ tady vÏdycky vítán, stejnû
jako tvoje paní a syn!“
„Ahoj tedy!“
„Ahoj, ahoj ...“
Zavûsil jsem. A v náhle zvlá‰tním,
nedefinovatelném pocitu, pro‰el jsem
ponûkud pﬁedãasnû pasovou kontrolou....
***
Bájeãn˘ str˘ãek, nezdoln˘ optimista a
ãlovûk, kter˘ nedokonãil ﬁadu sv˘ch plánÛ
a nápadÛ, ale nikdy svoje slovo neﬁekl
naplano, zemﬁel téhoÏ roku nedlouho pﬁed
vánoãními svátky.
Vladimír Cícha
***
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Ecology

Jeleni a srnci dostanou obojky
V Národním parku a Chránûné krajinné oblasti ·umava bude od jarních mûsícÛ pokraãovat
telemetrické sledování zvíﬁat. Zatím byl v NP· a CHKO· telemetricky zamûﬁován pﬁedev‰ím
rys ostrovid. Rys Bert, kter˘ se usadil v okolí Modravy, byl sledován od bﬁezna 2001 do
prosince 2002 a rysice Milka, zastﬁelená loni v létû, mohla b˘t nalezena jen díky tomu, Ïe
mûla na krku obojek s rádiovou vysílaãkou. A ten po její smrti zaãal vysílat zvlá‰tní „smrteln˘“
signál. Bert i Milka patﬁili k telemetricky sledovan˘m rysÛm v rámci v˘zkumného projektu,
kter˘ zaji‰Èuje jiÏ nûkolik let odborné pracovi‰tû správy NP a CHKO· spoleãnû s pracovníky
Ústavu biologie obratlovcÛ AV âR. „Telemetrie je metoda, která pomocí rádiové vysílaãky
umístûné v obojku sledovaného zvíﬁete a pﬁijímaãky v rukou odborníka umoÏÀuje sledování
zvíﬁete, aniÏ bychom z nûj museli zahlédnout i jen chloupek ocasu a tím naru‰ili jeho
pﬁirozené chování,“ ﬁíká vedoucí odboru vûdy a v˘zkumu na správû NP a CHKO· ZdeÀka
Kﬁenová. „Vysílaãky umoÏÀují sledovat pohyb oznaãen˘ch rysÛ v jejich teritoriu a podle typu
signálu rozpoznávat, zda zrovna bûÏí, odpoãívají, anebo je tûlo nehybné ãi mrtvé.“ Za osm
let trvání rysího telemetrického projektu bylo mj. zji‰tûno, Ïe z patnácti sledovan˘ch rysÛ byli
tﬁi prokazatelnû zastﬁeleni a u dal‰ích je velmi pravdûpodobné, Ïe neuhynuli pﬁirozen˘m
zpÛsobem. Telemetrie je metoda obvyklá v pﬁírodním v˘zkumu ve svûtû. K nejzajímavûj‰ím
ãástem telemetrie patﬁí stanovení tzv. domovského okrsku zvíﬁete. „Telemetricky se
napﬁíklad zjistilo, Ïe domovsk˘ okrsek samice polárního medvûda je kolem 125 000 km2 a
Ïe albatros uletí bûhem jedné cesty v prÛmûru 6091 km,“ ﬁíká zoolog Pavel ·ustr ze správy
NP a CHKO· v Ka‰persk˘ch Horách.
V bﬁeznu leto‰ního roku startuje na správû NP a CHKO· nov˘ telemetrick˘ projekt: sledování
jelení a srnãí zvûﬁe. Pro zaãátek se poãítá s obojkováním deseti kusÛ jelena evropského a
tﬁiceti srncÛ obecn˘ch v oblasti Modravy, Prá‰il, Srní a Îelezné Rudy, a to zejména tam, kde
byl potvrzen v˘skyt rysa ostrovida. „V˘zkum má odpovûdût na to, jak se mûní zvyky jelenÛ
a srncÛ v oblastech, kde Ïije jejich pﬁirozen˘ predátor, jaké jsou jejich vzájemné vazby, a jak
jeleni a srnci okusem ovlivÀují pﬁirozené zmlazení v budoucím lese,“ ﬁíká ·ustr, jenÏ bude
telemetrick˘ v˘zkum jelení a srnãí zvûﬁe provádût. Jeleni budou nosit specielní GPS obojky,
které pﬁijímají signál ze satelitÛ a mohou v pﬁedem nastaven˘ch intervalech do integrované
pamûti zaznamenávat pﬁesnou lokalizaci zvíﬁete. Data pak mohou b˘t staÏena pomocí
vysílaãky do poãítaãe.
Obojek je moÏno v terénu zamûﬁit na vzdálenost aÏ 10 km, ze vzdálenosti 1-2 km se dobﬁe
stahují data. Je ho moÏno na dálku pﬁeprogramovat, nûkteré typy obojkÛ dokonce na zvíﬁeti
dálkovû rozepnout. KaÏd˘ obojek vysílá na jiné frekvenci, takÏe zvíﬁata není moÏno vzájemnû
zamûnit. Baterie v obojku má Ïivotnost na cca 25 000 zamûﬁení, tedy na 2-4 roky v˘zkumu
zvíﬁete.
Obojkování jelenÛ zaãne v bﬁeznu s pomocí narkotizaãních stﬁel v pﬁezimovacích obÛrkách,
srnci budou obojkováni prÛbûÏnû ve volné pﬁírodû a v kvûtnu se zaãne s v˘zkumem. Na jaﬁe
a v létû bude obojkováno rovnûÏ dal‰ích pût rysÛ a dokonce jeden los evropsk˘. Los má
dostat zcela zvlá‰tní GPS-GSM obojek, kter˘ je schopen vysílat SMS s údaji o pohybu
zvíﬁete. Los evropsk˘ se zdrÏuje v oblasti Vítkova kamene ve v˘chodní ãásti ·umavy a není
jisté, zda se ho podaﬁí odchytit. Tento obojek stojí 150 000 Kã, tedy dvakrát tolik co GPS
obojek a desetkrát tolik, co stojí bûÏn˘ radiotelemetrick˘ obojek. Údaje o telemetricky
sledovan˘ch zvíﬁatech budou bûhem roku k dispozici na webov˘ch stránkách NP·.
***
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Institute for Christian Studies
229 College Street
Toronto, M5T 1R4
vás zve na v˘stavu

Marie Gabánkové

The body broken
Otevﬁeno do 31.3.2005: Pondûlí- pátek 9-17
www.paintinggallery.net & www.icscanada.edu

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

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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SLOVAKOTOUR
Letní slevy do celé Evropy!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!
Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice, Vídeƒ, Budape‰È, Berlín
a dal‰í destinace

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

SPRING TO SUMMER SEAT SALE

CZECH AIRLINES
Prague - Ostrava -Brno - Karlovy Vary
Bratislava-Sliaã-Ko‰ice-Tatry

Tour & Spa
May 17- May 31, 2005; Escorted $ 3459.00 p.p. Double
(Included: Air Flight, Tourist Class Accomodation, 2 meals daily, Spa
treatment Diamant Dudince, Sightseein Tour Krakow, Zakopane & Budapest,
Side Trip to Godollo.
Not included: Airport taxes, Gratuities, Service charge, Insurance)
Tour Leader Du‰an Tóth
For more details contact Rev. Du‰an Tóth (416) 221-0418
or

call: 416-504-3800
Ont.reg#2631380
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PROTEST
Na‰e organizace zastupuje 34 ãesk˘ch spolkÛ v
âeské republice i v ostatních zemích v Evropû,
Americe i Austrálii a nûkolik set jednotlivcÛ.
Jsme nanejv˘‰ znepokojeni praktikami
katastrálního úﬁadu v Pﬁíbrami a Úﬁadu majetku
státu v pﬁípadû na‰eho ãlena, Václava ·rouba.
Je neuvûﬁitelné jak snadno a protizákonnû lze
zmûnit zápis k majetku zavkladovanému
konstitutivním zápisem v Listu vlastnickém,
tedy ve veﬁejné listinû, která má dle zák. 265/92
vyjadﬁovat skuteãn˘ hmotnû právní vztah
vlastnictví k uvedenému majetku v katastru
nemovitostí.
Jsme pobouﬁeni tím, Ïe v pﬁípadû V. ·rouba se
tak dûje v dne‰ní dobû jen na základû Ïádosti
vládního zmocnûnce a Úﬁadu majetku státu
podle znovu a znovu pﬁedkládan˘ch
protiprávních komunistick˘ch rozsudkÛ, které
byly zru‰eny zákonem 119/1990 ke dni, kdy
byly vysloveny. Je neuvûﬁitelné, Ïe tyto zmûny
jsou na katastrálním úﬁadu vynucovány bez
v˘roku soudu a to jen ve správním ﬁízení, coÏ je
v rozporu s ãl. 11 Listiny základních práv a
svobod a ãl. 1 a 10 Ústavy âeské republiky a s
mnoha mezinárodními dohodami.
Tento zru‰en˘ rozsudek byl v pﬁípadû rodiny
V. ·rouba pﬁedloÏen jiÏ po jeho zru‰ení, tedy po
roce 1990, jako listina osvûdãující právní vztah
ke vzniku záznamu v katastru nemovitostí pro
âeskou republiku a to dokonce tﬁikrát!! Dvakrát
byl zápis opraven na âeskou republiku, dvakrát
byl zru‰en a opraven na V. ·rouba. Tento
nezákonn˘ proces je teì iniciován potﬁetí
vládním zmocnûncem JUDr Vítem A.
Schormem.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe se tím âeská republika
dopou‰tí znásilÀování práva sv˘ch obãanÛ.
Protestujeme proti tomuto podvodnému
jednání, které zpochybÀuje vlastnictví majetku,
a které, podle informace z katastrálního
inspektorátu, bude probíhat v 800 aÏ 1000
dal‰ích pﬁípadech a to jen ve správních ﬁízeních,
stejnû tak jako v pﬁípadû Václava ·rouba.
Domníváme se, Ïe stejn˘m zpÛsobem mÛÏe
b˘t zbaven vlastnictví kaÏd˘, komu byl navrácen
majetek po roce 1990 dobrovolnû, bez
rozhodnutí soudu o vydání vûci.
Jan Sammer, Secretary
14. bﬁezna 2005.
***

VUS do Kanady

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

662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

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

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

Vysoko‰kolsk˘ umûleck˘ soubor
Pardubice (VUS) se peãlivû pﬁipravuje na
Festival 500 v St. John’s, Newfoundland,
jehoÏ leto‰ní roãník je zamûﬁen mimo
pﬁehlídky jednotliv˘ch sboru - úãastníkÛ
festivalu, na latinskoamerickou hudbu. VUS
byl naposledy na americkém kontinentu v
roce 1998 a to v Canta Pueblo v Argentinû.
Z tohoto festivalu si pﬁivezl mnoho notového
materiálu, kter˘ pro Festival 500 VUS
nastuduje.
JiÏ vydal CD „Te Deum“, kde je jednou ze
skladeb píseÀ od Alfreda Dona “Gloria” popularni festivalová melodie festivalu v
Canta Pueblo.
PﬁestoÏe dirigenti neradi prozrazují
nacviãované skladby, dirigent VUS Jiﬁí
KoÏnar nám prozradil, Ïe pro kvûtnovou
premiéru v Pardubicích pﬁipravuje “Salmo
150” - jihoamerick˘ Ïalm od Ariela
Ramireze. Je to sviÏná skladba
doprovázená nejen klasick˘mi nástroji, ale
i panovou flétnou, kytarou a dal‰ími. Dal‰í
zajímavou skladbou je latinskoamerická
‰estihlasá úpravu tanga “El ultimo café”
Hectora Stamponi.
âlenem VUS je mlad˘ skladatel, kter˘ pro
tento sbor pí‰e zajímavé úpravy. Studuje v
5. roãníku konzervatoﬁe a pﬁipravuje se na
studium skladby na praÏské AMU. S VUS
pﬁicestuje do Kanady i dal‰í jejich jazzov˘
skladatel a flétnista Otto Ceral. Jakousi
znûlkou sboru se stala skladba Hail Holly
Queen v úpravû M. Shaimana (film Sister

Act). Zaﬁazením oblíbené filmové hudby
do svého repertoáru motivuje VUS mladé
lidi ke sborovému zpívání. Páteﬁí repertoáru
VUS zÛstávají díla klasická. UÏ proto
obdrÏel tento soubor ke svému 55. v˘roãí
zaloÏeni zá‰titu od âeské komise pro
UNESCO.
VUS pro koncerty v Torontu, musí zajistit
prostﬁedky ze kter˘ch si bude hradit pobyt
a dopravu. Cel˘ pobyt v Kanadû je pﬁijde
bez mála na 71 000 kanadsk˘ch dolarÛ.
Zpûváci vyzvali firmy a mûsta âeské
republiky ke sponzorství a spolu se sv˘mi
úsporami se jim podaﬁilo nastﬁádat pln˘ch
55 000 dolarÛ. Tato ãástka staãí pokr˘t
cestovní náklady, vãetnû víz a poji‰tûní na
cestu do St. John’s. VUS stale hledá
kanadské pro své koncerty v Torontu jimiÏ
vyvrcholí oslavy 55. v˘roãí zaloÏení VUS.
Dal‰í informace najdete na webu VUS
Pardubice http://vus.upce.cz. VUS má v
Kanadû otevﬁen˘ úãet ã. 14936 00617 u
Bank of Nova Scotia, poboãka Whitby,
Ontario a bude velice vdûãn˘ za jak˘koli
pﬁíspûvek.
Vystavte prosím ‰ek na jméno „VUS
Pardubice CZ“ a za‰lete jej pﬁípadnû s
Ïádosti o informaci na adresu:
Pavel Zeman - VUS Remoska - InterTrade
Avenue Inc. 319 Dunlop Street West
Whitby, Ontario, Canada, L1N 1T9 Tel: 1866-850-3462 (bezplatnû Kanada a USA)
pzeman@remoska.ca
Dûkujeme!
pz
***

JUDr. Ing. Andûl - 100

30. bﬁezna bude JUDr. Ing. Andûlovi 100
let. Strávil 7 let a 3 mûsíce v
komunistick˘ch vûznicích. Za posledních
15 let od listopadu 1989 udûlal spoustu
práce pro odstranûní bezpráví v
âeskoslovensku a v âeské republice.
Tato jeho práce ãeká na uznání ze strany
ãeské vlády a na uskuteãnûní jeho ideí.
Îije v Praze, Tolstého 19, 110 00 Praha
10 a ve ·v˘carsku v Solothurnu,
Verenaweg 14, 4500 Solothurn.
Na 30. bﬁezna se u nûj ohlásila vláda
kantonu Solothurn, která mu pﬁijde
blahopﬁát.
Uskuteãnûní jeho snah o odstranûní
bezpráví v âeské republice a dal‰í léta
plodné práce mu pﬁeje
âeská koordinaãní kanceláﬁ,
Jan Sammer, Secretary.

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

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

Tel.: (416) 537-7698
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Kanadská mozaika
Kanada a Kjótsk˘ protokol
V zákonu o rozpoãtu, pﬁedloÏeném ke
schválení v únoru, federální vláda pﬁijímá
ﬁadu opatﬁení, jeÏ mají Kanadu pﬁiblíÏit cíli
vyuÏívat v budoucnu ãistou energii. ZároveÀ
mají zv˘‰it efektivnost, udrÏitelnost a
mezinárodní konkurenceschopnost kanadské
ekonomiky, to v‰e v zájmu splnûní cílÛ zemû
v oblasti sníÏení emisí v rámci Kjótského
protokolu. Tato opatﬁení zahrnují 1 miliardu
kanadsk˘ch dolarÛ ve „Fondu ãistoty“, kter˘
podporuje nejúãinnûj‰í projekty sniÏující emise
skleníkov˘ch plynÛ a doplÀuje souãasn˘ rozvoj
trhu obchodování s emisemi. Mezi tûmito
opatﬁeními najdeme rovnûÏ cílenou podporu
v˘roby energie z vûtru a dal‰ích obnoviteln˘ch
zdrojÛ a zlep‰ení zateplení rodinn˘ch domÛ.
Patﬁí sem také daÀová opatﬁení stimulující
investice do „zelen˘ch“ technologií, napﬁ.
moÏnost slevy na vozidla, jeÏ budou splÀovat
pﬁísnûj‰í ekologická kritéria, a investice do
veﬁejné infrastruktury vãetnû pﬁesunu 5 miliard
kanadsk˘ch dolarÛ z danû z plynu obcím na
podporu udrÏitelné infrastruktury. Dal‰í
prostﬁedky budou smûﬁovat na vytvoﬁení
vûdecké a technologické strategie
dlouhodobû udrÏitelné energetiky. V rámci
v˘‰e zmínûn˘ch opatﬁení bude federální vláda
rovnûÏ usilovat o dohodu s velik˘mi pÛvodci
zneãi‰tûní a v˘robci automobilÛ, jeÏ by
stanovila konkrétní cíle sniÏování emisí
skleníkov˘ch plynÛ z nejvût‰ích zdrojÛ.
Premiér Paul Martin v této souvislosti uvedl:
„Kanaìané si pﬁejí, abychom na‰i zemi
pﬁipravili na budoucnost. To znamená usilovat
o dosaÏení ãistého vzduchu, ãisté vody a
zdraví populace. Znamená to také ekonomiku,
jeÏ plnû vyuÏívá principÛ drÏitelného rozvoje
a udrÏitelné technologie.“ u www.pm.gc.ca
www.fin.gc.ca
***

Kanadsk˘ robot
v dûtsk˘ch sluÏbách
Kanadská firma Telbotics Inc. vyvinula prvního
robota na svûtû, pomocí nûhoÏ se dûti nucené
trávit del‰í dobu v nemocnici nebo doma
mohou plnû úãastnit v˘uky ve tﬁídû.
Komunikaãní robot nazvan˘ PEBBLES
(Providing Education by Bringing Learning
Environments to Students) umoÏÀuje
nemocn˘m nebo postiÏen˘m dûtem aktivnû
se pﬁipojit ke spoluÏákÛm. Pomáhají jim v tom
dva roboti dûtské velikosti - jeden u dítûte,
druh˘ v uãebnû. Roboti mají kameru, monitor
s dotykovou obrazovkou, mikrofony,
reproduktory a robot ve tﬁídû dokonce
mechanickou ruku, aby se dítû mohlo pﬁihlásit.
Malí pacienti tak nezaostávají v uãivu a
zÛstávají alespoÀ zprostﬁedkovanû v úzkém
kontaktu s vrstevníky ve ‰kole. Zkou‰ky
prokázaly, Ïe dûti obsluhu robota snadno
zvládnou a aktivní úãast na v˘uce uspí‰í jejich
uzdravení. PEBBLES je v˘sledkem
nûkolikaletého v˘voje a testování. V˘robu
prvních prototypÛ podpoﬁily granty kanadské
vlády a marketingová kampaÀ hvûzdy
kanadského hokeje Wayna Gretzkého. Dnes
tuto ‰piãkovou pedagogickou pomÛcku
pouÏívá napﬁíklad nûkolik velk˘ch americk˘ch
nemocnic a zájem jiÏ projevila i ﬁada
evropsk˘ch zemí. www.telbotics.com
***

Nauãná stezka: pﬁírodní
rezervace Dinosaurus
Pﬁírodní rezervace Dinosaurus, která patﬁí
do seznamu památek Unesca, se nachází
v jiÏní Albertû u mûsteãka Brooks. Pﬁed
75 miliony let Ïilo v tomto tehdy
subtropickém regionu asi 35 druhÛ
dinosaurÛ,
nespoãetnû
druhÛ
obojÏivelníkÛ, plazÛ, ptákÛ a primitivních
savcÛ. Od 80. let 19. století zde
archeologové odkryli více neÏ 300
kompletních koster dinosaurÛ, z nichÏ
vût‰ina je uloÏena v nedalekém
paleontologickém Muzeu Royal Tyrrell v
Drumhelleru. Zvrásnûná mûsíãní krajina
parku je plná zvûﬁe, divoce rostoucích

sluãování rodin, kategorie uprchlíkÛ a
Ïadatelé, u nichÏ byly zohlednûny humanitární
dÛvody, pﬁedstavovali zb˘vajících 43 %. Loni
Kanada pﬁijala 33 000 uprchlíkÛ, coÏ je oproti
roku 2003 nárÛst o 26 %. Svûdãí to o úsilí
kanadské vlády poskytnout ochranu tûm, kteﬁí
to skuteãnû potﬁebují. V rámci imigraãních
dohod jednotliv˘ch provincií s federální vládou
provincie loni pﬁijaly více neÏ 50 000
pﬁistûhovalcÛ, coÏ je nárÛst o 15 %. Joe Volpe
Kanada loni pﬁijala témûﬁ
k tûmto ãíslÛm dodal: „V‰ichni Kanaìané by
236 000 pﬁistûhovalcÛ
mûli b˘t hrdi na to, Ïe si tolik lidí vybralo tuto
Kanadsk˘ ministr obãanství a pﬁistûhovalectví zemi za svÛj domov.“ www.cic.gc.ca
Joe Volpe minul˘ t˘den oznámil, Ïe podle
***
pﬁedbûÏn˘ch údajÛ získalo v roce 2004
Divadelní
seskupení
The Hens
povolení k trvalému pobytu v Kanadû 235 808
ÏadatelÛ. „Lidé, kteﬁí pﬁicházejí do Kanady,
v Praze
obohacují na‰i kulturní mozaiku a zároveÀ Slavná kanadská ãtveﬁice se po
pﬁispívají k blahobytu a zvy‰ování mezinárodní
obrovském úspûchu u kritiky i divákÛ na
konkurenceschopnosti Kanady,“ uvedl Joe
Edinburgském divadelním festivalu
Volpe. Z uvedeného poãtu imigrantÛ tvoﬁila
tzv. ekonomická kategorie (Ïadatelé z ﬁad rozhodla pro turné po Evropû, které konãí
kvalifikovan˘ch pracovníkÛ a podnikatelÛ jedin˘m ãesk˘m vystoupením v Praze
vãetnû rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ) pﬁibliÏnû 57 % 25. bﬁezna v divadle Na prádle. Show
novû pﬁíchozích do Kanady. Kategorie Hen Men je poskládaná z rituálních zpûvÛ,

rostlin a pﬁírodních skalních formací a
vyz˘vavû se nabízí fotografÛm pro ty
nejpodmanivûj‰í zábûry. Pro náv‰tûvníky
je vybudováno pût nauãn˘ch stezek a od
kvûtna do ﬁíjna je moÏné vidût nepﬁístupné
oblasti, jeÏ tvoﬁí kvÛli ochranû fosilií aÏ 70
% parku. www.parkscanada.ca
***

prvkÛ tragédie, absurdních situací i hrdinÛ,
skeãové komedie ve stylu monty pythonÛ,
japonského loutkového divadla bunraku,
mimického umûní ãi freudovské anal˘zy
snÛ. Hen Men mûlo premiéru v lednu
2004, ale herci spolu vystupují jiÏ od roku
2002. Nenechte si tuto originální komedii
ujít. www.henmen.com www.napradle.cz
***

Víte, Ïe …
Kanada je domovem pro více neÏ polovinu
svûtové populace ledních mûdvûdÛ? Tento
druh medvûda tráví ve vodû ve srovnání s
ostatními druhy nejvíce ãasu a je také
nejvût‰í masoÏrav˘ Ïivoãich. Inuité ho
naz˘vají nanuq, medvûd moﬁe, a je pro nû
díky trpûlivosti a loveckému umûní
symbolem uãitele. KvÛli ekologickému
zneãi‰tûní arktick˘ch vod je v dne‰ní dobû
populace ledního medvûda v ohroÏení.
www.international.gc.ca.
***
Pﬁipravilo Kanadské velvyslanectví v Praze
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Kopaná Gambrinus liga
19. kolo
âeské Budûjovice-Sparta 1:2
Povinné tﬁi body vyválãila praÏská Sparta
v âesk˘ch Budûjovicích a pod Hﬁebíkem
na jaﬁe je‰tû neklop˘tla, kdyÏ ze tﬁí utkání
získala devût bodÛ. „KaÏd˘ útok soupeﬁe
byl nebezpeãn˘, ale na tûÏkém terénu
jsme si vytvoﬁili více ‰ancí, proto jsme
získali velmi cenné body,“ kvitoval triumf
kouã vítûzÛ Jaroslav Hﬁebík. Branky: 62.
Gruber - 52. Meduna, 77. Johana. 2942
divákÛ, poloãas 0:0.
Liberec-Zlín 1:1
První jarní vystoupení se libereck˘m
fotbalistÛm pﬁíli‰ nepovedlo a ze stadiónu
U Nisy s dal‰í novû zrekonstruovanou
tribunou za brankou si cenn˘ bod odvezl
Zlín. Branky: 69. Kisel - 62. Koubsk˘.
4310 divákÛ, poloãas 0:0.
1. FC Slovácko-1. FK Drnovice 2:1
Slovácko se i bez zranûn˘ch ·vejnohy a
Pospûcha a distancovaného Rajnocha
poprvé pod vedením trenéra Ladislava
Molnára radovalo z v˘hry. Drnoviãtí pﬁi
jarní premiéﬁe pﬁi‰li o remízu ãtyﬁi minuty
pﬁed koncem. Branky: 70. âoupek, 86.
PetrÏela -21. Holomek. 3725 divákÛ,
poloãas 0:1.
Opava-Brno 2:0
Gólové parády Zehera a Svitáka sebraly
BrÀanÛm choutky na body v Opavû. Na
tûÏkém terénu domácí v pohledném boji
zúroãili nezmûrnou bojovnost, zlep‰ením
ve druhém poloãase zvládli zápas o bytí
a nebytí. „Je to zaslouÏené, soupeﬁ
promûnil svoje ‰ance, kdeÏto my nikoliv,“
posteskl si trenér BrÀanÛ Jiﬁí Kotrba.
Branky: 54. Zeher, 87. Sviták. 3150
divákÛ, poloãas 0:0.
FK Teplice-FK Jablonec 0:0
Souboj t˘mÛ z horní ãásti tabulky skonãil
bezbrankovou remízou, coÏ se více líbilo
fotbalistÛm z Jablonce. „S bodem jsme
spokojeni, i kdyÏ hra mûla k ideálu hodnû
daleko. Cením si bezchybného v˘konu v
defenzivû,“ tvrdil trenér hostí Petr Rada.
3203 divákÛ.

Pﬁíbram-Olomouc 0:0
Obranné hráze obou celkÛ dominovaly.
Na zmrzlém hﬁi‰ti tak Pﬁíbram‰tí pﬁi své
jarní premiéﬁe s favoritem uhráli
bezbrankovou remízu. „Na tûÏkém terénu
jsme pﬁedvedli dobr˘ v˘kon. Bod
hodnotím pozitivnû,“ ﬁekl domácí trenér
Pavel Tobiá‰. 1827 divákÛ.
Bl‰any -Ostrava 0:2
Gól ostravského Papadopulose dvû
minuty pﬁed pﬁestávkou rozhodl o druhém
vítûzství Baníku pod taktovkou trenéra
Jarabinského. Branka: 44. Papadopulos,
90. Metelka. 2021 divákÛ, poloãas 0:1.
Slavia- Mladá Boleslav 2:2
Stﬁídající útoãník David Rojka zachránil v
93. minutû ligovému nováãkovi bod.
„Jsem zklaman˘. Tohle by se nám stávat
nemûlo,“ litoval ztráty kouã Slavie Josef
Csaplár. Branky: 37. Foﬁt, 76. Latka - 14.
Matûjovsk˘, 90. Rojka. 1855 divákÛ,
poloãas 1:1.
Dohrávka 17. kola:
Pﬁíbram-Liberec 1:1
Necelé ãtyﬁi minuty dûlily fotbalisty
Liberce od první jarní v˘hry, kdyÏ vedl
‰Èastn˘m gólem Zápotoãného. JenÏe do
role spasitele Pﬁíbrami se pasoval
obránce Lesák, kter˘ ve 4. minutû
nastavení zaﬁídil parádní stﬁelou z témûﬁ
tﬁiceti metrÛ remízu. Liberec pﬁesto
prodlouÏil svou sérii bez poráÏky uÏ na
12 zápasÛ. Branky: 90. (+4) Lesák - 90.
Zápotoãn˘. 2286 divákÛ, poloãas 0:0.
***
Tabulka
1. Sparta
2. Slavia
3. Teplice
4. Jablonec
5. Olomouc
6. Liberec
7. Ostrava
8. Zlín
9. Brno
10. Bl‰any
11. Drnovice
12. M. Boleslav
13. Pﬁíbram
14. Slovácko
15. Opava
16. Budûjovice

19 15
18 9
18 8
18 7
18 8
18 8
18 6
18 5
18 5
19 5
17 4
18 4
18 4
19 6
18 4
18 2

3
5
8
7
3
7
7
7
4
4
5
7
5
8
6
5

1
4
2
4
7
3
5
6
9
10
8
7
9
5
8
11

39:13
27:16
17:13
19:15
19:18
27:11
21:22
19:22
14:26
15:28
18:22
18:23
16:30
17:15
19:23
15:23

48
32
32
28
27
25
25
22
19
19
17
17
17
14
12
11
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Vi‰Àovsk˘: Chcem uºahãiÈ hokej nebohat˘m
Bratislava-sme/VOJTECH JURKOVIâ-Okrem ‰portov˘ch prívlastkov historické ãi ÈaÏko opakovateºné
bude maÈ semifinále play off Slovan - Trenãín aj zvlá‰tnosÈ, ktorá presahuje hokejové mantinely.
Nastúpia proti sebe dvaja investori nov˘ch zimn˘ch ‰tadiónov. Po dlh‰ie známej aktivite trenãianskeho
útoãníka Mariána Gáboríka, ktor˘ by mal v lete hlásiÈ hotovo, sa chystá oficiálne oznámiÈ rovnaké
rozhodnutie obranca Slovana ªUBOMÍR VI·≈ OVSK¯ (28 r.). Tréningov˘ zimák bude stavaÈ v
bratislavskej PetrÏalke.
Zafungovala aj in‰pirácia Trenãana Mariána
Gáboríka?
Urãite. Jeho nápad som dlh‰í ãas spracovával v
hlave a stále viac sa mi páãil. Konzultoval som to s
viacer˘mi ºuìmi a pred touto sezónou som sa
definitívne rozhodol, Ïe idem do toho.

CorgoÀ liga
21. kolo: Rímavská Sobota-Inter 0:1,
Dubnica-Trenãín 0:0, B. Bystrica-Îilina
1:0, PetrÏalka-Trnava 0:0.
Tabuºka
1. Artmedia
2. Dubnica
3. Îilina
4. RuÏomberok
5. Trenãín
6. B. Bystrica
7. Púchov
8. Trnava
9. R. Sobota
10. Inter

19
19
19
18
19
19
18
19
19
19

9
8
8
7
7
6
7
5
3
2

6
8
6
6
5
8
4
7
7
7

4
3
5
5
7
5
7
7
9
10

30:18
28:21
39:21
28:29
24:23
28:24
17:23
22:23
14:31
18:35

33
32
30
27
26
26
25
22
16
13

Hokejová play offs
Slavia i Sparta vyﬁazeny
9.3.: Litvínov-Zlín 3:1 a Vítkovice-Sparta
3:2.
10.3. a 11.3.: Kladno-Pardubice 4:0 a
0:3, Liberec-Slavia 3:2 a 4:1.
12.3.: Sparta-Vítkovice 4:6 (na zápasy
1:4) a Zlín-Litvínov 5:0.
13.3.: Pardubice-Kladno 3:6 a SlaviaLiberec 7:2.
14.3.: Litvínov-Zlín 3:4 (na zápasy 2:4).
15.3.: Kladno-Pardubice 2:1 a LiberecSlavia 3:1.
17.3.: Pardubice-Kladno 3:1 (na zápasy
4:3) a Slavia-Liberec 1:5 (na zápasy 3:4).
V semifinále hraje Zlín s Vítkovicemi a
Pardubice s Libercem. V baráÏi o ligu
pak hraje Jihlava s âesk˘mi
Budûjovicemi.
***

Slovenská play offs
Pouze na pût zápasÛ
9.3.: L. Mikulá‰-Zvolen 4:1 a PopradSlovan 2:4.
10.3. a 11.3: Îilina-Trenãín 1:6 a 3:6,
Nitra-Ko‰ice 1:2 a 5:3.
12.3.: Zvolen-L. Mikulá‰ 6:2 (na zápasy
4:1) a Slovan-Poprad 3:2 (na zápasy
4:1).
13.3.: Trenãín-Îilina 7:1 (4:1 na zápasy)
a Ko‰ice-Nitra 7:4 (4:1 na zápasy).
Semifinálové dvojice Zvolen-Ko‰ice a
Slovan-Trenãín
***

DùTSK¯ TÁBOR HOST¯N 2005
Cena pobytu je za první dítû 250 dolarÛ/1 t˘den, 500 dolarÛ/2 t˘dny a 675 dolarÛ/3 t˘dny.
Pﬁi zápisu a platbû do 1. kvûtna 2005 se poskytuje sleva 5% z celkové ceny.

Hledáme placené kuchaﬁky a vedoucí.
Tradiãní pouÈ na táboﬁe se bude konat v nedûli 24. ãervence.
V‰ichni jsou vítáni!
Pﬁihlá‰ky za‰lete ﬁediteli dûtského tábora na adresu:
RNDr Josef Maxant, Host˘n Association, 8970 Marie Victorin,
Brossard, QC, J4X 1A3, tel.: (450) 465-4844, Fax: (450) 923-4159,
e-mail: health.vifad@sympatico.ca
Informace podává také sekretáﬁka Viera ·ebenová, tel. (514) 385-5153.
Formuláﬁ pﬁihlá‰ky a dal‰í informace jsou na internetu na odrese: www.hostyn.org
Cena pobytu na táboﬁe patﬁí k nejlevnûj‰ím a program k nejkvalitnûj‰ím v Kanadû.
Do tábora pﬁijímáme i dûti, které nemluví ani ãesky, ani slovensky.

AÈ si va‰e dûti pﬁivedou s sebou svoje kamarády ãi kamarádky!

Potﬁebujeme ﬁidiãe
kategorie „Z“
s roãní praxí.
Volejte: (519) 896-6068.
1511-7

MÛÏete volat
kamkoliv do

Leto‰ní dûtsk˘ tábor bude mít pouze jeden tﬁít˘denní turnus, kter˘ bude probíhat
od 3. do 23. ãervence.
Za kaÏdé dal‰í dítû ze stejné rodiny je cena 225 dolarÛ/1 t˘den, 450 dolarÛ/2 t˘dny a 610 dolarÛ/3 t˘dny.

Leitmotív?
DaÈ ‰ancu rozvinúÈ talent aj deÈom z obyãajn˘ch
rodín. Ako som bol ja, Îigo Pálffy, Paºo Demitra.
PomôcÈ t˘m nebohat˘m, ktor˘ch rodiãia finanãne
neutiahnu drah˘ ‰port. Sledujem Ïivot okolo
‰tadióna a vidím, Ïe deti vystupujú zväã‰a z veºk˘ch
drah˘ch áut. Kde sú tie ostatné?
V ak˘ch pomeroch ste vyrastali vy?
Nikdy sme neboli bohatá rodina. Rodiãia pracovali
v ‰tátnom podniku, otec popri tom ‰tudoval.
NepociÈovali sme s bratom nedostatok, ale viem,
ão to pre rodiãov znamenalo zabezpeãiÈ nám dvojo
kvalitn˘ch korãúº ãi in˘ch ãastí v˘stroja. Otec si
pribral druhú robotu. Som vìaãn˘ za veºa.
Hoci Gáboríkovi v areáli základnej ‰koly
poskytlo mesto pozemok za symbolickú korunu,
jeho rozpoãet sa z pôvodného odhadu milióna
dolárov blíÏi k päÈdesiatim miliónom korún.
Poãítate s podobn˘m v˘vojom?
Áno. Bez ústretovosti v otázke pozemku by som do
toho ne‰iel, respektíve by som si to netrúfal zvládnuÈ.
Starosta PetrÏalky pán Bajan sa k projektu stavia
seriózne, verím, Ïe konkrétne miesto sa zakrátko
dorie‰i. PetrÏalka je so 120 tisíckami obyvateºov
samostatn˘m mestom, ktoré si zaslúÏi hokejov˘
klub pre mlad˘ch hráãov. Tak˘, aby bol prístupn˘
v‰etk˘m. Pri tomto zámere urãite oslovím na
spoluprácu aj rôzne firmy a vyuÏijem svoje meno.
Chce to trpezlivosÈ.
Investície nie sú malé na to, aby motív ostal
ãisto idealistick˘. Zrejme rátate s návratnosÈou?
Nemám toºko peÀazí, aby som ich mohol hádzaÈ do
neznáma. âasom by sa mohli prostriedky vrátiÈ na
prenájme plochy. Dopoludnia bude ºad patriÈ deÈom
a popoludní ãi veãer by mohol na seba aj zarobiÈ.
MoÏno aj toºko, aby ma uÏivil, keì skonãím s
hokejom.
Poznáte podobné v Los Angeles?
B˘val˘ kapitán Kings Luc Robitaille s Waynom
Gretzk˘m majú kúsok od L. A. tieÏ zimn˘ ‰tadión s
nadväznosÈou na hokejové ‰koly. Oni na to i‰lo od
zaãiatku komerãne a beÏí im to podºa biznis plánu.
Vy ste sa rozhodli investovaÈ v sezóne, v ktorej
ste poãas lock outu v NHL pri‰li o roãn˘ kontrakt
na dva milióny dolárov. Neºutujete?
Odhodlal som sa pred sezónou, keì bolo
oãakávanie lock outu veºmi pravdepodobné. Nie je
mi to fuk, dosÈ rokov mi trvalo, k˘m som sa
vypracoval do NHL a vybojoval si tak˘to kontrakt.
TakÏe finanãne je tento rok pre mÀa krok späÈ.
Mám v‰ak podpísanú zmluvu na ìal‰ie dva roky.
Verím, Ïe nová sezóna sa rozbehne.
Koºko rokov chcete e‰te hraÈ?
Podºa zdravia. PäÈ aÏ sedem rokov. Telo uÏ dáva
najavo, Ïe je dobité.
Nebojíte sa, Ïe NHL krachne?
VylúãiÈ sa to nedá. Obe strany v‰ak chcú hraÈ,
verím, Ïe sa koneãne dohodnú.
***

âeské republiky za pouh˘ch 0,06 dol./min.
na Slovensko za pouh˘ch 0,11 dol./min.
Austrálie za 0,06 dol./min.
Bulharsko za 0,12 dol./min.
Maìarsko za 0,09 dol./min.

Litva za 0,27 dol./min.
Srbsko za 0,16 dol./min.
Velká Británie za 0,05 dol./min.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu
* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* Vyhodnûj‰í neÏ volat na kartu

* Nemusíte mûnit operátora
* Bez mûsíãního poplatku
* Není nutná Ïádná smlouva

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.
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