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Podivná plichta, zaãalo prodlouÏení
MoÏná, Ïe ODS mÛÏe podûkovat zubnímu specialistovi
Miroslavu Mackovi, Ïe jí nakonec chybí to jedno kﬁesílko
k parlamentní vût‰inû. Facka ministru Ráthovi obûhla
svûtem a âR se koneãnû zase jednou zviditelnila.
Nikdo netu‰il, Ïe v zápûtí se dostane tato malá zemû v
srdci Evropy opût na televizní obrazovky je‰tû pﬁed
Mistrovstvím svûta v kopané. Po zuﬁivém a nelítostném
volebním boji do‰lo nakonec k vyhlá‰ení v˘sledkÛ.
Systém, kter˘ mûl zaji‰Èovat stabilitu se ukázal
maximálnû nestabilní. Pﬁepoãítávání hlasÛ, kdy se hlasy
jedné strany jaksi dají nûkomu jinému se opût ukázal
jako stupidní a nedemokratick˘. PﬁestoÏe ODS, lidovci
a zelení dosáhli 48,9 % a sociální demokrati s komunisty
45,1 %, nakonec obû skupiny mají po stovce
poslaneck˘ch kﬁesel a hovoﬁí se o patové situaci. Pﬁi
tom komunisti mají dvakrát tolik hlasÛ jako zelení, ale
víc jak ãtyﬁikrát tolik kﬁesel. Lidovci mají pouze o jedno
procento víc neÏ zelení, ale mají víc jak dvojnásobek.
Dá se ﬁíci, Ïe si to velké strany volebním systémem
dobﬁe pojistili.
Nejlep‰í v˘kon v‰ak pﬁedvádûli rÛzní politologové ve
sdûlovacích prostﬁedcích, kteﬁí nás od osmi hodin ráno
odbornû pouãovali o jasném vítûzství ODS, která bude
mít rekordních 38 %. I kdyÏ jsem brejlil do internetu a
klikal my‰í jako zbûsil˘, poﬁád jsem tûch 38 % nevidûl.
Nejprve vedli sociální demokrati, pak mírnû ODS, která
oslavila vítûzství. Následoval projev Jirky Paroubka,
kdy obvinil po vzoru v‰ech politikÛ, co jsou u moci
novináﬁe ze spiknutí. Na celosvûtové spiknutí novináﬁÛ
upozornil dnes jiÏ zapomenut˘ politik, teoretik kÛlplotové
doktríny Milou‰ Jake‰. Zlobí se i Vláìa PutinÛ. Novináﬁe
nemají rádi ani Jirka BushÛ ani Pi‰ta HarprÛ. Zatímco
ostatní politici po vzoru rohovníkÛ v ringu pouze baletí
a odhánûjí neodbytné novináﬁe jako obtíÏn˘ hmyz,
Jirka ParoubkÛ své soupeﬁe ne‰etﬁí. Jeho knockouty v
podobû trestních oznámení provázely celou volební
kampaÀ. Nerozdává údery nûjakému anonymnímu
novináﬁskému davu, ale bere si je jednoho za druh˘m.
Pûknû je jmenuje, ty Steigerwaldy a Komárky. Vûdom
si toho, Ïe kdyÏ ho nikdo nevyhlásí vítûzem, musí se
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vyhlásit za vítûze sám. Tentokrát proti v‰em zvyklostem
neãeká na rozhodãího a oznámí strnul˘m novináﬁÛm
skuteãn˘ stav vûci: „Chtûl bych je‰tû pﬁipomenout panu
prezidentovi, Ïe v tuto chvíli podle propoãtÛ, které jsou,
má levice 101 mandátÛ z 200, to je vût‰ina.“ Premiér
Paroubek, kromû toho, Ïe se pﬁihlásil do jednoho ‰iku
s bratrsk˘mi komunisty, se v‰ak m˘lil. Podobnû jako
ODS, ani on nedosáhl k˘Ïeného CI, coÏ je v ﬁímsk˘ch
ãíslicích poãet ruãek, které se mají zvednout, aby se
dosáhlo parlamentní vût‰iny.
VÛbec dûly se, pánové a dámy, letos pﬁed volbami
divné vûci. Premiér Paroubek nejprve zaÏaloval svého
soka Topolánka, Ïe ho tûÏce pﬁi pﬁedvolební diskusi
urazil, Ïe je mafián. Jako náhodou se ve stejnou dobu
inspekce pustila do Òtvaru pro odhalování
organizovaného zloãinu. Kdo chce psa bít, vÏdycky si

hÛl najde. KdyÏ ﬁeditel Òtvaru poÏádal o sly‰ení v
parlamentu, tak se rozpoutala bitva o to, jestli má b˘t
sly‰ení tajné nebo veﬁejné. Jan Kubice si tedy pﬁipravil
dvû zprávy. Jednu tajnou, druhou veﬁejnou. JenÏe, co
ãert a Paroubek nechtûli, objevila se tato zpráva na
internetov˘ch stránkách RadioÏurnálu a uÏ nebyla tajná,
ale také nebyla veﬁejná. Paroubek tedy zaÏaloval
Kubiceho, Ïe ho zle pomluvil.
Problém je v tom, Ïe Kubice o Paroubkovi nikde
nemluvil, tudíÏ ho nemohl ani pomluvit. Pouze v
materiálech, které se na‰ly u jednoho z mafiánÛ byl
jak˘si blábol o tom, Ïe nûkdo by mûl nabídnout
Paroubkovi svou nezletilou dceru bûhem dovolené na
jachtû.
Jestli se jednalo o plán mafiánÛ, jak ministerského
pﬁedsedu zkompromitovat, pak by mûl b˘t Paroubek
Kubicemu zavázán, Ïe takov˘ materiál objevil a ne se
snaÏit dal‰ímu vy‰etﬁování zabránit a naz˘vat svého
zachránce lháﬁem. JenÏe premiér si v pﬁedvolebním
shonu materiály zﬁejmû ‰patnû pﬁeãetl a tak Ïaluje
Kubiceho místo mafiána.
âeská televize a dal‰í sdûlovací prostﬁedky v‰ak
uveﬁejnily pouze rozzlobeného Paroubka, kter˘ Ïaluje
Kubiceho (za nûco, co neﬁekl) a pouze RadioÏurnál a
Lidové noviny nesmûle sdûlily, o co se jedná. Nutno
ﬁíci, Ïe volby v normálním ãase byly zajímavé.
Jak dopadne prodlouÏení? Dovolím si tipovat: Paroubek
s Topolánkem by spolu nejeli dnes ani v elektriãce..
Nikdo z nich neãekal, Ïe to bude fifty fifty. Vlastnû
100:100. Národ ãeká spasitele, kter˘ nás vyvede z
patové situace. Kdo jím bude? Zﬁejmû nûkdo jako
primátor Pavel Bém, ten je z ODS a pﬁi tom je to
ParoubkÛv kamarád z praÏského rathausu.
Spoleãnû pak zmûní volební systém, aby ti zelení
nemûli ani tûch ‰est kﬁesel a my prostí voliãi budeme
mít jako za komunistÛ stabilitu na dal‰ích ãtyﬁicet let a
zároveÀ také po srandû.
Ale‰ Bﬁezina 3.6.2006
***
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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 Rou‰,
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. 5. 2006 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 17. 6. 2006
v 10:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
18. 6. 2006 v 11:00
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish, 4156
Maple Grove Rd. 25.6.2006 v 12:00 hod.

Election 2006

Poslanci zvolení
do poslanecké snûmovny
Parlamentu âR
Obãanská demokratická strana
mandátÛ: 81
Ing. Topolánek Mirek, Ing. Bürgermeister
Jan, Ing. Talmanová Lucie, Ing. Laudát
Franti‰ek, Ing. Dub Tomá‰, Ing. Bratsk˘
Petr, Kladívko Tomá‰, Benda Marek, MUDr.
·Èastn˘ Boris, Novotn˘ Zbynûk, Ing.
Reisiegel Daniel, PaedDr. Rybínová Jana,
Mgr. Rovan Daniel, Mgr. Mallotová Helena,
Ing. Tlust˘ Vlastimil CSc., JUDr. Dundáãková
Eva, Vidím Jan, Ing. Klas Jan, Tluchoﬁ Petr,
Ing. Schwippel Jan CSc., Rádl Ale‰, Mgr.
Pla‰il Ondﬁej, MVDr. Bohatec Pavel, Morava
Jan, Zajíãek Tom, Ing. ·pika Jan, Doktor
Michal, Ing. Bauer Jan, Ing. Dûdiã Franti‰ek,
Klein Jaroslav, JUDr. Pospí‰il Jiﬁí, Ing. PapeÏ
Jiﬁí, Ing. Vilímec Vladislav, Prosek Zdenûk,

Mgr. Dlouh˘ Vladimír, Ing. Patera Milo‰,
Suk Lubomír, Mgr. Gandaloviã Petr, Ing.
¤ebíãek Ale‰, Mgr. Vojíﬁ Oldﬁich Ph. D.,
JUDr. Polansk˘ Jiﬁí, ·oltys Vladimír, Hasil
Tomá‰, Ing. JeÏek Libor, Mach Zdenûk, Bc.
Raninec Juraj, Mgr. Horníková ZdeÀka, Ing.
Kafka David, Lhota Zdenûk, JeÏek Josef,
MUDr. Kochan Jozef, Ing. Lib˘ Ladislav,
âepelka Jiﬁí, Petru‰ka Daniel, Ing. Páralová
Alena, Nûmcová Miroslava, Hink Vladimír,
Mgr. ·míd Milan, Ing. arch. Mencl Václav,
PhDr. Barto‰ Walter, Mgr. ·eich David,
Mgr. Pleva Petr, Bc. Suchánek Pavel, Ing.
Sivera Franti‰ek, Ing. Hrbata Michael, Filipi
Dana, MUDr. Mgr. Langer Ivan, Ing. Krill
Petr, Ing. Fiala Radim, Mgr. Boháã Zdenûk,
RNDr. Neãas Petr, Ing. Plach˘ Jaroslav,
Svoboda Pavel, Mgr. Úlehla Tomá‰, Ing.
¤íman Martin, Ing. Chytka Radim, Ing.
Krajíãek Miroslav, Ing. Krupka Jaroslav, Ing.
Hrnãíﬁ Pavel, Ing. Sehoﬁ Karel, MUDr.
Molendová Dagmar.

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 Steeles Avenue West a Dufferin Street)

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

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

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu opût v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 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

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.
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âeská str. sociálnû demokrat.
mandátÛ: 74
MUDr. Rath David, Bc. Svoboda Miroslav,
PhDr. ·plíchal Karel, JUDr. Kﬁeãek
Stanislav, Ing. Kalábková Gabriela, Ing.
Dimitrov Kosta, Ing. Urban Milan, Dolej‰
Richard, MVDr. ¤ihák Josef, Hamáãek Jan,
PhDr. Mazuchová Lenka, Vnouãek
Franti‰ek, Mgr. âurdová Anna, Ing.
Sunkovsk˘ Petr, Mgr. Jandák Vítûzslav,
Mgr. Bohdalová Vlasta, Ing. Kratochvíle
Karel, Ing. Babor Jan, Ing. Votava Václav,
Látka Jan, ·lajs Václav, Ing. Grüner Václav
CSc., Ing. Fiala Jaroslav CSc., RNDr.
Vanou‰ek Pavel, Ing. Paroubek Jiﬁí, MUDr.
Krákora Jaroslav, Aubrecht Vlastimil,
âervenka Petr, Ing. âerÀansk˘ Josef, Mgr.
Mertinová Marcela, Zapletal Cyril, Du‰ek
Robert, Ploc Pavel, Ing. Orgoníková Hana,
Snítil˘ EvÏen, Ing. Lesenská Vladimíra, PhDr.
Böhnisch Robin, Mgr. Martínek Radko, Ing.
VáÀa Miroslav, Mgr. Zelenková Ladislava,
Ing. Sou‰ek Miloslav, Mgr. Bublan Franti‰ek,
âern˘ Karel, Ing. Zgarba Petr, Prof. JUDr.
Jiãínsk˘ Zdenûk DrSc., Mgr. Sobotka
Bohuslav, JUDr. Tejc Jeron˘m, Mgr. Ha‰ek
Michal, Ing. Kala Miloslav, MUDr. Pohanka
Michal Ph. D., Prof. RNDr. Ohlídal Ivan
DrSc., Ing. PetrÛ Jiﬁí, Ing. Skopal Ladislav,
Ing. Vlãek Miloslav, Ing. Tesaﬁík Martin,
Valouch Jindﬁich, Ing. Krátk˘ Jiﬁí, Ing. Korytáﬁ
Karel, Ing. ·kromach Zdenûk, Sm˘kal Josef,
Ing. Novosad Franti‰ek, Ing. Seìa Antonín,
Ing. Melãák Milo‰ CSc., PhDr. Zaorálek
Lubomír, Ing. Michalík Alfréd, Ing. Rafaj
Petr, Ing. Kluãka Václav, JUDr. ·edivá
Hana, Ing. Chalupa Jaromír, Ing. ·incl
Ladislav, Doc. Ing. Wolf Petr CSc., Ing. Petr
Bﬁetislav, Ing. Kufa Rudolf, Ing. Kubu‰
Pavol.

Komunistická str. âech a Moravy
mandátÛ: 26
Ing. Dolej‰ Jiﬁí, RNDr. Exner Václav CSc.,
JUDr. Grospiã Stanislav, Fialová Jiﬁina,
Vostrá Miloslava, JUDr. Filip Vojtûch, RSDr.
Bran˘ Petr, Mgr. Levá Ivana, Ing. ·idlo
Karel, Ing. Hojda Pavel, Ing. ·enfeld Josef,
Mar‰íãek Zdenûk, JUDr. Vondru‰ka Josef,
Mgr. Marková SoÀa, Mgr. Snopek Václav
CSc., Ing. Kováãik Pavel, Mgr. Biãík Milan,
Doc. PhDr. Grebeníãek Miroslav CSc., RNDr.
Bayerová Marta, JUDr. Bebarová Rujbrová
Zuzka, RSDr. âern˘ Alexander, Mlãák
Ladislav, RNDr. Koníãek Vladimír, RSDr.
Opálka Miroslav, Bc. Koneãná Kateﬁina,
PaedDr. Halíková Milada.

KﬁesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
mandátÛ: 13
JUDr. Svoboda Cyril, JUDr. Parkanová
Vlasta, Ing. Kalousek Miroslav, Ing. Hanu‰
Jiﬁí, Severa Pavel, Ing. Kasal Jan, RNDr.
Ambrozek Libor, Ing. ·imonovsk˘ Milan,
·ustr Ladislav, Ing. Kvapil Tomá‰, Ing.
·ojdrová Michaela, Ing. Hovorka Ludvík,
Ing. Carbol Jiﬁí.

Strana zelen˘ch mandátÛ: 6
RNDr. Bursík Martin, PhDr. Jacques
Kateﬁina, PhDr. Zubová Olga, MVDr. Rabas
Pﬁemysl, Mgr. Li‰ka Ondﬁej, Jakubková
Vûra.
***

Strany nezvolené
do parlamentu
SNK Evrop‰tí demokraté 2,08%, NEZ.
DEMOKRATÉ (pﬁeds. V. Îelezn˘) 0,68%,
NEZÁVISLÍ 0,61%, Strana zdravého rozumu
0,46%, Prav˘ Blok 0,38%, Unie svobodyDemokratická unie 0,30%, Moravané 0,23%,
Právo a Spravedlnost 0,23%, STRANA
ROVNOST ·ANCÍ 0,20%, Národní strana
0,17%, Koalice pro âeskou republiku 0,15%,
Koruna âeská (monarch. strana) 0,13%,
Balbínova poetická strana 0,12%, 4 VIZEwww. 4vize. cz 0. 05%, âeská str. národ.
socialistická 0. 02%, Helax-Ostrava se baví
0. 02%, Folklor i Spoleãnost 0,01%,
Humanistická strana 0,01%, âeská pravice
0,00%, Liberální reformní strana 0,00%,
âeské hnutí za národní jednotu 0,00%,
***
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Volby v exilu

Omluva

KdyÏ jsem poslouchal povolební besedy,
nestaãil jsem se divit. Vût‰ina „politick˘ch
odborníkÛ“ neshledávala na v˘sledku
voleb nic divného. Jen kroutila hlavou
nad patovou situací. Mnû nevadí patová
situace, ale volební systém. Podle mne,
kdyÏ nûjaká strana získá jedno kﬁeslo,
tak by mûl její poslanec sedût v
Parlamentu. Teãka. Argument, Ïe by to
pﬁineslo nestabilitu, je stupidní. Máme
snad nyní nûjakou stabilitu? VÏdyÈ pﬁi
tûchto volbách jeden poslanec za Stranu
zelen˘ch potﬁeboval 56000 hlasÛ,
zatímco za ODS nebo âSSD pouh˘ch
23000 hlasÛ. JenÏe o systému rozhodly
velké strany a potvrdil to Ústavní soud.
KrajanÛm byl pﬁidûlen losem Jihoãesk˘
kraj a nakonec právû díky tûmto hlasÛm
nezískala âSSD vût‰inu 101 kﬁesel. S
v˘jimkou Svatého stolce, kde zvítûzili
lidovci se 70 % zvítûzila témûﬁ v‰ude v
zahraniãí ODS. O druhou pﬁíãku bojovali
tﬁI strany âSSD, KDU-âSL a Strana
zelen˘ch. Na americkém kontinentu pak
odpadla âSSD a o stﬁíbro to bylo tûsné.
V USA byli druzí lidovci, v Kanadû zelení,
ale v nejvût‰ím obvodû v Torontu patﬁila
druhá pﬁíãka opût lidovcÛm, zatímco
zelení byli za ODS v Ottawû a na tomto
kontinentu odepsaná âSSD bodovala i v
Montrealu.
Ale‰ Bﬁezina
***

V ãísle 10/2006 v Otevﬁeném dopise R.
Ma‰tal˘ﬁe vypadla následující silnû
vyti‰tûná ãást: Vy komunisté jste v
nedávné minulosti likvidovali snahy tûch,
kteﬁí na‰i zemi chtûli budovat na základû
demokratick˘ch principÛ, Jest tedy
neuvûﬁitelnou ironií to, kterak vy komunisté se dnes dovoláváte sv˘ch
demokratick˘ch práv podílet se, jak vy
ﬁíkáte - na spoluﬁízení pﬁi budování na‰eho
státu. Autorovi se omlouváme!
Ale‰ Bﬁezina
***

Jak jsme volili?

Jihoãesk˘ kraj: VoliãÛ: 518573, volilo
338949 - 65,36 %. V˘sledky: 1. ODS
36,69 % (123804 hlasÛ), 2. âSSD 30,47
(102833), 3. KSâM 13,36 (45099), 4.
KDU-âSL 8,18 % (27 630), 5. Strana
zelen˘ch 5,90 (19924), 6. SNK 1,94
(6570), ostatní pod 1%.
Zahraniãí: VoliãÛ: 8041, volilo 6744 83,87 %. V˘sledky: 1. ODS 50,17 %
(3363 hlasÛ), 2. âSSD 15,75 (1056), 3.
Strana zelen˘ch 15,60 (1052), 4. KDUâSL 10,13 % (679), 5. SNK 3,90 (262),
KSâM 2,11 (142) ostatní pod 1%.
Amerika: VoliãÛ: 1358, volilo 1002 - 73,78
%. V˘sledky: 1. ODS 48,14 % (479
hlasÛ), 2. âSSD 15,07 (150), 3. Strana
zelen˘ch 14,57 (145), 4. KDU-âSL 14,37
% (143), 5. SNK 3,61 (36), KSâM 0,9 (9)
ostatní pod 0,9 %.
USA: VoliãÛ: 647, volilo 465 - 71,87 %.
V˘sledky: 1. ODS 48,80 % (225 hlasÛ),
2. KDU-âSL 17,35 % (80), 3. Strana
zelen˘ch 13,44 (62), 4. âSSD 13,23 (61),
5. SNK 3,03 (14), KSâM 1,51 (7) ostatní
pod 0,7 %.
Kanada: VoliãÛ: 331, volilo 249 - 71,87
%. V˘sledky: 1. ODS 56,45 % (140
hlasÛ), 2. Strana zelen˘ch 15,32 (38), 3.
KDU-âSL 14,91 % (37), 4. âSSD 7,66
(19), 5. SNK 4,03 (10), 6. Právo a
Spravedlnost 1,20 % (3), 7. Prav˘ Blok
0,40 (1), KSâM 0 % (0) ostatní 0 %.
Montreal: VoliãÛ: 74, volilo 54 - 72,97 %.
V˘sledky: 1. ODS 51,85 % (28 hlasÛ), 2.
âSSD 14,81 (8), 3. Strana zelen˘ch 12,96
(7), 4. KDU-âSL 11,11 % (6), 5. SNK
7,40 (4), 6. Prav˘ Blok 1,85 % (1),
ostatní 0 %.
Ottawa: VoliãÛ: 72, volilo 52 - 72,22 %.
V˘sledky: 1. ODS 55,76 % (29 hlasÛ), 2.
Strana zelen˘ch 26,92 (14), 3. KDU-âSL
13,46 % (7), 4. âSSD 3,84 (2), ostatní 0 %.
Toronto: VoliãÛ: 185, volilo 143 - 77,30
%. V˘sledky: 1. ODS 58,45 % (83 hlasÛ),
2. KDU-âSL 16,90 % (24), 3. Strana
zelen˘ch 11,97 (17), 4. âSSD 6,33 (9), 5.
SNK 4,22 (6), ostatní 0 %.
abe
***

organizacím ADRA CANADA a ADRA
na Slovensku, které nám velice ochotnû
vy‰ly vstﬁíc a peníze spolehlivû pﬁedaly
na správné místo. Ov‰em také dûkujeme
je‰tû jednou v‰em dárcÛm.
Radmila Locherová - âSSK
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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

Sbírka na poniãen˘
léãebn˘ ústav v Tatrách
Charitativní organizace ADRA, která byla
na‰im sprostﬁedkovatelem v dubnu
tohoto roku pﬁedala ·robárovu ústavu v
Dolním Smokovci 117,700 SK. ·robárov
ústav tyto peníze pouÏil na opravu stﬁech,
které zniãila vichﬁice na podzim roku 2004.
S dopisem od ústavu jsme také dostali
nûkolik obrázkÛ, na kter˘ch je vidût, jak
stﬁechy byly zniãené a nyní pûknû
opravené. Tímto také dûkujeme

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

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.

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:
Pondûlí:14-19
Úter˘: 10-13.
Stﬁeda: 14-19
Pátek: 10-13 a
15-19.

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

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

Art of Living/Umûní Ïít
Asi nejlep‰ím filmem, kter˘ pojednává o smyslu Ïivota je Bergmanova Sedmá peãeÈ. Je to na jedné stranû hluboká filozofická
ãi teologická reflexe, na druhé stranû oslava obyãejného Ïivota komediantÛ. NedokáÏi si pﬁedstavit, Ïe by toto téma z divadla,
z filmu nebo z literatury zmizelo. Stalo se uÏ témûﬁ pravidlem, Ïe kaÏdé dva roky máme moÏnost vidût v˘sledky spolupráce
ÏákÛ z Katedry Alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU z Prahy, University of Toronto Scarborough a
indiánského Divadla De-ba-jeh-mu-jig Theatre Group z ostrova Manitoulin.
Vrátím-li se k Bergmanovi, pak jeho herci, jeho komedianti Ïijí
krásn˘m poetick˘m Ïivotem. Divadlo je pro nû nûãím, co dává
lidem radost, jak˘msi vyvrcholením urãitého Ïivotního snaÏení.
Nelze ho oddûlit od bûÏného Ïivota, v kterém je strach, bolest
a kolem neustále obchází smrt. Pﬁesto je dÛleÏité snít, mít
vidûní, prorokovat.
Pﬁi tomto projektu jsem si uvûdomil, jak je právû pro herce
dÛleÏité to, Ïe jsou po urãitou dobu spolu, Ïe se navzájem
poznávají, Ïe chtûjí nûco sdûlit a hledají to nûco, co za sdûlení
stojí.
STUDIO Studia Ypsilon bylo v Torontû jiÏ po ãtvrté. Osobnû
jsem je vidûl po tﬁetí. Pﬁi tomto projektu jiÏ zcela chybûly kulisy.
Jiﬁina Mencáková, která zde byla rovnûÏ po tﬁetí mnû vysvûtlila
i rozdíl mezi divadelní scénou ve Scarborough a v Torontu. „Ve
Scarborough je scéna pﬁíli‰ velká. Akce jsou pomalej‰í,
podstatnû déle trvá neÏ jeden k druhému dojde.“
V‰echny tﬁi skupiny mûly pouze ‰estnáct dnÛ na to, aby se
daly dohromady, aby se navzájem promíchaly a udûlaly z tﬁí
projektÛ jeden celek. Nepodaﬁilo se jim zcela odstranit hranice,
ale o to ani ne‰lo. Divák mûl tedy moÏnost vidût, jak lze
navzájem mezi sebou komunikovat.

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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Jiřina Mencáková

Mûli jsme tedy moÏnost vidût opak stavby Babylonské
vûÏe. Tehdy se pokou‰eli lidé udûlat nûco monumentálního,
ale nedokonãili to, protoÏe nebyli schopni se domluvit. Zde
vidíme snahu lidí z rÛzn˘ch kultur domluvit se a dokonãit
stavbu. Nûkdy k takové domluvû jsou potﬁeba staré symboly,
jindy jsou to souãasné pﬁedmûty jako hrací automaty, které
na nás útoãí. Pﬁi tom jsou zde stále hodnoty, které se opakují
v kaÏdé kultuﬁe. Rodiãe vychovávají dûti k pravdû, k vûrnosti,
k lásce. Pokud tyto hodnoty opou‰tíme, ztrácíme smysl
Ïivota. Takovou ukázkou byl moment, kdy ãesk˘ floutek
sbalí Indiánku a svede ji pod záminkou, Ïe ji ukáÏe mapu.
(LeÏ.) V zápûtí Kanaìance nabízí Coca-Colu. (Nevûra.)
KdyÏ ho obû poznají, utíká pﬁed nimi. (Ztráta smyslu Ïivota.)
Jednoduché a pﬁi tom srozumitelné pro obecenstvo, jak v
Praze, tak v Torontu, tak na ostrovû Manitoulin.
Pravda, pﬁi této jednoduchosti se nûkdy vytrácí ta druhá
pÛlka z Bergmanovy Sedmé peãeti a to je filozofická reflexe,
sloÏité my‰lenky, které se dají tûÏko vyjádﬁit pouhou
improvizací. Na druhou stranu je to i nadûjné, stále je kam se
pohybovat. Divadlo, které jsme vidûli bylo asi
devadesátiminutov˘m úsekem ze Ïivota tﬁí skupin mlad˘ch
lidí. Zajímavé by bylo vidût film ãi televizní dokument o tom,
jak probûhl pobyt KanaìanÛ a IndiánÛ v Praze a naopak, jak
Kanada pÛsobila na mladé ãeské herce. Cel˘ projekt je totiÏ
‰ir‰í neÏ to, co jsme mûli moÏnost vidût.
Ale‰ Bﬁezina

Petr ChudoÏilov: ·patn˘ obchod
¤íãka sbírající vody v horách nûmeckého Schwarzwaldu
a vtékající v ‰v˘carské Basileji do R˘na se poeticky
jmenuje die Wiese - Louka. Bezmála pﬁed ãtvrtstoletím,
kdyÏ mû svûtová socialistická soustava vyvrhla jakoÏto
osobu nepﬁátelskou i s manÏelkou, ãtyﬁmi mal˘mi
dûtmi a psem do kapitalistické ciziny, jsem na bﬁehu
Louky poprvé v Ïivotû spatﬁil skorce, ptáka, ãi spí‰e jen
ptáãka, kterého jsem aÏ doposud znal jen z literatury.
Vklouzl pod hladinu neobvykle ãisté ﬁíãky a procházel
se po dnû jakoby nic. âasto jsme zde pozorovali lovícího
ledÀáãka, pouh˘ch pár kilometrÛ od centra
prÛmyslového mûsta. Tato setkání pod korunami
prastar˘ch smrkÛ nás pﬁivádûla v radostn˘ úÏas. ¤íãka
je vroubena poli, zahradami a také vinicemi, poskytující
nádherné lehouãké, suché víno. Je zde tak krásnû, Ïe i
naprosto cizí lidé se na sebe navzájem usmívají.
·v˘carská bába, doprovázená stádeãkem nesnesitelnû
páchnoucích kozlÛ, na nás pﬁi podveãerních pochÛzkách
pﬁátelsky promlouvala nesrozumiteln˘m basilejsk˘m
dialektem nûmãiny.
Louce se v tûchto dnech stává osudnou mnoho let stará
‰v˘carsko-nûmecká smlouva podle níÏ bude ﬁíãka
kousek za hranicí brutálnû pﬁeÈatá novou obchvatnou
silnicí. V úseku nûkolika set metrÛ mají b˘t vykáceny
Oti‰tûno s vûdomím autora a Hospodáﬁsk˘ch novin.

jiÏ zmínûné mohutné smrky, vybráno pﬁirozené
kamenité dno a zbytek zapeãetûn betonem. Co bude s
ledÀáãky? Ptal se jich nûkdo na jejich názor? Kam se
podûje skorec, mot˘li, brouci, drobní savci a kvûtena?
Je to dobr˘ obchod vymûnit kilometr toku, utváﬁeného
po tisíciletí, za kilometr betonu? Není! Demonstrace
nepomohly, stejnû jako veﬁejná hladovka a 6200
podpisÛ, stvrzujících nesouhlas s tímto ‰patn˘m
obchodem, vybran˘ch za pouh˘ch ãtrnáct dnÛ. Vláda
na‰eho kantonu nakonec sdûlila voliãÛm, Ïe
mezinárodní dohoda váÏí víc, neÏ místní zájem. Voliãi
teì postavili na kritickém místû stanové mûsteãko. V
korunách stromÛ jsou zavû‰eny houpací sítû, v nichÏ
spoãívají odhodlanci, bránící krásn˘ koutek svûta
vlastními tûly. V záﬁijovém slunci se na dnû ﬁíãky
vyhﬁívají ryby, kter˘m je‰tû nikdo neﬁekl, co je moÏná
uÏ zítra ãeká. Vláda kantonu vyjádﬁila nadûji, Ïe nedojde
k násilnému stﬁetu. Inu ·v˘caﬁi, ﬁekne si nûkdo trpce a
pohor‰enû, va‰e starosti na moji hlavu. Ale není to
konec koncÛ úÏasné, Ïe ve svûtû, kde lidsk˘ Ïivot uÏ
neznamená skoro nic, je nûkter˘m dospûl˘m lidem
ledÀáãek natolik dÛleÏit˘, Ïe se kvÛli nûmu nechají
nebezpeãnû vysoko pﬁipoutat ﬁetûzem ke korunû stromu.
¤íjen 2004
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Projev premiéra a pﬁedsedy âSSD Jiﬁího Paroubka
“Já chci je‰tû pﬁivítat tady moji manÏelku.
TakÏe dámy a pánové, já jsem rád, Ïe jste
tady v tak hojném poãtu. Já bych pﬁedev‰ím
chtûl v tuhle chvíli podûkovat na‰im voliãÛm,
kteﬁí nám, nás takov˘mto zpÛsobem
podpoﬁili. Myslím si, Ïe tento volební v˘sledek
s v˘jimkou mû neãekal skoro nikdo.
Já bych chtûl ﬁíci, Ïe to byl boj proti v‰em.
Musím ﬁíct, Ïe bohuÏel také proti médiím,
aspoÀ ﬁadû lidí v médiích, novináﬁÛm, kteﬁí
pracovali v Ïoldu Obãanské demokratické
strany, typu pánÛ Steigerwalda, Tuny,
Martina Komárka a nûkter˘ch dal‰ích. Jinak
musím ﬁíct, Ïe ﬁada lidí v médiích pracovala,
myslím si, korektnû a musím jim podûkovat.
Je‰tû k tûm lidem v tûch médiích, kteﬁí
pracovali ve prospûch ODS: velice zjevnû
bych jmenoval pana Kmentu. Byl to tedy boj
proti ãásti lidí v médiích, proti jednotné frontû
zloãincÛ typu Krejãíﬁe, lháﬁÛ typu Kubiceho,
mocichtivé ODS.
Sociální demokracie získala pût nov˘ch
poslancÛ. Témûﬁ 300.000 nov˘ch voliãÛ od
roku 2002. Vyhráli jsme v ‰esti krajích.
Budeme dál prosazovat jistotu a prosperitu
pro na‰e obãany, aÈ uÏ ve vládní nebo jiné
úrovni.
Rád bych podûkoval v‰em lidem a pﬁedev‰ím
tûm, kteﬁí nás pod... kteﬁí nás podpoﬁili. Dûkuji
v‰em kandidátÛm a lidem, kteﬁí pracovali na
volební kampani. Nejvíce chci podûkovat

své rodinû, která si musela projít tûÏk˘m
údobím zejména pﬁi tûch bezprecedentních
útocích, které na ni byly v posledních dnech.
Jak vidíte z volebního v˘sledku, volby v

âeské republice vyhrála Obãanská
demokratická strana. A vy oãekáváte, Ïe
jako pﬁedseda druhé nejúspû‰nûj‰í strany
pﬁiznám volební poráÏku a podám ruku
vítûzÛm. To bych normálnû udûlal, ale
takovéto gesto dûlat nebudu. Sociální
demokracie, její funkcionáﬁi i já osobnû jsme
byli vystavení neuvûﬁitelnému tlaku. Obãan‰tí
demokraté v hrÛze, Ïe prohrají tﬁetí volby v
ﬁadû, pouÏili v‰ech prostﬁedkÛ, aby této
prohﬁe zabránili. Je‰tû loni zjara mûli situaci
zcela jasnou a pod kontrolou. Sociální
demokracie byla za nimi více neÏ o 20 nebo
je‰tû 22 procent preferencí. Vláda pod m˘m

Canada’s New Government

vedením ov‰em tuto situaci zmûnila. Vrátili
jsme se k zásadové politice moderní evropské
sociálnû demokratické strany. Vypracovali
jsme desítky v˘znamn˘ch zákonÛ, opatﬁení
a investiãních pobídek. V dÛsledku
dlouhodobû prozíravé hospodáﬁské politiky
zaãala zemû prosperovat. Lidem se zaãalo
lépe daﬁit.
ODS pochopila, Ïe u obãanÛ mohou mít tyto
úspûchy volební odezvu. Zmobilizovala své
finanãní zdroje a ve spolupráci s vût‰inou
periodik, veﬁejnoprávní televize a rozhlasu
rozpoutala nevídanou kampaÀ. KdyÏ ani toto
nepomohlo, sáhla ODS k jin˘m metodám: k
projevÛm násilí, pomluvám, osoãování.
Pﬁevzali v urãité absurditû metody
manipulace veﬁejnosti, které vyuÏíval totalitní
reÏim pﬁed rokem 1989.
V posledních dnech jsme byli svûdky
bezprecedentní manipulace, která nemá nic
spoleãného s ãestnou politickou soutûÏí
názorÛ a vizí.
ODS dokázala zastra‰ováním mocensk˘ch
sloÏek zamést pod koberec kauzy, které
dokazovaly, Ïe nûkteﬁí z jejích pﬁedstavitelÛ
se dostali do rozporu se zákonem. AÈ ‰lo o
úkony pana pﬁedsedy Topolánka pﬁi moÏném
ovlivÀování svûdkÛ v kauze Koﬁistka ãi o jiné
pﬁípady. Jak sériové v˘robû byli veﬁejnosti
pﬁedkládány jedna pseudokauza sociální
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Niagara on the lake - B &.B
v ãervnu
15 minut pû‰ky
do “Old town”
$35 za osobu.
Pﬁíjemné prostﬁedí.
Zájemci, prosím, volejte:
905/468-9406
1607-10

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

5,22 CDN $
3,92 CDN $
19,16 Kã
25,51 SK
1,14 CDN $
1,48 CDN $

Toronto Star - 20. 5. 2006

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

19,72 Kã
28,34 Kã
75,13 Kã
22,08 Kã

âNB- 19. 5. 2006
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Le nouveau gouvernement du Canada

BUDGET 2006

LE BUDGET DE 2006

Tax Relief. Focused Spending.
Debt Paydown.

Réductions de taxes et d’impôts. Dépenses ciblées.
Remboursement de la dette.

Focusing on priorities

• Tax relief for all Canadians including
1 percentage point off the GST and 28 other
tax cuts.
• Focused spending to help families
including child care spaces and
the $1,200 per year Universal Child
Care Benefit.
• Balanced budget and plan to reduce debt
by $3 billion per year.

cible vos priorités

• Des réductions de taxes et d’impôts pour tous les
Canadiens, y compris une baisse de la TPS de 1 point
de pourcentage et 28 autres réductions d’impôts.
• Des dépenses ciblées pour aider les familles,
y compris plus de places en garderie et une
Prestation universelle pour la garde d’enfants de
1 200 $ par année.
• Un budget équilibré et un plan pour réduire la dette
de 3 milliards de dollars par année.

Find out what Budget 2006 does for you, click

Pour tout connaître sur le budget de 2006, visitez le

www.fin.gc.ca

www.fin.gc.ca

or call 1 800 O-Canada (1 800 622-6232)
TTY 1 800 926-9105 (telecommunications device
for the speech and hearing impaired/deaf) or visit
a Service Canada centre near you.

5

ou appelez au 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) ou au
1 800 926-9105 (téléimprimeur, pour les personnes ayant une
déficience auditive ou un trouble de la parole) ou rendez-vous
au centre de Service Canada le plus près de chez vous.
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PROFESIONÁLNÍ PEâOVATELSKÉ SLUÎBY!
Zdravotní sestra s maturitou (graduated nurse) nabízí za
v˘hodnou cenu peãovatelské sluÏby pro rekonvalescenty, pﬁestárlé
a na lÛÏko upoutané osoby. Reference jsou k dispozici od
prominentních rodin ãeské komunity v Torontu.
Zájemci mohou volat Janu mezi 8 a 21 hod. na ãíslo 416/818-6222
1609-10

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
na videokazetách uvádí premiérovû
filmové drama reÏiséra L .Zafranoviãe

MÁ JE POMSTA
Pﬁíbûh stárnoucího muÏe, kterého
opustila Ïena a on zÛstává sám se
svou osmnáctiletou dcerou-Klárky.
Zklaman˘ a opu‰tûn˘ se upne jen na ni
a je s ní ‰Èastn˘. Vcelku klidn˘ zivot
v‰ak skonãí sebevraÏdou Klárky, ze které
viní jejího milence. Smrt své dcery neunese
a nechá se zaslepit touhou po pomstû.
Hrají: J. Barto‰ka, T. Brodská, I. Ch˘lková,
R. Brzobohat˘, J. Brejchová, Z. Adamovská,
P. Zedníãek, J. Menzel, O. Vetch˘, R. Lukavsk˘ 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

demokracie za druhou. KdyÏ neprokázali
svá tvrzení o korupci v kauze Unipetrol,
pﬁiná‰eli dal‰í a dal‰í kauziãky. Jako pﬁedseda
vlády jsem v tûch pﬁípadech, kde bylo
dÛvodné podezﬁení, Ïe se byÈ jen ãást
tvrzeného prokáÏe, zachoval razantnû a
bezodkladnû jsem ukonãil jakoukoliv formu
spolupráce s dÛvodnû podezﬁel˘mi. Nikdy
jsem nezasahoval do práce orgánÛ ãinn˘ch
v trestním ﬁízení, naopak na jednáních vlády
jsem vyz˘val policii, státní zastupitelství, ale
i zpravodajské sluÏby této zemû, aby tyto
kauzy provûﬁovaly a pﬁedloÏily vládû své
návrhy a informace. KdyÏ i tento
mechanismus u obãanÛ nefungoval, uch˘lila
se ODS k metodám, jejichÏ obdobu
nenaleznete v na‰í novodobé historii.
Obvinila sociální demokracii a mnohé její
pﬁedstavitele z toho, Ïe organizovan˘ zloãin
prorostl do nejvy‰‰ích vládních míst. ODS se
ne‰títila poru‰ení mnoha zákonÛ. Uãinila tak
zámûrnû ãtyﬁi dny pﬁed volbami, aby toto
evidentní a opakované poru‰ování právního
ﬁádu jiÏ nemohlo b˘t prokázáno do voleb.
Pod heslem vítûz bere v‰e, spoléhá ODS, Ïe
se rychle ujme moci a spolu se sv˘mi agenty
pﬁisluhovaãi zajistí tûmto osobám
beztrestnost. Toto já a sociální demokracie,
jímÏ jsem pﬁedsedou, nedopustím. Cílem...
Cítím povinnost oznámit, Ïe demokracie v
této zemi utrpûla tvrd˘ zásah srovnateln˘
snad jen s únorem 1948, snad jen s rozdílem,
Ïe hrozí modrá totalita. Pokud by obãané
uvûﬁili kampani ODS a jejím experimentÛm,
jsou sami strÛjci svého osudu a nelze nic
namítat. Pokud volebního vítûzství dosáhli
neãestnû, nemÛÏeme to v zájmu tohoto státu
tolerovat. ODS v‰ak argumentovala za
pomoci ﬁeditele ÚOOZ Policie âR Kubiceho.
Ústy pana Topolánka, Langera a Vidíma i
dal‰ích neprokázan˘mi, i dal‰ích
neprokázan˘mi absurdními pomluvami,
informacemi o údajném sexuálním
zneuÏívání nezletilé dívky mojí osobou,
zapojení ãlenÛ sociální demokracie i mé do
údajné, údajné zapojení ãlenÛ sociální
demokracie i mé do vraÏdy pana Mrázka a
dal‰í smy‰lenosti. Zakr˘vala, Ïe její politici,
napﬁíklad pan Tlust˘, se zavraÏdûn˘m
Mrázkem prokazatelnû st˘kal. Zkrátka ODS
a nûkteré útvary Policie âR se dostaly zcela
do vleku ‰edé ekonomiky, pﬁání pánÛ Krejãíﬁe
a dal‰ích. Vûrna své tradici rÛzn˘ch fondÛ a
pana KoÏeného. Sociální demokracie
povaÏuje za nesporné a snadné osvûdãit, Ïe
tato tvrzení jsou smy‰lená a nepravdivá a
také, Ïe tato tvrzení zásadnû ovlivnila
hlasování voliãÛ. Zákon 245 z roku 95 o
volbách do Parlamentu âeské republiky v
platném znûní uvádí v paragrafu 16 odstavec
2, Ïe volební kampaÀ musí probíhat ãestnû a
poctivû, zejména nesmí b˘t o kandidátech a
politick˘ch stranách nebo koalicích, na jejichÏ
kandidátních listinách jsou uvedeni,
zveﬁejÀovány nepravdivé údaje. To se
prokazatelnû v mém pﬁípadû skandálním
zpÛsobem stalo. Zákon o volbách pak
umoÏÀuje ve smyslu paragrafu 87 odstavec
4 podat návrh na neplatnost voleb, má-li za
to, Ïe byla poru‰ena ustanovení tohoto
zákona zpÛsobem, kter˘ mohl ovlivnit
v˘sledky voleb. Provûﬁíme moÏnost podat
Ïalobu na neplatnost voleb u Nejvy‰‰ího
správního soudu, a to bezodkladnû. To je
nutno podat do deseti dnÛ od vyhlá‰ení
v˘sledku voleb Státní volební komisí.
ZdÛrazÀuji, provûﬁíme. âiníme tak s vûdomím
odpovûdnosti za zachování demokracie v
na‰í zemi. Taková bezpﬁíkladná manipulace
se nesmí opakovat. Chtûl bych je‰tû
pﬁipomenout panu prezidentovi, Ïe v tuto
chvíli podle propoãtÛ, které jsou, má levice
101 mandátÛ z 200, to je vût‰ina. Já jsem
pﬁipraven v tuto chvíli jednat také se Stranou
zelen˘ch a pﬁedpokládám, Ïe tato jednání
nûjak˘m zpÛsobem probûhnou, ale v tuto
chvíli nepﬁedpokládám, Ïe by pan Topolánek
byl schopen sestavit vládu, která by mûla v
Poslanecké snûmovnû 101 mandátÛ, které
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potﬁebuje. Prostû on tu vládu nesestaví s
potﬁebnou parlamentní podporou, to je fakt.
A myslím si, Ïe pánové Klaus a Topolánek to
musí vzít na vûdomí.
Dûkuju.“
ãtk/tv
***

2.6.2006

Kubice? Odhodlan˘ idealista
PRAHA- Bob Fliedr, Lidové Noviny - Pan
Kubice je lháﬁ, kﬁivopﬁíseÏník a hnusn˘
ãlovûk, ﬁekl o ‰éfovi Útvaru pro odhalování
organizovaného zloãinu premiér této
zemû. Dostal bych infarkt, kdybych to
neudûlal, obhajoval pﬁedání v˘bu‰né
zprávy snûmovnímu v˘boru sám Jan
Kubice.
Byl jeho ãin rafinovan˘m pﬁedvolebním
úderem, nebo logick˘m vyústûním tlakÛ
ze strany mocn˘ch? Projevoval se elitní
policista nûjak hnusnû v minulosti? Kdo
vlastnû je Jan Kubice?
Medvûdovit˘ introvert
„Zamlada chodil k nám do sboru a mám
za to, Ïe to je ãlovûk, kter˘ by nebyl
schopen udûlat nûco na politickou
zakázku,“ míní filmaﬁ Michael Otﬁísal, kter˘
za normalizace faráﬁoval ve sboru
âeskobratrské církve evangelické v
Praze-Vr‰ovicích.
„Na druhé stranû nevím, jestli ãlovûk jeho
typu, tro‰ku idealista, umí domyslet
v‰echny dÛsledky krokÛ, které dûlá,“
doplÀuje Otﬁísal. Podle faráﬁe Milo‰e
Rejchrta je Kubice dÛvûryhodn˘ chlap.
„Nemá povûst ‰ejdíﬁe, je to charakter,“
ﬁíká Rejchrt, kter˘ Kubicemu nedávno
kﬁtil vnouãe.
Jeho slova potvrzuje i zakladatelka
mateﬁsk˘ch center Rut Kolínská. „Znám
celou jejich rodinu, drÏí pohromadû, on
pÛsobí vyrovnatû, medvûdovitû, je to
ãlovûk venkovského typu, lehce
introvertní,“ popisuje Kolínská muÏe, kter˘
vyÏenil dceru Martinu a má je‰tû syny
Jana a Adama.
Jednoho z nich uvádûl jako faráﬁ ve stav
manÏelsk˘ dne‰ní poslanec Svatopluk
Karásek. „Nevím uÏ, kter˘ z nich to byl,“
pﬁiznává Karásek. Jejich otce pﬁitom zná
uÏ z evangelické mládeÏe. I on ho
povaÏuje za férového chlapíka, kter˘ má
své zásady, chodí s rodinou do kostela a
Ïije z víry v Boha.
Vrchního ãapl za límec
KdyÏ se ãlovûk pídí po lidech, kteﬁí Jana
Kubiceho dobﬁe znají, z rÛzn˘ch zdrojÛ
narazí na jméno v Kanadû Ïijícího
novináﬁe Ale‰e Bﬁeziny. „V polovinû
sedmdesát˘ch let jsem jednou pﬁi‰el do
restaurace a Honza uÏ sedûl u stolu.
Vrchní ale pravil, Ïe mû neobslouÏí.
Zeptali jsme se proã a on se podﬁekl, Ïe
od nûmeck˘ch hostÛ má víc neÏ od nás
a Ïe nejsem vhodnû obleãen.
Tehdy Jan Kubice vzplál spravedliv˘m
hnûvem. Vytáhl vrchnímu límeãek a zvolal
na celou hospodu: ,S takhle ‰pinavou
ko‰ilí se nestydí‰ chodit obsluhovat hosty
v tomto luxusním podniku?‘ Vrchní
zrudnul, zastydûl se a obsluhoval nás
dlouho pﬁes pÛlnoc,“ odpovídá Bﬁezina
na otázku, která historka jeho kamaráda
nejlépe vystihuje.
Z aut Bﬁezina pﬁirovnává Kubiceho k
Volvu. „Je to nenápadn˘ vÛz, a má pﬁitom
neuvûﬁiteln˘ v˘kon. Chvíli mu trvá, neÏ
nabere rychlost. Má dobrou karosérii,
kdyÏ ho nûkdo nabourá, není to na nûm
vidût.“ Kubiceho typické vlastnosti?
Podle Bﬁeziny pﬁirozená inteligence a
pohotová anal˘za situace. „Nejde do vûcí
bez rozmyslu. Je ironick˘ k jakémukoliv
k˘ãi. Má smysl pro humor a nesná‰í
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gaunery jakéhokoliv druhu,“ vyjmenovává
Bﬁezina. Kubiceho slabé stránky? „Nûkdy
se nasere, jak starej chlap.“ Baví ho to u
policie? „Asi ano, kdyÏ je tam tak dlouho.
Îije svou prací,“ míní Bﬁezina.
Se ·pidlou nemûl problémy
Konzultoval Jan Kubice svÛj kontroverzní
krok s obãansk˘mi demokraty? „Myslím,
Ïe ne, zároveÀ si ale myslím, Ïe to
konzultoval s Havlem. Dlouho se spolu
znají a Havel mu kdysi hodnû pomohl,“
soudí jeden z Kubiceho b˘val˘ch
spolupracovníkÛ, kter˘ si pﬁál zÛstat v
anonymitû. Odhaduje pﬁitom, Ïe se
Kubice ve zprávû poslancÛm dost krotil.
„Myslím, Ïe toho na sociální demokraty ví
je‰tû mnohem víc,“ uvádí zdroj. Autora
medializované zprávy pﬁitom povaÏuje
za slu‰ného ãlovûka. „Nedûlá moc velké
prasárny,“ vysvûtluje Kubiceho nûkdej‰í
kolega s tím, Ïe ov‰em v policii „není
nikdo, kdo by nedûlal Ïádné prasárny“.
Ani Ale‰ Bﬁezina si nemyslí, Ïe by Kubice
pracoval na politickou objednávku. „Se
·pidlou nemûl Ïádné problémy. VÏdycky
o nûm naopak hovoﬁil s velikou úctou. Z
toho vypl˘vá, Ïe jeho vystoupení není
politicky motivované,“ vyvozuje Bﬁezina
a dodává: „Jan Kubice nemá zájem
prosadit jednu nebo druhou stranu. Jen
nechce, aby nám vládla korupce a
mafiáni.“
Politické zadání vyluãuje i jin˘ z Kubiceho
blízk˘ch, kter˘ ov‰em také nechtûl
zveﬁejnit své jméno. „Mám za to, Ïe byl
prostû otrávenej z buzerace. Zkratové
jednání pﬁitom vyluãuju. VÏdyÈ tam pﬁeÏil
‰est ministrÛ a personálnû mu nûjak˘
ãas vládl i Zdenûk DoleÏel obvinûn˘ z
podvodu v kauze ,pût na stole v ãesk˘ch‘,“
ﬁíká ãlovûk, kter˘ Kubiceho zná od mládí
a dodnes je s ním v kontaktu.
Zvlá‰tní druh lidí
V‰echno napovídá tomu, Ïe vá‰niv˘
ãtenáﬁ a milovník Dostojevského Jan
Kubice zpÛsobil dramatickou pﬁedvolební
zápletku z vnitﬁního pﬁetlaku, neplánovû,
nerad.
Kdyby bylo na nûm, honil by i pﬁed volbami
mafiány a s politiky netanãil. Události se
ale vyvinuly tak, Ïe prostû nemohl mlãet.
Politici, kter˘m ‰lápl na kuﬁí oko, by teì
na nûho jistû rádi nûco vytáhli. Není ale
nejpﬁesvûdãivûj‰í vizitkou Kubiceho
právû fakt, Ïe se nic nedûje?
Jan Kubice konal nestandardnû, vylil se
z koryta profesních pravidel, kdyÏ obe‰el
svého nadﬁízeného a o mimoﬁádnû
dÛleÏit˘ch vûceh jednal pﬁímo s poslanci.
Literu pﬁedpisÛ ale pﬁekroãil proto, aby
úãel, smysl, duch pﬁedpisÛ neza‰el na
úbytû.
Pﬁipomíná to situaci v âeské televizi pﬁed
necel˘mi ‰esti lety. Neb˘t zamûstancÛ,
kteﬁí sice s haldou pochybností, ale po
zralé úvaze poru‰ili literu normy, aby
samu normu rehabilitovali a dodali ji na
váÏnosti, bylo by toho dnes v televizi
ménû k vidûní. Kubicové jsou zvlá‰tním
druhem lidí. ¤íkají nám, Ïe s námi není
nûco v poﬁádku a zároveÀ nás uklidÀují,
Ïe to nakonec nûjak zvládnem. Mûli
bychom si je chránit.
***
7.6.2006

KampaÀ za vlastné peniaze si
robia desiatky kandidátov
BRATISLAVA -sme/MIROSLAV KERNPopri oficiálnych kampaniach strán
prebiehajú na Slovensku aj desiatky men‰ích,
ktoré si robia jednotliví kandidáti. Buì veria,
Ïe s pomocou preferenãn˘ch hlasov
preskoãia svojich kolegov na kandidátke,
alebo len chcú - ako sami hovoria - pomôcÈ

svojej strane.
Nov˘ volebn˘ zákon umoÏÀuje voliãom
ºah‰ie ako v minulosti zamie‰aÈ poradím na
kandidátkach strán.
Veºa kandidátov si zriadilo vlastné
internetové stránky, ão je najlacnej‰í spôsob
kampane. Urobilo to takmer 20 ºudí z HZDS,
ale aj viacerí kandidáti SDKÚ, KDH i SF.
Strany im umoÏnili, aby ich prípadn˘
sympatizant mohol nájsÈ priamo cez ich
vlastné internetové stránky.
Desiatky ìal‰ích v‰ak investujú do svojej
kampane relatívne veºké sumy. Podpredseda
HZDS Viliam Vete‰ka má síce ãíslo 4 na
kandidátke, ale zaplatil si asi 100 bilbordov,
ktoré vidno po celom Slovensku. Investoval
vy‰e milión korún.
Vete‰ka tvrdí, Ïe predseda HZDS Vladimír
Meãiar s t˘m nemá Ïiadny problém. “Ak˘
spor medzi mnou a Meãiarom? Veì to
pomáha HZDS. Keì niekto dôveruje
Vete‰kovi, dôveruje HZDS,” povedal.
Plagáty si dal urobiÈ a vyvesiÈ aj Tibor
Miku‰ s ãíslom 10 na kandidátke HZDS,
ktor˘ t˘m vraj tieÏ pomáha strane a plánuje
na kampaÀ minúÈ asi pol milióna.
V SDKÚ sa vrhol do vlastnej kampane Ján
Rusnák s ãíslom 33. Má plagátiky v
elektriãkách v Bratislave a na v˘chode si
zaplatil aj niekoºko bilbordov. Bude ho to stáÈ
asi pol milióna, ale podºa Rusnáka “politik
nemá ãakaÈ so zaloÏen˘mi rukami, Ïe mu
kampaÀ urobí strana”.
Vlastnú kampaÀ si robí aj jeho stranícky
kolega Tomá‰ Galbav˘, ktor˘ si v‰ak objednal
len “podpiskarty”. Chodí aj na veºké mítingy
SDKÚ, hoci dopravu a ubytovanie si platí
sám. Celé ho to vyjde asi na 100-tisíc.
V Smere si vlastnú kampaÀ nerobí takmer
nikto, podºa hovorkyne Silvie Glendovej
moÏno len niektorí kandidáti z regiónov. Nie
sú aktívni ani na internete, jednou z mála
v˘nimiek je poslanec Róbert Madej.
Aj v SMK sú podºa hovorkyne Lívie Solymos
súkromné kampane ãi bilbordy skôr
ojedinelé. Podºa na‰ich informácií má
spomedzi ºudí z SMK jednu z najväã‰ích
kampaní starosta Veºk˘ch Ra‰koviec Elemér
Jakab s ãíslom 21.
V SF sa nájdu kandidáti s vlastnou
kampaÀou, ale podºa straníckej dohody majú
ich bilbordy dodrÏaÈ formu kampane celého
SF. Ko‰iãan Franti‰ek Zika s ãíslom 12 si
kúpil okolo 20 bilbordov, ale koºko ho to bude
stáÈ, nepovedal. Zika tvrdí, Ïe mu ide najmä
o pomoc strane.
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V KDH je aktívny najmä b˘val˘ pokladník
strany Peter Gabura s ãíslom 77. V Bratislave
vidieÈ jeho bilbordy a podºa na‰ich informácií
si nechal vyrobiÈ napríklad nálepky na autá.
âíslo 54, Peter Stach z KDH, sa snaÏí
voliãov osloviÈ cez e-maily a vyuÏíva bociana
ako maskota strany. “KrúÏkujte tohto vtáka,”
oslovuje Stach voliãov na internete.
Jeho stranícka kolegyÀa Mária Sabolová
zasa ponúka náv‰tevníkom svojej webovej
stránky tucet rodinn˘ch kuchárskych
receptov.
Kandidát HZDS Anton Blajsko na internete
zasa dáva na obdiv, ako vyzeral kedysi v

1-416

plavkách i v kroji.
Hoci od posledn˘ch volieb sa zv˘‰ila ‰anca,
Ïe sa kandidáti “prekrúÏkujú”, poradie sa
zmení len v niekoºk˘ch prípadoch, myslí si
sociológ Pavel Haulík. “Aj teraz má ‰ancu
len niekto mediálne známy,” pred ktor˘m sú
na kandidátke menej známi ºudia.
Haulík ako moÏn˘ príklad uvádza Katarímu
Tóthovú, ktorá je aÏ na 30. mieste kandidátky
HZDS. “Okresní stranícki predsedovia”, ktorí
sa ãasto pokú‰ajú maÈ vlastnú kampaÀ vo
svojich regiónoch, majú podºa analytika len
malú ‰ancu. Krajina je totiÏ jedin˘m volebn˘m
obvodom.
***

POPRVÉ NA TOMTO KONTINENTU!!!

PROGRAM PLNÝ POPULÁRNÍCH PÍSNIÝEK A LEGRACE

IVAN MLÁDEK
hraje, zpívá a uvádí komiky
MILANA PITKINA (Aaa vovo tom toto je..)
IVO PEŠÁKA
a LIBUŠI ROUBYCHOVOU
TORONTO

Kostel Sv.Václava
Úterý 4.þervence
ýtvrtek 20.þervence
Zaþátek 19.30 hod
Vstupné $ 30.U vchodu $ 35.ZajistČte si vstupenky vþas, nebudou!
PĜedprodej vstupenek:
Kostel Sv.Václava (416) 532—5272
Pražské uzenáĜství PRAGUE (416) 504—5787
Video EL Canada Ltd (519) 434—9939
ww.videoelcanada.com

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



✈
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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

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA
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Eda rozhoupal televizní loì
MÛÏete volat kamkoliv
do

âeské republiky

za pouh˘ch

0,05

Pokud se loì Enterprise 2000 houpala, pak to nebylo díky vlnám Ontarijského jezera, ale díky hudbû Edy Vokurky. Nutno ﬁíci, Ïe to nebyla
jediná hudební atrakce pﬁi benefiãním koncertu pro televizní vysílání Nov˘ zábûr. Eda zaskoãil na poslední chvíli místo nemocného Vladimíra
Mi‰íka a nezklamal. Nedávno vyhlá‰en˘ nejlep‰í kanadsk˘ jazzov˘ houslista dokázal bavit hosty nejen v okamÏicích, kdy loìka plula podél
bﬁehÛ, ale i kdyÏ pﬁedãasnû zakotvila kvÛli mlze v pﬁístavu. Nebylo to Vokurkovo první ani poslední vystoupení pﬁi dobroãinn˘ch akcích. V
kvûtnu napﬁíklad hrál do ou‰ka náv‰tûvníkÛm v torontské Destillery District. Tento veãer zorganizovala Zuzana Hahnová a konal se jednak
ve prospûch komunity, jednak na pomoc povodnûmi zniãenému New Orleansu. Jinak Edu mÛÏeme vidût kaÏdou sobotu od 12 hodin v The
Rex Jazz & Blues Bar (194 Queen St. W.). Hlavní vystoupení v tomto podniku v‰ak bude bûhem jazzového festivalu v sobotu 24. ãervna
2006 v pravé poledne, kdy s ním vystoupí jako host Jiﬁí Grosman. Není tedy náhodou, Ïe jsem minul˘ pátek zaskoãil k Edovi na kafe, podíval
se na film, kter˘ o nûm natoãila TV Ontario a trochu jsme si pohovoﬁili.

dol./min.

na Slovensko
za pouh˘ch

0,10 dol./min.

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

Pﬁevádíme
video záznamy
v‰ech svûtov˘ch
video
norem na americk˘
systém a obrácenû
Pﬁevádíme VHS a Beta na DVD
a obrácenû. Bezkonkurenãní kvalitu
zaruãuje profesionální pﬁístroj
GRUNDIG T34-hv. Úãtujeme $6 za
hodinu záznamu plus cenu DVD
nebo video pásky. Provádíme také
profesionální restaurováni fotografií
za velmi v˘hodné ceny.

Zájemci volejte:

416/255-3325
1608-10

FINE FOOD EMPORIUM
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

ABE: Z vyprávûní Louise Armstronga
a star˘ch jazzmenÛ víme, Ïe jízda na
parníku k jazzu patﬁila a jazz patﬁil k
plavbû po Mississippi. Jak jsi se cítil
pﬁi vystoupení na lodi Enterprise 2000?
EV: Bylo to velice pﬁíjemné. Od zaãátku
jsem vûdûl, Ïe publikum mne pﬁijalo.
Vidûl jsem i nad‰ení a radost z toho, Ïe
jsem se stal houslistou roku.
ABE: Jak˘ je tvÛj vztah k televiznímu
vysílání Nového zábûru?
EV: Problém je v tom, Ïe vysílání koliduje
s tím, Ïe ve stejnou dobu hraji v Rexu.
TakÏe pokud to jde, tak se snaÏím podívat,
ale nesleduji to pravidelnû. Pﬁed rokem a
pÛl jsem hrál s M. Buãilem na
Masaryktownu bûhem vánoãního veãera
a Nov˘ zábûr o tom pﬁinesl reportáÏ
(rozhovor s E. Vokurkou pﬁinesl Nov˘
zábûr i minulou sobotu, pozn. red.).
ABE: Bylo to tvoje první vystoupení
na lodi?
EV: Nebylo, hrál jsem jiÏ na v˘letních
lodích v Karibiku. Nûkdy jako host, ale
mûl jsem tam i angaÏmá. Jednou bylo v
jedné místnosti tisíc pût set lidí. Poprvé
jsem v‰ak hrál na Ontarijském jezeru.
Myslím, Ïe to mûlo dobrou odezvu.
ABE: Jak jsi vlastnû zaãínal s
hudbou?
EV: V sedmi letech jsem zaãínal s
houslemi. Moje maminka byla vdova a já
jsem chtûl piano, které jsme si nemohli
dovolit. Dostal jsem tedy tﬁíãtvrteãní
housle a zaãal jsem chodit do hudební
‰koly. Maminka v‰ak nechtûla vyhazovat
peníze a nutila mne, abych cviãil. Cviãení
na housle jsem nemûl vÛbec rád a tak
jsem si ãetl Káju Maﬁíka na stojanu a
pﬁedstíral jsem, Ïe cviãím. To byl jeden
ze základÛ improvizace, coÏ právû
muzikanti, kteﬁí dûlají klasickou hudbu

vût‰inou neumûjí, zatímco jazzmani hrají
vût‰inou ‰patnû podle not. Klasick˘m
houslistou byl nedávno zemﬁel˘ Yehudi
Mehudin,
zatímco
swingov˘m
hudebníkem je Grapelli. Já mohu hrát
jedním i druh˘m zpÛsobem.
ABE: DÛleÏité je období, kdy ãlovûk
dospívá, co tû ovlivnilo?
EV: KdyÏ mnû bylo patnáct, bydleli jsme
na Zbraslavi a tam jednou asfaltovali
silnici nûjací Rómové. Bydleli v
maringotce a mûli s sebou hudební
nástroje. Veãer si udûlali ohníãek a hráli
na cimbál, basu a mûli tam také housle a
kytaru. Já jsem si pﬁinesl svoje housle a
tak jsem se nauãil s nimi improvizovat.
Po ãase se tam zaãali zastavovat lidi. Já
se nauãil nejen jejich nûkteré cikánské
písniãky, ale hlavnû jsem pochytil ten
jejich pﬁístup.
ABE: Vrátil jsi se nûkdy k téhle
hudbû?
EV: AÏ teprve tady, kde gypsy-swing
má romantickou pﬁíchuÈ. Tato hudba
hodnû vychází z Django Reinharda, kter˘
v mládí pﬁi poÏáru pﬁi‰el o jeden nebo dva
prsty a tak si musel vymyslet jin˘ zpÛsob
hraní. Málokdo v‰ak mûl moÏnost jít
rovnou k pramenÛm jako já na Zbraslavi.
Pﬁi tom jsem v klasické hudbû vyhrál
SoutûÏi tvoﬁivosti mládeÏe a dodûlal jsem
sedmiletou hudební ‰kolu. Bral jsem také
hodiny od pana profesora Pﬁenosila, kter˘
uãil na konzervatoﬁi. KvÛli pÛvodu jsem
nemohl zaãít denní studium, musel jsem
nejprve studovat dálkovû. KdyÏ jsem
pozdûji pﬁestoupil na denní studium, tak
jsem si pﬁivydûlával profesionálním
hraním.
ABE: Jak jsi se dostal do Kanady?
EV: V lednu 1967 jsem emigroval a po
osmi mûsících v Rakousku jsme pﬁijeli

pﬁes Montreal do Toronta. Dva roky jsem
vÛbec nehrál. Pracoval jsem pro TTC a
housle se mi rozklíÏily. Teprve po ãase
jsem zaãal znovu hrát. V roce 1972 pﬁi‰la
seriózní nabídka z Las Vegas Show, ale
já jsem ji nemohl pﬁijmout, protoÏe jsem
mûl rodinu. Pak jsem zaãal uãit a tak
jsem se zase nemohl vûnovat
profesionálnû hudbû. V tu dobu jsem
hodnû hrál pro ãeskou komunitu, v Novém
divadle, s Josefem Musilem a pak
vût‰inou v pátek pro kanadské publikum.
ABE: Kdy pﬁi‰la dal‰í dÛleÏitá zmûna?
EV: Ode‰el jsem do pﬁedãasného
dÛchodu a nevûdûl jsem, co budu dûlat,
ale objevil jsem inzerát na odpolední
koncerty v Roy Thomson Hall. Tam byli
tak nad‰ení, Ïe si mne od té doby drÏí
jako takového showmana. Dokonce jsem
se dostal na hlavní plakáty pro letní
sezónu. Nûkdy hraji jednou t˘dnû, jindy i
tﬁikrát. Co je dÛleÏité, Ïe já nestojím, ale
pohybuji se a pﬁi vystoupení tﬁeba i tanãím.
ABE: A kdy vznikl kvintet?
EV: Na pﬁelomu let 2003 a 2004, kdyÏ
jsme hráli v Montreal Bistro. V Rexu
hrajeme vût‰inou v kvartetu. Nûkdy v‰ak
hrajeme také v ‰esti. Hrajeme v obsazení:
housle, piano, basa, bicí a jedna nebo
dvû kytary. Toto obsazení mnû vyhovuje,
protoÏe v nûm se dá improvizovat. Pro
swing je zapotﬁebí, aby byli nejménû ãtyﬁi
muzikanti.
ABE: A co do budoucna?
EV: NejbliÏ‰í je Torontsk˘ jazzov˘
festival. Pro mne je v‰ak nejdÛleÏitûj‰í,
abych mûl dobré publikum, které reaguje.
Pak se odváÏu. SnaÏím se hrát srdcem,
nic nepﬁedstírat. Rád bych se dostal i na
jiné festivaly: do Montrealu, New Yorku,
Rochestru i do Evropy.
Text a fotokoláÏ: Ale‰ Bﬁezina

***
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56. Kongres âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû
University of Alberta, Lister Centre, Edmonton, Alberta
9. - 11. ãervna 2006.
PROGRAM
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Pátek 9. ãervna
Pﬁíjezd, ubytování v Schäffer Hall, Lister Centre
od 18:00 hod.
Pﬁátelské setkání v restauraci Avenue Pizza Restaurant, 8515 - 112th St.
Sobota 10. ãervna
od 8:00 hod.
Registrace, Aurora Room
9:00 hod.
Zahájení 58. kongresu âeského a Slovenského SdruÏení v Kanadû
1. Pﬁivítání a pﬁedstavení ãestn˘ch hostÛ, delegátÛ a úãastníkÛ kongresu
Milo‰ ·uchma, pﬁedseda âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû
2. Ustavení zapisovatele
3. Pozdrav kongresu - Milo‰ Hájek, pﬁedseda odboãky Edmonton
4. Zdravice hostÛ
5. Zdravice zástupcÛ jin˘ch organizací
6. Zápis z minulého kongresu - pﬁipomínky, opravy, schválení
7. Volby komisí: a) Ovûﬁovací, b) Rezoluãní
8. Nedokonãené záleÏitosti
Pﬁestávka
9. Zprávy ãinovníkÛ: a) pﬁedseda
b) místopﬁedsedové
c) jednatel
d) pokladník
10. Zprávy revizorÛ
12:00 hod.
Obûd v kafetérii univerzity
13:00 hod.
Odpolední zasedání
11. Zprávy odboãek
12. Zpráva ovûﬁovací komise
13. Schválení v‰ech zpráv
14. Návrhy na zmûnu stanov
15. Stanovení ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ na období do pﬁí‰tího kongresu
16. Pﬁí‰tí kongres
Pﬁestávka
17. Zpráva rezoluãní komise
18. Nové návrhy, diskuse
16:00 hod.
Zakonãení sobotního jednání
18:30 hod.
Konktejl
19:00 hod.
Slavnostní veãeﬁe, pﬁedání Masarykov˘ch cen, zábava s hudbou
Nedûle 11. ãervna
Snídanû v kafetérii univerzity
9:00 hod.
Zahájení nedûlního jednání
19. Pﬁijetí rezolucí
20. Rozprava o souãasné politické situaci v âeské republice (t˘den po volbách)
a ve Slovenské republice (t˘den pﬁed volbami).
13:00 hod.
Ukonãení 58. kongresu âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû

Z nedávné v˘stavy v LOOP GALLERY: Diane - Peace (acrylic)

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

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

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

âeská republika
Zlaté Hory 3.- 24.7. 2006 (IV. roãník)
poﬁádáno pod zá‰titou
velvyslance Kanady v âeské republice J.E.Bruce Jutziho
a starosty Zlat˘ch Hor Ing. Milana Ráce a za podpory:
Mûsta Zlaté Hory , Fenix Trading s.r.o., GlaxoSmithKline s.r.o., Olomouckého
kraje, ZU· Franze Schuberta ve Zlat˘ch Horách , SdruÏení mûst a obcí
Jesenicka, ¤etûzárny âeská Ves a.s., Rona Zábﬁeh, Mlékárny Ole‰nice.
Mediálnû podpoﬁili Hudební rozhledy, Proglas, Sattelite Kanada, Jesenick˘
t˘deník, âesk˘ rozhlas
Interpretaãní kurzy budou slavnostnû zahájeny pﬁijetím úãastníkÛ, lektorÛ a hostÛ
v reprezentaãních prostorách zlatohorské radnice dne 5.7.2006.
5.7.2006 v 19.30 - Základní umûlecká ‰kola Franze Schuberta ve Zlat˘ch Horách
Zdenûk Hnát a Kocianovo kvarteto
8.7.2006 v 17.00 - Poutní místo Maria Hilf u Zlat˘ch Hor
Antonín Kubálek, Radovan Lukavsk˘ , ãlen ãinohry Národního divadla v Praze
(tradiãní benefiãní koncert pro záchranu státní kulturní památky kostela sv. Jana
Kﬁtitele v Horním Òdolí)
11.7.2006 v 19.00 - Letní láznû Karlova Studánka - koncert úãastníkÛ kurzÛ
23.7.2005 v 19.30 - Základní umûlecká ‰kola Franze Schuberta ve Zlat˘ch Horáchzávûreãn˘koncert úãastníkÛ kurzÛ

Informace najdete na
www.kubalekpiancoourses.com, www.jartagency.com, anebo
prostﬁednictvím e-mailu: pohlova@jes.cz

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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Letters

Mezi jarem a zimou
Snad nejvíce poezie bylo napsáno o jaru,
nejen K. H. Máchou, o jarním ra‰ení,
probouzení se zemû a pﬁírody k Ïivotu,
omamn˘ch vÛních kvetoucích stromÛ,
silném vzduchu, lásce v ten ãas bující. Je
to ãas, kdy slunce svit zaplavuje mûsta i
venkov a probouzí pocity jaké snad
nejpﬁesnûji mÛÏe popsat jenom básník.
Takov˘m pocitÛm probouzejícího se

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta
Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,
poistenie, nájom auta
preklady
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Ïivota a v‰ehomíra rok co rok neunikám
ani já. Zaãalo to uÏ v dûtsk˘ch dobách
kdy v prvních tepl˘ch jarních dnech vy‰el
jsem si v kraÈasech, uÏ v domû na kolenou
cítil chlad omítky, ale pak jsem vy‰el na
ulici a ocitl se ve sluneãní záﬁi, mûsto
vydechovalo Ïábrami kanalizace svoje
aroma a já byl pojednou jako pﬁiopil˘.
Ano, jaro je nádherné období, podobnû
jako i zima, ta kdyÏ je jak má b˘t oblékne
krajinu, vesnice i mûsta a natoÏ hory a
pohoﬁí do bûlostné duchny snûhu, a my
prokﬁehlí vcházíme do útulné horské
chalupy a na stole zavoní siln˘ grog, kdyÏ
i v hlavním mûstû napadne sníh a na nûm
se tﬁpytí svûtla z ohromném stromu
postaveného na námûstí, poÏitkem je
jízda na sjezdovce pokryté ãerstv˘m
pra‰anem. CoÏpak to není nádhera,
inspirace básníkÛ a spisovatelÛ ... je to
nádhera a poezie.
Ale já se pﬁiznám, Ïe se tû‰ím na ten
ãas, kdy nastane léto. Je pûkné v
âechách, stejnû jako tady, v Britské
Kolumbii. Je to ãas stálého slunce svitu,
teplého vzduchu v nûmÏ silnû zavoní
ãerstvû poseãená tráva. Je to ãas, kdy je
vhodné vyjít si nalehko, v kraÈasech. A já
mám jednoduchost rád. V létû si libuji. V
ten ãas pivo chutná obzvlá‰tû skvûle
(hlavnû v Praze a jin˘ch evropsk˘ch
mûstech) a blahodárn˘ slunce svit (aã
dnes je vhodné ponûkud se mu bránit)
zaplavuje kraj a ve mûstech vytváﬁí
nejkontrastnûj‰í stíny, vhodné k

poﬁizování fotografií, speciálnû
ãernobíl˘ch. V‰echno pojednou jakoby
se stalo jednodu‰‰ím, den se prodluÏuje
a pokud jeden není noãní pták jakoby se
mu tím prodluÏoval Ïivot; moÏná, Ïe tohle
ne vÏdycky s nad‰ením vítali sedláci
pracující od slunka do slunka, ale jeden
mÛj dûda, sedlák, nikterak si na to
nestûÏoval (strávil jsem u nûj na gruntu
nejedno léto), sklízelo se obilí a vzduch
vonûl, stejnû jako luka a nad polní cestou
jako prÛhledn˘ mot˘l tetelil se prohﬁát˘
vzduch. Není pﬁíjemnûj‰í chládek neÏ za
letního odpoledne, kdy po pû‰ince
vedoucí kolem lánÛ dozrávajícího obilí
vejdeme do lesa, do jeho vÛnû v létû
snad nejpronikavûj‰í. Nejpûknûj‰í a
nejbohat‰í vzpomínky z mládí mám právû
z letních ãasÛ, s v˘jimkou srpna 1968. I
svou Ïenu poznal jsem v létû a syn spatﬁil
svûtlo svûta v létû, stejnû jako jeho matkamoje Ïena a snad právû nejen kvÛli kruté
zimû v Manitobû, ale i krásnému létu v
Britské Kolumbii rozhodli jsme se právû
tady doÏít svÛj Ïivot, neboÈ ony nûkdy
nepﬁíjemné letní teplotní extrémy a
nepﬁíjemná vedra tady u Pacifiku v
podstatû neexistují, tady je léto pﬁíjemné
aÏ blahodárné. Ostatnû, v lednu nebo
únoru trávíme pár dnÛ ve slunn˘ch krajích
jihu, tedy opût jaksi v létû. A v místech
dlouhého a ‰tûdrého slunka svitu je nízk˘
poãet sebevraÏd a jedincÛ trpících
depresemi, pokud jim je nepÛsobí bídné
poãínání vlády. Na podzim stoãené
domácí víno dostává správnou chuÈ v
následujícím létû, a proã se tomu
pﬁíjemnému podzimnímu období ﬁíká babí
léto?
Ano, hodí se zmínit i o ménû pﬁíjemn˘ch
událostech, k nimÏ právû v létû mÛÏe
dojít. Nedostatku vody, suchách, lesních
poÏárech. To je pravda. Ale ani jarní
záplavy nejsou nûãím, naã by se ãlovûk
v místech takov˘m pohromám
vystaven˘m, mohl tû‰it.
Navzdory tomu pravím: ne ne, na léto
nedám dopustit a tû‰ím se na nûj uÏ od
Silvestra ...
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Kdo tvrdí,
Ïe technika je k zlosti?
Pﬁed odjezdem do Evropy v záﬁí 2005 jsem s
údivem zjistil, Ïe mÛj mobilní telefon nebude v
Evropû fungovat; tato informace v ãase totální
podﬁízenosti globalizaci mne pﬁekvapila, pﬁipustím
‰okovala natolik, Ïe jsem pohovoﬁil s manaÏéry u
Bella i Rogerse a tuto patetickou skuteãnost mi
potvrdili, Ïe telekomunikace americké s
evropsk˘mi se neshodnou. Nejsou Ïádn˘m
prÛkopníkem globalizace, ale právû naopak si
bedlivû hlídají svÛj kontinentální píseãek.
Jako uÏ mnohokrát, kdyÏ pûním zlostí jsa chycen
mezi ideologick˘m cvrlikáním (tentokrát o
bezmezné prospû‰nosti globalizace) a klop˘tající
kaÏdodenní realitou, mi jeden znám˘ doporuãil
SKYPE coby nástroj komunikace mezi kontinenty.
¤eãeno bez technick˘ch kudrlinek, SKYPE je
fungl nová integrace poãítaãe a internetu do
globálního systému mluvení, chatování a
videopﬁenosu.
Nikomu SKYPE nenabízím, coÏ ani netﬁeba,
protoÏe SKYPE funguje zadarmo, toliko popisuji
svou vlastní zku‰enost v okamÏiku, kdyÏ jsem to
potﬁeboval a na SKYPE jako nástroj ke komunikaci
na dlouhé vzdálenosti nedám dopustit.
Historie SKYPE, ale je to spí‰e jen story krátká
a dramatická, zaãala v dubnu 2003, kdy si tvÛrci
zaregistrovali jméno SKYPE, v srpnu 2003
vypustili testovací verzi do Cyberspace; za jeden
rok v ﬁíjnu 2004 mûli prvnû 1 milión uÏivatelÛ v
jednom okamÏiku. V únoru 2005 mûli 2 milióny
uÏivatelÛ SKYPE v konkrétním ãasovém úseku a
29 miliónÛ globálnû registrovan˘ch uÏivatelÛ. V
kvûtnu desítky miliónÛ uÏivatelÛ a v záﬁí 2005 byl
SKYPE prodán globální korporaci E-BAY a
explodoval pﬁes hranici 100 milionÛ uÏivatelÛ po
celém svûtû (s v˘jimkou jiÏní âíny, kde byl SKYPE
zakázán).
Tento fenomenální rÛst SKYPE a bezplatná
komunikace má svou stinnou stránku: zanikající
Umûní konverzace a korespondence; aniÏ bych si
pﬁivlastÀoval toto Umûni konverzovat a
korespondovat, zajisté se o toto úpornû snaÏím ne-li umûním tak aspoÀ poctivostí a slu‰ností na
v˘zvu ke konverzaci ãi korespondenci pﬁimûﬁenû
reagovat. V tomto pojetí mi SKYPE u‰tûdﬁil
unikátní lekci:
V posledním ãtvrtletí roku 2005 mne
kontaktovalo SKYPEm (Skype má dokonal˘
prohledávaã úãastníkÛ SKYPE family podle jména,
zemû a mûsta) nûkolik desítek zájemcÛ o vzájemné
korespondování a konverzování.
Pﬁiznávám, Ïe jsem sám nikoho nehledal, byl
jsem zavalen v˘zvami ke klábosení od b˘val˘ch
spoluÏákÛ, kolegÛ ze zamûstnání, kamarádÛ ze
skautského klubu.
V prvotním nad‰ení jsem to povaÏoval za úÏasné
a druhá strana taky.
Po poãáteãní v˘mûnû pozdravÛ a zajímavostí o
poãasí, rodinû a maliãkostech spoleãného zájmu,
se prodlevy prodluÏovaly aÏ komunikace zanikla
úplnû. O pÛl roku pozdûji, po explozi zájmu zbyl
mi jenom jeden pravideln˘ kontakt.
Tvrdím, a rád si to nechám vymluvit, Ïe umûni
konverzace (korespondence) mizí; snad je
vytlaãováno jednosmûrnou zábavou z televize,
rozhlasu, která vskutku nepoÏaduje aktivní úãast
a Ïádnou odpovûì; asi pﬁed televizí byla
konverzace (korespondence) jedinou zábavou
ducha a du‰evní obratnosti?
Jsou toto dÛvody napomáhající Neumûní
konverzace/korespondence?
1. Lidé se jeví nejistí o sv˘ch v˘kladech
skuteãnosti a proto je nesdûlují;
2. Dobrá konverzace (korespondence) vyÏaduje
ãas a málokdo je ochoten ãas na konverzaci
vûnovat, kdyÏ konverzace jim pﬁipadá jako nicnedûláni;
3. V‰ichni si uvûdomujeme jak opatrní musíme
b˘t ve sv˘ch názorech, abychom neurazili,
nezpÛsobili rozpor ãi hádku, a pak mnozí radûji
mlãí.
Vcelku jsem na rozpacích, jestli nedostatek
konverzace (korespondence) mne popuzuje anebo
dûlá zvadl˘m, Ïe blaho pokroku klop˘tá o lidskou
ochablost.
A na toto téma bych rád otevﬁel váÏnou konverzaci
(korespondenci).
Zdravím a pﬁeji hezk˘ den a v‰ecko dobré na
kaÏdém kroku.
Ross Firla-Sudbury
***
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Na politiky se „nalepil“
fale‰n˘ plukovník Dostal
Praha-mfd/ JAN GAZDÍK-Legendární
podvodník Josef „Harry“ Jelínek, jenÏ
prodal i hrad Karl‰tejn, má v âesku více
neÏ zdatného konkurenta. Fale‰n˘
plukovník Ladislav Dostal pronikl do
nejvy‰‰ích politick˘ch kruhÛ a je jedna
ruka i s mnoh˘mi tuzemsk˘mi hejtmany.
MF DNES se podaﬁilo objevit pﬁípad
ãlovûka, kterému politici zprvu dÛvûﬁovali,
ale teì se ho obávají a povaÏují ho za
bezpeãnostní riziko. Ladislavu Dostalovi
se podaﬁilo vetﬁít k pﬁedsedovi Senátu
Pﬁemyslu Sobotkovi (ODS) - ten ho
jmenoval sv˘m poradcem. Od poslance
Petra Ibla (âSSD) si pÛjãil vÛz BMW, ale
nevrátil ho. Îádn˘ plukovník to není,
tﬁebaÏe se tak pﬁedstavuje a na recepce
chodí v parádní uniformû se zlat˘mi
‰ÀÛrami na prsou. Zato je evidovan˘m
spolupracovníkem nûkdej‰í StB.
Jeho fotoalbum pÛsobí jako zázraãn˘
klíã ke dveﬁím kanceláﬁí poslancÛ,
senátorÛ i vojákÛ. A spoleãné snímky s
rusk˘m prezidentem Vladimirem Putinem
ãi jeho manÏelkou Ludmilou dûlají divy:
získává si dÛvûru i doporuãení, která mu
otevírají dveﬁe k dal‰ím a dal‰ím
uÏiteãn˘m lidem.
Proã se vydává za dÛstojníka? „To je
moc dlouhá historie. Dejme tomu, Ïe
jsem b˘val kdysi vojákem,“ odpovídá
vyh˘bavû Dostal. Jindy se naopak vydává
za poradce vlivn˘ch politikÛ, jejichÏ
vizitkami se ohání.
Vyhlédnuté „obûti“ si získává
neobyãejnou v˘mluvností i kontakty -tﬁeba
s hlavami postsovûtsk˘ch republik. S
vlivn˘mi rusk˘mi podnikateli je ostatnû
„plukovník“ jedna ruka.
Ruského stavbaﬁe Igora Najvalta, kter˘
figuruje na Ïebﬁíãku nejbohat‰ích RusÛ,
v Praze zastupuje.
„Plukovník“ na krátkou dobu obalamutil
i velvyslance v Rusku Jaroslava Ba‰tu.
Toho si získal i tím, Ïe mu obratem
zprostﬁedkoval setkání s Ludmilou
Putinovou. „KdyÏ jsem ale zjistil, Ïe Dostal
spolupracoval s StB a Ïe se vydává za
plukovníka, okamÏitû jsem s ním styky
pﬁeru‰il,“ ﬁíká dne‰ní námûstek ministra
zahraniãí. S obchodníkem Daliborem
Koppem koupil tﬁeba v Kyrgyzstánu
zbrojovku. Zkrachovala poté, co Kopp
prchl do Libérie, protoÏe se pokou‰el
propa‰ovat zbranû do Iráku. Kopp byl
nedávno v Bruselu zatãen a pﬁedán ãeské
policii.
Politici, diplomaté ãi vojáci hovoﬁí o
„plukovníkovi“ s rozpaky i obdivem.
Vût‰inou ho v‰ak zapírají, byÈ se s ním
prokazatelnû st˘kali.
Poslanec Petr Ibl (âSSD) nechce o
Dostalovi sly‰et. „Plukovník“ si od nûj
pÛjãil BMW, aby si ho pﬁed koupí
otestoval... a nevrátil ho.
„Auto jsem vypátral po roce v Liberci.
Pan Dostal mi zaplatil, aÏ kdyÏ jsem mu
pohrozil policií,“ vzpomíná Ibl.
„To jsou nesmysly. PéÈovi jsem auto
ukrást nechtûl. Jen jsem zaplatil pozdûji,
ale o sto tisíc víc, neÏ by mu dali v
bazaru,“ hájí se Dostal.
Sobotkovi imponovaly Dostalovy
znalosti z ruského prostﬁedí i neobvyklé
mnoÏství kontaktÛ na tamní lídry. „KdyÏ
jsme ale pﬁistáli v Kyrgyzstánu a on volal
prezidentovi této zemû, tak jsem znejistûl
a rozhodl se spolupráci ukonãit.“
Svou hodnotu vysvûtluje Dostal tím, Ïe
plno lidí chce dnes obchodovat v zemích

b˘valého Sovûtského svazu a on se tam
pr˘ uÏ tﬁicet let vyzná. Rozchod se
Sobotkou vidí Dostal jinak: byl rok za
prací v Rusku a nemohl se ozvat. „Stále
si Pﬁemka moc váÏím,“ uji‰Èuje.
„Plukovník“ pomohl i ústeckému
hejtmanovi Jiﬁímu ·ulcovi z ODS, kter˘
má zájem o spolupráci s nûkterou ruskou
gubernií. „Proto jsem k nûmu pﬁed ãtrnácti
dny pﬁivedl ruského velvyslance Alexeje
Fedotova.“ Hejtman ·ulc pﬁiznává, Ïe
Dostal mu uÏiteãné kontakty na Rusy
zprostﬁedkoval. „Ukazoval mi i fotoalbum
s vlivn˘mi rusk˘mi politiky. Moc zajímavá
osÛbka, tenhle pan Dostal. Nám pomohl.“
KdyÏ se tﬁeba loni v hlavním
ruskémmûstû slavilo ‰edesáté v˘roãí
vítûzství nad nacismem, „plukovník“
figuroval na tribunû Rudého námûstí na
jednom z pﬁedních míst. Lépe na tom
nebyla ani vût‰ina pozvan˘ch prezidentÛ.

¤editel vojenského zpravodajství
Miroslav Krejãík MF DNES potvrdil, Ïe i
jeho sluÏba zachytila informace o
fale‰ném dÛstojníkovi v hodnosti
plukovníka. „Ihned jsme informovali
ministra vnitra Bublana,“ ﬁekl. Za velmi
nebezpeãné povaÏuje jakékoliv zneuÏití
dÛvûry pﬁedstavitelÛ státní správy.
„Nevyluãujeme, Ïe o tohoto muÏe se
zajímají i cizí rozvûdky,“ ﬁíká Krejãík.
Dostalovo jednání mÛÏe i podle
advokáta Jana âerného vykazovat znaky
trestného ãinu vyzvûdaãství. A pokud by
pr˘ Dostal maﬁil plnûní dÛleÏit˘ch úkolÛ
ozbrojen˘ch sil ve spojení s cizí mocí,
mÛÏe se dopustit dokonce vlastizrady.
„V Ïivotû jsem nikomu neublíÏil. Nic o
mnû, prosím, nepi‰te, je‰tû bych nûkde
pﬁi‰el k úrazu,“ Ïádá „plukovník“ Ladislav
Dostal.
***

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

RuÏomberok slovensk˘m
mistrem
35.KOLO - 27. máj 2006: Banská BystricaMFK RuÏomberok 0:5, AS Trenãín-Artmedia
3:1, Inter Bratislava-M·K Îilina 1:1, Spartak
Trnava-Matador Púchov 1:0, FC Nitra-FK ZTS
Dubnica 2:2.
36.KOLO - 31. máj 2006: FK ZTS DubnicaBanská Bystrica 0:0, MFK RuÏomberok-AS
Trenãín 3:0, Artmedia-Inter Bratislava 1:0,
M·K Îilina-Spartak Trnava 2:1, Matador
Púchov-FC Nitra 1:0.

Koneãná tabuæka
1. RuÏomberok
2. Artmedia
3. Trnava
4. Îilina
5. Nitra
6. Bystrica
7. Trenãín
8. Dubnica
9. Inter
10. Púchov

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

26 2 8 64:28
23 5 8 58:33
21 5 10 57:31
18 6 12 69:44
12 9 15 42:48
12 6 18 36:43
11 9 16 31:49
10 10 16 41:55
7 9 20 28:60
7 5 24 29:64
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80
74
68
60
45
42
42
40
30
26

Lynx získali první bod

Teprve v sedmém kole získali toront‰tí Lynx
svÛj první bod. Remízou 0:0 s t˘mem Virginia
Beach Mariners si Lynx mnoho nepomohli,
ale nutno ﬁíci, Ïe v druhém poloãase podali
pomûrnû dobr˘ v˘kon a mûli blíÏe k vítûzství,
kdyÏ Jeffrey tﬁi minuty pﬁed koncem zápasu
nastﬁelil tyã.
***

Pﬁíprava na MS
âESKO-SAÚDSKÁ ARÁBIE 2:0

Oãekávané v˘hry, kterou zaﬁídily gól Baro‰e
a penalta Jankulovského, dosáhli ãe‰tí
fotbalisté v pﬁípravû se Saúdskou Arábií.
Národní t˘m ale v Innsbrucku proti soupeﬁi
patﬁícímu mezi papírovû nejslab‰í celky
nadcházejícího svûtového ‰ampionátu
zrovna nepﬁesvûdãil. Bylo vidût, Ïe hráãi
toho v závûru nároãného seefeldského
soustﬁedûní mají plné zuby. „Bereme to
jako vydaﬁen˘ závûr osmidenního
tréninkového bloku. Neinkasovali jsme gól
a aÏ na jedno velké nedorozumûní hráli
poctivû v obranné fázi. Poﬁád tam v‰ak je
dost vûcí, které se musí spravit,“ ﬁekl trenér
Karel Brückner. Branky: 15. Baro‰, 90.+2
Jankulovski z pen. 4000 divákÛ, poloãas
1:0.
***

âESKO-KOSTARIKA 1:0
Po velmi rozpaãitém v˘konu zachránil
vítûzství s Kostariãany LokvencÛv gól. Hráãi
v hodnû kombinované sestavû, v níÏ ãesk˘
t˘m v úter˘ v Jablonci nastoupil, jako by se
vidûli na trávníku poprvé a pﬁesná pﬁihrávka
nebo stﬁela jim dûlaly velké potíÏe. Branka:
82. Lokvenc. 6244 divákÛ, poloãas 0:0.
***

âESKO -TRINIDAD A TOBAGO 3:0
První poloãas staãil ãeskému t˘mu k
vítûznému louãení pﬁed odletem na svûtov˘
‰ampionát do Nûmecka. Na zaplnûné a
pﬁíjemnû naladûné Letné se v sobotu v
podveãer do sítû úãastníka MS Trinidadu a
Tobaga trefil dvakrát Koller a jednou
Nedvûd, oba po del‰í stﬁelecké odmlce
zavinûné absencí v reprezentaãním
muÏstvu. Kouã Karel Brückner absolvoval
na laviãce národního t˘mu padesáté oficiální
utkání. Branky: 6. a 40. Koller, 22. Nedvûd.
15 910 divákÛ, poloãas 3:0. âesko: âech Grygera, Rozehnal, Ujfalu‰i, Jankulovski
(79. Mare‰) - Poborsk˘ (61. ·tajner), Polák
(61. Heinz), Nedvûd (82. Jiránek), Pla‰il Koller (61. Lokvenc), Baro‰ (46. Sionko).
***

Nemci trénujú futbal aj úsmevy

Hledám hlídání
pro 2,5 leté dûvãátko,

Bratislava-sme (hud) -Nemci nemajú povesÈ ‰armantného národa. V˘bornú príleÏitosÈ na
zmenu imidÏu majú poãas futbalového ‰ampionátu, ktor˘ sa zajtra zaãína. UÏ niekoºko
t˘ÏdÀov visia po celom Nemecku plagáty a v televízii sú reklamy, v ktor˘ch vystupuje
usmievav˘ Bavor, Ïoviálny policajt i zvodná chyÏná. Cieºom je pripomenúÈ si, Ïe majú
jedineãnú moÏnosÈ ukázaÈ sa svetu ako sympatick˘ národ.
KampaÀ radí, aby sa ºudia viac usmievali a boli ão najpríjemnej‰í k turistom, ktorí pricestujú
na zápasy. Tisícky policajtov a vodiãov chodili na angliãtinu. PovesÈ krajiny vylep‰uje aj
supermodelka Claudia Schifferová. Jej plagáty v lond˘nskom metre majú nabúraÈ predstavy
Angliãanov o tom, Ïe Nemci sú nudn˘ a chladn˘ národ.
Do celonárodnej kampane investovala nemecká vláda tri milióny eur. Za najdôleÏitej‰iu
súãasÈ kampane povaÏujú jej stratégovia prívetiv˘ prístup k náv‰tevníkom v hoteloch,
re‰tauráciách ãi na letisku. Nevrlé reakcie taxikárov ãi neochotného vodiãa autobusu na
otázky, ako sa ide do centra, neboli doteraz niã nezvyãajné.
Príjemné privítanie vãera napríklad zaÏili ãeskí futbalisti, z ktor˘ch viacerí hrajú v nemeckej
bundeslige. V hoteli ich vítal personál nauãen˘mi ãesk˘mi frázami.
***

Mistrovství svûta v kopané v kanadské televizi
Kanadská televize vysílá pﬁím˘m pﬁenosem v‰echny utkání z MS. Komentáﬁe v angliãtinû
budou od britsk˘ch komentátorÛ. V Quebecu budou moci diváci sledovat v‰echny zápasy na
RDS. Komentáﬁe v ital‰tinû, portugal‰tinû a ‰panûl‰tinû budou na OMNI 1, zatímco OMNI 2
dává pﬁednost ãínskému kantonskému nebo mandarínskému dialektu. (Program v angliãtinû:
âíslo zápasu, ãas, skupina, soupeﬁi, TV v angliãtinû, TV ve francouz‰tinû.)
1 Fr Jun 9 12noon A Germany vs Costa Rica Sportsnet RDS
2 Fr Jun 9 3pm A Poland vs Ecuador Sportsnet RDS
3 Sa Jun 10 9am B England vs Paraguay Sportsnet RDS
4 Sa Jun 10 12noon B Trinidad vs Sweden Sportsnet RDS
5 Sa Jun 10 3pm C Argentina vs Ivory Coast TSN RDS
6 Su Jun 11 9am C Serbia vs Netherlands Sportsnet RDS
7 Su Jun 11 12noon D Mexico vs Iran Sportsnet RDS
8 Su Jun 11 3pm D Angola vs Portugal TSN RDS
9 Mo Jun 12 9am F Australia vs Japan TSN RDS
10 Mo Jun 12 12noon E United States vs Czech Republic TSN RDS
11 Mo Jun 12 3pm E Italy vs Ghana TSN RDS
12 Tu Jun 13 9am G Republic of Korea vs Togo TSN RDS
13 Tu Jun 13 12noon G France vs Switzerland TSN RDS
14 Tu Jun 13 3pm F Brazil vs Croatia TSN RDS
15 We Jun 14 9am H Spain vs Ukraine TSN RDS
16 We Jun 14 12noon H Tunisia vs Saudi Arabia TSN RDS
17 We Jun 14 3pm A Germany vs Poland TSN RDS
18 Th Jun 15 9am A Ecuador vs Costa Rica Sportsnet RDS
19 Th Jun 15 12noon B England vs Trinidad Sportsnet RDS
20 Th Jun 15 3pm B Sweden vs Paraguay Sportsnet RDS
21 Fr Jun 16 9am C Argentina vs Serbia Sportsnet RDS
22 Fr Jun 16 12noon C Netherlands vs Ivory Coast Sportsnet RDS
23 Fr Jun 16 3pm D Mexico vs Angola Sportsnet RDS
24 Sa Jun 17 9am D Portugal vs Iran TSN RDS
25 Sa Jun 17 12noon E Czech Republic vs Ghana Sportsnet RDS
26 Sa Jun 17 3pm E Italy vs United States Sportsnet RDS
27 Su Jun 18 9am F Japan vs Croatia Sportsnet RDS
28 Su Jun 18 12noon F Brazil vs Australia TSN RDS
29 Su Jun 18 3pm G France vs Republic of Korea Sportsnet RDS
30 Mo Jun 19 9am G Togo vs Switzerland TSN RDS
31 Mo Jun 19 12noon H Saudi Arabia vs Ukraine TSN RDS
32 Mo Jun 19 3pm H Spain vs Tunisia TSN RDS
33 Tu Jun 20 10am A Ecuador vs Germany Sportsnet RDS
34 Tu Jun 20 10am A Costa Rica vs Poland TSN RDS (12noon delayed)
35 Tu Jun 20 3pm B Sweden vs England TSN RDS
36 Tu Jun 20 3pm B Paraguay vs Trinidad Sportsnet RDS (5pm delayed)
37 We Jun 21 10am D Portugal vs Mexico Sportsnet RDS
38 We Jun 21 10am D Iran vs Angola TSN RDS (12noon delayed)
39 We Jun 21 3pm C Netherlands vs Argentina TSN RDS
40 We Jun 21 3pm C Ivory Coast vs Serbia Sportsnet RDS (5pm delayed)
41 Th Jun 22 10am E Ghana vs United States TSN RDS (12noon delayed)
42 Th Jun 22 10am E Czech Republic vs Italy Sportsnet RDS
43 Th Jun 22 3pm F Japan vs Brazil Sportsnet RDS (8pm delayed)
44 Th Jun 22 3pm F Croatia vs Australia TSN RDS
45 Fr Jun 23 10am H Saudi Arabia vs Spain Sportsnet RDS (5pm delayed)
46 Fr Jun 23 10am H Ukraine vs Tunisia TSN RDS (12noon delayed)
47 Fr Jun 23 3pm G Togo vs France TSN RDS
48 Fr Jun 23 3pm G Switzerland vs Republic of Korea Sportsnet RDS (11:59pm
delayed)
Round of 16:
49 Sa Jun 24 11am A1 vs B2 TSN RDS
50 Sa Jun 24 3pm C1 vs D2 TSN RDS
51 Su Jun 25 11am B1 vs A2 Sportsnet RDS (5pm delayed)
52 Su Jun 25 3pm D1 vs C2 TSN RDS
53 Mo Jun 26 11am E1 vs F2 Sportsnet RDS
54 Mo Jun 26 3pm G1 vs H2 TSN RDS
55 Tu Jun 27 11am F1 vs E2 Sportsnet RDS
56 Tu Jun 27 3pm H1 vs G2 Sportsnet RDS
Quarterfinals:
57 Fr Jun 30 11am 49 vs 50 Sportsnet RDS
58 Fr Jun 30 3pm 53 vs 54 Sportsnet RDS
59 Sa Jul 1 11am 51 vs 52 TSN RDS
60 Sa Jul 1 3pm 55 vs 56 TSN RDS
Semifinals, 3rd Place, and Final:
61 Tu Jul 4 3pm Semifinal 1: 57 vs 58 Sportsnet RDS
62 We Jul 5 3pm Semifinal 2: 59 vs 60 TSN RDS
63 Sa Jul 8 3pm 3rd Place Sportsnet RDS
64 Su Jul 9 2pm Final CTV RDS
***

dennû 8:00-18:00,
pﬁíp. 3 dny v t˘dnu.

Oblast Oakville

Tel: 416/955-7818
(dennû 9:00-17:00),

905-469-0723
(veãer, víkend)
1611-12

Internet

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

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

www.kalendar.satellite1-416.com

***
863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.

Bloor St. W

Broadview Ave.

satellite

Ossington Ave.

12

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

Kalendáfi
11.6. (ne)
PouÈ k sv. Antonínovi do Chathamu
***
12.6. (po) 12:00
âR-USA
MS v kopané - TSN
***
17.6. (so) 12:00
âR-Ghana
MS v kopané - Rogers Sportsnet
***
22. 6. (ãt) 10:00
âR-Itálie
MS v kopané - Rogers Sportsnet
***
24.6. (so)
âesk˘ a Slovensk˘ den
na Masaryktownu
***
3. 7. - Ottawa
4.7. - Toronto (sv. Václav)
5.7. - London
18.7. - Detroit
19.7. - Kitchener
20.7. - Toronto (sv. Václav
Ivan Mládek a spol.
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
7.6..2006 v 23:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
22.6.2006

