Modﬁe oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pﬁedplatné!

Pﬁedplatné na jeden rok je
32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru.
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je v pravém horním
rohu ‰títku!

J

Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: 416/530-4222
Fax: 416/530-0069

E-mail:

abe@zpravy.ca
abe@satellite1-416.com

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK - CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

No. 7.
(333.)
Vol. 15.

Thursday,

satellite

1-416

Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

April 7,
2005

www.satellite1-416.com nebo www.zpravy.org nebo www.zpravy.ca
O prezidentech,
dÛstojnosti a syreãcích
Václav Klaus chce prezidentské obﬁady
spojené s uctíváním hrdinÛ v dÛstojnûj‰í
formû neÏli tomu bylo doposud - tahle
kuriozita mi pﬁipadá ze souãasn˘ch
zbyteãností ãeské politické scény
suverénnû nejpitomûj‰í, pominu-li dal‰í
Klausovu eskapádu s jeho údajnû
odposlouchávan˘mi telefonáty. (JestliÏe
tajná sluÏba skuteãnû prezidenta
odposlouchávala, pachatelé zaslouÏí
pﬁísn˘ trest pro pl˘tvání veﬁejn˘mi penûzi!)
Uctívat hrdiny je krásn˘ a starobyl˘
zvyk. Pﬁed dvaceti léty jsem nav‰tûvoval
mûsteãko Cernay ve francouzském
Elsasu, kde za první svûtové války poloÏili
své Ïivoty za svobodu také ãe‰tí a
sloven‰tí vojáci. Francouzi na‰e hrdiny
jednou za rok uctívali odedávna, i v
dobách, kdy si na nû nûkdej‰í komunistiãtí
prezidenti nejen ani nevzpomnûli, ale
nejspí‰ ani nemûli potuchy o jejich
existenci. Chodili jsme po mûstû v
nevelikém hlouãku, k nûmuÏ se s
obrovsk˘m potû‰ením pﬁidalo i nûkolik
klientÛ z místního blázince. Zpívali jsme
na‰i a francouzskou hymnu, na hﬁbitovû
jsme v tiché chvilce mysleli na kluky,
dﬁímající ve vûãném snu pod drnem.
„Válka je blbec,“ vyprávûl mi staﬁiãk˘
ãesk˘ vystûhovalec, kdysi poddÛstojník
ve francouzské cizinecké legii, kdyÏ jsme
nakonec za‰li do místního hostince na
tradiãního kohouta upraveného na bílém
vínû. Kdo na nûj nemûl, za toho to zatáhli
ostatní. Francouzsk˘ prezident sice
nepﬁijel, ale za to dorazil univerzitní
profesor, bohemista z nedalekého Nancy.
„TouÏí se vám po vlasti?“ vyptával se
krásnû prkennou ãe‰tinou nás ãerstv˘ch
emigrantÛ. Jeho otec byl francouzsk˘
generál, maminka âe‰ka. „DrÏím vás za
palec!“ slíbil povzbudivû na rozlouãenou.
Obﬁady v Cernay na mnû zanechaly
trvalou stopu jednoduchou a pﬁirozenou
dÛstojností, o níÏ si Václav Klaus myslím
mÛÏe nechat jenom zdát. Ale zase na
stranû druhé, popatﬁit v novinách na
fotografii prezidenta Klause, jak s
plastikov˘m pytlíkem na hlavû v
tvarÛÏkárnû vykládá Ïasnoucím
v˘robcÛm, Ïe olomoucké syreãky pﬁeÏijí
Evropskou unii, to taky není ‰patné! Pﬁi
v‰í zdravé skepsi k EU a s nepﬁedstíranou
láskou k syreãkÛm: Klaus zde pﬁedvedl
Ïebﬁíãek sv˘ch hodnot vpravdû dÛstojnû.
Narodil jsem se za prezidenta Háchy,
pamatuji
Bene‰e,
Gottwalda,
Zápotockého, blahé pamûti Novotného,
Svobodu, Husáka a Havla, ale s Ïádn˘m
nebyla taková sranda jako s prófou
Klausem!
Petr ChudoÏilov - Basilej
Listopad 2004 - psáno pro Babylon
***

A Touch of Glass…

…from divine decadence to subline simplicity je název v˘stavy ãeského skla, která potrvá do 8. srpna 2005 v pátém patﬁe obchodního
domu Hudson’s Bay Company na rohu ulic Yonge a Queen v Torontu. Obrazové zpravodajství ze zahájení je na str. 4

Zru‰me prázdnotu
Koncem února (v ãísle 4 na stranû 11) jsme uveﬁejnili petici Zru‰me
komunisty. Tato petice je stále na internetu (www.
zrusmekomunisty.cz). Ohlas byl znaãn˘ a je moÏné se k této petici
stále pﬁipojit.
Sám osobnû si sv˘m podpisem nejsem jist. Ne kvÛli tomu, Ïe bych
komunisty miloval, ale protoÏe komunismus povaÏuji za náboÏenství
a nevím jestli se dá nûkteré náboÏenství administrativnû zru‰it. Jsou
sice osvícení ateisti jako Stanislav Reini‰, kteﬁí se ke komunismu
nehlásí a tvrdû jej odmítají a nevyluãuji, Ïe nûkde v jiÏní Americe
existují komunisté, kteﬁí nemají problém hlásit se ke kﬁesÈanství, ale
ve své podstatû má komunismus religiózní prvky. KﬁíÏ nahradil
rudou hvûzdou, Star˘ zákon Marxem, Nov˘ zákon Leninem.
Mumifikovan˘ Lenin nahrazuje ostatky svat˘ch. âastokrát jsem
vidûl na Balkánû na hrobech místo kﬁíÏe hvûzdu. Teologická fakulta
byla nahrazena VUMLem (Vysok˘m uãením Marxismu-Leninismu).
Procesí pak suplovaly prvomájové prÛvody a BoÏí muka jsou
zastoupena rÛzn˘mi pomníky, památníky. V kaÏdé vesnici byl skoro
takov˘ tank, ke kterému se lid mûl chodit klanût a klást pietní
kvûtiny. Podobností by bylo jistû mnohem víc.
SignatáﬁÛm petice v‰ak hlavnû vadí brutální systém, kter˘ ovládal
na‰i zemi od února 1948 do listopadu 1989. Komunisté se brání tím,
Ïe ne v‰e bylo negativní.
JenÏe podívejme se jen na kulturní plody období, kterému se ﬁíká
normalizace. Najednou vidíme bezduché televizní seriály, písniãky
Karla Gotta, Heleny Vondráãkové, ãi knihy pseudospisovatelÛ jako

Alexej Pludek a Jan Kozák. Mohli jsme vidût filmy, za které se jejich
reÏiséﬁi dnes stydí a vût‰inou se neobjevují v jejich Ïivotopisech.
VzpomeÀme jen Kdo hledá zlaté dno (Menzel) nebo Lidé z metra
(Jire‰). Tato tvorba obsahovala poklonu komunistickému náboÏenství.
JenÏe lid v jakési nostalgii si mnohdy tuto tvorbu znovu Ïádá. Je
jakási nostalgie po bezduchosti a prázdnotû. A tuto nostalgii nelze z
lidí vym˘tit nûjak˘m zákazem. Tato nostalgie je podle mne
nebezpeãnûj‰í neÏ samotní komunisté.
Obãas poslouchám v slovenském rozhlase na stanici Twist nedûlní
promluvy katolického knûze Jána Suchánû. V nûkolika minutách
dokáÏe ﬁíci toho tolik o Ïivotû, o vûcech na kter˘ch záleÏí, Ïe si
uvûdomuji sílu slova i hloubku. Minule jsem psal o Karlu âapkovi
a RUR. Jeho slova jsou tak aktuální, Ïe jsem nemohl uvûﬁit tomu, Ïe
tato hra nepochází z tﬁicát˘ch let, ale z poãátku let dvacát˘ch.
Hloubka se objevuje u Alberta Camuse nebo nedávno zemﬁelého
Arthura Millera. Konsistentní je v zápase o Ïivot papeÏ Jan Pavel II.
i zde je moÏné vypozorovat hloubku.
V nostalgii po komunistech v‰ak vidím prázdnotu a ta na mne i po
tûch ‰estnácti letech, co nejsou u moci stále d˘chá a nedokáÏi si
pﬁedstavit, jak lze prázdnotu administrativnû zru‰it.
Tragédie je v tom, Ïe tato prázdnota opût zaãíná ovládat ná‰ Ïivot,
aÈ jiÏ to bylo pﬁi volbû prezidenta, ãi pﬁi tiché podpoﬁe vládû
sociálních demokratÛ tento pátek.
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: 10. 4., 1. 5., 3.7. a 7.8. v 17:00.

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

Toronto/Canada/USA

Na okraj
Prodejny obuvi bez BaÈova
jména…
Na podzim roku 1939 pﬁibyla do
ontarijského Frankfordu skupina
zamûstancÛ firmy BaÈa ze Zlína. V
pﬁibliÏnû stejné dobû jiná loì pﬁivezla do
Kanady strojní zaﬁízení na v˘robu obuvi a
dal‰í loì s nákladem pﬁes 800 dopravních
klecí s obrábûcími stroji a pﬁesn˘mi
nástroji mûla do Montrealu pﬁiplout pﬁed
koncem záﬁí, ale pﬁed pﬁistáním se její
kapitán snaÏil loì obrátit a vrátit se na
otevﬁené moﬁe. Aãkoliv válka je‰tû
nezaãala, na Ïádost Tomá‰e Bati
kanadská jízdní policie loì zastavila a
donutila kapitána, aby sloÏila náklad v
Montrealu. Loì se rychle vydala na
zpáteãní cestu (válka visela nad hlavou),
ale do Hamburku nedoplula. Byla
potopena nûkde uprostﬁed Atlantického

oceánu. Tak zaãala jedna z nejslavnûj‰ích
emigrantsk˘ch kapitol v na‰í historii.
Sláva BaÈov˘ch závodÛ se vût‰inou pojí
s v˘robou bot. A právem. Jenom v
Kanadû, firma Bata se sídlem v Torontu
zamûstnávala po léta kolem 2,500 lidí a
její mezinárodní organizace Bata
International Service Centre slouÏila 87
nezávisl˘m Batov˘m spoleãnostem v 84
zemích, které zamûstnávaly pﬁes 71 000
osob a vyrábûly kolem ãtvrt miliardy párÛ
bot roãnû. Nebyla skoro zemû, kde by
náv‰tûvníky, uprchlíky ãi emigranty z
âeskoslovenska pﬁátelsky nepozdravilo
z v˘kladních skﬁíní obchodÛ s obuví jméno
Bata.
Ale BaÈova továrna v Batawû, díky
nejmodernûj‰ím obrábûcím strojÛm a
vyspûlosti jejích zamûstnancÛ ,
vychovan˘ch ve Zlínû, hrála v˘znaãnou
roli i v kanadské váleãné v˘robû. Zde
byly vyrobeny první kanadské soustruhy,

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

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

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

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

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
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pﬁesné mûﬁící nástroje a citlivé váhy na
tﬁídûní nábojÛ…
Ale ani organizace tak silná a úspû‰ná
nedokázala odolávat pﬁísunu laciné obuvi
z v˘vojov˘ch zemí. V roce 1999 Bata
Shoe Company of Canada zastavila
v˘robu obuvi v Kanadû, v roce 2003
prodala budovu, v které sídlila její ústﬁední
kanceláﬁ a letos v bﬁeznu v‰echny
v˘znamné publikace v Kanadû pﬁinesly
ãlánky s fotografií Tomá‰e Bati, Ïe jeho
spoleãnost ru‰í v‰echny prodejny v
Kanadû. BaÈova organizace i nadále
zÛstává mamutím podnikem, hlavnû v
Asii, ale v Kanadû uÏ nás jméno Bata z
v˘kladních skﬁíní prodejen a obuví
nepozdraví. AlespoÀ po nûkolik pﬁí‰tích
let - dne‰ní ‰éf Batova koncernu, Thomas
Bata III, jehoÏ ústﬁední kanceláﬁ je ve
·v˘carsku, plánuje návrat do Kanady s
nov˘m typem prodejen za dva tﬁi roky.
Ale to neznamená, Ïe jméno Bata zmizí
z mapy Kanady úplnû. Py‰ní se jím
mûsteãko Batawa, skvûlé muzeum obuvi
v Torontû, knihovna univerzity v Trentu,
park v oblasti Frankfordu a nepochybnû
bude po Tomá‰i Batovi pojmenováno i
nûkolik ulic. Pocty, o které se bohatû
zaslouÏila i Sonja Bata a stovky
zamûstnancÛ BaÈov˘ch podnikÛ.
***

Za Miltonem E. Harrisem.
26. bﬁezna zemﬁel v Torontu Milton E.
Harris. Jeden z nejnenápadnûj‰ích pilíﬁÛ
kanadského Ïivota, Milton zaloÏil Harris
Steel Company a léta byl pﬁedsedou
správní rady a prezidentem Harris Steel
Group Inc., jedné z nejúspû‰nûj‰ích
kanadsk˘ch prÛmyslov˘ch spoleãností;
byl ãlenem správní rady Livington
Industries, Canadair Ltd., a Air Canada.
Zastával funkci pﬁedsedy finanãního
v˘boru Liberální strany Kanady, byl
ãlenem senátu University of Western

Internet

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

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

www.kalendar.satellite1-416.com

***

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

âeská doplÀovací ‰kola

Tel.: 416-431-9477

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

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.

·kola ve Scarborough
Informace:
M.M.I.: 416/439-4354

Slovenská ‰kola v Oakville
zadarmo
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
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Ontario a ãlenem správní rady Tel-Aviv
University, presidentem Kanadského
Ïidovského kongresu, ãlenem ﬁeditelské
rady Kanadské opery, Mount Sinai
Hospital atd. Mezi pocty, kter˘ch se mu
dostalo je ¤ád Kanady (Officer rank).
HarrisÛv lidsk˘ profil je je‰tû bohat‰í: byl
‰tûdr˘m podporovatelem umûní a
rÛzn˘ch organizací, které nejsou
obvykl˘m terãem ‰tûdrosti: v pohﬁebním
oznámení jsou napﬁíklad zmínûny dvû
charity, kter˘m dárci mohou poslat dary k
uctûní Harrisovy památky: Native Men’s
Residence a The Jewish National Fund
for trees in Israel...
S ãleny na‰í komunity se Harris poprvé
setkal hned na zaãátku své skvûlé kariéry.
Mezi tûmi, kteﬁí mu byli nápomocni byl
Alexander Kerney, âechoslovák
slovenského pÛvodu, sám brilantní
podnikatel v oceláﬁském prÛmyslu. Milton
Harris a jeho paní Ethel (básníﬁka a
malíﬁka) zÛstali cel˘ Ïivot jeho vûrn˘mi
pﬁáteli a po jeho smrti pﬁáteli jeho vdovy
Gizelly.
Milton miloval hudbu. KaÏd˘ rok
sponzoroval provedení jedné opery
Kanadskou operní spoleãností - pﬁed
nûkolika roky sponzoroval provedení
Janáãkovy opery (aãkoliv jsem o tom
tehdy psal, nejsem si jist které, ale myslím,
Ïe to byla Vûc Makropulos). Z hudebních
nástrojÛ si zvlá‰È oblíbil varhany. Na‰el si
skvûlou uãitelku v na‰í profesorce
Dagmaﬁe Ledlové Kopecké. KdyÏ se od
ní dozvûdûl, Ïe varhany v kostele Sv .
Václava v Torontû jsou u konce své
uÏiteãnosti, daroval kostelu nové varhany.
PovaÏuji si za v˘sadu, Ïe jsem ho znal.
Josef âermák
***

Omluva a upozornûní
Omlouváme se, Ïe jsme v minulém ãísle
neuveﬁejnili evangelické velkopáteãní
bohosluÏby v kostele sv. Luká‰e.
Oznámení bylo zasláno na e-mailovou
adresu, která sice funguje, ale je na ní
takové mnoÏství „spamÛ“, Ïe se jakékoliv
oznámení lehko pﬁehlédne. Pﬁí‰tí
bohosluÏby v tomto kostele se konají: 10.
dubna, 1. kvûtna, 3. ãervence a 7. srpna
2005 vÏdy o 17 hodinû.
Prosíme vás proto, abyste pouÏívali emailové adresy: abe@zpravy.ca nebo
abe@satellite1-416.com.
Od 11. dubna 2005 budu jako redaktor
na filmovém festivalu Finále v Plzni, kde
jsou na‰e noviny mediálním partnerem.
Telefon bude pﬁesmûrován na mobil v
âR. Prosíme, abyste respektovali
‰estihodinov˘ ãasov˘ posun a nevolali
po 17 hodinû. âíslo faxu v âR je 011-420274-770-929.
***

Kalendáfi

6.4. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - videofiln
Kostel sv. Václava
***
8.4. (pá) 20:00
M.G.âástek - Citadela
Hra pro jednoho muÏe
Hala kostela sv. Václava
***
9.4. (so) 20:00
M.G.âástek - Moc a sláva
Hra pro jednoho muÏe
Hala kostela sv. Václava
***
10.4. (ne) 12:00
M.G.âástek - Popelka Nazaretská
Hra pro jednoho muÏe
Hala kostela sv. Václava
***
10.4. (ne) 16:00
M.G.âástek - Popelka Nazaretská
Burlington - Kostel sv. Vojtûcha

Toronto/Canada/USA
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Czech &Slovak Institutions

Podpoﬁte ãesk˘ studentsk˘ sbor
Skvûl˘ univerzitní sbor VUS Pardubice vûnuje v˘tûÏek sv˘ch koncertÛ v
Torontu a Niagara Falls mezi 12. a 17. ãervencem 2005 místním charitám.
Buìte tak hodní a pomozte studentÛm jejich koncertní náv‰tûvu uskuteãnit.
·ek nebo MO mÛÏete napsat na VUS Pardubice CZ, ã. úãtu u Scotiabank
149360061719 a zaslat jej na adresu:
InterTrade Avenue/Remoska
319 Dunlop St. West
Whitby, ON L1N 1T9;
Informace: Pavel Zeman toll free: 1-866-850-3462
Dûkujeme!

Nové divadlo se omlouvá
VáÏení pﬁíznivci nového divadla!
Z technick˘ch dÛvodÛ jsme byli nuceni zru‰it na‰e pﬁedstavení
·umaﬁ na stﬁe‰e ve dnech 6. - 8.
kvûtna 2005 a pﬁesunout tuto
premiéru na zaãátek pﬁí‰tí sezóny
(ﬁíjen, listopad). DÛvody tohoto
pﬁesunu jsou tyto: ·umaﬁ na stﬁe‰e
je velice nároãná hra, jak po stránce
herecké, tak a to hlavnû pûvecké.
Na nastudování jsme mûli dva a
pÛl mûsíce, coÏ jak jsme zjistili je
málo a bylo by od na‰eho divadla
o
n
neslu‰né pﬁedstoupit pﬁed vás s
e
‰
u
r
polotovarem a tak se na nás
Z
nezlobte, Nechceme si sníÏit laÈku,
kterou v leto‰ní sezónû tak vysoko
nasadily hry Já chci k filmu a
Mirandolina.
Je‰tû jednou se omlouváme a
doufáme nashledanou v pﬁí‰tí jiÏ 36. sezónû.
Za Nové divadlo
Pavel Král
***

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

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

Toronto/Exhibition

April 7, 2005

A touch of Glass
Ve ãtvrtek 31. bﬁezna 2005 uspoﬁádal president Hudson’s Bay
Company pan George Heller slavnostní recepci pﬁi pﬁíleÏitosti
zahájení v˘stavy ãeského skla v obchodním domû na rohu ulic
Yonge a Queen v Torontu. Bûhem veãera hrála hudba Jiﬁího
Grosmana, podávalo se tradiãní ãeské obãerstvení. Pan Heller
(na snímku vlevo nahoﬁe) se hlásí hrdû k ãesk˘m pﬁedkÛm.

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

Zrovna tak spoleãnost Hudson’s Bay a princ Rupert mají
koﬁeny v âechách a jak ﬁekl ãesk˘ velvyslanec v Kanadû Pavel
Vo‰alík (na snímku s G. Hellerem vpravo dole) nebyl to jedin˘
vliv, kter˘ mûli na‰i krajané na tuto zemi.

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Pan Heller nám sdûlil, Ïe k uspoﬁádání v˘stavy se rozhodli
teprve nûkdy v listopadu, takÏe k realizaci nebylo mnoho ãasu.
Jednalo se o velké úsilí mnoha lidí. „Chtûli jsme tím pﬁispût k
oslavám vstupu âR do EU. Na v˘stavû je okolo tisíce v˘tvorÛ.
SnaÏili jsme se pamatovat na rozliãnost umûleck˘ch smûrÛ v
âechách. Kromû tradiãního brou‰eného skla jsme chtûli ukázat
i moderní umûní. V˘stava potrvá pût mûsícÛ, takÏe Kanaìané
budou mít moÏnost seznámit se s ãesk˘m sklem. Rádi bychom
udûlali podobnou v˘stavu nejen v Torontu, ale i v Montrealu, kde

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***

Pﬁi v˘stavû v Torontu mÛÏete shlédnout na tisícovku
umûleck˘ch pﬁedmûtÛ ze skla, aÈ jiÏ jsou to brou‰ené vázy, ãi
vázy se sklenûn˘mi sluneãnicemi (vlevo dole), barevné kvádry
(vlevo uprostﬁed), ãi obyãejné koule se vzduchov˘mi bublinami
(vpravo uprostﬁed). Je zde zastoupena i figurální tvorba v
postavách Virgin a Helios (vpravo nahoﬁe).

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

je velká ãeská komunita. Dále bychom chtûli mít tuto v˘stavu
i ve Vancouveru a v Calgary. Jsem nad‰en, Ïe se podaﬁilo
dostat dohromady zdej‰í krajany a totéÏ by se mohlo uskuteãnit
i jinde.“
abe
***
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Pﬁed uzávûrkou
2.4.2005

Svet do noci oplakával pápeÏa
VATIKÁN -sme- PápeÏ Ján Pavol II.
bol vãera blízko smrti. “Túto noc otvorí
Kristus do‰iroka bránu a za touto bránou
sa bude nachádzaÈ Mária,” povedal
veriacim na om‰i za hlavu katolíckej cirkvi
vatikánsky vikár Angelo Comastri.
Vatikán v‰ak neskoro veãer poprel
informácie talianskych médií, Ïe pápeÏ
Ján Pavol II. uÏ neÏije. Priznal, Ïe pápeÏ
je vo veºmi váÏnom stave a v priebehu
vãeraj‰ka sa jeho stav stále zhor‰oval:
zasiahnuté bolo pápeÏovo srdce aj
obliãky, ãoraz hor‰ie sa mu d˘chalo.
PápeÏov zl˘ stav len Ïivil ‰pekulácie.
·tátna televízia RAI napríklad tvrdila, Ïe
sa zatvorili dvere Chrámu svätého Petra.
Tak sa oznamuje pápeÏova smrÈ.
PápeÏ cez deÀ zostával pri vedomí,
mal kolísav˘ tlak, d˘chacie problémy a
odmietal hospitalizáciu. Lekárske zdroje
hlásili: uÏ nie je nádej.
PápeÏ vo ‰tvrtok v noci prijal pomazanie
chor˘ch a pri jeho posteli sa zhromaÏdili
jeho najbliÏ‰í.
V noci na vãera pápeÏa postihli vysoké
horúãky z infekcie moãov˘ch ciest, potom
ho zasiahol septick˘ ‰ok a kolaps
kardiovaskulárneho systému.
Problémy s obehom krvi sa nepodarilo
zastaviÈ poãas celého dÀa. Podºa lekárov
je nebezpeãn˘ hlavne septick˘ ‰ok - teda
stav, keì je telo zaplavené toxínmi, ktoré
postupne napadajú dôleÏité orgány.
PápeÏ bol podºa svojho okolia pokojn˘
a uvedomoval si váÏnosÈ svojho stavu.
Jeho b˘val˘ poradca biskup John Magee
tvrdil, Ïe pápeÏ je “pripraven˘ na smrÈ”.
Dal si preãítaÈ kríÏovú cestu a vraj
koncelebroval om‰u. Prijal aj viacer˘ch
cirkevn˘ch hodnostárov, medzi nimi aj
kardinála Ruiniho, ktor˘ podºa tradície
oznámi svetu pápeÏovu smrÈ.
Do Vatikánu sa podºa svetov˘ch agentúr
schádzajú kardináli, ktorí budú voliÈ novú
hlavu katolíckej cirkvi. Nechceli
komunikovaÈ s médiami, ale v súkromí
hovorili, Ïe pápeÏ je na svojej poslednej
ceste.
To, Ïe pápeÏ je na tom skutoãne zle,
má podºa pozorovateºov potvrdzovaÈ aj
fakt, Ïe Vatikán o jeho zdravotnom stave
informuje mimoriadne otvorene.
Vatikánsky hovorca Joaquin NavarroValls sa vãera niekoºkokrát takmer
rozplakal: “Za 26 rokov pri pápeÏovi som
e‰te niã také nevidel.”
Katolíci na celom svete sú v smútku: v
kostoloch sa modlili za pápeÏa, veãer
slúÏili ‰peciálnu om‰u v Kostole sv. Jána
lateránskeho v Ríme.
Modlitby pápeÏovi venovali aj ostatné
kresÈanské cirkvi, Ïidia aj moslimovia.
Zvlá‰È dramaticky vnímajú osud Jána
Pavla II. v jeho rodnom Poºsku.
Rím sa pripravuje na nápor veriacich a
svetov˘ch médií. UÏ vãera na Námestí
sv. Petra stáli desiatky tisíc ºudí.
Vatikánska internetová stránka
skolabovala.
***

poznaãili. Tradiãná zboÏnosÈ slabla, veriacich
ubúdalo najmä v tradiãn˘ch katolíckych
krajinách vo vyspelom svete.
Cirkev sa snaÏila nájsÈ odpoveì na otázku
o svojej úlohe v modernom svete a prvú
odpoveì dal II. vatikánsky koncil, ktor˘ zvolal
pápeÏ Ján XIII. v roku 1962. Koncil si vyt˘ãil
za cieº obnovu cirkvi, priblíÏenie evanjelia
súãasnému ãloveku.
Zru‰ila sa latinãina ako bohosluÏobn˘ jazyk,
zjednodu‰ili sa mnohé obrady, cirkev zaujala
nov˘ postoj voãi islamu, Ïidovstvu, neveriacim,
k boju za ºudské práva.
UÏ na koncile patril Karol Wojtyla k aktívnym
úãastníkom a o presadzovanie my‰lienok
Druhého vatikánskeho koncilu sa snaÏil poãas
celého pontifikátu. V priebehu rokov vydal
osobitné encykliky o postavení Ïeny, o úlohe
laikov. Zasadzoval sa v boji za ºudské práva,
pri kaÏdej príleÏitosti odsudzoval násilie a
nespravodlivosÈ.
Prelomové boli jeho ekumenické aktivity. V
roku 1986 sa v talianskom Assissi - na
pozvanie Jána Pavla II. - vedºa seba modlili
63 zástupcovia takmer v‰etk˘ch svetov˘ch
náboÏenstiev za mier. PápeÏ sa snaÏil
napraviÈ najväã‰ie chyby, ktoré katolícka
cirkev spôsobila v minulosti. Ospravedlnil sa
Ïidom a protestantom, snaÏil sa o dialóg s
pravoslávnymi a moslimami. Ospravedlnil sa
aj za upálenie Jana Husa a Giordana Bruna.
Prelomov˘ bol jeho pontifikát aj spôsobom,
ak˘m prezentoval svoj úrad. Po rokoch, keì
boli pápeÏi “vatikánskymi väzÀami”,
uzavret˘mi v rímskej kúrii, dal Ján Pavol II.
pápeÏstvu doslova “globálnu dimenziu” svojimi cestami do ãasto exotick˘ch krajín aj
s malou h⁄stkou veriacich dával najavo, Ïe
cirkev je univerzálna.
SnaÏil sa predstaviÈ evanjelium ako uãenie
pre cel˘ svet. Veºmi úãinne a premyslene
pritom vyuÏíval najmä médiá, pre ktoré sa
vìaka svojmu úsmevu, charizme a ãasto

nekonvenãnému správaniu stal celebritou.
V príhovoroch sa snaÏil hovoriÈ
zrozumiteºne, oslovoval mládeÏ, niÏ‰ie
sociálne vrstvy aj intelektuálov a politikov. Aj
stovky nov˘ch svät˘ch a blahoslaven˘ch z
najrozliãnej‰ích národov mali ºuìom
predstaviÈ svätosÈ - Ïivot podºa Kristovho
príkladu - ako nieão, ão je dosiahnuteºné aj
pre moderného ãloveka.
“V okamihu, v ktorom mnohí ºudia uÏ nechcú
poãúvaÈ Boha, pretoÏe sa im jeho posolstvo
zdá príli‰ tvrdé, ukazuje nám tento pápeÏ
cestu. Cel˘ pontifikát ná‰ho Svätého Otca sa
zdá ako jedna veºká akcia, aby urobil
kresÈanské posolstvo vo svete prítomné a
úãinné,” povedal o Àom kardinál Joseph
Ratzinger.
Pontifikát pápeÏa Jána Pavla II. sa v‰ak
zároveÀ stal terãom kritiky. Bol oznaãovan˘
za jedného z najkonzervatívnej‰ích pápeÏov,
dokonca za “zradcu” my‰lienok Druhého
vatikánskeho koncilu. Vyãítali mu, Ïe cirkev
pod jeho vedením namiesto skutoãného
otvorenia sa modernému svetu ustrnula v
stredovek˘ch dogmách.
PápeÏovi sa najãastej‰ie vyãítal jeho
konzervatívny postoj k sväteniu Ïien do
kÀazského stavu, celibátu, homosexuálnym
partnerstvám a otázkam sexuality. PápeÏ
odsudzoval interrupcie a právo na slobodnú
voºbu Ïeny, umelú antikoncepciu aj kondómy,
napriek hrozivému ‰íreniu AIDS v Afrike a
Latinskej Amerike.
“Namiesto otvorenosti voãi modernému
svetu ustaviãne poãuÈ obvinenia, ponosy a
lamentácie nad údajnou asimiláciu a posilÀujú
sa tradiãné formy zboÏnosti, napríklad
marianizmus. Namiesto dialógu sa posilÀuje
inkvizícia a odmieta sa sloboda svedomia a
uãenia v cirkvi. Namiesto ekumenizmu sa
znova kladie dôraz na v‰etko, ão je prísne
rímskokatolícke,” napísal jeho známy kritik,
nemeck˘ teológ Hans Küng.
***

1-416

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

5,24 CDN $
4,30 CDN $
19,10 Kã
23,25 SK
1,22 CDN $
1,58 CDN $

Toronto Star - 28.3.2005

1 CDN $
1 US $
1 EURO
100 Sk

19,28 Kã
23,35 Kã
30,19 Kã
77,11 Kã

Quick - 29.3.2005

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

festival českých filmů
festival of czech films
25.4.- 1.5. 2005

v jednom týdnu...
v jednom městě...
v jednom festivalu...

VŠE O ČESKÉM FILMU

Jeden z najv˘znamnej‰ích
muÏov dejín

Bratisalva-sme-PápeÏ Ján Pavol II. bude
zapísan˘ ako jeden z najv˘znamnej‰ích
pápeÏov v dejinách a jeho pontifikát bol
prelomov˘. Zhodli sa na tom nespoãetné
komentáre o pápeÏovi uÏ pred pol druha
rokom pri 25. v˘roãí jeho zasadnutia na Petrov
stolec.
Udalosti 20. storoãia - dve svetové vojny,
technick˘ a vedeck˘ pokrok, hlboké
spoloãenské zmeny - katolícku cirkev silno

satellite

Press

Finále Plzeň | Dominikánská 3 | 301 12 Plzeň, Czech Republic
tel: +420 377 995 211 | fax: +420 377 995 210 | e-mail: festival@finaleplzen.cz

www.finaleplz en.cz
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Prieskum:
Agenti ·tB by mali odísÈ
BRATISLAVA - Slovenská verejnosÈ si
myslí, Ïe b˘valí agenti ·tB by mali odísÈ
z verejn˘ch funkcií. Vypl˘va to z
prieskumu, ktor˘ pre denník SME
vypracovala agentúra MVK. Zhruba 82
percent z op˘tan˘ch obãanov je za
odchod tak˘chto ºudí z verejného Ïivota.
S názorom veºkej väã‰iny obyvateºstva
sa stotoÏÀujú aj niektoré politické strany.
KDH, ANO a SMK vyhlásili, Ïe vo svojich

April 7, 2005

Press
radoch tak˘ch ºudí nechcú. Opoziãné
strany Smer a HZDS sa k problému
stavajú vyh˘bavo a koaliãná SDKÚ
vyhlásila, Ïe sa zväzkami ·tB nebude
zaoberaÈ.
Hoci u nás uÏ neplatí lustraãn˘ zákon,
predseda Úradu pre ‰tátnu sluÏbu
ªubomír Plai má jasn˘ postoj a b˘val˘ch
agentov ani príslu‰níkov ·tB v ‰tátnej
sluÏbe nechce. Podºa neho kazia dobré
meno ‰tátnej sluÏby a ohrozujú dôveru
ºudí v nestrannosÈ ich rozhodovania.
Po zverejnení registrov ·tB uÏ od
zaãiatku roku odstúpilo z funkcií niekoºko

ºudí. Prv˘m bol ‰tátny tajomník Ján Hurn˘
(SDKÚ), z vedúcich funkcií odstúpili aj
dvaja b˘valí pracovníci ·tB Emil Chuchút
a Pavol ≈ uÀuk.
Poslanci sa správajú inak. Jozef Baná‰
(SDKÚ) ãi Du‰an MuÀko (Smer) sa
mandátu vzdaÈ nemienia, Baná‰ v‰ak
uvaÏuje, Ïe z politiky odíde po skonãení
tohto volebného obdobia.
Podºa údajov Ústavu pamäti národa sa
·tB na Slovensku zaujímala asi o 100tisíc ºudí, z nich asi 10-tisíc súhlasilo so
spoluprácou. Podºa ústavu to robili hlavne
kvôli kariére.

TRANS-COM TRANSPORT LTD.
IS GROWING

WE ARE MOVING TO A BIGGER LOCATION TO SERVE YOU BETTER
We are pleased to announce that effective March 31, 2005
Trans-Com Transport Ltd will re-locate to:
1260A Kamato Road
Mississauga, Ontario
L4W 1Y1
Tel: 905-361-2743
Fax: 905-361-2753
Toll Free: 1-800-354-9046
Janusz’s cell: 416-569-1895
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Petr ChudoÏilov: Svornost

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

Poznávanie na‰ej minulosti je podºa
sociológa Martina Bútoru z In‰titútu pre
verejné otázky ãasto bolestné, ale “pre
verejné zdravie uÏitoãné”. Za dôleÏité
povaÏuje, Ïe hoci “to poznanie nie je
úplné a dokonalé”, sprístupÀuje sa
verejnosti
“legitímnym
a
‰tandardizovan˘m spôsobom”.
·éf Ústavu pamäti národa Ján Lango‰
verí, Ïe “väã‰ina ºudí má cit pre
spravodlivosÈ” a z ich reakcií usudzuje,
Ïe zverejÀovaním dokumentov im dali
opäÈ nádej na jej obnovenie.
***
31.3.2005

OdpÛrci Grosse se stﬁetli
se stráÏníky
Praha - i dnes-Demonstranti, kteﬁí na
Václavském námûstí v centru Prahy
demonstrovali za odstoupení premiéra
Stanislava Grosse, se pohádali s
mûstsk˘mi stráÏníky. „Do‰lo k zabrání
aparatury a pak zase k jejímu následnému
vydání. Vznikla mela a padla spousta
invektiv na v‰echny strany,“ popsal
organizátor protestu Darek Dupal.
Pﬁíslu‰níci státní policie na demonstraci
byli také, ale stejnû jako pﬁi minul˘ch
protestech jen pﬁihlíÏeli. Dupal odhadl,
Ïe na Václavské námûstí odpoledne pﬁi‰lo
zhruba 300 lidí.
***

Lidovci dali vládû sbohem
Praha - JOSEF KOPECK¯ -Tﬁi ministﬁi
KDU-âSL donesli premiérovi Stanislavu
Grossovi svou demisi. A hned lidoveãtí
poslanci podpoﬁí návrh obãansk˘ch
demokratÛ na vyslovení nedÛvûry vládû.
Koalice vytvoﬁená po volbách 2002 tím
konãí. Pro to, aby KDU-âSL vládu opustila,
se vãera vyslovilo 74 ãlenÛ celostátní
konference této strany. Jen 14 ãlenÛ ‰ir‰ího
vedení strany návrh nepodpoﬁilo.
DÛvodem odchodu lidovcÛ je osoba
premiéra a jeho nevysvûtlené majetkové
pomûry. „Jsme svûdky toho, Ïe pﬁedseda
vlády neváhá brát dÛvûryhodnost celé
demokratické politiky jako rukojmí sv˘ch
osobních potíÏí. Za to nemÛÏeme nést
odpovûdnost,“ zdÛvodnil rozhodnutí lidovcÛ
pﬁedseda strany Miroslav Kalousek.
„Vedení lidovcÛ postupuje promy‰lenû, s
cílem rozbít dal‰í, v poﬁadí jiÏ tﬁetí koalici,“
reagoval premiér Stanislav Gross.
Mezi lidovci, kter˘m se z vlády nechtûlo,
byl ministr zahraniãí Cyril Svoboda.
„Dáváme tím osud vlády do rukou
komunistÛ,“ netajil se zklamáním z v˘voje
situace. Spoleãnû s ním pﬁijde o kﬁeslo i
ministr Ïivotního prostﬁedí Libor Ambrozek
a ‰éf resortu dopravy Milan ·imonovsk˘.
„V brzké dobû zveﬁejním jména lidí, která
pﬁedám prezidentovi republiky, aby je
jmenoval nov˘mi ãleny vlády,“ uvedl Gross.
UÏ ve stﬁedu vyjednával s komunisty, aby
jeho men‰inov˘ kabinet podrÏeli.
Unionisté zatím v Grossovû vládû
zÛstávají a pﬁi hlasování o nedÛvûﬁe ji podrÏí.
„V této vládû jsme prosadili zásadní reformní
kroky. Bude-li nadále pokraãovat v boji se
zadluÏováním zemû, má pro nás úãast v ní
smysl. V opaãném pﬁípadû jsem pro
pﬁedãasné volby,“ ﬁekl pﬁedseda US-DEU
Pavel Nûmec.
V sociální demokracii se uÏ uvaÏuje o
tom, kdo by mohl odcházející lidovecké
ministry nahradit. „Navrhnu premiérovi na
post ministra zahraniãí nûkteré kariérní
diplomaty,“ ﬁekl ‰éf snûmovního
zahraniãního v˘boru Vladimír La‰tÛvka z
âSSD.
Svobodu by podle informací MF DNES
mohl nahradit buì Rudolf Jindrák,
velvyslanec v Rakousku, ãi Jan Kohout,
kter˘ vede ãeskou misi pﬁi Evropské unii.
***
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Píka znal pravdu o gulagu,
proto jej zabili
Praha-mfd- JAN GAZDÍK- VraÏda
generála Heliodora Píky má nové, dosud
neznámé motivy. Historici je v objevili
archivech aÏ nyní, ‰estapadesát let po
generálovû vykonstruovaném obvinûní
z velezrady a po nezákonné popravû.
·éf ãeskoslovenské vojenské mise v
Moskvû generál Píka totiÏ shromáÏdil v
prÛbûhu druhé svûtové války otﬁesná
svûdectví o vûznûn˘ch âechoslovácích
a o pomûrech v stalinistick˘ch
koncentraãních táborech. Do SSSR
âechoslováci utíkali pﬁed nacisty.
Internovány jich byly desetitisíce a v
dÛsledku nelidského zacházení jich
vût‰ina zemﬁela - hladem a vyãerpáním.
“Píka sestavil mapu gulagÛ. Mnohem
víc ale po válce vadilo, Ïe mûl informace
o pomûrech v táborech,” ﬁíká historik
Tomá‰ Jakl.
GenerálÛv syn Milan Píka souhlasí, Ïe
jeho otec Heliodor Píka byl zavraÏdûn
proto, Ïe toho hodnû vûdûl: “Nikdy ale
pﬁímo neﬁekl, proã se stal nepohodln˘m.
V posledním dopise jen uvedl: Nejde o
justiãní omyl, ale politickou vraÏdu.”
Heliodor Píka intervenoval podle Milana
Píky kvÛli vûznûn˘m âechoslovákÛm u
‰éfa sovûtské bezpeãnosti Beriji a
zﬁejmû také u Stalina. “Jedním z tûch,
které dostal z gulagu, byl generál
Jaroslav Procházka, kter˘ mi pﬁiznal, Ïe
vdûãí otci za Ïivot.”
Informace o pomûrech v sovûtsk˘ch
koncentraãních táborech byly podle
historikÛ po válce o to nebezpeãnûj‰í,
Ïe v téÏe dobû se lidé vzpamatovávali z
hrÛz v nacistick˘ch vyhlazovacích
táborech.
Otﬁesná svûdectví ze sovûtsk˘ch
gulagÛ nalezl Tomá‰ Jakl z Vojenského
historického ústavu v dosud
nevytﬁídûném archivu. DÛkazy se do
nûj pﬁed ãasem vrátily z uzavﬁen˘ch
fondÛ komunistické policie.
Generál Píka zaznamenal svûdectví
propu‰tûného vûznû Slesingera ze
Soroklágru. Ten v únoru 1942 pﬁivezl
do
Buzuluku,
kde
vznikala
ãeskoslovenská jednotka, zoufal˘ dopis
vûznûn˘ch âechoslovákÛ.
“Nacházíme se v Sorockém lágru, kde
nás je‰tû v ãervnu bylo 360 lidí, teì uÏ
nás není ani jedna polovina, vût‰ina z
nás zemﬁela... vût‰inou jsme z
Podkarpatské Rusi (byla souãástí
âeskoslovenska - pozn. aut.). Chceme
umírat za svobodu âeskoslovenska, ale
neumírat od té hrÛzy, bídy a hladu.”
âeskoslovensk˘ velvyslanec v SSSR
Zdenûk Fierlinger, kter˘ byl pod siln˘m
vlivem tehdej‰ího ‰éfa komunistÛ
Klementa Gottwalda, v‰echny tyto
informace mezinárodnímu âervenému
kﬁíÏi zapíral. Generál s nimi naopak
pracoval a snaÏil se Ïivoty spoluobãanÛ
zachránit. ·tûpánka Gejzlarová, která
byla rovnûÏ s pomocí Píky poslána do
Buzuluku, vypovûdûla: “Byl to ná‰
nejradostnûj‰í den. Byly jsme
vyzdviÏeny z velikého utrpení.”
Z dosud nezveﬁejnûn˘ch Píkov˘ch
záznamÛ vypl˘vá, Ïe tﬁicetikilogramov˘
úbytek na váze byl u vûznûn˘ch
âechoslovákÛ bûÏn˘. A v nûkter˘ch
pﬁípadech aÏ padesátikilogramov˘.
I historik Zdenûk Vali‰ ﬁíká, Ïe pravda
o gulagu stála Píku Ïivot. Dodává v‰ak,

Press
Ïe generál byl Gottwaldovu
komunistickému vedení nebezpeãn˘ i
tím, Ïe vûdûl o jeho ‰melinû s
potravinami, kdyÏ za války pÛsobilo v
Moskvû.
Píka navíc varoval prezidenta Bene‰e
pﬁed plány SovûtÛ: “Ptají se -jaképak
hlasování lidu? AÏ bude Rudá armáda v
âechách, pak budou muset v‰ichni
hlasovat pro diktaturu proletariátu.”
Píkova tragédie je o to vût‰í, Ïe i ‰éfa
komunistické rozvûdky Bedﬁicha Reicina
ãi prokurátora Karla Va‰e (dosud Ïije),
kteﬁí ho poslali na ‰ibenici, vytáhl z
gulagu. Z tûch se po válce stali
pﬁesvûdãení komunisté.
***
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Vzácná Dalimilova kronika
je vystavena v Klementinu

1-416

Restaurants-Deli's
Dovoz potravin z âech,

Praha-mfd (gro, rep) Vzácn˘ latinsk˘ opis
Moravy a Slovenska
Dalimilovy kroniky ze 14. století, kter˘ se
âeské republice podaﬁilo vydraÏit v PaﬁíÏi,
je vystaven v Zrcadlové kapli praÏského
Klementina. K vidûní v‰ak je jen
dvoustrana ze ãtyﬁiadvaceti dochovan˘ch
listÛ. Spoleãnû s bohatû ilustrovanou
latinskou Dalimilovou kronikou jsou v
Klementinu vystaveny i dal‰í opisy.
Národní knihovna získala vzácné dílo za
deset milionÛ korun. Podaﬁilo se jí ho uÏ
nasnímat a obrázky stránek jsou
vystaveny na internetu. “UÏ jsme vydali i
její faksimile,” ﬁekl vãera ﬁeditel Národní
knihovny Vlastimil JeÏek. Dalimilova
Keì zloãinca pustia, svedka kronika bude k vidûní dennû s v˘jimkou
období od 5. do 15. dubna.
neinformujú
***
BRATISLAVA-sme/ROMAN PATAJDvojnásobn˘ vrah Milan Rafael je m⁄tvy. Gross: Klaus pﬁekraãuje své
Miestny poºovník vãera na‰iel jeho telo
ústavní pravomoci
pri Kozárovciach. Rafael minul˘ ‰tvrtok, PRAHA - novinky Prezident Václav Klaus
deÀ po prepustení z väzby, zavraÏdil nepovaÏuje vládní krizi za ukonãenou.
otca a brata 18-roãnej Evy Kováãovej, s Na mimoﬁádné tiskové konferenci v pátek
ktorou v minulosti chodil. Práve vìaka odpoledne novináﬁÛm sdûlil, Ïe poÏádal
jej trestnému oznámeniu a svedectvu premiéra Stanislava Grosse o veﬁejn˘
416-504-5787
sa pred ãasom dostal do väzby. Teraz slib, Ïe s obmûnûnou vládou poÏádá
638
QUEEN ST. W.
Snûmovnu o dÛvûru. Slib chce je‰tû pﬁed
ju pri streºbe ÈaÏko zranil.
TORONTO, ONT. M6J 1E4
Kováãová ani jej rodina zrejme vôbec tím, neÏ pﬁijme demise lidoveck˘ch
* PraÏské uzeniny
netu‰ili, Ïe Rafael sa ocitol na slobode. ministrÛ a jmenuje nové ãleny vlády.
* Cukráﬁské v˘robky
U nás totiÏ neexistuje systém, ktor˘ by Podle Grosse Klaus pﬁekraãuje své
* ObloÏené chlebíãky a mísy
svedkom zaruãil, Ïe ich bude niekto ústavní pravomoci prezidenta.
* Knedlíky v‰eho druhu
informovaÈ o prepustení zloãinca, proti “Nebudu se k tomu vyjadﬁovat, je to
poÏadavek nad rámec ústavních
* Dennû ãerstvá a chutná jídla
ktorému svedãili.
V mnoh˘ch prípadoch sa to od Zboru pravomocí prezidenta,” tlumoãila
väzenskej a justiãnej stráÏe nemusí Grossovo stanovisko mluvãí âSSD Lucie
dozvedieÈ ani polícia, napríklad keì Orgoníková.
zloãinca náhle prepustia pre chybu KlausÛv poÏadavek kritizoval
na malém pozemku
vicepremiér a nedávn˘ GrossÛv vyzyvatel
vy‰etrovateºov. “Ústav na v˘kon väzby
v souboji o vedení âSSD Zdenûk
v âerãanech nedaleko Sázavy,
nenahlasuje prepustenie obvineného z
·kromach. “Není pﬁíli‰ ‰Èastné, kdyÏ hlava
40 km od Prahy.
väzby Ïiadnemu policajnému ani inému
státu takové v˘zvy vzkazuje premiérovi
Cena
1.2 mil. Kã.
orgánu,” uvádza sa v stanovisku zboru.
pﬁes média,” ﬁekl . Prezident by podle nûj
Aj keby to polícia vedela, nie je povinná mûl spí‰ “ukonãit utrpení lidoveck˘ch
e-mail:
to oznámiÈ t˘m svedkom, ktorí im ministrÛ, kteﬁí chodí do vlády z nutnosti”.
hegerpga@hotmail. com
predt˘m zloãinca pomohli odhaliÈ.
1512-8
Ústava nestanoví Ïádn˘ termín, do
Prv˘ policajn˘ viceprezident Jaroslav
Pokraãování na str. 8
Spi‰iak priznáva, Ïe ºudia svedãia iba
neradi a môÏe za to stav spoloãnosti.
“Zamyslite sa, ak by ste videli nejakú
vraÏdu, ãi by ste boli ochotn˘ svedãiÈ,”
povedal. Spi‰iak si v‰ak nemyslí, Ïe
prípad z M˘tnych Ludán môÏe ºudí e‰te
viac odstra‰iÈ.
“ªudia sú doslovne vyuÏívaní a potom
nech ich pánboh ochraÀuje,” pohor‰uje
sa nezávisl˘ poslanec a b˘val˘ ‰tátny
tajomník ministerstva vnútra Ladislav
Polka. Systém vzájomnej komunikácie
medzi ‰tátnymi organizáciami prirovnal
k 19. storoãiu. Polka tvrdí, Ïe väzenskí
psychológovia musia vedieÈ, ãi práve
prepú‰Èajú niekoho agresívneho a mali
by varovaÈ.
Policajn˘ hovorca Milo‰ Fábry z Nitry
hovorí, Ïe policajtov je príli‰ málo, “aby
sme dokázali kontrolovaÈ, ãi prepustení
neovplyvÀujú svedkov”. Niekedy sa o
Associate Broker
prepusten˘ch dozvedia aÏ o niekoºko
Jedineãné sluÏba
dní. Len regióne Nitra mesaãne
Pro prodej:
prepustia z väzby asi 50 ºudí.
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Podobné stanovisko dala aj hovorkyÀa
krajského riaditeºstva polície v Ko‰iciach
Pro kupce:
Jana Demjaniãová. Tamoj‰í policajti síce
denní zasílání e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
monitorujú pohyb práve prepusteného
finanãní asistence.
recidivistu Jiﬁího F., ale svedkom by
Pracujeme v celé oblasti GTA
jeho prepustenie asi neoznámili.
Sutton Group-Bayview Realty Inc.
HovorkyÀa tvrdí, Ïe na to “je súdnictvo,
to je in˘ rezort”.
416 483-8000 - direct 416 443-9268
***

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

Prodám chatu

Rosti Brankovsky
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Pokraãování ze str. 7

kterého má prezident pﬁijímat demise
ministrÛ a jmenovat jejich nástupce.
Uvádí, Ïe prezident pﬁedsedu vlády a její
ãleny jmenuje a odvolává a pﬁijímá jejich
demisi.
Hlava státu novináﬁÛm na mimoﬁádné
tiskové konferenci pﬁeãetla své prohlá‰ení
a neumoÏnila Ïádné dodateãné dotazy.
Je to dal‰í fáze vládní krize, nikoli její
ukonãení, prohlásil Klaus.
“Pﬁedpokládal jsem, Ïe dnes, aÈ
dopadne hlasování o nedÛvûﬁe jakkoliv,
zahájím jednání s politick˘mi stranami,
ale po dne‰ních vystoupeních jejich
reprezentantÛ na plénu Snûmovny snad
mohu ﬁíci, Ïe nejen já, ale i celá ãeská
veﬁejnost uÏ jejich názory a postoje
známe,” uvedl dále ve svém prohlá‰ení
Klaus.
“Dne‰ní hlasování ve Snûmovnû
nepovaÏuji ani za náhradu 101 podpisÛ,
na základû kter˘ch jsem v loÀském roce
povûﬁil Stanislava Grosse sestavením
vlády, ani za, v nové situaci
bezpodmíneãnû nutné, potvrzení
vût‰inového mandátu demisemi
oslabené Grossovy vlády,” dodal
prezident.
Demisi podali pﬁed dne‰ním
parlamentním hlasováním tﬁi lidoveãtí

ministﬁi, a to ‰éf diplomacie Cyril Svoboda,
ministr dopravy Milan ·imonovsk˘ a
ministr Ïivotního prostﬁedí Libor
Ambrozek. Lidovci vládu opustili, protoÏe
nechtûjí Grosse jako premiéra.
Také pﬁedseda KDU-âSL Miroslav
Kalousek uÏ ve Snûmovnû vyzval Grosse,
aby jeho vláda bez lidovcÛ poÏádala
Snûmovnu o dÛvûru.
Konfederace politick˘ch vûzÀÛ dnes v
otevﬁené v˘zvû poÏádala Klause, aby
odmítal jakákoli vyjednávání s ãesk˘mi
komunisty a nepﬁijal v této dobû demisi
ministrÛ souãasné vlády.
“Jsme si vûdomi, váÏen˘ pane
prezidente, Ïe vy, jako jedin˘ nejvy‰‰í
reprezentant ãeského národa, mÛÏete
zabránit opakování katastrofy na‰í
demokratické spoleãnosti,” uvedla ve
v˘zvû pﬁedsedkynû konfederace
NadûÏda Kavalírová s poukazem na únor
1948.
Vláda Stanislava Grosse pﬁeÏila díky
KSâM v pátek po poledni hlasování o
nedÛvûﬁe, které vyvolala opoziãní ODS.
Komunisté se zdrÏeli hlasování. Lidovci
hlasovali proti vládû. Pro návrh hlasovalo
78 poslancÛ, proti 76 a 44 se zdrÏelo.
Dva poslanci se hlasování ze zdravotních
dÛvodÛ nezúãastnili.
***

April 7, 2005

Z Toronta
Velikonoce v MacKenzie Housu

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû film reÏisérky
Andrey Sedláãkové

MÒJ OTEC A OSTATNÍ MUÎI
Komedie zachycuje pﬁíbûh mladé dívky s pevn˘m
názorem, Ïe komunismus není jejím stylem Ïivota, i kdyÏ
Ïije se sv˘m otcem, komunistick˘m kariéristou, se kter˘m
zcela zásadnû nesouhlasí, kter˘ to v‰ak údajnû dûlá kvÛli
ni, aby mohla studovat.
Jednoho dne se seznámí se znám˘m disidentem
spisovatelem a nastanou jí problémy jak doma s otcem,
tak i ve ‰kole. Je vysl˘chaná STB s tím, Ïe mÛÏe
vycestovat do Francie a pak se znovu pﬁihlásit. Renata
v‰ak poÏádá o azyl ve Francii a zkou‰í tam Ïít a pracovat
na ãerno. To je uÏ listopad 89, kdy padnul komunismus v
âeskoslovensku a Renata se vrací domÛ ke svému otci.

Víkend pﬁed Velikonocemi jsme mûli jedineãnou pﬁíleÏitost shlédnout a hlavnû
ochutnat v historické budovû MacKenzie House plody slovenské a ãeské kuchynû.
Poﬁadatelem bylo âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû a pﬁi sobotních halu‰kách
to byli hlavnû ãlenové z evangelické farnosti sv. Pavla, kteﬁí se postarali o
obãerstvení. Faráﬁ Ladislav Kozák pﬁinesl svoji oblíbenou fujaru, na kterou pﬁítomn˘m
i zahrál.
***

Vystavuje Jiﬁí Ladocha

Hrají T. Vilhelmová, I. Trojan, L. Mrkviãka, O. Kaiser, A.
Geislerová, D. Matásek aj.

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

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

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

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

Od 2. dubna do 24. dubna 2005 mÛÏeme shlédnout v Lehmann Leskiw Fine Art (626
Richmond St. W., - poblíÏ Bathurst St. v Torontu) v˘stavu ãeského v˘tvarníka Jiﬁího
Ladochy Back to the Square. V˘stava je otevﬁená od stﬁedy do soboty od 12 do 18
hodin a v nedûli od 13 do 16 hodin. Informace: 416/922-1914 nebo www.l-l-s.com.
abe
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Meditace o studené vodû
Asi tak pﬁed rokem ve sprchách tûlocviãny YMCA se mi pﬁihodila tato maliãkost:
sprchoval jsem se, kdyÏ jeden znám˘ mi cosi ﬁíkal, a v ‰umûni sprchy jsem
nesly‰el, tak jsem zvolal „Cos ﬁíkal?“ On pﬁistoupil blíÏe a ‰plíchlo na nûho pár
kapek vody, coÏ nevadilo - byl nah˘, ale zajeãel jako píchnuté prase a kﬁiãel, jestli
jsem urvan˘, Ïe se sprchuju v ledové vodû?
Zablekotal jsem cosi, Ïe stﬁídání studené a horké je masáÏ, ale to on neposlouchal
a znechucen˘ ode‰el plavat.
Tato drobnost mne pobídla k opatrnému ‘prÛzkumu’ m˘ch znám˘ch (a vûkem
vrstevníkÛ) zda se nûkdo sprchuje studenou, zda si myje ksicht ráno studenou, a
bez v˘jimky byla tato otázka povaÏována za bláznivou a odpovûì byla negativní.
Tedy jsem stanovil jeden z prvních zákonÛ blahobytu - Nikdo se nemyje ve
studené, má-li k dispozici teplou vodu.
Pﬁed asi patnácti léty jsme vypravili kluky na letní tábor konan˘ na ostrovû v
Hurónském jezeﬁe; plulo se tam lodí, ostrov byl absolutnû nádhern˘ z bílého
vápence na okrajích zdobeny vápencov˘mi útesy a zátoky plné plachetniãek a
kanoí, cel˘ je porostl˘ borovicemi a romantick˘ jako nic, co jsem kdy vidûl.
Jaké bylo v‰ak mé pﬁekvapení, kdyÏ z ostrova uprostﬁed jezera se chlapci vrátili
stra‰nû ‰pinaví, a kdyÏ jsem se stavu jejich kÛÏe a prádla podivil, ﬁekli mi, Ïe se
pokazil bojler na teplou vodu a tak se t˘den nemyli.
Vlivem této vzpomínky jsem roz‰íﬁil první zákon blahobytu takto:
Nikdo se nemyje ve studené, má-li k dispozici teplou vodu; nemá-li (teplou),
nemyje se vÛbec.
Tento zákon mohu doloÏit tím, Ïe za tﬁi roky co jsem pracoval na ‰achtû
Falconbridge, netekla teplá voda dvakrát a jeli jsme domÛ ‰pinaví z dolÛ dvakrát.
Vyrostl jsem ne v blahobytu jako je dnes, ani mi blahobyt nechybûl, pﬁiznávám,
nevûdouce co blahobyt obná‰í, vyrostl jsem a dospûl ve studené vodû.
Babiãka, u které jsem jako ‰kolák Ïil, se veãer podívala na mÛj krk a ﬁekla, jdi se
um˘t, coÏ znamenalo jít k v˘levce na chodbû ãinÏáku, pﬁinést k˘bl vody, nalít do
lavoru, svlíknout se do pasu a um˘t si krk a ksicht, ov‰em ve studené.
Jednou t˘dnû bylo koupání v neckách. V hrncích na sporáku se nahﬁála voda,
a pak jsme se jeden po druhém um˘vali v neckách, které se pﬁinesly ze sklepa.
To bylo ve starém domû v Pﬁívoze. Pﬁestûhovali jsme se do ãinÏáku ve Stalingrade
a tam vana a plynová karma byly, ale tlak vody nebyl, takÏe karma v koupelnû na
tﬁetím poschodí nikdy nezapalovala a vodu neohﬁála.
VÏdy jsem se myli a koupali ve studené vodû.
Ale pokrok se projevoval; tﬁetí byt byl v domû na Bohumínské, a tam byla
koupelna a vana a kotel na ohﬁívání vody, takov˘ stolitrov˘ válec postaven˘ na
litinov˘ch kamínkách, ve kter˘ch se v sobotu zatopilo, voda se ohﬁála a pak jeden
za druh˘m jsme se chvatnû koupali neÏ voda vystydla.
Se skauty jsem jezdil na tábory, vzpomínám na Gaderskou dolinu, kde skoro
nevycházelo slunce zpoza mrakÛ, furt pr‰elo, ale odváÏní se koupali kaÏdé ráno
v Gaderském potoce, kter˘ mûl teplotu ledovce, i kdyÏ ve Fatﬁe ledovec nebyl.
Jaxi mám zafixováno v hlavû, Ïe voda studená je laciná - zatímco voda teplá je
drahá, a dodnes mám pocit, Ïe se vodou musí ‰etﬁit, hlavnû tou teplou.
Ale to je mÛj, osobní problém (ãi pﬁednost), spí‰e mi vrtá hlavou, jak rychle se
stalo, Ïe kdyÏ není teplá voda (symbol blahobytu!), Ïe se ãlovûk odmítá m˘t.
Dnes totiÏ, po plavání v bazénu jsem ‰el do sprch a tam nebylo Ïiváãka; pustil
jsem sprchu, voda jen vlaÏná, spí‰e studená, a sprchuju se, ze ‰aten pﬁi‰li dva
hluãní chlapi s otázkou: „UÏ teãe?“
„Ov‰em, Ïe teãe, vÏdyÈ se sprchuju!“ Oni pustili kohoutky sprchy. „Studená!“
kﬁiãeli, jeden mi tak trochu vynadal, a druh˘ se optal odkud jsem, a kdyÏ jsem ﬁekl,
Ïe z âeska, on mávnul znalecky rukou a pravil: „No jo, ten je z âeãenska, tam lidi
asi dodnes teplou vodu neznají; neokoupaní oba ode‰li.
Jsou mû takové momenty pohlazením na sebevûdomí, Ïe mi nevadí studená
voda, a Ïe vím kde leÏí âesko a kde je âeãensko.
UÏ léta mne takové vûci nepohor‰ují - spí‰e baví, a tak to zapisují k pobavení.
Pﬁeji hezk˘ den a v‰ecko dobré - hlavnû zdraví a úsmûv na ksichtû.
rf
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net

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

K náv‰tûvû Václava Klause
VáÏen˘ pane Bﬁezino,
Ve Va‰em ãlánku z 10. 3. 2005, oti‰tûném v Satellitu, jsem se doãetla o
nepﬁíjemné události, ke které do‰lo na Masaryktownu pﬁi náv‰tûvû V. Klause,
nynûj‰ího presidenta âR.
Byly mu tam kladeny rÛzné otázky, na které jen velmi nerad a neochotnû
odpovídal. Nûkolik otázek mu poloÏila i v˘znamná pracovnice âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû. Nemohl na nû jasnû a srozumitelnû odpovûdût
a proto pouÏil svého v‰ude osvûdãeného zpÛsobu, to jest arogance, a hrubû tuto
paní urazil.
V‰ichni v plnû obsazeném sále tuto událost vidûli a sly‰eli.
Dalo by se oãekávat, Ïe „vzácn˘ host“ bude ve v‰í zdvoﬁilosti upozornûn a
pouãen, Ïe je hostem âechÛ v kanadském Torontu a není na stranické schÛzi v
Praze.
Ale kdepak - nic takového se nestalo. K tomu se nena‰el v tom mnoÏství lidí ani
„jeden stateãn˘“. Ba naopak - mnoh˘m pﬁítomn˘m se vystoupení vzácného hosta
líbilo. Svûdãí o tom vlastní slova postiÏené tazatelky: „Lidi tleskali v‰emu, co
Václav Klaus ﬁekl.“
Chápu zklamání té paní, kdyÏ tohle vidûla na vlastní oãi. Ano. Má pravdu - to je
opravdu velice velice smutné a také velice pouãné.
B. Kroulíková , Mississauga -18.3. 2005

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,
Var‰ava, VídeÀ, Budape‰È, Berlín, Krakov
a dal‰í destinace

739 dolarÛ + danû
2.6.- 9. 6. a 8.8. -10.9. od 869 dolarÛ + danû
17.4. - 16.5. od

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

739 dolarÛ + danû
2.6.- 9. 6. a 8.8. -10.9. od 869 dolarÛ + danû
17.4. - 16.5. od

Please call for other destinations
Airport tax, security fee varies according to destination

Call: 416-504-3800
Ont.reg#2631380

E-mail: nitratravel@yahoo.ca
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

Cesta na jihozápad
(Vzpomínka na bájeãné ãasy)
(1)
Zaãala se kolem deváté ráno 10. ãervence 1971 automobilem chevrolet belair
roãník 1963, zakoupen˘m po ‰estimûsíãním pobytu v Kanadû, ve Winnipegu,
Manitoba, v ãervnu roku 1969 za 650 dolarÛ. Zdatnost vozu vyzkou‰eli jsme rok
nato na trase Winnipeg-Vancouver-Seattle-Vancouver-Winnipeg s náloÏí ãtyﬁ
dospûl˘ch (z nich dva nadmûrné váhy a objemu) jednoho dítûte, dvou ohromn˘ch
stanÛ, ãtyﬁ nafukovacích matrací, ledniãky Coleman a ﬁadou jin˘ch potﬁeb a
zbyteãností. Zkou‰ka tehdy dopadla dobﬁe a tak jsme zmínûného rána vyjeli
jihozápadním smûrem. Cíl Los Angeles, snad i San Diego. Tentokrát ve
spoleãnosti pﬁítele Hugo Hudeãka, jeho matky Dagmary, jeho pﬁítelkynû Vûrky
a Hudeãkovic malého kocourka PuÀti. Tato spoleãnost vyjela v Hugovû vÏdy
peãlivû nale‰tûném voze znaãky pontiac z nejasn˘ch dÛvodÛ o dvû hodiny pﬁed
námi. Moje celkem klidná, divok˘ch dobrodruÏství nevyhledávající letora
zpÛsobuje, Ïe si obãas pﬁipomenu tuto cestu Amerikou, moÏná ponûkud jinou
neÏ je ta dne‰ní.
Peãlivost zevnûj‰ku a dÛkladnost v‰eho poãínání uãinila Huga logick˘m
organizátorem cesty. Její první úsek mûli jsme ukonãit setkáním v mûstû
Billings, Montana, v Hugem zamluveném motelu Travelodge. Zvolená trasa
pﬁechodem hranic v Peace Garden v Turtle Mountain Provincial Parku (North
Dakota) ukázala se ne‰Èastnou, poznamenanou tﬁicetimílovou objíÏdkou
bahnitou cestou a slotou. Koneãnû jsme po jízdû na jih odboãili na dálnici ã.94
a po ní uhánûli na západ. Pojednou mû napadlo, s jakou samozﬁejmostí ãlovûk
dnes vnímá tisíce a tisíce mil vût‰inou dokonal˘ch silnic jimiÏ jsou Státy protkány
jako lidsk˘ organismu Ïilami a cévami. Kolik práce bylo vynaloÏeno k jejich
vybudování?
Severní Dakota je vût‰inou mírná pahorkatina, turisticky celkem nudná.
Montana pak teprve dále na západ od hranic s Dakotou dostává zajímavûj‰í ráz
a pﬁipomíná krajinu jakou jsem si kdysi pﬁedstavoval pﬁi ãetbû románÛ Zane
Greye. Kopeãky, kleã, tráva nûkde spálená dohnûda. Obãas kráva nebo jiné
zvíﬁe (pes tﬁeba). Pﬁedstava kovboje cválajícího krajinou. Ten ale není k vidûní.
Zato dost automobilÛ ...
B˘t cestujícím automechanikem pﬁiná‰í v˘hodu i nev˘hodu. Odbornost je
v˘hodou v pﬁípadû banálního rachotu a pískání kdesi v mechanismu vozu,
nev˘hodou v pﬁípadû, Ïe zvuky signalizují závaÏnûj‰í poruchu. Pro povrchního
znalce motoru a podvozku jak˘m jsem já kaÏd˘ takov˘ zvuk a ‰ramocení
zvûstuje pﬁedãasn˘ konec jízdy. Pﬁesnû tak se stalo na zmínûné dálnici, coÏ
mne pﬁinutilo sníÏit rychlost na pouh˘ch 55-60 mil za hodinu. Asi po pÛlhodinû
zneklidÀující zvuk ustal i pﬁi znovuzv˘‰ení rychlosti; tedy malá záhada.
V malém mûsteãku, jehoÏ jméno jsem zapomnûl, zastihuje nás divoká bouﬁe
a prÛtrÏ. Nepohoda pﬁichází ve chvíli, kdy ukazatel zásoby benzinu dosáhl
spodní rysky. Îivel vyﬁazuje z provozu benzinové stanice a zadrÏuje nás v tom
hnízdû tﬁi hodiny drahocenného ãasu. Jedin˘m kladem bylo, Ïe jsem zakoupil
nové stûraãe.
Koneãnû mohli jsme natankovat a kolem deváté veãer vyjeli dál k místu
urãení, mûstu Billings. Do motelu Travelodge, kter˘ jsme nalezli celkem
snadno, dorazili jsme v 1:30 ráno.
-Propána krále, lidi, co se dûje, uÏ jsme si mysleli, Ïe jste havarovali, Ïe jste
nûkde ve ‰pitále!- Sklon ke dramatizaci, jímÏ se HugÛv hlas vyznaãoval velice
ãasto, v tomto okamÏiku celkem dÛvodnû dosahoval krajního znepokojení.
-UÏ jsme umírali strachy, pÛlnoc dávno minula!- informovala paní matinka
Dagmar.
-Byla bouﬁe, kroupy, nebyla elektﬁina, nemohli jsme natankovat!- vysvûtlil
jsem.
-Ale, ale! Zásada! Tankovat, kdyÏ hladina v nádrÏi poklesne k dolní ãtvrtinû!pravil Hugo pﬁísnû.
Dneska tomu nemohu vûﬁit. Oné soboty jsme ujeli 810 mil, 1296 poctiv˘ch
kilometrÛ.
(Pokraãování)
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Kanadská mozaika
Mezinárodní audiovizuální
veletrh v Cannes
Od 11. do 15. dubna 2005 se v Cannes
ve Francii koná mezinárodní audiovizuální
veletrh MIPTV/MILIA 2005. V roce 2004
se veletrhu zúãastnilo 3864 spoleãností
z 93 zemí, leto‰ní úãast bude podle
organizátorÛ mnohem vy‰‰í. Kanadu
zastoupí 185 spoleãností. První dva dny
veletrhu jsou vûnovány televiznímu
prÛmyslu, tﬁetí den ‰irokopásmov˘m a
bezdrátov˘m platformám a poslední dva
dny mobilním telefonÛm. www.milia.com
www.miptv.com
***

Spoleãnost pﬁátel Kanady
oslaví narozeniny v˘stavou
Spoleãnost pﬁátel Kanady a RCI (Radio
Canada International) slaví letos 15 let
od svého vzniku. 7. dubna 1990 ji v Telãi
zaloÏili
dlouholetí
posluchaãi
mezinárodního vysílání kanadského
rozhlasu do tehdej‰ího âeskoslovenska.
V prÛbûhu 15 let uspoﬁádala Spoleãnost
pﬁátel Kanady ﬁadu v˘stav o Kanadû v
âR a o âR v Kanadû, besedy, setkání,
benefiãní akce ve prospûch postiÏen˘ch
dûtí v sociálních ústavech v âR a dal‰í
programy. Spolupracuje pﬁi tom napﬁíklad
s Kanadsk˘m velvyslanectvím v Praze a
Ministerstvem zahraniãních vûcí âR. Ve
spolupráci s Kanadsk˘m velvyslanectvím
a Mûstem Telã také Spoleãnost poﬁádá
v˘stavu fotografií, kterou oslaví 15. v˘roãí
svého zaloÏení. Na snímky Jiﬁího Nohavy
z Kanady se mÛÏete pﬁijít podívat do
vstupní sínû radnice v Telãi od 4. do 19.
dubna. www.telc-etc.cz
***

Spisovatelka Isabel Huggan
v Praze
Kanadská spisovatelka Isabel Huggan
získala v roce 2004 literární cenu Charles
Taylor za knihu Belonging, Home Away
From Home , ve které se odráÏí její
zku‰enosti ze Ïivota v zahraniãí. PﬁestoÏe
se narodila v Ontariu, manÏelova práce
zavedla celou rodinu aÏ do Keni, Filipín a
Tanzánie. V souãasnosti Ïije Isabel Huggan
ve Francii. Kromû této knihy je autorkou
dvou sbírek povídek, The Elizabeth Stories
a You Never Know. Isabel Huggan pracovala
rovnûÏ jako uãitelka, editorka a zpravodajka.
Autogramiáda knihy Belonging, Home Away
From Home probûhne 8. dubna od 12 hodin
v knihkupectví Big Ben (ulice Malá
·tupartská) v Praze 1. Autorka je v âeské
republice na pozvání IWAP (Mezinárodní
asociace Ïen v Praze) a vystoupí jako host
na nûkolika akcích této asociace.
***

Víte, Ïe…
85 % území Nového Brun‰viku tvoﬁí
pÛvodní lesy? Pro provincii jsou typické
rozliãné typy krajin, od severních
hornat˘ch oblastí, vnitrozemsk˘ch
náhorních plo‰in aÏ po ploché v˘chodní
pobﬁeÏí. Saint John, 725 kilometrÛ dlouhá
ﬁeka, poskytuje vláhu nejúrodnûj‰í
západní ãásti zemû a ne nadarmo ji
pÛvodní obyvatelé nazvali Krásná ﬁeka.
Kanadskou

mozaiku

pﬁipravuje

Kanadské

velvyslanectví v Praze

***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
1.4.2005 v 01:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
21.4.2005

MÛÏete volat
kamkoliv do

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

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

Litva za 0,27 dol./min.
Srbsko za 0,16 dol./min.
Velká Británie za 0,05 dol./min.
* Nemusíte mûnit operátora
* Bez mûsíãního poplatku
* Není nutná Ïádná smlouva

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

100 Adelaide St. W. Suite 1303, Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 416-363-8894, 800-567-8040, Fax: 416-363-0143
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Pﬁestﬁelku s Finy rozhodl
dûlovkou Lokvenc
âesko-Finsko 4:3
V nevídanou pﬁestﬁelku se v sobotu veãer
na zaplnûn˘ch teplick˘ch Stínadlech
zmûnilo kvalifikaãní utkání 1. skupiny o
postup na MS 2006.
Po první pÛli a trefách Baro‰e s Rosick˘m
zápas vypadal na selanku. Po zmûnû
stran a trefû Poláka Finové zahájili
nevídanou pﬁestﬁelku, kterou tûsnû pﬁed
koncem rozhodl tﬁíbodovou trefou
Lokvenc.
âesko se tak posunulo na druhé místo v
tabulce, kde je bod za Nizozemskem,
které vyhrálo 2:0 v Rumunsku. Dvakrát
jsme inkasovali, coÏ nám zpÛsobilo
potíÏe. KdyÏ dáte venku tﬁi góly, je to
úspûch. Je to frustrující, sahat po v˘hﬁe a
pﬁijít o v‰echno,“ posteskl si finsk˘ kouã
Antti Muurinen.
První akce âechÛ pﬁi‰la uÏ v 1. minutû,
ale centr Sionka stáhl Jääskeläinen z
Lokvencovy hlavy. Brzy se v‰ak splnilo
pﬁání ãesk˘ch fotbalistÛ. Rosick˘ sebral
míã v ‰estnáctce Kolkkovi, naservíroval
balón na malé vápno Baro‰ovi a ten ho
pravaãkou uklidil do sítû. Krátce nato
mohl Kolkka chybu odãinit, ale âech si s
jeho nedÛrazn˘m pokusem poradil, stejnû
jako s dal‰ími stﬁelami SeveﬁanÛ, jejichÏ
hru reÏíroval v˘born˘ Litmanen.
Finové se vrátili do hry hned po zmûnû
stran. Riihilahti odcentroval z pravé
strany, Jiránek jen prolétl vzduchem a
Litmanen ránou ze vzduchu nedal
âechovi ‰anci.
V 58. min. pﬁi‰la nejkrásnûj‰í akce
zápasu: Poborsk˘ zaloÏil po rohu soupeﬁe
bleskov˘ brejk, Rosick˘ prolétl pﬁes tﬁi
ãtvrtiny hﬁi‰tû a pﬁed odkrytou branku
naservíroval míã Polákovi, kter˘ zasadil
soupeﬁi tﬁetí úder. Zanedlouho po
Sionkovû centru hlaviãkoval Lokvenc do
bﬁevna. Seveﬁané v‰ak nachystali
odplatu.
Kuqiho hlaviãku vyrazil âech, ale po
rohovém kopu a hlaviãce Hyypiäho v‰ak
doÈukl míã do sítû zblízka Riihilahti. Za
‰est minut udûlal neskuteãnou chybu
Poborsk˘ odkopem k vlastní brance,
Ujfalu‰i trefil jen Johanssona a ten
promûnil sólo ve vyrovnávací gól.
Rozuzlení pﬁi‰lo v infarktové 87. minutû.
Johansson si pohrál s Jiránkem, posadil
míã na hlavu Kuqiho, ale ten trefil ze dvou
metrÛ âecha. Následnû Pla‰il poslal
dopﬁedu odraÏen˘ míã, kter˘ Jun pustil
na Lokvence a ten pravaãkou vypálil
bombu pod bﬁevno - 4:3.
Branky: 7. Baro‰, 34. Rosick˘, 58. Polák,
87. Lokvenc - 46. Litmanen, 73. Riihilahti,
79. Johansson. Rozhodãí Larsen
(Dánsko), Ïlutá karta: Pasanen, 16 200
divákÛ, poloãas 2:0.
âesko: âech - Jiránek, Bolf, Ujfalu‰i,
Jankulovski - Poborsk˘, Rosick˘, Polák
(83. Jun), Sionko (72. Jaro‰ík) -Baro‰
(53. Pla‰il), Lokvenc.
Finsko: Jääskeläinen - Pasanen,
Tihinen, Hyypiä, Kopteff - Nurmela,
Riihilahti, Litmanen (78. Johansson), Ilola,
Kolkka (60. Eremenko) - Kuqi.
***

Penalta vysvobodila ãesk˘
t˘m z trápení
ANDORRA-âESKO 0:4
Senzaci pod pyrenejsk˘mi velikány ãe‰tí
fotbalisté nepﬁipustili. Bez vût‰ího vypûtí
sil zdolali dal‰í kvalifikaãní pﬁekáÏku andorskou sestavu ﬁemeslníkÛ,
manaÏerÛ ãi studentÛ.

Z r˘sujícího se trápení vysvobodil t˘m
okamÏik na konci pÛlhodiny. I. Lima
zastavil Baro‰e pronikajícího do
‰estnáctky a kopala se penalta.
Jankulovski míã levaãkou s pﬁehledem
poslal k tyãi - 0:1. A byl klid. âesk˘ t˘m
pokraãoval v obléhání Koldovy brány.
Baro‰ hlavou pﬁidal druh˘ gól.
Po pauze byl dál ãesk˘ t˘m nastûhován
na soupeﬁovû polovinû. V 53. minutû
Baro‰ znovu povodil domácí zadáky a po
jeho centru se mezi stﬁelce zapsal
Lokvenc. Vstﬁelil gól ve tﬁetím
kvalifikaãním utkání v ﬁadû.
Z klidu uÏ BrücknerÛv t˘m nevyvedlo
nic. Domácí se ke stﬁele na bránu dostali
aÏ v 71. minutû, I. Lima v‰ak zdálky
âecha nepﬁekvapil. V pohodû se
dohrávalo. V nastaveném ãase Pujol
srazil Vachou‰ka v ‰estnáctce a penaltu
bombou doprostﬁed brány promûnil
Rosick˘.
Branky: 31. Jankulovski z penalty, 40.
Baro‰, 53. Lokvenc, 90. Rosick˘ z penalty.
Rozhodãí Messner (Rakousko), Ïluté
karty: I. Lima, T. Lima -T˘ce. 850 divákÛ,
poloãas 0:2.
âR: âech - Jiránek (76. Pla‰il), Rozehnal,
Ujfalu‰i, Jankulovski - Poborsk˘, Rosick˘,
T˘ce (46. Polák), Vachou‰ek -Lokvenc,
Baro‰ (61. Jun).
Poﬁadí: 1. Nizozemsko 16, 2. âesko 15, 3.
Rumunsko 13, 4. Finsko 9, 5. Makedonie 5, 6.
Arménie 4, 7. Andorra 4.
***

Kvalifikace MS
Estonsko-Slovensko 1:2
TALLINN - Sloven‰tí futbaloví reprezentanti
vyhrali v kvalifikácii o postup na MS 2006
v Nemecku v Tallinne na ‰tadióne Arnolda
Le Coqa nad domácim Estónskom 2:1
(0:0). Slováci prehrávali od 58. minúty 0:1
gólom Opera, ale uÏ v nasledujúcej minúte
najlep‰í bundesligov˘ strelec v slovenskom
drese Marek Mintál vyrovnal. Tréner Du‰an
Galis mal podobne ako predt˘m proti
Loty‰sku (polãas sme prehrávali 0:1, pri‰iel
Reiter a nahral na prv˘ a dal druh˘ gól pozn. red.) ‰Èastnú ruku pri striedaní, keì
na ihrisko poslal ªubo‰a Reitera a neskôr
Martina Jakubka a títo dvaja hráãi sa
zaslúÏili o zvrat. Jakubkovu gólovú strelu v
66. min e‰te odvrátili obrancovia Estónska
na bránkovej ãiare, do ohÀa pred bránu ju
v‰ak elegantn˘m, ºahk˘m oblúãikom zºava
vrátil Martin Petrá‰ a Reiter hlaviãkou
rozhodol o cenn˘ch troch bodoch. Popri
t˘chto hráãoch bol kºúãov˘m v slovenskom
tíme v˘kon brankára Kamila âonfofalského,
ktor˘ zne‰kodnil ìal‰ie dve ãisté gólové
príleÏitosti domácich.
***

Slovensko-Portugalsko 1:1
Futbalisti Slovenska v Bratislave remizovali
v 3. skupine kvalifikácie o postup na
majstrovstvá sveta s portugalsk˘m
vicemajstrom Európy 1:1 (1:0). Oba tímy si
zachovali ‰ancu dostaÈ sa na vrcholné
podujatie na budúci rok v Nemecku.
Bratislava videla po rokoch prvotriedne
predstavenie zásluhou slovensk˘ch
reprezentatov. Pln˘ ‰tadión oslavoval uÏ v
úvode. Nebojácny Marek Mintál potvrdil
povesÈ fantóma. Zjavil sa v ‰anci, hviezdny
Deco ho fauloval. Francúzsky rozhodca
Sars bez váhania odpískal jedenástku a
Miroslav Karhan dal! Vo futbale zvykne
víÈaziÈ srdce a bojovnosÈ. Tehelné pole
patrilo vãera statoãn˘m a pevn˘m.
Portugalskí technici naráÏali na hradbu, v
ktorej muÏ zaskakoval za muÏa.
Skvelému kolektívu dodal tréner Du‰an
Galis e‰te jednu silnú vlastnosÈ - múdrosÈ.
Portugalcom dali Slováci okrem svojho gólu
aj lekciu z taktiky. Portugalci, hoci v druhom

polãase uÏ bezradní, vyrovnali. V
posledn˘ch minútach svoj tlak stupÀovali. I
keì posledné strely patrili na‰im futbalistom.
Ná‰ tím si zaslúÏi absolutórium. Slováci
získali cenn˘ bod. S tak˘m súperom ako
Portugalsko má veºkú cenu. Spokojní diváci
vytlieskali na‰im reprezentantom poklonu.
Tehelné pole sa radovalo.
Poﬁadí: 1. Portugalsko 14, 2. Slovensko 14,
3. Rusko 11, 4. Loty‰sko 10, 5. Estonsko 8,
6. Lichten‰tejnsko 4, 7. Lucembursko 0.
sme

âeská liga
Sparta-Liberec 2:1
Vynikající fotbal, kterému chybûl jen kvalitní
rozhodãí, neboÈ Helebrant hrubû po‰kodil
muÏstvo hostí, které hrálo v Toyota Arenû
nevídanû ofenzívní fotbal. Domácím zachránil
vítûzství krásn˘m gólem Matu‰oviã, kter˘ dal
první gól v dresu Sparty, a podrÏel je 250.
ligové utkání chytající BlaÏek.
Branky: 26. Zelenka, 81. Matu‰oviã - 19.
Slepiãka. 5033 divákÛ, poloãas 1:1.
Drnovice-Slavia 2:1
Díky trefám Holendy a ZboÏínka po pﬁestávce
se Drnoviãtí radovali po devíti letech z vítûzství
nad Slavií. PﬁestoÏe hosté mûli po vût‰inu
zápasu mírnou pﬁevahu, neodvezli si ani bod
a ukonãili sedmizápasovou sérii bez prohry.
“Jsem zklaman˘. V kvalitním stﬁetnutí jsme
znovu nepromûÀovali ‰ance. Soupeﬁ podal
v˘kon na hranici sv˘ch moÏností,” hodnotil
kouã PraÏanÛ Josef Csaplár.Branky: 60.
Holenda, 76. ZboÏínek - 78. Zbonãák.
Rozhodãí ·ediv˘, Ïluté karty: Onofrej,
Holomek - Do‰ek, Rychlík, HoleÀák, 3156
divákÛ, poloãas 0:0.
Ostrava-Pﬁíbram 2:1
Baník dvûma góly olemoval zajímav˘ zápas s
v˘bornû hrající Pﬁíbramí a na jaﬁe zÛstal
stoprocentní. “Je to hroznû dÛleÏitá v˘hra,
potﬁebovali jsme potvrdit ‰est plusov˘ch bodÛ
zvenku, ale soupeﬁ byl hodnû nepﬁíjemn˘,”
uznal trenér OstravanÛ Jozef Jarabinsk˘.
Branky: 1. Metelka, 90. (+3) Magera z pen. 84. Navrátil. 7038 divákÛ, poloãas 1:0.
Jablonec-Opava 0:1
Opavsk˘m fotbalistÛm se povedlo poprvé v
historii vyhrát v Jablonci díky stﬁelecké
pohotovosti záloÏníka Ki‰i. Pro Severoãechy
neãekan˘ nezdar zároveÀ znamenal ukonãení
od zaãátku podzimu trvající série domácí
neporazitelnosti.Branka: 43. Ki‰a. 2180
divákÛ, poloãas 0:1.
Olomouc-Zlín 1:0
Hanáci podali vlaÏn˘, sotva prÛmûrn˘ v˘kon,
ale protoÏe Zlín se nezmohl témûﬁ na nic,
body zÛstaly zaslouÏenû v Olomouci.
“Pﬁedev‰ím v první pÛli jsme zklamali, kdyÏ
jsme byli odevzdan˘m soupeﬁem. Ve druhé
uÏ to bylo mnohem lep‰í, ale vytvoﬁili jsme si
jen jednu opravdu velkou ‰anci a tu jsme
nepromûnili,” tvrdil zlínsk˘ trenér Pavel Hapal.
Branka: 4. Kuãera. Poloãas: 0:0, 4647 divákÛ.
Mladá Boleslav-Bl‰any 1:1
Bl‰an‰tí vloÏili v závûru do zakonãení více
dravosti, která dlouho zdobila pﬁedev‰ím
boleslavsk˘ útok, a pomohli si tak k cennému
bodu. Devát˘ hlavou srovnal náskok, kter˘
domácím v první pÛli zajistil po ukázkové
Cigánkovû pﬁihrávce BednáﬁÛv “blafák”.
Branky: 25. Bednáﬁ - 88. Devát˘. 4980 divákÛ,
poloãas 1:0
Brno -âeské Budûjovice 0:0
Nepﬁíli‰ radostn˘ veãer proÏili brnûn‰tí pﬁíznivci
ve stﬁetnutí s posledním t˘mem tabulky. Sérii
pûti let v Brnû bez poráÏky Jihoãe‰i dokázali
po bezbrankovém zápase nadále prodlouÏit.
“Jsem rád, Ïe po dvou utkáních, která se nám
hernû povedla, ale vy‰li jsme bodovû
naprázdno, se nám tentokrát podaﬁilo zabrat.
Ná‰ v˘kon byl poctiv˘, bod je pro nás
psychickou podporou do dal‰ích zápasÛ,”
tû‰ilo Roberta Îáka, trenéra âesk˘ch
Budûjovic. 3924 divákÛ.
Slovácko-Teplice 0:0
PﬁestoÏe Tepliãtí mûli 73 minut o jednoho
muÏe v poli víc, dlouhou pﬁesilovku nedokázali
zuÏitkovat a potﬁetí v ﬁadû na jaﬁe remizovali.
„První pÛle byla z na‰í strany zﬁejmû asi
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nejhor‰í za dobu, co jsem u muÏstva. Ani
zlep‰ení po pauze ke gólu nevedlo,“ litoval
kouã SeveroãechÛ Vlastislav Mareãek. 3826
divákÛ.
Dohrávky
Drnovice- Jablonec 0:1
Jabloneãtí fotbalisté se radovali z premiérové
jarní v˘hry, kterou jim zajistil sedm minut pﬁed
koncem vydaﬁenou hlaviãkou po standardní
situaci Hrotek. Naopak Drnovice nedokázaly
navázat na pﬁekvapivé vítûzství z pﬁedchozího
duelu se Slavií. „Podali jsme zﬁejmû nejhor‰í
v˘kon od návratu do ligy. Hosté nás skoro k
niãemu nepustili. Neb˘t ov‰em hrubky v
závûru, mohli jsme i tak remízu uhrát,“ litoval
ztráty kouã poraÏen˘ch Josef Mazura. Branka:
83. Hrotek. 2962 divákÛ, poloãas 0:0.
Zlín-Pﬁíbram 0:0
Zlínské ãekání na první v˘hru jara stále
pokraãuje, Marila letos je‰tû neprohrála. V
domácí premiéﬁe remizovala Tescoma s
Pﬁíbramí 0:0 a dÛvody k úsmûvu byly spí‰ na
stranû hostÛ. 2585 divákÛ.
***

Tabulka
1.Sparta
20 16 3 1 41:14
2.Teplice
19 8 9 2 17:13
3.Slavia
19 9 5 5 28:18
4.Jablonec
20 8 7 5 20:16
5.Olomouc
19 9 3 7 20:18
6.Ostrava
19 7 7 5 23:23
7.Liberec
19 8 7 4 28:13
8.Zlín
20 5 8 7 19:23
9.Drnovice
19 5 5 9 20:24
10.Brno
19 5 5 9 14:26
11.Bl‰any
20 5 5 10 16:29
12.Ml.Boleslav 19 3 9 7 19:24
13.Pﬁíbram
20 4 6 10 17:32
14.Slovácko
20 6 9 5 17:15
15.Opava
19 5 6 8 20:23
16.â.Budûjovice 19 2 6 11 15:23
Slovácku bylo odeãteno 12 bodÛ,
Opavû a Liberci po 6.

51
33
32
31
30
28
25
23
20
20
20
18
18
15
15
12

Hokej
âeská play-offs
Finále: Zlín-Pardubice
V první semifinálové sérii zdolaly
Pardubice-Liberec 4:1 na zápasy, kdyÏ
doma vyhrály 3:1 a 3:2. V prvním utkání
v Liberci sice prohrály 1:4, ale v druhém
zvétûzily 4:0 a v rozhodujícím pátém
utkání v Pardubicích zvítûzily 4:3 v
prodlouÏení.
Podstatnû dramatiãtûj‰í byla moravská
semifinálová série. Zlín totiÏ prohrával s
Vítkovicemi jiÏ 1:3 na zápasy, v ‰estém
zápase ve Vítkovicích rozhodly aÏ
samostatné nájezdy a o postupu rozhodlo
aÏ sedmé utkání ve Zlínû. V˘sledky: 20.
a 21. 3.: Zlín-Vítkovice 2:3 v prodlouÏení
a 4:3. 24. a 25. 3.: Vítkovice-Zlín 3:2 v
prodlouÏení a 3:1. 28.3. Zlín-Vítkovice
5:2. 30.3.: Vítkovice-Zlín 3:4 po
samostatn˘ch nájezdech. 2.4.: ZlínVítkovice 3:1.
BaráÏ o ligu -18.9. a 19.9.: JihlavaBudûjovice 5:1 a 0:5, 22.3. a 23. 3.:
Budûjovice-Jihlava: 3:2 po samostatn˘ch
nájezdech a 4:0. 26. 3.: JihlavaBudûjovice 2:4. Budûjovice zvítûzily
celkovû 4:1 a po roãní pﬁestávce se vracejí
do ligy.
***

Slovenská play-offs
Semifinále
Slovan-Trenãín 3:1, 5:2, 4:5, 3:5, 4:3,
3:4. Stav série je 3:3. Rozhodující utkání
se hrálo po uzáverce 2. 4. 2005.
Zvolen-Ko‰ice 6:2, 3:0, 3:2, 2:4, 4:2.
Zvolen postoupil do finále slovenské ligy.
Banská Bystrica je ìalej prvoligová
Hokejisti Banskej Bystrice si udrÏali
prvoligovú príslu‰nosÈ aj v budúcej
sezóne. V rozhodujúcom piatom
baráÏovom zápase zdolali Humenné 5:4
po samostatn˘ch nájazdoch.
Na zápasy 3:2.

