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Praha se opût radovala

Vpravo nahoﬁe Jiﬁí ·légr svírá pohár, vlevo Jaromír Jágr. Dole je vdova po Ivanu Hlinkovi, uprostﬁed autobus s mistry svûta na stﬁe‰e, vpravo pﬁíznivci na Staromûstském námûstí.

Rozpaãit˘ zaãátek leto‰ního Mistrovství svûta, mûkk˘
led ve VídeÀské hale, trapná vysoká prohra se
Slovenskem v pﬁípravû, dal‰í prohra s Kanadou tûsnû
pﬁed zahájením ‰ampionátu. To v‰e nedávalo mnoho
nadûjí. Navíc v utkání s Nûmeckem opou‰tí pﬁedãasnû
led asi nejlep‰í hokejista souãasnosti Jaromír Jágr se
zlomen˘m malíãkem. Po loÀském Mistrovství svûta,
kdy se nesplnily nadûje na titul, tentokrát nadûje velké
ani nebyly. Hovoﬁilo se o úspûchu, jestliÏe se hokejisté

probojují do semifinále. JenÏe ve ãtvrtfinále ãekalo
muÏstvo Spojen˘ch státÛ a ani tentokrát to nevypadalo
rÛÏovû - po dvou tﬁetinách prohrávali ãe‰tí hokejisté
0:2. Pﬁi‰lo v‰ak vyrovnání a Martin Ruãínsk˘ promûnil
první samostatn˘ nájezd. Jak se pozdûji ukázalo, byl
jedin˘m a tato trefa znamenala vytouÏen˘ postup do
semifinále, kde ãekalo dal‰í drama proti ·védsku. I
tentokrát to po ‰edesáti minutách skonãilo 2:2, ale
rozhodla jiÏ dûlovka Radka Dvoﬁáka v prodlouÏení,

Foto: abe

kterou musel potvrdit aÏ videozáznam. Znamenalo to,
Ïe se ãe‰tí hokejisté probojovali do finále, kde na nû
ãekala Kanada a odveta za Svûtov˘ pohár v Torontu.
JestliÏe v Air Canada Centre byli ãe‰tí hokejisté lep‰í,
ale prohráli, tentokrát nenechali nic náhodû. JiÏ v páté
minutû zazvonila Ruãínského stﬁela nejprve o levou
tyã, od níÏ se odrazila do pravé, o kterou pouze cinkla
a skonãila u Václava Prospala, kter˘ jiÏ puk poslal do
Pokraãování na str. 12
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Support Czech Student Choir

Koncerty Edy Vokurky bûhem
léta 2005

An extraordinary University Choir VUS Pardubice will sing for charities
in Toronto & Niagara Falls between 12th and 17th July.
Please make this concert tour possible - send cheque or MO made to VUS
Pardubice CZ, Scotiabank Account No. 149360061719;
Address: InterTrade Avenue/Remoska,
319 Dunlop St. West, Whitby, ON L1N 1T9;
Information: Pavel Zeman, toll free 1-866-850-3462

Saturday May 28, 2005, 2 to 4 PM
The DISTILLERY JAZZ FESTIVAL:
Distillery Historical District, 55 Mill Street,
Toronto. The outdoor “Canteen Cabaret
Patio”, free venue. Ed’s Jazz String
Quartet will present an eclectic program
of the swing and the modified classical
tunes.
www.distilleryjazz.com
***
Saturday June 25, 2005, 12-noon to 3
PM
The TORONTO DOWNTOWN JAZZ
FESTIVAL: The REX Jazz & Blues Bar,
194 Queen Street West, Toronto. Ed’s
“Violin Swing & Jazz Ensemble” full size
Quintet will perform musical fovorites from
the Golden Swing Era.
www.torontojazz.com a www.therex.ca
(416) 598-2475
***
Week of August 15 to 19, 2005, 1 to 5 PM
(dates to be announced)
The ROY THOMSON HALL: Ed is again
participating with his “Cafe Society Duo”
at this venerable institution as the part of
The Royal Bank Seniors’ Jubilee Variety
Show.
www.roythomson.com (416) 872-4255
***
Monday August 22, 2005, 7 to 10 PM
The STRATFORD FESTIVAL: Night
Music in the Festival Theatre. Repeated
invitation to Ed’s Trio after the succesfull
completely “over-sold-out” concert last
year.
www.stratfordfestival.ca
***

Fax: 011-420-274-770-929
E-mail: abe@zpravy.ca
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com
www.zpravy.org
www.zpravy.ca
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·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11
Tel.: 274 777 476 nebo 495 269 285
Fax: 274 770 929
Ale‰ Bﬁezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.
1.65 CDN $ per line/col.
Pﬁedplatné:
v Kanadû $ 32,71+2,29 = 35,00,
pro ostatní svût CND $ 48-, US $ 35 v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK
PDF elektronicky $ 22 V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)

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.

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 opût v 10:00 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

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.

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

¤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.

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940

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: 3.7. a 7.8. v 17:00.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
15:00 hodin.Duch. správce: Pavel Norbert Rous,
St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd. W.,
Burlington L7T 1H2. Tel.: (905) 523-1932.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice: (Lyndale a
HIinchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 28. 5. a 18. 6. v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street, NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 28. 5. a 18.
6. v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Shebrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
29. 5. a 19. 6. v 11:00
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E-mailové adresy: Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

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

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

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

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

Kalendáfi
1.5. (st.) 13:00
Video film pro seniory
Hala Kostela sv. Václava
Klub seniorÛ
***
3.5.-5.5. (pá.-ne.)
57. kongres âSSK
Halifax, NS
***
5.6. (ne) 11:00
âeská národní pouÈ do Midlandu
***
11.6. (so) 14:00
Krajansk˘ piknik v Kitcheneru
Riverside Maples, St. Jacobs
âSSK Kitchener-Waterloo
***
21.-26. 6.
XXI. Slet Americké obce sokolské
Chicago, IL
Americká obec sokolská
***
25.6. (so)
âesk˘ a Slovensk˘ den
Masaryktown,
MasarykÛv ústav
***
6.8. (so) 10:00
41. letní hry
Letní sokolské hry v St. Jacobs
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
25.5.2005 v 18:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
10.6.2005
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âSSK má pﬁed volebním kongresem
Jednání MMI a âSSK - organizací na‰í komunity - mûla obdobn˘ charakter, protoÏe ﬁe‰ila kromû sv˘ch specifick˘ch,
vycházejících z vlastního poslání, témûﬁ shodné problémy - a tím je posílení ãlenské základny, volba ãlenÛ do v˘borÛ, finanãní
rozpoãet a pﬁíprava ãinnosti do dal‰ího období.
Zatímco ﬁádné jednání Valné hormady
Masarykova ústavu, konané o první
kvûtnové nedûli se protáhlo na pût hodin,
a projednána byla finanãní zpráva a
zvolena sedmnáctiãlenná ﬁeditelská rada
na tﬁíleté období spoleãnû s
pﬁedsednictvem a novou pﬁedsedkyní
Alenou Kottovou v ãele, program
dubnového jednání V˘konného v˘boru
âeského a Slovenského sdruÏení v
Kanadû byl mnohem obsaÏnûj‰í a
konkrétnûj‰í. BohuÏel mÛÏeme se vûnovat
jen bodÛm nûkter˘m. Pﬁítomní zástupci si
vyslechli mj. zprávu pﬁedsedy Milo‰e
·uchmy o jeho cestû do âeské republiky,
kde se setkal s tamními politiky a hovoﬁil s
nimi mj. o v˘hledu finálního doﬁe‰ení
dvojího obãanství a o korespondenãní
volbû do vrcholov˘ch orgánÛ âR.
V diskusi probrali pﬁítomní nejen
v˘sledky hospodaﬁení, ale mj. i v˘sledky
práce v odboãkách a koneãnû si stanovili
i dílãí úkoly na pﬁípravû 57. kongresu,
tentokráte volebního, kter˘ se koná o
prvním víkendu v ãervnu v Halifaxu. Na
nûm bude vyznamenána Masarykovou
cenou, kterou âSSK udûluje, skupina 3.
odboje, jejíÏ ãlenové Ctirad Ma‰ín, Josef
Ma‰ín a Milan Paumer se kongresu
osobnû zúãastní. Cenu obdrÏí také
popravení ãlenové skupiny In Memoriam,
dále zaslouÏil˘ ãlen Sokola a âSSK Karel
Pinke a MUDr. Tomá‰ Klíma, profesor
Texaské lékaﬁské fakulty v Houstonu, kter˘
se zaslouÏil o stáÏe stovek ãesk˘ch lékaﬁÛ
v USA. Kongresu se také zúãastní
delegace Senátu ãeského parlamentu.
Upﬁesnûme si jen, Ïe volební kongres je
poﬁádán jednou za dva roky - ten poslední
v roce 2003 v Torontû byl v poﬁadí 55.,
zatímco následující kongres SdruÏení byl
nevolební a konal se vloni v ãervnu ve
Whistleru.
Vyﬁe‰ení dvojího obãanství, kter˘m se
âSSK trvale zab˘vá, povaÏuje Milo‰
·uchma za problém pﬁednostní. Z âR,
kde se zúãastnil jednání Stálé komise
Senátu pro krajany Ïijící v zahraniãí, pﬁivezl
pomûrnû optimistické informace - zákon o
druhém obãanství má b˘t revidován.
MoÏnost dvojího obãanství bude
pravdûpodobnû zpﬁístupnûna, takÏe âe‰i
Ïijící v Kanadû, kteﬁí nabudou kanadské
obãanství, nemusejí ztrácet ãeské. “Je to
progresivní záleÏitost,” ﬁekl, “v âR se
pomalu mûní pohled na tyto vûci.
Pochopitelnû je dÛleÏité, jak se k tomu
vyjádﬁí Snûmovna a Senát. Tento návrh
vze‰el ze Senátu, a protoÏe je to v
kompetenci Ministerstva vnitra, znamená
to, Ïe návrh má urãitou vládní podporu.

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

***

My se domníváme, Ïe to je na dobré
cestû, “ charakterizoval dále v˘voj. Uvedl
také, Ïe souãasn˘ neutû‰en˘ stav ve vládû
nemusí mít na tuto vûc vliv.
Dlouho diskutovaná otázka jsou i volby
krajanÛ do orgánÛ v âR. Zákon o
korespondenãní volbû je jiÏ pﬁipraven˘ a
bude zﬁejmû zaãátkem pﬁí‰tího roku
schválen, coÏ znamená, Ïe pﬁí‰tí volby v
ãervnu by mohly jiÏ b˘t pro zahraniãní
âechy korespondenãní. M. ·uchma se
dále vyjádﬁil, Ïe “by kaÏd˘, kdo je obãanem
aÈ uÏ âR nebo Kanady, by mûl svého
demokratického práva volit vyuÏít, aÈ uÏ
volí jakoukoliv stranu.” Za dÛleÏité je nutno
také povaÏovat vyﬁe‰ení restitucí, zejména
tûch, které byly soudnû pﬁiznány, ale
nejsou fyzicky v majetku pÛvodních
majitelÛ.
V‰echny komunitní organizace tlaãí
shodn˘ problém - ãlenská základna.
Radmila Locherová, pﬁedsedkynû
torontské odboãky âSSK, dÛslednou péãí
o “svoje” lidi dosáhla jistého oÏivení
souãasného stavu. Zastává názor, Ïe není
zapotﬁebí nové lidi ve prospûch co
nejvy‰‰ího poãtu jen nabírat, ale Ïe je
stejnû tak dÛleÏité probudit souãasnou
málo aktivní základnu.
Milo‰ ·uchma je toho názoru, Ïe je
zapotﬁebí podchytit emigraci mlad‰í
generace z let 80. a 90., zatímco ta star‰í
z let 48. a 68. je pomalu jiÏ na pﬁirozeném
ústupu. S tûmi mlad‰ími je zapotﬁebí
hovoﬁit o jejich problémech, sdílet s nimi

jejich kulturní a koneãnû i politické zájmy.
âSSK patﬁí mezi jednu z mála organizací,
jejichÏ 14 odboãek trvale pracuje.
V této souvislosti pﬁi‰el jako pﬁirozen˘
dÛsledek potﬁeby posílení ãinnosti na
program jednání návrh jakéhosi
“víceroãlenství” ve v‰ech organizacích
komunity - MMI, Sokol a âSSK, aby se
netﬁí‰tily síly hlavnû v tûch pﬁípadech, kdy
jsou poﬁádány soubûÏnû témûﬁ shodné
aktivity. Velk˘m zastáncem této alternativy
je Jerry Formánek, b˘val˘ pﬁedseda MMI,
a Milo‰ ·uchma spoleãnû s ostatními
ãleny V˘konného v˘boru âSSK návrh
podporují jako velice uÏiteãn˘.
Zajímavou my‰lenkou také je vybudovat
spoleãn˘ dÛm na‰í komunity v Torontû
pro v‰echny organizace, kdy by si na
sebe i komerãnû pronájmem vydûlal. DÛm
by mûl sdruÏovat ve‰keré aktivity pod
jednou stﬁechou, aÈ uÏ se jedná o divadlo,
taneãní soubory, kulturní a sportovní
poﬁady apod., stejnû jako o hostující
vystoupení. Také tento návrh, ostatnû
vycházející opût z vize nedaleké
budoucnosti Jerryho Formánka, V˘konn˘
v˘bor âSSK podpoﬁil zejména v tom
smyslu, Ïe by se nûkteﬁí ãlenové
zainteresovali podílem na hypotéce.
“Realistické to je, pokud by to bylo
ekonomicky dobﬁe pﬁipraveno,” vidí
optimisticky v˘hled komunitního Ïivota pod
jednou stﬁechou Milo‰ ·uchma.
Text: Vûra Kohoutová Foto: Du‰an
Encinger
***
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Czech &Slovak Institutions

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

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

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

Honorary consulates
of the Czech Republic

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

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
Ze schÛze V˘konného v˘boru âSSK R. Locherová a M. ·uchma

Mezinárodní mistrovské klavírní kurzy

Antonína Kubálka (Kanada)
Zlaté Hory - âeská republika
4. 7. -18. 7. 2005
Zá‰titu pﬁevzala místopﬁedsedkynû poslanecké snûmovny âR Miroslava Nûmcová a
starosta Zlat˘ch Hor Milan Rác
Vyuãující: Antonín Kubálek (Kanada) - Hudební ‰kola Glenna Goulda pﬁi Královské
konzervatoﬁi v Torontu, Zdenûk Hnát - Janáãkova akademie múzick˘ch umûní v Brnû
(âeská republika)
4. 7. 2005 klavírní recitál Antonína Kubálka - Základní umûlecká ‰kola Franze
Schuberta Zlaté Hory
8. 7. 2005 - recitál ZdeÀka Hnáta - tradiãní benefiãní koncert pro záchranu státní
kulturní památky kostela Sv. Jana Kﬁtitele v Horním Údolí - Poutní místo Maria Hilf
u Zlat˘ch Hor
17.7.2005 - závûreãn˘ koncert úãastníkÛ kurzÛ - Základní umûlecká ‰kola Franze
Schuberta Zlaté Hory
Projekt podpoﬁili: Ministerstvo kultury âR, Fenix Group a.s., Olomouck˘ kraj, Mûsto
Zlaté Hory, SdruÏení mûst a obcí Jesenicka
Poﬁadatel: Jarmila Pohlová, pohlova@jes.cz, 001/420 723 625 511
***

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

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

Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec
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Medical
Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

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

Ráda pomohu novû pﬁíchozím!
1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Canada/USA

POMOZTE OPRAVIT DùTSKOU LÉâEBNU
PO·KOZENOU VICH¤ICÍ V TATRÁCH
Na schÛzi V˘konného v˘boru âeského a Slovenského SdruÏení v Kanadû (âSSK)
konané 30. 4. 2005 bylo rozhodnuto organizovat sbírku na pomoc ·robárovu ústavu
detskej tuberkulozy a respiraãních chorob v Dolném Smokovci. ·robárov ústav zaslal
âSSK seznam ‰kod zpÛsoben˘ch loÀskou vichﬁicí v Tatrách na Slovensku. Tyto ‰kody
jsou opravdu velké a ·robárov ústav ocení kaÏd˘ dolar, kter˘ od nás obdrÏí na opravení
této zásluÏné dûtské léãebny.
Zpráva ze ·robárova ústavu mimo jiné uvádí: „DÀa 19. 11. 2004 o 15.30 hod. se
prehnal Vysok˘mi Tatrami orkán, ktor˘ zniãil dlhoroãnú snahu o dobudovanie lieãebnorekreaãnej zóny Vysok˘ch Tatier, jednou z postihnut˘ch oblastí je aj osada Doln˘
Smokovec, v ktorej sídli ·robárov ústav, ktor˘ je urãen˘ pre lieãbu respiraãn˘ch
ochorení a tuberkulózy u detí.
Doln˘ Smokovec a ·ÚDTaRCH patria medzi najviac postihnuté oblasti a zariadenia.
Katastrofa je pre nás o to citlivej‰ia, Ïe v ústave lieãime v˘hradne detsk˘ch pacientov
a na‰a zodpovednosÈ je o to veã‰ia nedaÈ im pocítit dopad tejto ozajstnej katastrofy pre
Vysoké Tatry.“
Vyz˘váme krajanskou komunitu, aby nás podpoﬁila v této sbírce. Postup sbírky bude
podobn˘ jako pﬁedloni pﬁi povodních. V˘tûÏek sbírky bude pﬁedán charitativní organizaci
ADRA Canada, která vystaví dárcÛm potvrzenky pro daÀové úãely, peníze pﬁevede na
organizaci ADRA na Slovensku, která je ochotná dohlédnout, Ïe peníze ·robárov ústav
na opravy dostane.
Pﬁi povodních se nám takto povedlo pﬁevést peníze na Národní Centrum pro nesly‰ící
v Berounû. ¤editel tohoto ústavu nám pak podal pﬁesnou zprávu o tom, co se za na‰e
peníze opravilo, poslal fotografie, a je dosud s námi v pravidelném styku. Stále opakuje,
Ïe bez na‰í pomoci by jejich ústav jiÏ neexistoval a v‰echny dárce v Kanadû srdeãnû
pozdravuje.
·eky laskavû vystavte na Czech and Slovak Association of Canada - Hurricane Tatry
a za‰lete na adresu Czech and Slovak Association of Canada, 3044 Bloor Street West,
P.O. Box 564, Toronto, ON M8X 2Y8.
Sbírka bude konãit 31. ãervence 2005 a proto neváhejte a po‰lete svÛj pﬁíspûvek.
Dûkujeme vám pﬁedem jménem ·robárova ústavu.
Radmila Locherová, jednatelka
âeské a Slovenské SdruÏení v Kanadû
***

Restituce budou!

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

Budou, protoÏe musí b˘t. MoÏná, Ïe ne pro v‰echny. Nebudou pro ty, kdo pﬁistoupili na
od‰kodné od státu, pﬁi kterém dostali 15,000 korun v hotovosti a zbytek hluboko podcenûné
odhadní ceny v úpisech, které nejsou státními dluhopisy.
Restituce musí b˘t pﬁedev‰ím pro americké âechy. âeskoslovenské vládû v roce 1991 pﬁi‰la
vhod úmluva mezi âeskoslovenskem a Spojen˘mi státy z roku 1928 o vzájemné ztrátû
obãanství a tak vtûlila do zákona o restitucích podmínku státního obãanství. PouÏití této
smlouvy k tomu, aby se nejvût‰í skupina uprchlíkÛ pﬁed komunistick˘m terorem zbavila
jak˘chkoliv nárokÛ na protizákonné zabavování je dÛsledkem komunistického vlivu a my‰lení
tehdej‰í spoleãnosti.
O té smlouvû je tﬁeba se podrobnû zmínit. Spojené státy podobné smlouvy uzavíraly s rÛzn˘mi
evropsk˘mi státy jiÏ od roku 1850 proto, aby ochránily své nové obãany, vût‰inou mladé muÏe,
kteﬁí se z Evropy do Ameriky hrnuli po desetitisících, pﬁed trestem za vyhnutí se vojenské
povinnosti. V té úmluvû je ov‰em na závûr odstavec, o kterém se od ãeské strany nikdy
nedozvíte. ¤íká se v nûm, Ïe, kdyÏ se ten americk˘ obãan rozhodne vrátit se natrvalo do své
pÛvodní vlasti, ten cel˘ proces se automaticky obrací, on ztrácí americké obãanství a je znovu
obãanem své pÛvodní vlasti. Úãelem této úmluvy tedy bylo ochránit nové pﬁistûhovalce od
pronásledování ze strany jejich pÛvodní vlasti a i umoÏnûní návratu na stará kolena pro ty, kteﬁí
se chtûjí bez problémÛ vrátit s penûzi, vydûlan˘mi v Americe, domÛ.
ZneuÏití této úmluvy v zákonû podepsaném Havlem, Dubãekem a âalfou bylo nûkolikrát
odsouzeno V˘borem Spojen˘ch národÛ pro lidská práva. âeská republika tím totiÏ poru‰uje
ãlánek 26 Mezinárodní úmluvy o obãansk˘ch a politick˘ch právech, kter˘ ﬁíká:
„V‰ichni lidé si jsou rovni pﬁed zákonem a musí se jim ze zákona dostat stejné ochrany.
Proto musí b˘t zákonem zakázána jakákoliv diskriminace z jakéhokoliv dÛvodu jako je
rasa, barva, pohlaví, ﬁeã, náboÏenství, politick˘ nebo jin˘ názor, národní nebo spoleãensk˘
pÛvod, majetek nebo cokoliv jiného.“
Tuto úmluvu totiÏ âeskoslovensko a tím i âeská republika podepsaly, zavázaly se ji
dodrÏovat, má, podle ústavy âeské republiky, pﬁednost pﬁed vnitﬁními zákony a pﬁece ji âeská
republika nedodrÏuje. V listopadu 2003 jsme se dotázali tehdy námûstka ministra zahraniãních
vûcí, dnes velvyslance v Kanadû JUDr Pavla Vo‰alíka, na stanovisko ãeské vlády. Dostali jsme
písemné vyrozumûní, v kterém se ﬁíká obvyklé: „Zákonodárce tehdy pﬁijal ve snaze uskuteãnit
alespoÀ jisté zmírnûní alespoÀ nûkter˘ch kﬁivd“ a „Dnes by vláda âeské republiky ve svûtle
kritiky V˘boru pro lidská práva patrnû volila jinak“. Je to licomûrné prohlá‰ení plné v˘mluv, které
nemají v kontextu mezinárodního práva Ïádnou cenu. O diskriminaãním postoji âeské
republiky k jejím obãanÛm, kteﬁí získali americké obãanství a tím ztratili ãeské svûdãí i to, Ïe
âeská republika pﬁijala v roce 2001 a 2002 tﬁi zákony, podle kter˘ch byli od‰kodnûni politiãtí
vûzni, lidé, kteﬁí bojovali proti nacizmu a lidé zavleãení do Sovûtského svazu, ov‰em jen ti, kteﬁí
neztratili ãeské obãanství. Protiprávní diskriminace tedy pokraãuje a âeská republika usvûdãuje
sama sebe z poru‰ování schválen˘ch mezinárodních úmluv. I o tom je V˘bor Spojen˘ch národÛ
informován.
âeská republika bude nakonec muset „volit jinak“ a restituce majetku americk˘ch âechÛ
uskuteãnit. Ukazuje k tomu odhodlání Spojen˘ch státÛ prosadit plnûní mezinárodních úmluv
o dodrÏování lidsk˘ch práv i chystaná rekonstrukce Spojen˘ch národÛ, v které bude mnohem
vût‰í dÛraz kladen na dodrÏování lidsk˘ch práv.
Po restituci majetku americk˘ch âechÛ bude nutnû muset nastat i dal‰í narovnání minul˘ch
kﬁivd, za které je zodpovûdna âeská republika, protoÏe úmyslnû navázala na komunistické
zákonodárství. Potom se stane právním státem, kter˘m kdysi byla.
Restituce soukromého majetku, zejména rodinn˘ch domkÛ, by mûly b˘t na‰ím nejvût‰ím
zájmem z toho dÛvodu, Ïe ne slovy ale ãiny by tak zaãalo oãi‰Èování od komunistického vlivu.
Rodinné domky po popraven˘ch, politick˘ch vûzních a po exulantech jsou skoro bez v˘jimky
obsazeny b˘val˘mi ãleny komunistické nomenklatury. Kdysi jsme rozeslali po svûtû dotazník,
z kterého je to zﬁejmé.
Na‰e âeská koordinaãní kanceláﬁ mÛÏe zájemcÛm poskytnout v‰echny zde zmínûné
dokumenty. Jsou také na na‰í stránce www.czechoffice.org.
Jan Sammer, sekretáﬁ - âeské koordinaãní kanceláﬁe
***
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Na okraj
Dva osmdesátníci
Václav Furbacher
Zaãátkem dubna oslavil v Torontu svou
osmdesátku velmi úspû‰n˘ podnikatel,
Václav Furbacher. Svoji firmu, Correct
Construction Co. Ltd. zaloÏil ve Westonu
jen pár let po pﬁíchodu do Kanady, v roce
1952. Impozantní zjevem, Václav
Furbacher byl obdarován i dobr˘m
srdcem. Zvlá‰tû se zaslouÏil o Osadu
Sv. Václava v Torontu. NejenÏe kostel
postavil, ale stará se i opravy a pﬁístavby.
Sobû i jemu pﬁejeme, aby mezi námi
pobyl je‰tû pûknou ﬁádku let.
***
Alois Fogl
Alois Fogl se doÏívá své osmdesátky 28.
kvûtna. Má za sebou zajímav˘, místy
dramatick˘ Ïivot. V roce 1944 vyskoãil se
sv˘m pﬁítelem z vlaku, kter˘ je vezl do
pracovního tábora. Schovali se v horách,
kam k nim zaznívaly salvy v˘stﬁelÛ:
nacisté vraÏdili desítky nevinn˘ch obãanÛ,
zatãen˘ch po atentátu na Reinharda
Heydricha. Zbytek války oba strávili v
odbojovém hnutí. Po válce Alois Fogl
vstoupil do sociálnû demokratické strany
a pﬁijal místo mistra ve spoleãnosti
Cremona, proslulé v˘robou hudebních
nástrojÛ. Dlouho se neohﬁál - po
komunistickém puãi byl prohlá‰en za
tﬁídního nepﬁítele a zbaven zamûstnání.
Pokusil se o útûk. Poprvé mu to nevy‰lo.
Byl zadrÏen, ale po ãase propu‰tûn. Druh˘
útûk byl úspû‰n˘ a v únoru 1949 pﬁibyl
lodí Samaria do Halifaxu. Po nûkolika
mûsících dostal zamûstnání u
montrealské firmy Anton Wilfer & Co.
Ltd., jejímÏ se po ãase stal
spoluvlastníkem a prezidentem. Stejnû
úspû‰ná byla Foglova ãinnost v
krajansk˘ch organizacích, hlavnû Sokolu
a âeskoslovenském sdruÏení v Kanadû.
***
Za Janem Marrem
Ve ãtvrtek 12. kvûtna 2005 zemﬁel v
torontském zdravotním stﬁedisku
Williama Oslera ostravsk˘ rodák Jan Marr
ve vûku 80 let. Narodil se 18. ãervna
1924, v mládí flirtoval s divadlem a lásku
k prknÛm se pﬁivezl i do Kanady, kam ho
23. dubna 1949 dopravila spolu se 112
dal‰ími ãeskoslovensk˘mi uprchlíky loì
U.S.A.T. Le Roy Eltinge. Lodní ãasopis
zaznamenal, Ïe v jakémsi kabaretovém
programu poslední veãer pﬁed pﬁistáním
(pﬁi nûmÏ jsem podle novinového
záznamu pﬁispûl svou pochybnou
hﬁivnou i já) Jan vystoupil jako farmáﬁ.
Zﬁejmû to byl divok˘ veãer.
Na prknech jsme se znovu setkali v
Masarykové domû v provedení ·vandy
dudáka, jímÏ nová divadelní vlna zahájila
svou ãinnost. Jan vystoupil v titulní roli.
Zahráli jsme si je‰tû nûkolikrát, ale pak
zamûstnání a jiné zájmy nás rozdûlily do
rÛzn˘ch stran. Jan se zamiloval - na cel˘
Ïivot - do krásné ãernovlasé dívãiny,
Mary Banasové. ¤íkal jí Maﬁenka. Nejdﬁív
pracoval u BaÈÛ, vypracoval se na
vedoucího jedné prodejny, ale pak si s
Maﬁenkou otevﬁeli vlastní obchod pod
pﬁekvapiv˘m jménem Mary-Jan Shoes.
ProÏili spolu krásné léto a podzim sv˘ch
ÏivotÛ. Potom Jan zaãal marodit.
Poslední léta (a hlavnû závûreãné
mûsíce) byla bolavá. Ale i tehdy s nimi
zÛstala ta jejich nádherná vûrná láska.
Mil˘ Honzo, na téhle zemi uÏ si spolu
nezahrajem...
Josef âermák
***
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Kanadská mozaika
Turismus v Kanadû
Kanaìané chtûjí zmûnit turistickou strategii,
aby se trÏby tohoto odvûtví zv˘‰ili o 23 %
bûhem pûti let, coÏ by mûlo ãinit aÏ 7,5
miliard kanadsk˘ch dolarÛ. Kanadská
komise pro turismus oznámila, Ïe chce
zmûnit a zmodernizovat to, jak cizinci
vnímají Kanadu. Doposud se Kanada
turistÛm pﬁedstavovala jako zemû
neobyãejn˘ch pﬁírodních krás a oblast
panenské pﬁírody. Nov˘ slogan zní „Objevy
bez konce“ a zmínûná komise se chce
zamûﬁit i na bohatství kulturní. V Kanadû je
13 míst zapsan˘ch na seznamu svûtového
dûdictví UNESCO, 850 historick˘ch
památek, 41 národních parkÛ a ﬁada
pﬁírodních pozoruhodností. Mezi oblíbené
destinace turistÛ patﬁí mimo jiné Niagárské
vodopády, Vancouver, Toronto, Montréal
a národní parky. V roce 2003 Kanadu
nav‰tívili nejvíce obãané USA, Velké
Británie, Francie, Nûmecka a Japonska.
Mezi zemû, které naopak Kanaìané
nav‰tívili v roce 2003 nejãastûji, patﬁily
USA, Mexiko, Velká Británie, Francie a
Kuba.
www.travelcanada.ca
www.statcan.ca
***
Kanadské vinaﬁství
a veletrh Víno & destiláty
¤adu lidí moÏná pﬁekvapí, Ïe kanadská
spotﬁeba vína kolem 300 milionÛ litrÛ vína
roãnû je z více neÏ tﬁetiny pokryta místní
produkcí. Kanada skuteãnû produkuje
kvalitní vína, pﬁedev‰ím ledová a ‰umivá,
ale také ‰irokou ‰kálu vín bíl˘ch i ãerven˘ch.
Tﬁi ãtvrtiny produkce vznikají v provincii
Ontario, témûﬁ cel˘ zbytek v Britské
Kolumbii. Produkce v Québeku a Novém
Skotsku je zatím skromná. Na základû
smlouvy mezi Kanadou a EU z roku 2003
mají vína z oblasti Okanagan Valley (Britská
Kolumbie) a Niagara Peninsula (Ontario)
ochranu zemûpisného oznaãení v˘robku.
Mezinárodního uznání (vãetnû prestiÏního
ocenûní z francouzského vinaﬁského
veletrhu VinExpo v Bordeaux) se dostalo
kanadskému ledovému vínu. Jedná se o
sladké a silnû aromatické dezertní víno z
hroznÛ zmrzl˘ch na vinici. Se sklizní se u
nûj musí ãekat aÏ na teploty kolem -10 oC,
takÏe vût‰inou probíhá aÏ na konci prosince
nebo v lednu. Ze zmrzl˘ch hroznÛ se
získává jen minimální mnoÏství ‰Èávy, coÏ
kromû jedineãné chuti samozﬁejmû
znamená i vy‰‰í cenu koneãného v˘robku.
MoÏnost seznámit se s nûkter˘mi
kanadsk˘mi vinaﬁsk˘mi v˘robky je v tûchto
dnech pﬁímo v Praze. Obchodní oddûlení
Velvyslanectví Kanady v Praze se
zúcastnilo leto‰ního 8. mezinárodního
nápojového veletrhu Víno & destiláty, kter˘
se konalo na V˘stavi‰ti v PrazeHole‰ovicích od 17. 5. do 19. 5. 2005.
***
Nauãná stezka: Národní park Pacific
Rim
Národní park Pacific Rim se nachází v
Britské Kolumbii na Vancouver Island. Park
se dûlí na tﬁi ãásti. První tvoﬁí oblast Long
Beach mezi Tofinem a Uclueletem, která
je kvÛli snadné pﬁístupnosti nejoblíbenûj‰ím
místem v parku. Stezky nabízejí pﬁíleÏitost
prohlédnout si de‰tn˘ les, oceán a pláÏ.
Druh˘ celek parku tvoﬁí více neÏ sto ostrovÛ
Broken Group Islands v úÏinû Barkley. Pro
odváÏné turisty se nabízí proslulá stezka
West Coast Trail, pÛvodnû úniková cesta
pro ty, kteﬁí pﬁeÏili ztroskotání lodí. V parku
Ïije velké mnoÏství zvíﬁat a pokud místo
nav‰tívíte, urãitû nezapomenete na
neutuchající sílu oceánu a obrovské
jedlovce kanadské, staré aÏ 300 let.
www.parkscanada.ca
***
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Canada
Kulturní akce
Na Mezinárodním hudebním festivalu
PraÏské jaro 2005 vystoupí kanadská
pianistka Angela Hewitt. Tuto vynikající
umûlkyni, nositelku mnoha cen (napﬁ.
vítûzka soutûÏí International Bach,
Schumann ãi Casadesus Competition),
která vystupovala napﬁíklad v Japonsku,
Austrálii, âínû, Mexiku. www.festival.cz
www.bach-cantatas.com/Bio
Legendární praÏská rocková skupina
Plastic People of the Universe se v pátek
20. kvûtna od 22.00 pﬁedstavila na
Mezinárodním festivalu soudobé hudby v
québeckém Victoriaville. Koncert je
souãástí krátkého turné po Kanadû a USA.
www.fimav.qc.ca www.plasticpeople.cz
***
Premiér Ïádá pﬁísnûj‰í postihy
nelegálního rybolovu
Kanadsk˘ pﬁedseda vlády Paul Martin
zahájil 1. kvûtna mezinárodní konferenci o
rybolovu, která se tento t˘den koná v St.
John’s v kanadské provincii Newfoundland.
Zástupci více neÏ padesáti zemí se snaÏí
najít spoleãnou ﬁeã ve snaze o regulaci
nadmûrného rybolovu, kter˘ decimuje rybí
populace v oceánech. Paul Martin
úãastníkÛm konference pﬁipomnûl, Ïe v
nûkter˘ch regionech dochází k
trojnásobnému pﬁekraãování povolen˘ch
kvót. Od roku 1990 se úlovky sníÏily v EU
o 20 % a v Kanadû o 36 %. Kanadsk˘
premiér v této souvislosti prohlásil: „AÏ
pﬁíli‰ ãasto jsou pokuty za poru‰ení pravidel
povaÏovány za pouh˘ dal‰í náklad
podnikání. To je nepﬁijatelné. Musíme
situaci napravit, (...), pﬁestat pﬁedstírat, Ïe
nûkteré zemû pravidla neporu‰ují, a místo
toho zavést pﬁísné postihy pro ty, kdo
pravidla poru‰ují.“ Hostitel konference,
kanadsk˘ ministr rybolovu Geoff Regan,
varoval, Ïe neschopnost mezinárodního
spoleãenství ochránit rybí populace v
celosvûtovém mûﬁítku vede k ohroÏení
existence ﬁady rybích druhÛ. Kanadská
vláda odhaduje, Ïe na celém svûtû je
pﬁibliÏnû tﬁetina ryb lovena ilegálnû nebo
nad
rámec
povolen˘ch
kvót.
www.pm.gc.ca
***
Biotechnologie v Kanadû
Kanada je jednou ze svûtov˘ch ‰piãek v
biotechnologii. Je druhá co do poãtu
biotechnologick˘ch spoleãností a tﬁetí v
pﬁíjmu z biotechnologií na svûtû. Zisk se
od roku 1997 zvedl o 400 %. V roce 2003
bylo podle statistik v Kanadû 496
biotechnologick˘ch spoleãností, které
pﬁispûly státnímu rozpoãtu více neÏ tﬁemi
miliardami americk˘ch dolarÛ a zamûstnaly
12 000 lidí. Jen v Britské Kolumbii je asi 93
firem, ﬁada státních ústavÛ a velké
v˘zkumné centrum na University of British
Columbia ve Vancouveru. Edmonton je
centrem nanotechnologie, Saskatoon a
Guelph se zab˘vají v˘vojem v zemûdûlství
a v Torontu je 40 % v‰ech kanadsk˘ch
biotechnologick˘ch spoleãností. Montreal
je zamûﬁen na v˘voj lékÛ, moﬁskou
biotechnologií se zab˘vá Halifax a St.
John’s. Kanada má zásluhu na objevech v
oblasti sekvencování nukleov˘ch kyselin,
regulace bunûãné smrti ãi roli
parathormonu v rozvoji osteoporózy. V
roce 1993 získal Nobelovu cenu za chemii
kanadsk˘ profesor Michael Smith za práci
na místnû specifické mutagenezi. V roce
2003 popsali Kanaìané DNA sekvenci
viru SARS.
***
Alan Clements v Divadle Na zábradlí
Kanaìan Alan Clements mûl v sobotu 14.
kvûtna dvû vystoupení v praÏském Divadle
Na zábradlí. Jedná se o unikátní one man
show formou improvizovaného monologu

kombinujícího komedii, satiru a
spoleãensk˘ aktivismus. Alan Clements
strávil ﬁadu let v Barmû jako buddhistick˘
mnich a pozdûji tam spolupracoval s
disidentkou Aung San Suu Kyi navrÏenou
Václavem Havlem na Nobelovu cenu za
mír. Jeho pﬁedstavení v angliãtinû nazvané
Spiritually Incorrect pﬁedstavuje nov˘ Ïánr
„politického divadla“, v nûmÏ vyuÏívá sv˘ch
zku‰eností z Barmy i z b˘valé Jugoslávie,
kde pracoval jako novináﬁ bûhem
posledního roku války. Jeho humorné
pojednání o geopolitick˘ch otázkách tedy
vychází z hluboce proÏité zku‰enosti a
pﬁiná‰í poselství o moci nenásilí a soucitu.
w w w . n a z a b r a d l i . c z
www.worlddharma.com
***
Kanadská zpûvaãka Jen Paches s
Jablkonûm v Guru klubu
Kanaìanka Jen Paches je multimediální
umûlkynû, která je jiÏ sedm˘m rokem na
turné v Evropû. Tento rok vystupuje s
Ditou ·ofkovou, talentovanou hudebnicí,
která se nedávno pﬁestûhovala do Kanady.
Málokter˘ umûlec mÛÏe mezi své
posluchaãe zaﬁadit ikony klasické hudby,
hard rockové fanou‰ky ãi umûlecké
vedoucí folkov˘ch festivalÛ. Jan Paches
má na svém kontû instrumentální CD
nazvané Amarantos, sólov˘ projekt It a
nejnovûj‰í Having Too Much Fun. Kromû
piána doprovází svÛj zpûv bubínky a
harmonikou.
***
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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

V PrÛhonicích u Prahy byla dokonãena hrubá stavba první
soukromé residence se zázemím sluÏeb pro seniory

Praha 23. 5. 2005-Residence Classis je první projekt tohoto rozsahu a kvalit v âeské
republice. Jedná se o alternativu státních zaﬁízení, na kterou mnozí senioﬁi dlouho
ãekají. Bude nabízet komfortní ubytování v 62 bytech urãen˘ch k dlouhodobému
pronájmu spojené s poskytováním ‰iroké ﬁady sluÏeb, moÏností kulturního vyÏití a
jistotou rychle dostupné pomoci. Pﬁíjemné prostﬁedí residence je navrÏeno tak, aby
odpovídalo úrovni obdobn˘ch západoevropsk˘ch domÛ pro seniory. SluÏby budou
poskytovány obyvatelÛm Residence Classis za odborného dohledu zku‰eného
managementu spoleãnosti Swiss Tertianum International AG (“STIAG”). Spoleãnost
STIAG je dceﬁinnou spoleãností firmy Tertianum Group zaloÏené v Zurichu, která má
více neÏ dvacetiletou zku‰enost s plánováním a provozováním ‰iroké ‰kály zaﬁízení
pro seniory ve ·v˘carsku. V prÛbûhu jara bude zájemcÛm k dispozici ukázkov˘ byt,
kolaudace je plánována na ãervenec 2005, slavnostní otevﬁení probûhne na podzim
tohoto roku.
Ceny za pronájem bytu se pohybují v rozmezí od 19 800 Kã mûsíãnû za garsoniéru o
velikosti 31m2 do 38 600 Kã mûsíãnû za byt s jednou loÏnicí o podlahové plo‰e 59 m2.
K dispozici jsou téÏ dvû stﬁe‰ní apartmá o rozloze 160 m2, za jejichÏ pronájem zaplatí
klienti 78 900 Kã mûsíãnû. K této ãástce je tﬁeba pﬁipoãítat cenu residenãních sluÏeb
spojen˘ch s provozem budovy 9 000 Kã. Pobyt v residenci je moÏno hradit téÏ
prostﬁednictvím Ïivotního poji‰tûní, které pro tento projekt vytvoﬁila spoleãnost
Residence Classis a.s. ve spolupráci s rakouskou poji‰Èovnou UNIQUA. Po sloÏení
jednorázové ãástky, která je vypoãítána v závislosti na vûku a pohlaví klienta a
velikosti bytu, bude poji‰Èovna za residenta doÏivotnû hradit mûsíãnû ãástku rovnající
se cenû nájmu a residenãních sluÏeb. Cena základních sluÏeb zahrnující jedno jídlo
dennû a základní zdravotní a o‰etﬁovatelskou péãi reprezentuje ãástku 9 500 Kã
mûsíãnû.
Více informací lze získat na adrese:
The Acred Group, s.r.o.
nám. 14. ﬁíjna 17/642
150 00 Praha 5
Tel.: + 420 255 799 500. Fax.: + 420 255 799 555
E-mail: m.mosnova@acred.cz Internet:www.acred.cz, www.classis.cz
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Hledá se pomocnice
v domácnosti pro star‰í
manÏele na nûkolik hodin
dopledne, nûkolik dnÛ v
t˘dnu. Musí se dorozumût
anglicky a umût vaﬁit.
Volejte

416/783-6321
nebo nechejte vzkaz s va‰im
ãíslem.
1518-11

1000 slov o hodnotách a kultúre
Hodnoty, ktoré spoloãnosÈ vyznáva,
re‰pektuje a pestuje sú odrazom stavu jej
kultúry. Hodnoty sú univerzálne, kultúra
unikátna. Ak sú v súlade, prospieva to
jednému aj druhému. Preto sú kultúra a
hodnoty také dôleÏité. DokáÏu nadviazaÈ
na svoju minulosÈ aj iné kultúry, spájaÈ ich,
a nie rozdeºovaÈ. A len ‰piãková kultúra
dokáÏe zo seba vydaÈ nieão, ão budú raz
iné národy vnímaÈ ako súãasÈ vlastnej
kultúry. Vytvárame v‰ak dnes také dejiny,
na ktor˘ch kultúru a hodnoty budú na‰i
potomkovia oprávnene hrdí?

Na‰a prosperita a reformy vyzerajú inak
zvonka a z diaºky a inak zvnútra a zblízka.
Cítime, Ïe v˘voj na‰ej spoloãnosti je
znepokojujúci. V alarmujúcom stave je
najmä na‰a kultúra, ktorej podmienky sú
základn˘m kritériom úrovne spoloãnosti.
Kultúra je nielen podvyÏivená, ale tí, ão o
nej rozhodujú, ju podceÀujú a ignorujú.
Poh⁄danie kultúrou
Prosperita a kultúrnosÈ sú ako spojené
nádoby. Ak toto spojenie nefunguje, skôr ãi
neskôr je v˘sledok nejaká cynická
ideologická fra‰ka. MyslieÈ si, Ïe najskôr si

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: Lavina

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

vybudujme blahobyt, infra‰truktúru a aÏ
potom príde na rad kultúra, je nezmysel.
Prosperujúca ekonomika je motorom
spoloãnosti, nie jej podstatou. Ak si to
neuvedomíme, o chvíºu uÏ nebude ão
zachraÀovaÈ. Rutinéri, g˘ãiari, grafomani
ako aj sebaponiÏujúci a primitívni zabávaãi,
ktorí dnes v˘datne okupujú verejn˘ priestor,
sa stanú bernou mincou vrcholného umenia.
Nebude ich totiÏ s k˘m, s ãím a kde
porovnávaÈ.
Kultúra, aj keì bola ãasto nástrojom moci,
reflektuje to najlep‰ie, ão môÏe na‰a
spoloãnosÈ zo seba vydolovaÈ. Obyãajná
necitlivosÈ aÏ barbarstvo pri narábaní s
kultúrou sa ãasto prezentuje ako otázka
financií a priorít. Hoci peniaze sú dôleÏité,
veºakrát ide skôr o obyãajné poh⁄danie
kultúrou. Veì ão iné ako ãíra demagógia sú
napríklad v˘roky, Ïe ão sa u‰etrí na kultúre,
pomôÏe onkológii alebo Ïe po vstupe do EÚ
uÏ nebudeme potrebovaÈ pôvodnú kultúru...
Znepokojuje nás tieÏ, Ïe STV neroz‰iruje
duchovn˘ obzor obyvateºov, minimálne
informuje o na‰om kultúrnom Ïivote a takmer
neprodukuje pôvodnú tvorbu. Namiesto
toho, aby bola alternatívou bulváru a
komercii, súÈaÏí za na‰e dane a poplatky so
súkromn˘mi médiami, ktoré sa prioritne
orientujú podºa sledovanosti a zisku.
Kultúra spája
Na‰a spoloãnosÈ bola v posledn˘ch
desaÈroãiach rozdelená najmä po politickej
línii - komunisti-nekomunisti, nacionalistidemokrati. Dnes je delenie omnoho
rôznorodej‰ie a popri politickej orientácii
zohrávajú v˘znamnú úlohu vierovyznanie,
národnosÈ ako aj sociálne a regionálne
rozdiely. Je to prirodzené a svojím spôsobom
pozitívnej‰ie ako ãierno-biely svet
socializmu ãi meãiarizmu. Vrhá nás to v‰ak
opäÈ do súkromia a skupín bez toho, aby
sme cítili nieão spoloãné. Práve kultúra by
mohla byÈ tou silou, ktorá motivuje na‰u
imagináciu, poºud‰Èuje nás a spája bez
toho, aby sme sa museli identifikovaÈ
politicky, konfesionálne ãi sociálne. Ak nám
toto uniká a unikne, okrádame seba a na‰ich
potomkov o zmysluplnú budúcnosÈ, nech
to znie akokoºvek pateticky.
Nechce sa nám veriÈ, Ïe na‰ej spoloãnosti
je jedno, aká je na‰a kultúra, v akom stave
sú rôzne umenia, ‰kolstvo ãi veda.
Neveríme, Ïe národu staãia chlieb a hry v
tom najhor‰om zmysle slova. Neveríme, Ïe
na‰a spoloãnosÈ sa nachádza v takom
stave. No ak v˘voj v na‰ej spoloãnosti bude
takto pokraãovaÈ, ãoskoro sa v Àom môÏeme
ocitnúÈ.
Umelci bez statusu, mládeÏ bez
alternatívy
Práve preto, Ïe vieme, ako v˘voj dospel k
dne‰n˘m pomerom, obávame sa o osud
na‰ej kultúry. Hoci diskusia o kultúre a
hodnotách je samozrejme aj o umení, je
neprípustné, aby spoloãnosÈ oãakávala od
umelcov, Ïe len oni majú byÈ zdrojom i
‰íriteºom kultúry. Hoci umenie a s ním
spojená tvorivosÈ sú ÈaÏiskom, ktoré kultúru
formuje, umelci uÏ, zdá sa, svojím
spôsobom “nevládzu”. Stratili svoj
spoloãensk˘ ‰tatút a Ïiaº niektorí sú, tak ako
celá spoloãnosÈ, dezorientovaní v spleti
obráten˘ch hodnôt.
Je o to smutnej‰ie, Ïe umelci sú dnes medzi
sebou i regionálne ãasto rozhádaní,
vzájomne neinformovaní, neprajní aÏ
nevraÏiví - ão sa napokon nelí‰i od vzÈahov
v in˘ch oblastiach. Je zároveÀ alarmujúce,
ako sa politikom, úradníãkom a ambicióznym
snaÏivcov podarilo cez finanãne páky a
intrigy postaviÈ proti sebe umeleckú obec.
Mladí ºudia sú veºkou nádejou do budúcna.
Áno, sú flexibilní - dokáÏu nadviazaÈ na
tradície, ale, pozor, dokáÏu sa tieÏ bez
náznaku v˘ãitiek odcudziÈ ãi jednoducho
zdvihnúÈ kotvy - fyzicky alebo mentálne.
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Nik nemá právo nútiÈ mladú generáciu, aby
vyznávala urãité hodnoty, ãi kultúru. Tak ãi
tak si vyberú sami. Mlad˘m ºuìom v‰ak
treba neustále poskytovaÈ alternatívu k
masovému nevkusu, bulvárnemu a
malome‰tiackemu braku, ktoré sa na nich
zov‰adiaº valia.
Svet bez kultúry a hodnôt nebráni mladej
generácii odhodiÈ to, ão nás radí k
civilizovan˘m národom. Preto sú také
dôleÏité kvalitné média, ‰kolstvo, stánky
umenia ãi ºudové ‰koly umenia. Preto je
také dôleÏité, aby tvorcovia a nositelia na‰ej
kultúry, ktorí vychovávajú nasledujúce
generácie, mali podmienky vzdelávaÈ sa,
umelecky realizovaÈ a dôstojne ÏiÈ a vyÏiÈ.
Za stav kultúry je zodpovedn˘ kaÏd˘ z
nás
Poviete si, naão sú komu takéto v˘zvy; tí,
ktorí by mali poãúvaÈ a ktorí majú moc,
necítia spoluzodpovednosÈ za stav na‰ej
kultúry a idú si po svojom a za svojím. Nie
sme lobistická skupina a neiniciujeme
petíciu. Rovnako, nie sme naivní ºudia, ktorí
nevedia a nevidia, preão je dne‰ná situácia
taká tristná.
Sme si vedomí, Ïe spoloãnosÈ môÏe fyzicky
preÏiÈ aj bez kvalitnej kultúry, do ktorej
samozrejme patrí aj alternatívne ãi ºudové
umenie. âo v‰ak zostane nám (a z nás), ak
si ju prejeme a prevalcuje ju brak a bulvár,
ktoré opantávajú len zmysly a merajú sa
podºa kvantity prijímateºov a v˘nosov?
Uvedomujeme si paradox, Ïe podmienky
pre slobodn˘ rozvoj kultúry by mali vytváraÈ
práve politici, ktorí ju roky vnímajú ako trpen˘
ornament. V podstate je v‰ak za stav kultúry
zodpovedn˘ kaÏd˘ z nás. Nestaãí ísÈ na
predstavenie, do kina, preãítaÈ si knihu,
nav‰tíviÈ v˘stavu ãi koncert, pustiÈ si rozhlas
ãi podpísaÈ petíciu, hoci aj to sú potrebné a
pozitívne aktivity.
Dajme najavo, Ïe kultúru potrebujeme
Vyz˘vame preto politikov, aby v rámci svojej
morálnej povinnosti (keìÏe ústavná
neexistuje) venovali pozornosÈ kultúre ako
základnej premise ná‰ho bytia. Hodnoty sa
prinavrátia samé. Politik, ak nerobí niã pre
kultúru, je jednoducho nekultúrnym
politikom. Bez ohºadu na to, akú stranu ãi
funkciu zastáva. Vyz˘vame aj samotn˘ch
umelcov a v‰etk˘ch, ktorí profesionalne
pôsobia vo sfére kultúry, aby sa snaÏili o
stavovskú solidaritu.
Vyz˘vame obãanov, aby sa p˘tali svojich
volen˘ch zástupcov na v‰etk˘ch úrovniach
- poslancov, starostov, Ïupanov a ministrov,
ako prispievajú na kultiváciu spoloãnosti
resp. ão do budúcich volieb urobia.
Pripomínajte im, Ïe demokracia im poskytla
‰ancu rozhodovaÈ o veciach verejn˘ch, ão
v‰ak oni robia pre úroveÀ demokracie, jej
kultúry a hodnôt?
Dajme najavo - kultúrne, tvorivo - Ïe kultúru
k svojmu Ïivotu potrebujeme. Nenechajme
si verejn˘ a Ïivotn˘ priestor prevalcovaÈ
nekultúrou a nekultúrnosÈou. Nájdime
spôsob, ako vyjadriÈ, Ïe nám kultúra na
Slovensku nie je ºahostajná!
Samuel Abrahám (politológ), Koloman
Kertesz Bagala (vydavateº), Zuzana
Bako‰ová (teatrologiãka), Jana Bodnárová
(spisovateºka), Ján Filc (‰portov˘ tréner),
Daniel Fischer (v˘tvarník), Adela Gáborová
(hereãka), Egon Gál (filozof), Lajos Grendel
(spisovateº), Du‰an Hanák (reÏisér), Jack
Martin Händler (dirigent), Karol Horák
(dramatik), Andrej Hryc (manager a herec),
Viktor Hulík (v˘tvarník), Ladislav Chudík
(herec), Jana JuráÀová (spisovateºka), Ivan
Kadleãík (spisovateº), Julius Kotzig (chirurg),
Miroslav Marcelli (filozof), Peter Michaloviã
(estetik), Martina Moravcová (‰portovkyÀa),
Karol Moravãík (farár), Franti‰ek Novosád
(filozof), Juraj Pechan (chirurg), Beloslav
Rieãan (matematik), Anton Srholec (kÀaz),
Stanislav ·tepka (dramatik), Kveta
StraÏanová (hereãka), Jozef StraÏan (herec),
Ján SucháÀ (farár), Martin ·ulík (reÏisér),
Miron Zelina (psychológ).
***
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Lidé se rozlouãili
s hereckou legendou
Praha -mfd- Byla to dojemná chvíle.
Ministr kultury Pavel Dostál stál v
pﬁeplnûné síni praÏského krematoria ve
Stra‰nicích a louãil se s hereãkou Stellou
Zázvorkovou. „I kdyby tu s námi Stella
byla dal‰ích sto rokÛ, stále by nám
pﬁiná‰ela radost,“ ﬁekl Dostál a hlas se
mu chvûl dojetím. Pak se otoãil a zamával
smûrem k rakvi.
Stelu Zázvorkovou pﬁi posledním louãení
vyprovázel dlouhotrvající potlesk vestoje.
Se slavnou hereãkou se pﬁi‰ly rozlouãit
stovky pﬁíznivcÛ.
Kromû jejích hereck˘ch kolegÛ pﬁi‰la i
ﬁada osobností z kultury a politiky. Byli
mezi nimi napﬁíklad i Karel Gott a Lucie
Bílá. Ta Zázvorkové naposledy zazpívala
Ave Maria. „Svou velikostí se ﬁadí k tûm
nejlep‰ím a nejslavnûj‰ím v na‰í
minulosti,“ ﬁekla Jiﬁina Bohdalová.
***

Îenu ãeského diplomata
málem zatkli v USA
Washington, Praha-mfd (vib, vok)ManÏelce jednoho z ãesk˘ch diplomatÛ
ve Washingtonu hrozilo zatãení a
zachránila ji jen diplomatická imunita.
Îena ‰la nakupovat do supermarketu ve
mûstû Gaithersburg a nechala v autû
zamãené své roãní dítû. Policie tvrdí, Ïe
tam leÏelo bez dozoru déle neÏ pÛl hodiny.
Ve státû Maryland, v nûmÏ Gaithersburg
leÏí, je to povaÏováno za trestn˘ ãin.
„Mohu potvrdit, Ïe ‰lo skuteãnû o
manÏelku ãeského diplomata, ale to je
v‰e, co vám k tomu mohu nyní ﬁíct,“ ﬁekl
MF DNES mluvãí ãeské ambasády
veWashingtonu Petr Janou‰ek.
Podle
vysoce
postaveného
diplomatického zdroje, kter˘ si nepﬁeje
b˘t jmenován, je verze manÏelky ponûkud
odli‰ná od té policejní. Îena tvrdí, Ïe se
od auta vzdálila jen na pár minut. Dítû pr˘
spalo.
Policii zavolal na parkovi‰tû nûkter˘ ze
zákazníkÛ supermarketu. Americké
zpravodajské servery pí‰ou, Ïe místní
hasiãi museli auto otevﬁít a vytáhnout z
nûho plaãící dítû. Matka se pr˘ objevila
teprve asi deset minut poté. „I kdyÏ se to
t˘ká osob s diplomatickou imunitou,
pﬁípad jsme vy‰etﬁili a v˘sledky jsme
pﬁedali pﬁíslu‰né ambasádû,“ ﬁekl
policista Derek Baliles médiím.
Ve státû Maryland jiÏ v uzavﬁeném autû
zemﬁelo nûkolik dûtí. Proto je zákon tak
pﬁísn˘. Jako trest stanovuje pokutu aÏ
500 dolarÛ a aÏ 30 dní vûzení.
***

Obleãení a obuv je v âesku
draÏ‰í, neÏ ve vût‰inû
evropsk˘ch zemí
Praha-mfd/(pmr)-Obleãení a boty jsou v
âesku draÏ‰í neÏ ve vût‰inû evropsk˘ch
zemí. Obchodníci mají pro toto zji‰tûní
Eurostatu paradoxní vysvûtlení: ZboÏí je
draÏ‰í, protoÏe lidé nemají tolik penûz a
kupují ho ménû.
Podle ãerstvé studie Statistického úﬁadu
Evropské unie jsou ceny srovnatelného
obleãení a bot v ãesk˘ch obchodech vy‰‰í
neÏ v Maìarsku, Polsku ãi na Slovensku.
A nejen to - jsou dokonce vy‰‰í neÏ ve
Francii ãi Velké Británii.
V Ïebﬁíãku tﬁiceti evropsk˘ch zemí
skonãily ãeské ceny vysoce nad
prÛmûrem. âesko je jedenáctá nejdraÏ‰í
zemû. VÛbec nejdraÏ‰í je obleãení a obuv
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na Islandu, v Norsku a ve ·v˘carsku.
Naopak nejlevnûji je v Rumunsku,
Bulharsku a v Polsku. V sousedním
Nûmecku a Rakousku jsou ceny zhruba
stejné jako v âesku.
Statistici napﬁíklad zjistili, Ïe ko‰ík
obleãení a bot, za kter˘ se v âesku platí
tﬁi tisíce korun, vyjde v Británii zhruba o
400 korun levnûji a ve Francii je o tﬁi sta
korun levnûj‰í.
Prodejci módy, kter˘ch se srovnání
pﬁedev‰ím t˘ká, rozdíly vysvûtlují men‰ími
útratami lidí. „Já prodám ãtyﬁi triãka, ve
vyspûl˘ch zemích jich prodají deset,“ ﬁíká
‰éf holandské sítû prodejen C&A Ale‰
Drábek.
***
26. 5. 2005
ªudské práva sú obeÈou vojny
s terorizmom
LOND¯N-sme (tasr, sita)-ªudské práva
sa stali obeÈou vojny proti terorizmu,
tvrdí Amnesty International vo svojej
vãeraj‰ej v˘roãnej správe, v ãasti
venovanej situácii v Európe
. Rasizmus, diskrimináciu a intoleranciu
moÏno podºa nej pozorovaÈ pri útokoch
na ãlenov arabsk˘ch, Ïidovsk˘ch ãi
moslimsk˘ch komunít, pri násilnostiach
proti jednotliv˘m etnick˘m skupinám a
v neschopnosti zabezpeãiÈ dôstojn˘
Ïivot ºuìom s mentálnym postihnutím.
Tí, ktorí sú za to zodpovední, sa pritom
ãasto te‰ia imunite, pí‰e Amnesty.
Ozbrojené skupiny priniesli smrÈ a
de‰trukciu po celom regióne poãnúc
samovraÏedn˘mi útokmi v Uzbekistane
(ide o ázijskú krajinu), cez bombové
útoky na vlaky na predmestí Madridu,
aÏ po rukojemnícku drámu v Beslane.
Hoci najvy‰‰í súd vo Veºkej Británii
rozhodol, Ïe ãasovo neobmedzené
zadrÏanie bez vznesenia obvinenia
alebo súdneho procesu s osobami
podozriv˘mi z medzinárodného
terorizmu je nezákonné, britské úrady
koncom roka 2004 takto zadrÏiavali 11
osôb. V Rusku zase parlament predæÏil
lehotu zadrÏania bez obvinenia na 30
dní. Amnesty poukazuje na to, Ïe ruské
bezpeãnostné
jednotky
sú
nepostihnuteºné za násilnosti v
âeãensku.
Spojené ‰táty správa najviac kritizuje
pre mimosúdne zadrÏiavanie stoviek
väzÀov podozriv˘ch z terorizmu v
základni Guantánamo a tieÏ pre
väznenie niekoºk˘ch tisícov Afgancov
a Iraãanov, ktor˘m americká armáda
znemoÏÀuje prístup k právnikom a
rodine. Spomína i t˘ranie väzÀov.
Správa sa t˘ka obdobia od januára do
decembra 2004.
***
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Solventní dÏentleman, vdovec
hledá inteligentní partnerku
sportovnû orientovanou,
45-60 rokÛ.
Po‰lete profil na adresu: Jan
Nemetz, 303-250 Scarlett Rd.,
Toronto, On. M6N 4X5.
1513-8

Ráda pomÛÏu star‰ím lidem
s vaﬁením, praním úklidem,
nákupem ãi jinou prací.
Popﬁípadû pohlídám dûti nebo
udûlám nûco jiného.
Volejte: 416/491-0613
1516-11

Rád se seznámím s dûvãetem
19-28 let, bez závazkÛ. Mám rád
pﬁírodu Jsem sportovnû
zaloÏen˘, 196 cm.
Napi‰ nûco o sobû!
E-mail: stray_one@hotmail.com
1515-10

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

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

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

MONARCH GENERAL CONTRACTING
EXTERIOR INSULATING WALL SYSTEMS
ARCHITECTURAL DECORATIVE DESIGNS
JEWELL STONE-NEW FORM OF INTERIOR STUCCO WALL FINISH
ALSO
DRYWALL BOARDING & TAPING
STONE DECORATION, RE CLAIMED STONE,
GARDEN DECORATIONS, INTERLOCK DRIVEWAY
CONCRETE FINISHING, NATURAL STONE & MUCH MORE
CALL NOW FOR FREE ESTIMATE!!!!!
(905) 208 1934
(416) 846 27 07 OR (416) 899 2161
EMAIL : Monarch_ gc@yahoo.ca

8

satellite

Profile

1-416

Rád odpí‰em kaÏdému,
kto má váÏn˘ záujem o
nadãasové
hodnoty K. Kryla.
Michal Balík
csforever@zoznam.sk

Moskva bez elektriny zaÏila
totálny chaos
Moskva-sme (pp)-Niekoºko miliónov ºudí
sa v Moskve a okolit˘ch oblastiach ocitlo
bez elektriny. Podºa rusk˘ch úradov to
nebola sabotáÏ, iba zhoren˘
transformátor. Panika v‰ak bola
dokonalá.
V nemocniciach museli zdravotníci v

Rosti
Brankovsky
Associate Broker
Jedineãné sluÏba
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Pracujeme v celé oblasti GTA

Sutton Group-Bayview Realty Inc.
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

prv˘ch chvíºach pacientov na jednotkách
intenzívnej starostlivosti udrÏiavaÈ pri
Ïivote d˘chaním z úst do úst. V
podzemn˘ch tuneloch metra uviazlo cez
20-tisíc ºudí.
Roztiekli sa chladniãky, v pohotovosti
boli pracovníci márnic a chemick˘ch
závodov. Nepracovala moskovská burza,
telefóny, netiekla voda, nefungovalo
niekoºko rozhlasov˘ch staníc a na uliciach
sa vytvorili neuveriteºné zápchy. Tisíce
ºudí i‰li Moskvou pe‰o, lebo nejazdili ani
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elektriãky, ani trolejbusy.
K situácii sa vyjadril prezident Ruska
Vladimir Putin, ktor˘ za zodpovedného
oznaãil monopolného správcu ruskej
energetickej siete, akciovú spoloãnosÈ
Jednotn˘ energetick˘ systém (RAO JES)
na ãele s b˘val˘m liberálnym politikom
Anatolijom âubajsom. Ten v roku 2003,
keì podobn˘ problém nastal v Severnej
Amerike, tvrdil, Ïe v Rusku sa niã také
nemôÏe staÈ.
***

Rozhovor s faráﬁkou z âeského Brodu,
která vystudovala v Kanadû
Minulou sobotu byli v Praze na Vinohradech bûhem Synodu âeskobratrské církve
evangelické pﬁedstaveni noví duchovní, mezi nimi i faráﬁka Magdalena ·tajfová.
Pro nás je zajímavé, Ïe Magdaléna dosáhla stﬁedo‰kolského vzdûlání v Manitobû.
Tato skuteãnost sama o sobû stojí za to, abychom si s ní popovídali.
ABE: Jak jste se dostala do Kanady?
M·: Dostala jsem se tam pﬁes studentskou organizaci ASSE, která zprostﬁedkovala
pobyty ãesk˘ch studentÛ v Kanadû. Bydlela jsem tam v rodinû. Îivot tam byl zcela
odli‰n˘, protoÏe jsem z Prahy, ale v Manitobû jsem byla na vesnici, pﬁesnû ﬁeãeno
v malém mûsteãku Mather, kter˘ je blízko Cartwrightu. Chodila jsem tam do
posledního roãníku a udûlala jsem tam závûreãné zkou‰ky, coÏ je na úrovni
maturity.
ABE: Byla jste v Kanadû ve styku s církví, nebo jste se rozhodla pro studium
teologie aÏ po pﬁíchodu z Kanady?
M·: Byla jsem v kontaktu s církví jiÏ v âechách, protoÏe jsem z vûﬁící evangelické
rodiny. V Kanadû jsem chodila s rodinou, kde jsem Ïila do United Church, coÏ bylo
velice pﬁíjemné spoleãenství. Mûla jsem pocit, Ïe to byl Ïiv˘ sbor. Spoleãnû dûlali
rÛzné akce.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû televizní adaptaci
klasické divadelní hry A. Strindberga v osobité
úpravû reÏiséra Jiﬁího Krejãíka

SLEâNA JULIE
O drtiv˘ch následcích jednoho milostného opojení mladé
‰lechtiãny Julie, která o svatojánské noci zÛstane na
zámku sama. Její otec odjel sluÏebnû do mûsta a ona je
osamûlá a nudí se. Z rozmaru, dlouhé chvíle a zvûdavosti
svede o nûco star‰ího sluhu Jeana. Ráno pﬁijde
vystﬁízlivûní, a Julie osciluje mezi láskou a strachem z
budoucnosti. Jean nabízí útûk a pﬁemluví Julii, aby
vyloupila otcÛv trezor. Julie to udûlá ale nenajde dost
odvahy k útûku. Takto zastihne podivné milence pﬁíjezd
hrabûte. Jean prchá s penûzi a ‰perky pryã, zatímco Julie…
Hrají: M. Planková, M. ·imÛnek, Î. Filipková, aj.
Dramatick˘ pﬁíbûh ne‰Èastné lásky v klasické perfektní
reÏii Jiﬁího Krejãíka,
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 antikvariátních knih
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

Pﬁedstavování nov˘ch duchovních na Synodu âCE.

ABE: Jak bys srovnala Ïivot v církvi v Kanadû a zde v âeské republice?
M·: ZáleÏí na velikosti sboru. V mûsteãku, kde jsem Ïila se jednalo o men‰í sbor.
Lidé se mezi sebou znali. V Praze se také lidé v jednotliv˘ch sborech znají. Ve
vût‰ích sborech v‰ak není kontakt tak úzk˘ a ve vût‰ích sborech nemohu znát
v‰echny lidi. Mohu ﬁíci, Ïe jejich usilování o urãité vûci bylo prakticky stejné.
ABE: Mûla jste moÏnost vidût i nûco jiného z Kanady neÏ Manitobu?
M·: Byla jsem s rodinou, v které jsem Ïila v Britské Kolumbii a v Saskatchewanu.
V závûru za mnou pﬁijeli rodiãe, kteﬁí chtûli vidût moji maturitu a spoleãnû jsme se
vypravili do Ontaria. Bylo to nádherné a ráda na to vzpomínám.
ABE: V ãem byl pobyt v Kanadû dÛleÏit˘ pro Ïivot v âechách?
M·: Uvûdomila jsem si, Ïe si lidé v Kanadû váÏí star˘ch lidí. Jeden z projektÛ, kter˘
mne oslovil byl projekt For Age. Kde se star‰í lidé mohou dûlit o své zku‰enosti s
mlad‰ími. Jedná se o dobrovolnou aktivitu. Mlad‰í se nûco nauãí, nûjaké ﬁemeslo,
‰ít apod. Pro star‰í je to zase kontakt s tûmi mlad‰ími. Nejenom v tomto projektu bylo
vidût, Ïe mlad‰í lidé si váÏí tûch star‰ích. To u nás ãasto obzvlá‰tû ve velkomûstech
chybí. V Kanadû bylo zajímavé, Ïe lidi mûli úctu k jin˘m kulturám a Ïe rozmanitost
je mÛÏe obohatit.
ABE: Mûla jste moÏnost setkat se s nûk˘m s emigrace?
M·: V mûsteãku, kde jsem Ïila bylo asi jen sto padesát lidí a byl tam pouze jeden
pán, kter˘ mûl ãeské pﬁedky.
ABE: Co byste naopak lidem v Kanadû pﬁála, aby si vzali od lidí z âech?
M·: KdyÏ vycházím z prostﬁedí, v kterém se pohybuji, tak mám pocit, Ïe zde lidé víc
ãtou a mají ‰ir‰í v‰eobecn˘ rozhled. Máme pﬁedstavu, kde je jaké mûsto. Taková
v‰eobecná pﬁedstava tam nebyla.
S Magdalénou ·tajfovou rozmlouval Ale‰ Bﬁezina
***
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KdyÏ jsem já ‰el tou Putimskou branou…
Tak bychom mohli zaãít povídání o dvou soukrom˘ch filmov˘ch ‰kolách, které najdeme
v malebném ·rámkovû Písku, nad nímÏ se v dálce r˘sují vrcholky ‰umavsk˘ch hvozdÛ.
V blízkosti hlavního tahu na âeské Budûjovice stojí budova b˘valé mateﬁské ‰kolky,
která poskytla azyl dvûma ‰kolám umûleckého zamûﬁení. Nabízí vzdûlání v oborech,
jeÏ jsme zvyklí vídat na televizní obrazovce v závûru kaÏdého televizního poﬁadu scenárista, producent, dramaturg, reÏisér, produkãní, redaktor, kameraman, fotograf,
architekt, stﬁihaã, zvukaﬁ, v˘tvarník, animátor aÏ po skriptku, loutkáﬁe, trikového
kameramana, technologa laboratorního procesu, filmového distributora a dal‰í.
Kde a kdy se zrodila my‰lenka soukromého umûleckého ‰kolství? Na to jsem se
zeptala ãlovûka nad jiné povolaného, ﬁeditele ‰koly M. Terãe.
KdyÏ jsem v 90. letech stanul ve vedení zlínsk˘ch ateliérÛ, vidûl jsem nutnost a také
podmínky pro vznik pomaturitního dvouletého studia v oborech, o kter˘ch se zmiÀujete.
Ke spolupráci jsem tehdy pozval známá jména jako dnes jiÏ neÏijícího prof. Elmara
Klosse, kter˘ ov‰em v té dobû byl jiÏ váÏnû nemocen a proto uÏ nemohl pﬁedat
studentÛm své bohaté Ïivotní zku‰enosti. Naproti tomu dnes jiÏ bohuÏel také neÏijící
kameraman Emil Sirotek byl velkou oporou a rádcem studentÛ. Ke spolupráci jsem
pozval i reÏiséra Jana Schmidta, filmového architekta akad. arch. Jindﬁicha Goetze,
kameramana Jiﬁího Kolína, prof. Josefa Pecáka, CSc, doc. Miroslava Urbana, v˘tvarníka
Igora ·evãíka, teoretika Borise Jachnina, obãas pﬁijíÏdûl i Miroslav Ondﬁíãek. Pravidelnû
zde vedl semináﬁe také fotograf Jaromír Komárek, kter˘ patﬁil do „Formanova t˘mu“. Po
rozchodu s ãástí vedení AteliérÛ Zlín v roce 1995 jsem ode‰el do Písku, kde jsme 2. 9.
1996 spolu s mojí manÏelkou otevﬁeli dvouleté vy‰‰í odborné studium filmov˘ch oborÛ
- Soukromou vy‰‰í odbornou ‰kolu filmovou v Písku, kam také pﬁe‰la vût‰ina pedagogÛ,
kteﬁí pÛsobili ve Zlínû.
Pokud vím od leto‰ního ‰kolního roku poskytujete také vysoko‰kolské vzdûlání,
respektive otevﬁeli jste bakaláﬁské studium.
Souãasn˘ trend a potﬁeba vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch odborníkÛ a v˘zva Ministerstva
‰kolství âR nás pﬁed nûkolika lety pﬁivedly ke zpracování projektu vysoké ‰koly
neuniverzitního typu, k tﬁíletému bakaláﬁskému studiu teorie a praxe audiovizuální
tvorby. Po sloÏit˘ch jednáních nám byl udûlen státní souhlas a získali jsme akreditaci
ãtyﬁ studijních oborÛ. V Písku tak vznikla první vysoká ‰kola. V tûchto dnech se ‰kola
pﬁejmenovává z Filmové akademie v Písku na Filmovou akademii Miroslava Ondﬁíãka.
Jsme hrdi na to, Ïe nám tento svûtovû proslul˘ kameraman propÛjãil své jméno a Ïe
se angaÏuje ve správní radû ‰koly. Nás to ale zároveÀ zavazuje k udrÏení vysoké
úrovnû vzdûlávání.
Soukromá ‰kola - to je pﬁedev‰ím otázka finanãních moÏností jednotliv˘ch
uchazeãÛ. Nebojíte se konkurence státních ‰kol, kde ‰kolné studenti neplatí?
Podle dosavadních zku‰eností, poptávka prozatím pﬁevy‰ovala kapacitní
moÏnosti.Budeme-li i nadále sázet na kvalitu v˘uky, nemám obavy, Ïe bychom mûli
nouzi o studenty.
Mluvíte o kvalitû, pﬁedpokládám tedy, Ïe máte na mysli specialisty, tj. ty, kteﬁí
mají za sebou dlouhá léta praxe ve studijních oborech, jeÏ va‰e ‰koly - VO· a
Filmová akademie nabízí.
Pedagogick˘ sbor se skládá pﬁedev‰ím z externích pracovníkÛ, jejichÏ poãet v
souãasné dobû dosáhl úctyhodného ãísla 58. Najdete mezi nimi známá jména namátkou jmenujme napﬁ. kameramany prof. Jiﬁího Macáka, Jana Ostena, Antonína
DaÀhela, architekta Jindﬁicha Goetze, stﬁihaãe doc.Aloise Fi‰árka a Evu Bobkovou,
v˘tvarníky Pavla Kubanta a Jiﬁího Látala, dramaturga Jiﬁího Bednáﬁe, scenáristy prof.
Davida Jana Novotného a Karla âabrádka, reÏiséry prof. Jiﬁího Svobodu a Otakara
Fuku, dokumentaristy doc. Olgu Sommerovou, prof. Jana ·pátu, Martina ·tolla, Ph.D.,
producenty prof. Jana ·ustera, Jana Horského, Davida Prombergera a ﬁadu dal‰ích.
A co na va‰e poãínání ﬁíká mûsto Písek?
Spolupracujeme úzce s vedením písecké radnice. Starosta je mimo jiné ãlenem
správní rady Filmové akademie. Mûsto se také spolupodílí na Mezinárodním festivalu
studentsk˘ch filmÛ, kter˘ se koná jako bienále.
Jak je to s úãastí va‰ich studentÛ na soutûÏích ãi festivalech?
Na‰i studenti se pravidelnû zúãastÀují festivalÛ v Evropû, napﬁ. v Itálii, Francii,
Nûmecku, ale „vyjedou“ i do zámoﬁí, napﬁ. do AlÏírska, Mexika, Brazílie a dal‰ích zemí.
Podrobnosti o úãasti a úspû‰ích najdete na na‰í internetové adrese www.filmovka.cz
. Prozradím, Ïe leto‰ní absolventi pﬁipravují natoãení filmu, pro jehoÏ hlavní roli získali
svého pedagoga, b˘valého herce Jiﬁího Bednáﬁe. Vytvoﬁí roli pováleãného politika.
Má soukromé filmové ‰kolství v Písku také své mecená‰e?
Ano, na‰imi stál˘mi partnery jsou KODAK, AFM, UPP, AB Barrandov, âT a v rámci
mezinárodního studentského festivalu i mûsto Písek.
Vy sám jste absolventem FAMU, obor kamera. Profese kameramana je velmi
zajímavá. Máte nûjak˘ zvlá‰È neobvykl˘ záÏitek, o kter˘ byste se s námi mohl
podûlit?
Za léta práce za kamerou nasbíráte záÏitkÛ moc. Hezké a zároveÀ kruté mám
vzpomínky na létání ve sportovních letadlech, na která jsem toãil nûkolik reklamních
snímkÛ. Teì si v‰ak v souvislosti s úmrtím hlavy katolické církve vybavuji událost, kdy
papeÏ Jan Pavel II. pﬁi své náv‰tûvû u nás celebroval slavnostní m‰i na |Velehradû.
Tehdy jsem se pﬁes ve‰kerá bezpeãnostní opatﬁení dostal s kamerou aÏ do jeho tûsné
blízkosti a Svat˘ otec mnû dokonce poÏehnal. Byl to zvlá‰tní pocit a nezapomenuteln˘
záÏitek.
Závûrem, pokud by se rozhodla nûkterá z ãtenáﬁek, svûﬁit Vám svou ratolest, co
v‰echno musí pro to udûlat?
Pﬁedev‰ím musí mít uchazeã ﬁádnû ukonãené stﬁedo‰kolské vzdûlání s maturitou..
Pak se musí rozhodnout, zda zvolí dvouleté vy‰‰í odborné studium, nebo tﬁíleté
bakaláﬁské. Rozdíl je pochopitelnû také v cenû. Pak je tﬁeba podat pﬁihlá‰ku a na
písemné pozvání se dostavit k pﬁijímacím zkou‰kám. Ty se konají 10. ãervna 2005 na
Soukromou vy‰‰í odbornou ‰kolu filmovou a 20. ãervna 2005 na Filmovou akademii
Miroslava Ondﬁíãka. V pﬁípadû úspû‰ného absolvování pﬁijímací zkou‰ky je uchazeã
pﬁijat. StudentÛm s vynikajícími studijními v˘sledky vyplácí ‰kola stipendia. Mimoﬁádnû
talentovan˘m uchazeãÛm nabízí individuální splátkov˘ kalendáﬁ ‰kolného. Potﬁebné
informace najdou ãtenáﬁi na www.filmovka.cz
S ﬁeditelem MgA. Milonûm Terãem rozmlouvala Jarmila Pohlová
***

vladyana

krykorka

helena
maria
alena
jiřina

wilson

gabánková
foustková
marton
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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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Hlavnû, kdyÏ dûti zdravû vypadají

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

NO

TF
OR

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

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

South America
R
Amazing OfferEofPTwo for One and Free Air
5 OceanicR
Cruise Line Insignia
Buenos AiresOtoDValparaiso
January 18 to February
UC2/2006
TIO
From $3778
N
#

Visiting Montevideo, Falkland Islands, Ushuaia, Punta Arenas, cruising the Beagle
Channel and Chilean Fjords.
Ont. Lic. #1919164

US double occupancy

Includes all taxes, gratuities and $100US shipboard credit
For full details contact:
1470 Hurontario St., Mississauga L5G 3H4
Tel: 905-274-2597 or 1-800-577-5917
Email: royaltravel@on.aibn.com www.royal-travel.net
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Tato story, která se odvinula vãera mezi ‰estou a desátou hodinou veãer, je
chronologick˘m zápisem ﬁetízku drobn˘ch a návazn˘ch událostí, které mocnû
vystresovaly alespoÀ tucet lidí, a podle mého zcela zbyteãnû.
V 18:15 jsme veãeﬁeli a probírali zprávy z novin, kdyÏ zazvonil telefon. V
poãetn˘ch domácnostech, jak mi lidé bez ostychu ﬁíkají, bûhem veãeﬁe, siesty ãi
napínavého televizního poﬁadu vypínají telefon, dokonce to hloupí hloup˘m
doporuãují. Eva zvedla telefon. Volala Martínka, Ïe je v nemocnici, Ïe omdlela v
opalovacím salónu, odkud ji odvezla sanitka na první pomoc, a Ïe se nemÛÏe
dovolat domÛ, aby to sdûlila rodiãÛm, protoÏe telefon doma má obsazovací tón uÏ
pÛl hodiny. Eva slíbila zavolat rodiãÛm a vyjukaná Martínka zavûsila.
Eva vyhledala tﬁi telefonní ãísla k BuchalÛm, pevnou linku a dva mobilní telefony
rodiãÛ; ãísla obvolala - pevná linka byla obsazena, oba mobily byly vypnuté.
Martínka má sedmnáct let, byli jsme svûdci na svatbû jejích rodiãÛ pﬁed dvanácti
léty - tedy jsme si blízcí a v pátek maturuje a jsme pozváni na rodinnou oslavu této
události.
Chvatnû jsme jedli, kaÏdé tﬁi minuty Eva vytáãela ãíslo. Obsazeno, a kombinovali
jsme, co se asi Martínce stalo, kdo zaneprazdÀuje rodiãe, co máme dûlat.
Nemocnice je od nás pût minut pû‰ourem, pﬁed sedmou se Eva rozhodla, Ïe zajde
Martínce ‘drÏet ruku’ a zjistit co se dûje. Já zatím budu hlídat telefony doma. Eva
vzala svÛj mobil do kapsy a odchvátala do nemocnice.
Já zkou‰el, kaÏdé tﬁi minuty, informovat rodiãe.
19:05 Eva volala z nemocnice, sedí tam s Martínkou v ãekárnû ãekají spolu na
doktora. Vlastnû Eva volala stojíce pﬁed nemocnicí, protoÏe v prostoru nemocnice
se NESMÍ mobilní telefony uÏívat a MUSÍ byt vypnuté. Co se stalo Martínce?
Martínka se chodí opalovat, aby byla u maturity krásná a opálená, kdyÏ vylezla z
té opalovací rakve, a k tomu se je‰tû vrátím, zatoãila se jí hlava, omdlela a personál
zavolal sanitku a Martínku v Ïupanu dopravili na první pomoc. Cestou se probrala,
snad i bránila náv‰tûvû nemocnice, ale uÏ byla pacientem a s pacienty se nakládá
podle pravidel jin˘ch neÏ podle selského rozumu. Teì, uÏ hodinu, ãekají na doktora,
kter˘ by Martínku prohlédl a provûﬁil zdravotní stav.
U BuchalÛ je stále obsazen˘ telefon, a vypnuté dva mobily, ale, Eva se domnívá,
Ïe kolem pÛl osmé budou mít Buchalovi starost, kde je Martínka a snad zavolají k
nám, ale já jim mám dále volat kaÏd˘ch pût minut.
Byl jsem v nemocnici v pﬁedmobilové dobû (1997) s akutním zánûtem slepého
stﬁeva, byla to zku‰enost bolestivá a krátká, ráno jsem ‰el k lékaﬁi, po poledni mne
operovali, druh˘ den pﬁed obûdem (a bez obûda) mne poslali vyzdravûného domÛ,
takÏe otázka zákazu uÏití mobilu v prostoru nemocnice je mi záhadou.
Proã personál sluneãního salónu zvaného Arktické slunce v tak banálním pﬁípadû
jako je omdlení, volají rychlou sanitku je mi záhadou druhou a patﬁí k druhu událostí,
které naz˘vám akutní nedostatek selského rozumu.
Srandovní je, a to si nemohu odpustit, Ïe Martínãiny ‰aty zÛstaly tam ve skﬁíÀce,
dále tam zÛstalo zaparkované auto a v autû Martínãin mobil, protoÏe v sluneãním
salónu se taktéÏ mobily nesmí pouÏívat.
Mudroval jsem mezi marn˘m voláním BuchalÛm, Ïe oni asi volají Martínãin mobil,
kter˘ drnãí v zamknutém autû, anebo je vypnut˘.
Chápu, Ïe Martínka, která je v˘borná studentka, chce b˘t v˘bornû opálená
maturantka, ale tyhle rakve z plexiskla ozaﬁující tûlo náhraÏkou slunce se mi hnusí.
Navíc to pÛlhodinové opékání, jako husa v troubû, zajisté není zdraví k prospûchu
a klidnû bych omdlel jen pomy‰lením na takovou volovinu - takÏe se omdlení po
takové proceduﬁe vÛbec nedivím, ba si myslím, Ïe to je zaslouÏená odmûna.
19:50 Volá mi Eva, Ïe se dovolala k BuchalÛm, kteﬁí zaãali volat Martínku a tak si
v‰imli, Ïe mají vyvû‰en˘ telefon a Ïe jedou do nemocnice.
20:50 Opût mi volala Eva, Ïe právû mluvila s Buchalov˘mi, kteﬁí slíbili v 19:45. Ïe
za deset minut pﬁijedou, ale Ïe nemohou pﬁijet vlastním autem a ãekají na souseda,
kter˘ by je do nemocnice odvezl. Buchalovi mají tﬁi auta pro tﬁi ãleny rodiny. Vylíãila
mi: jedno auto je zaparkováno pﬁed slunn˘m salonem Arktické slunce. Druhé auto,
kter˘m jezdí matka Martínky, má právû poruchu na motoru. „Vybouchl˘ motor,“
ﬁekla Eva, coÏ je zcela za hranicí mé pﬁedstavivosti a tﬁetí auto je zrovna v rozkladu,
protoÏe táta Buchal, povoláním automechanik, právû dnes odpoledne vyﬁezal díru
ve stﬁe‰e, aby nainstaloval prÛsvitnou stﬁechu; snad aby se i on sám, zásadní
nepﬁítel pobytu venku na slunci, mohl opalovat v aute.
21:30 Volá mi Eva, Ïe Buchalovi dorazili do nemocnice, pár minut pﬁedtím zavolali
Martínku do ordinace na prohlídku, takÏe teì referuje rodiãÛm co se dozvûdûla od
dcery; v‰ichni jsou vyjukaní na nejvy‰‰í míru.
„Kdo je odveze domÛ?“ optal jsem se, a Eva mi vylíãila, Ïe Buchalovi na‰li druhé
klíãe od auta zaparkovaného pﬁed Arktick˘m sluncem, vyzvedli Martínãiny ‰aty ze
salónu, propustili laskavého kamaráda, a Martínãin˘m autem pﬁijeli do ‰pitálu.
„Proã ti ten telefon pípá?“ optal jsem se.
„Konãí baterie, vÏdyÈ uÏ pres tﬁi hodiny telefonuju,“ ﬁekla s povzdechem.
22:05 Eva pﬁi‰la domÛ, pﬁinutila mne obléknout tenisky a ‰li jsme na vycházku,
protoÏe mi musela vylíãit jak se dají jednoduché vûci komplikovat. Shodli jsme se
na tom, Ïe vût‰ina lidského trápení je zpÛsobena jimi sam˘mi.
Dnes dopoledne volali z kvûtináﬁství a ptali se, kde je Eva, Ïe mají pro ni
pﬁekvapení. „Jake pﬁekvapení,“ ﬁekl jsem sarkasticky, „kdyÏ to pﬁekvapení ohla‰ujete
dopﬁedu?“ „Vezeme Evû kytku, ﬁekla paní na telefonu a za chvíli pﬁijel náklaìáãek
a pﬁinesli Evû kytici rÛÏí od BuchalÛ s ceduliãkou dûkující za vãerej‰í laskavost.
Eva zvedla telefon, zavolala BuchalÛm, aby se dozvûdûla, jak to s Martínkou
dopadlo, coÏ v tom zmatku matka Buchalová zapomnûla, Ïe by nás mohlo zajímat.
A v pátek jdeme Martínce na maturitní veãírek .
Ross Firla - Sudbury
***
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Cesta na jihozápad
(Vzpomínka na bájeãné ãasy)
(5)
Highway 101 lemovaná mûsty s
nádhern˘mi jmény. San Mateo, Redwood
City, Palo Alto, Santa Clara, San Jose,
San Juan Bautista, King City, San Ardo.
V Pismo Beach se silnice pﬁimyká k
Pacifiku ...Santa Maria, Gaviota a pak
Santa Barbara, posléze Santa Monica.
Místa bohat˘ch a vûhlasn˘ch. Pﬁed námi
ujíÏdí modr˘ HugÛv pontiac, hork˘ vzduch
se tetelí nad kapotou automobilu.
Jsme v Americe, dokonce v Kalifornii.
Pﬁipadá mi to jako sen. A pojednou mi zní
hlavou znûlka orchestru D. Ellingtona
vysílaná v dobû socialistického temna
stanicí Munich....Take the Train.
Objevují se první vrcholky nejvy‰‰ích
mrakodrapÛ Los Angeles, zatnut˘ch do
‰edavé mlhy smogu. Je‰tû nikdy jsem
nevjíÏdûl do mûsta tak ohromného. Letm˘
pohled na mapu rozloÏenou na klínû
Vladimíra mlad‰ího mne mírnû dûsí.
-Tady to je ... Long Beach, uÏ to mám!povídá nad‰enû. -Ale je to je‰tû hrozná
dálka!Long Beach je místo klíãového v˘znamu
v plánu Huga. Tam setrváme cel˘ch deset
dní v klidu a pohodû, na pláÏi Pacifiku.
Dálnice ã.101 mûní se v dálnici ã.5. téÏ
nesoucí jméno Golden State Freeway,
souãasnû ale nadále zÛstává i dálnicí
101., pﬁibírá v‰ak oznaãení Hollywood
Freeway, ta se mûní v Santa Ana, ale
zÛstává i pak dálnicí ã.5 ... a tam, kde
kﬁiÏuje Long Beach Freeway odboãujeme
vpravo na jih aÏ dojíÏdíme k Seaside
Ocean Boulvardu ... to uÏ je cíl na‰í cesty.
Objevuje se oceán a na kﬁiÏovatce tohoto
boulvardu a Jedenácté ulice nacházíme
pﬁístﬁe‰í v motelu Edgewater.
Nastal uÏ podveãer, únava je silnûj‰í
poetického nutkání vyjít si po pláÏi.
Ale kdyÏ tak uãiníme ráno druhého dne,
ve‰keré útrapy dlouhé cesty dostávají
neblahou korunu. Voda oceánu je temnû
hnûdá, pﬁizdobená ãern˘mi, na hladinû
se vzná‰ejícími flekanci. V poledne u
bazénu motelu se dozvídáme o pﬁíãinû
znehodnocení oceánu ... z dosud
neznám˘ch dÛvodÛ obsah ohromné lodi
pﬁepravující naftu skonãil se vodách
Pacifiku o jehoÏ ãiré modﬁi jsme snili ve
Winnipegu.
ZnemoÏnûné koupání v oceánu ãiní
snesitelnûj‰ími v˘lety do ohromného
mûsta podnikané v horkém ãervencovém
poãasí. UjíÏdíme tedy po Sunset
Boulvardu v Hollywoodu, vrchem
stoupáme k filmov˘m ateliérÛm, míjíme
honosné rezidence Beverly Hills. V
ateliérech nabízeno jen jakési témûﬁ
trapné stﬁílení v kulisách kovbojského
mûsta. Cestou zpût proslulou oblastí
palácÛ celebrit nemám pocit závisti v tom
svûtû bohatství a slávy, stejnû jako
nejedné a zbyteãné tragédie.
V Marylandu se jeden nestaãí obdivovat
zcela patrn˘m sympatiím delfínÛ a velryb
k ãlovûku. Omlouvá je neznalost historie
ãlovûãenstva. Jejich kousky nad hladinou
vzbuzují v pozorovateli dojem, Ïe je konají
s potû‰ením, Ïe hrst rybek podávan˘ch
za odmûnu je neÏ nedÛleÏit˘m
pﬁilep‰ením.
Nedaleko zaoceánsk˘ parník Queen
Mary, kter˘ skonãil plavby v roce 1967,
kdy jízdenka první tﬁídou z Evropy do
Ameriky stála 3.000 dolarÛ, je zajímav˘ a
pro ãlovûka vût‰inu Ïivota trávícího daleko
od oceánu, doslova fascinující.
Zam˘‰len˘ v˘let do San Diega z

nejasn˘ch dÛvodÛ konãí se v mûsteãku
Carlsbad, kde oceán je zeleno-modr˘ a
dokonale ãist˘ a na jeho ãiré modﬁi s
pﬁíjemnou pravidelností py‰ní se chocholy
bûlostné pûny na vrcholu lomících se vln.
Vzhledem k úãasti synka v té dobû
devítiletého, nemÛÏeme vynechat
náv‰tûvu Disneylandu. Zasvûcujeme
tedy den tomu umûlému svûtu pohádek
a dobrodruÏství, mechanick˘ch lidí a
zvíﬁat, atrakcí v‰eho druhu. Tady potkáte
My‰áka Mickeyho v nadÏivotní velikosti
a Snûhurku se v‰emi jejími trpajzlíky,
tisíce tatínkÛ a maminek a jejich
nad‰en˘ch a uÏasl˘ch dítek. Na na‰eho
synka zanechává nejvût‰í dojem
projíÏìka loìkou jeskynûmi, kde se
odehrává pirátsk˘ pﬁepad, podívaná
pro‰pikovaná d˘mem, barevn˘mi svûtly
a stﬁelbou. Mechanismus postav je
dokonal˘ a úÏas dûtí stejnû jako technice
holdujícího náv‰tûvníka je pochopiteln˘
a oprávnûn˘ ...
Vladimír Cícha- Vancouver

***

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.
* 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: 1-800-567-8040, Fax: 416-363-0143

11

12

satellite

Sports

1-416

May 26, 2005

âeská liga Gambrinus
Sparta mistrem, setupují Budûjovice a Opava. O druhou pﬁíãku se bude bojovat do posledního kola.
Slavia po ostudné prohﬁe doma s V 28. kolo do‰lo k nûkolika senzacím. Sigma Olomouc 1:2 (0:2) 1326, Slavia
Budûjovicemi 0:2, zvítûzila v 27. kole v Ani tolik nepﬁekvapila vysoká poráÏka Praha-Chmel Bl‰any 0:0 (0:0) 1593,
Pﬁíbrami brankou Pavla Kuky, kterou mistrovské Sparty v Jablonci, jako sobotní âeské Budûjovice Tescoma Zlín 0:0 (0:0)
stﬁelil z penalty vposlední minutû. Teplice odpolední remíza Slavie stále bojující o 2549, Brno-Mladá Boleslav 2:0 (1:0)
zachraÀovaly bod také v závûru, kdyÏ s druhou pﬁíãku s Bl‰any 0:0. Slavia si v 2850.
dal‰ím aspirantem na druhé místo druhém poloãase vypracovala aÏ drtivou 30. kolo se pﬁedehrávalo a rozhodlo o
Olomoucí uhrály plichtu. V˘sledky: Chmel pﬁevahu, nastﬁelila dvû tyãky, ale na obou setupujících. Opava i âeské
Bl‰any-âeské Budûjovice 1:0 (0:0) 1924, vítûzství to nestaãilo. Ironií v‰ak bylo, Ïe Budûjovice doma prohrály a tak je jejich
Marila Pﬁíbram-Slavia Praha 0:1 (0:0) jí tento bod pomohl dostat se na druhou osud zpeãetûn. V souboji o druhé místo
2186, Slovan Liberec-Opava 3:0 (2:0) pﬁíãku, protoÏe veãer Teplice prohrály se Slavia trápila 75 minut aÏ vysvobození
3214, Tescoma Zlín-Jablonec 1:2 (0:0) doma s Libercem. V˘sledky: Jablonec- pﬁi‰lo od Pavla Kuky, kter˘ hrál svÛj
2058, Sigma Olomouc-Teplice 3:3 (1:1) Sparta Praha 3:0 (1:0) 3720, Drnovice- poslední zápas na domácím hﬁi‰ti. Sparta
4016, Baník Ostrava-Slovácko 2:2 (2:1) Baník Ostrava 1:0 (1:0) 2962, Slovácko- opût prohrála. Teplice zvítûzily doma nad
6713, Sparta Praha-Brno 2:0 (1:0) 2208, Marila Pﬁíbram 1:1 (1:1) 4628, Teplice Ostravou a mají stejnû bodÛ jako Slavia.
Slovan Liberec 0:1 (0:1) 5438, Opava- Teoreticky má ‰anci i Olomouc, kdyby
Mladá Boleslav-Drnovice 0:0 3457.
Slavia i Teplice zakoply v posledním kole.
Souboj o druhou pﬁíãku je dÛleÏit˘,
protoÏe z druhé pﬁíãky se postupuje do
pﬁedkola ligy mistrÛ. V˘sledky:
Jablonec=Mladá Boleslav 2:0 (1:0) 3030,
Drnovice-Brno 1:3 (0:1) 2846, SlováckoSparta Praha 2:0 (0:0) 6624, TepliceBaník Ostrava 2:0 (2:0) 3143, OpavaMarila Pﬁíbram 0:2 (0:2) 1113, Slavia
Praha-Tescoma Zlín 1:0 (0:0) 2288,
âeské Budûjovice-Sigma Olomouc 1:2
(1:0) 2506, Chmel Bl‰any Slovan Liberec
1:1 (0:0) 1292.
Tabulka
1. Sparta
2. Slavia
3. Teplice
4. Olomouc
5. Liberec
6. Jablonec
7. Ostrava
8. Drnovice
9. Brno
10. Pﬁíbram
11. Bl‰any
12. Slovácko
13. Zlín
14. Boleslav
15. Budûjovice
16. Opava

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

20
14
13
14
13
11
9
9
9
8
7
10
6
6
6
5

4
8
11
6
10
9
10
8
6
8
11
13
12
12
7
9

5
7
5
9
6
9
10
12
14
13
11
6
11
11
16
15

52: 26
37: 25
34: 26
35: 33
42: 24
31: 26
33: 34
29: 30
29: 40
28: 40
24: 36
30: 22
26: 35
26: 35
26: 36
25: 39

64
50
50
48
43
42
37
35
33
32
32
31
30
30
25
18

Slovneská fotbalová
CorgoÀ liga
30. kolo - 11.5.: Inter Bratislava-FC
Rimavská Sobota 1:0 (0:0), MFK
RuÏomberok-Matador Púchov 0:0, AS
Trenãín-ZTS Dubnica 1:1 (1:0), Spartak
Trnava-Artmedia Bratislava 0:1 (0:0),
M·K Îilina-Dukla Banská Bystrica 2:1
(0:0).
31. kolo - 14. 5.: ZTS Dubnica-Inter
Bratislava 0:0, FC Rimavská SobotaM·K Îilina 0:3 (0:1), MBK RuÏomberokSpartak Trnava 0:3, Matador Púchov-AS
Trenãín 3:0 (1:0), Dukla B. BystricaArtmedia Bratislava 0:0.
20. kolo (dohrávka) - 17. 5.: Spartak
Trnava-Matador Púchov 1:0 (0:0), MFK
RuÏomberok-ZTS Dubnica 1:2 (0:0), Inter
Bratislava-Dukla Banská Bystrica 2:0
(1:0), AS Trenãín-FC Rimavská Sobota
1:0 (1:0), M·K Îilina-Artmedia Bratislava
0:1.
32. kolo - 21. 5.: Inter Bratislava-Matador
Púchov 1:0 (0:0), Spartak Trnava-Dukla
Banská Bystrica 1:0 (1:0), AS TrenãínMFK RuÏomberok 0:2 (0:1). 22. 5.:
Artmedia Bratislava-FC Rimavská
Sobota 2:0 (1:0), M·K Îilina-ZTS
Dubnica 5:0 (3:0).
33. kolo - 24. a 25. 5.: RuÏomberok-Inter
Bratislava 6:0, Trenãín-Trnava 2:1,
Púchov-Îilina 0:1, Rimavská SobotaBanská Bystrica 0:1, Dubnica-Artmedia
Bratislava 2:0.
Tabuºka
1. Artmedia
2. Îilina
3. Dubnica
4. B. Bystrica
5. Púchov
6. RuÏomberok
7. Trenãín
8. Trnava
9. Inter
10. R. Sobota

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

18
17
12
11
12
11
11
10
8
7

11
8
12
12
8
9
7
9
10
10

4
8
9
10
13
13
15
14
15
16

50:24
62:29
38:39
40:36
27:34
47:50
33:41
36:36
31:52
27:50

65
59
48
45
44
42
40
39
34
31

Rozhodãí Dagmar Damková ﬁídila dÛleÏité utkání Slavia-Zlín.

prázdné branky. Tento stav vydrÏel aÏ do
poslední tﬁetiny, kdy ve ãtvrté minutû
Martin Ruãínsk˘ z dálky zv˘‰il na 2:0.
Podobnû jako Miroslav Vlach v roce 1959
do prázdné kanadské branky peãetil
vítûzství âeskoslovenska nad Kanadou
na praÏské ·tvanici, tak i letos Josef
Va‰íãek v poslední minutû potvrdil
vítûzství ãesk˘ch hokejistÛ. JenÏe jeho
stﬁela ‰la pﬁes celé kluzi‰tû. Bylo
rozhodnuto. Marnû sekal kanadsk˘
kapitán Ryan Smyth Jiﬁího Fischera po
nohách. Ten jeho poãínání komentoval,
Ïe má kvalitní boty. Krátce pﬁed 23
hodinou místního letního ãasu oznámila
siréna ve vídeÀské Stadthalle nejen konec
utkání, ale i skuteãnost, Ïe âe‰i se po
ãtyﬁech letech stali opût mistry svûta.
V tom okamÏiku Kanaìané stojí opodál,
jako kdyby jim ulétly vãely apﬁi tom to
není Ïádná tragédie. Prohráli ve finále.
Damien Cox v Toronto Star napsal
Canada Czech-ed in final. Dále pí‰e, Ïe
kanadsk˘ útok v okamÏiku, kdy to bylo
nejvíce potﬁeba ‰el spát. Mark Spector v
National Post zdÛrazÀuje, Ïe âe‰i byli
lep‰í a jejich fanou‰ci, kteﬁí pﬁijeli do
Vídnû, vytvoﬁili pro nû domácí prostﬁedí,
podobnû jako pﬁed rokem v Praze.
National Post dále uvádí, Ïe âe‰i vyhráli
v poslední dekádû Mistrovství svûta po
páté. Tim Wharnsby v The Globe and

Mail zdÛrazÀuje, Ïe pro Kanaìany bylo
dÛleÏité pouze vítûzství a toho nedosáhli.
List dále cituje Jaromíra Jágra, Ïe pro
Kanaìany bylo tûÏké hrát takov˘ turnaj,
kdyÏ se v Kanadû hokej letos nehrál.
OkamÏitû po skonãení utkání propukly
nejen ve Vídni, ale i ve v‰ech ãesk˘ch
hospÛdkách a krãmách náleÏité oslavy.
Lid se radoval do ãasn˘ch ranních hodin.
Nejen prost˘ lid, ale i prezident Václav

To si pﬁece Jaromír Jágr nezasluhuje…

Klaus byl ve vídeÀské Stadthalle dojat.
Pospí‰il za hráãi do ‰atny. V ten okamÏik
v‰ak jiÏ stﬁíkalo ‰ampaÀské a tak se
prezident vytratil, protoÏe i vzhled státníka
je dÛleÏit˘, poãkal aÏ se hráãi náleÏitû
zklidní a pak jim pogratuloval. Tuto scénu
pro jistotu jiÏ druh˘ program âeské
televize nevysílal. Obﬁí obrazovky na
Staromûstském námûstí v‰ak zÛstaly do
pondûlního podveãera. První nad‰enci
se objevili v pondûlí jiÏ krátce po obûdû,
pak se námûstí zaãalo zaplÀovat. Pﬁi‰li i
dva chlapci s ãíslem 68. Nemûli holé
zadky, jak by napovídala fotografie, ale
pouze záplaty na kalhotách, které tak
vypadaly. Hlub‰í symbolika mnû v tento
okamÏik unikla. Byla to snad nûjaká
naráÏka na Jágrovu finanãní situaci?
Skuteãností je, Ïe se chlapci bavili stejnû
jako dal‰ích 19 998 divákÛ na
Staromûstském námûstí. (Údaj o dvaceti
tisících je pr˘ zaruãen˘ a pﬁesn˘.) Dívky
s digitálními fotoaparáty ne‰etﬁily snímky
a nemusely se bát, Ïe vypl˘tvají film dﬁíve
neÏ jejich miláãci pﬁijedou.
Cesta z leti‰tû na Staromûstské námûstí
trvá hokejistÛm ponûkud déle neÏ z Vídnû
do Prahy. Nakonec se objevuje autobus,
kde na stﬁe‰e sedí ãi jako Jiﬁí ·légr stojí
mistﬁi svûta. Staromûstské námûstí je v
extázi. Jeden po druhém pﬁicházejí na
pódium. Na nûkter˘ch je patrná únava z
hokejového turnaje ãi z probdûlé noci,
popﬁípadû z namáhavé cesty. Opût
probíhá rituál se ‰ampaÀsk˘m, kterému
se pan prezident tak diplomaticky vyhnul.

Diváci v prvních ﬁadách nemají kam
uskoãit.
Smutn˘ okamÏik pﬁi‰el, kdyÏ Jiﬁí ·légr
pozval na pódium paní Hlinkovou, vdovu
po Ivanu Hlinkovi. Jeho nástupce Vladimír
RÛÏiãka se nechce nechat pﬁemluvit, aby
zÛstal u reprezentace. Ani v této emotivní
atmosféﬁe to neslibuje.
Oslavy konãí, autobus vyjíÏdí kolem
T˘nského chrámu a hokejisti v této
radostné atmosféﬁe ztrácejí pohár, kter˘
mizí pod autobusem v davu. A zde je
vysvûtlení, proã mezinárodní federace
zapÛjãuje pouze repliku. Tentokrát to
mohl b˘t i originál, protoÏe není pravdou,
Ïe jsme národem tuneláﬁÛ a nepoctivcÛ.
Nálezce si pohár neponechává, ale pﬁed
zraky pﬁítomn˘ch ho vrací. Je vidût, Ïe i v
etické oblasti patﬁíme nyní do EU.
Ale‰ Bﬁezina - Praha
***
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