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Setkání v horském hotelu
Po lednu, kdy poãasí niãím nepﬁipomínalo
kanadskou zimu, se teplomûr dostal koneãnû
nejen pod bod mrazu, ale dokonce na
dvojcifernou hodnotu. Mám tohle poãasí rád
a pﬁipomíná mi zimu na horách. Aãkoliv
jindy ãtyﬁiadvacetikilometrovou vzdálenost
na Masaryktown absolvuji na kole, tentokrát
jsem musel nasadit gumy. Vlastnû pﬁesnûji
ﬁeãeno jet autem, protoÏe v˘raz nasadit gumy
se t˘kal spí‰e jízdy taxíkem. MoÏná, Ïe by ten
taxík byl lep‰í nápad, protoÏe pﬁi tûch mínus
tﬁinácti pﬁimrzaly ruce i k volantu a ulice byly
nezvykle prázdné.
Masaryktown mi pﬁipadal jako horská
vesnice jiÏ v záﬁí 1981, kdyÏ jsem sem s
doktorem Jeﬁábkem pﬁijel poprvé a tohoto
pocitu jsem se nezbavil ani po ‰estadvaceti
letech v Torontû a devíti letech práce na
Masaryktownu a tento pocit mám hlavnû v
zimû, kdy pohled na zasnûÏené stránû z oken
v restauraci Praha pﬁipomíná pohled ze
zamrzl˘ch oken horské chaty.
Tentokrát to bylo jako v detektivce od Agathy
Christie. Se‰li jsme se zde zástupci
torontsk˘ch ãesk˘ch médií se zástupci
konzulátu, kromû dosavadního konzula Petra
Mikysky zde byl i novû jmenovan˘ generální
konzul Mgr. Richard Krpaã, kter˘ nás vlastnû
na tuto horskou chatu pozval. ·lo tedy o
jakousi tiskovou konferenci s obûdem nebo o
obûd s tiskovou konferencí. Ale také o to, aby
nov˘ konzul poloÏil kvûtiny u pomníku
obûtem komunismu, ãímÏ také dal
symbolicky najevo, Ïe mu otázka lidsk˘ch
práv není lhostejná.
PﬁestoÏe kaÏdému z nás ‰lo zﬁejmû o nûco
jiného, pan Janeãek z Kanadsk˘ch listÛ kladl
dÛraz na rÛzné emigrantské pikantérie a jeho
pﬁíbûhy s urnami naprosto zapadaly do ducha
detektivek Agathy Christie. Markéta
Slepãíková z televizního programu Nová vize
spí‰e kladla dÛraz na to, aby rozhovor byl
nadãasov˘ a v neutrálním prostﬁedí. Jan
Rotbauer z Nového domova se hlavnû zajímal
o situaci krajanÛ ve vztahu ke konzulátu, coÏ
byl ostatnû i mÛj zájem. Nov˘ generální
konzul Richard Krpaã v úvodu zdÛraznil, Ïe
pﬁestoÏe poãet krajanÛ pﬁi posledních volbách
nebyl velk˘, vlastnû rozhodli volby a o tom,
jaká vláda je dnes v âR a získali tak obrovsk˘
kredit. Je nutné tedy této skuteãnosti vyuÏít a
vyjednávat nyní o korespondenãní volbû,
aby mohli volit v‰ichni krajané. Dodal, Ïe
nejen v âeské republice byly v˘sledky voleb
velice tûsné, ale i napﬁíklad v roce 2000 ve
Spojen˘ch státech a nedávno v Itálii.
Dále jsme se dozvûdûli, Ïe pochází z
v˘chodoãeského Vamberku, vystudoval
práva na Masarykovû univerzitû v Brnû a v
první polovinû devadesát˘ch let strávil pÛl
roku v Torontu. V roce 1996 postgraduálnû

Generální konzul Mgr. Richard Krpač pokládá věnec u pomníku
věnovanému Obětem komunismu.

studoval na univerzitû v anglickém Hullu. Je
odborníkem v oblasti mezinárodního práva,
humanitárního práva a lidsk˘ch práv. V
oblasti lidsk˘ch práv pÛsobil do roku 1999. V
letech 1999 aÏ 2004 byl jako vedoucí
konzulárního oddûlení ve Washingtonu. Po
návratu pÛsobil jako zástupce tiskového
mluvãího a pozdûji jako mluvãí ministerstva
zahraniãí. Je Ïenat, má dva syny. Jeho
manÏelka je Ameriãanka ãínského pÛvodu,
pracuje jako finanãní analytiãka. Rád lyÏuje,
lyÏovat nauãil i své malé dûti, hraje golf, má
rád vodáctví a horolezectví. Z hudby má rád
rock, hlavnû Davida Bowieho a Pink Floydy.
Z literatury amerického spisovatele Williama
Styrona (1925 - 2006) a George Orwella
(1903-1950). Ze souãasn˘ch filmÛ se mu
líbil Borat a korejsk˘ film Ostrov. Z ãesk˘ch
filmÛ miluje Menzelovy PostﬁiÏiny a Herzova
Spalovaãe mrtvol.
Na dotaz, co by chtûl jako generální konzul
prosadit, jsme se dozvûdûli, Ïe by chtûl, aby
po Torontû jezdily ãeské tramvaje znaãky
·KODA, v nichÏ se budou usmívat ãe‰tí
turisté, kteﬁí sem pﬁijedou bez víz, a Ïe ãe‰tí
obãané, kteﬁí zde Ïijí budou moci
korespondenãnû volit. Jsou to tﬁi oblasti, které
chce podporovat: ekonomii, korektní, ale
spravedliv˘
vztah
s
kanadskou
administrativou a podpora zdej‰í krajanské
komunity.

Pak koneãnû zÛstal ãas i na rozhovor.
Nejprve jsem se vrátil k otázce lidsk˘ch práv.
V této otázce si nelze odmyslet situaci se
zavedením víz a pﬁíchodem RomÛ do Kanady
v roce 1997. Jak se nov˘ konzul dívá na tuto
událost…
RK: Romové jsou zrovna tak ãe‰tí obãané
jako kaÏd˘ dal‰í ãlen krajanské komunity,
kter˘ má ãesk˘ pas. Budeme se snaÏit jim
vyjít vstﬁíc, i té ãásti romské komunity, která
ode‰la v roce 1997. Budeme se zajímat i o
jejich potﬁeby vÛãi âeské republice. Osobnû
si myslím, Ïe v romské komunitû by byl vût‰í
zájem o to, aby pﬁijely romské kapely neÏ
rom‰tí pﬁedáci. Vzhledem k tomu, Ïe mám
romskou hudbu velmi rád, tak si myslím, Ïe
by se nám mohlo podaﬁit dovézt sem paní
Bílou nebo Toã kolotoã ãi kohokoliv jiného.
ABE: Kde vidíte hlavní dluhy âeské
republiky vÛãi krajanÛm?
RK: Pro mne jako generálního konzula bude
nesmírnû dÛleÏité naslouchat a na základû
toho, co usly‰ím, bude pro mne moÏné pak
odpovûdût. Je jasné, Ïe hlavní neuralgické
body jsou otázky t˘kající se dvojího
obãanství, otázka restitucí, otázka
korespondenãní volby. Jsou to otázky, kter˘m
se rád budu vûnovat.
ABE: Krajané mají velice ãasto pocit, Ïe v
právní oblasti se jim nemûﬁí stejn˘m
metrem…

RK: Stav ãeské justice není ideální, ale
odpovídá stavu spoleãnosti, v kterém tato
spoleãnost je po sedmnácti letech od pádu
komunismu. Ale pokud byste se zeptal
napﬁíklad Francouze, jak hodnotí
francouzskou justici, pak byste dospûl k
podobnému zji‰tûní. MoÏná, Ïe jsou podobné
problémy i zde v Kanadû.
ABE: Pro mnohé krajany, kteﬁí pﬁi‰li po
sametové revoluci, je zásadní otázka
dvojího obãanství…
RK: Mûl by se vyuÏít mandát, kter˘ krajané
mají po posledních volbách. Pokud této
situace krajané vyuÏijí, mohou ﬁe‰it nejen
tuto, ale ﬁadu dal‰ích otázek.
ABE: Toronto bylo kulturním centrem
emigrace. Bylo zde nakladatelství
manÏelÛ·kvoreck˘ch, je zde snad nejvût‰í
sbírka samizdatÛ; co mÛÏe konzulát udûlat
v této oblasti?
RK: Jsme stále limitováni finanãními
podmínkami, ale mohu vám slíbit, Ïe kultura
bude vedle ekonomie naprostou prioritou pﬁi
práci konzulátu. Chtûli bychom tﬁeba
uspoﬁádat koncert PlastikÛ v Torontu k
ãtyﬁicátému v˘roãí roku 1968. Ideální datum
by bylo v srpnu roku 2008. Poãítám také s
tím, Ïe se budou promítat ãeské filmy na
konzulátu, nejen pro ãeskou veﬁejnost, ale i
pro Kanaìany. Rok 2008 bude dÛleÏit˘ z
pohledu tûch osmiãek.
ABE: V tomto roce zde bude MS v kopané
juniorÛ. Pﬁí‰tí rok zde má b˘t MS v
hokeji…
Obou událostí se zúãastní âR, jak se na
tyto událost pﬁipravuje konzulát?
RK: ZáleÏí na tom, kolik fanou‰kÛ pﬁijede a
jak situaci vyhodnotíme s velvyslanectvím a
konzulátem v Montrealu. Také záleÏí na tom,
kde se zápasy ãeského t˘mu budou hrát.
Budeme se snaÏit poskytnou základní sluÏby,
pokud by do‰lo i k nepﬁíjemn˘m událostem
jako ztráta pasu ãi ztráta penûz atd. Budeme
ov‰em k dispozici pro jakékoliv reprezentaãní
úãely. Pokud to bude moÏné, zúãastníme se i
jednotliv˘ch zápasÛ, ale to záleÏí na
organizátorech, zda nás pozvou.
Odpoledne na Masaryktownu se nach˘lilo
ke konci, mráz nepolevil. Pokud by nûkdo
ãekal, Ïe do‰lo k nûjakému rozuzlení detektivky
od Agathy Christie, tak k tomu nedo‰lo.
Jednalo se o první poznávání a o první dojmy,
ale jiÏ nyní máme pocit, Ïe konzulát zde v
Torontû je souãástí na‰eho Ïivota. Je to nûco,
co nám dlouhá léta scházelo a doufejme, Ïe
torontsk˘ konzulát obohatí Ïivot nejen
krajanÛ, ale Ïe bude i souãástí Ïivota rodil˘ch
KanaìanÛ.
Ale‰ Bﬁezina
***—
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: 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.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
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.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, 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. 416/531-4836. Farár: P. Dolinsk˘.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Pavel Norbert Rou‰, St. Adalbert
R.C. Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington
L7T 1H2. Tel/Fax.: (905) 635-5763.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17. února 2007 v
17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17.
února 2007 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
18. února 2007 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby.
28. ledna v 11:00.

Obituary

Za Frankem Ottou
Frank Otta se narodil 27. kvûtna 1963 v
Praze. Zemﬁel 22. ledna 2007 v Torontu.
Bylo mu 43 let. Historie Ottova rodu se
ãte jako ﬁecká tragedie. Stejnû tak jako
historie rodu Jaro‰Û, z nûhoÏ pocházela
jeho matka Eda.
FrankÛv dûdeãek, také Franti‰ek,
vybudoval v Rakovníku podnik Franti‰ek
Otta, továrna na m˘dlo a jedlé tuky, která
byla chloubou mûsta. V roce 1946 byl
podnik dán pod národní správu, pﬁestoÏe

nespadal do kategorie vyvlastniteln˘ch
podnikÛ. Nemûl patﬁiãn˘ poãet
zamûstnancÛ. Úﬁady si jednodu‰e
pomohly tím, Ïe za zamûstnance podniku
prohlásily i zamûstnance statku, kter˘
Ottovû rodinû patﬁil… Po puãi reÏim
dokonãil znárodnûní a uvûznil syna
Franti‰ka. Ve vûzení se Franti‰ek se‰el s
Alekem ze selské rodiny Jaro‰Û, jejichÏ
statek byl - “v boji proti kulakÛm” komunisty znárodnûn, Alek, jeho matka
(otec byl jiÏ mrtev) a sestra byli v‰ichni

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 16. záﬁí do 13. ãervna 2007:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“
601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky
Steeles Avenue West a Dufferin Street)
Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 19:30 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street,
vjezd na parkovi‰tû z ulice Bicknell Avenue)
Informace: Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu 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.

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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

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

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

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

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.
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uvûznûni. Alek byl popraven v roce 1951.
Pﬁed popravou poÏádal pﬁítele Franti‰ka
Ottu, aby se postaral o jeho sestru Edu.
Franti‰ek byl propu‰tûn po desetiletém
vûznûní v roce 1960 a Eda o rok pozdûji.
Franti‰ek ji vyhledal, zamilovali se do
sebe a vzali se. Do Kanady nejdﬁíve
emigrovala Eda se synkem a usadila se
v Montrealu, kde jiÏ od roku 1951 Ïila
Franti‰kova sestra Maika s manÏelem
Jiﬁím Hanu‰em. Pozdûji za nimi do
Montrealu pﬁijel Franti‰ek a nakonec se
tam usadili i Dagmar (druhá Franti‰kova
sestra) a Vladimír Rydlovi. V Montrealu
Frank chodil do ‰koly aÏ do roku 1977,
kdy se s rodiãi pﬁestûhoval do Toronta,
kam mezitím pﬁesídlili i ostatní ãlenové
Ottovy rodiny. Po ukonãení stﬁední ‰koly
se Frank Ïivil dva roky jako taxikáﬁ, pak
se dal zapsat na Trent University, kde
graduoval v roce 1990 v chemii (a potkal
svoji budoucí Ïenu Naomi). Skoro dva
roky strávil v âeské republice, kde uãil
angliãtinu (také v Rakovníku, v továrnû
vybudované jeho dûdeãkem a prodanou
po-komunistickou vládou spoleãnosti
Proctor Gamble!) V Kanadû pracoval
pﬁeváÏnû v hraãkáﬁském prÛmyslu,
naposledy pro Interasist Toy Company.
Jeho zamûstnání vyÏadovalo cestovat
do mnoha zemí a ov‰em cestování bylo
jinou velkou Franti‰kovou láskou.
Byl muÏem mnoha zájmÛ a v‰echny
pûstoval s vá‰ní, aÈ to bylo fotografování
nebo sporty, mezi nimi závodûní na
motocyklu (získal nûkolik trofejí),
sailboarding, plachtûní, potápûní,
para‰utismus, lukostﬁelba, a pozdûji
létání.
Ode‰el v nûm poslední muÏsk˘
potomek rodu OttÛ, o nichÏ je v âechách
záznam jiÏ koncem 18. století. Vnuk
muÏe, s jehoÏ celoÏivotním dílem
zacházela
skoro
stejnû
neospravedlnitelnû republika “Bene‰ova”
a “Havlova” jako reÏim Klementa
Gottwalda; syn muÏe deset let
vûznûného, a matky, která strávila nejen
ﬁadu let ve vûzení, ale jejíÏ bratr byl
popraven, rodin˘ majetek “znárodnûn” a
rodinn˘ dÛm vyhozen do povûtﬁí (jako
vût‰ina akcí komunistického reÏimu, i
tahle byla zbabrána). Syn Ïeny, na niÏ
osud naloÏil bﬁemeno skoro nad lidské
síly.
Josef âermák
***

Česká doplňovací
škola pro děti
oznamuje,
že vyučování se koná:
Ve stejných prostorách
jako minulé pololetí:

v Kostele sv.
Václava,
496 Gladstone Avenue,
Toronto
Ve stejný den a čas:

každou sobotu,
9:00 - 11:00 hodin.
Za stejný poplatek
za lekci: 5.00 dolarů
za žáka (žákyni).
Noví žáci a žákyně
jsou vždy vítáni.
Jménem rodičů žáků školy
děkujeme

Sokolu Toronto
za urgentní pomoc!
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Join us for „Arts Alive!“

Czech &Slovak Institutions

Tento t˘den probíhá v Torontu Sedm˘
festival umûlecké tvorby dûtí. Na závûr
festivalu, kterého se zúãastní i dûti ze tﬁí
‰kol v âeské republice bude v pátek 9.
února 2006 vystoupení dûtí od 16:30 a od
17:30 závûreãná slavnost, na které
promluví a pﬁeãte svou báseÀ slavn˘
brankáﬁ a poslanec kanadského
parlamentu Ken Dryden. Bûhem veãera
v CBC Atrium, 250 Front St. W. v Torontu
bude i tichá aukce, kdy polovina v˘tûÏku
bude vûnována programu Discover Ability
a druhá polovina pﬁipadne na charitativní
úãely, které urãí dûti.
rl

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

Josef Kursk˘ vystavuje
v Cedar Ridge
Josef Kursk˘ (mixed media) a Jennifer
Smithwell (acrylic paintings) vystavují ve
Scarborough v Cedar Ridge Gallery (225
Confederation Dr., Scarborough, tel. 416/
396-4026). Zahájení je tuto nedûli 11.
února od 13 do 16 hodin. V˘stava je
otevﬁená po-st: 9-21, ãt-so: 9-16 a v
nedûli od 10 do 15 hod. a potrvá do 23.
února 2007.
***

Rozhovor s Edou
Vokurkou na CIUT

Torontská rozhlasová stanice CIUT, která
vysílá na frekvenci 89,5 nebo digitálnû
pﬁes kabel Rogers na kanálu 946 a rovnûÏ
na kanálu Star Choice 826 pﬁinese
hodinové interview v úter˘ 13. února 2007
v 15 hodin s Edou Vokurkou. V programu
budou star‰í i novûj‰í ukázky houslov˘ch
jazzov˘ch mistrÛ.
***

Kalendáfi
10.2. (so) 20:00
Sokolské ‰ibﬁinky
Hala kostela sv.Václva
***
11.2. (ne) 16:00
Skvosty s Valentínom
Hudba a poezie
âs. bapt. kostel
200 Annette St., Toronto
***
17.2. (so) 9:00
SchÛze âSSK
Hala kostela sv. Václava
***
21.2. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
24.2. (so) 10:00
Zimní sokolské hry
Horshoe Valley, Barrie
***
25.2. (ne) 14:30
Valná hromada Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
25.2. (ne) 17:00
Antonín Kubálek - klavír
Karolína Kubálková - housle a klavír
Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354
***
7.3. (st) 13:00
21.3. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
7.2.2007 v 1:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
22.2.2007

SOKOL TORONTO
Vás srdečně zve na tradiční
SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
Ráz:

V říši zvířat
V sobotu 10. února 2007
v 19.00 hodin
ve společenské hale sv. Václava
496 Gladstone Avenue, Toronto
K tanci a poslechu hraje hudba M. Letka
Možnost zakoupení večeře

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) 748-1773 ;
Fax::(613) 748-069

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

Vstupné: $20 v předprodeji (do 31. ledna); $25 u dveří; $18 masky
**********************************************************************************

Veškeré informace:
Hana Jurásková: (905) 838-2541
***********************************************************************************

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.
Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
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
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
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
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-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

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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VÁCLAV HAVEL SE LOUâÍ S POLITIKOU
Pﬁed 17 lety nav‰tívil Toronto
V polovici prosince minulého roku The New York Times News Service vydala zprávu pod titulkem In New York, Havel bids goodbye
to politics. Zpráva uvádí, Ïe Havel pronesl sérii pﬁedná‰ek a zúãastnil se diskuzí na Columbijské univerzitû v programu Columbia Arts
Initiative, shlédl ﬁadu produkcí na Broadwayi a byl hostem na veãírcích, mejdanech a slezinách. V ﬁíjnu divadelní spoleãnost Untitled
Theater Company oslavila Havlovy 70. narozeniny a v následujících t˘dnech provedla 16 jeho her, o nichÏ kritick˘ ãasopis Time Out
nelaskavû poznamenal, Ïe “Havel by mûl b˘t vdûãn˘, Ïe jeho Ïivotopis uvádí, Ïe byl disidentem, politick˘m vûznûm a ãesk˘m
prezidentem. Bez toho by se jeho hrám pravdûpodobnû nedostalo takové pozornosti”. Zpráva dále uvádí, Ïe v kvûtnu vyjdou v New
Yorku Havlovy pamûti The Castle Reflections on My Strange Life as a Fairy-Tale Hero, rozmluvy, záznamy v deníku a memoranda.
Havel knihu, jíÏ se louãí s “touto ãástí své kariéry”, oznaãil za jediné pamûti, které vydá.

Ale dnes bych chtûl pﬁipomenout epizodu
z poãátku jeho prezidentské kariéry: jeho
torontskou náv‰tûvu pﬁed sedmnácti lety,
19. února 1990, pravdûpodobnû
nejv˘znamnûj‰í politickou událost v Ïivotû
ãeské a slovenské diaspory v Kanadû.
Havel pﬁiletûl do Toronta pﬁijmout v
Convocation Hall Torontské univezity
ãestn˘ doktorát York University a pﬁi té
pﬁíleÏitost poprvé oslovit krajanskou, v
podstatû exulantskou, ãeskoslovenskou
komunitu. Byla to událost v kaÏdém smûru
pozoruhodná (zúãastnilo se jí pﬁes dva
tisíce krajanÛ) a myslím, Ïe pro v‰echny,
kdo se jí zúãastnili nezapomenutelná.
Málokdo napﬁíklad zapomnûl incident s
projevem Rev. Tótha, generálního
tajemníka Svetového kongresu Slovákov,
kter˘ tak dlouho pokou‰el trpûlivost
posluchaãÛ jak obsahem tak délkou svého
projevu, aÏ byl vypískán.
PonûvadÏ jsem pﬁi této události úãinkoval
jako Master of Ceremonies, byl jsem nejen
svûdkem, ale i jedním z hercÛ tohoto, po
sedmnácti letech trochu absurdností
naãichlého dramatu. Své dojmy jsem
zaznamenal v ãlánku Po prezidentovû
náv‰tûvû, uveﬁejnûném v Novém domovû
15. bﬁezna 1990, z nûhoÏ si dovolím citovat:
Myslím, Ïe je nesmírnû dÛleÏité mluvit a
psát pravdu, jak ji vidíme, aÈ jde o kohokoliv.
Myslím, Ïe je nebezpeãné nekriticky
zboÏÀovat kteréhokoliv ãlovûka, zvlá‰tû
politického vÛdce…Prokazovali bychom
své rodné zemi a koneãnû i prezidentu
Havlovi… ‰patnou sluÏbu, kdybychom
pﬁijímali kaÏd˘ jeho v˘rok s bouﬁliv˘m
potleskem a mlãeli k nûãemu, co se pﬁíãí
na‰emu smyslu pro spravedlnost ve jménu
nûjakého vy‰‰ího zájmu…
NeÏ se pokusím vyrovnat se s urãitou
pasáÏí prezidentovy ﬁeãi, musím ﬁíci nûkolik
slov o okolnostech jeho torontské náv‰tûvy.
Asi deset dní pﬁed prezidentov˘m pﬁíjezdem
mi Rev. Toth, jako mluvãí Svetového
kongresu Slovákov sdûlil, Ïe jestliÏe
nebude pﬁi prezidentovû torontské
náv‰tûvû mluvit on nebo jin˘ reprezentant
Kongresu, pﬁednese celou záleÏitost
prezidentské kanceláﬁi nebo samotnému
prezidentu, u nûhoÏ má pﬁí‰tí t˘den
audienci. Také mi ﬁekl, Ïe je jedním z
iniciátorÛ prezidentovy náv‰tûvy v Torontû.
Dál mi ﬁekl, Ïe dal prezidentu Havlovi jména
tﬁí osob, jako kandidátÛ pro prezidentsk˘
sbor.…
Asi pÛl hodiny poté, co bylo dohodnuto,
Ïe Tóth promluví pûtiminutovou ﬁeã pﬁi
prezidentské náv‰tûvû, mi volalo nûkolik
lidí, Ïe dostali z Prahy telegram, Ïe je
prezident Havel zve ke schÛzce v Katedrále
Promûnûní (zaloÏené ·tefanem B.
Romanem) v pondûlí 19. února od 12. do
16. hodin. Tedy prakticky na celou dobu
prezidentova pobytu v Torontû. Zavolal
jsem Rev. Totha a zeptal jsem se ho, zda
o telegramech vûdûl a zda o nich vûdûl v
dobû, kdy jsme spolu dojednali jeho
vystoupení pﬁi prezidentovû náv‰tûvû. Na
obû otázky odpovûdûl kladnû. PoÏádal
jsem ho, aby mi do hodiny oznámil, zda
telegramy znamenají zmûnu plánÛ a jestliÏe
ano, Ïe s celou vûcí nechci mít nic
spoleãného. Rev. Tóth mne volal v
dohodnuté dobû, ale nemûli jsme pﬁíleÏitost
spolu hovoﬁit. NezáleÏelo uÏ na tom,

ponûvadÏ mi mezitím bylo potvrzeno z
Ottawy, Ïe platí plán dﬁívûj‰í. Podobn˘ch
kontradikãních zpráv z rÛzn˘ch míst bylo
tolik, Ïe jsem asi t˘den pﬁed prezidentov˘m
pﬁíjezdem pﬁedsedovi Sboru konzultantÛ a
honorárnímu
ministrovi,
kníÏeti
Schwarzenbergovi, ﬁekl, Ïe se obávám, Ïe
prezidentova cesta do Toronta udûlá víc
‰kody neÏ uÏitku...
A tak pﬁi‰el 19. únor. Doufal jsem, Ïe âe‰i
a Slováci pﬁijdou pozdravit svého
prezidenta, budou pﬁítomni udûlení
ãestného doktorátu Yorskou univerzitou,
usly‰í jeho ﬁeã a dojati a nad‰eni se vrátí do
sv˘ch domovÛ. Nabádáni prezidentskou
kanceláﬁí, abychom v‰emoÏnû vycházeli
slovensk˘m organizacím vstﬁíc a ve snaze
pﬁijmout prezidenta dÛstojnû a bez
kontroverzí, pﬁijali jsme takﬁka v‰echny
jejich poÏadavky. Pﬁijal jsem mlãky i masivní
heraldickou ofenzivu. Bylo v‰ak opravdu
nutné, aby byly pﬁítomn˘m rozdávány kopie
publikace The Unconquerable Slovaks s
fotografií dr. Jozefa Tisa a s perliãkami
druhu: ‘ Vûdûli jste, Ïe praÏská vláda
plánovala udûlat ze Slovenska zemûdûlské
zázemí a zdroj laciné pracovní síly pro
ãeské zemû...’ nebo, ‘Ïe smrt Rastislava
·tefánika byla a je dosud povaÏována
vût‰inou SlovákÛ za politickou vraÏdu
inspirovanou dr. Eduardem Bene‰em?’
PasáÏ prezidentovy ﬁeãi, která mne
pﬁekvapila a vlastnû pohnula k tomu, Ïe
jsem na konci programu ﬁekl, Ïe je ãas
odejít z krajanské práce ..., zní: ‘ Proto
musíme oddûlit v ãesk˘ch zemích vûdomí
ãeské státnosti od vûdomí státnosti
ãeskoslovenské, a tím posílit národní
povûdomí i sebevûdomí obou na‰ich
národÛ, ãeského i slovenského... Bylo by
skvûlé, kdyby pokud moÏno mûly oba
národy ve svûtû své vlastní národní
organizace a struktury, alespoÀ ve sféﬁe
kulturní a politické....’
Je moÏné, Ïe na mne pasáÏ pÛsobila tak
negativnû alespoÀ ãásteãnû proto, Ïe uÏ
jsem ji sly‰el jinde. Pﬁi‰el s ní pﬁed ﬁadou let
Rev. Du‰an Tóth. Navrhoval tehdy, aby
âeskoslovenské sdruÏení v Kanadû (âSK)
se stalo organizací ãistû ãeskou, zatímco
Slováky by zastupoval Svetov˘ kongres
Slovákov (SKS). MÛj názor tehdy byl (a
dosud je), Ïe to byl návrh nemravn˘. Rev.
Toth nás v podstatû Ïádal, abychom
slovenské ãleny âeskoslovenského
sdruÏení v Kanadû, kteﬁí s námi pracovali
desítky let (je dobré si pﬁipomenout, Ïe u
kolébky âeskoslovenského sdruÏení stálo
více SlovákÛ neÏ âechÛ) prostû vypsali z
âSK (nebo se mûli prohlásit za âechy?) a

doporuãili jim, aby vstoupili do SKS.. Tento
návrh byl tím nemravnûj‰í, Ïe mnozí z
na‰ich slovensk˘ch bratﬁí bojovali v ãs.
legiích v první svûtové válce za
âeskoslovensko a ve druhé svûtové válce
na Slovensku proti Tisovû reÏimu, zatímco
SKS zaloÏili vedle ·tefana B. Romana i
pﬁedstavitelé Tisova reÏimu Ferdinand
Durãansk˘ a dr. Jozef Kirschbaum...
Nevím ov‰em, jaká je souvislost mezi
koncepcí Rev. Totha a koncepcí prezidenta
Havla. O dÛvodech Rev. Totha mohu pouze
spekulovat na základû nûkolika rozhovorÛ,
které jsem s ním bûhem let mûl. Pﬁed
nûkolika lety (vrátil se tehdy z valného
shromáÏdûní SKS v Nûmecku) mi otevﬁenû
ﬁekl, Ïe nejlep‰í ﬁe‰ení pro Slovensko vidí
v samostatném slovenském státu; na
druhém místû pﬁijatelnosti vidûl Slovensko
jako samostatnou jednotku ve Spojené
Evropû; na tﬁetím místû by bylo Slovensko
jako
samostatná
jednotka
v
stﬁedoevropském seskupení; a teprve na
posledním místû vidûl Slovensko v rámci
âeskoslovenské republiky. Nûkdy v ﬁíjnu
loÀského roku (1989, pozn. redakce) mi
ﬁekl, Ïe âeskoslovensko nikdy nepﬁipustí
svobodné volby, protoÏe Slováci by
hlasovali pro samostatn˘ slovensk˘ stát.
Po návratu z âeskoslovenska tûsnû pﬁed
vánoci prohlásil, jak krásnû spolu Slováci a
âe‰i vycházejí, Ïe v‰ude vidûl jenom
ãeskoslovenské vlajky a v‰ude zpívali obû
národní hymny.
SvÛj tehdej‰í ãlánek jsem zakonãil
poznámkou, Ïe formální rozdûlení
âeskoslovenska by v budoucnosti bylo
daleko snaÏ‰í, kdyby k faktickému rozdûlení
do‰lo uÏ teì... a Ïe mûl-li jsem kdy nûjaké
povûdomí státnosti, bylo to povûdomí
ãeskoslovenské.... a Ïe ztratíme-li
povûdomí ãeskoslovenské státnosti, nevím,
co nám zÛstane.
Lecos se pﬁihodilo od onoho vzru‰ujícího
dne pﬁed sedmnácti lety (mimo jiné Rev.
Tóthovi vy‰ly - neuvûﬁitelnû - v‰echny jeho
státoprávní alternativy, aÈ jakkoliv
protichÛdné). Nûkteﬁí z tûch, kteﬁí tehdy
byli svûdky oné historické události, uÏ ji
posuzují z nebeské (doufejme) perspektivy.
My ostatní si ve shonu Ïivota, kter˘ - jak má
ve zvyku - se ubíral jin˘mi cestami, neÏ jak
jsme to v duchu plánovali, obãas
vzpomeneme na nûkolik hodin 19. února
1990, kdy Václav Havel byl na poãátku své
prezidentské kariéry, kdy na‰e srdce vûﬁila
v zázraky a my Ïili kaÏdou vteﬁinu aÏ do
dna.
Josef âermák
***

20 roãník
Festivalu ãesk˘ch filmÛ

Finále
oslaví v roce 2007 své kulatiny
a to jiÏ bûhem mûsíce dubna.
Oslavy vyvrcholí festivalov˘m
t˘dnem

od 21. do 28. dubna 2007.
Tû‰íme se na Vás!
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Kraj chce stotisícov˘ dar
pro pozÛstalé obûtí
heparinov˘ch vraÏd
PRAHA -právo/(jfk, per)-Kraj Vysoãina
zvaÏuje finanãní dar pozÛstal˘m po
obûtech takzvaného heparinového vraha
Petra Zelenky. âástka, která by jim byla
vyplacena dﬁív, neÏ soud rozhodne o
moÏnostech jejich od‰kodnûní, má b˘t
kolem 100 tisíc korun.
Hejtman kraje Vysoãina Milo‰ Vystrãil
(ODS) v televizním poﬁadu Otázky
Václava Moravce uvedl, Ïe zam˘‰len˘
dar pÛjde nad rámec soudního
vypoﬁádání. „Budou to peníze navíc,“ ﬁekl
Vystrãil. Zastupitelé kraje mají o návrhu
rozhodnout 13. února.
B˘valému zamûstnanci havlíãkobrodské
nemocnice Petru Zelenkovi, kter˘ mûl
pacienty ARO zabíjet podáváním
vysok˘ch dávek léku na ﬁedûní krve, je
zatím pﬁiãítáno osm vraÏd a devût
vraÏedn˘ch pokusÛ.
Ve skuteãnosti jich mÛÏe b˘t víc. Komise
ministerstva zdravotnictví, kterou nechal
zﬁídit ministr Tomá‰ Julínek, se zab˘vá
pûti dal‰ími pﬁípady. Policie provûﬁuje
dokonce víc neÏ dvacítku podezﬁení. U
v˘chodoãeské policie byl zﬁízen zvlá‰tní
t˘m vy‰etﬁovatelÛ, kteﬁí se pﬁípadem
zab˘vají. „Provûﬁujeme o nûco víc neÏ
dvû desítky tûchto podezﬁení,“ uvedl vãera
v âeské televizi policejní prezident
Vladislav Husák.
Policie podle nûj zatím nemá k dispozici

informace od komise ministra
zdravotnictví. Na dotaz, zda lze oãekávat
obvinûní dal‰ích osob, které mohly nést
za zloãiny odpovûdnost, nechtûl prezident
pﬁímo odpovûdût.
„Nesoustﬁedíme se pouze na ãinnost
obvinûného Zelenky. V rámci trestního
provûﬁování samozﬁejmû probíhá i
provûrka konání jin˘ch osob. Ale
vzhledem k tomu, Ïe se jedná o Ïiv˘
pﬁípad, nemohu z praktick˘ch dÛvodÛ o
tom konkrétnûji hovoﬁit,“ uvedl Husák.
K pﬁípadu heparinov˘ch vraÏd se v
poﬁadu Otázky Václava Moravce
vyjadﬁovali i b˘val˘ ministr zdravotnictví
David Rath a jeho nástupce v ãele resortu
Tomá‰ Julínek.
Rath se pozastavil nad tím, Ïe
ministerská komise pracuje pomalu.
Podle Julínka budou v˘sledky její práce
známy do konce února.
***

âern˘ Petr Paroubkovi
Praha-právo/Alexandr Mitrofanov-Parte na
poslance Melãáka, které se objevilo v podobû
billboardu, to je v˘plod buì chorobnû
pomstychtivého, anebo chorobnû
pomstychtivého mozku. Více neÏ podezﬁení
vyslovit nemÛÏeme, firma, která artefakt
vyrobila, nehodlá prozradit zadavatele. Ale
zopakování dvou stejn˘ch slov v první vûtû
tohoto textu není pﬁeklep ani nepozornost.
Chorobnost kreativce, kter˘ na tento nápad
pﬁi‰el, je zjevná. Normální ãlovûk by
nezaplÀoval silnice tak morbidním v˘tvorem.
I kdyby Milo‰e Melãáka nemûl kdosi v této
republice rád, nemÛÏe jít o nenávist, která

Sezóna 2006-2007

Nokturna na Masaryktownu

Antonín a Caroline

Kubálek

Jeden z nejvûhlasnûj‰ích koncertních pianistÛ opût zavítá na
Masaryktown - a opût doprovázen svou mimoﬁádnû nadanou
dcerou, která zahraje na klavír a na housle.

Nedûle 25. února 2007 od 17 hodin
Restauace PRAHA
Masaryktown
450 Scarborough Golf Club Rd.
Scarborough, Ontario
Vstupné 20 dolarÛ, studenti 15 dolarÛ.

Rezervace u Julie Novotné

416/439-4354

se nezastaví ani pﬁed uráÏkou lidské
dÛstojnosti. Melãák je muÏ pﬁed
sedmdesátkou a i jen soukromé, natoÏ
veﬁejné ‰pásování s jeho smrtí je odporné.
Kdo bude tvrdit, Ïe jde jen o ãern˘ humor, si
takové veﬁejné parte podle mû zaslouÏí také.
JenÏe právû proto je celá vûc divná. Kdyby
vznikla na pokyn Jiﬁího Paroubka, ‰lo by o
kontraproduktivní ãin. VÏdyÈ první otázky
novináﬁÛ ohlednû autorství billboardu
automaticky míﬁily na pﬁedsedu âSSD.
Reakcí na parte s Melãákem tak bylo, Ïe
chorobnû pomstychtiv˘ mozek má právû
Paroubek. Takov˘ dopad by si mohli v
Lidovém domû, pokud by skuteãnû ‰lo o
jejich akci, domyslet víc neÏ snadno.
Autor v˘tvoru, není-li to nikdo z vedení soc.
dem., v‰ak musí b˘t schopn˘ manipulátor.
Paroubek si na tyto vidle nabûhl sám
nezﬁízen˘m útoãením na Melãáka v prvních
dnech po vyslovení dÛvûry vládû. Pokraãuje
v kampani za Melãákovo vypuzení ze strany.
O víkendu vyzval ãleny ústﬁedního
v˘konného v˘boru, aby se dostavili na
jednání tuto sobotu v netradiãnû hojném
poãtu právû proto, aby Melãákovi mohli v
souladu se stanovami (potﬁeba tﬁí pûtin v‰ech
ãlenÛ ÚVV) zru‰it ãlenství. A dal najevo, Ïe
kdyÏ to nevyjde na ústﬁedním v˘boru, rozbalí
vûc znovu na sjezdu.
Do té doby ale mÛÏe mít povûst lídra bez
konkurence, s níÏ vy‰el z krajsk˘ch
konferencí,
podkopanou
rÛzn˘mi
maliãkostmi. Tu se po‰eptá novináﬁÛm, na
jak˘ majlant musí pﬁijít stranu ochranka pro
pﬁedsedu, tu se vyrobí billboard, kter˘
Paroubkovi nechává âerného Petra, protoÏe
umnû pracuje s jeho chybami.
Do konce bﬁezna ãasu dost, aby se se
stejnou vynalézavostí hledaly dal‰í cesty a
cestiãky. Milo‰ Zeman pﬁece veﬁejnû vyzval
k sesazení Paroubka právû na sjezdu.
***
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,63 CDN $
4,56 CDN $
17,70 Kã
22,08 SK
1,20 CDN $
1,59 CDN $

Toronto Star - 3. 2. 2007

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

18,32 Kã
28,12 Kã
80,74 Kã
21,59 Kã

âNB- 2. 2. 2007

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
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Chcú zastaviÈ malé cirkvi
BRATISLAVA-SME/ªudia hlásiaci sa k cirkvi,
ktorá zatiaº u nás nie je registrovaná, sa budú
musieÈ ‰tátu priznaÈ, Ïe sú vyznávaãmi jej
uãenia a budú musieÈ poskytnúÈ svoje osobné
údaje. KaÏdá nová cirkev bude musieÈ ‰tátu
priniesÈ zoznam s 20-tisíc podpismi svojich
ãlenov.
S t˘mto návrhom novely zákona o slobode
náboÏenskej viery prichádzajú do parlamentu
poslanci ªudmila Mu‰ková (HZDS) a Ján
Podmaník (Smer). Návrh konzultovali s
ministerstvom kultúry.
Podmanick˘ si nemyslí, Ïe návrh je v rozpore
s ústavou. Poãet ºudí na registráciu sa nemení
a doteraz podºa neho proti tomu neboli
námietky.
Podºa novely zákona bude musieÈ návrh na
registráciu obsahovaÈ 20-tisíc ãestn˘ch
vyhlásení ãlenov cirkvi identifikovan˘ch
osobn˘mi údajmi, Ïe poznajú základné ãlánky

viery a jej uãenie a sú si vedomí práv a
povinností, ktoré im z ãlenstva vypl˘vajú.
SNS návrh svojich koaliãn˘ch kolegov
podporí. “PovaÏujem za kºúãové, aby sa urobil
poriadok,” povedal poslanec SNS Rafael
Rafaj.
Obáva sa zneuÏitia súãasného “liberálneho”
zákona, hoci za 14 rokov jeho platnosti boli
zaregistrované len dve nové cirkvi.
Rafaj si myslí, Ïe dne‰n˘ zákon aj novela,
ktorou sa upraví, je v súlade s ústavou.
“Ak ‰tát poskytuje ãlenom cirkvi aj náleÏité
benefity, má právo urãiÈ si podmienky, preto
povaÏujem minimálny strop 20-tisíc ãlenov za
adekvátny, aj keì si myslím, Ïe by mohol byÈ
aj vy‰‰í,” povedal Rafaj.
“Bol ohlásen˘ návrh na registráciu islamu,
mám informácie, Ïe sa aktivizuje aj
scientologická cirkev na Slovensku. Politici
musia na trendy v predstihu reagovaÈ,”
povedal Rafaj.

Rosti
Brankovsky
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.
Jsem tu pro vás!

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

“Nemáme dôvod hºadaÈ na tomto zákone
problém,” povedal predseda v˘boru pre
kultúru a médiá Pavol Minárik z KDH. Podºa
neho, ak cirkvi nesplnia zákonnú podmienku
poãtu ãlenov, môÏu sa “uÏ dnes zaregistrovaÈ
ako obãianske zdruÏenia a vyvíjaÈ v‰etky tie
ãinnosti ako jej zaruãuje ústava”. V takom
prípade nebudú maÈ nárok na príspevky od
‰tátu. Men‰í poãet podpisov by bol podºa
neho prijateºn˘ iba vtedy, ak by sme mali
dvojstupÀovú registráciu.
V âesku mali pôvodne podobn˘ zákon
poÏadujúci 10-tisíc podpisov, po kritike
obhajcov ºudsk˘ch práv v‰ak hranicu zníÏili
na 300 ãlenov.
Generálny prokurátor Dobroslav Trnka si
pritom myslí, Ïe diskriminaãn˘ je uÏ dnes
platn˘ zákon, ktor˘ na registráciu cirkvi
vyÏaduje 20-tisíc podpisov sympatizantov.
Minul˘ t˘ÏdeÀ podal podnet na Ústavn˘ súd.
Trnka v odôvodnení podania pí‰e, Ïe podºa
ústavy je moÏné obmedziÈ zdruÏovanie osôb
len v nevyhnutnom prípade, ako napríklad
ohrozenie bezpeãnosti ‰tátu. Ako príklad
uvádza Rusko, kde je potrebn˘ch 10 ºudí na
registráciu cirkvi. V âesku 300.
Dnes platn˘ zákon, ktor˘ hovorí o registrácii
cirkví na Slovensku, napadol prv˘krát
generálny prokurátor Dobroslav Trnka na
Ústavnom súde v roku 2004. Namietal, Ïe je
diskriminaãné, ak boli automaticky
zaregistrované cirkvi, ktoré mali ‰tátny súhlas
na svoju ãinnosÈ predt˘m, ako zaãal platiÈ
zákon v roku 1991.
Podºa Trnku desaÈ z vtedy automaticky
zaregistrovan˘ch cirkví dodnes nemá
zákonom poÏadovan˘ poãet sympatizantov.
Slovenská ústava deklaruje, Ïe ná‰ ‰tát je
laick˘, ideologicky a náboÏensky neutrálny.
·tát poskytuje registrovan˘m cirkvám a
náboÏensk˘m spoloãnostiam podporu v
celkovej v˘‰ke takmer 900 miliónov korún.
Priamymi dotáciami financuje platy a odvody
duchovn˘m.

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



✈



6.2.2007

Pﬁijmûme radar bez referenda
Právo-B˘val˘ prezident Václav Havel v
exkluzívním ãlánku pro dne‰ní Právo
vyzval, aby âesko souhlasilo s umístûním
radaru USA na svém území, a to bez
pﬁedchozího referenda. Havel, kter˘ je
od podzimu na studijním pobytu v USA,
pouÏívá podobné argumenty jako
pﬁedstavitelé vlády.
Radar podle nûj ochrání nejen území
Spojen˘ch státÛ, ale i zemí západní s
stﬁední Evropy.
Tvrdí také, Ïe Rusko, jehoÏ prezident
Vladimir Putin zámûr zﬁídit americkou
protiraketovou základnu ve stﬁední
Evropû ostﬁe zkritizoval, bylo v rámci
vztahÛ se Severoatlantickou aliancí o
v‰em informováno jiÏ dávno.
K plebiscitu, kter˘ Ïádají soc. dem.,
komunisté a moÏná na nûm budou trvat
i zelení, Havel poznamenal: „Referendum
o umístûní jednoho jediného radaru je
ponûkud kuriózní pﬁedstava. Jsem
pﬁíznivcem referenda, ale ve zcela jin˘ch
záleÏitostech.“

***
V Trokavci vyhlásili
referendum
Praha-právo/(rap, vk)-V obci Trokavec
na Rokycansku vyhlásili místní
referendum kvÛli radarové základnû.
Obec totiÏ leÏí na hranici vojenského
území Brdy, kde by podle prozatímních
vyjednáváních mezi americkou a ãeskou
vládou mûla b˘t umístûna americká
základna.
„Zastupitelstvo jednoznaãnû rozhodlo,
Ïe se místní referendum bude konat, a to
3. bﬁezna,“ potvrdil vãera Právu starosta
obce Jan Neoral (bezpartijní).
V obci nyní musí pﬁipravit v‰e na
hlasování, vytisknout formuláﬁe, aby 98
obyvatel mohlo vyjádﬁit svÛj názor.
„Neznám nikoho, kdo by s radarovou
základnou souhlasil,“ dodal starosta.
***

Poãet veriacich: Rímskokatolícka cirkev 3
708 120, Bez vyznania 697 308, Evanjel. cirkev
augsb.vyznania 372 858, Gréckokatolícka 219
831, Nezistené 160 598, Reformovaná kresÈan.
cirkev 109 735, Pravoslávna cirkev 50 363,
Náb. spoloã. Jehovovi svedkovia 20 630,
Evanjel. cirkev metodistická 7347, KresÈanské
zbory 6519, Iné 6294, Apo‰tolská cirkev 3905,
Bratská jednota baptistov 3562, Cirkev
adventistov siedmeho dÀa 3429, Cirkev bratská
3217, Îidovské náboÏ. obce
2310,
Lennon junior v âesku
Starokatolícka 1733, Cirkev ãeskoslov. husitská
Praha
-mfd/ (kat, ona)-Syn legendárního
1696.
***
ãlena skupiny Beatles Sean Lennon pﬁijel

Kratší
více
místa!
Kratšíjméno,
Jméno,
Více
Místa!
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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

do Prahy, aby pﬁedstavil své nové album
Friendly Fire. Koncertoval v praÏském
Lucerna Music Baru.
„Nejsem jenom syn sv˘ch rodiãÛ. Jsem
pﬁedev‰ím muzikant,“ ﬁekl v rozhovoru
pro MF DNES potomek Johna Lennona
a Yoko Ono.
Jedenatﬁicetilet˘ Sean Lennon pﬁijel do
Prahy poprvé.
***

Film Kráska v nesnázích
zabodoval v Santa Barbaﬁe
Praha-mfd-Film reÏiséra Jana Hﬁebejka
a scenáristy Petra Jarchovského Kráska
v nesnázích získal na mezinárodním
filmovém festivalu v kalifornském mûstû
Santa Barbara cenu jako Nejlep‰í
zahraniãní film.
„Po nedávném obdobném úspûchu na
MFF v Denveru jde jiÏ o druhé ocenûní
tohoto snímku ve Spojen˘ch státech,“
ﬁekla Pavlína Fechterová jako mluvãí
produkãní spoleãnosti Total HelpArt, kde
snímek vznikl.
Podle producenta Ondﬁeje Trojana jde o
skvûlou zprávu. „Sbírat v pﬁedoscarové
horeãce ocenûní v USA je pro Krásku v
nesnázích vynikající propagace pro
pﬁipravovanou jarní severoamerickou
kinodistribuci. Tento úspûch potvrzuje,
Ïe Ameriãani mají k filmÛm z na‰í stáje
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ordinace. âunka kriminalisté pro zmûnu
podezírají, Ïe si vzal pÛlmilionov˘ úplatek.
“Ty peníze jsem si pÛjãila od svého
známého. Doklady ale nemám. Byla to
pﬁátelská v˘pomoc,” ﬁekla âunková v
rozhovoru pro MF DNES.
Proã tají vûﬁitele? “Nechci, aby byl
vystaven tlaku a vy‰etﬁování,” vysvûtluje.
Peníze mu pr˘ po dvou letech vrátila.
âunek pﬁitom v úterním vydání deníku
Právo jednoznaãnû prohlásil: “ManÏelka
hodnovûrnû prokáÏe, Ïe si vydûlala na
ordinaci a Ïe ji zaplatila.”
Policie se na okolnosti, za jak˘ch byla
ordinace vybudována, ptala proto, aby
mûla jasno v pﬁíjmech a v˘dajích âunkovy
rodiny.
Jen v letech 2000 aÏ 2002 rodina
investovala do rodinného domu, pozemkÛ
a ordinace 4,5 milionu korun.
Jednoznaãnû doloÏit jsou v‰ak schopni
âínu potrebujeme, hovorí
jen 2,7 milionu korun.
premiér
Policie lidoveckého pﬁedsedu vy‰etﬁuje
PEKINGsme/Slovenského premiéra kvÛli podezﬁení, Ïe pﬁed lety vzal
Roberta Fica na úvod náv‰tevy âíny pÛlmilionov˘ úplatek od firmy H&B REAL.
ãakalo najdôleÏitej‰ie stretnutie. Prijal ho
***
premiér Wen Ëia-pao, druh˘ muÏ Rí‰e
7.2.2006
stredu. Tak znie historick˘ názov, ktor˘
Medzi ºuìmi z ãiernej listiny
sa vÏil pre âínu.
V posledn˘ch rokoch strm˘ hospodársky
sú aj agenti
rast a stále v˘raznej‰ie posilÀovanie BRATISLAVA-sme/Marek Vagoviã-Smer
vplyvu na celom svete tento status chce v parlamente presadiÈ zákon, ktor˘m
veºmoci âíne opäÈ vracia. Do Pekingu by od‰kodnil ºudí z takzvanej ãiernej listiny.
Väã‰inou ide o b˘val˘ch komunistov, ktorí v
dnes chodí cel˘ svet.
Fica privítala veºkolepá budova roku 1968 zmenili názor, takÏe sa stali pre
V‰eãínskeho ºudového zhromaÏdenia, stranu nepohodlní.
ktorú nechal vystavaÈ v 50. rokoch „Keì sa dostal na ãelo strany Husák,
komunisti sa rozhodli, Ïe vyãistia vlastné
komunistick˘ líder Mao Ce-tung.
rady od tak-zvanej pravice,“ hovorí Patrik
Na protokol sa v âíne dbá mimoriadne a
Ko‰ick˘ z Ústavu pamäti národa (ÚPN).
prijatie Fica bolo pompézne. Pri vchode Podºa neho v‰ak nejde automaticky o
do Zakázaného mesta a po celom nijak˘ch disidentov.
Námestí Nebeského pokoja v absolútnom Vicepremiér Du‰an âaploviã nemá s
centre Pekingu viali slovenské vlajky.
návrhom problém, podºa neho v‰ak treba
Práve na tomto mieste v roku 1989 kaÏd˘ prípad posudzovaÈ individuálne.
komunistick˘ reÏim násilne potlaãil „Na ãiernej listine sú aj ºudia, ktorí si
‰tudentské hnutie, priãom zomreli tisícky od‰kodnenie nezaslúÏia. Niektorí opakovane
vstúpili do strany, alebo spolupracovali s
ºudí.
Wen Ëia-pao prijal Fica na hodinu, ìal‰ích ·tB,“ povedal âaploviã.
asi 60 minút trvala ich spoloãná veãera. Podºa právnika Tomá‰a Kamenca v‰ak
súd nikdy nerozhodne, ãi bol niekto vedom˘m
„Rozhovorom absolútne dominujú
a dobrovoºn˘m spolupracovníkom ·tB. „Ako
obchodné záleÏitosti. âína s 1,3 miliardy by to zdôvodnil? Buì tú Ïalobu prijme, alebo
obyvateºov slovensk˘ trh veºmi zamietne. Keì to bude takto sformulované,
nepotrebuje, ale my ju áno,“ povedal v‰etci agenti, ktorí sú na ãiernej listine, to
premiér po stretnutí.
od‰kodnenie dostanú.“
Slovensk˘ premiér nie je v âíne nijak˘ Ústav pamäti národa pritom zistil, Ïe z 1200
nováãik, je tam uÏ piatykrát, ako premiér ºudí na ãiernej listine je aÏ 141 b˘val˘ch
agentov ·tB. Za „doná‰anie“ na kolegov zo
v‰ak prichádza prv˘krát.
„Máme záujem o ão najlep‰ie vzÈahy s zoznamu brali aj peniaze.
najr˘chlej‰ie sa rozvíjajúcou svetovou âiernu listinu vypracovalo v rokoch 1971
ekonomikou. âína je prvou ázijskou aÏ 1974 vedenie KSâ. Nachádzajú sa na nej
ºudia, ktorí boli proti vstupu sovietskych vojsk.
krajinou, ktorú som nav‰tívil ako predseda
Následne boli odvolaní z funkcií, alebo pri‰li
vlády,“ povedal Fico na úvod stretnutia s o prácu.
Wen Ëia-paom.
Patrik Ko‰ick˘ z ÚPN upozorÀuje, Ïe návrh
Fico lobuje pre slovenské firmy ako SES vôbec nehovorí o príslu‰níkoch rozviedky. S
Tlmaãe, Matador Púchov ãi Letecké najnov‰ou iniciatívou Smeru v‰ak nesúhlasí
opravovne Trenãín. Slovensko tieÏ SNS.
prezentoval ako bránu pre ãínske Proti je okrem SNS aj opozícia. „Nesúhlasím
investície v Európe a spomenul s t˘m, aby bol niekto od‰kodnen˘ len preto,
poãítaãovú firmu Lenovo, ktorá má Ïe nemohol po tom, ão ho vyhodili zo strany,
servisné centrum v Bratislave pre cel˘ zastávaÈ nejakú funkciu,“ reagoval Franti‰ek
Miklo‰ko z KDH.
re-gión.
Podºa Ko‰ického z ÚPN je problém aj v
„Máme záujem o kapitál do v˘roby s
tom, Ïe ºudia, ktorí odmietli vstúpiÈ do strany,
vy‰‰ou pridanou hodnotou,“ povedal Fico. nemajú nárok na Ïiadne od‰kodnenie: „Ani
âínsky premiér reagoval pozitívne. S oni predsa nemohli postupovaÈ v kariére, ich
novinármi sa vôbec nestretol a zúãastnil deti nemohli ‰tudovaÈ.“
sa len na fototermíne.
Dodnes neboli od‰kodnení ani ºudia, ktorí
***
nie sú na ãiernej listine, ·tB ich v‰ak evidovala
ako nepriateºské osoby.
7.2.2007
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vﬁel˘ vztah,“ komentoval Trojan nové
ocenûní.
V Krásce v nesnázích podle nûj navíc
vedle tvÛrcÛ sklízí zaslouÏen˘ obdiv i
hereãka AÀa Geislerová, kterou si
americké publikum mÛÏe pomatovat z
filmu Îelary.
V Denveru byla Kráska v nesnázích v
listopadu odmûnûna hlavní cenou za
nejlep‰í celoveãerní film. Stalo se tak v
konkurenci 108 filmÛ ze dvaatﬁiceti zemí.
V ãervenci 2006 získala zvlá‰tní cenu na
Mezinárodním filmovém festivalu v
Karlov˘ch Varech.
V ãeské distribuci se tento film objevil v
záﬁí, dosud ho zhlédlo na 280 tisíc divákÛ
a utrÏil témûﬁ 30 miliónÛ korun. Z hlediska
náv‰tûvnosti mezi loÀsk˘mi premiérami
ãesk˘ch titulÛ obsadil ãtvrté místo.
***

Dal‰í nejasnost
Praha-mfd-V kauze vicepremiéra a ‰éfa
lidovcÛ Jiﬁího âunka se objevila nová
nejasnost. Jeho manÏelka Pavla totiÏ
odmítá policii ﬁíct, kdo jí v roce 2000 pÛjãil
900 tisíc korun na vybudování zubní

Poslanec âíÏ si uvedomuje, Ïe rehabilitácia
„‰esÈdesiatosmiãkárov“ je kontroverzná
téma.
„Myslím, Ïe by sme im mali priznaÈ aspoÀ
morálnu ujmu. Oãakávam, Ïe keì sa ten
zákon otvorí, vyjadria sa k tomu aj filozofi ãi
historici.“
***

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí dva filmy jako
volné pokraãování cyklu Obûti

NEVLASTNÍ BRATR
Pﬁíbûh prÛmûrného muÏe stﬁedního vûku, jemuÏ pﬁevrátí Ïivot vzhÛru
nohama jeho nevlastní sestra, o jejíÏ existenci nemá hrdina do té
doby potuchy. Z ãirého idealismu ji k sobû nastûhuje a ona mu
postupnû rozvrátí rodinu a rozloÏí Ïivotní hodnoty. Nakonec se
zoufal˘ bratr rozhodne svou nevlastní sestru zabít. Nepovede se mu
to a nemohoucí sestra mu zÛstane na krku snad aÏ do smrti.
V reÏii P.Slavíka hrají V.Preiss, V.Cibulková, T.Medvecká,
V.Kratina, A.Hegerlíková, F.Nûmec aj.

ÎIVNOSTNÍK
Osudov˘ pﬁíbûh jednoho z bratrÛ Libora, kterého jeho podnikavûj‰í
bratr vytáhne od r˘sovacího prkna v továrnû a podpoﬁí ho v
podnikání. Pí‰e se rok 1993 a rodí se ãesk˘ kapitalismus. Libor
nepatﬁí k tûm, co chtûjí pﬁes noc zbohatnout prostû podlehne tlaku
bratra a doby a stane se Ïivnostníkem. Pomalu roz‰iﬁuje své aktivity a
nezlomí ho ani drobné krádeÏe, ani vyloupení jeho prodejny. Jan si
poﬁídí zbraÀ a ta se mu stane osudnou a jeho Ïivot konãí v tragédii.
V reÏii P.Slavíka hrají P.¤ezníãek, M.Dejdar, V.Hybnerová,
Y.Kornová, F.Nûmec a dal‰í.
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
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Dopis senátorce Seitlové
Toronto, 6. ledna 2007
VáÏená paní pﬁedsedkynû Seitlová,
pﬁedev‰ím Vám gratulujeme ke zvolení pﬁedsedkyní
Stálé komise Senátu pro krajany Ïijící v zahraniãí,
povûﬁení, které jste jiÏ velmi dobﬁe pﬁedtím vykonávala.
Obracíme se na Vás a Va‰í komisi jménem hlavní
celokanadské organizace, která se intenzivnû zajímá
o situaci v âeské republice a o dosud nevyﬁe‰ené
problémy, které mezi ní a krajanskou komunitou
pﬁeváÏnû ãesk˘ch obãanÛ Ïijících v zahraniãí stále
existují.
Uvûdomujeme si, Ïe v souãasné dobû Senát po jeho
povolebním sestavení je jedin˘m orgánem, kter˘ má
organizaãní stabilitu. Senát mÛÏe pﬁipravit podmínky
a krajanskou agendu pro Snûmovnu a vládu tak, aby
o této mohlo b˘t ve vhodnou dobu diskutováno. Tato
problematika byla jiÏ ve formû rezolucí formulována
na T˘dnu zahraniãních âechÛ v roce 2003. Je smutnou
skuteãností, Ïe odpovûdi ministerstev na dotazy Stálé
komise nejen Ïe nebyly diskutovány na T˘dnu
zahraniãních âechÛ v roce 2006, ale nebyly vÛbec ani
souãástí agendy. Do dne‰ního dne nemáme rezoluce
z posledního T˘dne zahraniãních âechÛ, které, jak
doufáme, budou i reflektovat nevyﬁe‰enou
problematiku z roku 2003, a vlastnû od samého zaãátku
diskuse o tûch vûcech.
Politické strany pﬁed volbami do Snûmovny nám
odpovûdûly vcelku optimisticky na námi poloÏené
otázky, ale v souãasné dobû chápeme, Ïe mají jiné
starosti a priority. Jedin˘m bodem, kter˘ v rámci
posledního kongresu ODS zaznûl, byl poÏadavek na
urychlené zavedení korespondenãních voleb. Ostatním
vûcem není vûnována pozornost. NíÏe proto uvádíme
komplexnûj‰í inventuru tûchto nevyﬁe‰en˘ch vûcí,
vãetnû nûkter˘ch specifick˘ch návrhÛ Senátu, které
mají na‰i podporu a které dﬁíve ãi pozdûji budou
pﬁedmûtem schvalování na úrovni vlády a Snûmovny.
Námûty a nevyﬁe‰ené problémy:
Korespondenãní volba
Poslední volby do Snûmovny ukázaly, Ïe zahraniãní
âe‰i sehráli podstatnou roli daním hlasÛ pﬁedev‰ím
ODS, která je vût‰inû zahraniãních âechÛ programem
nejbliÏ‰í, vedle v men‰í míﬁe stranû KDU/âSL, stranû
Zelen˘ch a stále více se s KSâM korumpující stranou
âSSD. Bylo by tedy tﬁeba, aby byla jiÏ koneãnû
uzákonûna korespondenãní volba, která by mohla
nûkolikanásobnû zv˘‰it poãet zahraniãních voliãÛ.
Domníváme se také, Ïe tento mechanismus by byl
velmi vhodn˘ i pro ãeské obãany Ïijící v âeské
republice, kteﬁí jsou pracovnû nebo rekreaãnû v dobû
voleb mimo republiku. Ostatnû vzor slovensk˘ch
korespondenãních voleb je dostateãnû srozumiteln˘.
Jak˘ je názor Stálé komise a kdy bude zákon
pﬁedloÏen?
Zákon o obãanství
JiÏ je pﬁipraven nov˘ zákon o obãanství, kter˘ mûlo
Ministerstvo vnitra pﬁedloÏit vládû ke schválení (mûlo
b˘t pﬁedloÏeno do 31. 9. 2006) a potom Parlamentu.
Tento zákon ﬁe‰í otázky dvojího obãanství a nûkteré
dal‰í negativní pﬁípady nevyﬁe‰en˘ch pﬁípadÛ pﬁekáÏek
obãanství. Tímto zákonem by se nejen zv˘‰il poãet

obãanÛ âR, ale i potencionální voliãská základna. S
tímto návrhem jsme seznámeni a zajímal by nás názor
Stálé komise a jak má v úmyslu návrh uspí‰it, Z T˘dne
zahraniãních âechÛ byla vyslovena potﬁeba ulehãit
situaci krajanÛm ãeského pÛvodu, narozen˘m v
zahraniãí, kteﬁí nemohou získat ãeské obãanství a
jsou vystavováni byrokratick˘m procedurám jako
cizinci. Sympatizujeme s jejich situaci a domníváme
se, Ïe by âeská republika jim pobyt v âeské republice
mûla co nejvíce usnadnit, aÈ jiÏ umoÏnûním ãeského
obãanství nebo pﬁijetím liberálního Krajanského
zákona.
Bezvízov˘ styk
Na‰e organizace usiluje, aby bezvízov˘ styk do Kanady
pro ãeské obãany byl reciproãnû zaveden. V tomto
smûru jsme poslali podporu tohoto bezvízového styku
kanadskému ministerskému pﬁedsedovi, ministru
imigrace i ministru zahraniãí. TaktéÏ jednáme s
kanadsk˘mi poslanci a situaci monitorujeme i pﬁes
kanadského velvyslance v âeské republice, kter˘
ubezpeãuje, Ïe je to i jeho zájem. Kanada pﬁislíbila, Ïe
sdûlí podmínky, za kter˘ch by bezvízov˘ styk mohl b˘t
zaveden a podle pﬁedbûÏn˘ch zpráv v dubnu 2007 má
b˘t uãinûno zásadnûj‰í rozhodnutí. Víme, Ïe bezvízov˘
styk do Kanady a USA je i prioritou ãeské zahraniãní
politiky, poslancÛ a senátorÛ, bez ohledu na politickou
pﬁíslu‰nost.
Restituce
Restituce byly ﬁe‰eny poloviãatû a nespravedlivû.
Vedle restituentÛ, kter˘m byly majetky pﬁiznány, mnoho
restituentÛ neobstálo u soudÛ, kde pﬁedpojatá justice
pﬁiznala jejich pÛvodní majetky b˘valé komunistické
nomenklatuﬁe, ãímÏ byly tyto majetky odcizeny a
soudy toto odcizení potvrdily. Podstatná je také skupina
restituentÛ, kteﬁí nemohli své nároky uplatnit, protoÏe
v dobû úãinnosti zákona nemûli ãeské statní obãanství,
které Ústavní soud dodateãnû uznal za nedÛleÏité pro
uplatnûní nárokÛ. StíÏnosti na postup soudu se hromadí
jednak u Evropského soudu ve ·trasburku, ale hlavnû
Spojené národy se pﬁipravují na rozhodné odsouzení
âeské republiky, pokud jde o její diskriminaãní zákony,
Listinu základních práv i Ústavu. Zde je jiÏ asi 40
stíÏností, z toho 10 pﬁípadÛ bylo pﬁijato vãetnû pﬁípadÛ,
které byly odmítnuty Evropsk˘m soudem ve
·trasburku. âesk˘ Senát by mûl b˘t znepokojen tím,
Ïe si tolik lidí v Îenevû stûÏuje a chce se dopátrat
pﬁíãin. Bylo by dobré, aby vypravil delegaci do Îenevy
ke komisaﬁce Madame Louise Arbour a tím byl
dÛkladnû informován o názoru Spojen˘ch národÛ.
Pak bude tﬁeba obrátit veﬁejné mínûní k tûmto pﬁípadÛm.
âeské zákonodárství je zákonem 198/1993 k tomu
pﬁipraveno a bylo by úãinné, aby skupina senátorÛ
podala stíÏnost k Ústavnímu soudu k prosazení zmûny
doﬁe‰ení restitucí. Je to nejen otázka politické vÛle, ale
spravedlnosti se s problematikou restitucí koneãnû
vypoﬁádat. Sdûlte nám prosím co Stálá komise v
tomto smûru má v plánu uãinit.
Senátní iniciativy
Senát prosadil zákon o ustanovení Ústavu pamûti
národa. Tento zákon byl podstoupen Snûmovnû, kde
byl pﬁijat vût‰inou 1 hlasu a bude dále diskutován ve

ãteních zákona. Tento Ústav by mohl b˘t také garantem
vybudování Muzea hanby komunismu, jehoÏ pﬁíprava
probíhá mimo jiné také z iniciativy na‰í organizace. V
této souvislosti by bylo mimoﬁádnû dÛleÏité navázat
kontakt s Muzeem komunistick˘ch zloãinÛ, které bylo
otevﬁeno v pevnostním bunkru v Kralíkách, od 1.
srpna 2006.
OceÀujeme práci senátorÛ, kteﬁí dokázali pﬁes nepﬁízeÀ
politického prostﬁedí, pﬁipravit a schválit dÛleÏité návrhy
zákonÛ, rozhodujících o zdárném rozvoji demokratické
spoleãnosti v âR, zejména:
a) Novelizaci zákona zákazu fa‰ismu, nacismu a
komunismu.
b) Zákon o od‰kodnûní vysoko‰kolsk˘ch studentÛ a
profesorÛ, vylouãen˘ch z vysok˘ch ‰kol komunistick˘m
diktátorsk˘m reÏimem.
c) Zákon o uznání 3. odboje proti komunistickému
zloãinnému systému, jako vyjádﬁení úcty obûtem
komunistické zvÛle a násilí, navrÏením udûlení
vyznamenání v˘znaãn˘m bojovníkÛm, jako napﬁ.
bratrÛm Ma‰ínÛm, Milanu Paumerovi a jejich
popraven˘m druhÛm, pﬁedním osobnostem
Konfederace politick˘ch vûzÀÛ (KPV) a âsl. obci
legionáﬁské.
d) Doporuãujeme vyvolat regionální iniciativy na
zﬁizování:
- DESEK CTI za uznání 3. odboje (podobnû jako
pomníky padl˘m ve válkách), zejména tûch, kteﬁí se
aktivnû a neohroÏenû postavili proti komunistickému
reÏimu, a tûch, kteﬁí ze zvÛle drÏitelÛ komunistické
moci a jejich aktivních pomocníkÛ byli popraveni,
zastﬁeleni na útûku pﬁes hranice nebo umuãeni pﬁi
v˘slechu.
Schválit novelizovan˘ zákon zákazu fa‰ismu,
nacismu a komunismu.
Zakázat ústavnû KSâM (obdobnû jako Svaz
komunistické mládeÏe) a vystûhovat Ústﬁední v˘bor
KSâM z jejich provokativního sídla a adresy v ulici
Politick˘ch vûzÀÛ v Praze.
e) Pﬁi v‰ech tûchto iniciativách by mûly Parlament a
vláda vycházet z dÛleÏit˘ch rezolucí schválen˘ch
nedávno EU a UN, které ukládají ãlensk˘m státÛm:
- Vy‰etﬁení zloãinÛ spáchan˘ch komunistick˘mi reÏimy,
zji‰tûní viníkÛ a jejich potrestání.
- Od‰kodnûní obûtí tûchto reÏimÛ a to i post mortem.
VáÏená paní pﬁedsedkynû, vûﬁíme, Ïe tûmto
nevyﬁe‰en˘m problémÛm a iniciativám budete Vy
osobnû i celá Stálá komise pro krajany Ïijící v zahraniãí,
které pﬁedsedáte vûnovat pozornost s podporou celého
Senátu vãetnû jeho vedení.
Prosím sdûlte nám, kdy tyto námûty budou diskutovány
na Va‰í nejbliÏ‰í schÛzi Stálé komise. Pﬁedseda na‰í
organizace bude v âeské republice v dubnu a tak by
se rád Va‰í schÛze zúãastnil a obsah tohoto dopisu
diskutoval podrobnûji.
Srdeãnû Vás a ãleny komise zdraví a do Nového roku
pﬁeje mnoho úspûchÛ
Milo‰ ·uchma - pﬁedseda
Blanka Rohnová -místopﬁedsedkynû
***

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.ca
www.zpravy.org

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.2.satellite1-416.com
www.2.zpravy.ca
***
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My, co máme ‰edesát, vidûli jsme vzruch i pád

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

âeskoslovensko roku 1967 bylo zemí opoÏdûného, mírnû reformovaného stalinismu,
jehoÏ fungování se dostávalo do stále hlub‰ího rozporu se spoleãensk˘mi potﬁebami
zemû na poli ekonomiky, politiky, kultury i morálky. Z pomûrnû vyspûlé zemû, která
mûla v pováleãn˘ch letech v‰echny pﬁedpoklady k v‰estrannému, nadûjnému
rozvoji se stala zemû pﬁe‰lapující uprostﬁed krize.
Tento odstavec z kníÏky Spisovatelé a
moc od Du‰ana Ham‰íka charakterizuje
stav vûcí veﬁejn˘ch pﬁed ãtyﬁiceti léty, a
nástup k dramatu zvanému PraÏské jaro.
Du‰an Ham‰ík, narozen˘ 1930 v Trenãínû
vystudoval novináﬁství na Univerzitû Karlovû
v Praze; v padesát˘ch letech psal ãlánky do
ãasopisu Kvûty, Obrana lidu a
âeskoslovensk˘ voják . Postupnû se
probouzel ze svazácké horlivosti a stal se z
nûho uznávan˘ novináﬁ a reformista, v
‰edesát˘ch letech psal kritické ãlánky do
kulturnû spoleãenského t˘deníku Literární
noviny a v roce 1967 byl povûﬁen ‰éfováním
redakci LN.
UÏ na poãátku roku 1967 bylo zﬁejmé
v‰em, kdo byli poblíÏ, Ïe toho roku se s
Literárními novinami nûco stane. Nátlak,
jemuÏ byly LN po léta vystaveny, nejenom
neustával, n˘brÏ naopak vzrÛstal a nab˘val
stále pováÏlivûj‰ích rysÛ - zapojovaly se do
nûho síly, které s duchovním proudûním
nemûly uÏ ani vzdálenû nic spoleãného.
Citát prvního odstavce kníÏky Spisovatelé
a moc stimuluje mou osobní vzpomínku na
Literární noviny. V první polovinû ‰edesát˘ch
let jsem byl studentem ostravského
gymnázia Hladnov a ná‰ profesor ãe‰tiny
Kunãick˘, star˘ pán pﬁed dÛchodem, pﬁinesl
do hodiny ãe‰tiny formuláﬁ na pﬁedplatné
Literárních novin. Prof. Kunãick˘ uÏ témûﬁ v
dÛchodovém vûku byl z tûch vzácn˘ch
uãitelÛ, na které studenti nikdy
nezapomenou: nejen nás masíroval ve
skloÀování a ãasování, ale nutil nás ãíst
knihy a pﬁi zkou‰ení poÏadoval jakousi
inventuru, co student ãte a co si o tom myslí.
Ano, ‘Co si o té ãi oné knize myslí‰?’ ptal se
Kunãick˘.
KdyÏ nám pﬁedloÏil pﬁedplatné na Literární
noviny, ani jeden student neodmítnul a od
záﬁí 1962 kaÏdé úter˘ pﬁinesl do tﬁídy o
velké pﬁestávce balík Literárek a my, ‰koda,
Ïe nemám fotografii, listovali Literárkami,
ãetli ãlánky, obdivovali povídky a pﬁeli se o
názory. MÛj drah˘ spoluÏák Ludûk H., se
kter˘m dodnes kamarádím, a ti, o kter˘ch
uÏ moc nevím, zajisté potvrdí, Ïe nás
Kunãick˘ nasmûroval ke studni.
Po maturitû (1964) byl návyk na t˘denní
pﬁídûl kritického my‰lení z Literárek tak siln˘,
Ïe jsem ve ãtení pokraãoval aÏ do zániku
Literárek v polovinû roku 1967.
Literární noviny po âtvrtém sjezdu svazu
spisovatelÛ v ãervnu 1967 publikovaly
diskusní pﬁíspûvky Vaculíka, Kohouta a
mnoha dal‰ích a jako trest za tuto exhibici
spisovatelÛ a intelektuálÛ byly na podzim
1967 rozhodnutím ÚV KSâ prakticky
zlikvidovány.
Du‰an Ham‰ík tuto kulantní aféru roku
1967 skvostnû popsal ve své kníÏce
Spisovatelé a moc, kterou mimochodem
povaÏuji za to nejlep, co o PraÏském jaru
bylo napsáno. KníÏka ‰la do tisku v ãervnu
1968 a v pﬁedmluvû Ham‰ík pí‰e:
...v obecnû ãeskoslovenském v˘voji, kter˘
tvoﬁí pozadí tohoto textu, do‰lo k mnoha
událostem, jimiÏ se reformovan˘ stalinsk˘
systém znovu a v˘raznû charakterizoval.
Co se na podzim 67 v malém stalo s
Literárními novinami, to pozdûji ve velkém
potkalo celou zemi.
KníÏka Spisovatelé a moc koneãnû pﬁi‰la
do knihkupectví na jaﬁe 1969. Bratrské tanky
uÏ odtáhly z ulic Ostravy a skryly se v
hou‰tinách kolem kasáren v Bûlském lese.
Tu‰ili jsme, Ïe je zle, ale nevûdûli, Ïe
normalizace bude je‰tû daleko hor‰í.
MÛj znám˘ a vedoucí Technické knihy v
Ostravû na NádraÏní tﬁídû, kde jsem byl
pravideln˘m zákazníkem, mi jednou

odpoledne zavolal, Ïe jestli chci kníÏku od
Ham‰íka, aÈ si okamÏitû pﬁijdu. ¤ekl, Ïe s
dodávkou bedny pﬁi‰el zároveÀ dálnopis z
ﬁeditelství, aby bednu neotvírali, Ham‰íkovu
kníÏku nedali na pult a odeslali zpátky do
nakladatelství âeskoslovensk˘ spisovatel.
Ihned jsem pospíchal, kníÏku dostal jako
podpultovku, zaplatil a pﬁeãetl jedním
dechem na laviãce v Komenského parku v
Ostravû.
Od toho dne jsem uÏ komunistÛm nevûﬁil
ani slovo a Ham‰íkovi kaÏdé. Pookupaãní
normalizátoﬁi se s Du‰anem Ham‰íkem
vypoﬁáda, jak b˘valo jejich zvykem a
privilegiem: dostal zákaz publikování a byl
zahnán k lopatû.
(Ham‰íkova kniha byla pﬁeloÏena do
angliãtiny a vydaná v Random House v roce
1971 s názvem Writers and the Rulers, a je
ke koupi na ABEBOOKS.com.)
·eptalo se, Ïe jako stínov˘ spisovatel
spolupracuje s Dietlem na jeho reÏimních
seriálech a s KachyÀou na scénáﬁích jeho
lehkováÏn˘ch filmÛ. Ale to se uÏ asi nikdy
neprokáÏe.
Du‰an Ham‰ík spáchal sebevraÏdu 19.
listopadu 1985 v Praze.
Na‰tûstí Ïivot dobrého spisovatele smrtí
nekonãí; nedávno mi napsal mÛj drah˘
spoluÏák Franti‰ek H. z VSB toto: Pﬁeãetl
jsem si znova Ham‰íkova Génia
prÛmûrnosti, abych si oÏivil mechaniku
chování toho darebáka v Iránu Ahmadina.
Ham‰ík byl mistr, kdyÏ jeho popis Adolfa
Hitlera pasuje na Ahmadina do posledního
slovíãka. Nevíte, proã se takové skvostné
kníÏky nevydávají v re-edici?
Hledal jsem jméno Du‰an Ham‰ík v
propasti internetu a pﬁekvapilo mne, Ïe
jsem nena‰el Ham‰íkÛv Ïivotopis, a tak
jsem ty stﬁípky, co vím napsal Franti‰kovi.
Zdravím a pﬁeji hezk˘ den a v‰ecko dobré
na kaÏdém kroku.
Ross Firla - Sudbury
***

Body naposled
1. února 2007
VáÏen˘ pane Maláãku,
dûkuji za va‰i reakci (Satelite 25. ledna t.
r.) na mÛj ãláneãek Body pro ﬁidiãe. PÛvodnû
jsem se chtûl omluvit za ironickou formu
mého textu, která zﬁejmû svojí nejasností
zpÛsobila, Ïe tento text nebyl správnû
pochopen. Ale právû díky této neplánované
okolnosti vznikl Vá‰ zajímav˘ ãlánek
obohacen˘ osobními zku‰enostmi a
pouãn˘m porovnáním situace na ãesk˘ch
a kanadsk˘ch silnicích.
VáÏen˘ pane, z Va‰ich slov odvozuji, Ïe
stojíte na stranû jasn˘ch a dÛsledn˘ch
opatﬁení nastolujících podmínky fair play v
silniãním provoze, vãetnû onoho bodového
systému pro ﬁidiãe. Plnû s Vámi souhlasím.
Pﬁi této pﬁíleÏitosti si v‰ak neodpustím stesk
na ãeskou politickou scénu, kde ﬁadû jejím
aktérÛm podobn˘ konzistentní postoj v této
záleÏitosti chybí. Kupﬁíkladu dnes uÏ b˘val˘
premiér Jiﬁí Paroubek jiÏ po nûkolika málo
dnech od zavedení onoho bodového
systému pro ãeské motoristy populisticky
Ïádal jeho podstatné zmírnûní. Jako by ho
vzápûtí patrn˘ pokles poãtu dopravních
nehod a jejich obûtí vÛbec nezajímal.
NuÏe, zb˘vá dodat, Ïe mít tu moÏnost, tak
bych tûm cynikÛm typu Paroubek a spol.Vá‰
pﬁesvûdãiv˘ ãlánek pﬁedloÏil coby povinnou
‰kolní ãetbu.
S pozdravem
Miroslav Petr - Hradec Králové
mirek.petr@email.cz
***
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Pád (detail 2)

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

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

SLOVAKOTOUR
âSA WINTER AND SPRING SPECIAL SALE

589.00 Prague, Brno, Bratislava
629.00 Ko·ice
1. May-20. May: 689.00 Prague, Brno, Bratislava, Ko·ice
21. May-08. Jun: 749.00 Prague
799.00 Brno, Bratislava, Ko·ice
22. Jan-23. Apr:

Taxes: Prague, Brno 205.00; Bratislava, Kosice 272.00,Special ends 28 Feb 2007

ALITALIA SUMMER SPECIAL
09Jun-15Aug 2007 PRAGUE 1049.00 taxes 239.00
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

Ing. Miroslav Princ, MBA
Retirement & Estate planning
• RRSP a investiãní fondy
• Îivotní a jiné poji‰tûní
• DaÀové v˘hody pro podnikatele
• Bezplatné konzultace

Freedom 55 Financial
divize London Life Insurance Company
Mississauga, ON

Tel. 905-276-1177 ext. 586
miroslav.princ@freedom55financial.com
www.freedom55financial.com
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KaÏd˘ zaãátek je (pr˘) tûÏk˘ …
Úsloví má samozﬁejmû své opodstatnûní.
Já mám ale mnohdy dojem, Ïe konec je
tûÏ‰í. Obzvlá‰tû kdyÏ k nûmu vede cesta
dlouhá a bolestná. Takov˘ konec se
vût‰inou pojí s pokroãilostí vûku. Ale jeho
pﬁíjemnûj‰ím pﬁíznakem je pﬁipomínání si
zevrubnû dávné události.
To se mi nûkdy pﬁihodí a tu jakoby se
pﬁede mnou otevﬁelo jakési magické
leporelo a protáãelo se mi myslí. A tu si
vybavuji události, situace a ãas s tím
pﬁíslovím související a dokonce v rozporu
s ním. A v duchu zaznívá mi melodie z
filmu Casablanca ... As Time Goes By...
Aã na‰e zaãátky v Kanadû nebyly docela
lehké, tak teì se mi filtrem uplynulého
ãasu projevují malinko jinak ... po celkem
katastrofální bytové situaci v Praze ocitli
jsme se po pﬁenocování v hotelu Empire,
Winnipeg, Manitoba v bytû jen pro nás,
kde sice stûny byly témûﬁ s papundeklu,
ale koupelna veliká jako ob˘vák, vana
zapu‰tûná v podlaze a dva mûsíce nájmu
vládou zaplacené, vycházeli jsme do
zasnûÏen˘ch ulic za silného mrazu a
nedokonalé obleãení nikterak nám
nekalilo ten pﬁíjemn˘ pocit nejisté
budoucnosti, vnímali jsme jen ten pocit
svobody, vûdûli jsme, Ïe jak si usteleme
tak si lehneme (dal‰í pﬁísloví), vraceli se
pak prokﬁehlí do bytu pﬁíjemnû vyhﬁátého.
Dneska, kdyÏ si pﬁedstavím, Ïe bych se
mûl nûkam stûhovat neﬁku-li emigrovat,
tak mám krevní tlak moÏná aspoÀ 300
mm/Hg!
Tedy dneska mû to zase napadlo,
pﬁipomenout si ty dávné ãasy, hovûl jsem
si v klubovce a poslouchal mistra Glena
Goulda, popíjel lahodn˘ mok a snad proto,
Ïe znova zaãalo snûÏit, pﬁipomínal jsem
si právû ten ná‰ pﬁesun, kter˘ se konal v
manitobské zimû, asi proto, Ïe nejsem
letorou dobrodruh tak i to naã jsem se
rozpomínal Ïádn˘m dramatick˘m
dobrodruÏství nebylo. Je to aÏ pﬁekvapivû
snadné pﬁipomenout si dnes ta mrazivá
rána, kdy jsem vcházel do prostor podniku
ABC Ltd., vyhﬁátého a provonûného
plastick˘mi materiály a isolacemi, v‰ichni
tam ke mnû byli milí a k VánocÛm, dva
t˘dny po nástupu, dostal jsem od kolegÛ

anglicko-ãesk˘ a ãesko-anglick˘ slovník
s jejich podpisy, kdyÏ mi na nû nûkdy
padne oko, vybavuji si ty tváﬁe docela
pﬁesnû, ale pak asi po roce po mém
nástupu pﬁijel jak˘si expert/ekonom z
Edmontonu a nûkolik nás vyletûlo. Brzy
jsem se uchytil na stejné ulici, asi o
kilometr dál na v˘chod u jiné firmy Acme,
také Ltd., malá projekãní kanceláﬁ vedle
mnohem vût‰í dílny a ten ãas tam stráven˘
je pro mne nezapomenuteln˘,
pﬁipomínající tu mojí neslavnou
socialistickou vlast, jenÏe v tom
pﬁíjemnûj‰ím smyslu, kolegové George a
Glen byli veselí ho‰i a jen ‰koda, Ïe tehdy
moje angliãtina nestaãila na mnohé
nuance hovoru nebo na jeho rychlost, ale
dûlal jsem si tam svojí práci, jedinou,
kterou celkem umím nebo dnes, lépe
ﬁeãeno, umûl jsem. A od pondûlí jsem se
tû‰il na pravidelné pátky, to uÏ po ãtvrté
hodinû odpolední pﬁicházeli obchodní
zástupci nûkolika firem s nimiÏ jsme
spolupracovali a to se na pracovních
stolech objevovaly láhve whisky, rumu,
coca-coly, ginger-alu a korbel
znamenit˘ch kuﬁat colonela (plukovníka)
Sanderse, docházelo k debatám jimÏ
poÏité lahodné nápoje dostávaly náboj a
intenzitu, úãastnil jsem se povût‰inû
pasivnû, jen obãas krátce poskytl
informaci o zvlá‰tnostech Ïivota v
socialistické zemi, kratiãk˘mi vsuvkami
mezi ódami Glena na pÛvaby svojí dívky
a ponûkud drsn˘mi Ïerty Georga, dávn˘m
pÛvodem Rusa, ale narozeného v
Kanadû. Nûkdy pﬁi‰el i spolumajitel firmy,
chlápek mafiánské, ale ‰aramantní
vizáÏe, vÏdy v dokonalém obleku a s
nezbytn˘m doutníkem v ústech dodal
atmosféﬁe kanceláﬁe krásnou atmosféru
hollywoodsk˘ch filmÛ tﬁicát˘ch let, obãas
zástupci firem mû poplácávali po
ramenech a pﬁáli mi jen to dobré ve
zvolené zemi a já ﬁíkal Thank you, you
are very kind ... a naléval se s gustem tou
lahodnou, chladivou a silnou smûsí
kvalitní whisky s limonádou ginger-ale. Well, everything OK, boys? And what
about you, rough guys, eh?- obracel se
Mr. Harrison ke mnû se ‰irok˘m

úsmûvem, druh˘ spolumajitel byl tich˘ a
solidní pán, kter˘ mezi nás v ty pátky
nedocházel. Tak probíhala ta
nezapomenutelná odpoledne, ty na‰e
zaslouÏené odpoãinky v dokonale
pﬁátelské atmosféﬁe, po vykonané práci
aÈ zdánlivû nebo se v‰í úãinností.
AÏ jednou, jako obvykle, vyjmul jsem
kabel k ohﬁívaãi motoru svého velikého
automobilu Chevrolet Bel-Air ze zdíﬁky
na parkovi‰ti a vyjel k domovu, zaãalo
snûÏit, zapnul jsem si topení a stûraãe a
v náramné pohodû ujíÏdûl k domovu
obrovsk˘m americk˘m vozem, v radiu
zpíval Dean Martin, v zatáãce se mi
malinko smekla zadní kola, ale to mû
nijak nevyvedlo z míry, teprve ostré svûtlo
baterky a ruka ohromné postavy
naznaãující, abych zastavil. Byl to
samozﬁejmû ãlen winnipegské policie,
zvût‰en˘ je‰tû mohutn˘m koÏichem
(tehdy do sluÏeb policie pﬁibírali jen
chlápky minimálnû dvoumetrové) ...
Nejistou rukou jsem stahoval okénko a k
ostﬁe ﬁezané tváﬁi v beranici sluÏebnû se
pohnula ruka ...-Sir...- zaãal a vysvûtlil,
Ïe jsem ﬁídil svÛj automobil jen ponûkud
rychleji vzhledem k povûtrnosti a snûhu
na vozovce a jak jsem hrÛzou stﬁízlivûl,
zdálo se mi, Ïe se malinko víc naklonil,
aby se nadechl vzduchu z Chevroletu ...
VyÏádal si ﬁidiãsk˘ prÛkaz a po chvilce,
kdy jsem se snaÏil vÛbec nevydechovat
ty opojné vÛnû nápojÛ, které jsme stﬁídavû
kupovali my zamûstnanci fy Acme Ltd.
(já byl obãas zámûrnû coby nemovit˘
nováãek vynechán z poﬁadí) a obchodní
zástupci a konzumovali jsme je v
kanceláﬁi, vrátil mi prÛkaz a ﬁekl ráznû: Drive carefully- a mohutná ruka pozvedla
se k beranici s odznakem mûstské policie
a já byl rád a zaﬁadil rychlost a v tom
rozãilení pﬁidal víc plyn a Chevrolet se
zadním náhonem kol se s tím obrem
rozlouãil mal˘m smykem do strany a já si
ﬁíkal, Ïe dal‰í pátky uÏ budu popíjet jen
coca-colu, ale taková pﬁedsevzetí jsou
jen na to, aby se nedodrÏovala....
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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AUSTRIAN, BOHEMIAN AND
CZECHO - SLOVAKIAN
CCA COLLECTORS
ASSOCIATION
Annual Convention and Show
May 17-21, 2007
The Czech Collectors Association is dedicated
to the ABC’s - Austrian, Bohemian and Czecho
- Slovakian Decorative Arts. Its mission is to
foster the collection and appreciation of the art
glass, ceramics, and other decorative arts from
the years 1850 to 1940. This encompasses a
vast range of styles, artists and forms Victorian, Art Nouveau, Deco - Amphora and
Dressler; Mrazek and Urbach; Loetz, Kralik
and Moser; Jewelry, Art, Lighting, Perfume
Bottles, Pottery and much, much more!
The 2007 CCA Convention “Czeching out
Niagara” will be the first Convention to be
held outside of the United States. St. Catharines,
Ontario, Canada is just minutes from world
famous Niagara Falls and Niagara-on-the-Lake
and less than an hour from the global city of
Toronto. The convention dates fall on the long
week-end right in the middle of Niagara’s
FOLK ARTS FESTIVAL - May 12 - 28!!!
What great timing!!!! The Quality Inn Parkway
Convention Centre (1-877-688-2324) is a
wonderful venue and the many attractions of
the Niagara Peninsula make it a worthwhile
place for an extended holiday! History,
sightseeing, boating and world renowned
cottage wineries - arts, theatre, dining and
festivals - hiking, biking, water sports and
world class golf - all contribute to an
unsurpassed mix of excitement, education and
exercise appropriate for all ages and interests.
This year’s convention will again be
highlighted by expert speakers on pottery and
glass as well as a crash course for collectors to
maximize their search skills on the internet. A
Show and Tell Panel and a Public ABC Road
Show will provide opportunities to share
unusual finds and discuss identification,
historical value and pricing. The highlight, a
two day Decorative Arts Show & Sale will
spotlight Pottery, Amphora, Glass, Jewelry
and Art….. of course there will be social
events, tours and opportunities for casual
camaraderie.
Don’t be disappointed… book accommodations NOW!!!! Information can be found
on
the
Association’s
web
site
www.czechcollectors.org
Questions? Contact Sandra & Ian Macmillan
at smacmillan2@hotmail.com, or phone 9059885589.

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

Book/Donations
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Knihy
Jiﬁí Horák: ¤íjen v Carlsbadu
(Rozhlasové hry)
Váz. s pﬁebalem, 130x200 mm, 320
stran, ilustrováno, 16 stran fotopﬁílohy,
299 Kã, ISBN 978-80-86643-17-5

Kniha pﬁiná‰í deset rozhlasov˘ch her, z
nichÏ sedm bylo vysíláno âs. rozhlasem.
Mistr Jeron˘m (o Jeron˘mu PraÏském
pﬁed kostnick˘m koncilem), Pﬁelíãení s
obãanem Havlíãkem (o Karlu Havlíãkovi
Borovském pﬁed kutnohorskou porotou
pro ãlánky Správa obecních záleÏitostí a
Proã jsem obãanem…), Poslední role (o
pﬁedãasnû zemﬁelé hereãce Národního
divadla Jarmile Horákové), Domovské
právo (o Thomasu Mannovi a jeho
emigraci pﬁed fa‰ismem), Oãit˘ svûdek
(o vyhlazení Lidic, jak je vidûl pﬁím˘
svûdek, filmov˘ dokumentarista), Osm
krokÛ (o konci K. H. Franka podle
svûdectví JUDr. Kamilla Reslera, jeho
obhájce ex offo), ¤íjen v Carlsbadu (o
portrétování ruského cara Petra I.
Velikého malíﬁem Janem Kupeck˘m v
Karlov˘ch Varech), Proklamace
(nerealizováno; o Aurelii Kotíkové,
jedenadvacetileté písaﬁce brnûnské
banky, jejíÏ mlãení zastavilo lavinu
zat˘kání v „letákovém procesu“ na
zaãátku první svûtové války), Dcera hﬁíchu
(torzo; o vrcholné Ïivotní etapû Galilea
Galileiho, sledované jeho dcerou a
spolupracovnicí, ﬁeholnicí Virginií), Ave
Milada (torzo; o JUDr. Miladû Horákové).
Vydává Jaroslava Jiskrová - Máj v
produkci nakladatelství Dokoﬁán
BliÏ‰í informace najdete na internetov˘ch
stránkách www.dokoran.cz
Pokud si nepﬁejete, abychom Vám nadále
uvedené informace zasílali, sdûlte nám
to prosím mailem, a my Vás vyﬁadíme ze
zasílacího seznamu.

Seznam dárcÛ na tiskov˘ fond v roce 2006 a v lednu 2007
BERNDORFF H. 50.00
BUTAS S. 15.00
âESKOSLOVENSK¯ BAPT.
SBOR 150.00
CZECHOSLOVAK ASSOCIATION
- KITCHENER 4.00
DVORSK¯ J. 12.00
FREUND J. 5.00
GABÁNEK A. 15.00
GABÁNEK J. 5.00
DR. GRONSK¯ E. 5.00
HALBICH N. 5.00
HANKO J. 15.00
HEGER P. & D. 5.00
HERZOVA E. 5.00
HUML N. 5.00
JANO D. 5.00
JANOUCH K. 10.00
KADLEC K. 15.00

KLIME· F. 10.00
KOâÍ K. 5.00
KOPEL D.D. 20.00
KOSTAL A. 2.00
KUBI· M. 22.00
KUPISZ E. 2.00
KYLAR G. 15.00
LANDA V. 20.00
LAUSMAN JIRINA 15.00
LEDESKY E A. 30.00
LEV M. 15.00
MACHOVÁ M. 5.00
MALÁâEK Z. 5.00
MÁLEK V. 5.00
MA·TAL¯¤ R. 10.00
MATùJâEK J. 100.00
MATùJOVIâ J. 150.00
MEN·ÍK V. 15.00
MOKRO· I. 10.00

NEDUCHAL P. 20.00
NIKEL L. 15.00
NOVAK E. 15.00
OR·OV¯ M. 15.00
ORT M. 5.00
DR. PELNÁ¤ P. 10.00
PE¤INA E, 200.00
POKORNÁ J. 5.00
ROJâÍK L. 10.00
ROUS V. 15.00
RYDLO D. 5.00
SLOVAK EVANG.
LUTHERAN CHURCH 150.00
SMITHIN H. 1.00
STRELEC V. 15.00
STRITESKY A. 25.00
STUDNIâKA Z.&.M. 20.00
SUR¯ I. 5.00
·OLC M. 5.00

·PEJCHAL J. 10.00
·RAM I. 5.00
·UCHMA M. 40.00
TÁBORSK¯ V, 15.00
TÁLSK¯ N.G. 5.00
THIAMOVÁ G. 10.00
TICH¯ VICTOR 25.00
TMEJ J. 42.00
TOCHOR E. 12.00
TÓTH D. 5.00
T¤ETINA M. 15.00
TROBL V. 15.00
TZIOUGRAS D 5.00
DR. ZAâAL G. 20.00
ZAJÍC J. V. 50.00
ZAVORAL V. 25.00
ZEMAN A. 5.00
ZEMÁNEK J. 5.00
ZIEGLER K. 35.00
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Kubina záﬁil

Rosick˘ je znovu král fotbalu

âeská hokejová O liga

Toronto-Montreal 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Praha -mfd/Jan Paliãka-âesk˘ fotbal zvolil
svého krále. Jmenuje se Tomá‰ Rosick˘,
hraje ve stﬁedové ﬁadû Arsenalu a reprezentaci
vede jako kapitán.
V tradiãní anketû Fotbalista roku, která
existuje od roku 1965, vyhrál potﬁetí v kariéﬁe.
„Rok 2006 byl moÏná rozhodujícím v mém
fotbalovém Ïivotû,“ uvaÏoval vítûz.
V ‰estadvaceti se stal tahounem národního
t˘mu, v létû mu vy‰el vysnûn˘ pﬁestup z
Dortmundu do Arsenalu, bûhem podzimu
nûkolikrát oslnil anglickou ligu a vãera pozvedl
zlatou korunku na kamenném podstavci.
„Na vítûzství byli jen dva adepti. Petr âech
mûl ale smÛlu, Ïe ho v ﬁíjnu tûÏce zranili. Já na
první místo tipoval Tomá‰e Rosického,“ pﬁiznal
reprezentaãní trenér Karel Brückner.
Brankáﬁ Chelsea skonãil tûsnû druh˘ s
odstupem pouh˘ch 78 bodÛ, tﬁetí byl b˘val˘
vÛdce národního t˘mu Pavel Nedvûd. Ten
jako jedin˘ z elitní desítky chybûl na galaveãeru
v praÏském hotelu Hilton. Nejprve sice
uvaÏoval, Ïe z Turína pﬁiletí, ale pak se
rozmyslel.
Hlavním muÏem fotbalové slavnosti se tak
stal muÏ, kter˘ po Nedvûdovi pﬁevzal
kapitánskou pásku.
„Tomá‰ si trofej zaslouÏí, byl nejlep‰ím z
nás,“ ﬁekl brankáﬁ âech.
Poprvé v historii ankety vítûze vybrala
takzvaná Fotbalová akademie, kterou tvoﬁilo
104 odborníkÛ: trenéﬁi a kapitáni v‰ech
ligov˘ch klubÛ, reprezentanti s nejménû 25
starty, vítûzové minul˘ch roãníkÛ, vybraní
funkcionáﬁi svazu a zástupci médií.
Talentem roku se podle nich stal sparÈansk˘
záloÏník Daniel Koláﬁ, Trenérem roku libereck˘
Vítûzslav Laviãka a Osobností roku
sparÈansk˘ brankáﬁ Jaromír BlaÏek.
Do novû zaloÏené Sínû slávy byl uveden
Josef Masopust, vicemistr svûta a drÏitel
Zlatého míãe pro nejlep‰ího hráãe Evropy
1962.
Pro souãasné reprezentanty bylo povinností
dostavit se na slavnostní párty, vãera se totiÏ
se‰li pﬁed sv˘m premiérov˘m zápasem roku
2007.
***

45. kolo: Zlín-Kladno 3:1, Tﬁinec-Slavia 0:7,
Budûjovice-Vsetín 7:2, PlzeÀ-Litvínov 2:5, SpartaPardubice 3:6, K. Vary-Vítkovice 2:4, LiberecZnojmo 2:0.
46. kolo: Litvínov-Budûjovice 2:1, Zlín-PlzeÀ 3:2,
Vítkovice-Sparta 5:2, Pardubice-Tﬁinec 6:5, LiberecSlavia 7:2, Kladno-K. Vary 3:2, Znojmo-Vsetín 6:0.
47. kolo: Vsetín-Slavia 1:0 sn, Tﬁinec-Litvínov 3:2
sn, PlzeÀ-Kladno 3:4, Budûjovice-Znojmo 2:1, K.
Vary-Pardubice 2:3 sn, Sparta-Zlín 8:3, LiberecVítkovice 3:1.
48. kolo: Vítkovice-Budûjovice 4:2, Zlín-K. Vary
4:3 pp, PlzeÀ-Sparta 2:4, Kladno-Tﬁinec 3:2 sn,
Litvínov-Vsetín 2:0, Slavia-Znojmo 6:2, PardubiceLiberec 1:2.

Branky: 14. Kubina 3 (Steen, Stajan) pﬁesilovka, 15. O’Neill 17 (Kubina, Colaiacovo) pﬁesilovka, 38. Sundin 19
(Kaberle, McCabe) pﬁesilovka, 44. Kubina 4 (Stajan, O’Neill) - 27. Plekanec 9 (Rivet) pﬁesilovka. Stﬁely na branku:
29:28. pﬁesilovky: 4:7. VyuÏití: 3:1. Diváci: 19508.

Koneãn˘ v˘sledek neukazuje na to, Ïe utkání bylo velice vyrovnané. Je‰tû v závûru
druhé tﬁetiny vedli Maple Leafs rozdílem pouhé branky. SundinÛv gól v závûru
druhého dûjství, v‰ak dodal domácím sebevûdomí. Tﬁíbrankové vítûzství peãetil v
závûreãné tﬁetinû stﬁelou z dálky Pavel Kubina, byla to jeho druhá branka v utkáni
a mimo to zaznamenal jednu asistenci a byl vyhlá‰en i nejlep‰ím hráãem utkání.
Proto jsme poÏádali nejprve jeho o rozhovor:
vyhráli. Potﬁebovali jsme tenhle zápas
vyhrát, jsme tam ãtyﬁi muÏstva mezi nimiÏ
je rozdíl jednoho nebo dvou bodÛ. Myslím
si, Ïe to takhle zÛstane do konce sezóny
a Ïe kaÏd˘ zápas uÏ teì je jako play-offs.
Byli jsme lep‰í neÏ soupeﬁ a v úvodní
tﬁetinû jsme promûnili dvû pﬁesilovky.
Pokud takhle budeme hrát doma, tak
budeme mít velkou ‰anci vyhrávat.
ABE: Hraje‰ stále ãastûji s Pavlem
Kubinou, je to zmûna v taktice?
TK: V posledních pûti, ‰esti zápasech
jsme hráli spolu. Trenéﬁi obãas zmûní
Pavel Kubina střílí čtvrtou branku
sestavu. KdyÏ hraji s Bryanem McCabem
v utkání Toronto-Montreal.
nebo s Pavlem Kubinou, tak jeden o
ABE: Pavle, zaznamenal jsi dvû druhém víme, co hraje. Kde mÛÏe b˘t na
branky, jednu asistenci, co víc si mÛÏe ledû. S Pavlem jsem hrál v reprezentaci.
Je to zku‰en˘ bek, coÏ dneska prokázal
obránce v NHL pﬁát?¨
PK: VÏdycky tam je, co zlep‰ovat. stoprocentnû. Doufám, Ïe to takhle pÛjde
Koneãnû tam padly ty dva góly. V tomto dál.
muÏstvu více bráním, neÏ hraji dopﬁedu. ABE: Tento t˘den byl pro tebe
KdyÏ mám ‰anci a na pﬁesilovce strávím v˘jimeãn˘, protoÏe jsi hrál v Utkání
nûjak˘ ten ãas, tak rád nûjak˘ ten gól hvûzd v Dallasu…
dám. Ale to je jedno, kdo ty góly dává, TK: To je utkání hlavnû pro diváky. Mohl
hlavnû, Ïe vyhrajeme a dnes hrál cel˘ tam b˘t kdokoliv z tohoto muÏstva. Byl
jsem rád, Ïe jsem tam mohl b˘t a hrát s
man‰aft dobﬁe.
ABE: Jsou utkáni Toronto-Montreal hokejov˘mi hvûzdami. Tﬁi dny: jeden den
trénink, druh˘ den soutûÏe, tﬁetí den
nûãím v˘jimeãná?
PK: Je to urãitá tradice, hlavnû v sobotu zápas. Byla to zábava, ale teì nastává
veãer, kdy je Hokejová noc v Kanadû realita v Torontu.
(CBC pﬁená‰í zápas do celé Kanady). Je ABE: Jak ti vyhovuje formát NHL, o
to slavnostní uÏ v okamÏiku hymny. AÈ jiÏ kterém se v Dallasu hodnû
je zde Montreal nebo Buffalo ãi Ottawa. V diskutovalo?
TK: Zmûna pravidel mnû vyhovuje, je to
takovém utkání je radost hrát.
zábavnûj‰í.
Formát je tûÏké kritizovat,
ABE: Nedávno jsi byl zranûn?
protoÏe
je
zde
ﬁada problémÛ: v halách
PK: Jsem rád, kdyÏ se dostanu k
jsou
rÛzné
koncerty,
hraje se tam
rozbruslení a vím, Ïe budu hrát zápas.
basketbal.
Rádi
bychom
hráli, alespoÀ
Tenhle rok, je nûjak˘ divn˘, vÏdycky mi
dvakrát
s
t˘my
ze
Západní
konference,
nûco potká. Naposledy puk do obliãeje.
ale
bohuÏel
to
tak
nejde.
Za devût let v Tampû jsem nebyl tolikrát
zranûn˘ jako za pÛl rok zde v Torontu. ABE: Jak jsou reálné ‰ance Toronta
na play-offs?
Teì uÏ je to v poﬁádku.
Pak jiÏ byl zájem o nejlep‰ího hráãe TK: Doufám, Ïe postoupíme. ZáleÏí to
utkání v televizi a tak jsme se zeptali jen na nás. Máme zde ãtyﬁi útoãné ﬁady a
autora jedné asistence Tomá‰e musíme makat.
Ale‰ Bﬁezina
Kaberleho na zhodnocení utkání.
***
TK: Myslím si, Ïe jsme zaslouÏenû

2

Tabulka
1. Liberec
2. Budûjovice
3. Pardubice
4. Sparta
5. Zlín
6. Slavia
7. K. Vary
8. Kladno
9. Litvínov
10. Vítkovice
11. Znojmo
12. Tﬁinec
13. PlzeÀ
14. Vsetín

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

146:94
146:128
165:122
168:145
147:147
163:155
125:113
173:161
148:154
128:129
106:120
136:155
126:160
81:174

95
84
83
82
77
75
74
72
71
68
68
68
57
34

Slovenská hokejová extraliga
26.1.2007: Poprad-Mikulá‰ 6:1, Îilina-Trenãín 0:2,
Ko‰ice-Zvolen 2:3 sn, Slovan-Martin 1:2.
27.1.2007: Ko‰ice-Trenãín 4:3 sn.
2.2.2007: Martin-Zvolen 8:3, Nitra-Trenãín 4:3 sn,
Ko‰ice-Slovan 4:1, Îilina-Poprad 1:2
3.2. 2007: Skalica-Mikulá‰ 4:6.
4.2. 2007: Poprad-Ko‰ice 0:4, Slovan-Skalica 7:1,
Mikulá‰-Nitra 4:5, Trenãín-Zvolen 4:3 sn, ÎilinaMartin 2:4.
6.2.2007: Skalica-Nitra 4:2.

Tabuºka
1. Ko‰ice
2. Slovan
3. Zvolen
4.Trenãín
5. Martin
6. Nitra
7. Poprad
8. Skalica
9. L. Mikulá‰
10. Îilina

49
49
49
49
48
48
49
49
49
49

171:116
166:130
139:127
162:117
143:130
138:134
140:133
127:188
127:190
112:160

94
87
87
79
70
70
69
49
47
37

SOKOLSKÁ ŽUPA KANADSKÁ ƕ SOKOL CANADA
þinná v rozvoji tČlesné a duševní zdatnosti s výchovou mravní v KanadČ od roku 1911
promoting physical and mental fitness with moral education in Canada since 1911

35. ZIMNÍ HRY SOKOLSKÉ ŽUPY KANADSKÉ ƕ 35th ANNUAL WINTER GAMES OF SOKOL CANADA
sobota 24. února 2007 Ɠ Saturday, February 24, 2007 ƓƓ Horseshoe Resort, Horseshoe Valley, Barrie, Ontario
VČKOVÉ SKUPINY PRO ZÁVODY V LYŽOVÁNÍ ƕ AGE CATEGORIES FOR SKIING COMPETITIONS
5 - 8 let ƒ years
18 -30 let ƒ years
ýlenstvo ƒ Seniors
1
5
Žactvo ƒ Juvenile
8 - 11 let ƒ years
30 - 40 let ƒ years
Žactvo ƒ Juvenile
ýlenstvo ƒ Seniors
2
6
11 - 14 let ƒ years
40 - 50 let ƒ years
Žactvo ƒ Juvenile
ýlenstvo ƒ Seniors
3
7
14 - 18 let ƒ years
50 - 60 let ƒ years
Dorost ƒ Juniors
ýlenstvo ƒ Seniors
4
8
60 + let ƒ years
ýlenstvo ƒ Seniors
9
ÚþAST NA ZIMNÍCH HRÁCH
Závody a soutČže sokolských zimních her jsou otevĜené
všem. Hosté (neþlenové Sokola) však platí vyšší startovné
a jimi získané body se nezahrnují do souþtu bodĤ
v soutČži sokolských jednot o župní putovní ceny.

Včková skupina ƒ Age group

PARTICIPATION AT WINTER GAMES
Sokol Winter Games are open to all. However, guests (nonmembers of Sokol), pay a higher entry fee. Competition
points earned by them are not included in the point total of
Sokol units' contests for the annual Sokol Canada trophies.

STARTOVNÉ Ɣ ENTRY FEES
SJEZD Ɠ DOWNHILL
þlenové ƒ Members

Žactvo do 11 let ƒ Juveniles to 11 years

Hosté ƒ Guests

BČH ƒ CROSS-COUNTRY
þlenové ƒ Members

Hosté ƒ Guests

$15.00
$20.00
$25.00
$35.00

$3.00
$5.00
$20.00
Žactvo 11-14 let ƒ Juveniles 11-14 years
$25.00
$5.00
$7.00
Dorost 14-18 let ƒ Juniors 14-18 years
$30.00
$8.00
$10.00
ýlenstvo 18+ let ƒ Seniors 18+ years
$40.00
$15.00
$20.00
Administraÿní poplatek pro úÿastníky, kteĝí mají sezonní lístky Ɠ $5.00 Ɠ Administration fee for Season tickets holders
ZÁVODY V BRUSLENÍ, SOUTČŽ V KOŠĢATOVÉ
Jelikož se nepodaĜilo zajistit kryté kluzištČ, závody
v bruslení a soutČž v košĢatové se nekonají.

9:30 a.m.
10:00 - 11:00 a.m.
1:00 - 2:00 p.m.
2:00 - 3:00 p.m.
5:30 p.m.

SKATING AND BROOMBALL COMPETITIONS
As it was not possible to secure a covered ice rink,
skating and broomball competitions will not be held.

þASOVÝ ROZVRH Ɣ TIME SCHEDULE
Vydávání startovních þísel a lístkĤ na vleky ƒ Distribution of starting numbers and ski-lift passes
Závody v bčhu na lyžích Ɠ Cross-country competitions
Závody ve sjezdu žactva do 11 let Ɠ Downhill competitions of juveniles to 11 years
Závody ve sjezdu (11 let a starší) Ɠ Downhill competitions (11 years and older)
Vyhlášení výsledkĤ ƒ Announcement of results

LHĤTA PRO PODÁNÍ PĜIHLÁŠEK
PĜihlášky musí být podány, spolu s pĜíslušnou platbou za
startovné, do stĝedy 21. února 2007 na adresu:

ENTRY DEADLINE
Entry forms must be submitted, together with payment of the
appropriate entry fee, by Wednesday, February 21, 2007 to:

Jan Waldauf, 411 - 1369 Bloor Street West, Toronto, ON M6P 4J4. Tel.: (416) 535-1413. e-mail: jwaldauf@sympatico.ca
K pĝihláškám po uvedené lhĥtč musí být navíc
Late entries will be subject to payment of
pĝipoÿten administraÿní poplatek $ 5.00.
an additional administration fee of $ 5.00.
Závodníci v bčhu si musí vyzvednout lístky na traĢ pĝed
zahájením závodĥ u sestry A. Janoušové ve vstupní hale
hlavní chaty. Lístky na vleky a startovní þísla pro závody ve
sjezdu budou k vyzvednutí tamtéž.

Radek Bonk (v bílém dresu) v souboji s torontskou obranou

Cross-country competitors must obtain trail tickets prior
to the start of competitions from sister A. Janouš in the
entrance hall of the main building. Lift tickets and starting
numbers are to be picked up there as well.

