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Z âech aÏ do âerné Hory

Zásoba pneumatik byla dostateãná, ale nafouknout se podaﬁilo pouze jednu

V osmdesát˘ch letech se promítal v Torontu film Du‰ana Makavjeva s poetick˘m názvem Monte Negro. Obyvatelé samotné âerné Hory, chcete-li Crne Gory, kteﬁí tento
film vidûli v‰ak tvrdí, Ïe se nejedná o nûkoho z nich, n˘brÏ o Srba z okolí Kragujevace. UÏ tato obrana napovídá, Ïe film skuteãnû vystihuje nûco z jejich Ïivota. Odehrává
se ve ·védsku, kam pﬁijede u‰mudlané dûvãe z hor na jihov˘chodû zemû. JiÏ na leti‰ti nás ãeká první pﬁekvapení. Toto nevinné stvoﬁení pa‰uje ‰estnáct litrÛ rakije
a ãlovûk jen s nev˘slovnou bolestí sleduje, jak tento poklad odtéká v detailním zábûru odpadem umyvadla na leti‰ti. Pﬁedem vás mohu ujistit, Ïe s takov˘mto barbarstvím
se v âerné Hoﬁe dnes nesetkáte. I pravoslavn˘ mnich Pavle, kterého jsme potkali na úpatí hor nad Petrovacem se pﬁed napitím tohoto lahodného nápoje pokﬁiÏoval.
Metamorfóza u‰mudlané âernohorky se v‰ak pﬁíletem
nekonãí. JiÏ cestou z leti‰tû potká své krajany, z nichÏ
jeden má zapíchnut˘ nÛÏ v prostﬁedku ãela. Nastává
okamÏik pro skupinové foto, protoÏe ani tato situace
neznamená, Ïe by se naru‰il rytmus Ïivota této skupiny.

Ikonu lze spatﬁit i ve skále poblíÏ klá‰tera

KaÏd˘ chce mít památku na setkání s tímto hrdinou s
peroﬁízkem v hlavû. KdyÏ âernohorka dorazí na místo,
nastává okamÏik pﬁemûny. Ze ‰mudly se stává exotická
taneãnice, o které si mohou nechat zdát majitelé
módních ãasopisÛ i agenti filmov˘ch hvûzd. Její kolegové
nenechávají nic náhodû. Skvûlá je napﬁíklad situace,
kdy své budoucí star ãistí ponûkud tvrd‰ím kartáãkem
ãerné zuby aÏ do okamÏiku, kdy vypadají jako zuby z
perletû. UÏ tento film napovídá, Ïe v Monte Negru
ãlovûk mÛÏe proÏít nejen nûco, o ãem by mohl psát
National Geographic, ale i ãasopis zab˘vající se kulturou
ãi historií.
Narozdíl od ostatních zemí b˘valé Jugoslávie âerná
Hora není ani samostatná ani ve Federaci. Pﬁipomíná
to chytrou Horákyni, která nebyla ani nahá ani obleãená.
Oficiální název je Srbsko a âerná Hora, jestliÏe v‰ak
pﬁejedete hranice z Chorvatska vítá vás velk˘ nápis
CRNA GORA a po Srbsku není ani památky. To v‰ak
není jediné pﬁekvapení, které vás ãeká. âerná Hora je
snad jedinou zemí mimo EU, kde se platí Eurem. To, o
ãem se dohadují politici v novû pﬁistoupiv‰ích zemích,
jestli se zde zaãne platit Eurem v roce 2009 nebo v
2015 a jestli o tom bude referendum, to udûlali v âerné
Hoﬁe pﬁes noc. Skuteãností je, Ïe jsou zde aspoÀ na
pobﬁeÏí ceny velice podobné cenám v ostatních zemích
Evropské unie. Tím v‰ak podobnost s Evropskou unií
konãí. Dal‰í globalizace se zemi jaksi vyh˘bá.
UÏ jen skuteãnost, Ïe letadlo pﬁistává v sousedním
Chorvatsku v Dubrovníku a Ïe musíte do âerné Hory
pﬁes do nedávna ostﬁe sledovanou hranici hovoﬁí samo
za sebe. S vízy je to opût jako s chytrou Horákyní. Víza
jsou zapotﬁebí i nejsou zapotﬁebí. ZáleÏí na tom, v
kterou roãní dobu cestujete a s jak˘m pasem. Pokud

máte ãesk˘ pas, tak v létû víza nepotﬁebujete. V zimû
ano.
Podobnû je to i s v˘mûnou penûz. Pokud pﬁijedete do
turistické perly Kotoru, je bankomat na kaÏdém rohu. V
Petrovaci, kde jsme bydleli, byl pouze jeden a ten
fungoval na MasterCard, nikoliv na VISA. Taková situace
by vedla kdekoliv jinde ke vzniku soukrom˘ch
smûnárníkÛ nebo-li vexlákÛ. V Petrovaci jsme v‰ak
nevidûli ani jednoho. Teprve v den odjezdu jsme se
dovûdûli, Ïe peníze lze vymûnit v dopoledních hodinách
na po‰tû.
S radostí jsem vidûl, Ïe i zde podobnû jako v Satellitu,
inzeruje WESTERN UNION a tak jsem byl hrd˘ nejen
na tuto spoleãnost, ale i na inzerãní rádius na‰eho
torontského ãtrnáctideníku.
Pokraãování na str.7

Pohled z Grabovice na záliv v Petrovaci
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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.

Proclamation

Rezoluce Kongresu v Halifaxu
The Right Honourable Paul Martin, P.C., C.C., M.A., LL.D., Q.C.
Prime Minister of Canada, House of Commons
Longevin Block
80 Wellington Street, Ottawa, Ontario K1A 0A2
Toronto, June 6, 2005
The 57th Annual Congress of the Czech and Slovak Association of Canada held in
Halifax, Nova Scotia on June 4 - 5, 2005 adopted the following resolution:
Members of the Czech and Slovak Association of Canada feel strongly about several
issues:
- The visa requirement imposed by Canada on visitors from the Czech Republic and
Slovakia years ago, which is still in force today. Now, when the Czech Republic’s
visa requirement for Canadians has been removed following the country’s entry into
the European Union, we strongly feel that it would be appropriate on the part of the
Canadian government to reciprocate. We also note with regret that we have not
received any response to our last year’s similar resolution from ministers responsible
in this area, the Hon. Bill Graham and Hon. Judy Sgro. Because the minister of
immigration did not have the courtesy to respond to, or at least acknowledge receipt
of our resolution, our members will now find it necessary to appeal in this matter
also to their members of parliament;
- The inability of qualified professionals from other countries, including our native
lands, to find work in their fields;
- The need to improve our immigration laws;
- The problem of homelessness.
As refugees or descendants of refugees from the Nazi and Communist regimes, we
are particularly also very concerned about the state of democratic process in Canada.
During the last months we witnessed deep fissures in this process as well as in the
conduct of the highest bodies of our government, both executive and legislative,
which hardly fill us with admiration.
As people who cherish an unsullied image of Canada, we strongly urge you to
personally set an example and uphold in our political life a degree of fairness and
civility without which our society will disintegrate into an ugly arena and lead to a
betrayal of the values and ideals upon which Canada was founded.
Yours truly,
Milo Suchma, President Otakar Vacin, Secretary
CC: The Hon. Pierre Pettigrew, Minister of Foreign Affairs and International Trade
The Hon. Giuseppe Volpe, Minister of Citizenship and Immigration
The Hon. Stephen Harper, Leader of the Conservative Party
The Hon. Gilles Duceppe, Leader of the Bloc Québécois Party
The Hon. Jack Layton, Leader of the New Democratic Party

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
(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.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
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
Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 17.9. 2005 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 17. 9. 2005
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
18. 9. 2005 v 11:00

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.
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Leto‰ní Gratias Agit
udûleny
âeské ministerstvo zahraniãních vûcí
udûluje uÏ po nûkolik let cenu Gratias
Agit âechÛm, kteﬁí se zaslouÏili o ‰íﬁení
dobrého jména âeské republiky v
zahraniãí. V leto‰ním roce se této pocty
dostalo panu Tomá‰i BaÈovi, kter˘ si
cenu pﬁevzal spolu s dal‰ími patnácti
ocenûn˘mi ve ãtvrtek 23. ãervna v
âernínském paláci v Praze. Cena Gratias
Agit byla v minul˘ch letech udûlena mimo
jiné hned nûkolika KanaìanÛm - Karlu a
Olze Velanon˘m, mecená‰Ûm ãeské
kultury, Luboru Zinkovi, novináﬁi, Janu
Trávníãkovi, b˘valému pﬁedsedovi MMI,
Václavu Pavelkovi, zakladateli klubu
krajansk˘ch seniorÛ a manÏelÛm
Knoblochov˘m, doktorÛm psychiatrie.
***

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,
a 804)

Support Czech
Student Choir
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
Dûkujeme / Thank you

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
www.zpravy.ca

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

www.kalendar.satellite1-416.com

Kalendáfi
13.7.-17.7.
Vystoupení pardubického sboru VUS
v Torontu (Podrobnosti str. 12)
***
6.8. (so) 10:00
41. letní hry sokolské hry v St. Jacobs
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Proclamation

Rezoluce 57. kongresu âSSK
konaného v Halifaxu, Nova Scotia, ve dnech 4. - 5. ãervna 2005
VáÏen˘ pan Ing. Jiﬁí Paroubek, pﬁedseda vlády âeské republiky
NábﬁeÏí Edvarda Bene‰e 4 118 01 Praha 1
Toronto, 6. ãervna 2005
VáÏen˘ pane pﬁedsedo vlády,
dovolte nám, abychom Vás oslovili jménem delegátÛ a úãastníkÛ 57. kongresu âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû, kter˘
se ve dnech 4. - 5. ãervna 2005 konal v kanadském Halifaxu.
V úvodu na‰eho dopisu bychom Vám rovnûÏ rádi pogratulovali k Va‰emu jmenování pﬁedsedou vlády âeské republiky.
V pﬁíloze pﬁikládáme rezoluci, kterou delegáti kongresu pﬁijali. Byli bychom rádi, kdybyste obsahu této rezoluce vûnoval
pozornost a povûﬁil pﬁíslu‰né ministry Va‰í vlády reagováním na její obsah, tím spí‰e, Ïe na na‰i rezoluci z minulého roku jsme
nedostali uspokojivou odpovûì.
RovnûÏ tak posíláme tuto rezoluci pﬁedsedovi Senátu âeské republiky, pﬁedsedovi Poslanecké snûmovny âeské republiky, aby
s rezolucí seznámili senátory a poslance. Rezoluci také zasíláme pﬁedsedÛm koaliãních a opoziãních stran. Vzhledem k
nadcházejícímu pﬁedvolebnímu období nás jejich postoj bude rovnûÏ velmi zajímat.
Pﬁejeme Vám, pane pﬁedsedo vlády, hodnû úspûchÛ ve Va‰í odpovûdné práci a srdeãnû Vás zdravíme.
Milo‰ ·uchma, pﬁedseda Otakar Vacín, jednatel
Kopie:
MUDr. Pﬁemysl Sobotka, pﬁedseda Senátu âeské republiky
PhDr. Lubomír Zaorálek, pﬁedseda Poslanecké snûmovny âeské republiky
JUDr. Pavel Nûmec, pﬁedseda ÚS-DEU
Ing. Miroslav Kalousek, pﬁedseda KDU-âSL
Ing. Mirek Topolánek, pﬁedseda ODS
JUDr. Stanislav Gross, pﬁedseda âSSD
Doc.PhDr. Miloslav Grebeníãek, pﬁedseda KSâM
REZOLUCE 57. KONGRESU âESKÉHO A SLOVENSKÉHO SDRUÎENÍ V KANADù (âSSK),
KTER¯ SE KONAL VE DNECH 4. - 5. âERVNA 2005, V HALIFAXU, NOVÉ SKOTSKO
KONGRES âSSK:
a) Konstatuje, Ïe jako obãané âeské republiky a kanad‰tí obãané ãeského nebo slovenského pÛvodu se s hrdostí dovoláváme tradic
pﬁedváleãného âeskoslovenska a tûch nûkolika údobí na‰ich novodob˘ch dûjin, kdy ná‰ národ stál v popﬁedí úsilí o lep‰í svût naposledy v letech Masarykovy republiky.
âasto v‰ak máme pocit, Ïe vládní orgány âeské republiky o na‰e problémy nemají zájem. S v˘jimkou jasn˘ch kﬁivd to v‰ak vût‰ina
z nás pﬁijímá s pochopením. Víme, jak hospodáﬁsky, a je‰tû více mravnû zpusto‰ené bylo âeskoslovensko za více neÏ ãtyﬁicet let
komunistické vlády, a kolik práce si je‰tû vyÏádá, neÏ budou odãinûny alespoÀ nejhor‰í ‰kody.
Pﬁáli bychom si, aby byly napraveny alespoÀ nejbolavûj‰í kﬁivdy spáchané na obûtech komunismu, aÈ Ïijí na té ãi oné stranû hranic,
ale snad je‰tû více si pﬁejeme, aby politiãtí pﬁedstavitelé na‰í rodné zemû spolu s úﬁady, které jim nebyly vnuceny, pﬁijali i závazek
jednat tak, aby si zaslouÏili úctu sv˘ch spoluobãanÛ.
b) Konstatuje, Ïe se dle na‰ich nejlep‰ích moÏností snaÏíme pomáhat âeské republice, napﬁíklad organizováním sbírek na pomoc
oblastem zasaÏen˘m pﬁírodními katastrofami. Nûkolikráte jsme pﬁispûli znaãn˘mi ãástkami na renovaãní projekty v místech
zasaÏen˘ch povodnûmi.
c) Konstatuje, Ïe na‰e organizace v˘znamn˘m dílem pﬁispívá k ‰íﬁení ãeské a slovenské kultury v Kanadû, vãetnû podpory
krajanského tisku a spolupráce s krajansk˘m televizním t˘deníkem Nov˘ zábûr a internetovou televizí Sedna.
d) Konstatuje, Ïe na‰e organizace, která reprezentuje âechy v Kanadû, se také podílí na napravení nûkter˘ch legislativních
nedostatkÛ v âeské republice, které jsou stále vÛãi nám diskriminaãní.
e) Vítá ãlenství âeské republiky v Evropské Unii a pevnû vûﬁí, Ïe toto ãlenství následované úspû‰n˘m ukonãením ratifikaãního
procesu Evropské ústavy pﬁispûje k prohloubení demokracie v âeské republice. Tím se na‰e zemû nenávratnû zaﬁadí do rodiny
evropsk˘ch a svûtov˘ch demokratick˘ch státÛ, kam pﬁed druhou svûtovou válkou bezpochyby patﬁila.
f) OceÀuje, Ïe âeská vláda zru‰ila vízovou povinnost pro kanadské obãany a v této souvislosti apeluje na kanadskou vládu, aby
zru‰ila vízovou povinnost pro obãany âeské republiky cestující do Kanady.
g) Îádá, aby do‰lo ke koneãnému a úspû‰nému vyﬁe‰ení problému umoÏnûní dvojího obãanství pro krajany a uzákonûní
skuteãnosti, Ïe obãan narozen˘ v âeské republice nemÛÏe ztratit ãeské obãanství, bez ohledu na to, zda pozdûji nabyl obãanství
jiného státu.
h) Îádá vyﬁe‰ení restituãní situace vzniklé zabavením majetku politick˘ch vûzÀÛ, emigrantÛ a ostatních ãesk˘ch obãanÛ z
komunistického âeskoslovenska formou vrácení jejich majetkÛ, nebo poskytnutím vãasné a plné náhrady. Îádáme, aby vláda
âeské republiky, podle ãlánku 10 Ústavy a podle ãlánku 26 Úmluvy o obãansk˘ch a politick˘ch právech odstranila ve‰kerou
diskriminaci z restituãních a jin˘ch zákonÛ. Vyﬁe‰ením tohoto problému se tak âeská republika zaﬁadí mezi státy, kde právo na
vlastnictví patﬁí k nejdÛleÏitûj‰ím právÛm obãana.
i) Îádá umoÏnûní korespondenãní formy voleb, vzhledem k velk˘m vzdálenostem v Kanadû.
j) Îádá, aby orgány Ministerstva spravedlnosti âeské republiky provûﬁily korektnost soudního procesu s novodob˘m disidentem
Vladimírem Huãínem a zasadily se o umoÏnûní veﬁejného procesu. Není snad nutné, aby se âeská republika vystavovala
podezﬁení z manipulovan˘ch soudních procesÛ za zavﬁen˘mi dveﬁmi.
k) PovaÏuje debatu, zda zru‰it, ãi nezru‰it vepﬁín na pozemku, kde byl za války koncentraãní tábor v Letech za trapnou a poniÏující
pro ãeské obãany, aÈ jiÏ Ïijí kdekoliv. Je pietním imperativem, a jedin˘m moÏn˘m ﬁe‰ením, tento pozemek vykoupit. Nabízíme
pomoc pﬁi organizování dobrovoln˘ch sbírek v Kanadû k vybudování dÛstojného památného místa.
l) Îádá, abychom nebyli uráÏeni tím, Ïe na setkání s krajany budou vysíláni politici komunistické strany, protoÏe to byla tato strana,
která zpÛsobila, Ïe jsme z rodné zemû byli nuceni odejít. JelikoÏ se komunistická strana ani za 15 let nedokázala omluvit a vyjádﬁit
lítost nad zloãiny proti lidskosti spáchané komunistick˘m reÏimem v âeskoslovensku, Ïádáme, aby byla zru‰ena a postavena
mimo zákon.
m) Îádá, aby orgány Ministerstva ‰kolství provûﬁily v˘uku novodob˘ch dûjin na základních ‰kolách, obzvlá‰tû co se t˘ãe pﬁíãin,
dopadu a zloãinÛ obou totalitních ideologií, nacismu a komunismu, neboÈ to byly ony, které v nedávné minulosti tak krutû
poznamenaly ná‰ národ. Îádáme, aby rozsah v˘uky byl velmi specificky vymezen v osnovách, aby v uãebnicích byl vyhrazen
dostateãn˘ prostor, a hlavnû aby Ministerstvo ‰kolství prokazatelnû dohlíÏelo na to, aby tato citlivá kapitola na‰ich dûjin nebyla
zlehãována, ãi pohodlnû vynechávána.
n) Informuje, Ïe udûlil a osobnû pﬁedal Masarykovu cenu âSSK pﬁítomn˘m ãlenÛm skupiny 3. odboje bratﬁí Ma‰ínÛ, kteﬁí se
hrdinnû postavili na odpor komunistickému reÏimu. Ctirad Ma‰ín, Josef Ma‰ín, Milan Paumer, Václav ·véda (In Memoriam),
Zbynûk Janata (In Memoriam), Ctibor Novák (In Memoriam), spolu s dal‰ími nasadili Ïivoty za znovunabytí demokracie v boji
proti zvÛli komunistického reÏimu.
Kongres se tím pﬁipojuje k návrhu Senátu âeské republiky na udûlení vysokého státního vyznamenání pro v˘‰e uvedené ãleny
odbojové skupiny. Kongres doufá, Ïe se k tomuto kroku odhodlá také Poslanecká snûmovna a prezident republiky vyznamenání
udûlí.
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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

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728

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

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
29.6.2005 v 18:33
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
21.7.2005
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Medical

Toronto/USA

Horeãka stoupala nejen v El Pao,
ale i na Masaryktownu

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.

June 30, 2005
mezi vzácn˘mi hosty z âeska, z
mûstsk˘ch a místních orgánÛ byli i
zástupci z ãeského velvyslanectví.
Co dodat? Snad jen uÏ maliãkost, kterou
si ãlovûk uvûdomuje i jako host organizátoﬁi udûlali velk˘ kus dobré práce.
Vím, v‰echno to “lítání” kolem stálo hlavnû
na Julii Novotné, ale mûla kolem sebe
velice dobr˘ a sehran˘ - a mohu dokonce
tvrdit, Ïe i zku‰en˘ t˘m. V‰echno vy‰lo
na jedniãku, a i tûm po zásluze ocenûn˘m
bojovníkÛm z druhé svûtové války srdce
pookﬁálo, kdyÏ se rozhlédli kolem sebe: o
mladou generaci není ani v tomto ohledu
nouze. Tak nûjak se chápe pozdviÏené
‰tafety, aby ji nesla za zvuku ãeského a
slovenského jazyka dále. A MMI je patﬁí
k tûm prav˘m místÛm, odkud se tyto
mírové rozbûhy startují.
Text a foto Vûra Kohoutová
***

(416) 487-7900
Jak vidí âR v USA

Leto‰ní âesk˘ s Slovensk˘ den na Masaryktownu

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

E-mail:

Pﬁes den sedmatﬁicet, s vlhkostí relativní
teplota ãinila jedenaãtyﬁicet. Vzduch se
témûﬁ nepohnul. Nebylo rozdílu mezi
teplotou uvnitﬁ budovy anebo mimo ni.
Vybrat si nebylo z ãeho. Malounko se
ulevilo jedinû ve stínu. Tam alespoÀ
nemohlo slunce. KdyÏ to vypadalo uÏ uÏ
Ïe bude pr‰et, lidi ani nereptali. Byla by to
úleva, po které touÏil kaÏd˘. Dostalo se jí
tûm, co se smoãili v um˘vadlech
sociálních zaﬁízení v areálu. Odpoledne
se pak jako máchnutím kouzelného
proutku vlhkost rozpustila a tak pﬁi‰la I
citelná zmûna. Koneãnû zaãal b˘t rozdíl
mezi tím, zda zÛstat uvnitﬁ budovy objektu
anebo venku. Venku to zaãínalo b˘t
mnohem snesitelnûj‰í. A to byl také podle vût‰iny pﬁítomn˘ch vãetnû
organizátorÛ âeskoslovenského dne, v
poﬁadu jiÏ sedmapadesátého - dÛvod k
lehkému poklesu poãtu náv‰tûvníkÛ.
Letos jich bylo snad o nûco ménû, ale i
tak mûlo tûch nûkolik stovek pﬁíjemn˘
den i veãer. Mohu tak soudit z faktu, Ïe se
mnoh˘m ani nechtûlo domÛ. Posedávali
po trávníku aÏ do setmûní. Po cel˘ den se
nechávali uná‰et programem, v nûmÏ se
vystﬁídaly snad v‰echny zábavní Ïánry:
tanec, zpûv, pﬁednes.
Onen slavnostní den jako kaÏd˘m
rokem
zaãal
ekumenick˘mi
bohosluÏbami za pﬁítomnosti a pﬁispûní
reverendÛ Libora ·vorãíka, Norberta
Rouse,
Ladislava
Kozáka
z
evangelického kostela sv. Pavla a Jána

Banka z âeskoslovenského baptistického
sboru v Torontû. I kdyÏ kolem hlavního
pódia, kterému se dostalo umístûní
tentokráte na plo‰e hned vedle parkovi‰tû
(a parkovi‰tû poslouÏilo tentokráte
restauraãnímu posezení pod ‰ir˘m
nebem) bûÏel cvrkot obchodnického
Ïivota (jako obvykle kníÏky, domácí
produkty v‰eho druhu, potraviny z âech
i Slovenska, pochoutkové oplatky,
videokazety s ãesk˘mi filmy, nabídky
cestovních kanceláﬁí a dokonce i
nejnovûj‰í vysílání svûtové televize Sedna
v nabídce samotného ‰éfa a majitele
Creative Post Ladislava Horáka), pﬁesto
se zájemci o dobrou pohodu shlukli kolem
pódia. Na nûm pﬁedvádûli svá nádherná
ãísla taneãníci skupiny Rozmarin,
Moravanka, úÏasná romská taneãní
skupina Bachtale âave - ·Èastné dûti,
stejnû jako známá velice muzikální
romská hudební skupina Baro Drom
(která je na Dni jiÏ potﬁetí), ãi skupina
Jiﬁího Grosmana s vynikajícím hostujícím
houslistou Jonathanem Marksem a
akordeonistou Fabrice Siccou (která
tentokráte pﬁedvedla melodie ve stylu
qwing Valse). dûti z ãesk˘ch ‰kol s
recitací, sportovci a dûti s v˘born˘mi
v˘sledky v dûtsk˘ch soutûÏích. V‰ichni si
sv˘m zpÛsobem zasluhovali na‰i
pozornost, jako tﬁeba prÈata ze Sokola, z
nichÏ nejmlad‰í byla tﬁi roky stará, která
zpívala ãesky. TitíÏ ‰ikovÀáci se záhy
ukázali jako nadûjní gymnasté. Na pódiu

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 Masaryktownu vystoupila ﬁada taneãních skupin

Pﬁeklad do ãe‰tiny z jednoho amerického
turistického prÛvodce
âesko je nepatrná zemû, leÏící na
kontinentu Evropa. Nachází se v prostoru
mezi Nûmeckem a Ruskem. Kdysi byl
tento stát zhruba dvakrát vût‰í, ale v
minulém století z nûho zaãaly od v˘chodu
jednotlivé kusy odpadávat. Je to
v˘znamn˘ ãlen svûtového spoleãenství,
i kdyÏ ne tak v˘znamn˘, jak si myslí.
Hraniãí s Nûmeckem, Rakouskem a pak
je‰tû s jin˘mi státy, které nejsou dÛleÏité
a kde se ‰patnû nakupuje. âesko je
velmi stará zemû s mnoha poklady jako
je KarlÛv most, Karlovo námûstí, Karlovy
Vary a Karl‰tejn. Na západní civilizaci se
podílí pivem a hokejem. I kdyÏ si o sobû
âe‰i myslí, Ïe jsou moderní národ, témûﬁ
nepouÏívají klimatizaci a Ameriãan tam
tûÏko narazí na slu‰nou mexickou
kuchyni. K neustálému roztrpãení
americk˘ch náv‰tûvníkÛ mluví místní
obyvatelé ãesky, i kdyÏ je tam mnoho lidí,
kteﬁí promluví anglicky, jestliÏe z toho
budou nûco mít. Nikdy si tam nesmíte
pﬁestat dávat pozor na své peníze.
Lidé: âesko má jen tolik obyvatel jako tﬁi
obvody New Yorku: City, Harlem a
Brooklyn dohromady. Pﬁesto je stra‰livû
pﬁelidnûné, minimálnû kaÏd˘ch 7 mil tam
narazíte na vesnici. Z deseti miliónÛ lidí
jich 9,5 miliónÛ pije nebo kouﬁí. Zbytek
jsou malé dûti. V‰ichni âe‰i ﬁídí auta jako
‰ílenci, jsou posedlí sexem a nemají
ponûtí o disciplínû. Vût‰ina vûﬁících âechÛ
jsou kﬁesÈané, i kdyÏ byste to podle jejich
chování neﬁekli. V âesku je mnoho
komunistÛ. Mnoho muÏÛ i Ïen v âesku
má jména, jejichÏ koncovka naznaãuje,
Ïe neustále cosi slaví.
Bezpeãnost: V‰eobecnû se âesko
povaÏuje za bezpeãnou zemi.
Náv‰tûvníci si ale musí b˘t vûdomi toho,
Ïe ãas od ãasu âesko nûkdo pﬁepadne a
obsadí (buì Nûmci nebo Rusové). âe‰i
tradiãnû kapitulují bez prÛtahu.
Historie: PÛvod âechÛ je nejasn˘.
Nûkteﬁí se povaÏují za Slovany, jiní za
potomky KeltÛ. Pak tam je skupina lidí,
kteﬁí mluví úplnû jin˘m jazykem, ale tvrdí
o sobû, Ïe jsou âe‰i. Zemû také
mnohokrát zmûnila své státní zﬁízení a
jméno. Dne‰ní âesko si lidé pletou s
âeãnou, ale ta je více na v˘chodû.
Nejznámûj‰ími âechy byli internacionál
DubCzech, Koudys (tenis), Hashek
(hokej) a Hejvl (prezident).
Vláda: âeská forma
Zaslal M. Rechcigl
***
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Piknik letos jedenatﬁicát˘

Z pikniku v St. Jacobs

Je‰tû t˘den pﬁed konáním povûstného pikniku
v St. Jacob’s, respektive v pﬁekrásném
prostﬁedí Riverside Maples, byla zahrada
pﬁekopána, a na místû, kde zela díra, se po
krátkém ãase usadil nov˘ septik. V‰echno se
to ale zvládlo, takÏe hosté onoho sobotního
veselení se pod ‰ir˘m nebem a do hluboké
noci, se jiÏ procházeli po zeleném koberci z
trávy. Katka Kubenková jako obvykle pobíhala
kolem sv˘ch zákazníkÛ se ‰irok˘m úsmûvem
na tváﬁi - známka to optimistické mysli, kterou
ov‰em neztratila ani v dobû, kdy „fajtovala“
zákeﬁnou chorobu, a Milan Hrazdílek zase
rozváÏnû sledoval cvrkot kolem sebe. Bylo
uvaﬁeno, napeãeno, zásoby pitiva v tom -

cetistupÀovém horku uloÏeny v chladnu. A
kaÏdému ze v‰eho toho pochutnání podle
jeho chuti. Mohl sis vybrat jíst „zdravû ãi
nezdravû“. Ov‰em v obou pﬁípadech chutnû.
Dûti v to odpoledne - i pﬁes neuvûﬁitelnû
vysilující páliv˘ slunce svit -, závodily, jako by
jim ‰lo o Ïivot. „Tak se snaÏily, lilo z nich, ale
nevzdaly to,“ pochvalovala zdravou dûtskou
touhu vyhrát Maru‰ka Vejvodová, dnes jiÏ
ãestná pﬁedsedkynû v˘boru : „...mám na tu
funkci papíry na doÏivotí “, smûje se velice
svûÏí témûﬁ osmdesátnice. Nevím, zda se
stalo, Ïe by pﬁi nûkter˘ch tûch akcích v
minulosti chybûla. A vÛbec Ïe by vÛbec
chybûla, kdyÏ se jednalo o poﬁádání akcí

poboãky âSSK Kitchener-Waterloo-Guelph,
a to se letos piknik poﬁádal jiÏ po jedenatﬁicáté.
A ani si neumíte pﬁedstavit, jakou mûla radost
z toho, Ïe kolem dokola pobíhaly nejen dûti
‰kolního a pﬁed‰kolního vûku, ale Ïe pﬁi‰ly
maminky i se sv˘mi mrÀaty je‰tû v koãárku:
„Doufám, Ïe nám brzy vyrostou...dohromady
jich bylo kolem ãtyﬁiceti...“
Piknik je akcí stûÏejní, kam se sjíÏdûjí lidé i
z dalek˘ch koncÛ Ontaria. Nûkteﬁí se
pravidelnû vídávají jednou v roce právû tam.
Jedni pro setkání s pﬁáteli, jiní moÏná i pro
v˘bûr filmÛ na vehaeskách firmy Video El
Canada. Ti domácí mají ale i dal‰í pﬁíleÏitosti
si popovídat - tak tﬁeba pﬁi vánoãní veãeﬁi pro
seniory, kaÏdé první pondûlí v mûsíci pﬁi
promítání filmÛ, to pﬁijde aÏ padesát lidí, pobavit
se na Josefovské zábavû, kterou letos po
dlouhé dobû zorganizoval mlad˘ ãlen v˘boru
Otík Vacín - a vy‰lo to, hojnû nav‰tívená je i
Mikulá‰ská pro dûti, a vÛbec pob˘t v Riverside
Maples na pﬁekrásném bﬁehu ﬁeky Conestogo
je uÏ samo o sobû záÏitek. I tentokráte hrály
dvû kapely - ta Kadukova do ‰esti a Reflex
Jana Fouska do noci.
A co by to bylo za piknik, kdyby chybûla
tombola. O tu se pravidelnû stará Tonda
Poruban, a i letos odcházeli lidé s balíãkem
hodnotné vûci v podpaÏdí. O celou akci peãuje
tﬁináctiãlenn˘ v˘bor - „kaÏd˘ nûco, úkoly se
rozdûlí mezi lidi, aby to klaplo... ale i tak pﬁijde
vhod kaÏdá pomocná ruka, napﬁ. Vûry a
Franti‰ka Rousov˘ch, Jitky Dvoﬁáãkové,
Janinky Kárgerové ãi Aranky Poljakové…“
vyjmenovává Maru‰ka, která si jen tak mezi
ﬁeãí posteskla, Ïe pﬁedseda poboãky Vladimír
Bubák pﬁijít nemohl - nûjak mu neslouÏí zdraví.
TakÏe na pﬁesrok. V‰echno dopadlo na
jedniãku, a to mohou potvrdit ty skoro dvû
stovky hostÛ. Jednodu‰e v‰ichni mûli krásn˘
den. A to za tu námahu stojí v‰em.
Text a foto vk
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,07 CDN $
3,94 CDN $
19,74 Kã
25,36 SK
1,25 CDN $
1,53 CDN $

Toronto Star - 4.6.2005

1 CDN $
1 US $
1 EURO
100 Sk

20,16 Kã
24,76 Kã
29,92 Kã
77,99 Kã

Quick - 25.6.2005

***

Setkání v Halifaxu

2L Remoska Original &
4L Remoska Grand;
“I use the Remoska nearly every day and really enjoying it.
I have hardly ever used the oven since. What a marvelous
invention it is! What a marvelous invention it is!”
Zoe C. New York

Volejte Toll Free: 1-866-850-3462
e-mail: remoska@intertradeavenue.ca;
web: www.remoska.ca;
Kongres âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû byl tentokrát v Halifaxu, v Novém
Skotsku. Zúãastnili se ho ãe‰tí senátoﬁi Edvard Outrata, Josef Pavlata a Martin Mejstﬁík.
Byl pamûtihodn˘ tím, Ïe byli pozváni vzácní hosté, Ctirad Ma‰ín, Josef Ma‰ín a Milan
Paumer, pro které bylo pﬁipraveno vyznamenání, Masarykova cena. Tato cena byla
udûlena i jejich popraven˘m druhÛm, Václavu ·védovi, ZbyÀku Janatovi a Ctiboru
Novákovi. Senátem âeské republiky bylo pro nû navrÏeno státní vyznamenání, které ale
nebylo prezidentem Klausem udûleno. Z jejich projevu na kongresu i pﬁed televizní
kamerou Nového Zábûru bylo zﬁejmé, Ïe si ceny od sv˘ch pﬁátel v Kanadû velice váÏí,
protoÏe zde není mínûní rozdûleno tak jako v âechách a jejich ãin v padesát˘ch letech
je jednoznaãnû chápán jako hrdinné nasazení Ïivota proti komunistickému reÏimu.
Oba bratﬁi Ïijí ve Spojen˘ch státech, Milan Paumer se vrátil do âech, kde se snaÏí sv˘mi
pﬁedná‰kami pﬁiblíÏit mlad˘m lidem hrÛzu padesát˘ch let.
Pﬁi té pﬁíleÏitosti se zmínil i o svém pﬁíteli, Vladimíru Huãínovi, kter˘ je je‰tû dnes souzen
za pﬁestupky z doby komunismu. Vylíãil úãastníkÛm jeho osud, kdy je do nekoneãna
tahán po soudech, nemÛÏe dostat práci a jsou mu je‰tû udûlovány pokuty.
Úãastníci kongresu pro nûj udûlali narychlo sbírku a vybrali mezi sebou pﬁes 400 dolarÛ,
které mu pﬁiveze Milan Paumer.
Na kongresu byli pﬁítomni i zástupci âeské republiky, JUDr. Pavel Vo‰alík, tiskov˘ ata‰é
Jan Buben a vedoucí konzulátu v Montrealu JUDr. Viera Jaro‰ová.
Je moÏno ﬁíci, Ïe cel˘ kongres probûhl za pﬁátelského porozumûní v‰ech zúãastnûn˘ch.
Tisková zpráva SdruÏení
(Poznámka vydavatele: I v Kanadû jsem se setkal se ﬁadou lidí, kteﬁí s udûlením Masarykovy ceny
bratrÛm Ma‰ínÛm nesouhlasí podobnû jako já. Souhlasím s tím, Ïe Vladimír Huãín má mít veﬁejn˘
proces, ale nesouhlasím s tím, Ïe se jedná o disidenta a Ïe je dnes souzen za pﬁestupky z doby
komunismu. Napﬁ.: Podle pﬁestupkového zákona musí b˘t pﬁestupek vyﬁe‰en do jednoho roku,
tudíÏ nemÛÏe b˘t dnes potahován za pﬁestupky z doby komunismu.)

Pavel Zeman
InterTrade Avenue Inc.
Remoska dárek pro kaÏdou pﬁíleÏitost!

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, RECLAIMED STONE,
GARDEN DECORATIONS, INTERLOCK DRIVEWAY
CONCRETE FINISHING, NATURAL STONE & MUCH MORE
CALL NOW FOR FREE ESTIMATE!!!!!
(905) 208-1934
(416) 846 2707 OR (416) 899 2161
EMAIL : Monarch_ gc@yahoo.ca
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European Supermarket in Mississauga- STARSKY FOODS
is looking to hire employees:
- Deli Clerks/Cashiers
- Cosmetic Dept. Manager
- Fruit & Vegetable Dept. Manager
- Baker+Baker’s Help
- Shipper/Receiver
Experienced, reliable, individual required with excellent communication
skills and strong sense of Customer Service. Ethnic language definite asset.

Apply by fax: 1-905-248-3851, e-mail: starsky@starskyfoods.com

Otázka pro Mariu
Gabánkovou
V praÏské v˘stavní síni v Novomûstské
radnici byla ve stﬁedu zahájena v˘stava
Art Canada 5. Prezentuje se na ní pûtice
âe‰ek, které se pﬁed lety setkaly v
Torontu: Maria Gabánková, Jiﬁina Marton,
Vladyana Krykorka, Helena Wilson, Alena
Foustková. Jednu z nich, malíﬁku Mariu
Gabánkovou, jsme poÏádali, aby sebe a
své kolegynû pﬁedstavila. Co vás pût
spojuje?
Aãkoliv máme stejné - ãeskoslovenské

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

1

Petr ChudoÏilov: Triptych

- koﬁeny, jsme vlastnû v‰echny
emigrantky, i kdyÏ kaÏdá z nás ode‰la do
Kanady v jiné dobû. Jiﬁina Marton a
Vladyana Krykorka jsou v Kanadû dost
známé jako ilustrátorky kníÏek pro dûti.
Vladyana si dokonce vydobyla zvlá‰tní
postavení, kdyÏ zaãala spolupracovat s
eskymáck˘m spisovatelem Michaelem
Kusugakem a ilustrovala sedm jeho knih.
Jezdila za ním na sever a studovala Ïivot
tûchto pÛvodních obyvatel. Helena Wilson
je fotografka a v Praze pﬁedstaví zábûry,
které poﬁídila mezi domorod˘mi
indiánsk˘mi umûlci. Alena Foustková
vystavuje abstraktní obrazy a já se
zab˘vám figurální malbou, portrétovala
jsem
i
v˘znamné
osobnosti
ãeskoslovenského exilu, napﬁíklad Josefa
·kvoreckého, Karla Kryla, Oskara
Morawetze.
Jsme kaÏdá jiná, ale cosi máme
spoleãného. PouÏíváme nûco viditelného
a pochopitelného k vyjádﬁení toho, co je
skryté a co nelze tak snadno dát najevo.
Pokud chcete, mÛÏe jít o hledání domova.
Tím se ostatnû dnes na svûtû zaobírá
mnoho lidí. Stalo se totiÏ úplnû bûÏn˘m,
Ïe ãlovûk Ïije jinde, neÏ se narodil.
Vznikají zajímavá spoleãenství lidí, kteﬁí
se lépe uãí vnímat cizí krajiny a zemû, ale
kteﬁí zároveÀ hledají nûco, o co pﬁi‰li, co
mûli v mládí, co je obklopovalo, kdyÏ
vyrÛstali, ale navÏdy to ztratili. Vrátit se
do vlastního mládí, do své nûkdej‰í vlasti
uÏ nejde.
Jistû jsme v‰echny proÏily podobné
zaãátky, zápasily jsme s angliãtinou a
snaÏily se sÏít s tím tehdy nov˘m svûtem.
Kanadská realita byla odli‰ná od toho, co
ãlovûk mohl zaÏívat tady pﬁed pﬁevratem.
V Torontu se setkává cel˘ svût, jde o
velmi mezinárodní mûsto, kde potkáte
lidi ze v‰ech koutÛ planety. V‰echno je
tam otevﬁené, navíc jde o velmi mladou
zemi, která teprve hledá svou identitu.
Ale jak jsem si mohla v‰imnout, v poslední
dobû se to samé dûje tady v Praze.
Byla jsem tu naposledy pﬁed dvûma lety
a jen za tu krátkou dobu cítím, jak se
ãeská spoleãnost mûní.
Nás pût stojí pﬁedev‰ím o to navázat
nûjak˘ kontakt s místní umûleckou
scénou. Jak se sem od osmdesátého
devátého vracím, nepﬁestává mû
fascinovat, kdyÏ zjistím, Ïe tﬁeba nûjak˘
umûlec pracoval ve stejné dobû na
podobném tématu jako tehdy já. Jen
mezi námi leÏelo mnoho tisíc kilometrÛ.
Kdysi nûkdo vzal desku a vloÏil ji do
mraveni‰tû, aby jej rozdûlil na dvû
poloviny. KdyÏ ji vyndal, chodbiãky na
sebe navazovaly. Lidé v emigraci Ïili
oddûlenû, ale v podstatû mají stále nûco
spoleãného s lidmi zde.
V˘stava Art Canada 5 je otevﬁena do 8.
ãervence.
Právo 9.6.2005

17 Lafferty Street, Etobicoke
ON, M9C 5B5 CANADA

Ponúka
drevené hraãky a darãeky
zo Slovenska a âiech:
Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

www.evasimport.com
email: evasimport@evasimport.com
Toll Free: 1-888-552-6111
Tel: 416-621-4750
Fax: 416-621-6348
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Z âech aÏ do âerné hory
Pokraãování ze str. 1

Do âerné Hory se lze dostat buì s Chorvatsk˘mi
aerolinkami do Dubrovníku a pak autobusem nebo pﬁes
Bûlehrad. Mezinárodní leti‰tû je i v Podgorici a na pobﬁeÏí
v Tivatu. Toto leti‰tû je pouze nûkolik metrÛ od bﬁehu
moﬁe a nelze na nûm pﬁistávat v dobû, kdy je sníÏená
viditelnost, to jest v mlze a v noci.
Z âeské republiky se k Jaderskému moﬁi dostanete
nejlépe s turistickou kanceláﬁí Vítkovice Tour. Obzvlá‰tû
zájezdy na poslední chvíli jsou velmi populární a levné

Tabakismu se vûnuje i star‰í generace

Monte Negro

satellite

Na‰í v˘hodou bylo, Ïe jsme mûli svého Mr. Monte
Negra, kterého jsme znali z Toronta. Podobnû jako
v‰ude ve stﬁední Evropû, tak i v tomto b˘valém království
krále Nikolaje I. vládnou mobily. Zajímavé bylo, Ïe jsme
se z Prahy na mobil nemohli dovolat, ale z hotelu to za
jedno euro pﬁece jen ‰lo.
Predrag právû kupoval nûkde v horách kÛzle. Jeho vÛz
z doby, kdy se je‰tû v Jugoslávii dûlala auta, byl vyspraven
leukoplastí a jaksi chybûlo pﬁední sedadlo. Místo nûj byla
vedle ﬁidiãe sbírka stavebního materiálu, která s ﬁidiãem
neustále putovala. Na jediné hlavní ulici v Petrovaci
nebylo problémem ho nalézt i bez mobilu.
Druh˘ den slíbil Predrag náv‰tûvu kozí farmy paní Mileny.
KdyÏ jsme nasedli do jeho stroje, tak pﬁi‰lo uji‰tûní, Ïe se
jedná o automobil bezpeãn˘, pﬁestoÏe uniká benzin z
nádrÏe. Na otázku mé Ïeny, jestli se skuteãnû jedná o
bezpeãnou jízdu, pﬁi‰lo dal‰í uji‰tûní, Ïe ano, pokud
nekouﬁíme. Zaãali jsme stoupat do vrchu. Na úpatí hory
byla tradiãní balkánská policejní stanice. Tu jsme ‰Èastnû
minuli. Po chvíli se ozvalo rytmické klapání. Predrag
usoudil, Ïe je to v˘fuk. Tentokrát se m˘lil. Byla to prasklá
pneumatika. Klapání se zesilovalo aÏ po nûkolika
desítkách metrÛ jsme zaboãili ke kraji. Ná‰ prÛvodce nás
nejprve upozornil, Ïe nemá klíãe od zadních dveﬁí, kde
má kvalitnûj‰í rezervní pneumatiky, pak v‰ak zaãal tahat
star‰í pneumatiky ze skládky stavebního materiálu, která
byla na místû, kde vedle ﬁidiãe b˘vá normálnû sedadlo.
Opakoval se rituál, Ïe se pokusil star‰í pneumatiku
nafouknout. Pﬁi prvním pokusu zjistil, Ïe mu chybí horní
ãást pumpiãky. Ve stejném okamÏiku ná‰ sponzor zjistil,
Ïe má také topÛrko bez sekyrky. Zkombinoval tyto dvû
ãásti dohromady v jakési nafukovací zaﬁízení. Rituál
nafukování se nûkolikrát opakoval do okamÏiku neÏ
zjistil, Ïe pneumatika byla dána do rezervy proto, Ïe
ucházela. Po kaÏdé, kdyÏ zjistil, Ïe jeho test byl neúspû‰n˘
odloÏil pneumatiku na stﬁechu automobilu. Nakonec se
pﬁi posledním pokusu podaﬁilo du‰i nafouknout. To jiÏ ho
v‰ak opustila víra, která i pneumatiky nafukuje, ba i zdej‰í
automobily pﬁes hory pﬁená‰í a pouÏil vÏdypﬁítomného
mobilu. V˘sledek byl více neÏ povzbudiv˘, do dvou minut
se objevil luxusní VW s profesorem Slobem. Ten takticky
zaparkoval pﬁed strojem, kter˘ právû dostával nové
obutí. To, co trvá pﬁi závodech Formule 1 nûkolik vteﬁin,
oni zvládli za nûkolik málo minut. Z pohledu historie
âerné Hory se nezdá v tûchto ãasov˘ch úsecích nûjak˘
rozdíl. Pﬁesto jsme auto nechali u kraje a na dal‰í cestu,
která mûﬁila asi sedm set metrÛ do prudkého stoupání k
paní Milenû, jsme pouÏili novûj‰ího klimatizovaného stroje
nûmecké v˘roby.
Paní Milena opravovala pﬁed domem nábytek. PoblíÏ byl
starodávn˘ kostel, zedníci, kteﬁí ho opravovali a hﬁbitov.
Kromû ikon, které jsou zde v kaÏdém kostele a dají se
nûkdy spí‰e tu‰it neÏ vidût nás zaujala stará zaprá‰ená
rakev u zdi. Jak jsme se pozdûji dovûdûli, nejednalo se
o zapomenutého neboÏtíka, ale o recyklovanou rakev na
více pouÏití. KdyÏ umﬁel nûkdo chud‰í, dali ho do této
rakve. Po pohﬁbu dali neboÏtíka do hrobu a rakev
ponechali v kostele pro dal‰ího nemajetného neboÏtíka.

V Praze se nyní z úsporn˘ch dÛvodÛ zase pouÏívají
ekologické papírové rakve. Inu, kultura pohﬁbívání je
rÛzná. Zatímco jsme meditovali nad rakví neznámého
neboÏtíka ãi neboÏtíkÛ, paní Milena nachystala pro
Predraga nûkolik kol velikosti pneumatiky kozího s˘ra.
Do‰lo k druhé fázi na‰í první cesty do hor - k sestupu.
Predrag kdysi koupil na úpatí hor ve vesnici Grabovica
pÛl domu. Druhou polovinu jiÏ dvacet let nikdo neob˘vá.
Bûhem doby se v‰ak Grabovica zaãala vylidÀovat a dnes
je posledním Grabovãanem. Spolu s ním tam Ïijí tﬁi psi.
O jejich v˘jimeãné inteligenci ná‰ hostitel nepochyboval

(okolo 10000 Kã). S touto kanceláﬁí se mÛÏete dostat
pomûrnû levnû do Egypta ãi Tuniska. Specializuje se
v‰ak hlavnû na okolí Splitu. A to dokonce tak, Ïe zde
vysílá pﬁes léto i âesk˘ rozhlas, které tato cestovní
kanceláﬁ sponzoruje.
Cestu do Dubrovníka obstarávají Chorvatské aerolinie
na lince Dubrovník-Brno-Praha-Dubrovník. TakÏe
cestující z Brna letí nejprve do Prahy a pak teprve k moﬁi.
Zatímco zpátky má linka mezipﬁistání v Brnû. Zajímavostí
je, Ïe se jedná o noãní let, coÏ je docela pﬁíjemná
záleÏitost, protoÏe se na místo dorazí okolo desáté
dopoledne a odjíÏdí veãer v pÛl osmé. TakÏe mÛÏete jak
první, tak i poslední den strávit na pobﬁeÏí. Nev˘hodou je,
Ïe k noãnímu letu v Praze neexistuje mûstská doprava.
Poslední autobus jede krátce po pÛlnoci a první autobus
z leti‰tû jede o pÛl páté. Pokud pﬁijedete dﬁíve a chcete si
dát ve dvou lidech dvojité espreso, tak vás to pﬁijde na
260 korun, coÏ odpovídá 13 dolarÛm. Proti tomu je
torontské leti‰tû vskutku lidové. Chorvatské aerolinie
pouÏívají Airbus 320. Pravda servis na palubû letadla byl
ponûkud slab‰í. KdyÏ jsem si objednal Bloody Mary, tak
mnû bylo sdûleno, Ïe si musím pﬁiplatit a k svaãince nám
nabídli sendviãe, kde jaksi mezi dvûma tvrd˘mi chleby
chybûla pomazánka, ale podobn˘ sendviã jsem dostal
pﬁi letu Tanga do Vancouveru za pût dolarÛ. Ani tentokrát
jsem si nemohl stûÏovat. Co se t˘ká ceny kávy na leti‰ti
byla její cena v Dubrovníku velice podobná jako na leti‰ti
v Praze.
Po pﬁistání v Dubrovníku krátce pﬁed ‰estou hodinou
nás ãekala v ãervené slu‰ivé uniformû sleãna Veronika,
jinak studentka práv, která nás nasmûrovala do autobusu.
Bylo vidût, Ïe dbá, aby v‰echny náleÏitosti mezi
chorvatsko-ãernohorskou hranicí byly v poﬁádku. První
odbavení na chorvatské stranû bylo hladké, ale pﬁed
druh˘m na ãernohorské stranû jsme chvíli ãekali. Celnice
se tu staví mohutné, pr˘ z penûz EU, ale zatím odbavování
probíhá pomalu. Nakonec jsme se dostali do Boky
Kotorské a na pﬁevoz pﬁes záliv. JestliÏe se chcete
vyhnout tomuto pﬁevozu, mÛÏete jet padesátikilometrovou
objíÏìkou po pobﬁeÏí. Odmûnou pro vás bude neuvûﬁitelná
náv‰tûva Kotoru. Nakonec po zastávce v Budvû konãíme
v Petrovaci.
Z âeské Republiky je nás tam asi deset nebo dvanáct.
Navíc jsme vidûli je‰tû dvû auta s ãeskou znaãkou.
Pokud hledáte na Jadranu píseãné pláÏe, pak jsou právû âermákÛv portrét princezny Darinky
zde, poblíÏ albánsk˘ch hranic.
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Dar z roku 1910 - So‰ka Jana ÎiÏky

a byl o ní oprávnûnû pﬁesvûdãen, jako je pﬁesvûdãená
kaÏdá normální matka o nadpﬁirozené inteligenci sv˘ch
dûtí a o podprÛmûrné inteligenci svého manÏela. Kozí a
ovãí s˘ry, tu slané, jindy zase v olivovém oleji se na nás
usmívaly jako mûsíc nad ﬁekou v pﬁíbûhu Fráni ·rámka.
Mezitím mobilní telefon dûlal zázraky a na samotu se
zaãala trousit jedna náv‰tûva za druhou. Nadûje, Ïe i
kdyÏ se nepodaﬁí nastartovat motor, samospádem
dojedeme k moﬁi nás uklidÀovala. První ze tﬁí velk˘ch
cest byla za námi.
K pﬁekvapení nejen nás, ale i samotného Mr. Predraga
du‰e v kole, které vzdálenû pﬁipomínalo pneumatiku,
zÛstávala nahu‰tûná, pﬁestoÏe se dennû se sv˘m strojem
spou‰tûl z Grabovice do Petrovace, aby se vûnoval
oblíbené karetní hﬁe. Ná‰ druh˘ v˘stup do klá‰tera, kde
Ïije osamûl˘ mnich Pavle byl stejnû úspû‰n˘. Dokonce
jsme byli pﬁítomní pravoslavn˘m bohosluÏbám, které
trvaly pouhou pÛlhodinu a Otãená‰ byl za rekordních
patnáct vteﬁin.
PﬁestoÏe jsme ani na okamÏik nezapochybovali o
automechanick˘ch schopnostech na‰eho dobrodince,
uvítali jsme, kdyÏ na tﬁetí okruÏní cestu po âerné Hoﬁe si
ná‰ prÛvodce, jinak torontsk˘ taxikáﬁ, pÛjãil stroj silnûj‰í
kubatury a novûj‰ího data. Pﬁes starobyl˘ Kotor, kde
katedrála sv. Tripuna pochází z roku 1166 a byla
po‰kozena pﬁi zemûtﬁesení v roce 1979, jsme se dostali
do b˘valého hlavního mûsta Cetinje, kde sídlil princ
Nikolaj, kter˘ byl u moci od roku 1860 do roku 1918.
âernohorsk˘m králem Nikolajem I. se stal aÏ v roce
1910. PrÛvodci nám dovolili v paláci vyfotografovat i tﬁi
âermákovy obrazy, vãetnû krásného portrétu princezny
Darinky. Král Nikolaj I. dostával i dary z celého svûta.
Vãetnû kovové so‰ky Jana ÎiÏky z Trocnova od
obdivovatelÛ z Prahy. Je datována 1910. Ze stejného
období pak pochází podobn˘ dar z Hradce Králové.
Aãkoliv podle kniÏního prÛvodce má mít muzeum otevﬁeno
do 17 hodin, âernohorci, a v tomto pﬁípadû âernohorky,
byly velkorysé a muzeum zavíraly uÏ o hodinu dﬁíve.
Mûsto bylo vylidnûné a mnoÏství prázdn˘ch kaváren
hovoﬁilo o lep‰ích ãasech. O dobû, kdy zde bylo jedenáct
velvyslanectví a kdy do mûsta míﬁily celebrity z celého
svûta.
Na pobﬁeÏí to vypadalo, Ïe by se âerná Hora mohla stát
Andorrou v˘chodu. Opu‰tûné vesnice v horách a rozpadlé
domy nenaznaãovaly, Ïe by se sem v dohledné dobû
stûhovali milionáﬁi, i kdyÏ paní Milena, od které jsme mûli
ty dobré s˘ry, Ïila témûﬁ cel˘ Ïivot v PaﬁíÏi, nakonec tento
krok uãinila. Je zde ‰Èastná podobnû jako ná‰ pﬁítel Mr.
Predrag, ale více lidí z âerné Hory míﬁí do svûta, tak jako
ve filmu Du‰ana Makavjeva, a pokud se âerná Hora
definitivnû odtrhne, bude pro nû návrat zpût zﬁejmû dost
tûÏk˘. Podmínky pro ãernohorské obãanství budou tvrd‰í
a Ïivot bude prosperovat pouze na bﬁehu moﬁe a pﬁi tom
hory jsou zde snad je‰tû hezãí neÏ krásné píseãné
pobﬁeÏí a ãistá voda moﬁe.
Ale‰ Bﬁezina - Petrovac/Praha
***
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Korespondenãní volba
moÏná projde
PRAHA-lidovky/ãtk-âe‰i Ïijící v zahraniãí
mají stále ‰anci, Ïe by v budoucnu nemuseli
volit poslance jen na velvyslanectvích, ale
korespondenãní formou hlasování. Poãítá
s tím senátní novela zákona o parlamentních
volbách, kterou vãera v prvním ãtení
projednala snûmovna. Nyní novelu posoudí
v˘bory. O jejím pﬁijetí by mohla snûmovna
rozhodovat na podzim.

***
27.6.2005

Zemﬁel herec Jiﬁí Kodet

Prudké daÏde zasiahli aj niektoré ãasti
Rakúska. V okolí Vorarlbergu spadol na
minibus s ôsmimi mlad˘mi Ameriãanmi
vyvráten˘ strom, nikomu sa v‰ak niã
nestalo. V horskej oblasti Pinzgau v okolí
Salzburgu a v Severnom Tirolsku prívaly
daÏìa uvoºnili lavíny blata.
V Nemecku zaznamenali silné krupobitie,
ktoré zranilo niekoºko desiatok ºudí. Na
festivale v Balingene zachraÀovali tisíce
ºudí po tom, ão búrka strhla stanov˘
tábor.
Naopak, na severe Talianska zomrelo
na infarkt z vysok˘ch teplôt ‰esÈ star‰ích
ºudí.
V ·panielsku na severe krajiny bojovali
poÏiarnici s ohÀom, ktor˘ zasiahol les
neìaleko mesta Martorell. PoÏiare hrozia
aj v Portugalsku, kde panuje najväã‰ie
sucho za posledn˘ch 60 rokov.
***
28.6.2005

Praha-právo-Po dlouhé nemoci zemﬁel v
sobotu v Praze ve vûku 67 let herec Jiﬁí
Kodet. V˘znamn˘ pﬁedstavitel ãeského
divadla i filmu za svou kariéru hrál desítky
rolí. Z posledních let si ho diváci mohou
pamatovat napﬁíklad ze snímkÛ Knoflíkáﬁi
V˘herkyÀa 90 miliónov
nebo Pelí‰ky, za nûÏ byl ocenûn âesk˘m
sa na‰la
lvem. Více neÏ deset let byl Jiﬁí Kodet
Bratislava-sme/rf-Obyãajná pracujúca
ãlenem ãinohry Národního divadla.
Ïena v stredn˘ch rokoch, ktorá aj zabudla,
***
Ïe podala tiket hry Loto. To je v˘herkyÀa
Poãasie v Európe zabíja
rekordného vy‰e 90-miliónového
PRAHA -sme/ãtk-Horúãavy a sucho majú jackpotu v Lote.
v Európe uÏ svoje obete. V âesku UÏ sa zdalo, Ïe rekordná v˘hra spred
zasiahol blesk 45-roãného cudzinca, ktor˘ vy‰e dvoch t˘ÏdÀov prepadne v prospech
zahynul na golfovom ihrisku pri spoloãnosti Tipos. Od 12. júna, keì niekto
Bene‰ove.
uhádol správne ãísla a padol jackpot 90
oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû filmovou adaptaci
slavného románu Vladimíra Párala o vûãném
kolobûhu zkaÏenosti svûta v reÏii Viktora Polesného

MILENCI A VRAZI
Motorem dramatického pohybu pﬁíbûhu je v˘bu‰ná síla nenávisti
“ãerven˘ch”, touÏících po rozko‰i lásky a spoleãenském uplatnûní,
napadajících pﬁepych, a kultivovanost svûta “modr˘ch”, kteﬁí se uÏ
dost namilovali a uÏili moci, a tak vlastnû podléhají náporu
barbarství, které se zase postupnû zabydlují v “modrém svûtû”
úspûchÛ a bude s osudovou nutností napadeno nov˘mi
“ãerven˘mi”. Vylhané nadûje roztáãejí vÏdy znovu a znovu ‰ílen˘
kolotoã lidského Ïivota aÏ k závûreãn˘m “ztracen˘m iluzím”.
Pﬁíbûh Borka Trojana, ambiciózního inÏen˘ra a jeho lásky k Zitû
Gráfové, manÏelce ﬁeditele továrny, pﬁíbûh mladiãkého Romana
Gráfa, zoufale, aÏ k sebezniãení, milujícího mladiãkou a neklidnou
Maddu, to jsou základní osy mnohavrstevného vyprávûní. Labyrint
svûta bez ráje srdce? - tato dûjinná ironie si uchovala svoji
aktuálnost i do na‰ich dnÛ, a toto mravní memento, tento tragick˘
kolotoã roztoãila do je‰tû vy‰‰ích poloh.
Hrají: Zl. Adamovská, J. Langmajer, O. Vetch˘, J. Prachaﬁ, J.
Vlasák, V. Îilková, M. Tacík, P. ·paková aj.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

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

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

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

297 864 korún, pre‰lo do vãera 15 dní.
Doteraz nikto z v˘hercov takej vysokej
sumy neãakal s prevzatím v˘hry tak dlho.
Pani z Bratislavy podávala Loto len
párkrát do roka. Keì bola v˘‰ka jackpotu
v druhom Èahu rekordne vysoká, podala
si v sobotu 11. júna za 84 korún dva
stæpce s náhodn˘mi tipmi. Znamená to,
Ïe ãísla neza‰krtla ona, ale v˘ber ãísiel
nechala na poãítaã v zberni Tiposu.
Na druh˘ deÀ podveãer Ïrebovali Loto,
lenÏe pani úplne zabudla, Ïe podala tiket.
Minul˘ t˘ÏdeÀ náhodou na‰la v
peÀaÏenke medzi peniazmi biely papierik
s ãíslami hry Loto. Pozrela na ãísla a
zaÏila men‰í ‰ok.
Vãera si pri‰la osobne po v˘hru do Tiposu.
V˘herkyÀa prostredníctvom Tiposu
darovala ãasÈ peÀazí na charitatívne
úãely, ale nechcela prezradiÈ koºko a
komu.
***
29.6.2005

Slovensko a âesko lákajú
najviac investícií v regióne
BRATISLAVA-sme (ij)-Slovensko a
âesko sú regionálnymi lídrami v príleve
zahraniãn˘ch investícií. Ich objem od
revolúcie na jedného obyvateºa je u nás
vy‰‰í ako v Poºsku alebo Maìarsku, hoci
e‰te koncom 90. rokov sme boli na
chvoste. V posledn˘ch rokoch drÏíme
krok s âeskom, aj keì ‰tatistiky
národn˘ch bánk a OECD vyzerajú inak.
Podºa nich vlani do âeska pritieklo
‰tyrikrát viac priamych zahraniãn˘ch
investícií .
“V˘znamnú ãasÈ sumy, ktorú âesko
vykazuje ako priame zahraniãné
investície, tvorí tzv. reinvestovan˘ zisk,”
vysvetºuje analytik praÏskej Komerãnej
banky Daniel Kozel.
***

Paroubek: Budeme základnou
âíny v EU
Peking-mfd-VILIAM BUCHERT-âesko
by se mohlo stát ãínskou základnou pro
expanzi tamních firem do Evropské unie.
âínskému premiérovi Wen Ëia-paovi to
vãera nabídl ãesk˘ ministersk˘ pﬁedseda
Jiﬁí Paroubek. Na schÛzce spolu oba
muÏi hovoﬁili nejen o hospodáﬁské
spolupráci, ale také o dodrÏování lidsk˘ch
práv v této nejlidnatûj‰í zemi svûta.
Paroubek naznaãil, Ïe by âíÀané mohli
následovat pﬁíklad japonsk˘ch firem,
kter˘ch uÏ v âesku pÛsobí na 160 a
investovaly v zemi 71 miliard korun.
Vût‰inu své produkce vyváÏejí do dal‰ích
zemí Evropské unie. Je to pro nû v˘hodné,
protoÏe neplatí cla.
„Pokud se objeví zajímavé ãínské
investice u nás, tak je samozﬁejmû
podpoﬁíme,“ dodal Paroubek. âínsk˘
premiér reagoval slovy, Ïe se mu
my‰lenka âeské republiky jako ãínské
základny líbí.
âína uÏ v âesku investovat zaãíná. Jedna
z tamních firem chce napﬁíklad koupit
lodûnici v Dûãínû.
Druh˘ nejvût‰í svûtov˘ v˘robce
televizorÛ, spoleãnost âchang-chung, by
zase chtûla postavit v âechách velkou
továrnu.
S investicemi jí chce pomoci finanãní
skupina PPF, která je napﬁíklad
vlastníkem âeské poji‰Èovny.
PPF také plánuje vlastní investice v âínû.
Hodlá získat podíl v nûkteré z tamních
bank a koupí tam i balík ‰patnû
vymahateln˘ch pohledávek v hodnotû
600 milionÛ korun.
Zástupce skupiny PPF Jan Bla‰ko v‰ak
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nepopírá, Ïe se vstupem do nûkteré z
ãínsk˘ch bank to bude sloÏité. „Ani
nejvût‰í bankovní domy svûta zde nemají
nûjaké v˘znamnûj‰í podíly,“ ﬁekl.
Ekonomiãtí experti v‰ak pﬁi náv‰tûvû
upozorÀovali i na nebezpeãí ãínsk˘ch
investic. Riziko podle nich spoãívá v tom,
Ïe âíÀané obãas dûlají to, Ïe koupí firmu,
za pár let ji zavﬁou a technologii si
odvezou. ZboÏí pak dál vyrábûjí s niÏ‰ími
náklady v âínû.
Premiér Wen Ëia-pao je povaÏován mezi
místními komunistick˘mi ‰piãkami za
umírnûnûj‰ího politika. S Jiﬁím
Paroubkem hovoﬁil i o embargu, které
uvalila Evropská unie na v˘voz zbraní do
âíny. âíÀané by byli rádi, kdyby Evropa
tento zákaz zru‰ila. Podle diplomatick˘ch
zdrojÛ reagoval premiér Paroubek slovy,
Ïe EU embargo nezru‰í, dokud se v âínû
nezlep‰í dodrÏování lidsk˘ch práv.
***

Poprava Horákové - pomalá
vraÏda
Brno-mfd/(gag, san)-Milada Horáková,
odváÏná politiãka popravená v
zinscenovaném procesu komunisty pﬁed
pûtapadesáti lety, pﬁed svou smrtí silnû
trpûla. Její umírání trvalo totiÏ témûﬁ ãtvrt
hodiny. Z nejnovûj‰ích zji‰tûní historikÛ
vypl˘vá, Ïe na ‰ibenici nezemﬁela rychl˘m
zlomením vazu, ale pomalu se udusila.
„O jejích posledních chvílích víme uÏ
pomûrnû dost. Mnohé dosud nebylo
zveﬁejnûno. Napﬁíklad nelidsk˘ scénáﬁ i
zpÛsob provedení popravy du‰ením,“ ﬁíká
Ale‰ K˘r, kter˘ poslední minuty Ïivota
Horákové zmapoval. Podle nûj dostala
odsouzená ‰krtidlo a katÛv pomocník tahal
lanem za její spoutané nohy, aÏ ji udusil.
„·lo o mimoﬁádnû tr˘znivou smrt,“ ﬁekl
K˘r. Od zahájení popravy po okamÏik, kdy
lékaﬁ konstatoval smrt, uplynulo témûﬁ ãtvrt
hodiny.
***

Kniha Josef âermáka

It All Began with
Prince Ruppert
he Story of Czechs and Slovaks
in Canada
vy‰la v roz‰íﬁeném a doplnûném
vydání: 453 stran, 343
fotografií, rejstﬁík osob a
institucí 4,500 jmen, rejstﬁík
míst kolem 500.
Cena $ 38.00 plus po‰tovné.
Objednávky laskavû za‰lete
po‰tou na Anna Otypka,
11 Antrim Crescent, # 1211,
Toronto, ON, M1P 4P3;
telefonicky: (416) 412- 0940;
emailem otypka@sympatico.ca.
1521-14

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330
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Sklo s vlastní historií
(a historie s vlastním sklem)
Pokud obûtujete ten ãas a vypravíte se do obchodního domu The Bay v centru
Toronta, a pﬁekonáte nûkolikero bariér v podobû koupûchtiv˘ch turistÛ ze v‰ech
koutÛ svûta, a koneãnû se zastavíte aÏ v pátém patﬁe této budovy, budete
odmûnûni. Ne, není to tip na novou hru obchodního giganta, ale docela prosté
pozvání. âeká vás odmûna v podobû sklenûné oázy hrající v‰emi moÏn˘mi
barvami, tﬁpytící se ve svûtlech kﬁi‰Èálu i v roztodivn˘ch fantazijních variantách
sklenûné hmoty stejnû pohádkovû jako v klasickém vyhotovení, vytvoﬁeném ohnûm
a lidsk˘m dechem.
Jak se zrodila tato v˘stava? Sklenûnou nádheru obdivoval na sv˘ch cestách
prezident a Chief Executive Officer of Hudson’s Bay Company George Heller, kter˘
nav‰tívil na devûtadvacet skláﬁsk˘ch provozÛ a usoudil, Ïe âesko má svûtu co
nabídnout, jen zaãít prezentovat. Náhoda dala dohromady tuto skvûlou my‰lenku
s kanadskou reprezentantkou známé ãeské firmy Adast Dagmar Benedik, která je
stejného názoru uÏ velice dávno. Jen to chtûlo realizovat. Podrobnostmi se uÏ dnes
nebudu zab˘vat. Je tﬁeba v‰ak doplnit, Ïe v˘tvarnû pojala prostory a exponáty v nich
úspû‰ná grafiãka Zuzana Hahnová. Dále pan Heller rozhodl, Ïe prostory v pátém
patﬁe domu, doposud slouÏící ãemukoliv, budou upraveny a Ïe se tak na dosud
nevídanû dlouhou dobu - od 1. dubna do 9. srpna, promûní ve v˘stavu sklenûné
krásy. A dokonce i s moÏností zakoupit si exponáty. My‰lenkou zaãala Dagmar
Benedik, která od dob, co si vlastnû pamatuje, je obdivovatelkou skla - umûleckého
zejména - doslova Ïít. Chová nesmírnou úctu ke v‰emu, co z rukodûlné dílny
pochází. Koneãnû sama ví, jakou takové v˘robky mají hodnotu. Svoje soukromí totiÏ
sdílí mj. i s tkalcovsk˘m stavem, na kterém pﬁirozenû umí tkát. Ov‰em kdyÏ hovoﬁí
o skle, víte, Ïe hovoﬁí pﬁedev‰ím o umûní. O umûní a o fantazii a profesionalitû
designérÛ a ﬁemeslnosti foukaãÛ ãi rytcÛ. A také o historii. ProtoÏe stejnû jako
v‰echno kolem nás, má i sklo svou historii, a historie své sklo.
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Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT
je opût k dostání v Liquor Stores

Dagmar Benedik

A tak to v‰echno zaujetí z v˘stavy A Touch of Glass na vás pﬁi vstupu do interiérÛ
v onom pátém patﬁe obchodního domu d˘chne. Zprvu se vám chce pobíhat, abyste
tu nádheru staãili jedin˘m pohledem absorbovat. Posléze ale pochopíte, Ïe to není
moÏné a Ïe ve‰kerá snaha se nesetkává s úspûchem, protoÏe co krok, to nová
podívaná, to nov˘ námût, jiná technologie, jin˘ pﬁíbûh. A najednou si uvûdomíte, Ïe
nechcete o nic z toho pﬁijít, a Ïe dokonce chcete i tûch pár slov, dokumentujících
vlastní Ïivot kaÏdého toho vystaveného kousku, vstﬁebat a nechat se motivovat tím,
Ïe si to doma je‰tû dohledáte v chytr˘ch knihách.
Jeden v˘robek pﬁedhání druh˘, ale kaÏd˘ je jin˘ - a tak se necháte inspirovat sklem
z podnikÛ AG Svoboda, Astera, Egermann, Rückl Crystal, Preciosa, a umûleck˘mi
- jak jinak - v˘tvory v˘tvarníkÛ Jiﬁího ·uhájka a Radka Stehlíka. A je‰tû jednou
kuriozitou v˘stava Ïije: mlad˘mi v˘tvarníky vytvoﬁené sklenûné ‰perky - pocházejí
z dílny 12letého Tomá‰e a 14leté Zuzany Aligerov˘ch. A víte, Ïe patﬁily k tûm
exponátÛm, na které se také soustﬁedil Ïiv˘ zájem obdivovatelÛ skla?
A to v‰echno tam tone v objetí obrazÛ vûhlasného malíﬁe ãeského pÛvodu Jiﬁího
Kaysera, které v té likotavé podmanivosti tvoﬁí neuvûﬁitelnû svûÏí a v‰erozmûrn˘
dech. Ano, to je to, co po chvíli cítíte, kdyÏ si sednete na okraj toho prostoru a máte
v‰echno takﬁíkajíc jako na dlani: sklo d˘chá a obrazy se na vás dívají. Pﬁi tro‰ce
fantazie si dokonáte dûj: pﬁedstavíte si lidi kolem sváteãního stolu, baroknû
vy‰perkované dámy s malovan˘mi poháry v rukou. Stejnû ale i moderní spoleãnost,
která zná hodnotu této práce a o ni umí obohatit varianty svého Ïivota: stolovat s
pûkn˘m sklem, pít z brou‰ené skleniãky, tû‰it se z li‰tovaného poháru, lazurované
vázy, smaltované mísy, ãi ze dÏbánku z ledovaného skla...
Napadlo mû, Ïe by snad nebylo na ‰kodu si o nûkter˘ch tvÛrcích a sklárnách v
âesku nûco povûdût. PﬁiblíÏit si jejich historii, tradici i souãasnost. TakÏe, o tom zase
pﬁí‰tû. Dnes vám jen s vﬁelou upﬁímností nabízím vydat se za tou krásou a nechat
se uná‰et vlastní fantazií. V˘stava potrvá do 9. srpna a vstupné se nevybírá.
(Pokraãování pﬁí‰tû.)
Vûra Kohoutová

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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Kanadsk˘ film na festivalu v Karlov˘ch Varech

SLOVAKOTOUR

Leto‰ní 40. roãník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude doposud
nejvût‰í pﬁehlídkou kanadského filmu v âeské republice. Na festivalu se pﬁedstaví
rekordních 16 kanadsk˘ch filmÛ, mezi nimi napﬁíklad MÛj Ïivot s otcem (La Vie avec
mon pére) Sébastiena Rose v SoutûÏní sekci nebo snímek Kde je pravda (Where
the Truth Lies) Atoma Egoyana v sekci Horizonty. Kanadská reÏisérka Ruba Nadda
(Sabah) je ãlenkou mezinárodní poroty, reÏisér a scénárista Gary Burns má svoji
retrospektivu v sekci Fórum nezávisl˘ch a festival nabízí vÛbec poprvé sekci
Zaostﬁeno na kanadsk˘ film. V kanadské, témûﬁ dvacetiãlenné delegaci nebudou
chybût reÏiséﬁi Atom Egoyan a jeho Ïivotní partnerka - hereãka Arsinée Khanjian,
Sébastien Rose, Trent Carlson ãi Chris Abraham, hereãky Sarah Polley, Joely
Collins a herec Raymond Bouchard. „Pﬁedpokládáme, Ïe Karlovy Vary budou pro
kanadské tvÛrce i firmy pﬁínosné jak z hlediska zviditelnûní, tak z hlediska obchodního
a strategického,“ uvedl Danny Chalifour, ﬁeditel mezinárodních aktivit a rozvoje z
Telefilmu Canada, coÏ je federální instituce, která má za úkol podporovat kanadsk˘
film a mezinárodní filmové koprodukce. „S touto zatím nejvût‰í pﬁehlídkou filmÛ má
kanadská delegace obrovskou pﬁíleÏitost získat nové diváky a pﬁispût k propagaci
kanadské kultury na mezinárodní scénû,“ dodal Danny Chalifour. www.mffkv.cz
Kanadská mozaika

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

PlzeÀ do ligy
PRAHA-právo-Viktoria PlzeÀ nahradí
odstoupiv‰í Drnovice v nejvy‰‰í fotbalové
soutûÏi. „Pﬁijali jsme nabídku svazu, zb˘vá
jen doladit detaily,“ ﬁekl v˘konn˘ ﬁeditel
klubu Radomír Havel.
„PlzeÀ má v‰echny pﬁedpoklady hrát první
ligu, uÏ jde jen o formality,“ dodal ﬁeditel
oddûlení profesionálního fotbalu âMFS
Ivo Lubas. „Máme licenci na druhou ligu,
jde jen o to ji pov˘‰it na první. V pondûlí
pﬁijede licenãní manaÏer R˘znar, aby
ovûﬁil pár detailÛ. Není Ïádn˘ zásadní
problém, kter˘ nedokáÏeme vyﬁe‰it,“
doplnil Havel.
Do první ligy definitivnû chce i nováãek z
Jihlavy, vedení FC Vysoãina na valné
hromadû rozhodlo, Ïe mezi elitu vstoupí,
i kdyÏ to znamená zv˘‰enou
ekonomickou zátûÏ. „Pﬁepu‰tûní soutûÏe
jsme zamítli. Jednáme se sponzory a do
úter˘ musíme dodat podklady pro udûlení
licence, pﬁiãemÏ Ïádáme o v˘jimku,
abychom umûlé osvûtlení nemuseli mít
hned na startu podzimu,“ uvedl ﬁeditel
klubu Zdenûk Tulis.
***

Join Marketa Slepcikova host of TV Zaber
for

THE BEST
OF THE CZECH
AND SLOVAK REPUBLIC
****************************************************************

15 Days / 14 Nights
Karlovy Vary – Plzen – Cesky Krumlov
Bratislava – Olomouc – Prague
August 7 – 21, 2005
from $3879 cdn.
plus tax, per person, double occupancy

NO

Sparta zaãíná v Plzni,
Slavia hostí Jihlavu

**********************************************
For more information call:
Nitra Travel, 662 Queen Street West, Toronto, Ontario M6J 1E5
(416) 504-3800 Toll free: 1-800-825-7577
Fax: (416) 504-8186
e:mail nitratravel@yahoo.ca info@nitratravelgroup.com

TF

OR
South America
R
Amazing OfferEofPTwo for One and Free Air
5 Oceanic Cruise
RO Line Insignia
Buenos Aires toDValparaiso
January 18 to February
UC2/2006
T
ION
From $3778
TICO # 2631380

#

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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Praha-právo-První i druhá liga byly
vylosovány
podle
takzvan˘ch
Fronãekov˘ch tabulek a na základû
poÏadavkÛ klubÛ
V pátek byly v Praze rozlosovány obû
nejvy‰‰í fotbalové soutûÏe. Gambrinus
liga zaãne v sobotu 6. srpna a skonãí aÏ
v prosinci.
„Vzhledem k mistrovství svûta v Nûmecku
odehrajeme na podzim ‰estnáct, a pokud
to poãasí dovolí aÏ sedmnáct kol.
Vyblokovan˘ je i termín baráÏí o postup
na MS, kter˘ mÛÏeme rovnûÏ pﬁípadnû
vyuÏít,“
ﬁekl
ﬁeditel
oddûlení
profesionálního fotbalu âMFS Ivo Lubas.
Kluby mûly moÏnost v dostateãném
pﬁedstihu zaslat svoje poÏadavky, aby
se napﬁíklad v jednom regionu nese‰lo
více zápasÛ ve stejném termínu a bylo
pﬁihlédnuto i k druholigov˘m rezervám.
O televizních zápasech se bude teprve
jednat. TV Nova bude zaãínat v sobotu
od 14.55 h, TV Prima v pondûlí opût v
16.40 h. V hotelu Praha byly ocenûny i
nejlep‰í t˘my obou profesionálních i
nejvy‰‰ích dorosteneck˘ch soutûÏí a
Sigma Olomouc si odvezla pohár jako
nejslu‰nûj‰í prvoligov˘ t˘m.
„Na základû tûchto poÏadavkÛ poãítaã
vygeneroval ãísla a podle tabulek
profesora Dalibora Fronãeka byla soutûÏ
vylosována. Pochopitelnû v‰echny
poÏadavky nelze splnit na sto procent,
ale z více neÏ devadesáti bylo vyhovûno.

Nikomu se nestane, Ïe by hrál tﬁi utkání
za sebou doma nebo venku,“ dodal
Lubas.
V prvním kole tak bude hrát mistr z Letné
u nováãka v Plzni, Slavia hostí dal‰ího
nováãka z Jihlavy a tﬁetí nováãek z Mostu
pﬁivítá sousedy z Teplic. Derby SlaviaSparta pﬁipadlo na ﬁíjnové 10. kolo.
Pﬁedkolo Poháru âMFS v ãervenci
***

Artmedia Bratislava
futbalov˘m majstrom SR
BRATISLAVA 12. júna (SITA) - Futbalisti
Artmedie Bratislava sa po remíze na pôde
MFK RuÏomberok (2:2) stali celkov˘mi
víÈazmi aktuálneho roãníka CorgoÀ ligy
2004/2005. MuÏstvo z pravého brehu
Dunaja má jedno kolo pred koncom
súÈaÏe uÏ nedostihnuteºn˘ sedembodov˘
náskok pred druhou Îilinou.
Artmedia je iba piatym slovensk˘m
klubom v histórii samostatnej slovenskej
futbalovej súÈaÏe, ktor˘ si dokázal
vybojovaÈ titul. ·tyri ligové primáty má na
svojom konte v súãasnosti druholigov˘
Slovan Bratislava, tri posledné roãníky
kraºovali pod Tatrami hráãi M·K Îilina a
po dva tituly získali futbalisti Interu
Bratislava a 1. FC Ko‰ice.
35. kolo: ZTS Dubnica - FC Rimavská
Sobota 3:0, MFK RuÏomberok - Artmedia
Bratislava 2:2, Inter Bratislava - Spartak
Trnava 1:1. AS Trenãín - M·K Îilina 2:1
Matador Púchov - Dukla Banská Bystrica
0:0.
36. kolo: Dukla Banská Bystrica - MFK
RuÏomberok 2:1, M·K Îilina - Inter
Bratislava 7:3, Spartak Trnava - ZTS
Dubnica 1:0, Artmedia Bratislava - AS
Trenãín 6:1 FC Rimavská Sobota Matador Púchov 3:3
Koneãná tabuºka
1. Artmedia
2. Îilina
3. Bystrica
4. Dubnica
5. Trnava
6. Púchov
7. RuÏomberok
8. Trenãín
9. Inter
10. R. Sobota

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

20
19
13
13
12
12
11
12
9
7

12
8
13
12
10
10
10
7
11
11

4
9
10
11
14
14
15
17
16
18

64:28
73:34
45:38
42:43
39:37
31:43
50:57
36:50
37:60
30:57

72
65
52
51
46
46
43
43
38
32

Karlovy Vary
moÏnost pronájmu pokoje s
moderním prislu‰enstvím blízko
lazeÀské ãtvrti, $17 za osobu a
za den. Pro více informací
volejte, prosím: 011 420 353
951 122. Reference mozná.
1522-14

History
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Cesta na jihozápad
(Vzpomínka na bájeãné ãasy)
(7)
Ukazuje se, Ïe nejzajímavûj‰í ãást
v˘letu máme za sebou. Cesta dálnicí
ã.89 na v˘chod neposkytuje mnoho
pozoruhodného. V˘jimkou je jen to
jediné místo v USA, kde se protínají
hranice ãtyﬁ státÛ… Nového Mexika,
Arizony, Utahu a Colorada.
Na‰e automobily nejeví známky hrozící
poruchy. Kocourek PunÈa je jiÏ zbaven
ledového obloÏení a má se k svûtu.
Po pﬁespání v Pegosa Spring vjíÏdíme
znovu do hor. Colorado Springs,
lyÏaﬁské stﬁedisko, pÛsobí v tu dobu
smutnû a opu‰tûnû. Denver, hlavní
mûsto Colorada se mi líbí svojí
umírnûnou moderností a hezk˘mi
mrakodrapy.
Den nato projíÏdíme Nebraskou, státem
povût‰inû rovinat˘m, míjíme Lincoln a
Omahu, odboãujeme na dálnici ã. 29 a
míﬁíme na Winnipeg. Sioux Falls,
Watertoven v JiÏní Dakotû, Fargo v
Severní Dakotû.
Na kanadské hranici chlapíkÛm se nûco
nezdá, musíme vyndat z kufrÛ
automobilÛ mnoho vûcí, aã v Duty Free
Shopu jsme nakoupili mnohem ménû
tovaru, neÏ pﬁipou‰tí regulace a
naﬁízení.
Pﬁed sam˘m cílem, domovem, na‰e
cesta je korunována explozí obstaroÏní
pneumatiky bez následkÛ na zdraví
osádky vozu. Ponûkud rozhoﬁãen
heveruji zatíÏen˘ vÛz a vymûÀuji
pneumatiku po‰kozenou za ponûkud
lep‰í rezervní. Obsah zavazadlového
prostoru chevroletu belair roãník 1963
neznamená koÏenou bra‰niãku a
spacáãek smotan˘ do úhledné roliãky.
KdyÏ jsme se louãili s Hugem a jeho
osádkou pontiaca, kdyÏ kocourek
PunÈa se kﬁepce rozbûhl ke stavení,
kdyÏ jsem nedlouho nato koneãnû
zaparkoval ná‰ automobil u na‰eho
pronajatého obydlí, bylo pût hodin
odpoledne a jeho majitel, Ïoviální
podsadit˘ Ital v té chvíli pﬁed ním, ﬁekl:
-Ah ...where have you been?odpovûdûl jsem: -In the United States
of Amerika!-Very good,- pravil a odcházeje, kynul
mi na rozlouãenou.
A já si zapsal údaje tachometru a v
úÏasu zjistil, Ïe na‰e trasa byla dlouhá
5,822 mil, tedy 9,315 ãesk˘ch kilometrÛ.
Konec
Vladimír Cícha -Vancouver
***

Rosti
Brankovsky
Associate Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky 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

MÛÏete volat
kamkoliv do

âeské republiky za pouh˘ch 0,06 dol./min.
na Slovensko za pouh˘ch 0,11 dol./min.
Pozor telefonní ãíslo bylo zmûnûno:

416-777-5050
* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu
* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* V˘hodnûj‰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: 1-800-567-8040, Fax: 416-363-0143
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Pardubick˘ sbor reprezentuje Evropu jako jedin˘
Poprvé bude zpívat i pro nás
Vysoko‰kolsk˘ umûleck˘ soubor Pardubice, jehoÏ tradice naãítá letos jiÏ pûtapadesát˘ rok, si budeme mít moÏnost poslechnout také u nás v Kanadû. Smí‰en˘ sbor,
jehoÏ zakladatelem a prvním sbormistrem byl dirigent doc. ing. Vlastislav Novák, CSc., mj. dirigent svûtoznámého dûtského sboru Iuventus Cantans, se vypracoval
aÏ na ‰pici sborové elity nejen doma, ale i v zahraniãí. Posledních dvanáct let pracuje soubor pod umûleck˘m vedením Jiﬁího KoÏnara, absolventa pardubické
konzervatoﬁe, jehoÏ oborem byly varhany a dirigování. Díky skvûlému a nev‰ednímu repertoáru je VUS Pardubice ﬁazen do kategorie ojedinûl˘ch tûles, které kromû
klasick˘ch dûl uvádí také soul, jazz, písnû z muzikálÛ, gospel, scénickou a pﬁekvapivû i alternativní hudbu. VyuÏívá vlastního stylového instrumentálního doprovodu,
ãímÏ zvy‰uje svou nenapodobitelnost. Doma jej znají posluchaãi z koncertÛ Komorní filharmonie Pardubice stejnû jako Filharmonie Hradec Králové ãi symfonického
orchestru JAMU Brno. V zahraniãí pak náv‰tûvníci festivalÛ kupﬁ. italského Arezzu, nûmeckého Rottenburgu am Neckar anebo francouzského Belfortu. Nu a teì k
seznamu hostujících zemí pﬁib˘vá i Kanada.
Pûveck˘ sbor se totiÏ kvalifikoval na úãast
Festival 500 Sharing the Voices v St.
John’s v Newfoundlandu. Tradice tohoto
jedineãného
umûleckého setkání
sborov˘ch pûvcÛ, se pí‰e od kvûtna 1997.
To se totiÏ právû tehdy slavilo 500. v˘roãí
poãátku tamního rybolovu. Zda skuteãnû
pravdûpodobnû benátsk˘ rodák John Cabot
- pÛvodním jménem Giovanni Cabota
(1474-1557), dorazil 2. kvûtna 1497 ve své
lodi na bﬁehy Newfoundlandu, není uÏ
dnes podstatné. Podstatné ale je, Ïe tehdy
zapoãat˘ rybolov je obÏivou tamních
obyvatel aÏ dodnes.

Letos se festival koná v dobû od 3. do 10.
ãervence. Je to unikátní kulturní pﬁíleÏitost
k demonstrování a oslavû toho, co pﬁes
odli‰nost lidí na celém svûtû spojuje, silou
zpûvu.
Na‰i pûvci jiÏ od chvíle, kdy 1. ãervence
nastoupí v Praze do letadla, proÏijí aÏ do
17. ãervence, kdy odlétají zpût do Prahy,
doslova koncertov˘ a turistick˘ maratón.
První dny pobytu v Kanadû se o nû postará
montrealská Beseda, âeské a slovenské
kulturní a folklorní centrum v Kanadû, jejíÏ
ãlenové zavítají s hosty také do hlavního
mûsta Kanady.

PraÏské hudební slavnosti 2005
Pod zá‰titou ministra kultury âeské republiky Pavla Dostála a primátora hlavního mûsta
Prahy Pavla Béma
2. roãník, 22. ãervence - 13. srpna 2005
Rudolfinum, Dvoﬁákova síÀ / Kostel Matky BoÏí pﬁed T˘nem (T˘nsk˘ chrám)
Pátek 22. 7. - Rudolfinum, 20.00 - Slavnostní zahajovací koncert
Symfonick˘ orchestr âeského rozhlasu, Antonín Kubálek (Kanada) - klavír
Jan ·tván - dirigent
Johannes Brahms: Klavírní koncert ã. 1 d moll, op. 15
Ludwig van Beethoven: Symfonie ã. 7 A dur, op. 92
Stﬁeda 27. 7. - T˘nsk˘ chrám, 20.00
Octopus Pragensia a Capella Rudolphina, umûleck˘ vedoucí Petr Danûk
Duchovní hudba vrcholné renesance
Benedictus, William Byrd, Jacobus Clemens von Papa, Michael Praetorius, Nicolaus Zangius,
Lodovico Viadana
âtvrtek 28. 7. - Rudolfinum, 20.00
TalichÛv komorní orchestr, Jana Bou‰ková - harfa
Tomá‰ Hanus - dirigent
Jan Kﬁtitel Krumpholtz: Koncert pro harfu a orchestr ã. 6
Georg Friedrich Händel: Hudba k ohÀostroji
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie C dur, KV 551, „Jupiter“
Sobota 30. 7. - Rudolfinum, 20.00
Moravská filharmonie Olomouc, Václav Hudeãek - housle
Petr Vronsk˘ - dirigent
Bedﬁich Smetana: Richard III.
Leo‰ Janáãek: Taras Bulba
Antonín Dvoﬁák: Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 53
Stﬁeda 3. 8. - T˘nsk˘ chrám, 20.00
Musica bohemica, umûleck˘ vedoucí Jaroslav Krãek
Maiestas Carolina
Jaroslav Krãek: M‰e D dur, Maiestas Carolina, Josef Krãek: Rex histrionum, Tﬁi písnû z
hoﬁick˘ch pa‰ijov˘ch her, Anonymní duchovní písnû
âtvrtek 4. 8. - Rudolfinum, 20.00
Filharmonie Bohuslava MartinÛ Zlín, Kateﬁina Váchová - klarinet
Jakub HrÛ‰a - dirigent
I‰a Krejãí: Serenáda pro orchestr
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klarinet a orchestr A dur, KV 622
Petr Iljiã âajkovskij: Symfonie ã. 4 f moll, op. 36
Sobota 6. 8. - Rudolfinum, 20.00
Severoãeská filharmonie Teplice, Václav Mácha - klavír
Tomá‰ Koutník - dirigent
Antonín Dvoﬁák: Karneval, pﬁedehra pro orchestr, op. 92
Maurice Ravel: Koncert pro klavír a orchestr G dur
Ludwig van Beethoven: Symfonie ã. 5 „Osudová“, op. 67
Stﬁeda 10. 8. - T˘nsk˘ chrám, 20.00
Nová âeská píseÀ, Vladimír Roubal - varhany, Z. Dvoﬁáková - soprán, R. Feiferlíková alt, L. ·ediv˘ - tenor, J. Sonnek - bas
Zdenûk Vimr - sbormistr a dirigent
Claudio Monteverdi: Pût madrigalÛ, Johann Sebastian Bach: Chorálové pﬁedehry „Alle
menschen müssen sterben“, BWV 643, „Jesu meine Freude“, BWV 610,
Antonín Dvoﬁák: M‰e D dur „LuÏanská“
âtvrtek 11. 8. - Rudolfinum, 20.00
PraÏská komorní filharmonie, Luká‰ Pospí‰il - violoncello
Michel Swierczewski (Francie) - dirigent
Antonín Dvoﬁák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104
Ludwig van Beethoven: Symfonie ã. 6 „Pastorální“, op. 68
Sobota 13. 8. - Rudolfinum, 20.00 - Závûreãn˘ koncert
Janáãkova filharmonie Ostrava, Romana Zieglerová - housle
Theodore Kuchar (USA) - dirigent
Johann Sebastian Bach: Toccata a fuga d moll, BWV 565 (úprava Leopold Stokowski)
Josef Suk: Fantazie pro housle a orchestr g moll
Antonín Dvoﬁák: Slovanské tance ã. 5, 3, 15
Leo‰ Janáãek: Sinfonietta pro orchestr

Pardubick˘ sbor z roku 2003

Festivalové vystoupení v St. John's je
ãeká v úter˘ 5. ãervence odpoledne, ve
ãtvrtek 7. veãer, a závûreãn˘ galakoncert
poﬁádan˘ v nedûli 10. 7. âas mezi tím
stráví vyjíÏìkou lodí a prohlídkou krásného
prostﬁedí, náv‰tûvami rÛzn˘ch workshopÛ
a koncertÛ sv˘ch kolegÛ z jin˘ch koutÛ
zemûkoule. Jen pro zajímavost, na festivalu
se sejdou ty nejlep‰í sbory z celého svûta,
ov‰em Evropu reprezentuje pouze sbor
pardubick˘.
Z ãirého fandovství ke sborovému zpûvu
se organizace na kanadské stranû ujal
Pavel Zeman, kterého nejspí‰e známe v
souvislosti s populární firmou Remoska.
Tato firma je souãasnû i hlavním sponzorem
pobytu pûvcÛ v Kanadû. Dále to jsou Nitra
Travel,
Slovakotour,
TransCom,
International Freight Forwarders Inc.,
Ministerstvo kultury âR, Mûsto Pardubice,
Hejtmanství Pardubice, âeska ambasada
v Ottawe a dalsi ãe‰tí sponzoﬁi. Prague
Deli se postará o obãerstvení nejménû na
tﬁech lokalitách, MoÏná vás bude je‰tû
zajímat , Ïe ubytován bude 40ãlenn˘ sbor
na kolejích Seneca College, kde je v úhradû
zahrnuta i snídanû. Nûkterá jídla si budou
obstarávat sami, k ãemuÏ vyuÏijí produkt
více neÏ vhodn˘ a bezpeãn˘ - samozﬁejmû
remosku. Nu a závûr pobytu bude patﬁit
náv‰tûvû Masaryktownu, kde jim spoleãnû
MMI a âSSK uspoﬁádají barbeque. To uÏ
ale bude nedûle dopoledne a po odpoledním
koncertu ve Willowdale je ãeká hned cesta
na leti‰tû a odlet domÛ. Milému ãtenáﬁi ani
nepﬁijde, kolik organizátorské práce se za
pobytem ãtyﬁiceti ãlenÛ pûveckého sboru
skr˘vá. Ale kaÏd˘, kdo jednou jedinkrát
mûl na starosti hostování kohokoliv, ví, Ïe
nejdÛleÏitûj‰í na tom v‰em je vstﬁícnost
partnerÛ, na které se obrací. Tady mûli
Pavel Zeman s Jitkou Hortonovou a pozdûji
i Brigita Hamva‰ová, která kolektiv o své
zku‰enosti a dûlnost obohatila, a v
Montrealu Viktor Vonka, ‰tûstí, Ïe se potkali
s lidmi, které spojuje vﬁel˘ vztah ke zpûvu.
Oãekávání v‰ech zainteresovan˘ch v‰ak
bude naplnûno aÏ v momentû, kdy se naplní
lavice kostelÛ pozorn˘mi posluchaãi pﬁíznivci tohoto kultivovaného vokálního
projevu. Pﬁijìte i vy a nechejte svá srdce
pookﬁát bezhraniãností tónÛ váÏné hudby.
MoÏná Ïe právû v tûchto momentech
nanovo oceníte v‰estrannost lidského hlasu
jako nástroje specifického rozmûru.
Zájemci o lístky a informace aÈ zavolají
Davidu Kingovi, tel. 416-225-2255 anebo
Pavlu Zemanovi.

VYSTOUPENÍ:
Stﬁeda 13. 7.: Kostel St. John the
Evangelist, Whitby, ON; Info: Pavel
Zeman, tel: 905-430-0844 (or 1-866-8503462)
âtvrtek 14.7.: Kostel sv. Václava ,
Toronto (Bloor W. & Dufferin Sts.) Info:
Rev. Libor ·vorãík, tel. 416-532-5272
Pátek 15.7.: Stamford United Church,
3855 St. Peter Ave., Niagara Falls, ON
Info: Marg Slinn, tel. 905-354-8841
Sobota 16.7.: âsl. Baptistick˘ kostel,
200 Annette St., Toronto Info: Pavel
Zeman, tel: 905-430-0844 (or 1-866-8503462)
Nedûle 17.7.: Willowdale United
Church, 349 Kenneth Ave., Toronto Info:
All the King’s Voices, tel. 416-225-2255

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

