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Křišťálová miska, asi z roku 1350, Metropolitní kapitula u sv. Víta, Fototéka Pražského hradu.

Foto: jg

Karel IV. a ptaãí chﬁipka
Zrovna v okamÏiku, kdyÏ jsem se chystal na v˘stavu
Karel IV. - císaﬁ z BoÏí milosti, probûhla sdûlovacími
prostﬁedky dlouho oãekávaná, ale za to blesková zpráva,
Ïe v jiné historické lokalitû - na Hluboké, poblíÏ âesk˘ch
Budûjovic byla objevena mrtvá labuÈ, která byla
nakaÏena virem H5. Sice se neví, jestli je to smrtelnû
nebezpeãn˘ vir H5N1, ale to není podstatné. Koneãnû
mizí podezﬁení, Ïe âR fal‰uje data a dlouho chystaná
opatﬁení se mohou zavést. Zatím tedy nedochází k
vybíjení drÛbeÏe, v obchodû KFC na Václaváku mûli
normální obrat a lidem chutnalo.
Ani já jsem se nenechal vyvést z míry a zamíﬁil jsem na
praÏsk˘ Hrad. V první ﬁadû je nutné si uvûdomit, Ïe se
nejedná o v˘stavu, která by mûla v Praze premiéru, ale
o v˘stvu, která se konala v New Yorku na sklonku
minulého roku. TudíÏ neãekal jsem od ní nûjakou
hloubku. Je zde 216 exponátÛ z 96 galérii, muzeí a
soukrom˘ch sbírek z 11 zemí svûta. Pokud chcete
skuteãnû vidût svûtové unikáty, tak je zde najdete jako
tﬁeba deska Smrti Panny Marie z Ko‰átek, zapÛjãená z
Bostonu, ãi Relikviáﬁ trnu z Kristovy koruny z Baltiomoru.
Pokud vás tyto vûci neoslovují více neÏ pﬁedmûty
reflektující dobu 14. a 15. století pak vás mnohem víc
osloví krásné gotické sochy ãi obrazy. Skuteãnou
lahÛdkou jsou staré kancionály, modlitební knihy, misály
a bible pocházející z té doby.
V ãem se 21. století zﬁejmû li‰í od století dvacátého je,

Ïe císaﬁ Zikmund není líãen jako li‰ka ry‰avá, ale jako
osvícen˘ panovník, kter˘ byl kulturním nástupcem a
dÛstojn˘m pokraãovatelem Karla IV. Dokonce zde
mÛÏeme spatﬁit i jeho podobiznu, narozdíl od Karla IV.,
kterého mÛÏeme vidût pouze na obrazu pﬁi klanûní
tﬁech králÛ.
Po období Jana Lucemburského, kdy se v âechách
tûÏko nalezl hrad, kter˘ by nebyl zastaven, najednou
âechy vzkvétaly. Z pohledu AngliãanÛ je v‰ak Jan
Lucembursk˘ vrcholem rytíﬁství. Panovník, kter˘ se
nechal pﬁivázat ke svému koni a skonãil Ïivot jako
hrdina v bitvû. Z uherského pohledu, je vrcholem císaﬁ
Zikmund a my jsme si zvolili jako nejvût‰ího âecha
Karla IV., panovníka, kter˘ umûl jako první ãíst a psát.
Málokdo ví, Ïe se vlastnû pÛvodnû jmenoval Václav,
jako jeho dva pﬁedchÛdci Václav II. a Václav III. a Ïe s
jménem Karel byl na ãeském trÛnu první a aÏ do
pﬁíchodu HabsburkÛ také posledním. Nikdo skoro neví,
Ïe nejslavnûj‰í mûsto, které se po nûm jmenuje nejsou
Karlovy Vary, ale Monte Carlo. V˘stava spí‰e seznamuje
s umûleck˘m odkazem dynastie LucemburkÛ a husitství,
které do této doby rovnûÏ patﬁí je zastoupeno pouze
jedním dokumentem a to je protestem ãesk˘ch pánÛ
proti odsouzení Mistra Jana Husa. Tento dokument byl
zapÛjãen univerzitou z Edinburghu.
Pﬁesto v dobû pﬁedvelikonoãní je tato v˘stava nûãím,
co nutí k zamy‰lení. Musíme si poloÏit otázku, kde je

podstata kﬁesÈanství, jaká to byla doba a bylo husitsví,
které zniãilo ﬁadu památek a které ve své pokleslé
formû dokonce zhanobilo na Zbraslavi ostatky syna
Karla IV. Václava jen nûãím negativním.
Vy‰el jsem ven. Na parkovi‰ti poblíÏ Hradu nûmeck˘
turista Èuknul do ãeského auta a pokou‰el se ujet.
Hlídaã parkovi‰tû ho zastavil a druh˘ na nûj volal:
„Vyﬁiì to s ním na férovku…“ Nerozumûl jsem, co to
znamená. Bylo mi v‰ak jasné, Ïe neb˘t Karla IV. a
husitÛ, nemáme ani dnes v sobû tolik sebevûdomí a Ïe
by ustra‰ení hlídaãi parkovi‰tû moÏná tohoto zloãince
nechali z místa ãinu ujet.
Patﬁíme jiÏ do Evropy i s ptaãí chﬁipkou, která koneãnû
dorazila do jiÏních âech. Jak˘ je to rozdíl proti roku
1960; Moje sestra, která ráda ãte staré dopisy, ãistû
náhodou objevila v psaní od tety RÛÏi následující
povzdech: …také nám pochcípaly v‰echny slepice. V
celém okolí o slepici nezavadí‰. Pr˘ to rozná‰ejí
hrdliãky… A pak, Ïe se doba nemûní. Tehdy to byla
lokální záleÏitost a dnes je to celosvûtov˘ problém.
Tehdy to ‰lo po‰tou dva dny a dnes o tom informuje
rozhlas v bleskové zprávû bûhem nûkolika minut.
MoÏná v‰ak, Ïe se s tímto zrychlením vzdálila i ta
vûãnost, o které hloubal Karel IV. Jak se bude jmenovat
v˘stava o na‰í dobû v bﬁeznu roku 2606, to pﬁenechme
budoucím generacím. Otázkou pro nás je, jestli tam
vÛbec bude, co vystavovat.
Ale‰ Bﬁezina - Praha
***
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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.: (289) 242-0635, Internet: http:/
/www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: P. Dolinsk˘.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko
a Rev, M. âajka. BohosluÏby 9:30 anglicky,
10:30 slovensky.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 14. a 23.4., 7.5. a 2.7.
2006 v 17 hod.

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 18.3. 2006 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 18. 3. 2006
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
19. 3. 2006 v 11:00

Toronto/Canada/USA
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Dopis âSSK pﬁedsedÛm parlamentních demokratick˘ch stran
VáÏení pánové pﬁedsedové,
obracíme se na Vás v pﬁedvolební dobû
jako pﬁedstavitele hlavních politick˘ch stran
âSSD, ODS a KDU/âSL v âeské republice.
S velk˘m zklamáním jsme pﬁijali zprávu,
kdyÏ 14. 10. 2005 Poslanecká snûmovna
v podstatû pro technické dÛvody zamítla
dlouho
pﬁipravovan˘
zákon
o
korespondenãní volbû. Tímto zamítnutím v
podstatû znemoÏnila velké vût‰inû krajanÛ
Ïijících a pracujících v zahraniãí, pro velké
geografické vzdálenosti se zúãastnit voleb.
JiÏ jsme byli Vámi informováni, Ïe v
pﬁedvolební dobû asi nebude moÏné, aby
se nûkdo z Va‰ich stran zúãastnil
pﬁedvolebních informaãních schÛzí,
alespoÀ v Ottawû, Torontû a Montrealu,
kde se voleb ãe‰tí obãané budou moci
pﬁímo zúãastnit.
Vzhledem k této situaci, na‰e organizace

bude iniciátorem alespoÀ toho, Ïe budeme
pﬁedvolební schÛze organizovat sami. Aby
jsme byli dobﬁe informováni, Ïádáme Vás
laskavû o zaslání Va‰ich volebních
programÛ a informací o Va‰ich kandidátech
v Jihoãeském kraji, kde ãe‰tí krajané v
zahraniãí budou moci volit. Za‰lete nám
alespoÀ tﬁi vyhotovení na v˘‰e uvedenou
adresu a snad také na zastupitelské úﬁady
v Kanadû pro informaci tûch, kteﬁí se o
volby budou zajímat.
Ve dnech 10. - 11. ãervna 2006 na‰e
organizace poﬁádá svÛj 58. kongres v
Edmontonu, Alberta. Uvítali bychom,
kdybyste nám poslali své zdravice k tomuto
kongresu, postaãí elektronickou formou
na v˘‰e uvedenou adresu.
Vzhledem k nadcházejícím volbám bychom
byli rádi, kdybyste nám sdûlili postoje sv˘ch
stran na tyto otázky:

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

1. dÛvody proã Va‰e strana byla proti nebo
se zdrÏela hlasování pﬁi závûreãném
hlasování o zákonû o korespondenãní volbû
a zároveÀ nám prosím sdûlte, co a kdy
udûláte proto, aby tento zákon byl co
nejdﬁíve schválen.
2. Ministerstvo vnitra má uloÏeno do 30.
záﬁí 2006 pﬁedloÏit vládû návrh novely
zákona ã. 40/1993 Sb., o nab˘vání a
pozb˘vání státního obãanství âeské
republiky. S novelou tohoto zákona jsme
seznámeni a v podstatû jí povaÏujeme za
pﬁijatelnou. Sdûlte nám prosím zda Va‰e
strany novelu tohoto zákona v navrhované
úpravû podpoﬁí aÏ bude projednávána
Poslaneckou snûmovnou.
3. âeská republika podepsala Opãní
protokol k Mezinárodnímu paktu o
obãansk˘ch a politick˘ch právech, kter˘
zakazuje jakoukoliv diskriminaci podle
obãanství. Jak víte aÏ do nedávna nebylo
moÏné pro ﬁadu lidí Ïádat o navrácení
ãeského obãanství, které bylo podmínkou
pro uplatnûní jejich restituãních nárokÛ.
Podle pﬁirozeného práva nemÛÏe b˘t
rozdílu mezi tûmi, kteﬁí své restituãní nároky
mohli uplatnit a tûmi, kteﬁí z rÛzn˘ch dÛvodÛ
v dobû úãinnosti restituãního zákona toto

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

Internet

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 17. záﬁí 2005 do ãervna 2006:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics,
61 Magnetic Drive, Unit 21

(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, 101 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

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

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

***
Kalendáfi

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
E-mailové adresy: Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

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

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

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

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

2. 4. (ne) 12:00-16:00
Velikonoãní trhy Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
2. 4. (ne) 17:00
Nocturna na Masaryktownu
Drew Jureãka Jazz Trio
***
8.4.2006 (so)
Buffet, Dinner, Dance
v Bohemian Banquet Hall
Waterdown
***
9. 4. (ne) 11:00
Velikonoãní trhy na Masaryktownu
***
22. 4. (so) 18:30
Jarní veselice
Farnost sv. Václava
***
5. 5. (pá) 20:00
6. 5. (so) 16:00 a 20:00
7. 5. (ne) 16:00
Lucerna
Nové divadlo
Joe Workman Auditorium
1001 Queen St. W.
***
6. 5. (so) 14:00-16:00
Pﬁedvolební schÛze
Hala kostela sv. Václava
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právo nemûli. Sdûlte nám prosím, zda se o
napravení této nerovnosti zasadíte,
vrácením úãinnosti zákona pro tyto
po‰kozené.
4. âeská vláda a ãe‰tí obãané v âeské
republice a v zahraniãí jsou zv˘‰enou
mûrou frustrováni neochotou kanadské
vlády v odstranûní kanadsk˘ch víz pro
ãeské obãany (a také obãany nov˘ch státÛ
EU), a tudíÏ nevízové reciprocitû.
Nedomníváme se, Ïe zavedení ãesk˘ch
víz pro kanadské obãany by problém
vyﬁe‰ilo. âeskému velvyslanci v Kanadû
jsme poslali právní rozklad ﬁe‰ení tohoto
problému, kter˘ byl rovnûÏ zaslán na MZV.
Argumentací ãeské strany s podporou EU
by mûla b˘t skuteãnost, Ïe po vstupu
nov˘ch státÛ vãetnû âeské republiky do
EU nemÛÏe obãan EU Ïádat o azylov˘
pobyt v jiné zemi EU, protoÏe by mu tento
pobyt byl odmítnut. Obdobnû Kanadû, i byÈ
není ãlenem EU, by mûlo b˘t sdûleno, Ïe
demokratické zemû EU jsou rovnocenné a
tudíÏ Kanada by tuto skuteãnost mûla
respektovat a vzít v úvahu. Na‰e
organizace v tomto smûru intenzivnû vyvíjí
a bude vyvíjet úsilí, které doufejme povede
k zdárnému konci.
5. Na‰e organizace vÏdy bojovala proti
diktátorsk˘m systémÛm fa‰ismu a
komunismu. Mnoho na‰ich ãlenÛ bojovalo
se zbraní ve spojeneck˘ch armádách a
mnoho na‰ich ãlenÛ bylo za vlády obou
ideologií perzekuováno a Ïaláﬁováno.
Souãasná Komunistická strana âech a
Moravy je nedemokratická, své minulosti
ani jména se nikdy nezﬁekla a je pro nás
neakceptovatelná. Sdûlte nám prosím zda
s na‰ím názorem souhlasíte a Ïe Va‰e
strana nikdy nebude s KSâM
spolupracovat, pﬁímo ãi nepﬁímo.
Dûkujeme Vám pﬁedem za zaslání Va‰ich
programov˘ch pﬁedvolebních materiálÛ a
informací, jakoÏ i za odpovûdi na v˘‰e
uvedené otázky. Rádi bychom Vás také
informovali, Ïe pﬁedseda na‰í organizace
Milo‰ ·uchma bude od 19. bﬁezna v âeské
republice a tak by se rád s Vámi osobnû
setkal a prodiskutoval s Vámi Va‰e volební
programy.
Pﬁejeme Vám mnoho úspûchÛ ve volbách.
Srdeãnû zdraví
Milo‰ ·uchma - pﬁedseda
Blanka Rohnová - místopﬁedsedkynû
***
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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

SOKOL TORONTO

âesk˘ konzulát
v Montrealu

vás zve na

Czech Consulate in Montreal

Velikonoãní trhy
Nedûle 2. dubna 2006
12:00 - 16:00 hod.

Hala kostela Sv. Václava
496 Gladstone Avenue, Toronto
Prodej kraslic, perníkÛ, bochánkÛ, beránkÛ, knih, video kazet, umûleck˘ch pﬁedmûtÛ a
mnoho dal‰ích zajímavostí
Pro dûti pﬁipravujem soutûÏ o nejhezãí vajíãko a “Easter Egg Hunt”!
************
Pronájem stolÛ pro prodej zboÏí a informace podá:

Prague Fine Food Emporium: (416) 504-5787
Hana Jurásková: (905) 838-2541
âSSK odboãka Hamilton vás zve na pﬁátelskou
jarní zábavu i tanec
BUFFET - DINNER - DANCE
8. dubna 2006
v

1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

âesk˘ konzulát
v Torontu
Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Honorary consulate
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.

Vstupenky 25 dolarÛ - k dostání od 15. bﬁezna 2006
Doporuãujeme rezervace dopﬁedu!
Tû‰íme se na Vás!
Pﬁipravujeme Eurobistro bufet pro velikonoãní nedûli!

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
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.
Ordinaãní
hodiny:
Úter˘: 10:00 -13:00
a pátek
10:00-13:00 a
15:00-19:00

Tel.: 533-0005
Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment
Ear Candling

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

Také nabízíme
Homeopatii, Yogu, Qikong,
Reflexologii, Reiki,
Akupunkturu atd.
Některé soukromé pojišťovny
kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
Business

ABE
Letáky, broÏury, tiskoviny.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca
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
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Pûvec a nádhern˘m basem
Pﬁedev‰ím je vynikajícím spoleãníkem.
Nemá zábrany smát se na celé kolo. A
vûzte, Ïe smích takového vynikajícího
basisty, jak˘m Zdenûk Plech opravdu je,
se pûknû rozléhá po okolí. Rád vypráví
rÛzné historky, záÏitky z cest a poznatky
z nov˘ch zemí. Jednodu‰e se s ním není
moÏné nudit. A dívá se vám pﬁi povídání
do oãí. A sleduje kaÏdé va‰e oka mrknutí,
jak vynikajícím je posluchaãem. AÈ s ním
sedíte i nûkolik hodin ve spoleãnosti,
stejnû se od nûj nedozvíte, Ïe si jej
povaÏují, Ïe si nûjakou tichou po‰tou
velké hudební domy o nûm pﬁedávají
informace.
Prostû o sv˘ch úspû‰ích nemluví.
Narodil se v Brnû a o zpûvu jako o
moÏnosti své budoucí kariéry nikdy jako
kluk neuvaÏoval. Ke zpívání jej pﬁivedla
taková zvlá‰tní cesta: chodil do lidové
‰koly umûní v Královû Poli v Brnû a uãil
se hrát na kytaru. „Hrál jsem na ni stra‰nû
dlouho a stra‰nû ‰patnû a paní uãitelka
Holíková, která mû hﬁe uãila, jednoho
dne povídá: “Pojì sem a nûco mi
zazpívej“, a pak navrhla: „Heleì,
nebudeme se radûji uãit zpívat? Ty té
kytaﬁe stejnû moc nedá‰ a v tom zpûvu
moc cviãit nemusí‰,“ tak jsem zaãal zpívat.
No a co se t˘ãe v˘bûru na umûleckou
‰kolu? Ani tehdy jsem o pûvecké kariéﬁe
neuvaÏoval. Jen jsem vûdûl, Ïe ta stﬁední
‰kola, která má matiku, chemii a fyziku,
není jednodu‰e pro mû. Hloup˘ jsem
nebyl, mûl jsem dobré známky, ale tyhle
vûdy mi nikdy nic neﬁíkaly. A tak jsem
hledal ‰kolu, která tuto trojici pﬁedmûtÛ
nemûla, a natrefil jsem na konzervatoﬁ.“
Konzervatoﬁ v Brnû ukonãil na v˘bornou
a odná‰el si cenu Jaroslava Kﬁiãky (18821969) pro nejlep‰ího absolventa. Je‰tû
jako student na JAMU, rovnûÏ v moravské
metropoli Brnû, se stal laureátem
mezinárodní pûvecké soutûÏe M. S.
Trnavského a finalistou prestiÏní soutûÏe
bel cantové soutûÏe Feruccio Tagliavini.
Nu a dále to zase zní jako vyprávûní

dítûte ·tûstûny. Pﬁeskoãme v‰echen ten
seznam pÛsobení mladého pûvce s
nádhern˘m zabarven˘m basov˘m
hlasem, protoÏe si jej “podávali” z ruky do
ruky, aÏ nakonec zakotvil v opeﬁe
Národního divadla v Praze. Mety, o které
sní mnoh˘ pûvec svÛj dlouh˘ umûleck˘
Ïivot, a mnohdy i marnû, dosahuje rodil˘
BrÀák ve sv˘ch osmadvaceti letech. A na
svém kontû má operní postavy rÛzn˘ch
charakterÛ, rÛzného období hudby a
rÛzn˘ch skladatelÛ, coÏ jenom
dokumentuje jeho - ﬁeknûme - umûleckou
zpÛsobilost b˘t zaﬁazen do seznamu
pûvcÛ svûtového formátu: zpíval v
Jakobínu A. Dvoﬁáka, postavu Vraha v
Macbethu Guiseppe Verdiho, zpíval
Kecala v Prodané nevûstû od Bedﬁicha
Smetany,
V moderní opeﬁe Nagano Martina Smolky
(k níÏ libreto napsal nám znám˘ Jaroslav
Du‰ek), zpíval roli kanadského útoãníka,
v souãasné dobû pracuje na postavû
Ramfise v Giuseppe Verdiho opeﬁe Aida,
v opeﬁe Tajemství B. Smetany ztûlesÀuje
postavu Maliny, jeho hlas se zaskví v
hlavní roli Dona Pasquala ve
stejnojmenné opeﬁe Gaetana Donizettiho
(a dovolím si parafrázovat umûlce, kter˘
o této roli ﬁíká, Ïe je “dost” velká - herec
vyjde na jevi‰tû v sedm a sleze z nûj v
jedenáct…není co dodávat).

Zdeněk Plech

Nelze vyjmenovat v‰echno, co jeho
kultivovan˘m mûkk˘m basov˘m hlasem
pro‰lo. To bychom museli hovoﬁit i o
koncertech jak na domácí, tak i na
zahraniãní pÛdû, a v‰imnout si pûveck˘ch
div, jakou je napﬁ. Eva Urbanová, s níÏ
natoãil CD. Mezi jeho dal‰í uznávané
nahrávky patﬁí také Pﬁíhody li‰ky
Bystrou‰ky (BBC) ãi Dvoﬁákovo Stabat
Mater (Sony Classical). Zdenûk Plech se
vedle koncertní ãinnosti a písÀové tvorbû
vûnuje i muzikálÛm. Sám je autorem
dvou: Marnotratn˘ syn a Kazatel, a oba
dva jsou motivovány historií a vírou. Mlad˘
umûlec se netají tím, Ïe je vûﬁící a Ïe jeho
domovskou je âeskoslovenská církev
husitská. Jeho pradûdeãek kdysi postavil
v Kﬁeãkovicích chrám Pánû, a to je‰tû
více rodinnou víru utuÏilo.
Má rozpracován jiÏ tﬁetí muzikál na motivy
Cyrana de Bergerac. “Kdysi jsem nemûl
problém skládat slova ve ver‰e a pﬁíbûhy,
a tak v tom pokraãuji dále. Mám tu v˘hodu,
Ïe mû nic netlaãí - ani ãas a ani peníze,
pí‰i si pro radost. Muzikál je pro mû
odpoãinek, taková Pandoﬁina skﬁíÀka.
Úãinkoval jsem také v Cats a moc mû to
bavilo. Ov‰em “doma” zÛstanu v opeﬁe…”
Znají jej v˘znamné orchestry a dirigenti v
Nûmecku, Francii, Maìarsku, ·panûlsku,
Japonsku a dnes uÏ i v Kanadû. V jeho
Ïivotû se úspû‰nû naplÀují dva vrcholy
jeho tuÏeb - tím jedním jsou pozvání na
svûtová jevi‰tû operních domÛ a tím
druh˘m je angaÏmá v Národním divadle
v Praze, ke kterému chová Zdenûk úctu
aÏ posvátnou: “Myslím si, Ïe je to pro
âecha velká pocta, bohuÏel kult
praÏského Národního divadla v âechách
uÏ zaniká, a to je ‰koda.” KdyÏ se jej
zeptáte, ve které zemi se mu líbí nejvíce,
nezaváhá - je to ta jeho rodná. V‰ude se
rád podívá, chvíli pobude, ale domÛ se
vrací nejradûji.
Do Kanady pﬁicestoval ke konci prosince
loÀského roku a domÛ se vrátí aÏ na
Velikonoce. Dlouh˘ pobyt v cizinû bez

Petr ChudoÏilov: Morytát
Nejtypiãtûj‰ím znakem ·v˘carska myslím nejsou
bankéﬁi, hodináﬁsk˘ prÛmysl a krávy idylicky se
popásající na alpsk˘ch loukách, n˘brÏ cizinci.
Nepoãítám-li turisty, sezónní zamûstnance a uprchlíky,
kaÏd˘ tﬁetí chodec ubírající se helvétsk˘mi mûsty a
vesnicemi se narodil nûkde jinde. Zejména v mé
domovské Basileji, svûtu otevﬁeném mûstû na R˘nû,
není zrovna jednoduch˘m zadáním, najít zaruãenû
pravého ·v˘cara v originálním balení; tu a tam mívám
pocit, Ïe jsem koneãnû na náv‰tûvû v rodinû u
domorodcÛ, ale obvykle pak nûjakou náhodou
zaslechnu, Ïe s babiãkou v kuchyni se mluví maìarsky,
italsky nebo dokonce ãesky.
Zatímco vût‰inov˘ cizinec se pﬁekvapivû vysok˘m
procentem podílí na tvorbû ‰v˘carského národního
dÛchodu, oku mnohem patrnûj‰í men‰ina pﬁistûhovalcÛ
neménû pilnû pracuje na trvalém rÛstu obecné
kriminality. Îe nûkteﬁí obzvlá‰tû nadaní jedinci stihnou
obojí, dokládá následující pﬁíbûh kosovského Albánce,
kter˘ nedávno utloukl vlastní manÏelku sekerou. Pﬁed
soudem proti oãekávání nestanulo Ïádné divoké
balkánské zvíﬁe, n˘brÏ, vyjádﬁeno ústy oãitého svûdka
pomilovánihodn˘ pûtasedmdesátilet˘ pán. PÛvodnû
horsk˘ past˘ﬁ ovcí a analfabet, jehoÏ teprve na vojnû
nauãili napsat alespoÀ vlastní jméno, pﬁi‰el do ·v˘carska
v roce 1972. Bylo mu dvaaãtyﬁicet let. V zemi, kde
Psáno pro Hospodáﬁské noviny, oti‰tûno s vûdomím autora.

právû vrcholila konjunktura, pracoval nejdﬁíve na stavbû
silnic, pozdûji to dotáhl na pomocného zámeãníka v
továrnû. Za v‰ech okolností se vzornû staral o fyzicky
postiÏenou manÏelku a devût dûtí.
Nepﬁízniv˘ zvrat bûhu Ïivota zpÛsobil AlbáncÛv
‰estadvacetilet˘ syn. PﬁestoÏe se vyuãil lukrativnímu
ﬁemeslu autolak˘rníka, nikde nepracoval, dûlal dluhy a
tíhl k zloãinu. RodiãÛm, u nichÏ bydlel, drze odmítal
pﬁispívat na byt, pﬁestoÏe jinak Ïil nákladnû. Nyní jiÏ
penzionovaného starce, kter˘ musel po cel˘ Ïivot tûÏce
pracovat, aby uÏivil jedenáctiãlennou rodinu, mravnû
pobouﬁilo, Ïe jeho vlastní manÏelka se ve sporu postavila
proti nûmu a nedovolila, aby nezdárného syna vyhodil
z bytu. Za‰el do oddûlení UDùLEJ SI SÁM v blízkém
supermarketu a v˘hodnû koupil zlevnûnou sekeru.
Doma své Ïenû po pûtaãtyﬁiceti letech manÏelství zasadil
dvacet smrteln˘ch ran. U soudu mu pﬁitíÏilo, Ïe na
zákaznickou sbûrnou kartu si pﬁi koupi sekery ‰etrnû
nechal zaznamenat vynaloÏen˘ obnos. Bylo pr˘ tak
zﬁejmé, Ïe na váleãnou stezku nevyrazil v doãasném
pominutí smyslÛ, ale po zralé úvaze. Dostal tﬁináct
rokÛ, coÏ v jeho pﬁípadû znamená doÏivotí. Zniãila ho
potﬁeba neztratit vlastní identitu, anebo ho k zloãinu
dohnaly civilizaãní stereotypy, získané dlouholet˘m
pobytem v cizinû?
Duben 2005
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pﬁátel a blízk˘ch. Ov‰em za tu dobu zde
nastudoval role do tﬁí oper, které se v té
dobû odehrály. Ta první - WágnerÛv
Soumrak - svou premiéru mûla 30. ledna.
Velká melodická role knûze Orovesa v
Belliniho klasické opeﬁe Nora, ocenilo
obecenstvo vÛbec poprvé v milánské La
Scale v roce 1831 - v Torontû jsme ji
vidûli v premiéﬁe 30. bﬁezna. A koneãnû
ze zcela jiného soudku je postava vojína
v Bergovû Wojckovi. Role se v této opeﬁe,
pocházející z období dodekafonismum
ve 20. stol., ani nezpívají, ale mluví na
tónech, tzv. sprechgesang. Tato opera
mûla premiéru o den pozdûji. TakÏe pûvec
‰el v ãase pﬁíprav ze zkou‰ky na zkou‰ku.
Jak je pﬁíjemné vyslechnout zpûv ZdeÀka
Plecha, to uÏ poznali náv‰tûvníci
Nocturen zaãátkem bﬁezna a také ãlenové
Mozartovy spoleãnosti v Torontû, kde
zpíval o mûsíc pozdûji.
Nevím, jak by znûl jeho hlas s tenorov˘m
zabarvením. Nesmûjte se, pÛvodnû se
totiÏ na tuto dráhu usilovnû pﬁipravoval,
protoÏe v‰ichni pﬁedpovídali, Ïe bude
zpívat v „ jedné ﬁadû“ s tﬁemi slavn˘mi
tenory Carrerou, Domingem a
Pavarottim, které vÏdycky obdivoval.
JenÏe matiãka Pﬁíroda si zala‰kovala a
po mutaci nechala zrodit nového basistu:
„Tû‰il jsem se na mnoho tenorov˘ch rolí,
totiÏ ty nejkrásnûj‰í jsou napsány pro
tenoristy, ale jsem vdûãn˘ za to, ãím
jsem obdarovan˘...“
Talent, kter˘ mu dal pﬁedpoklady b˘t
zván na jevi‰tû, o kter˘ch se pûvcÛm v
jeho vûku jenom zdá, povaÏuje za dar
shÛry. Za nûco, co má za povinnost
opatrovat a podûlit se o to s ostatními.
A Jihomoravan je opravdu ãlovûk velkého
srdce.
Text a foto: Vûra Kohoutová
***

satellite

Entertainment
Pﬁedvolební diskuse
âSSK ve spolupráci s MMI poﬁádá
diskusní odpoledne, které se koná v
sobotu 6. kvûtna od 14 do 16 hodin v
sále kostela sv. Václava.
Program:
1. Souãasná politická a ekonomická
situace v âeské republice pﬁed volbami
2. Programy politick˘ch stran obecnû a
ve vztahu k zahraniãním âechÛm
3. Diskuse
***

Nabídka spolupráce
Jsme soukrom˘ vzdûlávací komplex a
pÛsobíme na Slovácku. Poskytujeme:
- stﬁedo‰kolské maturitní vzdûlání na
na‰í Soukromé stﬁední odborné ‰kole,
s.r.o. v denní formû studia i v dálkové
formû studia ve studijních oborech:
• Zahraniãní obchod
• Komerãní právo
• Poãítaãové elektronické systémy
Pokud máte zájem na spolupráci s námi,
doporuãujeme Vám seznámit se s na‰imi
www stránkami (www.vos.cz) a potom
vyuÏít v první fázi e-mailov˘ dotaz na
adresu epi@vos.cz, kde Vám odpoví a
následnû se s Vámi spojí: kancléﬁ, prof.
Ing. Imrich Rukovansk˘, CSc. nebo
prorektorka pro pedagogickou ãinnost,
Mgr. Iveta Matu‰íková.
MÛÏete také volat na ãíslo: 001-420 606
301 224.
***

Festival Smetanova Litomy‰l
Operní festival pod ‰ir˘m nebem se koná od
16. ãervna do 4. ãervence 2006. Na tomto
festivalu mÛÏete vidût opery Tajemství a
Rusalka. Zrovna tak i koncert amerického
tenoristy Neil Shicoffa. Program festivalu
naleznete na:
http://www.smetanaoperafestival.com/
prog_pr.php.

***
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Financial

Kanadsk˘ velvyslanec
do Zlat˘ch Hor
Kanadsk˘ velvyslanec v âR Bruce Jutzi
pﬁevzal osobní zá‰titu nad 4. roãníkem
Kubálkov˘ch klavírních kurzÛ. Pﬁislíbil to
starostovi Zlat˘ch Hor, kde se pravidelnû
tyto kurzy konají: Podrobnosti:
http://www.kubalekpianocourses.com
***

1-416

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

4,90 CDN $
3,74 CDN $
20,41 Kã
26,73 SK
1,17 CDN $
1,40 CDN $

Toronto Star - 25. 3. 2006

Omluva
V minul˘ch dvou ãíslech do‰lo k nûkolika
nepﬁesnostem v ãláncích Petra
ChudoÏilova. K pﬁeklepÛm do‰lo jednak
mojí nepozornosti, ale i díky tomu, Ïe
byly ‰patnû ãitelné faxy mezi Torontem a
Prahou a Ïe jeden text byl dokonce
diktován pﬁes telefon. Autorovi se tímto
omlouvám.
Ale‰ Bﬁezina
***

Vystavuje Jiﬁí Ladocha

âesk˘ malíﬁ Jiﬁí Ladocha se zúãastní
skupinové v˘stavy s názvem
ABSTRACT. V˘stava se koná od 1. dubna
do 30. dubna 2006 v galerii Lehmann
Leskiw Fine Art. Zahájení se koná 1.
dubna 2006 od 14 do 17 hodin. Galerie
se nachází na adrese: 626 Richmond St.
W (poblíÏ kﬁiÏovatky s Bathurst). Tel.:
416/922-1914.
www.lehmannleskiw.com
***

Montrealsk˘ divadelní soubor
PME opût v Ar‰e
30., 31. bﬁezna a 1. dubna v praÏském
divadle Archa opût vystoupí progresivní
kanadsk˘ divadelní soubor PME,
tentokrát s ãeskou premiérou nového
pﬁedstavení Families Are Formed
Through Copulation (Rodiny vznikají
kopulací). Montrealsk˘ soubor se v
pﬁedstavení svého umûleckého
vedoucího Jacoba Wrena ptá, jak˘ máme
vztah k rodiãÛm a zda má smysl pﬁivádût
dûti do dne‰ního zrychleného svûta popkultury. Provokativní pﬁedstavení se velmi
neformálním zpÛsobem vûnuje osobnímu
tématu rodiny a jejího vztahu k
souãasnému svûtu. PME pod vedením
Jacoba Wrena úspû‰nû posouvá hranice
souãasného divadla.
www.archatheatre.cz
Kanadská mozaika
***

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

20,42 Kã
28,69 Kã
76,62 Kã
23,80 Kã

âNB- 23. 3. 2006

PRAÎSKÉ
UZENÁ¤STVÍ
znovu otevﬁeno pod názvem

FINE FOOD EMPORIUM
Tak jak pﬁedtím, nabízíme vám
na‰e speciality: uzeniny, peãivo,
zákusky, knedlíky.
Domácí ãeská a slovenská jídla,
která mÛÏete konzumovat na
místû nebo zmraÏené odnést
domÛ.
Pﬁijímáme objednávky
k rÛzn˘m oslavám.
Otevﬁeno dennû, vãetnû nedûle!
Pondûlí-pátek: 7:30-19:00
Sobota: 7:30-18:00
Nedûle: 10:00-16:00
Informace a podrobnosti:

416/504-5787
638 QUEEN ST. W.
TORONTO, ONT. M6J 1E4

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

Model 2006 JETTA 2,5 L
Model 2006 JETTA 1,9 L
Model 2006 PASSAT 2,0 L
Model 2006 PASSAT 3,6 L

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809
E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com
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Election

Alena’s Hair Design
Unisex Kadeřnictví a holičství
1849 Yonge St., Toronto, Ontario
(Dental Building-Concourse level)

Tel.: 416/481-6570

March 30, 2006

VELVYSLANECTVÍ âESKÉ REPUBLIKY V KANADÉ
EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC IN CANADA
AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE AU CANADA
251 Cooper Str., Ottawa, Ontario, K2P 0G2 tel: 613/562-3875, fax: 613/5623878
e-mail: ottawa@embassy.mzv.cz http://www.czechembassy.org

Otevřeno: úterý-sobota 9:30-17:30

Pro nové zákazníky 20 % sleva

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

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
uvádí premiérovû komedii
reÏiséra I.Macharáãka

PODVRAËÁCI
Komedie líãící pﬁíbûh Ïivotních outsideru
v jakési malé obci, kde ãas má svÛj vlastní
rytmus, a kde svou “hluãnou” samotu
naplÀují kamarádstvím a spikleneckou solidaritou.
Mladistvá naivita a komické ambice stejnû jako
naopak letité tzv.zku‰enosti, banální opakované
marné snahy o zmûnu Ïivota a trable se Ïenami
to jsou momenty pﬁíznaãné pro hrdiny komedie,
která je vyprávûná s jemn˘m humorem a lehce
bizarní ironií.
Hrají R. Brzobohat˘, L. Kosteln˘,
O. Brancuzsk˘, A.Cónová, M. Hráská, V. âapka 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

OZNÁMENÍ
o dobû a místû konání voleb
do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR
Vedoucí zastupitelského úﬁadu âeské republiky v Ottawû, Kanada, podle § 15 odstavce
3 zákona ã. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu âeské republiky a o zmûnû a
doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen “zákon o
volbách”), oznamuje:
1. Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky se uskuteãní
•
ve ãtvrtek dne 1. ãervna 2006 od 14.00 hodin do 21.00 hodin a
•
v pátek dne 2. ãervna 2006 od 14.00 hodin do 21.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve zvlá‰tním volebním okrsku Ottawa je volební
místnost na velvyslanectví âeské republiky v Ottawû, 251 Cooper Street, Ottawa,
Ontario, Kanada, pro voliãe, kteﬁí mají bydli‰tû ve zvlá‰tním volebním okrsku Ottawa,
t.j. v územním obvodu zdej‰ího zastupitelského úﬁadu: Ontario (okresy Prescott and
Russell, Stormont Dundas a Glengarry, Ottawa-Carleton, Leeds a Grenville, Lanark,
Renfrew, Nipissing, Lennox a Addington a Frontenac), Alberta, Yukon, Northwest
Territories, Nunavut, New Founland a Labrador.
3. Místem konání voleb ve zvlá‰tním volebním okrsku Montreal je volební
místnost na generálním konzulátu âeské republiky v Montrealu, 1305 Avenue des Pins
Ouest, Montreal, Quebec, Kanada, pro voliãe, kteﬁí mají bydli‰tû ve zvlá‰tním
volebním okrsku Montreal, t.j. v územním obvodu zdej‰ího zastupitelského úﬁadu:
British Columbia, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island a Quebec.
4. Místem konání voleb ve zvlá‰tním volebním okrsku Toronto je volební
místnost na generálním konzulátu âeské republiky v Torontu, 2 Bloor Street West,
Suite 1500, Toronto, Ontario, Kanada, pro voliãe, kteﬁí mají bydli‰tû ve zvlá‰tním
volebním okrsku Toronto, t.j. v územním obvodu zdej‰ího zastupitelského úﬁadu:
Ontario (okresy Algoma, Brant, Bruce, Chatham-Kent, Cochrane, Dufferin, Durham,
Elgin, Essex, Greater Sudbury, Grey, Haldimand, Haliburton, Halton, Hamilton,
Hastings, Huron, Kawartha Lakes, Kenora, Lambton, Manitoulin, Middlesex,
Muskoka, Niagara, Norfolk, Northumberland, Oxford, Parry Sound, Peel, Perth,
Peterborough, Prince Edward, Rainy River, Simcoe, Sudbury, Thunder Bay,
Timiskaming, Toronto, Waterloo, Wellington, York), Manitoba a Saskatchewan.
5. Hlasování bude umoÏnûno voliãi, kter˘ má bydli‰tû mimo území âeské republiky,
zapsanému do zvlá‰tního seznamu voliãÛ vedeného zdej‰ím zastupitelsk˘m úﬁadem
(§ 6 zákona o volbách), a voliãi, kter˘ pﬁedloÏí voliãsk˘ prÛkaz a prokáÏe svou
totoÏnost a státní obãanství âeské republiky.
6. Voliã bude zapsán do zvlá‰tního seznamu voliãÛ na základû jeho písemné
Ïádosti, doloÏené originálem, popﬁípadû ovûﬁenou kopií dokladÛ potvrzujících jeho
totoÏnost, státní obãanství âeské republiky a bydli‰tû v územním obvodu zdej‰ího
zastupitelského úﬁadu. Îádost o zápis do zvlá‰tního seznamu voliãÛ musí b˘t zdej‰ímu
zastupitelskému úﬁadu doruãena nebo pﬁedána nejpozdûji 40 dnÛ pﬁed prvním dnem
voleb (§ 6 odst. 5 zákona o volbách), tj. nejpozdûji dne 23. dubna 2006 do 16.00
hodin. Zápisem do zvlá‰tního seznamu voliãÛ bude voliã automaticky vy‰krtnut ze
stálého seznamu voliãÛ vedeného obecním úﬁadem pﬁíslu‰n˘m pro místo trvalého
pobytu voliãe.
7. Obãané, kteﬁí poÏádali o zápis do zvlá‰tního seznamu voliãÛ vedeném pﬁi ZÚ
Ottawa nebo GK Montreal pﬁi posledních parlamentních volbách v roce 2002 a
nepoÏádali v mezidobí o vy‰krtnutí, se jiÏ znovu zapisovat nemusejí. Pﬁesto
doporuãujeme, aby si alespoÀ telefonick˘m dotazem ovûﬁili, zda jsou v seznamu
skuteãnû uvedeni, pﬁípadnû u kterého úﬁadu jsou registrováni. S ohledem na otevﬁení
GK Toronto souãasnû sdûlujeme, Ïe voliãi registrovaní u ZÚ Ottawa spadající do
volebního okrsku Toronto budou pﬁevedeni do seznamu vedeného u tohoto úﬁadu a o
této skuteãnosti budou individuálnû informováni.
8. Voliãi, kteﬁí jsou vedeni ve volebním seznamu jednoho z volebních okrskÛ v
Kanadû, av‰ak z nûjakého dÛvodu budou chtít volit u úﬁadu jiného (aÈ jiÏ v Kanadû nebo
v âeské republice), poÏádá úﬁad, u nûhoÏ je v seznamu veden, o vydání voliãského
prÛkazu, na jehoÏ základû pak mÛÏe volit u jiného úﬁadu.
9. TotoÏnost voliã prokazuje platn˘m obãansk˘m prÛkazem, platn˘m cestovním
dokladem, popﬁ. jin˘m platn˘m úﬁedním dokladem, a to i cizozemsk˘m, opatﬁen˘m
fotografií drÏitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popﬁ. jména,
pﬁíjmení, datum narození) vystaven˘m pﬁíslu‰n˘m orgánem.
10. Státní obãanství âR voliã prokazuje platn˘m obãansk˘m prÛkazem, cestovním,
diplomatick˘m, sluÏebním pasem, cestovním prÛkazem, osvûdãením, popﬁ. potvrzením
o státním obãanství âR. Státní obãanství âR lze pro úãely zápisu do zvlá‰tního
seznamu voliãÛ prokázat téÏ Listinou o udûlení obãanství âeské republiky, je-li v
Listinû uvedeno, Ïe obãan nabyl státní obãanství âeské republiky, a osvûdãením o
státním obãanství âeské republiky.
11. Bydli‰tû voliã prokazuje zásadnû úﬁedním dokladem vydan˘m orgánem státu
pÛsobnosti pﬁíslu‰n˘m k evidenci obyvatel, popﬁ. k vydávání povolení k pobytu,
osvûdãujícím bydli‰tû obãana alespoÀ v rozsahu zapisovaném do zvlá‰tního seznamu
voliãÛ (napﬁ. potvrzení pﬁihla‰ovacího úﬁadu, povolení k pobytu, identifikaãní karta,
osobní prÛkaz ãi ﬁidiãsk˘ prÛkaz).
12. O voliãsk˘ prÛkaz je moÏné poÏádat ode dne vyhlá‰ení voleb, vydán v‰ak mÛÏe
b˘t nejdﬁíve 15 dnÛ pﬁed prvním dnem voleb, tedy 18. kvûtna 2006. Hlasovací lístky
obdrÏí voliã ve volební místnosti ve dnech voleb.
V Ottawû dne 15. bﬁezna 2006
JUDr. Pavel Vo‰alík, v.r.
velvyslanec
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Ptaãí chﬁipka uÏ je u nás
Hluboká-právo (lh, per) -âesko uÏ není
jedin˘m ostrovem ve stﬁední Evropû, kter˘
nezasáhla ptaãí chﬁipka. Nález mrtvé labutû s
touto nemocí v Hluboké nad Vltavou oznámilo
vãera ministerstvo zemûdûlství. Testy
potvrdily pﬁítomnost viru H5 a odborníci nyní
zkoumají, zda jde o typ H5N1 schopn˘ zabít
ãlovûka.
LabuÈ byla nalezena pod mostem v Hluboké
nad Vltavou na âeskobudûjovicku uÏ minulé
pondûlí. Ministr Jan Mládek (âSSD) veﬁejnost
informoval o t˘den pozdûji - ihned, jak dostal
potvrzení o nemoci v tûle ptáka od veterináﬁÛ.
Dal‰í testy na H5N1 mají b˘t hotové ve stﬁedu.
Odborníci v této souvislosti nabádají veﬁejnost
ke klidu. „Ptaãí chﬁipka je sice nebezpeãná
nemoc, ale vzhledem k opatﬁením, která jiÏ
byla a zajisté je‰tû budou uãinûna, není dÛvod
k jakékoliv panice,“ uvedl ministr.
Od pÛlnoci zaãala v jiÏních âechách platit
mimoﬁádná veterinární opatﬁení. Starostové
dotãen˘ch obcí dostanou dnes pﬁesné pokyny,
jak postupovat, informovala vãera veãer mluvãí
jihoãeského krajského úﬁadu Maria Ptáãková.
Hned pﬁi prvním pﬁípadu ptaãí chﬁipky u nás
podle hlavního hygienika âR Michaela Víta
naprosto selhal informaãní systém. Zprávu o
infikované labuti se totiÏ dozvûdûl aÏ z médií.
„MÛj telefon je zapnut 24 hodin dennû, takÏe
mû nepﬁekvapí, kdyby mi nûkdo z veterinární
sluÏby volal hodinu po pÛlnoci,“ ﬁekl Vít. Hned
ale dodal, Ïe veterináﬁi se asi tomuto pﬁípadu
vûnovali tak intenzívnû, Ïe ho zapomnûli
informovat.
„Ti, kteﬁí pﬁi‰li do styku s infikovanou labutí,
budou mít zpﬁísnûn˘ lékaﬁsk˘ dozor. Lékaﬁ je
bude sledovat dvakrát dennû, mûﬁit jim teplotu
po dobu 20 dní, abychom mûli jistotu, Ïe k
Ïádnému pﬁenosu nedo‰lo,“ ﬁekl Vít.
Dodal, Ïe kaÏd˘, kdo se setká s mrtv˘m
ptákem, mûl by okamÏitû informovat
veterinární sluÏbu. „Dali jsme i instrukce
obecním úﬁadÛm. Mohly by mít speciální
kontejner na mrtvé ptáky. Ty by se zasypaly
vápnem a pak by si je odvezla asanaãní
sluÏba. KdyÏ to není moÏné, je tﬁeba zakopat
ptáka do zemû v místech, kde není studna,“
uvedl Vít.
Pokud by se virus objevil u chovu drÛbeÏe,
musel by se chov vybít.
Pracovníci veterinární správy podle ﬁeditele
Krajské veterinární správy Franti‰ka Kouby
nyní vytyãují pásmo ochrany, coÏ je kruh o
polomûru tﬁí kilometrÛ od nálezu, a pásmo
dozoru s polomûrem deseti kilometrÛ.
Opatﬁení se dotknou obcí, které se v nich
nacházejí. Pro jejich starosty se v úter˘ bude
konat podrobná instruktáÏ o tom, jak mají
postupovat v zájmu zamezení moÏného ‰íﬁení
nákazy. Kouba uvedl, Ïe veterináﬁi zaãínají
nyní sãítat v obcích u Hluboké v‰echna
hospodáﬁství a chovy drÛbeÏe, kter˘ch by se
mohla opatﬁení dotknou
Podle zásad Evropské unie v pﬁípadû v˘skytu
ptaãí chﬁipky v tﬁíkilometrové ochranné zónû
musí v‰echna drÛbeÏ b˘t chována uvnitﬁ,
nelze ji dopravovat jinam neÏ na jatka a je
zakázáno vyváÏet odsud drÛbeÏí maso s
v˘jimkou v˘robkÛ, které byly podrobeny
kontrole podle evropsk˘ch pﬁedpisÛ. V
desetikilometrovém okruhu kolem místa
v˘skytu je zakázán lov divok˘ch ptákÛ.
Tﬁíkilometrová ochranná zóna kolem místa
nálezu by se okraje âesk˘ch Budûjovic
nedotkla. Do desetikilometrového pásma by
ale zﬁejmû spadla hustû osídlená ãást
PraÏského pﬁedmûstí a sídli‰tû Vltava, vãetnû
takzvané Voﬁí‰kárny. Na dotaz Práva, zda
veterináﬁi chystají podobná opatﬁení jako na
severonûmeckém ostrovû Rujana, kde
armáda dezinfikovala vozidla, která vyjíÏdûla
z ohniska nákazy, Kouba odpovûdûl: „Na
Rujanû se jednalo o zcela mimoﬁádnou
událost, neboÈ se virus objevil u více ptákÛ.
My máme zatím jen jeden pﬁípad.
Na jih âech pﬁilétají na jaﬁe labutû ze zimovi‰È
z Bavorska a Rakouska. V obou zemích pﬁitom
smrtelnû nebezpeãnou nákazu ptaãí chﬁipky
veterináﬁi jiÏ potvrdili. „Jihoãeské labutû zimují

v Rakousku, v oblastech kolem Dunaje. Mám
hlavnû na mysli velká mûsta, jako je VídeÀ
nebo Linec. Pﬁilétají ale i z bavorského
Mnichova a ¤ezna,“ potvrdil Právu vedoucí
krouÏkovací stanice Národního muzea v Praze
Jaroslav Cepák. Doplnil, Ïe první labutû se
letos kvÛli dlouhé zimû opozdily. Na cestu na
jih âech se ale vydaly s první oblevou a podle
toho, jak mizel led z rybníkÛ a ﬁek.
***

Bratislavsk˘ rodák
·lomo Breznic mieri
do izraelského parlamentu
Jeruzalém-sme/ln- MILAN ROKOS-·lomo
Breznic sa narodil v Bratislave, kde jeho
rodinu zastihla vojna. Rodiãia skonãili v
koncentraãnom tábore v Osvienãime.
Mal˘ ·lomo preÏil ukryt˘ v klá‰tore a po
skonãení vojny sa so zvy‰kom rodiny
odsÈahoval do novo vzniknutého Ïidovského
‰tátu, kde ho ãakala úspe‰ná vedecká kariéra.
Teraz má ‰ancu, Ïe sa dostane do izraelského
parlamentu ãi dokonca do vlády.
Sedemdesiatroãn˘ Breznic sa totiÏ vo voºbách
uchádza o zvolenie na kandidátke strany
Kadima (Vpred), ktorú e‰te pred zdravotn˘m
kolapsom zaloÏil vtedaj‰í premiér Ariel ·aron.
Do volieb stranu vedie jeho nástupca Ehud
Olmert. “Poznám sa s Olmertom dlho a verím
mu,” vysvetlil Breznic, preão si vybral Kadimu.
Na kandidátke strany, ktorá je favoritom volieb,
patrí Breznicovi jedno z predn˘ch miest.
***
29.3.2006

·Èastn˘: ·irok˘ zatiahol
do hokeja politiku
BRATISLAVA -sme/(rf)-B˘val˘ generálny
manaÏér hokejového zväzu Peter ·Èastn˘
vãera povedal, Ïe za sporom okolo kapitána
ná‰ho muÏstva na olympiáde je politika a
Juraj ·irok˘ predseda hokejového zväzu.
“Som v politike, som svojím spôsobom
povaÏovan˘ za politika, mám urãité
preferencie, hodnoty. Niekto má opaãné a idú
voºby,” povedal. Podºa neho je v atmosfére
veºa politiky a “ja som jej súãasÈou. Som v
Európskom parlamente a nie kaÏd˘ vníma, Ïe
reprezentujem Slovensko”.
·Èastn˘ povedal, Ïe “·irok˘ má úplne iné
politické hodnoty a niektor˘m na opaãnej
strane to vyhovuje”. O ·irokom hovorí, Ïe z
médií vie, Ïe bol v ·tB, neskôr podporoval
niektoré strany, ale aj b˘valého prezidenta
Rudolfa Schustera a teraz Smer.
Podºa ·Èastného ºudia ako ·irok˘ “nemôÏu
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byÈ vo vedení hokeja”. On sám v‰ak
kandidovaÈ na Ïiadnu funkciu v hokejovom
zväze nechce.
***

Lekári vypískali premiéra
a reformu

MÛÏete volat kamkoliv

BRATISLAVA-sme/(dro, i‰)-Premiér Mikulá‰
Dzurinda ãelil piskotu zdravotníkov a v˘krikom
“fuj” v plnej sále nemocnice v bratislavskom
RuÏinove. Búrlivá diskusia trvala tri hodiny a
premiér zachoval pokoj aÏ do konca, keì sa
väã‰ina zdvihla zo sedadiel so slovami: “To
nemá zmysel.”
Hovorilo sa o nízkych platoch a hrozí ‰trajk
lekárov v apríli e‰te viac ako doteraz.
Premiér ponúkol tri moÏnosti, ako zv˘‰iÈ platy.
Reformu treba podºa neho vydrÏaÈ a maÈ
trpezlivosÈ, lebo ekonomika rastie a s Àou
porastú aj platy. ëal‰ie peniaze sa dajú získaÈ
zníÏením poãtu lôÏok a prepú‰Èaním
zdravotníkov, treÈou moÏnosÈou je vyuÏiÈ
eurofondy.
Ani jeden jeho návrh asi tisíc ºudí v sále
neuspokojil a k nohám premiéra zaãali lietaÈ
biele plá‰te. Zdravotníci mu ich hádzali, aby
ich dal ukrajinsk˘m lekárom, ktorí nahradia
slovensk˘ch, keì tí odídu do zahraniãia.
Minister zdravotníctva Rudolf Zajac totiÏ raz
pripustil takéto rie‰enie. Ten medzi lekárov
nepri‰iel.
Premiér nemenoval, pripustil jedinú chybu
zdravotníckej reformy - Ïe nebola dobre
komunikovaná.
Premiér si musel vypoãuÈ ìal‰í piskot, keì
vytkol lekárskym odborom, Ïe boli ticho, keì
sa schvaºoval ‰tátny rozpoãet. Dnes uÏ sa
vraj s platmi nedá niã robiÈ.
Dzurinda nepriamo vyzval zamestnancov, aby
sa zúãastnili na privatizácii zdravotníckych
zariadení, hoci ju jeho vláda zastavila.
Lekári namietali, Ïe nemocnice najmä v
Ïupách uÏ zníÏili poãty lôÏok aj zamestnancov
a platy sú stále nízke. V ‰tátnych nemocniciach
sú zasa lekári preÈaÏení, zdravotn˘ch sestier
je na poãet pacientov takmer trikrát menej,
ako je priemer v únii.
Podºa údajov lekárskych odborov odpracuje
lekár za necelé dva mesiace riadnu 3mesaãnú pracovnú dobu. Aj s t˘mito nadãasmi
dostane priemerne 27-tisíc, bez nadãasov je
to 17-tisíc. Priemern˘ plat sestry aj s nadãasmi
je necel˘ch 14 500 korún. Priemerná mzda
na Slovensku v roku 2005 bola 17 274 korún.
Lekári tvrdia, Ïe hoci v minulosti nedotiahli
Ïiaden ‰trajk do konca, ale tentoraz vydrÏia.
***
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Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

* 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

416/777-5050
100 Adelaide St. W. Suite 1303,
Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 1-800-567-8040, Fax: 416-363-0143

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

Kratší
více
místa!
Kratšíjméno,
Jméno,
Více
Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

 TCT

týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou,
s možností distribuce po celé Evropě,
Kanadě a USA.


Zmûnili jsme
mohli
Změnili
jsmelokalitu,
lokalituabychom
abychom
mohli
nabídnout
kvalitnûj‰í
sluÏby!
nabídnout kvalitnňejší služuby
•
•
•
•

Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
Snadný přístup ke všem dálnicím
Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046



✈



Přepravujeme veškeré typy a velikosti
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.
Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.
Naše letecké oddělení v Praze provádí
proclení a distribuci.
Máme více než 25 let zkušeností v
mezinárodní námořní, letecké, silniční
i železniční přepravě.

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753
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Studenti z libereckého gymnázia znovu nav‰tívili ãeské exulanty v Kanadû
UÏ podruhé se za ãesk˘mi exulanty do Kanady vypravili studenti libereckého gymnázia F. X. ·aldy. Z jejich první náv‰tûvy v r. 2004 vzniklo video, které se pak promítalo
na ﬁadû ‰kol na Liberecku. Promítání provázely besedy o ãeskoslovenském exilu. Studentsk˘ projekt ale pokraãuje dál - libereãtí studenti se v létû roku 2005 vydali do
Kanady znovu. A i tentokrát pﬁivezli bohatou dokumentaci. Nové video, které z ní vzniklo, pﬁedstavili minul˘ t˘den v jednom z libereck˘ch knihkupectví. Do Liberce se
vypravila Milena ·tráfeldová:
K zájmu o ãeské exulanty v Kanadû pﬁivedl jako minul˘ rok, tak i Montreal a Ottawu. studentskou soutûÏ, ale získal i cenu Uãené zaãátcích, jak vydûlával jen nûkolik centÛ
studenty libereckého gymnázia jejich Dostali jsme se do ottavsk˘ch archivÛ spoleãnosti âeské republiky v kategorii dennû a jak ta situace byla velmi sloÏitá.”
profesor dûjepisu Jan Goll. Bûhem své kanadské vlády a mûli jsme moÏnost mluvit stﬁedo‰kolákÛ. Pﬁi své druhé náv‰tûvû V˘povûì Bohumila Moravce zaznûla i na
první náv‰tûvy v roce 2004 se se‰li hlavnû napﬁíklad s panem ·kvoreck˘m nebo s Kanady studenti kromû Toronta nav‰tívili novém videu, které libereãtí studenti
s âechy Ïijícími v Torontu, kde tamní ãeská panem BaÈou,”
Ottawu a Montreal a i tentokrát získali pﬁedstavili koncem ledna. Pan Moravec tu
komunita zaloÏila své centrum
Masaryktown. Studenti tehdy získali
kontakty zejména na poúnorové uprchlíky
a v ﬁadû rozhovorÛ zaznamenali jejich
v˘povûdi. V roce 2005 na svou práci
navázali:
“Do Kanady nás odjelo sedm studentÛ
Gymnázia F. X. ·aldy a bûhem tﬁí t˘dnÛ
jsme mûli moÏnost nav‰tívit jak Toronto

Gymnázium F. X. ·aldy upﬁesÀuje Jakub
Hodboì, kter˘ se zúãastnil obou v˘prav za
âechokanaìany. Té první je‰tû jako
student gymnázia, druhou cestu uÏ ale
absolvoval jako posluchaã Univerzity
Karlovy v Praze. Materiál z cesty v r. 2004
vyuÏil mimo jiné i k práci o historii ãs.
poúnorové emigrace do Kanady. S ní v
loÀském roce vyhrál nejen celostátní

DĚTSKÝ TÁBOR HOSTÝN 2006
Tábor se nachází 80 km na SV od Montrealu v
lesích Laurentinského pohoří na pozemku velkém
9,2 ha, ke kterému ještě patří nádherná pláž na
nedalekém jezeře Lafond. Letošní dětský tábor
pro děti od 6 do 15 let bude mít zase jeden tří
týdenní turnus, a to od 2. do 22. července. Cena
pobytu za první dítě je 260$/1 týden, 520$/2 týdny
a 695$/3 týdny. Za každé další dítě ze stejné
rodiny je sleva 10 %. Minulý rok byl tábor
zaplněn téměř na plnou kapacitu (66 dětí). Proto se přihlašte co nejdříve. Při
platbě do 1. května 2006 se poskytuje sleva 5%. Sociálně slabé případy se řeší
individuálně. Členové Asociace Hostýn mají ještě další slevu 25 $ na první
dítě. Je tedy vhodné se stát členem Asociace Hostýn. Členové mají také slevu
při pobytu v chatičkách ( 6 $/osobu na den a děti do 12 let zdarma). Přihláška a
další informace jsou na internetu na adrese: www.hostyn.org . Můžete také
kontaktovat Josefa Maxanta, Tel. 450-465-4844, Fax: 450-923-4159, E-mail:
health.vifad@sympatico.ca, nebo Vieru Šebenovou, Tel. 514-385-5153, Email: vseben@hotmail.com, Hledáme placené kuchařky a vedoucí k dětem,
(či výměna za pobyt dětí). Vyplňte si žádost o práci, kterou si stahnete z
internetu, nebo nás kontaktujte Cena pobytu na táboře patří k nejlevnějším a
program k nejkvalitnějším v Kanadě. Do tábora přijímáme i děti, které nemluví
ani česky, ani slovensky. Ať si děti přivedou svoje kamarády či kamarádky.

Slovak Canadian Cultural and Heritage Centre
Centrum kultúry a dedièstva kanadských Slovákov

V rámci Mesiaca fotografie Máj 2006
pripravuje

Karol Plicka
exhibícia fotografií v Toronte
Severoamerická premiéra

Po prvý krát na severoamerickom kontinente vám ponúkneme poh¾ad
na Slovensko na zaèiatku 20 storoèia oèami jednej z významných
postáv európskej fotografie svojej doby, fotografa, etnografa a folkloristu
Karola Plicku. Je to poh¾ad na Slovensko aké dnes už neexistuje a ako
ho už nikto nezdokumentuje a to výstavu robí skutoène unikátnou.
Viac informácií o výstave a osobnosti Karola Plicku nájdete na www.slovaktoronto.com,
kde vás budeme vèas informova, aj o podrobnostiach konania exhibície.
V prípade že chcete by, o tejto a nasledujúcich aktivitách informovaný, pošlite email na
info@slovaktoronto.com alebo scchc@slovak.com

mnoÏství archivních dokumentÛ o exilu:
“My jsme tam narazili skuteãnû na poklady.
Narazili jsme na uãebnice, které se
pouÏívaly na Masaryktownu, na rÛzné
materiály k sokolskému hnutí v Kanadû.
Máme mnoho fotek, máme dopisy, rÛzné
emigraãní karty a povolení, která emigranti
dostávali. A zároveÀ jsme mluvili i s ﬁadou
emigrantÛ nov˘ch, s kter˘mi jsme v první
fázi nemluvili.”
Byl mezi nimi napﬁíklad spisovatel Josef
·kvoreck˘. Na setkání s ním vzpomíná
Markéta Kopalová, která dnes studuje ve
tﬁetím roãníku libereckého gymnázia:
“Pan ·kvoreck˘ byl velmi mil˘. Pﬁijal nás
pﬁímo na torontské univerzitû. Hovoﬁil i o
nakladatelství, které zaloÏil, o 68'
Publishers. Povídal zajímavé vûci, jak do
âeskoslovenska posílali kníÏky, jak to bylo
sloÏité a jak se vÛbec to nakladatelství
rozvíjelo.”
V Montrealu se studenti setkali napﬁíklad
s v˘znamn˘m kanadsk˘m podnikatelem
ãeského pÛvodu Karlem Velanem. Pozval
je i do své firmy, která má poboãky na tﬁech
kontinentech:
Libereãtí studenti”Pan Velan vyrábí ventily,
které jsou v mnoha jadern˘ch ponorkách,
atomov˘ch elektrárnách a raketoplánech.
Je to opravdu velká firma. Je srovnáván s
panem BaÈou a pﬁitom u nás v âechách se
o nûm moc neví, pﬁestoÏe to je velk˘
mecená‰.”
Karel Velan stál napﬁíklad u zrodu V˘boru
dobré vÛle Olgy Havlové, kterému pﬁi jeho
zaloÏení vûnoval sto tisíc dolarÛ. Markéta
Kopalová se ale v Kanadû setkala i s
dal‰ími âechokanaìany:
“Mne osobnû velmi zaujal pan Havlín,
kter˘ Ïije v Montrealu. V souãasné dobû to
je pﬁední kanadsk˘ zahradní architekt. Pro
mne to je velmi zajímavá osobnost z
morálního hlediska, protoÏe v roce 1948
byl skoro stejnû star˘ jako my dnes, bylo
mu dvacet let. A on v té dobû spolu se
sv˘mi kamarády pﬁevádûl lidi, kteﬁí byli
nuceni uprchnout z republiky. Dûlali to
úplnû zadarmo, mnoha lidem pomohli a pﬁi
jednom z tûchto pﬁechodÛ byl zadrÏen. Byl
odsouzen k trestu smrti. Ten mu byl posléze
prominut, nicménû strávil patnáct let v Ïaláﬁi
ve velmi tvrd˘ch podmínkách. ProÏil tam
nejtvrd‰í léta svého Ïivota. Teprve potom
se dostal na svobodu a pak se mu podaﬁilo
uniknout a dostat se do Kanady. A kdyÏ
jsme se ho ptali, zda by to udûlal znova,
prohlásil, Ïe ano. PakliÏe mohl pomoct, tak
to byla jeho povinnost.”
Podobn˘ osud uÏ bûhem své první
náv‰tûvy Kanady zaznamenal Jakub
Hodboì. V Torontu se seznámil s
Bohumilem Moravcem:
“PÛsobil jako legionáﬁ za 2. svûtové války.
Pak se vrátil, ale situace tady pro nûj byla
velmi obtíÏná, protoÏe byl pomûrnû dost
nakontaktován na Ameriãany, kteﬁí tady
je‰tû pÛsobili. Krátkou dobu po únoru byl i
zavﬁen, z toho se ale nûjak˘m zpÛsobem
dostal a 28. záﬁí pﬁecházel na ·umavû.
Bylo to velmi komplikované, protoÏe se v
tom ‰umavském hvozdu ztratili. Dostal se
do Regensburgu a Ludwisburgu a pak ho
kontaktoval jeho b˘val˘ spolubojovník a
on se stal ‰éfem jednoho z táborÛ v Bremen.
TakÏe bylo velmi zajímavé, kdyÏ popisoval,
jak to tam chodilo, i z jiného hlediska. A po
cestû do Kanady vyprávûl o tûÏk˘ch

vzpomíná na pomûry, které panovaly v
uprchlickém táboﬁe v Bremen:
“MÛj úãetní, Nûmec, jednou pﬁi‰el, jestli
bych nena‰el zamûstnání taky pro jeho
‰vagra, kter˘ má ãtyﬁi dûti. Mají hlad,
prakticky pr˘ umírají hlady. Já jsem se ptal,
co umí, a on ﬁíkal, Ïe je akademick˘ malíﬁ.
A kdyÏ pﬁi‰el /do módy/ Pinocchio, tak
jsem dal zavolat toho malíﬁe, dal jsem mu
nûjaké peníze na barvy a povídám mu,
heleìte, tady nahoﬁe máme dvû místnosti
prázdné, namalujte mi tam ty obrázky
Pinocchia. Nezlobte se, Ïe vás jako
akademického malíﬁe poniÏuju, ale on ﬁekl,
Ïe je vdûãn˘. To bylo slavné, tam se na to
jezdili ze ·v˘car, z hlavního úﬁadu IIO
dívat.”
Nové video mapuje pﬁedev‰ím odchod
exulantÛ z poúnorového âeskoslovenska.
Z materiálu, kter˘ studenti pﬁivezli, vzniká
v‰ak je‰tû jeden dokument:
Libereãtí studenti”Tentokrát vznikají dvû
videa, jedno je zamûﬁené na útûk do
Kanady a druhé na zaãátky v Kanadû. Na
to jsme se teì soustﬁedili. Vût‰ina
emigrantÛ z roku 1948 musela pracovat
nûjak˘ ãas na farmách. Ty zaãátky v
Kanadû byly velmi, velmi sloÏité.”
Studenti zároveÀ dokonãují práce na
sborníku, kter˘ by mûl vyjít bûhem leto‰ního
února. KaÏd˘ ze ãlenÛ studentského t˘mu
do tohoto sborníku pﬁispívá vlastním textem.
“Já jsem se napﬁíklad zamûﬁil na situaci v
âeskoslovenském národním sdruÏení po
roce 1948, jak bûhem toho prvního pÛlroku
zaznamenávali únor. Moje kolegynû
napﬁíklad zpracovávají téma Masaryktownu
nebo Masarykovy univerzity v
Ludwigsburgu. Souãástí by zároveÀ mûla
b˘t i práce, kterou jsem sepsal já minul˘
rok z té loÀské fáze,” upﬁesnil Jakub
Hodboì. A jak bude práce studentÛ na
projektu o ãeskoslovenském exilu v Kanadû
pokraãovat?
“Nabíráme nové síly, aby projekt zÛstal
pﬁedev‰ím na pÛdû gymnázia. Na‰ím cílem
do budoucna by bylo vytvoﬁit poﬁad,
cédéãko nebo DVD, které by se dalo
pou‰tût ve ‰kolách a které by slouÏilo jako
v˘ukov˘ program. My se domníváme, Ïe je
sice hezké, kdyÏ si v hodinách literatury
povídáme o exilov˘ch nakladatelstvích, 68'
Publishers, ale je samozﬁejmû mnohokrát
lep‰í, kdyÏ to tﬁeba i pﬁes kameru dokáÏe
odﬁíkat sám pan ·kvoreck˘. TakÏe bychom
chtûli vyuÏít i tûch materiálÛ, co jsme natoãili
letos, a do budoucna vytvoﬁit nûjakou
multimediální prezentaci.”
Dal‰í cestu do Kanady si studenti z Liberce
plánují na zaãátek letních prázdnin.
Tentokrát se chtûjí vypravit napﬁíklad do
Halifaxu, kam pﬁijíÏdûla vût‰ina âechÛ a
kde je velké imigraãní muzeum. âást
studentÛ se znovu vypraví do archivu v
Ottawû, dal‰í skupina pak zamíﬁí do
Vancouveru, kde by chtûla zjistit, zda
existují nûjaké rozdíly mezi ãesk˘mi krajany
Ïijícími na západû a na v˘chodû Kanady a
jaká byla specifika tamní emigrace. A
samozﬁejmû znovu se chtûjí vrátit do centra
ãeského krajanského hnutí - do
Masaryktownu v Torontu.
Milena ·tráfeldová
Zdroj: âesk˘ Rozhlas 7, Radio Praha
http://www.radio.cz/cz/clanek/75715
***
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Na okraj
Vûdec hledá Boha
Tato diskuse ov‰em není nová.
Pravdûpodobnû od okamÏiku, kdy si ãlovûk
poprvé uvûdomil svou podivuhodnou
schopnost myslet, zaãal hledat své místo
ve vesmíru. Jak se sem dostal, jak vznikl
svût kolem nûho, jak˘ je jeho vztah k tomu
záhadnému, které ho obklopuje. A zaãal
se ptát otázky, které se ptá dosud. Ty
otázky se slily v jednu: Je BÛh? JestliÏe je,
jakou má tváﬁ? A ãlovûk si vytváﬁel bohy
podle své podoby a pﬁidûloval jim resorty
a nosil jim dary a pﬁiná‰el obûti.
Pﬁiná‰el - a pﬁiná‰í - obûti i sv˘m
monoteistick˘m bohÛm, vedl a vede války
v jejich jménu a vûﬁí, Ïe na konci na‰ich
dnÛ na této zemi ãeká alespoÀ na nûkteré
z nás vûãn˘ a nepﬁedstavitelnû krásn˘
Ïivot.
Vûda se ubírala jinou cestou. Její postuláty
vyÏadovaly mûﬁitelné dÛkazy. Mnozí z
jejích adeptÛ ãi interpretÛ prohlásili, Ïe
není BÛh, Ïe vesmír vãetnû na‰í planety a
jejích obyvatel je v˘sledkem náhodn˘ch
shod okolností. Îe mezi náboÏenskou vírou
a vûdou zeje nepﬁeklenutelná propast.
Mezi souãasné popíratele náboÏenské
skuteãnosti patﬁí americk˘ filosof Daniel
Dennett, kter˘ do‰el k závûru, Ïe
náboÏenské záÏitky jsou produktem na‰ich
mozkÛ a jsou ilusorní.
JestliÏe vûda se mÛÏe pochlubit mnoha
úspûchy (jak se nezmínit o otﬁesném
poznání, Ïe zemû se otáãí okolo slunce a
ne naopak), nikdy nedovedla pﬁesvûdãivû
zodpovûdût otázku, jak to v‰ecko zaãalo.
Jednou z novûj‰ích pokusÛ o vysvûtlení je
teorie “big bang”- v nejprimitivnûj‰í
interpretaci: v jednom okamÏiku se z
jednoho bodu rozletûly do prázdného
prostoru hvûzdné soustavy. Jak a proã k
tomu do‰lo, nevíme a z hlediska vûdy to
ani není primárnû dÛleÏité.
Byli ov‰em vÏdycky filosofové a vûdci,
kteﬁí byli pﬁesvûdãeni, Ïe dokonalost
vesmíru není myslitelná bez inteligentní
síly, jíÏ vût‰inou ﬁíkáme BÛh. Mezi nimi
profesorská dvojice Anny a Otakara
·irekov˘ch, spolupracovníkÛ profesora
Besta, spoluobjevitele insulinu, na
Torontské univerzitû.
Jin˘m je britsk˘ kosmolog a matematik,
profesor Cambridge University, John
Barrow, kterému byla 15. bﬁezna udûlena
Templetonova cena pro v˘zkum a objevy
v oblasti duchovna. Cena v ãástce 1.6
milionÛ dolarÛ je udûlována Empleton
Foundation (Templeton zaloÏil rodinu
úspû‰n˘ch Mutual Funds). Barrow (autor
17 knih a jedné hry, Infinites) vûﬁí, Ïe
monoteistické náboÏenské my‰lení o Bohu
a stvoﬁení nabízí lep‰í vysvûtlení, jak vesmír
pracuje, neÏ cokoliv jiného. Opírá se o
v˘sledky práce astronomÛ, kteﬁí ze
posledních 75 let “iluminovali klenbu nebes
naprosto neãekan˘m zpÛsobem”. Zjistili,
Ïe vesmír je vût‰í, neÏ ãekali a dále roste.
Vypoãítali, Ïe Ïivot na zemi je zaloÏen na
atomech uhlíku, dusíku a vodíku, jejichÏ
jádra byla utváﬁena skoro deset miliard
rokÛ “hvûzdnou alchymií”, neÏ byla
rozmetena po vesmíru v˘buchy umírajících
hvûzd. Îivot na zemi podle Barowa je
moÏn˘ jen proto, Ïe vesmír je témûﬁ pﬁesnû
takov˘, jak˘ je. Kdyby byl jen o nûco men‰í
neÏ 10 miliard svûteln˘ch let, o nûco
studenûj‰í nebo teplej‰í, o nûco mlad‰í
nebo star‰í, Ïivot na zemi by nemohl
existovat.
Ve velkém sporu mezi vûdou a
náboÏenstvím o vzniku vesmíru Barrow se
pﬁiklání k tûm, kteﬁí vûﬁí, Ïe schopnost
na‰eho intelektu oceÀovat ﬁád a sloÏitost
vesmíru neznamená, Ïe tento ﬁád je

dítûtem na‰eho intelektu; Ïe vesmír se
sám nestvoﬁil a tudíÏ jeho poãetí muselo
b˘t zpÛsobeno nûãím mimo vesmír; Ïe
nejhlub‰í otázky o vzniku a povaze vesmíru
mají svÛj poãátek v na‰em ãistû
náboÏenském hledání smyslu Ïivota.
JestliÏe svût vznikl velk˘m v˘buchem (big
bang) a jestliÏe se sám nestvoﬁil, pak
biblické líãení stvoﬁení svûta nezní ani z
hlediska vûdy tak docela cizokrajnû.
(P.S. Mezi v˘znamné kosmology patﬁí i
mimoﬁádnû úspû‰n˘ ãesk˘ prÛmyslník Ing.
Karel Velan z Montreálu. Myslím, Ïe by
ãtenáﬁÛm poskytl vzácn˘ záÏitek, kdyby si
na‰el chvilku a popsal pro nás - v ﬁeãi
srozumitelné obyãejn˘m smrtelníkÛm v˘sledky svého bádání).
***
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TrueSpectrumTDot:
Images and Armatures
April 1 – April 25, 2006
Opening: Saturday, April 1, 2 – 5 pm

80. Jána Str˘ãka

Narodil se 5. ledna 1926 (s oslavou jeho
narozenin jsme to trochu propásli) ve
Vrbovci, nedaleko ·tefanikova Bradla.
PonûvadÏ pﬁi imigraci do Kanady nûkdo
udûlal chybu, Ján Str˘ãek Ïije uÏ 70 let v
Torontû jako Jan Stricek (s “i” místo “˘”)
Ján Str˘ãek mûl za cel˘ Ïivot pouze dvû
zamûstnání. Bûhem prvních rokÛ Druhé
svûtové války pracoval jako uãeÀmechanik ve firmû Opal Manufacturing,
kterou vlastnil Prokop Havlík, mnoholet˘
prezident Masarykova ústavu v Torontû.
Potom pﬁe‰el k Massey-Harris-Ferguson,
kde pracoval v kontrolním oddûlení aÏ do
odchodu do penze.
Má dvû vynikající vlastnosti: skromnost
a smysl pro humor. I kdyÏ byl mnoho rokÛ
ãlenem ﬁeditelské rady Masarykova
ústavu, je py‰nûj‰í na stopu svého otce
(kter˘ pﬁi nedávné oslavû 75. v˘roãí
zaloÏení âeské a Slovenské ‰koly pﬁi
Masarykovû ústavu byl vzpomenut jako
první uãitel ‰koly), neÏ na svoji vlastní.
Ale tû‰í ho (a právem) pomy‰lení, Ïe
svojí prací v Massey-Harris-Ferguson
pﬁispûl k tomu, aby tisíce traktorÛ a
kombajnÛ slouÏilo farmáﬁÛm po celém
svûtû.
Nepochybuji, Ïe Ján Str˘ãek odvedl
prvotﬁídní práci ve svém zamûstnání. Ale
ti, kdo nedávno vidûli a sly‰eli jeho
vystoupení v Luteránském kostele sv.
Pavla v Torontû, pﬁi kterém nejen
komentoval své narozeniny a své záÏitky
jako pacient, ale dokonce i zpíval, silnû
podezﬁívají, ze Ján mohl b˘t
profesionálním úspûchem i na jevi‰ti.
Zﬁejmû snil, Ïe stráví své narozeniny
nûkde na Havajsk˘ch ostrovech. Místo
toho strávil 11 dní v nemocnici na
srdeãním oddûlení, pﬁesto, Ïe “z velmi
dobrého dÛvodu jsem se snaÏil uprostﬁed
nejhlub‰í noci pﬁesvûdãit 911, aby prostû
poslali hasiãe s kyslíkovou bombou, jak
to udûlali pﬁi mém posledním záchvatu.
Odpovûdûli, Ïe kdyÏ se okamÏitû
nedostavím do nemocnice, kyslíkovou
bombu nebudu potﬁebovat. UÏ nikdy!”
A je‰tû jednu dobrou vlastnost si Ján
Str˘ãek uchoval: mládí. Poﬁád sní (a ãasto
mluví) o dûvãatech.
Josef âermák
***

Jokers
New
Clothes

Loop Gallery
is pleased to present a curated exhibition
by Oliver Girling.
Vera Jacyk, Maria Gabánková, Candida Girling /Laurie Zincand-Selles,
John Abrams, Rochelle Rubenstein , Gary Clement, Donna Creed, Lily
Otasevic, Shelagh Keeley, Roland Jean, Shanna Miller, Rae Johnson

Loop Gallery is located at 1174 Queen Street West, one block
east of Gladstone. Gallery Hours are from Wednesday to Saturday
from 1 to 5pm, and Sunday from 1 to 4pm. For more information
please contact the gallery at 416-516-2581 or by email at
www.loopgallery@primus.ca. For more information on Loop
Gallery, please see our website at www.loopgallery.ca.

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

SLOVAKOTOUR
Je čas zajistit si letní letenky do Evropy!
Zavolejte si o nejlepší ceny!

TIME TO BOOK YOUR SUMMER
HOLIDAY TO EUROPE
CALL FOR THE BEST PRICE.
Zavolejte si o podrobnosti o cenách a jednotlivých letech!
Ont. reg. # 1032252

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
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Jaroslav Hutka: JeÏek na stromû
Vrátil jsem se ve dvû ráno úplnû
vyklepan˘. Silnice od Karlov˘ch VarÛ
namrzlá, snûÏilo, jel jsem pomalu, takÏe
mû neustále pﬁedjíÏdûly kamiony. Snad
vidûly víc neÏ já, já ale nevidûl nic.
Odsedûl jsem si dnes dohromady osm
hodin v autû a na jevi‰ti. A mûl jsem chuÈ
si sednout i doma, dát si pivo a pustit
bednu. Na‰tûstí máme psa. Vylezl jsem
k nám domÛ do tﬁetího patra starého
baráku, otevﬁel dveﬁe, poloÏil kytaru a
kufﬁík v pﬁedsíni na zem, a nic. MoÏná si
nûkterá dcera zavﬁela Lily ve své
místnosti, ﬁíkám si je‰tû s nadûjí. Ta ale
leÏela na svém kanapíãku v kuchyni a
spala.
„Takhle se vítá utahanej páníãek?“ ﬁekl
jsem vyãítavû a zatahal ji za nohu.
Otevﬁela oko, trochu zvedla hlavu, a ta jí
zase spadla a oko se ospale zavﬁelo.
Ode‰el jsem zpût do pﬁedsínû, vzal
vodítko a zavolal: „Jdeme ven!“ V kuchyni
to prudce a chaoticky zarachotilo, Lily
vesele pﬁibûhla, vrtûla ocasem, protáhla
se a uÏ jsme pádili po schodech dolÛ.
Venku poletovaly vloãky, na zemi leÏel
mokr˘ sníh a bláto. Vzali jsme to na
Kopeãek. To je ãást na‰í ulice Na Zderaze,
která se zvedá soubûÏnû jako pozvoln˘
schod a konãí velk˘mi zavﬁen˘mi vraty.
Nahoﬁe je na kaÏdé stranû trávník. Na
tom pravém trávníku nad zdí rostou dva
prastaré mohutné akáty. V‰echno to tu
modelovala historie a noãní osvûtlení s
bíl˘mi fleky snûhu z toho dûlají pûkn˘
obraz. Teì do toho obrazu vesele vbûhl
Ïlut˘ pes, vrtí ocasem a pelá‰í vzhÛru.
Asi tam zahlédl nûjaké zvíﬁátko. Labradoﬁi
mají skvûlé oãi. Jdu pomalu za ním a
myslím depresivnû na to, co se mi honilo
celou cestu hlavou. Budou volby a já
kandiduji za Zelené. Je to sebevraÏda,
nebo z toho bude také nûco dobrého?
Celá ta zelená parta vypadá dobﬁe a
Martin Bursík pÛsobí jako fajn kluk.
Dohodli jsme se, Ïe budeme slu‰ní a

mluvit se bude k vûci. Politika se musí
dívat pﬁes desetiletí dopﬁedu, cílem je
svobodn˘ ãlovûk na zdravé zemi. A aby
byl ãlovûk svobodn˘, musí b˘t vzdûlan˘.
Peníze jsou dÛleÏit˘ prostﬁedek k Ïivotu,
ale nemohou b˘t cílem. Cílem je
smysluplnû proÏit˘ Ïivot. U‰pinûnost
médií a kultury Ïene ãlovûka do osamûní.
Odcizení státu ãiní ãlovûka bezmocn˘m…
do‰el jsem nahoru a koukám, Ïe Lily je
na zadních a opírá se pﬁedníma o ‰ikm˘
mohutn˘ kmen akátu a nûco tam
oãuchává. VÏdycky ucukla, jako by se
píchla do ãumáku. Pak vycouvala a ‰tûkla
na cosi, co sedí na kmeni. Taková
zamotaná kuliãka, co vypadá jako mal˘
jeÏek. Îe by se uÏ probudil a teì vydû‰en˘
psem vylezl na kmen stromu? Je to
moÏné? Ale stará kÛra ‰ikmého kmene
je hodnû rozvrásnûná, asi to pro jeho
drápky nebyl takov˘ problém. Lily s
nataÏen˘m krkem to zvíﬁátko zase
opatrnû oãuchává. PokaÏdé ucukne, jak
ji to píchne, pak kmen obûhne a na
zvíﬁátko se roz‰tûká. Lily ‰tûká, jenom
kdyÏ nûkoho vyz˘vá, aby si s ní hrál.
JenÏe je noc a v okolních barácích se spí.
·patnû na jeÏka v té tmû vidím. Je to kus
od zábradlí a mnû se na bahnit˘ trávník,
kam chodí v‰ichni pejsci, nechce. „Tak
uÏ ho nech, ten si s tebou hrát nebude a
urãitû je z tebe pûknû vypla‰enej, Ïe
vylezl na strom. Pojì, jdeme dál.“ Lily
pﬁestala ‰tûkat a podívala se na mû, jako
by mi rozumûla. To labradoﬁi dûlají.
Svûsila hlavu a bûÏela zpátky dolÛ.
Nevûﬁícnû jsem v tom ‰eru jeÏka je‰tû
chvíli na dálku pozoroval, ale nepohnul
se. Tak jsem se vydal za psem, kter˘ se
dole pﬁehraboval v nepoﬁádku kolem
popelnic,
kter˘
tam
nechali
bezdomovci.Lze vÛbec dûlat dobrou
politiku, kdyÏ mezi politikem a
pﬁemnoÏen˘m lidstvem je propast
zaplnûná úﬁednick˘m aparátem,
novinami, televizí a blázny? Jak se

domluvit? Pﬁitom jediná nadûje pro
budoucnost lidstva je, Ïe se domluvíme.
Îe politik nezabloudí a neztratí orientaci
v tom, komu slouÏí. Îe ten globální
problém bude vidût. Bez hysterie, bez
stra‰ení, jako ãlovûk, kter˘ ví, co dûlá. A
Ïe lidé neztratí víru v politiku a rozum.
Tím by si zase pozvali totalitu. UÏ
pokolikáté? Dûlení na pravici a levici dnes
nemá smysl. Svût pﬁeÏije jen ve své
rozmanitosti a ta se musí v Ïivotû i pﬁírodû
zachovat. A Zemû je ná‰ domov. Musíme
ji mít rádi. Nenarodili jsme se na jakémsi
cizím území, které vyrabujeme. Není kam
se s tou koﬁistí vrátit, místo, kde Ïijeme, je
jen jedno…
Lily se ztratila pod zdí mezi
zaparkovan˘mi auty a to já nemám rád.
Ona ví, Ïe nesmí lovit na ulici Ïrádlo, ale
ví i, Ïe jí obãas nûco dovolím, ale musím
mít pﬁehled. Chvíli jsem volal, nadával,
vyhroÏoval, pak se objevila a s v˘razem
lhostejnosti se vydala na‰í kaÏdodenní
noãní cestou. Jsou na ní dvû hospody,
ale ty uÏ jsou dnes zavﬁené.
Do‰li jsme zpût k Myslíkovû ulici. Lily se
najednou s vrtícím ocasem rozebûhla a
vypadalo to, Ïe pﬁebûhne na druhou
stranu. Stála tam blonìatá holka a
vystavovala se kolemjedoucím autÛm.
„StÛj! Ke mnû! Ke mnû! Sedni potvoro!“
pokou‰el jsem se ji zastavit - a poslechla.
Holka pﬁe‰la na na‰i stranu, zaãala Lily
hladit a pes si ochotnû lehl na záda a
nechal se drbat.„Jak se máte?“ zeptal
jsem se dﬁepící blond˘nky. Seznámili
jsme se asi pﬁed pÛl rokem. To se Lily na
ni vrhla. Zaãal jsem kﬁiãet a holka ﬁekla,
aÈ ji nechám, Ïe je to hodnej pejsek.„Ale
já nechci, aby po vás skákala.“„To mnû
vÛbec nevadí. Víte, kolik po mnû skáãe
muÏskejch?“ Na to jsem nemûl co ﬁíct.
Dnes mi na mou otázku odpovûdûla, Ïe
je jí zima, Ïe by uÏ chtûla domÛ, ale Ïe
nemÛÏe, a já se stydûl zeptat, proã vlastnû
nemÛÏe. Îivot okolních lidí je tak ãasto
nesnadn˘ a my se na to radûji neptáme
s nejasn˘m odÛvodnûním, Ïe je pﬁece
svoboda. Blond˘nka se sice narodila v
Americe, ale ãesk˘m kolotoãáﬁÛm, kteﬁí ji
pak dali tady do dûcáku a uÏ je nevidûla.

A tím byl její osud nalajnován. Pﬁe‰la
zase na druhou stranu a my s Lily ‰li
domÛ. Já nechal za sebou dveﬁe od bytu
jen pﬁivﬁené, protoÏe Lily se je‰tû courala
po chodbû. AÏ se na chodbû zhasne, tak
pﬁibûhne, protoÏe se bojí tmy. Labrador
musí vidût. Já uÏ mûl v‰eho po krk, tak
jsem ‰el spát. Byl to v ﬁadû uÏ tﬁetí noãní
návrat z koncertu po umrzl˘ch silnicích.
V noci jsem mûl pitomé sny. Zdálo se mi,
Ïe sedím v parlamentu, kter˘ se podobal
hradu v Bradavicích, v‰ichni okolo na mû
strouhají mrkviãku a já se nemohu
zvednout ze Ïidle a otevﬁít pusu. Pak se
tam objevil Klaus, stoupl si na stÛl a
fistulov˘m hlasem na mû jeãel, Ïe ho
budu volit. Já se najednou uvolnil a zaãal
posmû‰nû vykﬁikovat: „Mandragora,
mandragora!“ a Klaus vybuchl jako
hlinûn˘ panák. Zbytek si nepamatuji.
Vstal jsem utahan˘ a v kuchyni na stole
leÏel lístek, Ïe musím s Lilly ven, Ïe teì
v poledne nikdo jin˘ nemÛÏe. Normálnû
se v‰ichni ãtyﬁi stﬁídáme. Najedl jsem se
a ‰li jsme. Pﬁed dveﬁmi domu Lily zase
vesele zahnula ke Kopeãku. Vrata nahoﬁe
byla otevﬁená a já myslel, Ïe chce podle
zvyku vrátnému ukrást Ïrádlo, co tam má
v misce pro koãky. Ale zastavila se u
stromu s jeÏkem a vyskakovala k nûmu,
ãuchala a obãas za‰tûkala. Îe by tam
vydrÏel od noci?âím více jsem se ale
blíÏil, tím se mé podezﬁení stávalo
temnûj‰ím. Labrador se umí ﬁídit jen
zrakem, ãich a sluch klidnû zapomene.
Proto je tak uÏiteãn˘ slepcÛm. Má
bájeãnou pﬁedstavivost, takÏe se dá dûsit
v‰elijak˘mi panáky. Rozezná na panácích
obliãej. Toho jsme si uÏ hodnû a vesele
uÏili. TakÏe mû vãera normálnû zblbla.
To zvíﬁátko na stromû si jen
pﬁedstavovala. Ted kolem té pﬁedstavy
zase tanãí, ale je to jen obl˘ v˘rÛstek,
kterého jsem si pﬁedtím prostû nev‰iml.
UÏasle jsem se díval na hrajícího si psa a
mohutn˘ zvrásnûn˘ kmen akátu. Jak
mÛÏu dûlat politiku, kdyÏ mû poplete i
vlastní pes? Ale co bych si v politice
poãal, kdybych sám nemûl pﬁedstavivost?
Kdybych toho jeÏka na stromû nevidûl?
18. bﬁezna 2006
***

KdyÏ se DVA perou - ZELENÍ se smûjou

Jarní a letní v˘prodej 2006 uÏ od:
Praha - $589.00 + $155.00 tax
Bratislava - $589.00 + $219.00 tax
Ko‰ice - $589.00 + $229.00 tax
ViedeÀ - $558.00 + $150.00 tax
ParíÏ - $598.00 + $156.00 tax
Rím- $658.00 + $222.57 tax
Air Canada, Lufthansa, Austria Airlines, Czech Airlines, Alitalia, Air France
ont.reg.#2631380

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

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

Prudk˘ nárÛst pﬁedvolebních preferencí
pro stranu ZELEN¯CH na úkor velk˘ch
stran (ODS a âSSD) je jak vzru‰ující, tak
i k zamy‰lení. Od ledna 2006 pﬁibylo
stranû Zelen˘ch 6% na dne‰ních 9% a
tím nadûje na úãast v Parlamentu.
Nevûﬁím, Ïe se v tak krátkém ãase voliãi
probrali z konzumního nadbytku a uzﬁeli
kvapem blíÏící se ekologickou katastrofu,
kterou Zelení slibují odvrátit; vÏdyÈ
ekologická ãást volebního programu ODS
a âSSD je ve vûci záchrany Ïivotního
prostﬁedí masivní a dÛrazná (a proklatû
nároãná na peníze).
Myslím, Ïe negativní pﬁedvolební
kampaÀ, provádûná velk˘mi stranami,
otrávila veﬁejnost natolik, Ïe se
krátkozrace obrací k politicky
bezv˘znamné stranû Zelen˘ch jako k
oáze klídku - bez hádavé a ‰karedé
politiky.
Dovolím si tento ne-politick˘ pﬁístup
Zelen˘ch k politice zdokumentovat svou
kanadskou zku‰eností: Zelení se
proslavuji
spí‰
nesná‰enliv˘m
rebelováním neÏ konstruktivní spoluprací
na odvrácení ekologické kalamity;
metodick˘m úsilím Zelen˘ch v Kanadû

bylo zabránûno postavit jedinou
elektrárnu za posledních 22 let a dne‰ní
dodávka elektﬁiny v Kanadû (a USA) je
na prahu kolapsu energetiky. Postra‰ující
kampaní zabránili otevﬁít naftové pole na
severu a sníÏit import.
Právû z tûchto dÛvodÛ se kanad‰tí Zelení
neprosadili do Federální politiky, protoÏe
neznají umûní kompromisu, kter˘ je páteﬁí
politiky, a voliãi rozumnû nepﬁipustí
patovou situaci mezi narÛstajícími
potﬁebami energetiky a ekologick˘mi
fanatiky.
Mám doma profesionálního ekologa, se
kter˘m se ãasto u veãeﬁe obveselujeme.
Syn Petr tvrdí, Ïe osvûtová ãinnost ke
sníÏení spotﬁeby energie a ochranû
Ïivotního prostﬁedí nefunguje, protoÏe
hlavní vûc, které lidé rozumí jsou peníze.
Ekolog Petr hlásá, Ïe dokud benzín
nebude stát dvojnásobek, tak se bude
jenom jezdit; dále tvrdí, Ïe dokud elektﬁina
nestojí dvojnásobek, tak se s elektﬁinou
‰etﬁit nebude; a dokud pitná voda nebude
stát dvojnásobek, budeme zalévat trávník
pitnou vodou.
Co je na ekologii ãi ruinováni Ïivotního
prostﬁedí zajímavé, je to, Ïe se t˘ká nás
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v‰ech, a Ïe ani ti nejvût‰í hlavouni, kteﬁí
vÏdy z politiky dob˘vali svá privilegia, se
v ãase ekologické katastrofy nemají kam
schovat - d˘chají stejn˘ vzduch a pijou
stejnou vodu jako my v‰ichni.
Donedávna politika a moc ochraÀovaly
mocné a ty blízké mocn˘m; zhor‰ující se
ekologická bilance svûta neu‰etﬁí sv˘ch
dopadÛ nikoho; aby si Zelení
pﬁivlastÀovali vy‰‰í zájem o ekologii je
bezdÛvodn˘m nesmyslem volit stranu
bez politick˘ch zku‰eností v manévrování
v horních e‰alonech vlády.
A je‰tû mne napadla dÛleÏitá otázka, s
k˘m pÛjdou Zelení do koalice?
JestliÏe mají Zelení blízko doleva, k
sociálnû sm˘‰lejícím politikÛm, pak jedin˘
zpÛsob financování ekologick˘ch megaprojektÛ je kapsa daÀového poplatníka;
jestliÏe vstoupí Zelení do koalice s
konzervativci, nechci ﬁíct s prav˘mi, pak
se zaãne mluvit o osekávání
nespoãetn˘ch sociálních programÛ
(zdravotnictví, ‰kolství a dÛchody) a z
tûchto prostﬁedkÛ se bude ekologická
péãe financovat.
ProtoÏe na severoamerické politické
scénû zatím Zelení nepﬁi‰li ani v úvahu,
tak jsou tyto moje my‰lenky nedomy‰lené
a víceménû empirické a jen pro ilustraci:
Kanad‰tí Liberálové (strana politického
stﬁedu) se horlivû podepsali pod Kyoto
protokol a zavázali se tímto sníÏit exhalace
o 15%; cel˘ svût tleskal progresivní
kanadské vládû; skoro se nemluví o
skuteãnosti, Ïe po pûti letech od
velebeného podpisu protokolu vzrostly
exhalace v Kanadû o 23%.
Tento fakt byl dost v˘znamn˘m dÛvodem
k pádu LiberálÛ v lednu 2006.
SoubûÏnû ameriãtí republikáni tento
protokol nepodepsali, a stali se tak
svûtov˘m ekologick˘m vyhnancem;
av‰ak po pûti letech klesly americké
exhalace o 4 procenta a systematick˘
tlak na úspory energie v USA pokraãuje.
Chci jen ﬁíct z vlastního pozorováni, Ïe
plná huba ekologie, ekologii nepomáhá...
(Zvlá‰tû vidím-li prof. Suzukiho a podobné
velkohubé ekology, jak se prohánûjí nad
Arktidou s extrémnû zneãi‰Èujícími
vrtulníky a dûlají EskymákÛm pﬁedná‰ky.)
Ekologie protlaãovaná shora, paneãku,
je témûﬁ nemoÏná; ekologie a péãe o
Ïivotní prostﬁedí zaãíná zdola, od kaÏdé
domácnosti, od provozu auta, svícení a
um˘vání nádobí pod tekoucí, horkou
vodou, a tisíce drobn˘ch vûcí, které
dûláme, protoÏe na to máme prostﬁedky
a peníze.
Ekologická kalamita jsme my - nenaÏraní
spotﬁebitelé energie a materiálu.
A jestliÏe nám k tomuto uvûdomûní
nepomÛÏe nic jiného neÏ zdvojnásobení
cen, pak nás ta ekologie kor bolet nebude,
pﬁestoÏe nás bude bolet úplnû v‰ecko.
Zdravím, drobátko rozhorlen, ale pﬁesto
s úsmûvem a vírou v inteligenci,
Ross Firla - Sudbury
***

Česká doplňovací škola
je každou sobotu dopoledne

v hale
Kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave.,
Toronto
Informace podá
L. Čarková: 416/536-5342

Voliãi, obãania Slovenskej republiky s trval˘m pobytom
v zahraniãí môÏu voliÈ po‰tou.
Podrobné informácie nájdete na nezávislej internetovej stránke:

www.volby2006.sk
SVETOVÉ ZDRUÎENIE SLOVÁKOV V ZAHRANIâÍ
World association of Slovaks living abroad
www.szsz.sk

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
28.3.2006 v 22:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
13.4.2006
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Stümpel je piatym Slovákom
so 600 bodmi
BOSTON - sme/sita-Slovensk˘ hokejista
Jozef Stümpel si pripísal 600. bod v NHL.
TridsaÈtriroãn˘ rodák z Nitry sa strelecky
presadil vo ‰tvrtom zápase v rade, keì v
Bostone zaznamenal úvodn˘ gól Floridy a
vyrovnal na 1:1. Stümpel zuÏitkoval v 27. min.
presnú prihrávku od Robertsa.
“âloveka pote‰í, keì prekoná nejak˘ míºnik,”
povedal Stümpel, ktor˘ osem sezón obliekal
v NHL práve dres Bostonu. “VracaÈ sa do
mesta, kde som zaãínal kariéru v NHL, je vÏdy
príjemné,” dodal slovensk˘ útoãník, ktor˘ na
600 bodov v NHL potreboval 828 stretnutí.
Od sezóny 1991/92 strelil 166 gólov a na
ìal‰ích 434 prihral. V lige zaãínal Stümpel v
Bostone, potom sa po ‰iestich roãníkoch
presunul do Los Angeles, odtiaº ho vymenili v
sezóne 2001/02 späÈ do Bostonu, aby sa po
dvoch sezónach opäÈ sÈahoval do Los
Angeles.
Po skonãení lockoutu sa ako voºn˘ hráã vlani
v lete dohodol s Floridou. Okrem 600 bodov v
NHL má na konte aj 30 bodov v 55 stretnutiach
v play off.
Stümpel je po Petrovi ·Èastnom, Petrovi
Bondrovi, Îigmundovi Pálffym a Antonovi
·Èastnom piatym slovensk˘m hokejistom,
ktor˘ prekonal hranicu 600 bodov v NHL. K
nej sa blíÏia aj Pavol Demitra (576) a Miroslav
·atan (574).
***

Gambrinus liga
21. kolo: Jablonec-Mladá Boleslav 1:1 (1:0)
3420,Sigma Olomouc-SIAD Most 1:1 (1:1)
3760, Slavia Praha-Marila Pﬁíbram 1:0
(0:0) 1707, Viktoria PlzeÀ-Tescoma Zlín 1:1
(0:0) 3779, Slovácko-Vysoãina Jihlava 1:0
(1:0) 4100, Baník Ostrava Sparta Praha 0:2
(0:1) 7436, Chmel Bl‰any-Slovan Liberec
0:0 (0:0) 2156, Teplice-Brno 1:1 (1:1) 4260
***
22. kolo: SIAD Most-Viktoria PlzeÀ 1:0
(1:0) 4193, Slovan Liberec Jablonec 2:0
(0:0) 6088, Brno-Slovácko 0:0 2350, Sparta
Praha-Teplice 0:0 (0:0) 7202, Vysoãina
Jihlava-Chmel Bl‰any 0:0 (0:0) 1720.
Dohrávka 22. kola: Mladá Boleslav-Slavia
Praha 4:1 Souboj ãtvrtého se tﬁetím vyznûl
jednoznaãnû pro Boleslav, která Slavii
porazila poprvé v historii ãeské ligy. „Zahráli
nám v˘bornû oba útoãníci. Slavia chtûla
hrát fotbal, nebetonovala, coÏ nám
vyhovovalo,“ ﬁekl domácí kouã Du‰an Uhrin
ml.
Pﬁed vyprodan˘m stadiónem zahrozili
domácí hlaviãkou ·vejdíka, na druhé stranû
‰el sám na branku Vlãek, ale trefil jen nohy
gólmana Kuãery. Více ‰ancí mûla Boleslav,
jenÏe skvûlého Vorla nedokázal v první pÛli
pﬁekonat nikdo. Dvakrát vychytal Kyselu a
pak i Kuliãe. Branky: 50. a 60. Pecka, 53. a
75. Kuliã - 80. Vlãek. 5000 divákÛ, poloãas
0:0.

Tabulka
1.Liberec
2.Teplice
3.Slavia
4.Ml.Boleslav
5.Jablonec
6.Sparta
7.Olomouc
8.Most
9.Pﬁíbram
10.PlzeÀ
11.Zlín
12.Slovácko
13.Ostrava
14.Jihlava
15.Bl‰any
16.Brno

22 14 7 1 33:13
22 9 11 2 27:17
21 10 7 4 36:25
21 10 5 6 34:28
21 9 4 8 29:25
21 8 4 9 31:30
21 8 4 9 27:32
22 8 3 11 22:28
19 6 6 7 25:22
22 5 9 8 24:27
20 6 6 8 17:21
22 5 8 9 21:25
20 5 6 9 16:22
20 4 8 8 13:23
20 4 8 8 15:28
20 3 10 7 19:23

49
38
37
35
31
28
28
27
24
24
24
23
21
20
20
19

Slovenská liga CorgoÀ
Dohrávky: 14. marca 2006: Banská
Bystrica-Spartak Trnava 1:2 22. marca
2006: Artmedia-Matador Púchov 1:0.
23. kolo: Inter Bratislava-Spartak Trnava
2:2. AS Trenãín-FC Nitra 1:1, Banská
Bystrica-Matador Púchov 2:0 MFK

RuÏombero-M·K Îilina 2:1, ArtmediaFK ZTS Dubnica 3:2.
24. kolo: FK ZTS Dubnica-Spartak
Trnava 0:2, FC Nitra-Inter Bratislava
1:0, Matador Púchov-AS Trenãín 2:1,
M·K Îilina-Banská Bystrica 2:0,
Artmedia -MFK RuÏomberok 2:0.
Tabuæka
1. Trnava
2. Artmedia
3. RuÏomberok
4. Îilina
5. Nitra
6. Bystrica
7. Trenãín
8. Dubnica
9. Inter
10. Púchov

24
23
23
23
24
24
24
24
24
23

16
15
15
13
10
9
7
6
4
4

2
4
1
2
5
1
7
7
5
4

6
4
7
8
9
14
10
11
15
15

43:21
42:21
35:20
44:27
29:30
25:29
21:28
26:35
19:49
19:43

50
49
46
41
35
28
28
25
17
16

Tipsport Extraliga
Senzaãní Budûjovice
V hokejové play-offs do‰lo hned k
nûkolika pﬁekvapením. O nejvût‰í se
postaraly Budûjovice, které vyﬁadily
Liberec v pûti zápasech. Liberec v
domácím prostﬁedí ani jednou bûhem
základní soutûÏe neprohrál. Tentokrát
v‰ak ode‰el tﬁikrát z domácího kluzi‰tû s
prázdnou. RovnûÏ v souboji muÏstev ze
stﬁedu tabulky si vedly lépe níÏe poloÏené
oddíly. Spartû se podaﬁilo otoãit stav série
z 0:2 a i Vítkovice vedly 2:1 na zápasy a
nakonec je Znojmo vyﬁadilo rovnûÏ v
‰esti zápasech.
V˘sledky
Liberec-âeské Budûjovice 1:2, 1:4, 3:7,
2:1 a 6:2. Na zápasy 1:4.
Slavia-Tﬁinec 5:3, 7:4, 2:3 po sam.
nájezdech, 3:4 v prodl. Na zápasy 4:0.
Zlín-Sparta 2:1, 2:1, 3:4, 2:3, 0:1 a 0:3.
Na zápasy 2:4.
Vítkovice-Znojmo 1:2 po prodl., 3:1, 3:1,
1:3, 0:2 a 1:4. Na zápasy 2:4
Semifinále
Budûjovice se prosadily i v prvním
semifinálovém zápase proti Slavii.
Vynikající v˘kon pﬁi tom podal brankáﬁ
Roman Turek, kter˘ má nejvût‰í zásluhu
na skvûlém taÏení JihoãechÛ. Nejvy‰‰í
náv‰tûva v libeÀské arénû v play off,
ãítající více neÏ 12 tisíc divákÛ, tak i
nadále sledovala chvílemi urputnou bitvu.
Slavia mohla otevﬁít skóre pﬁi pﬁesilovce
v 53. minutû, ale nepodaﬁilo se jí to a za
chvilku toho hoﬁce litovala. Na trestné
lavici se se‰li dva slávisté a Budûjovice
toho vyuÏily. Osm vteﬁin pﬁed koncem
v˘hody pﬁekonal FraÀka hned po buly
Vak.
Vzhledem k tomu, Ïe GraÀák dostal za
hru vysokou hokejkou ãtyﬁminutov˘ trest,
hráli Jihoãe‰i pﬁesilovku dále a v závûru
se prezentovali i lep‰ím mu‰kou. Obránce
Vydaren˘ zastavil na modré vyhozen˘
puk a pﬁesnou stﬁelou zajistil hostÛm
klidnûj‰í závûr. âeské Budûjovice tak v
osmém semifinálovém zápase v
novodobé historii klubu poprvé poznaly
radost z v˘hry 2:0.1214-5718
BaráÏ
Vsetín-Ústí 0:2 a 4:1. Na zápasy 1:1.

Slovenská hokejová extraliga
Play-offs
âtvrtfinále (zb˘vající zápasy):
Nitra-Skalica 3:1, 2:3 po sam. nájezdech
a 3:1. Postoupila Nitra 4:3 na zápasy.
Îilina-Zvolen 3:2 po predl. a 4:3 po predl.
Postoupila Îilina 4:0 na zápasy.
Poprad-Trenãín 3:1 a 2:1. Postoupil
Poprad 4:0 na zápasy.
Semifinále:
Nitra-Îilina 6:2, 2:3 po predl., a 2:3 po
predl. Na zápasy 1:2.
Ko‰ice-Poprad 3:5 a 2:3 Na zápasy 0:2.
***
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