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Dialogy pro jednoho herce
Kdosi napsal, Ïe ve tﬁi hodiny odpoledne je pﬁíli‰ pozdû
na kávu po obûdû a pﬁíli‰ brzy na ãaj o páté. Nûco
podobného se stalo tento víkend. Tﬁi pﬁedstavení pana
Miroslava Gabriela âástka se uskuteãnila po na‰í
pﬁedãasné uzávûrce, ale psát o nich aÏ v pﬁí‰tím ãísle by
bylo pﬁíli‰ pozdû. Pokusili jsme se tedy o jak˘si kompromis
udûlat s tímto sólo-hercem rozhovor krátce pﬁed jeho
prvním pﬁedstavením. Jak jsme uvedli minule, v Torontu
jsou na programu tﬁi pﬁedstavení v hale kostela sv.
Václava. Aãkoliv se pﬁedstavení konají aÏ koncem t˘dne,
pan âástek dorazil jiÏ v pondûlí.
ABE: O jaká pﬁedstavení se jedná?
MGâ: V pátek to má b˘t Exupéryho Citadela, v sobotu
Greenova âest a sláva a v nedûli Renãova Popelka
Nazaretská.
ABE: Proã jste si vybral právû tyhle tﬁi autory?
MGâ: Já jsem si to tak docela sám nevybral. Vybrali si
to duchovní, kteﬁí pÛsobí v Americe, kde jsem vystupoval
s jin˘mi poﬁady ze svého repertoáru. KdyÏ jsem
pﬁipravoval toto turné, tak na schÛzce v Kalifornii, kde
byli knûÏí z Chicaga, New Yorku a Toronta byla vybrána
tato tﬁi pﬁedstavení.
ABE: âím vás zaujal Antoine de Saint Exupéry?
Citadela není nejlehãí vûc a je to záleÏitost spí‰e
meditativní?
MGâ: Je to jeho vrcholné dílo, které psal cel˘ Ïivot a
které nedokonãil. Zﬁítil se do moﬁe v roce 1944 jako
váleãn˘ pilot. Nalezl jsem v nûm obrovské poselství k
dne‰nímu ãlovûku. Tento poﬁad uÏ dûlám osm˘m rokem
Pokraãování na str. 2

Miroslava Gabriel âástek v Torontu

PapeÏ, kter˘ mûl b˘t utajen
V roce 1978 mûli vûzÀové na Borech nûkolik drobn˘ch
radostí. Bylo to Mistrovství svûta ve fotbale, kdy se
mohli obãas podívat i na televizi. Z celého ‰ampionátu
jsem vidûl utkání Brazílie-Peru. V tu dobu jsem nûjak
zrovna neplnil normu a tak jsem nebyl k televizní
obrazovce pﬁipu‰tûn. Pouze jednou a to na zmínûné
utkání, jsem na jídelnu, kde byla televize, pronikl
naãerno.
Zato prvomájové oslavy z Moskvy jsme museli
sledovat povinnû. To se kapitán Berkovec chodil dívat
i pod postele, jestli se nûkdo neulil pﬁev˘chovû. Nejen
prvomájové oslavy v‰ak byly povinné. KaÏd˘ veãer, od
19 hodin do 19 hodin 25 minut, jsme museli sledovat
Televizní noviny. V okamÏiku, kdy pﬁi‰el sport se televize
vypínala, aby pﬁece jen se nûjak˘ zloãinec nedovûdûl,
jak hrála Bohemka a nespatﬁil byÈ jen na okamÏik
Antonína Panenku. I bez toho byly Televizní noviny
pﬁímo lahÛdkou. Bylo aÏ neuvûﬁitelné, jak se z této
zpravodajské relace ãlovûk nic nedovûdûl. Vlastnû
skoro nic. Obãas Cyril Smolík z Bonnu se rozãiloval, Ïe
Wolf Bierman, v˘chodonûmeck˘ zpûvák, byl vypovûzen
na Západ a dokonce se tﬁemi milenkami. Cyril konãil
slovy: „To není boj za lidská práva, to je králíkárna!“
V ‰edi informací o západonûmeckém revan‰ismu
jsme se i dovûdûli, Ïe zemﬁel papeÏ Pavel VI. Jedna
vûta. Po nûkolika dnech se objevila zpráva, Ïe se
nov˘m papeÏem stal Jan Pavel I. Dokonce snad i dvû
vûty, Ïe volbou jména chce tento papeÏ pokraãovat v
linii dvou pﬁedchÛdcÛ Jana XXIII. a Pavla VI.
Po nûkolika dnech se v‰ak objevila zpráva, Ïe papeÏ

umﬁel. Najednou nastal zmatek a chvíli trvalo neÏ jsme
si ujasnili, Ïe to není stará zpráva, ale Ïe zemﬁel nov˘
papeÏ. A pak nastalo ticho, dlouhé ticho. Cyril Smolík
se dále hlásil z Bonnu, nûkdo mu udûlal monokl pod
okem. Cyril tvrdil, Ïe to byli revan‰isti.
Jednoho dne v‰ak zaãal Ale‰ Macháãek chodit s
jin˘m druhem zpravodajství. Tu to bylo, Ïe vûznûného
Jana ·imsu pﬁevezli na Bory a on se skuteãnû po pár
dnech objevil. Jindy to byly informace o tom, koho
zavﬁeli. Vysvûtloval jsem si to tím, Ïe má kontakty s
nûk˘m, kdo má volnûj‰í pohyb nebo kdo mûl nedávno
náv‰tûvu.
Jednoho rána v‰ak pﬁi‰el s nûãím, co se dalo vysvûtlit
pouze vysokou telepatií ãi napojením pﬁímo na Vatikán.
Cestou do práce mnû oznámil, Ïe krakovsk˘ kardinál
Karol Wojtyla byl zvolen papeÏem. Jen tak to pro sebe
zamumlal. Chvíli mi trvalo neÏ mi to do‰lo. „Polák
papeÏem?“ „Krakovsk˘ kardinál Karol Wojtyla.“ „A kdy?“
„Vãera.“ „A jak to mÛÏe‰ vûdût?“ Zdálo se mi to pﬁíli‰
fantasmagorické. Navíc Macháãek se pokud moÏno
televizním novinám vyh˘bal a v poslední dobû dbal na
to, aby v devût hodin byl v posteli. To uÏ mÛj jmenovec
nevydrÏel. ·áhnul do holinky a vyndal z ní do onuce
zabalené tranzistorové rádio a s tajemn˘m úsmûvem
ukázal na krabiãku a dodal: „To je moje baby!“
Netrvalo dlouho a mûl jsem za úkol hlídat baby já.
Bylo to v nedûli veãer. Nepozorovanû jsem se zamknul
do místnosti mezi k˘bly a smetáky. Pﬁi‰la má velká
hodina. Vybalil jsem ze ‰pinavé onuce poklad, vloÏil
sluchátko do ucha a pﬁi vytrÏení jaké snad poznal

naposledy Herbert von Karajan pﬁi Beethovenovû
deváté jsem zaslechl bubny z Beethovenovy páté a pak
hlas, za kter˘ se pokládal za války Ïivot: „Volá Lond˘n!„
V existenciálním vytrÏení jsem nedával pozor, co je za
dveﬁmi. Teì pﬁijde moje velká chvíle a já pﬁinesu dal‰í
poselství a novou nadûji pro vûznû. Usedl jsem na
pﬁevrácen˘ k˘bl, srdce mnû bu‰ilo a muÏsk˘ hlas sdûlil,
Ïe následující poznámka se bude t˘kat hospodáﬁské
situace v Albánii. Po této dÛleÏité informaci nám popﬁáli
z Lond˘na dobrou noc.
Bohat‰í o dÛleÏitou informaci, Ïe si v Albánii za
posledních tﬁicet let mnoho nepolep‰ili jsem se musel
dostat nenápadnû z místnosti na smetáky, protoÏe
mezi tím byla veãerka a bachaﬁi dali v˘jimeãnû pokyn,
Ïe v‰echny místnosti musí b˘t zavﬁené. S pokladem
zabalen˘m do ‰pinavé onuce v ruce jsem nahlédl na
chodbu. Ta byla prázdná. V okamÏiku, kdy byl chodbaﬁ
pan Bango otoãen na druhou stranu jsem rychle z
místnosti vy‰el a do‰el ke své cele. Pan Bango, s
kter˘m jsem obãas probíral základy rom‰tiny, na mne
hledûl jako na zjevení. „Kde jste se tu vzal, pane
Bﬁezino?“ Odpovûdûl jsem, Ïe dokáÏi procházet skrz
zeì, ale pouze jedním smûrem a Ïe teì mne musí pustit
dovnitﬁ. Nevûﬁícnû kroutil hlavou a otevﬁel.
Pﬁedal jsem baby Macháãkovi a na dotaz, co je
nového jsem odpovûdûl, Ïe v Albánii je bída a uvûdomil
si, Ïe zpráva o Poláku, kter˘ se stal papeÏem není
kaÏd˘ den. Ta se urodí jednou za dva tisíce let a
takovou zprávu se nepodaﬁilo ani komunistÛm ututlat.
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: 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.

Miroslav Gabriel âástek
Pokraãování ze str. 1

a u nás se tû‰í velké oblibû. Je to
nároãnûj‰í, ale právû proto, Ïe to lidi
oslovuje, mnozí to chtûjí vidût i víckrát.
ABE: A. S. Exupéry je znám jako autor
Malého prince. Lidé ho znají jako autora
dobrodruÏn˘ch povídek z prostﬁedí
po‰tovních pilotÛ. Byl to také váleãn˘
pilot. Nemáte problém se s touto
skuteãností vypoﬁádat?
MGâ: Soustﬁedil jsem se na dílo, na
Citadelu, nikoliv na autora. Pro mne je
dÛleÏité toto filosofické dílo. Zajímaly mne
obzvlá‰tû my‰lenky o Ïivotû a o jeho
smyslu, které se mi zdají aktuální.
ABE: Dal‰ím spisovatelem je Graham
Greene, ãím na vás nejvíce zapÛsobil?
MGâ: Pﬁed tímto poﬁadem jsem dûlal
podle Grahama Greena Monsignor
Quixote, coÏ je jedna z jeho posledních

vûcí. Napsal ji v roce 1982 devût let pﬁed
svou smrtí. Moc a sláva patﬁí naopak k
jeho prvním románÛm, pochází z roku
1940, kdyÏ nav‰tívil Mexiko. Dostal za to
literární cenu. Je to jedno z jeho vrcholn˘ch
dûl. Zajímá mû právû to, Ïe on neustále
pochybuje. Tím, Ïe pochybuje, v‰ak
neztrácí, ale získává. Stále jakoby chtûl
více vûﬁit. On sám osobnû si vÏdy zvolí
protihráãe, kter˘ má sílu. V tomto pﬁípadû
se odehrává dialog mezi knûzem a
milicionáﬁem, kter˘ vede knûze na popravu
a vedou spolu dialogy o Ïivotû, o víﬁe, o
smyslu Ïivota. Je to vlastnû diskuse v
sobû. Premiéra tohoto poﬁadu byla na
podzim, takÏe je to nejnovûj‰í vûc.
ABE: Zajímavé je, Ïe tento vnitﬁní
zápas ventiluje Greene jako dialog. Vy
naopak z dialogu dûláte hru pro
jednoho herce. Nemáte pocit, Ïe to je
pﬁesnû opaãn˘ proces?

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

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.
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of the Government of Canada, through the Publication
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MGâ: Je to nároãn˘ proces, ale díky
tomu, Ïe jsem nûco podobného dûlal s
Monsignor Quixotem, jsem si uvûdomil,
Ïe se jedná o diskusi v sobû. Z románu
Moc a sláva jsem vybral vrcholnou ãást,
závûr románu, kde si myslím, Ïe je
obsaÏeno to nejpodstatnûj‰í z celé knihy.
Jedná se o mezní situaci a takov˘ dialog
mÛÏe zvládnout i jeden herec.
ABE: Jak takov˘ dialog provádíte na
scénû?
MGâ: Pouze mírnû se otoãím doleva
nebo doprava. PouÏívám rytmu a práce
se slovem.
ABE: Nestane se vám, Ïe se dostanete
mimo rytmus?
MGâ: To se mi nestane, ale mÛÏe se
stát, Ïe vypadne text.
ABE: Co pak dûláte?
MGâ: Vût‰inou mne ãlovûk, kter˘ dûlá
hudbu nahodí zpátky. Ale zatím jsem to
tak mnoho nepotﬁeboval. Musím se hlavnû
dobﬁe pﬁipravit, protoÏe to je nároãné b˘t
hodinu sám, beze v‰eho a pﬁed divákem.
ABE: PouÏíváte kulisy?
MGâ: Pracuji s hudbou, nûkdy také
zpívám. Z nûkter˘ch textÛ u Exupéryho se
dá udûlat ‰anson.
ABE: To jsou dva svûtovû známí
autoﬁi, ale jak jste pﬁi‰el na to udûlat
Popelku Nazaretskou?
MGâ: Václav Renã v Ïaláﬁi v padesát˘ch
letech vytvoﬁil ve své mysli tento pﬁíbûh Ïivot JeÏí‰e pohledem Marie. Teprve kdyÏ
z kriminálu vy‰el, tak tuto knihu napsal.
Poprvé vy‰la v roce 1969, pak byla
zakázána a opût vy‰la aÏ po dvaceti letech.
Hudbu ke hﬁe napsal vynikající skladatel
duchovní hudby Zdenûk Pololáník. Je to
nádherná báseÀ, kde se zraãí celé dûjiny
spásy.
ABE: Pokusil jste se nûkdy o nûjak˘
starozákonní pﬁíbûh?
MGâ: Starozákonní pﬁíbûh zatím
nemám, ale z Nového zákona jsem
zpracoval Janovo evangelium BÛh je láska
a opût to zhudebnil Zdenûk Pololáník.
Tento poﬁad jsem pﬁedvedl vloni v Chicagu.
ABE: Umûlecké ztvárnûní biblické
zvûsti v‰ak mnohdy pﬁiná‰í
kontroverzi. VzpomeÀme jen filmÛ
Janovo evangelium a Pa‰ije?
MGâ: VÏdycky je tam projekce vlastních
my‰lenek tûch, co to dûlají a tím je i
zpÛsobeno to, Ïe jsou tyto vûci buì
pﬁijímány nebo odmítány. Jsou na jedné
stranû lidé, kteﬁí s tím velice souhlasí, na
druhé stranû ti, kteﬁí nesouhlasí.
ABE: Objevuje se tento druh reakcí i
pﬁi va‰ich pﬁedstaveních?
MGâ: Vût‰ina m˘ch pﬁedstavení je v
kostele. Obzvlá‰tû jsou to poﬁady s
náboÏenskou tématikou a tam publikum
ví, co mÛÏe oãekávat a já vím, co mohu
oãekávat od publika. Mimo kostel dûlám
vût‰inou civilní tématiku Citadela, Moc a
slávu nebo Staﬁec a moﬁe. To je vût‰inou
v mal˘ch divadlech. A také se stane, Ïe
reakce není vÏdy pﬁíznivá. Jednou jsem
mûl pﬁedstavení BÛh je láska - Janovo
evangelium pro tûlesnû postiÏené. KdyÏ
jsem skonãil, vidûl jsem nervozitu a Ïe
vozíãkáﬁi zaãali nepokojnû jezdit s vozíãky
a kdyÏ jsem se ptal, co se stalo, tak jsem
dostal místo odpovûdi protiotázku: KdyÏ
BÛh je láska, proã my jsme na vozíku?
TakÏe se mÛÏe stát, Ïe ne v‰ichni tento
poﬁad pﬁijmou.
Lze jen dodat, Ïe úkolem takov˘ch
pﬁedstavení jako je Citadela nebo Moc a
sláva není ná‰ krásn˘ estetick˘ záÏitek,
ale to, abychom se zamysleli, abychom
se s nûãím prali a pokud se to bûhem
náv‰tûvy Miroslava Gabriela âástka stalo,
tak pﬁedstavení splnila svÛj úãel.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Vilém Jílek - 95

Jak zaãít?

KdyÏ jsem byl je‰tû v âechách, tak jsem mûl pocit, Ïe sehnat práci v Kanadû bude snadné
a Ïe pouze nemakaãenka jsou na podpoﬁe. Moje pﬁedstava o tom, Ïe nahlédnu do novin, kde
je spousta inzerátÛ a já si jen vyberu nûco romantického vzala za své tﬁetí den. KdyÏ jsem
si vybral první pûkné zamûstnání a oni mnû sdûlili, Ïe mi dají vûdût, usnul jsem spokojenû
na vavﬁínech. MÛj domácí mne z rÛÏového snu chtûl probudit, ale marnû. Probudil jsem se
ﬁádnû vyspal˘ aÏ po nûkolika dnech. Dovûdûl jsem se, Ïe vûta: ?My vám dáme vûdût,?
znamená. ?Nemáme o vás zájem!? KdyÏ jsem podobnou zku‰enost udûlal po dvou sté
ãtyﬁiapadesáté, zjistil jsem, Ïe musím na to jít trochu jinak. Lidí, kteﬁí umí v‰echno je
dostatek snad v kaÏdé zemi i zde.
Je zapotﬁebí v‰ak umût alespoÀ ?nûco?. Working Skills Centre (350 Queens Quay West
v Torontu) nabízí speciální kursy pro novû pﬁíchozí. PÛvodnû bylo urãeno pouze portugalské
komunitû, nyní zde mÛÏeme nalézt 79 národností. Kursy pﬁes den jsou urãeny pro Ïeny.
Veãerní pak i pro muÏe. Novû pﬁíchozí se zde nauãí základy kanceláﬁské práce a úãetnictví,
ale také i to, jak pﬁipravovat ve velk˘ch podnicích po‰tu pro distribuci. Pﬁi tom se nauãí
studentky tﬁídit po‰tu podle po‰tovních kódÛ. Mil˘m pﬁekvapením bylo, Ïe právû zde jsme
se setkali s âe‰kou. Hanka, která pﬁi‰la do Kanady pomûrnû nedávno zde pracuje od
listopadu. Pro‰la rovnûÏ tímto programem a pﬁestoÏe mûla nabídku i z jin˘ch podnikÛ,
rozhodla se zde zÛstat a pracovat právû s novû pﬁíchozími. Jako instruktorka je v nûkolika
programech a nyní zvládá nejen trénink, kdy trpûlivû vysvûtluje zpÛsob posílání po‰ty, ale
Jedním z nejstar‰ích âechÛ v Torontû, je pan i základy úãetnické práce na poãítaãi.
Vilém Jílek. Narodil se v Brnû 15. února
1910 a vychoval ãtyﬁi dûti. Z nich syn Pavel
vlastní obchod s elektronikou na Queen St.
National Sound. Vilém Jílek je pﬁeborník i v
tom, Ïe do 92 let pracoval. Je‰tû v âechách ve
velkoobchodu s textilem. Po pﬁíchodu do
Kanady zÛstal svému povolání vûren, pouze
velkoobchod zamûnil na maloobchod.
***

Internet

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

Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

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

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Hana Kova pracuje jako instruktorka ve Working Skill Centre

KaÏdé úter˘ v 10 hodin mají zájemci moÏnost informovat se o programech, které Working
Skills Centre poskytuje. V˘hodou tohoto programu je, Ïe zájemci zde mohou nejen získat
vzdûlání, ale i praktickou radu, jak získat pﬁí‰tí zamûstnání. Navíc mají pﬁístup k poãítaãi,
xeroxu a faxu. Pro mnohé imigranty jako je Christina Lee, která je ãínského pÛvodu a pﬁi‰la
z Indonésie pﬁes Spojené státy je to start do nového zaãátku. Zájemci o rÛzné programy
dostanou dal‰í informace na ãísle 416/703-7770 nebo na webové stránce:
www.workingskillscentre.com.
abe

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

Slovenská ‰kola v Oakville
zadarmo

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

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

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

Kalendáfi
24.4. (ne) 17:00
Nocturno na Masaryktownu
Muzika na rohu- Restaurace Praha
***
29. 4. (pá) 19:30
Valná hromada âSSK - Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
4. 5. st. 13.00
Setkání seniorÛ
Kostel sv. Václava -Klub seniorÛ
***

1-416

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

Na‰e internetové
stránky

***
Kalendáﬁ

satellite

Hanka uãí své studenty tﬁídit po‰tu

Valná hromada
torontské odboãky âSSK se koná
v pátek 29. dubna 2005 v 19:30
v hale kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave., Toronto

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
„Polsk˘ papeÏ“ ode‰el
k svému Bohu
Katolická církev - stejnû jako mocné
monarchie (a v minulosti faraónové a
ﬁím‰tí císaﬁi) - je si vûdoma role, kterou
pompa a rituál hrají v osudu národÛ,
organizací i jedincÛ. UmocÀují ná‰ citov˘
vztah pﬁináleÏitosti, zahalují v‰ední
skuteãnost do závoje tajemství a napájí
okamÏik z pramenÛ vûãnosti. Smrt
papeÏÛ a uvedení jejich nástupcÛ na
PetrÛv stolec patﬁí mezi jedineãné
pﬁíleÏitosti velkolepû manifestovat
ãasnou, laickou nesmrtelnost ﬁímskokatolické církve.
Karol Wojtyla byl - aÈ pouÏíváme
jakákoliv mûﬁítka - mimoﬁádnou
osobností. Byl muÏem víry, Ïivené od
dûtství rodinn˘m prostﬁedím - jeho otec,
dÛstojník polské armády, trávil dlouhé
hodiny na modlitbách, spoluÏáci ho
naz˘vali „svûteck˘m uãedníkem“; byl
hercem (neÏ se rozhodl vstoupit do
semináﬁe, uvaÏoval o kariéﬁe v divadle),
kter˘ nakonec uãinil sv˘m jevi‰tûm cel˘
svût; psal ver‰e, napsal divadelní hru a
dlouhou ﬁadu knih, ãlánkÛ a pojednání;
mluvil sedmi jazyky; rád lyÏoval aÏ do
vysokého vûku...
Jeho církev si brzy pov‰imla, Ïe tento
mlad˘ atletick˘ muÏ, jehoÏ rann˘ Ïivot
byl poznamenán smrtí matky a
milovaného
bratra,
je
nadán
mimoﬁádn˘mi schopnostmi. Wojtyla je
nepromarnil. Ve sv˘ch 47 letech se stal
kardinálem a v 58 byl zvolen papeÏem.
S Lechem Walesou, Michajlem
Gorbaãevem a Ronaldem Reaganem se
nejvíce zaslouÏil o pád komunismu nejen
v Polsku, ale v celé v˘chodní Evropû;
zúÏil propast mezi kﬁesÈanstvím a Îidy,
mezi katolíky a protestanty (i kdyÏ se mu
nesplnil sen o sblíÏení ﬁímské církve s
pravoslavím); modlil se v synagogách a
me‰itách; vyznal se z hﬁíchÛ své církve v
minulosti (vãetnû odsouzení a upálení
Jana Husa) a Ïádal o odpu‰tûní; políbil
zem v 129 státech (jen náv‰tûva Ruska a
âíny mu byla upﬁena); jmenoval 114
nov˘ch kardinálÛ a prohlásil za svaté
stovky osob. Ne v‰echna svatoﬁeãení se
setkala s jednomysln˘m souhlasem:
Edith Stein opustila svoji Ïidovskou víru
ve 14 letech, pﬁijala kﬁesÈanství, stala se
karmelitskou jepti‰kou ve tﬁiceti a zemﬁela
v Osvûtimi v den, kdy do tábora pﬁibyla.
Jeden z kritikÛ, rabín Marmur konstatoval:
„(Edith Stein) nezemﬁela jako kﬁesÈanská
muãednice, ale proto, Ïe byla Îidovka.“
Mûl své kritiky i ve vlastní církvi: skupiny
Ïen a liberální kruhy mu vyt˘kaly
doktrinální konzervatismus, kter˘ zpÛsobil
vytvoﬁení dvou kﬁídel a odchod mnoh˘ch
ãlenÛ církve. Byl kritizován, Ïe zanedbal
ﬁe‰ení sexuálních prohﬁe‰kÛ knûÏí zvlá‰È
ve Spojen˘ch státech; Ïe byl laxní v
dohledu na vatikánskou byrokracii; Ïe
pﬁíli‰ zdÛrazÀoval roli kapitána na úkor
muÏstva...
Ale aÈ mûl jakékoliv nedostatky jako
(chcete-li) církevní funkcionáﬁ, patﬁil mezi
titany své doby. Tento evangelizující
cestující papeÏ donutil prezidenty a krále
- dokonce i diktátory, aby mu naslouchali
s respektem: byl napﬁíklad proti obûma
iráck˘m válkám, protoÏe byl proti válkám
vÛbec, a pﬁece v‰ichni ameriãtí prezidenti
vyhledávali jeho radu.
Dovedl pﬁilákat zástupy a stát se idolem
mládí. Jeho osobnost pﬁesvûdãovala
zástupy i v dobû, kdy uÏ byl sotva schopen
mluvit. Mûl nej‰ir‰í srdce ze v‰ech papeÏÛ
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posledního století (snad jen s v˘jimkou
Jana XXIII.), polskou (a slovanskou)
citlivost, jeÏ mu dovolila pﬁiblíÏit se se
stejnou úctou k Ïebráku i králi. Nemyslím,
Ïe bych ho nazval pokorn˘m ãlovûkem pﬁed Bohem ano, ale ne pﬁed ãlovûkem.
Pﬁi jeho náv‰tûvû v Midlandu jsem
náhodou stál pár krokÛ od místa, kde se
jeho popemobil zastavil. Na zlomek
vteﬁiny se na‰e oãi setkaly a já jsem mûl
pocit, Ïe se dívám do oãí ﬁímského císaﬁe:
tomuto muÏi nebyl pojem moci cizí.
Byl stateãn˘m ãlovûkem v tom
nejhlub‰ím slova smyslu: prvnû nav‰tívil
Polsko v dobû, kdy nikdo nedovedl
posoudit míru sovûtské nenávisti. Ranûn˘
Parkinsonovou nemocí, stﬁelnou ranou a
o‰atkou rÛzn˘ch neduhÛ, nesl svÛj kﬁíÏ a
slouÏil svému Bohu. Nejen proto, Ïe to
cítil jako svoji povinnost, ale snad je‰tû
více proto, aby demonstroval solidaritu s
tûlesnû a mentálnû postiÏen˘mi. Nesl i
jejich kﬁíÏ.
Vûﬁil v nepomíjivou a absolutní hodnotu
kaÏdého Ïivota. Vûﬁil v lásku jako
nejmocnûj‰í sílu v osudu ãlovûka a
kdekoliv pro‰el, svût na okamÏik
zprÛsvitnûl jeho pﬁítomností. Zanechal
hlubokou stopu.
***

âeské sklo
Gala zahájení v˘stavy ãeského skla v
prostorách spoleãnosti Hudson’s Bay
Company, kterou zaloÏil ãesk˘ princ
Rupert, bylo 31. bﬁezna 2005 událostí
vpravdû sváteãní. Nejen proto, Ïe se
ãeské sklo zaskvûlo v celé své nádheﬁe
- kdyÏ jsem se díval na tabuli vyzdobenou
krásn˘mi poháry, mûl jsem pocit, Ïe
kaÏdou chvíli v ãelo stolu zasedne
nejmilovanûj‰í a nejvût‰í z ãesk˘ch králÛ,
Karel IV.
Tato v˘stava je dílem lásky. Nemám po
ruce jména v‰ech, kteﬁí se o ni zaslouÏili
- doufám, Ïe budou zveﬁejnûna. Jen bych
se alespoÀ zmínil o dvou muÏích, kteﬁí
veãeru dodali lesku nejen úﬁady, které
zastávají, ale hlavnû sv˘mi osobnostmi a
sv˘mi projevy: velvyslanci âeské
republiky v Kanadû Pavlu Vo‰alíkovi a
prezidentu Hudson?s Bay Company
(prvnímu âechu v ãele této spoleãnosti
od r.1682), George Jason Hellerovi. Byli
jsme na oba hrdí.
P.S. Nenechte si tuto v˘stavu ujít, a
máte-li pár dolarÛ nazbyt, kupte si onu
nádhernou tabuli) a pozvûte mû na veãeﬁi.
Josef âermák
***

(vhodné téÏ pro bytové prostory)
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Anketa
Otázka z ãísla 6: 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?
Olga âiÏinská, pracující dÛchodkynû,
Hradec Králové: Myslím, Ïe lidé mûli
opravdu více ãasu. Televizi jsme nemûli a
u radia vÏdy veãer jsme mohli dokonãit
bûhem zpráv, co jsme mûli rozdûlané.
Ov‰em u rozhlasové hry nebo nedûlní
pohádky jsme ti‰e sedûli. V sobotu
odpoledne jsme ‰li na vycházku nebo jeli
pomoci babiãce a v nedûli jsme vyrazili na
v˘let nebo si také rodina vzala deku a ‰li
jsme na louku ke dráze. Rodiãe sedûli na
té dece a dûti pobíhaly s kolobûÏkou a
míãem okolo. Asi proto, Ïe se nedûle
opravdu svûtila, vypadalo, Ïe je ãasu více.
Také jsme se koupali pﬁed nedûlí a ne jako
teì, kdy dûláme na sobû v‰echny úpravy
v nedûli veãer, neÏ pÛjdeme do práce a
dûti do ‰kolky.
Radovan Holub, novináﬁ, ·piãák: âasu
je stále stejnû. Jen my Ïijeme rychleji a je
jedno, jestli jsme v Evropû, Kanadû nebo
USA. Myslím, Ïe nervozita ze Ïivota je
nejvy‰‰í v postkomunistické Evropû. To
vede k pocitu akutního nedostatku ãasu. V
západní Evropû a v Kanadû jsem potkal
lidi, kteﬁí tenhle pocit nûjak odbourali stylem svého Ïivota. Ale u nás lidi dál
klábosí v hospodách a ﬁíkají, Ïe nemají
ãas. âlovûk má ãas na to, na co si ho
udûlá. Je to vûc stylu Ïivota. Je víc vûcí a
strojÛ a my mezi nimi pendlujeme.
Petr Krejãí, politick˘ poradce, Praha:
Vnímání ãasu se mûní s vûkem a s
prioritami, které si v Ïivotû stavíme. A to
nezáleÏí ani na místû pobytu ani na reÏimu,
v kterém Ïijeme.
Ondﬁej Neff, publicista, Praha:
Nedovedu posoudit, kolik kdo má kde
ãasu. Já pﬁestal mít “dost ãasu” od listopadu
1989 - ve smyslu “proflákaného ãasu”.
VÏdycky zvaÏují, jestli má smysl vûnovat
hodinu, pÛlden nebo den Ïivota na to a to,
kdyÏ se dá dûlat nûco jiného: pracovat,
bavit se, cestovat... Rozhodnû nemám
pocit, Ïe mi ãas nûkdo nebo nûco bere.
Petr RÛÏiãka, hudební manaÏér,
Teplice: Nevím jak v severní Americe ale
tady se lidi musí víc ohánût a pracovní
doba je jen cár papíru, kaÏdej malej
Ïivnostník pracuje 14 aÏ 18 hodin dennû,
aby se uÏivil. Nejlíp na tom jsou zamûstanci
velk˘ch továren a korporací, tam se
dodrÏuje pracovní doba a plní se zásady
kolektivních smluv. Nejhor‰í je situace u
zamûstnancÛ velk˘ch obchodních center
kde se nedodrÏuje v podstatû vÛbec nic. I
tyto neduhy tak zvané demokracie nejspí‰
pomáhají udrÏovat stále pﬁi Ïivotû
komunistickou stranu a jejich ideologii. Za
komou‰Û se mohl kaÏdej realizovat i v
pracovní dobû, ale nyní musí kaÏdej co
nechce padnout poﬁádnû pracovat a na
zábavu a voln˘ ãas má opravdu málo
ãasu.
***
Otázka pro nûkteré z pﬁí‰tích ãísel:
Byl papeÏ Jan Pavel II. osobností, o
které se bude psát v uãebnicích dûjepisu
za sto let?
Odpovûdi mÛÏete poslat faxem: 416/
530-0069 mezimûstsky: (011-420) 274770-929 nebo e-mailem na adresy:
abe@zpravy.ca nebo abe@zpravy.org
ãi abe@satellite1-416.com.
abe
***
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,41 CDN $
4,17 CDN $
18,48 Kã
23,98 SK
1,24 CDN $
1,62 CDN $

Toronto Star - 7.4.2005

DùTSK¯ TÁBOR HOST¯N 2005
Leto‰ní dûtsk˘ tábor bude mít pouze jeden tﬁít˘denní turnus, kter˘ bude probíhat
od 3. do 23. ãervence.

1 CDN $
1 US $
1 EURO
100 Sk

Cena pobytu je za první dítû 250 dolarÛ/1 t˘den, 500 dolarÛ/2 t˘dny a 675 dolarÛ/3 t˘dny.

Quick - 8.4.2005

19,01 Kã
23,36 Kã
29,95 Kã
77,13 Kã

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.

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!

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
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.finaleplzen.cz
I letos jsou na‰e noviny mediálním partnerem plzeÀského festivalu FINÁLE.
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Nadbytoãné obilie
v âesku spália
Praha-(eko)-Celoeurópsky problém s
nadbytkom obilia pomôÏu v âesku rie‰iÈ
elektrárne.
Podºa
ãesk˘ch
Hospodárskych novín SpoloãnosÈ âEZ
vykúpi tony obilia od roºníkov a pouÏije
ho ako palivo. Spokojní môÏu v‰etci elektrárne budú maÈ lacné palivo, farmári
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Press
dostanú peniaze a ‰tát u‰etrí, pretoÏe sa
zbaví povinnosti vykúpiÈ prebytoãné
zásoby.
Na Slovensku, kde je v porovnaní s
âeskom e‰te väã‰í problém s prebytkami,
sa zatiaº niã podobné nezvaÏuje. Sami
poºnohospodári povaÏujú ãesk˘ príklad
za
in‰pirujúci.
Podºa
‰éfa
poºnohospodárskej komory Ivana Oravca
je síce diskutabilná otázka etiky
spaºovania obilia, no priznáva mu
ekonomickú logiku. Napadli mu aj iné
moÏnosti: “Napríklad na v˘robu liehovín.”
***

Tretina ºudí trpí chorobou
z informácií
Bratislava-sme/TOMÁ· BELLA-Máte
pocit, Ïe va‰a inteligencia je vy‰‰ia, neÏ
by sa mohlo zdaÈ z v˘sledkov va‰ej
práce? Dochádzajú vám v práci nápady?
Trávite ãoraz menej ãasu s priateºmi, pri
‰porte ãi menej spíte, ale máte pocit, Ïe
va‰a pracovná v˘konnosÈ sa napriek
dlh‰ej pracovnej dobe nezv˘‰ila?
Pravdepodobne trpíte ‰pecifick˘m
problémom s udrÏaním pozornosti
spôsoben˘m modern˘mi technológiami,

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: Volba

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

tvrdí americk˘ psychiater Edward
Hallowell. Ten nedávno ako prv˘ popísal
nov˘ syndróm straty pozornosti
(Attention Deficit Trait - ADT), ktor˘m
trpia vyÈaÏení ºudia pracujúci denne v
kanceláriách s poãítaãmi, mobilmi a
najmä obrovsk˘mi mnoÏstvami
informácií.
“ADT je stav vyvolan˘ modern˘m
Ïivotn˘m ‰t˘lom, keì ste tak˘
zamestnan˘ sledovaním obrovského
mnoÏstva vstupn˘ch a v˘stupn˘ch
údajov, Ïe sa kvôli tomu stávate
rozpt˘len˘, podráÏden˘, impulzívny,
netrpezliv˘ a v dlhodobom horizonte aj
oveºa menej v˘konn˘,” povedal Hallowell
v rozhovore pre internetov˘ server
CNET.com.
Podºa odhadov Edwarda Hallowella trpí
zníÏenou
produktivitou
práce
spôsobenou
preÈaÏenosÈou
informáciami asi 30 aÏ 40 percent
manaÏérov a ºudí v podobn˘ch
zamestnaniach vyÏadujúcich v˘hradne
prácu mozgom.
Na rozdiel od beÏnej “poruchy pozornosti”
(Atention Deficit Disorder) nie je ADT
vrodená, ale získaná, a ak sa odstráni
zdroj stresu, napríklad poãas dovolenky,
jej príznaky zväã‰a vymiznú.
Ak máme pocit, Ïe nás neustále naháÀajú
termíny, mozog zaãína fungovaÈ podºa
vzorcov vytvoren˘ch pôvodne pre prípad,
Ïe by nás naháÀala divá zver: maximálne
sa aktivizuje a zv˘‰en˘ adrenalín nám
umoÏní pracovaÈ intenzívnej‰ie.
V tomto momente sa v‰ak v mozgu deje
aj nieão iné. V záujme “preÏitia” (útoku
tigra alebo blíÏiacej sa uzávierky) sa
odbúravajú “zbytoãné” ãinnosti:
zaãíname myslieÈ ãiernobielo a ãiastoãne
strácame schopnosÈ anal˘zy aj kreativitu.
Mozog len odpovedá na momentálne
podnety,
ale
pravdepodobne
nevyprodukuje Ïiadnu hlbokú my‰lienku
alebo originálny nápad.
Práve do tohto stavu sa ºahko
dostaneme, ak sme preÈaÏení
mnoÏstvom podnetov: neustále
prichádzajú nové e-maily, na stole zvonia
dva mobily, na webovej stránke sa nám
zobrazujú stále nové aktuality zo sveta.
“ªudia postihnutí ADT pobiehajú po
kanceláriách a pracujú do noci. Myslia
si, Ïe robia tvrdo, Ïe sú produktívni, ale
opak je pravdou. Sú len zamestnaní, ale
veºmi neprem˘‰ºajú,” vysvetºuje
Hallowell.
Tento problém neohrozuje len
manaÏérov, ale napríklad aj lekárov,
právnikov ãi dokonca Ïeny v domácnosti,
ktoré musia myslieÈ na mnoÏstvo vecí
naraz. U mnoh˘ch ºudí vrátane
zamestnancov v technologickom
priemysle sa následky ADT zmierÀujú
“prirodzenou hravosÈou ºudí,” tvrdí
psychiater - najhor‰ie tak na tom napokon
sú relatívne niÏ‰ie postavení
zamestnanci v kanceláriách, ktorí nie sú
aÏ takí kreatívni, ale tieÏ pracujú s
mnoÏstvom informácií.
Hallowell v rozhovore pre CNET vyvracia
aj populárnu predstavu mnoh˘ch ºudí,
ktorí sú hrdí na to, Ïe sa dokáÏu venovaÈ
viacer˘m veciam naraz a tak pracujú
efektívnej‰ie. “Multitasking v skutoãnosti
neexistuje. Mozog nedokáÏe venovaÈ
pozornosÈ viacer˘m veciam naraz. Ak to
tak vyzerá - napríklad ak sledujete
televízor a zároveÀ telefonujete - va‰a
pozornosÈ sa len musí r˘chlo prepínaÈ
medzi oboma ãinnosÈami,” vysvetºuje.
V takomto prípade v‰ak obom veciam v
koneãnom dôsledku venujete menej
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pozornosti, ako keby ste urobili najskôr
jednu a aÏ potom druhú.
Viac vecí naraz podºa Hallowella
nerobíme preto, Ïe by to bolo
efektívnej‰ie, ale preto, Ïe sa tak skôr
vyhneme nude vypl˘vajúcej z
opakovania jednej ãinnosti - multitasking
stimuluje mozog a zvy‰uje adrenalín,
ktor˘ umoÏní lep‰ie sa sústrediÈ na krátke
ãasové úseky.
Ak aj vá‰ ‰éf predpokladá, Ïe na e-maily
máte odpovedaÈ okamÏite, najlep‰ie aj
cez víkendy, Ïe máte byÈ neustále
zastihnuteºn˘ telefonicky a nov˘m
úlohám sa venovaÈ ihneì, bez ohºadu
na stav rozpracovania predchádzajúcich,
va‰a firma je na najlep‰ej ceste nielen k
zniÏovaniu produktivity svojich
zamestnancov, ale aj k naru‰eniu ich
psychického zdravia.
“Pre zamestnancov v dne‰nej dobe je
kºúãov˘ spôsob, ako rozdeºujú svoj ãas
a pozornosÈ. Ak sa väã‰inu pracovného
ãasu nechajú vyru‰ovaÈ banálnymi emailami, mrhajú mnoÏstvom ãasu a
mentálnej energie. Je to veºk˘ zvod
informaãného veku - vytvárame si ilúziu,
Ïe pracujeme a sme produktívni (prácou
na mnoh˘ch veciach naraz), ale v
skutoãnosti nie sme, len ãeríme vodu,”
povedal Hallowell.
Firmy, ktoré sa nechajú nakaziÈ “kultúrou
ADT”, podºa neho kvôli ADT strácajú to
úplne najcennej‰ie - kreativitu svojich
zamestnancov. Za rie‰enie povaÏuje
priamy tlak na zamestnancov s cieºom
donútiÈ ich na chvíºu prestaÈ “pracovaÈ”,
ale jednoducho len rozm˘‰ºaÈ. Niektoré
spoloãnosti uÏ dnes od zamestnancov
vyÏadujú, aby sa na niekoºko dní v
mesiaci vytratili z kancelárie - je jedno,
kde budú, ale nesmú maÈ so sebou
mobil ani ãítaÈ nové e-maily - a len
prem˘‰ºali nad svojou prácou.
***

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

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

07.04.2005

Gross popil s Kalouskem
Praha-právo/(ada, nig) -Krátce po jednání
vlády, které nûkteﬁí ministﬁi oznaãili za
moÏná poslední v dosavadním sloÏení,
se se‰li ve Snûmovnû pﬁedsedové
rozpadající se koalice Stanislav Gross,
Miroslav Kalousek a Pavel Nûmec.
V‰ichni tﬁi shodnû popﬁeli, Ïe by jednali o
politick˘ch otázkách a zejména o demisi
vlády. Podle úãastníkÛ schÛzky ‰lo o
setkání u skleniãky vína.
“Pavel Nûmec nás pozval, abychom je‰tû
na závûr spoleãného souÏití se se‰li,
popovídali si o spoleãnû stráveném
Ïivotû,” ﬁekl novináﬁÛm Gross s tím, Ïe o
demisi nemluvili.
“Nejednalo se o Ïádné politické jednání,
bylo to ãistû soukromé jednání u skleniãky
vína,” doplnil Kalousek.
“Mít jiné názory neznamená na sebe
zásadním zpÛsobem nevraÏit... Mûl jsem
z toho dobr˘ pocit,” dodal Kalousek v
BBC. Pﬁipomnûl svÛj dopis Grossovi a
Nûmcovi, v nûmÏ jménem KDU-âSL
odstupoval od koaliãní dohody a kde
vyjádﬁil pevnou víru, Ïe “na‰e strany i v
budoucnu budou schopny spolupracovat
v zájmu âR”.
Podle Nûmce nastal pﬁi nalévání problém.
“Nalili jsem si ãistého bílého vína, a to na
druh˘ pokus. První pokus byl neúspû‰n˘.
To víno nebylo k pití,” uvedl.
Zhruba pûtaãtyﬁicetiminutového setkání
se zúãastnil také místopﬁedseda lidovcÛ
Jan Kasal, v jehoÏ pracovnû se lídﬁi se‰li,
a první zástupce unionistÛ Karel Kühnl.
***

Buzková a Dostál úãast
ve vládû podmiÀují

Praha-právo/dan,go-Aãkoli ani jeden
ze soc. dem. ministrÛ zatím nehodlá
odejít z vlády Stanislava Grosse,
nûkolik z nich je stále na váÏkách.
Ministrynû ‰kolství Petra Buzková
(âSSD) zÛstane jen za pﬁedpokladu,
Ïe by vláda pokraãovala se stejn˘m
koaliãním programem a neopírala se o
pﬁímou ani nepﬁímou podporu
komunistÛ.
„Pokud by rozhodnutí âSSD bylo jiné,
tak toto rozhodnutí samozﬁejmû budu
uznávat, ale vyuÏiji svého práva
takovéto vlády se nezúãastnit,“
zdÛraznila ministrynû. Podobnû se
vyjádﬁil i ministr kultury Pavel Dostál.
Na otázku, zda je pro Buzkovou
pﬁijatelné pokraãování vládní koalice,
ale bez Grosse, prohlásila, Ïe by
nechtûla hlasovat proti nûmu. „Za
pﬁedpokladu, Ïe by s tím Stanislav
Gross souhlasil, tak já bych to
povaÏovala za rozumné ﬁe‰ení,“
uvedla.
Je v‰ak pro ní tûÏko pﬁedstavitelné, Ïe
by s tím âSSD souhlasila po tom, jak˘m
zpÛsobem se zachoval pﬁedseda KDUâSL Miroslav Kalousek.
***

âesk˘ Telecom koupili
·panûlé

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

Praha -mfd-(ciz, ‰lo)-Ve vládû nelétaly
‰punty od ‰ampaÀského ani premiér
hrdû nevystoupil na veﬁejnosti.
Navzdory tomu, Ïe stát právû dokonãil
druhou nejvût‰í privatizaci v dûjinách na prodeji âeského Telecomu teì
vydûlal témûﬁ 83 miliard korun. Firmu
získá
‰panûlská
Telefónica.
Jednomyslné schválení prodeje
b˘valého telekomunikaãního monopolu
oznámil bez premiéra jen ministr financí
Bohuslav Sobotka. “Vláda se

satellite

rozhodovala podle jediného kritéria,
kter˘m byla cena,” ﬁekl. “PovaÏujeme to
za úspûch, protoÏe cena je o pûtadvacet
procent vy‰‰í, neÏ vychází podle ceny
akcií na burze,” dodal. DosaÏenou cenu
chválí i nezávislí ekonomové.
Peníze má dostat stát do poloviny roku
a ke stejnému datu pﬁedá i akcie
Telecomu. ·panûlé porazili ve více neÏ
rok trvajícím v˘bûrovém ﬁízení pÛvodnû
favorizovan˘ ‰v˘carsk˘ Swisscom,
Belgacom a France Télécom. Prostû
nabídli nejvy‰‰í cenu. Telefónica zatím
nechce ﬁíci, zda zmûní název âeského
Telecomu nebo tﬁeba prodá Eurotel.
Podle pÛvodního obchodního plánu
poãítala s tím, Ïe si nechá pevné i
mobilní telefony pohromadû jako v
rodném ·panûlsku.
Co prodej znamená pro zákazníky?
Telefónica, která pÛsobí kromû
·panûlska i v Latinské Americe, se
hodnû zamûﬁuje na vysokorychlostní
pﬁipojení k internetu. Dá se proto
oãekávat, Ïe zavede nové sluÏby, které
s tím souvisejí.
Za úspû‰nou pﬁípravu firmy na
privatizaci dostanou ãtyﬁi ãlenové
pﬁedstavenstva Telecomu zhruba po
ãtyﬁiceti milionech korun. Odmûna pro
‰éfa firmy Gabriela Berdára bude je‰tû
vy‰‰í. Dal‰ích 30 manaÏerÛ z Telecomu
a Eurotelu si rozdûlí ãástku pohybující
se podle analytikÛ kolem 200 milionÛ
korun.
***
8.4.2005

Gross nabídl: Odstoupím
Praha-mfd/JOSEF KOPECK¯-Premiér
Stanislav Gross vãera vÛbec poprvé
pﬁipustil, Ïe by mohl podat demisi. Navrhl,
aby se dosavadní vládní strany - âSSD,
lidovci a unionisté - domluvily na nové
vládû, ve které by nebyli vrcholní
pﬁedstavitelé tûchto tﬁí stran. „KdyÏ se na
tom dohodneme, podám demisi a hned
mÛÏe b˘t jmenován nov˘ premiér,“
prohlásil Gross.
Dosavadní vládní strany, které mají ve
Snûmovnû 101 hlasÛ, by podle nûj místo
koaliãní smlouvy uzavﬁely jen
jednorázovou dohodu o tom, Ïe takové
vládû nebude vyslovena nedÛvûra.
„Byl bych rád, kdyby mûla ‰anci pﬁijmout
rozpoãet, ale to uÏ není nutnou
podmínkou, a také aby nesla
odpovûdnost za pﬁijetí evropské ústavní
smlouvy,“ uvedl pﬁedseda vlády.
Mezi politiky se vãera hovoﬁilo o tom, Ïe
nov˘m premiérem by mohl b˘t
velvyslanec pﬁi Evropské unii Jan Kohout.
„Nebudu to komentovat,“ reagoval
Kohout.
Podle ‰éfa poslaneckého klubu âSSD
Michala Krause má b˘t dohoda hotova
bûhem pﬁí‰tího t˘dne. Pokud jednání
zkrachují, vrátí se sociální demokraté k
variantû jednobarevné men‰inové vlády.
Pﬁedsednictvo âSSD vãera Grossovy
zámûry schválilo, klíãové v‰ak bude, zda
získá v sobotu podporu i na jednání
ústﬁedního v˘konného v˘boru.
Premiérovy plány podpoﬁil prezident
Václav Klaus. Gross je s ním uÏ vãera
dopoledne konzultoval. Klaus s
uspokojením pﬁijal informaci, Ïe Gross je
pﬁipraven podat demisi. „Jeho pﬁedstavu
o dal‰ích krocích povaÏuji za moÏnou a
realistickou. ¤e‰ení tohoto typu jsem
pﬁipraven umoÏnit a podpoﬁit,“ ﬁekl
prezident.
Lidovci i unionisté jsou také rádi, Ïe je
Gross pﬁipraven podat demisi. „Variantu,
Pokraãování na str. 8
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SLOVÁK, 43 ROKOV/180 cm HªADÁ
SLOVENKU/âE·KU ZA ÚâELOM
VÁÎNEHO ZOZNÁMENIA.
TOLERANTN¯ NEFAJâIAR,
ABSTINENT, SO ZÁUJMOM O
PRÍRODU, ·PORT, HUDBU,
UMENIE…
HªADÁM V PODSTATE
SPRIAZNENÚ DU·U, S BEÎN¯M
ROZHªADOM NA ÎIVOT,
NA POVOLANÍ A POSTAVENI
NEZÁLEÎÍ, NEFAJâIARKU,
OPTIMISTKU, SO ZÁUJMOM
O ·PORT, PRÍRODU, UMENIE, DO
38 ROKOV.

E-MAIL:
joseph11@rogers.com
TEL.: (416) 274-3808
1514-8

Solventní dÏentleman,
vdovec hledá inteligentní
partnerku sportovnû
orientovanou, 45-60 rokÛ.
Po‰lete profil na adresu:
Jan Nemetz, 330-250
Scarlett Rd.,
Toronto, On. M6N 4X5.
1513-8

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

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
8.4.2005 v 17:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
5.5.2005
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ve chvíli, kdy se âSSD, KDU-âSL a Unie
svobody dohodnou na vzniku nové vlády,
kterou navrhuje, povaÏujeme za dobrou,“
ve které podle nûho nebudou moci b˘t ti,
ﬁekl pﬁedseda lidovcÛ Miroslav Kalousek.
kdo pomáhali rozbíjet tu souãasnou.
Podmínka, Ïe ve vládû nemají b˘t
„Bude to proevropská vláda,“ ﬁekl
stranické ‰piãky, se v‰ak KDU-âSL nelíbí.
novináﬁÛm.
Strana si nechce nechat v personálních
* Jste ochoten se vzdát postu premiéra?
vûcech od partnerÛ diktovat.
Vypl˘vá to jasnû z návrhu, kter˘ jsem
„Jsme rádi, Ïe âSSD pﬁistoupila na na‰e
pﬁedloÏil. Je to varianta, kterou jsem
Ve vládû nebudou ti, kdo ji
stanovisko,“ reagoval Pavel Nûmec,
pﬁedbûÏnû konzultoval s prezidentem
pﬁedseda unionistÛ, kteﬁí vyz˘vali k demisi
rozbíjeli, ﬁekl Gross
republiky, a myslím si, Ïe v‰ichni
celé vlády.
Praha - mfd/JOSEF KOPECK¯-Premiér odpovûdní politici by mûli pﬁispût k tomu,
***
Stanislav Gross je pﬁipraven podat demisi aby taková situace tady nastat mohla. V
okamÏiku, kdy nebude tato alternativa
akceptována, platí usnesení sjezdu.
* Kdy ze své pozice odstoupíte?
Poté, kdy bude tento projekt pﬁipraven,
aby tady nebylo nûjaké období politické
nestability. Prostû ten projekt se vytvoﬁí
Associate Broker
za stávající vlády. AÏ bude dokonãen,
Jedineãné sluÏba
garantován rozhodujícími politiky, kteﬁí,
kdyÏ snad nûco ﬁeknou, tak to platí, podám
demisi a okamÏitû mÛÏe b˘t designován
Pro prodej:
nov˘ pﬁedseda vlády.
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
* Kdo bude vá‰ nástupce?
Pro kupce:
To vám zatím neﬁeknu.
denní zasílání e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
* Budou moci v té vládû b˘t
místopﬁedsedové stran?
finanãní asistence.
To je vûcí negociace. Samozﬁejmû se
Pracujeme v celé oblasti GTA
nemÛÏou na té vládû podílet ti, kteﬁí rozbili
Sutton Group-Bayview Realty Inc.
stávající vládu v pﬁedchozích t˘dnech.
416 483-8000 - direct 416 443-9268
Ale to zatím nechci rozebírat, to jsou vûci,
o kter˘ch se musí jednat. ZdÛrazÀuji, Ïe
nemÛÏe jít o obnovení vlády 101 byÈ s
jin˘m obsazením. Je to v˘zva, abychom
oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
udûlali jednorázovou dohodu, která
videokazetách uvádí premiérovû film reÏisérky
umoÏní vznik vlády, která se bude
Andrey Sedláãkové
zodpovídat Snûmovnû.
* Bude to tedy poloúﬁednická vláda?
Nedávejme tomu tyto pﬁívlastky. Bude to
proevropská vláda. Pokud bylo nûco, co
bylo skuteãn˘m svorníkem tûch tﬁí
dosavadních koaliãních stran, tak to byly
evropské záleÏitosti, a to je budoucnost
Komedie zachycuje pﬁíbûh mladé dívky s pevn˘m
âeské republiky. TakÏe já nevidím dÛvod,
názorem, Ïe komunismus není jejím stylem Ïivota, i kdyÏ
proã by to nemûlo b˘t hlavním kritériem
Ïije se sv˘m otcem, komunistick˘m kariéristou, se kter˘m
nové vlády. Pﬁed sebou máme ratifikaãní
zcela zásadnû nesouhlasí, kter˘ to v‰ak údajnû dûlá kvÛli
proces evropské ústavní smlouvy, takÏe
ni, aby mohla studovat.
pokud nûjak˘ pﬁívlastek té vládû dát
Jednoho dne se seznámí se znám˘m disidentem
chcete, bude to vláda proevropské
spisovatelem a nastanou jí problémy jak doma s otcem,
vût‰iny.
tak i ve ‰kole. Je vysl˘chaná STB s tím, Ïe mÛÏe
***
vycestovat do Francie a pak se znovu pﬁihlásit. Renata
Letadlu s prezidentem prasklo
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
sklo, nouzovû pﬁistálo
âeskoslovensku a Renata se vrací domÛ ke svému otci.
Mnichov-mfd/JAN GAZDÍK-Vojenské
Hrají T. Vilhelmová, I. Trojan, L. Mrkviãka, O. Kaiser, A.
letadlo, které vezlo ãeského prezidenta
Geislerová, D. Matásek aj.
Václava Klause do Vatikánu na pohﬁeb
papeÏe, muselo veãer nouzovû pﬁistát v
Mnichovû. Stroji pﬁi letu nad Alpami
Podporujte legální obchod!
prasklo pﬁední sklo. „Îivot prezidenta byl
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
v ohroÏení, sklo se rozsypalo,“ ﬁekl
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:
prezidentÛv mluvãí Petr Hájek. „Je to
VIDEO EL CANADA
jasn˘ dÛkaz, Ïe tato letka uÏ nemÛÏe
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8
existovat, protoÏe ohroÏuje Ïivot
Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
prezidenta,“ prohlásil mluvãí.
E-mail: video.el@videoelcanada.com
O tom, Ïe závada byla nebezpeãná,
nepochybuje ani ministr zahraniãí Cyril
www.videoelcanada.com
Svoboda, kter˘ byl také na palubû.
http://www.videoelcanada.com
„Pilot nám ﬁekl, Ïe zubatá se nám vyhnula
jen o pár metrÛ,“ ﬁekl Svoboda telefonicky
z mnichovského leti‰tû, kde delegace
ãekala na náhradní letadlo. Nikdo nebyl
zranûn.
Velitel základny dopravního letectva v
Praze-Kbelích Josef Bejdák odmítl, Ïe by
v letadle ‰lo o Ïivot. „Posádka reagovala
(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
zcela správnû, letoun okamÏitû klesl.
Více neÏ 2000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.
Katastrofa by hrozila, pokud by stroj
Nové i levné antikvariátních knih
pokraãoval v letu ve velké v˘‰ce,“ ﬁekl.
Tent˘Ï stroj, vládní letoun Challenger,
O katalog nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
postihl skoro stejn˘ defekt uÏ loni v
listopadu pﬁi cestû ministra Svobody do
Toll free: 1-866-425-0742 Fax: (514) 425-0742
Kataru. Tehdy mu podle Josefa Bejdáka
e-mail: cskniha@sympatico.ca web page: www.cskniha.com
prasklo pravé pﬁední sklo, nyní to bylo
Pokraãování ze str. 7

Co ﬁekli o demisi
Premiér Gross: KdyÏ se souãasná
koalice dohodne na nové vládû,
odstoupím.
Prezident Klaus: S uspokojením jsem
pﬁijal rozhodnutí premiéra vzdát se
funkce.
***

Rosti Brankovsky
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levé. „Tentokrát v‰ak popraskalo na
nûkolika místech,“ ﬁekl Bejdák. Vládní
Challenger je star˘ tﬁináct a pÛl roku.
Pﬁí‰tí stﬁedu má vláda jednat o návrhu na
obnovení dopravní letky, která vozí
vrcholné státníky. „Je nejvy‰‰í ãas,
protoÏe stav dopravního letectva hrozí
malérem,“ ﬁekl Bejdák.
Pﬁední sklo tohoto letadla podle b˘valého
ministra obrany Miroslava Kostelky
praská ãasto. „Na tom, Ïe se letadla musí
vymûnit, se shodl prezident i vláda. Pokud
to vláda teì nevyﬁe‰í, koleduje si o velk˘
prÛ‰vih,“ ﬁekl Kostelka. Delegace musela
v Mnichovû poãkat na velké letadlo Tu154, které ji pﬁepravilo do Vatikánu.
***
9.4.2005

Kardinál: Ná‰ milovan˘
pápeÏ nám Ïehná
Vatikán-sme/MIREK TÓDA-Tri milióny
pútnikov a dve stovky ‰tátnikov z celého
sveta vãera vo Vatikáne odprevadili
pápeÏa Jána Pavla II. na jeho poslednej
ceste. Poºského rodáka Karola Wojtylu
pochovali do krypty Baziliky svätého
Petra.
Po minulej sobote, keì 84-roãn˘ pápeÏ
zomrel, sa znovu rozozvuãal zvon
vatikánskeho chrámu.
Vyvrcholenie piateho dÀa smútku v Ríme
sprevádzali mimoriadne bezpeãnostné
opatrenia a invázia pútnikov z celého
sveta, najmä Poºska.
V‰etci sa na námestie nemohli zmestiÈ.
Po celej noci ãakania sa tam dostali len tí,
ktorí stáli hneì za zátarasami. Na
námestie sa zmestilo len 300-tisíc
pútnikov, asi desatina z t˘ch, ão pri‰li do
Ríma.
Om‰u, ktorú celebroval nemeck˘ kardinál
Joseph Ratzinger, jeden z najhorúcej‰ích
kandidátov na nového pápeÏa, preto
státisíce sledovali v okolí Vatikánu alebo
na viacer˘ch miestach Ríma, kde
nain‰talovali obrazovky.
Hneì v jej úvode, keì priniesli rakvu s
telom Jána Pavla II., na námestí zaznel
siln˘ potlesk na znak úcty k pápeÏovi. V
modernej histórii pohrebov pápeÏov sa
vãeraj‰ia rozlúãka vymyká nielen
masovou úãasÈou, poãtom svetov˘ch
politikov, ale aj mediálnym záujmom.
Priebeh om‰e sledovalo vy‰e 3500
akreditovan˘ch novinárov. Priamy prenos
prená‰ali v 90 krajinách. Talianska ‰tátna
televízia snímala zábery so 60 kamerami.
“MôÏeme si byÈ istí, Ïe ná‰ milovan˘
pápeÏ teraz stojí v BoÏom okne, pozerá
sa na nás a Ïehná nám,” ukonãil Ratzinger
homíliu.
Poãas om‰e zazneli okrem latinãiny aj
viaceré svetové jazyky, od ‰panielãiny,
poº‰tiny, angliãtiny, portugalãiny,
nemãiny, gréãtiny aÏ po exotickú
svahil‰tinu.
Na obrade sa zúãastnilo asi 140
kardinálov, 116 z nich zaãne o dvanásÈ
dní hºadaÈ nástupcu Jána Pavla II. v
tajnej voºbe.
ZaujímavosÈou je, Ïe poãas pohrebu sa
izraelsk˘ prezident Mo‰e Kacav rozprával
s iránskym kolegom Muhammadom
Chatámím aj Ba‰írom Assadom. Izrael je
pritom so S˘riou oficiálne e‰te stále vo
vojne a Irán doteraz izraelsk˘ ‰tát
neuznal. Talianske médiá hovorili o
“diplomatickom zázraku” v naráÏke na
to, Ïe zázrak je jednou z podmienok, aby
sa obyãajn˘ smrteºník mohol staÈ svät˘m.
PápeÏovo telo vloÏili do troch rakiev.
VloÏili mu tam zvitok papiera so
Ïivotopisom a me‰ec so strieborn˘mi a
zlat˘mi mincami.
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Jeho osobn˘ tajomník Stanislaw Dziwisz,
ktor˘ pri Àom bol cel˘ch 26 rokov, ão bol
pápeÏom, mu tvár zakryl bielym
hodvábnym závojom. PápeÏa pochovali
asi dve hodiny po om‰i.
V tom ãase uÏ na Námestí svätého Petra
zostávalo len niekoºko stoviek veriacich,
tony odpadkov a vo vzduchu zvlá‰tna
atmosféra. Tú o niekoºko hodín neskôr
zalial aprílov˘ dáÏì.
***

Slovenky pri‰li neskoro, ale
dostali sa aÏ k prvej
obrazovke
Rím-sme/MONIKA ÎEMLOVÁ -Hanka,
Anka, TáÀa a jej syn Franti‰ek z Dubnice
pri‰li vãera do Ríma aÏ o pol desiatej.
V‰etky dobré miesta sa zdali byÈ
vychytané.
Îeny i‰li vlakom z Viedne, prísÈ mal o
ôsmej ráno, ale hodinu me‰kal. Na moste
Santo Spirito sa bezradne predierali cez
dav ºudí, ktorí vchádzali na Námestie
svätého Petra. Hanka mávala slovenskou
vlajoãkou, na ktorej mala ãiernu stuhu.
To aby sa nestratili.
V‰etky prístupové cesty na námestie boli
upchaté, skú‰ali to zboku, potom spredu,
zozadu. ªudia sa tlaãili a nepú‰Èali nikoho.
Miesto, odkiaº by mohli vidieÈ aspoÀ
poslednú z troch obrazoviek
umiestnen˘ch po oboch stranách Via
Conciliazione, nemohli nájsÈ.
Om‰a sa zaãínala o päÈ minút, Anka sa
chcela usadiÈ na rohu pri Poliakovi, ktor˘
mal zapnuté rádio, chcela sa uÏ zaãaÈ
modliÈ. “Budeme aspoÀ trochu rozumieÈ.”

Rádiá malo so sebou veºa ºudí, ktorí
pápeÏov pohreb sledovali z boãn˘ch ulíc,
kam nedoliehal hlas kardinála Ratzingera
z mohutn˘ch reproduktorov, alebo mu
nerozumeli.
Hanka sa nechcela vzdaÈ. “Tam sa to
h˘be, poìme.” Pretlaãili sa cez roh k
poslednej obrazovke. Zavadzala v‰ak
palma.
âím bliÏ‰ie k námestiu, t˘m boli ºudia
disciplinovanej‰í a bolo medzi nimi veºa
miesta. Hanka chcela ísÈ ìalej. Anka sa
uÏ zaãala modliÈ ruÏenec, nechcelo sa
jej. Navy‰e vedºa nej stáli traja slovenskí
kÀazi. Pote‰ilo ju to.
Hanka kúpila dva obrázky pápeÏa od
Sicílãanov, ktorí tvrdili, Ïe peniaze pôjdu
na charitu. Keì dala jedno euro, zaãal
Antonio nariekaÈ, Ïe je zo Sicílie, Ïe je to
chudobn˘ kraj a nech dá e‰te jedno.
Dala.
Napokon sa Slovenky dopracovali aÏ k
prvej obrazovke, kde sa usadili na
betónov˘ múrik. Hneì po pohrebe sa
mali vracaÈ domov. V Ríme boli ‰esÈ
hodín, cestovali 32. Ne‰li ani v leÏadlovom
vozni, mali iba sedadlá, ktoré sa dali
sklopiÈ. Vlak bol poloprázdny. Cesta ich
vy‰la 2500 korún na osobu.
“On k nám chodieval v ak˘ch trápeniach,
tak my sa tieÏ chceme tro‰ku obetovaÈ,”
odpovedala Hanka na otázku, ãi jej nie je
ºúto, koºko peÀazí dala za cestu len na
otoãku. Z Ríma niã okrem Baziliky svätého
Petra nevidela. To v‰ak vãera nikomu
neprekáÏalo - staãila obrazovka, rádio
alebo len kardinálov hlas.
***

Cesta na jihozápad
(Vzpomínka na bájeãné ãasy)
(2)
Za krásného poãasí opustili jsme Billings, odkud uÏ není daleko do Yelowstone
Parku s mnoha gejsíry, vysok˘mi cedry roubícími poãetná jezírka. Pﬁíroda tu
mnohde pﬁipomíná nejkrásnûj‰í místa domoviny. Je to nepochybnû pozoruhodnost
státu Wyoming.
Hugo ale, jakoby posedl˘ vytãen˘m cílem pro tento den, mûstem Salt Lake City,
pobízí k odjezdu z parku. Je organizátorem v˘letu a není jiné cesty neÏ uposlechnout.
DoráÏíme do Idaho Falls a pak mûsteãka se zajímav˘m jménem Pocatello. Krajina
je znovu chudá na kvûtenu a vzrostlej‰í stromoví, bohatá na kleã a sluneãní v˘heÀ.
Silnice se klikatí, udivuje délkou a dokonalostí.
Nûkolikaproudou, dobﬁe osvûtlenou dálnicí v deset hodin veãer vjíÏdíme do mûsta
MormonÛ, obyvatel ponûkud tajemn˘ch a ãtenáﬁÛ jiné bible. Motel poskytuje
pﬁenocování za 14.84 US dolarÛ za pokoj, únava nás ukládá do postelí a spánek
dostavuje se okamÏitû.
Ráno jsme vyjeli jak nejdﬁíve jsme byli schopni a v horku nab˘vajícím na intenzitû
kaÏdou hodinou dorazili jsme k Solnému jezeru a vjeli do pou‰tû. Pﬁipomnûl jsem
si, Ïe právû tady konaly se ony jízdy speciálních automobilÛ, jeÏ mûly pﬁekonat
rychlostní rekord .. jestli mû pamûÈ nem˘lí, jednalo se o nûjak˘ch cca 300 km/hod.
Pou‰È nab˘vá na rozloze a bûlostné barvû, teplota vzduchu stoupá. PoblíÏ obce
Wells zastavuje HugÛv pontiac uprostﬁed kﬁiÏovatky. Hugo vystupuje a jde v˘hní k
mému chevroletu. Je smrtelnû bled˘.
-Nûco mi cuká v motoru. To je hrozné, Vladimíre, já se z toho nervovû zhroutím! A
navíc ten kocourek jistû tu v˘heÀ nepﬁeÏije!-Kupte led a obloÏte jím to zvíﬁe,- ﬁekl jsem. ZabraÀování v˘kyvÛm teploty je pﬁece
mÛj obor.
Zastavujeme pak u dvou servisních stanic, kde se Hugo doÏaduje odbornosti stran
svého vozidla. Teprve u tﬁetí je pontiac opraven a zanesen˘ filtr pﬁívodu paliva
vymûnûn. U téÏe stanice paní Dagmar zakoupila ohromn˘ pytel ledov˘ch krychliãek.
Vyprahlou, pahorkatou prérií ujíÏdíme dále, aÏ k místu se jménem Winnemucca, po
silnici ubíhající pod rozpálenou bání oblohy bez jediného mráãku. Potkáváme
v˘hradnû vozy novûj‰ích roãníkÛ. Mají zataÏená okénka a pasaÏéﬁi ujíÏdûjí v
americkém pohodlí klimatizace.
PouÈ toho dne zakonãili jsme v motelu úãtujícím za pﬁespání 12.30 americk˘ch
dolarÛ za pokoj. Pomy‰lení na pﬁespání pod stanem, kter˘ s sebou vláãíme, má
krátké trvání. KomárÛ je tady hojnost i pro nás, ostﬁílené v tomto ohledu z Winnipegu,
velmi ‰tûdrého místa na tento dotûrn˘ hmyz.
Obec Winnemucca sestává ze dvou kasin, neonov˘ch reklam, obchodu s
poÏivatinami a potﬁeby pro domácnost, dvou benzinov˘ch stanic a nûkolika motelÛ,
patrn˘m to zdrojem pﬁíjmÛ vût‰iny jeho obyvatel. NeboÈ cesta k tomuto místu není
nijak krátká ...
(Pokraãování)
Vladimír Cícha -Vancouver
***
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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

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

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

Letní dovolené
Ont. Reg. # 2631380

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

662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5
1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

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

Skon papeÏe
Karola Jozefa Wojtyly
Snad ãtenáﬁ z dal‰ího pochopí, proã jsem
nepouÏil jeho hodnostáﬁsk˘ titul Jan Pavel II.
Nejdﬁíve bych se ale chtûl krátce vyjádﬁit k
názoru dr. âermáka v ã. 6 Satellitu
(NáboÏenství, víra, ateismus, str. 4) v jeho
reakci na ãlánek dr. Reini‰e (K ãemu je
ateismus, ND 21. února 2005). Abych svoje
povídání neprotahoval, musím ﬁíci, Ïe se s
názorem dr. âermáka plnû ztotoÏÀuji. âtenáﬁi
to moÏná pﬁijde divné, kdyÏ se pﬁiznám, Ïe
nejsem absolutnû vûﬁící náv‰tûvník kostela
kaÏdou nedûli. Jsem snad nejblíÏe tomu, co
se rozumí pod pojmem agnostik.
Jsem si téÏ vûdom sdûlení mnoha nejvût‰ích
fyzikÛ, kteﬁí navzdory sv˘m znalostem,
teoriím, v˘poãtÛm, definicím, a vÛbec
fenomenálnímu vûdûní nakonec jsoucnost
ãehosi Nejvy‰‰ího nikterak nepopﬁeli. Mám
za to, Ïe na‰inec je pﬁíli‰ malinkou souãástí
vesmíru navzdory v‰emu pozoruhodnému,
co dokázal, na to, aby si mohl b˘t v podstatû
v‰ím jist. Jak J. âermák uvádí v reakci na staÈ
dr. Reini‰e, je pravdou, Ïe ten se hlavnû
zab˘vá negativním vlivem náboÏenství na
lidskou spoleãnost. Nedá se oddiskutovat
nejedna smutná stránka v dûjinách, takto
poznamenaná náboÏenstvím a jeho propagací
za jakoukoli cenu. A dovedeno zcela ad
absurdum, je snad stoprocentnû prokázána
existence JeÏí‰e Krista?
A pﬁece, je to tak stra‰livû dÛleÏité? NeboÈ,
dle mého názoru, na‰e existence, ná‰ názor
na Ïivot, na jeho Ïití a jeho smyl nemusí b˘t
nutnû tûsnû pﬁipoutány právû ke v‰em
v˘rokÛm v bibli uvádûn˘m. A Desatero,
pokud by se respektovalo, usnadnilo by Ïivot
na zemi bezpoãtu jejích obyvatel.
Dr. âermák pí‰e: 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 jak˘
mÛÏe nabídnout tento svût. K tomu sotva co
dodat.
Ostatnû, opomineme-li nûkteré smûry
malíﬁské (impresionismus, expresionismus,
moderní malíﬁství) nebo hudební, pozornost
náv‰tûvníkÛ galerií a posluchaãÛ v
koncertních síních poutají dodnes, po mnoha
letech, díla s náboÏenskou tematikou nebo
touto inspirovaná. To platí i pro architekturu.
Aã to, myslím, nebyl hlavní argument J.
âermáka. Ten prostû a logicky konstatuje:
Jedni ani druzí (vûﬁící ani ateisté, pozn. V. C.
) nemohou pﬁedloÏit nezvratné dÛkazy o
pravdivosti své teze. Nemyslím, Ïe víra v
Boha ãi bytost ãi sílu, jeÏ byla na poãátku
vûcí a nûjak˘m zpÛsobem zasahuje do bûhu
vesmíru nutnû vyÏaduje pﬁijetí postulátÛ toho
ãi onoho specifického náboÏenství.
Potû‰ilo by mû, kdybych mohl usednout na
palubu kosmické lodi a podívat se na tu
kuliãku, jakou se z vesmírné dálky jeví na‰e
zemûkoule. A tu pomyslím na pravidelné
otáãení zemû a dokonalé dráhy obûÏnic, na
pﬁesné informace o pﬁílivech a odlivech vod
oceánÛ … ano, byl to ãlovûk, kter˘ na tohle
v‰echno pﬁi‰el, kter˘ to uspoﬁádal do pﬁesné
ãíselné podoby . . . ale, proã je tomu právû
tak?
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 napﬁíklad Masaryk
povaÏoval za jedinou dÛleÏitou otázku, otázku
náboÏenskou, napsal J. âermák.
Nedostávají se tedy do slepé uliãky stejnû

tak náboÏenská víra jako vûda, pokud jde o
fundamentální otázky na‰í existence?
Dnes, v sobotu na poãátku dubna, zemﬁel
papeÏ Jan Pavel II. Byl to nepochybnû papeÏ
pozoruhodn˘ a ojedinûl˘. Lidsk˘ do morku
kostí. Chtûl b˘t v mládí hercem. Pozdûji hrál
fotbal a tenis. Îádn˘ z jeho pﬁedchÛdcÛ
neprocestoval tolik rÛzn˘ch ãástí svûta,
neovlivnil tolik nejen vûﬁících, ale nevûﬁících,
lidí se smyslem pro spravedlnost a tûch, kteﬁí
Boha ani nepopírali, ani v jeho existenci bez
v˘hrad nevûﬁili. Není jeho vinou, Ïe jeho
mírumilovné dílo nepodaﬁilo se mu uskuteãnit
dokonale. Svût je nadále na mnoha místech
smutn˘m dûji‰tûm nespravedlnosti, zloãinu,
zá‰ti, nelásky.
Je ale zvlá‰tní a nesmírnû zajímavé, co v TV
interview pﬁipomnûl církevní hodnostáﬁ, jehoÏ
jméno si nepamatuji: Jan Pavel II. proÏil
konec svého Ïivota v utrpení v období
Velikonoc. A ve stejné dobû byl ukonãen
Ïivot T. Schiavo, aã jak napsal T. Lautens do
místních novin North Shore News, Ïivoty
mnoha zloãincÛ zpÛsobujících utrpení sv˘m
bliÏním, na‰e právo a spravedlnost mûﬁí
zvlá‰tním metrem a ponechává je v samé
podstatû i nadále vykonávat jejich bídné ãiny.
Vladimír Cícha-Vancouver
***
Poznámka redaktora: âlánek Stanislava
Reini‰e, na kter˘ reagují Josef âermák a
Vladimír Cícha, kter˘ vychvaluje ateismus
je kuriôzní tím, Ïe tvrdí, Ïe náboÏenství
zpÛsobila mnoÏství válek, na coÏ ukázal jiÏ
Petr Chelãick˘. Pﬁipomenul bych pouze to,
Ïe Petr Chelãick˘ byl náboÏensk˘ myslitel,
Jan Pavel II. se vyjádﬁil kriticky ke v‰em
válkám v poslední dobû, zatímco ateista
Reini‰ podpoﬁil nejen válku v Iráku, ale tﬁeba
i bombardování Kosova. (abe)
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Kanadská mozaika
PapeÏ Jan Pavel II. a Kanada
V sobotu 2. dubna zemﬁel v 84 letech papeÏ
Jan Pavel II. Svat˘ otec je oplakáván miliardou
katolíkÛ, jen v Kanadû se ke katolické církvi
hlásí skoro tﬁináct milionÛ lidí. Kanadu nav‰tívil
Svat˘ otec tﬁikrát. Bûhem cesty v roce 1984 a
1987 pob˘val v provincii Severozápadní
teritoria a zajímal se pﬁedev‰ím o osud
pÛvodních obyvatel Kanady. V roce 2002
oslovil skoro milion vûﬁících mlad˘ch lidí na
Dnu svûtové mládeÏe v Torontu, kde se také
konala slavnostní m‰e slouÏená papeÏem.
První slovansk˘ papeÏ se podle kanadského
pﬁedsedy vlády Paula Martina „podílel na
demokratické transformaci stﬁední a v˘chodní
Evropy a ukonãení Studené války. PapeÏova
globální vize zahrnovala i Kanadu, Svat˘ otec
opakovanû o na‰i zemi vyjádﬁil zájem. Byl
symbolem lásky a víry, míru a slitování,“ ﬁekl
kanadsk˘ premiér. Vlajka Kanadského
velvyslanectví v Praze i Kanadské kanceláﬁe
v Bratislavû byla staÏena aÏ do pohﬁbu do pÛli
Ïerdi. www.pm.gc.ca
***
Pﬁípad Zahra Kazemi: Ottawa

zvy‰uje tlak na Írán
Kanadsk˘ ministr zahraniãí Pierre Pettigrew
Ïádá o vytvoﬁení tﬁíãlenné nezávislé komise,
která by vy‰etﬁila smrt kanadskoíránské
nezávislé fotografky Zahry Kazemi. Pettigrew
to sdûlil svému íránskému protûj‰ku Kamalu
Kharazimu pﬁi telefonickém rozhovoru.
Nedávné v˘povûdi doktora Shahrama
Aazama potvrdily, Ïe fotografka byla pﬁed
svou smrtí krutû muãena a znásilnûna. Írán
ale tvrdí, Ïe zahynula pádem ze schodÛ.
Zahra Kazemi byla zadrÏena 23. ãervna 2003
pﬁi poﬁizování snímkÛ v okolí vûzení Evin v
Teheránu a zemﬁela 10. ãervence 2003. „Jen
otevﬁen˘ a dÛvûryhodn˘ proces mÛÏe
odpovûdût na ﬁadu otázek t˘kající se smrti
Zahry Kazemi a následovného vy‰etﬁování,“
ﬁekl Pierre Pettigrew. www.international.gc.ca
***

Kanada se podílí na zavﬁení
nukleárního reaktoru
Kanada a Spojené státy podepsaly dohodu o
definitivním uzavﬁení jednoho z posledních
nukleárních reaktorÛ v Rusku. Kanada
pﬁispûje 9 milionÛ kanadsk˘ch dolarÛ
americkému Ministerstvu energie na program
eliminující produkci plutonia. Cílem programu
je zavﬁít tﬁi poslední reaktory v Rusku a nahradit
je elektrárnami na fosilní paliva. Ottawa
pﬁislíbila celkovû jednu miliardu kanadsk˘ch
dolarÛ v rámci G8 na Mezinárodní partnerství
proti ‰íﬁení zbraní a materiálÛ hromadného
niãení. www.international.gc.ca
***

Nov˘ software pro uchování
jazykÛ pÛvodních obyvatel
Britská Kolumbie vûnuje 250 000 kanadsk˘ch
dolarÛ na internetov˘ program FirstVoices,
jehoÏ úkolem je uchovat jazyky pÛvodních
obyvatel, napﬁíklad jazyk Ktunaxa. Program
byl zprovoznûn pﬁed dvûma lety mezinárodní
skupinou lingvistÛ a uãitelÛ jazykÛ a vûnovala
na nûj peníze i ﬁada dárcÛ. Projektu se úãastní
mnoho kmenÛ pÛvodních obyvatel, napﬁíklad
Nuu-cha-nulth, Cowichan, Musqeaum ãi
Shuswap. KaÏdá jazyková nahrávka se skládá
z abecedy, slovníku a knihy frází. Abeceda
pﬁedstavuje znak pro kaÏdé písmeno a jeho
zvukov˘ záznam, ve slovníku jsou kromû
pﬁekladÛ slov i jejich definice, zvukov˘ záznam,
obrázky a video. Kniha frází zachycuje
kaÏdodenní konverzaci a pro snadnûj‰í
zapamatování obsahuje rovnûÏ text a
audiovizuální záznam. Pomocí nejmodernûj‰í
technologie si tak mohou komunity pÛvodních
obyvatel poﬁídit kvalitní nahrávku svého jazyka
a pracovat s ní podle sv˘ch potﬁeb. Online
nahrávka rovnûÏ umoÏÀuje samostudium.
„Uchování jazyka je klíãov˘m bodem pro
budování siln˘ch komunit pÛvodních
obyvatel,“ ﬁekl o programu ministr sluÏeb pro
komunity, pÛvodní obyvatele a Ïeny Murray
Coell. www.fpcf.ca www.FirstVoices.com
***

Juno Awards 2005
V nedûli 12. bﬁezna se ve Winnipegu
udûlovaly hudební ceny Juno Awards,
kanadská obdoba americk˘ch cen
Grammy. Dvacetiletá zpûvaãka Avril
Lavigne byla zvolena umûlkyní roku,
získala cenu za nejlep‰í popové album
roku (Under My Skin) a cenu fanou‰kÛ.
Skupinou roku se stala Billy Talent,
torontská rocková kapela, jejíÏ
stejnojmenné album vyhrálo i cenu za
album roku. Úspû‰n˘ byl i rapov˘ zpûvák
k-os, kter˘ si odnesl ocenûní v kategorii
nejlep‰í video (v písni B-Boy Stance),
nejlep‰í rapová nahrávka (Joyful
Rebellion) a nejlep‰í singl (Crabbuckit).
Teprve ‰estnáctiletá zpûvaãka z Ottawy
Keshia Chanté zvítûzila v kategorii R&B/
soulová nahrávka. Cenu za vokální
jazzové album si odnesla Dianna Krall.
Nov˘m objevem roku byla popová
zpûvaãka a skladatelka Feist, která
rovnûÏ obdrÏela cenu za nejlep‰í

cestách a „rudou zemi“ si odná‰eli na
malby. Kouzelné místo je také vápencov˘
kaÀon Marble s mohutn˘m vodopádem.
Pﬁev˘‰ení parku (od 900 do 3400 m)
odpovídá jeho ekologick˘m zónám: oblast
ledu a skal pﬁechází v alpinskou tundru,
Nauãná stezka:
subalpinské louky a lesy aÏ k teplej‰í a
Národní park Kootenay
su‰‰í oblasti horsk˘ch údolí.
Motto tohoto národní parku zní: „Od www.parkscanada.ca
kaktusu k ledovci“ a je to opravdu jedin˘
***
národní park Kanady, kde mÛÏete
Víte,
Ïe…
zahlédnout krajinu tak rÛznorodou. Název
Kootenay je vlastnû anglick˘ název slova s pﬁílivem Atlantického oceánu proudí do
Ktunaxa, coÏ v ﬁeãi pÛvodních obyvatel Fundského zálivu dvakrát dennû aÏ 100
znamená „lidé Ïijící za horami“. Park se miliard tun vody? Tok, kter˘ vznikne, je
totiÏ nachází u Skalist˘ch hor. Za srovnateln˘ s tokem v‰ech svûtov˘ch
nav‰tívení stojí Radium Hot Springs, ﬁek za dobu 24 hodin! Pﬁíliv zátoky ãiní
vesniãka s termálními prameny, dﬁíve skoro 15 metrÛ a je to nejvût‰í pﬁíliv na
posvátné místo pÛvodních obyvatel. svûtû. Dokázal by zaplavit i ãtyﬁpatrovou
Dal‰ími minerálními prameny jsou Paint budovu.
Pots bohaté na Ïelezo. Místo je nejen Kanadskou mozaiku pﬁipravilo
geologick˘ unikát, ale také kulturní a Kanadské velvyslanectví v Praze
***
spirituální místo indiánÛ. PÛvodní
obyvatelé se zde shromaÏìovali pﬁi sv˘ch
alternativní album (Let It Die). Avril
Lavigne vystoupí 3. ãervna tohoto roku v
Praze
v
T-Mobile
Arénû.
www.junoawards.ca
***
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Finále ãeské ligy

âeská liga Gambrinus

Zlín-Pardubice 2:4
V prvním finálovém utkání zvítûzily
Pardubice pﬁekvapivû nad Zlínem díky
dobrému v˘konu v první tﬁetinû.
Pardubick˘ brankáﬁ La‰ák musel sice
kapitulovat jiÏ po 35 sekundách, kdyÏ
Erat sebral Dopitovi puk a skóroval. Pak
v‰ak pﬁi‰li ãtyﬁikrát ke slovu hosté a bylo
rozhodnuto. V 3. minutû napravil Dopita
svoji chybu nahrál âáslavovi a ten
vyrovnal. Do konce první tﬁetiny to byli
Michal Rozsíval a Ale‰ Hemsk˘, kteﬁí
zajistili Pardubicím vedení. I v druhé
tﬁetinû skóroval Hemsk˘, kdyÏ pronikl aÏ
do brankovi‰tû. Domácím hokejistÛm se
podaﬁilo sníÏit aÏ pût a pÛl minuty pﬁed
koncem normálního ãasu. Tﬁetiny: 1:3,
0:1, 1:0.
***
Zlín Pardubice 1:4
Ani v v druhém utkání na stadionu Luìka
âajky ve Zlínû se nepodaﬁilo domácím
zvítûzit, aãkoliv i tentokrát vedli po kuriózní
brance. Lubomír VOSÁTKO nahodil puk
oblouãkem na branku. Jenáãek v poslední
chvíli uhnul a La‰ák zaznamenal puk aÏ
v brance. Pak jiÏ stﬁílely branky pouze
Pardubice. V 19. minutû Diví‰ek dorazil
Havíﬁovu stﬁelu. V 25. minutû Koukal
dostal hosty do vedení. O tﬁi minuty
pozdûji po akci Ale‰e Hemského zv˘‰il
na 3:1 PrÛcha. Teãku za utkáním udûlal
v 48. minutû Snopek, kdyÏ krátce pﬁed
tím Mikeska vyhrál vhazování. Tﬁetiny:
1:1, 0:2, 0:1. Na zápasy: 0:2.
***

Finále slovenské ligy
Zvolen-Slovan 2:3
V prvém finálovém utkání slovenské ligy
zvítûzil po velkém souboji Slovan v Zvoleni
nejtûsnûj‰ím rozdílem, kdyÏ vítûznou branku
vstﬁelil ãtyﬁi a pÛl minuty pﬁed koncem Miroslav
·atan. Branky: 28:32 Weissmann (·kvaridlo,
Babka), 44:07 Zedník (Handzu‰) - 04:35
Bartek (Cíger), 32:57 Hudec, 55:32 ·atan
(Bartek, Cíger) (Pﬁesilovka). Tﬁetiny: 0:1 , 1:1
, 1:1. Slovan si pﬁed tím zajistil postup do
finále vítûzstvím v rozhodujícím osmém
zápase nad Trenãínem 8:2.
***

Zvolen-Slovan 4:1
V druhém utkání nenechali domácí nic náhodû
a jiÏ ve 14. minutû vedli 2:0. Slovanu se
podaﬁilo pﬁekonat domácího brankáﬁe KriÏana
aÏ za stavu 0:4 12 minut pﬁed koncem. Branky:
03:59 Barto‰ (Babka) - pﬁesilovka, 13:25
Babka (Barto‰) - pﬁesilovka, 37:47 Országh
(Zedník, Handzu‰), 44:59 Török (Barto‰,
·echn˘) - 48:19 Kuºha (Pavlas) - pﬁesilovka.
Stﬁely na branku: 29:32. Tﬁetiny: 2:0, 1:0, 1:1.
Stav série: 1:1.
***

Slovenská liga CorgoÀ

21. kolo (dohrávka): PúchovRuÏomberok 1:0.
22. kolo: Trnava-RuÏomberok 1:2, InterDubnica 3:1, Trenãín-Púchov 3:1, ÎilinaRimavská Sobota 5:0, PetrÏalka-B.
Bystrica 3:1.
23. kolo: RuÏomberok-Trenãín 2:0, R.
Sobota-PetrÏalka 1:1, Dubnica-Îilina 0:0,
Púchov-Inter 1:0, B. Bystrica-Trnava 0:0.
V druhé lize vede Nitra se 40 body, pﬁed
Liãartovcemi a Michalovcemi. Slovan je
ãtvrt˘.
Tabuºka
1. PetrÏalka
2. Îilina
3. Dubnica
4. RuÏomberok
5.Púchov
6. Trenãín
7. Bystrica
8. Trnava
9. R. Sobota
10. Inter

21 10
21 9
21 8
21 9
21 9
21 8
21 6
21 5
21 3
21 3

7
7
9
6
4
5
9
8
8
7

4
5
4
6
8
8
6
8
10
11

34:20
44:21
29:24
32:31
19:25
26:25
29:27
23:25
15:37
21:37
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37
34
33
33
31
29
27
23
17
16

21. kolo
Pﬁíbram-Sparta 3:1
Fotbalisté Marily pﬁepisovali v sobotu
ligovou historii. Poprvé v ní porazili Spartu,
která u Litavky uÏ pût let nezvítûzila.
Navíc lídra tabulky zniãili standardními
situacemi a jedním kuriózním gólem
nejlep‰ího muÏe zápasu Rudolfa Otepky.
V 70. min nenápadnû rozehrál rohov˘
kop zleva âupr, ale od míãe ode‰el, toho
se chopil Otepka, do‰el s ním do
‰estnáctky a propálil po zemi les nohou.
V‰e bylo podle regulí, coÏ si velmi dobr˘
sudí Adámek ohlídal. Sparta po trapném
v˘konu pﬁi‰la o jarní vítûznou sérii i
neporazitelnost.
Branky: 18. âupr, 70. Otepka, 81.
Formánek - 34. Petrá‰. 5536 divákÛ,
poloãas 1:1.
âeské Budûjovice-Drnovice 2:1
Návrat do první ligy trenéru Ciprovi vy‰el.
Vdûãí za to pﬁedev‰ím Grubrovi, kter˘ v
nastaveném ãase rozhodl hlaviãkou o
vítûzství âesk˘ch Budûjovic. “ZaslouÏili
jsme si to. Mûli jsme víc ‰ancí, gólman
hostÛ Bure‰ chytil dvû gólové moÏnosti,”
hodnotil duel Franti‰ek Cipro, jenÏ v t˘dnu
na pozici trenéra nahradil Roberta Îáka.
Branky: 40. Plocek, 90. Gruber - 65.
MacháÀ. 2752 divákÛ, poloãas 1:0.
Bl‰any-Olomouc 2:2
Domácí dokázali zvrátit nepﬁízniv˘ v˘voj
a s favorizovan˘m soupeﬁem uhráli bod.
Nakonec sahali i po v˘hﬁe, ale Sigmu
spasil nûkolika skvûl˘mi zákroky brankáﬁ
Vaniak. “KdyÏ jsme vedli 2:0, tak jsem si
myslel, Ïe tady vyhrajeme. Ale bod beru,
protoÏe proti nám nastoupil vynikající
soupeﬁ. Bl‰any jdou dobﬁe za záchranou,”
ﬁekl kouã HanákÛ Petr Uliãn˘. Branky:
36. Polodna, 56. Devát˘ -11. ·piláãek,
18. Kobylík z pen. 1778 divákÛ, poloãas
1:2.
Liberec-Mladá Boleslav 1:3
Soustﬁedûná hra zajistila pln˘ bodov˘
zisk fotbalistÛm Mladé Boleslavi, kteﬁí
udûlili SeveroãechÛm lekci z efektivity.
Naopak Libereãtí se ani pﬁi ãtvrtém jarním
vystoupení nedoãkali vítûzství.
Branky: 54. Lib. Do‰ek - 28. Pecka, 65. T.
Sedláãek, 74. Vaculík. 5330 divákÛ,
poloãas 0:1.
Teplice-Brno 3:1
Domácí se radovali z prvního jarního
vítûzství. “Za bojovn˘ a obûtav˘ v˘kon
jsme si tﬁi body zaslouÏili. Koneãnû jsme
zahráli podle pﬁedstav,” netajil
spokojenost teplick˘ trenér Vlastislav
Mareãek.
Branky: 29. a 76. Ma‰ek, 70. K. Rada 82. Belej. 4890 divákÛ, poloãas 1:0.
Opava-Slovácko 2:2
Po ãtvrhodinû to vypadalo na snadn˘
triumf Opavy a prodlouÏení série
neporazitelnosti na ãtyﬁi zápasy, ale ve
druhém poloãase pﬁi‰el nápor Slovácka.
V souboji o záchranu se nakonec domácí
museli tﬁást i o bod. Branky: 10. Zeher,
15. Svátek - 58. L. Jarolím, 67. Ordo‰.
4857 divákÛ, poloãas 2:0.
Zlín-Ostrava 1:1
Mistr ve Zlínû dlouho nebyl nebezpeãn˘,
ale po poloãasové bouﬁi v kabinû mûl ve
druhé pÛli pﬁevahu, kterou korunoval
vyrovnáním. Branky: 40. Koubsk˘ - 83.
Zd. Pospûch. 4355 divákÛ, poloãas 1:0.
Slavia-Jablonec 1:1
Sedm remíz v ﬁadû, to je bilance Slavie a
Jablonce ve vzájemn˘ch utkáních
fotbalové Gambrinus ligy. Nerozhodnû
skonãila i dohrávka 21. kola na Strahovû.
„Zaspali jsme zaãátek. Po pﬁestávce jsme

hráli odváÏnûji. Mûli jsme tﬁi ‰ance na
vítûzství, ale vychytal nás Kozáãik,“
hodnotil zápas trenér Jablonce Petr Rada.
Vedení pﬁi‰lo z nenápadné akce, kdy
Adautovu hlaviãku vyrazil ·pit jen k
Pitákovi, kter˘ pálil do tyãe, ale na podruhé
dorazil míã do sítû. Po pﬁestávce pﬁinesla
hra více vzruchu, hosté pﬁidali na pohybu
a byli nebezpeãní. Trestn˘ kop âíÏka i
pﬁízemní stﬁelu Webera Kozáãik kryl,
domácí kontrovali stﬁelou Vlãka, tu ·pit
vyrazil k Foﬁtovi, kter˘ pﬁestﬁelil. Na tﬁetí
pokus uÏ se Severoãe‰i doãkali, kdyÏ po
Kotyzovû hlaviãce se míã odrazil k
nekrytému Klapkovi, kter˘ pﬁesnû dorazil.
Slavia nakonec dohrála bez vylouãen˘ch
Foﬁta za protesty a Kolou‰ka za
pﬁi‰lápnutí Korduly. „Nedali jsme ‰ance a
po na‰em otevﬁení hry v závûru mûl
soupeﬁ pﬁíleÏitosti na v˘hru. Pﬁesto je
remíza ztráta,“ uvedl kouã Slavie Josef
Csaplár. Branky: 40. Piták - 76. Klapka.
2195 divákÛ, poloãas 1:0.
***

Dohrávky 18. kola
Olomouc - Liberec 2:2
Hanáci pﬁedvedli slab˘ v˘kon a
trestuhodnû tak propásli útok na ‰pici
tabulky. „VáÏím si, Ïe to hráãi za stavu
2:1 nezabalili, ale vzhledem k prÛbûhu
utkání jsem remízou, leã byla asi
spravedlivá, dost zklamán,“ tvrdil kouã
Liberce Stanislav Griga. Branky: 54.
Randa, 58. Hudec - 6. ZboÏínek
(vlastní), 79. 4470 divákÛ, poloãas
0:1.
Drnovice- Teplice 2.0
Fotbalisté Teplic vy‰li poprvé na jaﬁe
bodovû naprázdno. Drnoviãtí naopak
po dvou prohrách zabrali, dÛleÏité
vítûzství v boji o záchranu jim dvûma
góly zajistil stﬁelecky disponovan˘
Holub. Branky: 23. a 60. Holub. 1926
divákÛ, poloãas 1:0.
***
Tabulka
1. Sparta
2. Teplice
3. Slavia
4. Jablonec
5. Olomouc
6. Ostrava
7. Liberec
8. Ml. Boleslav
9. Zlín
10. Drnovice
11. Pﬁíbram
12. Bl‰any
13. Brno
14. Opava
15. Slovácko
16. Budûjovice

21 16 3 2
21 9 9 3
20 9 6 5
21 8 8 5
21 9 5 7
21 7 9 5
21 8 8 5
21 5 9 7
21 5 9 7
21 6 5 10
21 5 6 10
21 5 6 10
20 5 5 10
21 5 8 8
21 6 10 5
21 3 6 12

42:17
20:16
29:19
21:17
24:22
24:24
31:18
23:25
20:24
23:26
20:33
18:31
15:29
22:25
19:17
17:25

51
36
33
32
32
30
26
24
24
23
21
21
20
17
16
15

âe‰i zaãali pﬁípravu na ‰ampionát
mizernû, vysoko podlehli Slovensku
SLOVENSKO - âESKO 5:0
(2:0, 1:0, 2:0)
âe‰tí hokejisté zaãali závûreãnou pﬁípravu na mistrovství
svûta vysokou poráÏkou. Svûﬁenci trenéra Vladimíra
RÛÏiãky prohráli v Nitﬁe se Slovenskem jednoznaãnû
0:5. Domácí tak prodlouÏili sérii utkání bez poráÏky s
b˘val˘m federálním partnerem na pût, poprvé v historii
navíc neinkasoval slovensk˘ gólman ani jednou. Pro
ãesk˘ t˘m zaãal zápas nepﬁíjemnostmi je‰tû pﬁed úvodním
buly. Do Nitry totiÏ dorazil autobus s hráãi aÏ ãtyﬁicet
minut pﬁed zápasem a do duelu tak RÛÏiãkÛv t˘m
nastoupil jen po krátkém rozbruslení pﬁed slavnostním
nástupem. I tak utkání zaãalo s desetiminutov˘m
zpoÏdûním.
A soupeﬁova nedostateãného rozcviãení domácí vyuÏili.
UÏ po ãtyﬁiceti vteﬁinách se do první ‰ance dostal
Podhradsk˘, o chvíli pozdûji ãeskou obranu pﬁeãíslila i
dvojice Stümpel - Bicek, brankáﬁ Vokoun byl ale
pﬁipraven. Jeho spoluhráãe v poli v‰ak vÛbec
neposlouchal puk, uskakoval jim a pﬁesná pﬁihrávka
byla ãasto neﬁe‰iteln˘m problémem.
Poãáteãní pﬁevahu Slováci pﬁetavili i ve vedoucí gól. Na
pﬁihrávku od mantinelu si najel Pucher a trefil se pﬁesnû
k tyãi. První solidní akci pﬁedvedli âe‰i aÏ v sedmé
minutû, ale Strakova stﬁela nebyla pﬁesná. Vzápûtí dostali
hosté moÏnost hrát pﬁesilovou hru, ale spí‰e neÏ vyrovnání
hrozilo, Ïe v ní domácí své vedení zv˘‰í. Radivojeviã z
brejku trefil tyã.
Vokouna poté provûﬁil aktivní Podhradsk˘, ale stejnû
jako Zále‰ák neuspûl. Pﬁesto se Slovensko doãkalo
dal‰ího gólu. Pﬁesnû s koncem Hlaváãova trestu se
podruhé do listiny stﬁelcÛ zapsal znojemsk˘ Pucher.
Od druhé tﬁetiny se obraz hry diametrálnû zmûnil. âe‰i
dostali soupeﬁe pod trval˘ tlak a StaÀa ve slovenské
brance ãelil jedné ‰anci za druhou. Nejprve jej vyzkou‰el
Havlát, kter˘ projel pﬁes celé hﬁi‰tû, ale nezakonãil
pﬁesnû. Poté mohli vedení domácích sníÏit Hlaváã ãi
osamocen˘ Straka, ani jeden z nich ale na gólmana
‰védského Södertälje nevyzrál.
Na druhé stranû zahrozil ojedinûle Pálffy, ale svého
klubového kouãe na ãeské stﬁídaãce si nepﬁesn˘m
zakonãením nerozhnûval. Blízko k brance mûli V˘born˘
i S˘kora, StaÀa se v‰ak ãinil. La‰ákova soupeﬁe v boji o
post slovenské jedniãky na mistrovství svûta provûﬁil i
aktivní Havlát, StaÀa byl ale opût pﬁipraven. KdyÏ uÏ
poté dopravil Hoﬁava puk za jeho záda, gól neplatil pro
Oleszovu pﬁítomnost v brankovi‰ti.
Zniãehonic tak udeﬁilo pﬁed ãeskou brankou. V oslabení
pﬁehrál ·tefanka obránce Tomá‰e Kaberleho, devût vteﬁin
pﬁed koncem druhého dûjství Slovensko vedlo jiÏ 3:0.
Pprosadil se v‰ak dal‰í slovensk˘ hráã pÛsobící v ãeské
extralize Pálffy. Obrana soupeﬁe mu totiÏ v poãetní
v˘hodû dovolila luxus doráÏky a opora praÏské Slavie
toho náleÏitû vyuÏila. Hra v nerovnomûrném poãtu
hráãÛ na ledû se stala âesku osudná je‰tû jednou, Oleszovo
vylouãení potrestal ·trbák.Branky a nahrávky: 6.
Pucher (Ob‰ut, J. ·tefanka), 19. Pucher (GraÀák, Marcel
Hossa), 40. J. ·tefanka (Pucher), 51. Pálffy (Radivojeviã),
56. ·trbák (Pálffy).
Slovensko: StaÀa - ·trbák, Podhradsk˘, Lintner, Such˘,
Ob‰ut, GraÀák, Starosta, Stehlík - Pálffy, Stümpel, Bicek
- Marcel Hossa, Kukumberg, Radivojeviã - J. ·tefanka,
Pucher, Zále‰ák - HúÏevka, A. Nedorost, Chrenko.
Trenéﬁi: F. Hossa, Pokoviã a ·vehla.
âeská republika: Vokoun - T. Kaberle, ·légr, ·paãek,
F. Kaberle, Pilaﬁ, Hejda, F. Ptáãek, ·evc - P. S˘kora,
V˘born˘, Martin Straka - Havlát, Va‰íãek, Hlaváã - M.
Hoﬁava, Ludvík, Olesz - L. Havel, Netík, R. Dlouh˘.
Trenéﬁi: RÛÏiãka, Weissmann a Rulík.

Odveta se hrála v pátek v Brnû tûsnû pﬁed
na‰í uzávûrkou a âe‰i zvítûzili 2:1.
âTK
***

MÛÏete volat
kamkoliv do

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.

100 Adelaide St. W. Suite 1303, Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 416-363-8894, 800-567-8040, Fax: 416-363-0143

