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Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
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Restaurace Praha praskala ve ‰vech
Doãkáme se brzo reprízy?

Benefiãní koncert, o kterém se tolik mluvilo je‰tû pfied vlastním veãerem, pfiipadl na sobotu
26. února. Zájem o nûj se zprvu jevil jako mrtv˘ brouk - dlouho klid a potom takov˘ zájem,
Ïe t˘den pfied koncertem bylo beznadûjnû vyprodáno. Mnozí ale i tak pfii‰li na ãekaãku, co
kdyby. Îádné kdyby se v‰ak nekonalo, ale i tak ãinovníci restaurantu Praha na Masaryktownu
dychtivce umístili. Îidle u baru jim nevadily.
Ostatnû, v‰ichni se náramnû bavili a z koncertního veãera tfií kapel s Markétou Slepãíkovou,

tentokráte v roli zpûvaãky, se nakonec stalo setkání ãeské komunity. Lidi pfii‰li odev‰ad.
Nejvíce pfiirozenû z Toronta. Pfiiznám se, Ïe jsem mnohé z nich vidûla poprvé. A Ïe chodím
témûfi na kaÏdou na‰i akci. Nálada byla prima, lidi se bavili, jejich nad‰ení nebralo konce:
vût‰inû vyhovovala skladba hudby - tfii kapely - Muzika Na rohu Jirky Grosmana, Klika
ZdeÀka Breuera a Gypsy Grass Honzy Hanka - s rÛzn˘m repertoárem, to se nestává tak
ãasto; souãasnû se netajili ani tím, Ïe svou pfiítomností demonstrují vztah k vysílání ãeské
televize Nov˘ zábûr, o kterém jednomyslnû panovalo velice dobré mínûní.
V anketû nezaznûl jedin˘ hlas o marnosti této práce, ale naopak o nutnosti ve vysílání

pokraãovat (jen struãnû vzorek názorÛ): sponzor Ladislav - byl jsem velice pfiekvapen˘, Ïe
je totálnû vyprodáno, nûkolik lidí si stûÏovalo, Ïe nedostalo lístky. Pokud mám hovofiit o TV
jako profesionál, pak mohu fiíct, Ïe je na své podmínky velice dobré, ale víme, Ïe by mohlo
b˘t i lep‰í, a o to se budeme v‰ichni snaÏit. S Markétou pfiipravujeme ãeské a slovenské
televizní vysílání kolem svûta, vûfiím, Ïe se bude líbit také... sponzor Jerry: myslím si, Ïe jako
komunita bychom mûli ãeskou televizi podporovat. Byla by ‰koda, kdyby tady nebyla.
Markéta a v‰ichni ostatní s ní dûlají vynikající job, je to fantastické... kapelník Zdenûk: rádi
jsme jako Klika na benefiãní koncert pfii‰li, protoÏe si myslíme, Ïe ãeská TV je pro ãeskou
komunitu dÛleÏitá. .. divaãka Dana: od zaãátku si Nov˘ Zábûr natáãím a moc si pfieji, aby se
to vysílání nejen udrÏelo, ale aby se je‰tû zlep‰ovalo ... muzikant Bohdan: uspofiádat koncert
je velmi dobrá my‰lenka a je vidût, kolik lidí je stejného názoru a kolik lidí TV podporuje...
divaãka Helenka: nádhern˘ koncert, super, a chci v‰em, co dûláte ãeskou TV podûkovat za
mnoho lidí, ktefií ji pravidelnû sledují. Vím, Ïe to dûláte ve svém volném ãase a pfiála bych jí,
aby to bylo alespoÀ jako nyní, pokud nebude lep‰í. A pokud budou dobré nápady, budeme
se na nû jenom tû‰it - moc a moc díky... divák BfieÈa: mnû se koncert velice líbil. Na TV se
díváme se Ïenou pravidelnû. Pokud bych smûl vyslovit svoje pfiání do budoucna, pak pfiece
jen roz‰ífiit ãas a pokusit se dûlat více a krat‰ích materiálÛ, a pfiimlouval bych se za sport...
zpûvaãka Majka : pofiádat koncert byla bájeãná my‰lenka, protoÏe vysílání TV - to, co dûlá
Markéta, je opravdu zásluÏná práce, program je fantastick˘, vÏdycky se dozvídám nové vûci,
a proto cokoliv, co mÛÏeme na podporu televize udûlat, udûlat musíme...
S nápadem pfii‰la producentka Nového zábûru Markéta Slepãíková. Ta mladá dáma, která

se zapsala do dûní komunity témûfi hned po svém pfiíchodu do Kanady. Je‰tû ani nemûla
oficiální papíry a uÏ vûdûla, Ïe nebude dûlat nic jiného neÏ TV. Vlastnû uÏ ji i dûlala. Právû
kvÛli chybûjícím dokladÛm nemohla tenkráte ani podepsat smlouvu. Toho bûhání a lítání
kolem, to si málokdo umí pfiedstavit: kdyÏ uÏ byl vysílací ãas, tak aby se mûlo co vysílat, a kdyÏ
uÏ byla kamera a bylo to natoãeno, aby to mûl kdo sestfiíhat a namluvit a ohlásit a vyhledat
dal‰í spolupracovníky, protoÏe to jeden dûlat nemÛÏe, a vÛbec... co budu povídat, kdo si
alespoÀ jednou pfiiãichl k této práci, ví své. Jako shÛry dar pak pfii‰el se svou firmou Creative
Post Ladislav Horák. Tak to byla trefa pfiímo do ãerného. A v hodinû dvanácté. A tak má TV
i fantastické technické zázemí.
A tak je ãas Markétû za v‰echny její pfiíznivce blahopfiát hned ke tfiem vûcem najednou: v

první fiadû k Ïivotaschopnosti její práce v TV. Dále k vynikající organizaci koncertu, a v
neposlední fiadû k jejímu v˘konu pûveckému.

Profesionál Jirka Grosman jej charakterizoval takto: Markéta zpívá ze srdce, specificky
romsk˘ repertoár jí sedí, a zjevnû jej proÏívá a rozumí mu. Její hlas má pfiirozené vibrato, které
zní zvlá‰È sexy v niÏ‰ích polohách... A proã Ïe Markéta zpívá? VÏdyÈ by mohla psát, mluvit,
komentovat... Pro ni zpûv není jen koníãek, ale vlastnû zpÛsob komunikace. “KdyÏ mû má
nevyléãitelná touha po dÛvûfie v ãlovûka vede aÏ k nedorozumûní, zpívám,” cituje Markéta
slova svého pûveckého vzoru Evy Olmerové. Po dlouh˘ch ‰esti letech zase vystoupila na
pódium, aby se vyjádfiila. A mûla co fiíci v‰em. Uchvátila jak písnûmi Evy Olmerové, tak i
písnûmi z filmu Cikáni jdou do nebe.
Sobotní benefiãní koncert byl jenom zaãátek rodící se tradice, protoÏe jak Markétu znám,

dobré my‰lenky hned tak neopou‰tí, opustí-li je vÛbec - a bude-li i dobré finanãní zázemí,
uvaÏuje o koncertování s hostujícím zpûvákem z domoviny. Její poslední pohodov˘ úsmûv,
protoÏe uÏ po úspû‰né akci, náleÏel v‰em divákÛm TV pfiedev‰ím, sponzorÛm,
spoluorganizátorÛm veãera vãetnû restaurace Praha a vedení Masaryktownu.
Dou‰ka: Nûkteré v˘hry v Ïivotû nemohou b˘t ani dost dobfie docenûny, protoÏe pro jejich

etickou hodnotu ani cena neexistuje. Staãíme si to nûkdy uvûdomit?
Foto a text: Vûra Kohoutová

***

TûÏko by tento film mohl vzniknout dnes, ale byl natoãen v
roce 1957. Pfiesto to byl nejvût‰í záÏitek, z televizní produkce
minulého t˘dne a to nejen kvÛli tomu, Ïe ve filmu hraje Jifií
Voskovec.

UÏ název by dnes nepro‰el a radikální feministky by se
ozvaly se v‰í naléhavostí. Ve filmu se koufií a nûktefií herci si
zapalují jednu cigaretu od druhé. Film je ãernobíl˘ a nepouÏívá
teleobjektivy. V‰e je tak, jak to vidíme sv˘m okem. Odehrává
se v jedné nudné místnosti. Dokonce ani úãastníci dramatu
nemají jméno, ale pouze ãíslo a sedí podle zasedacího
pofiádku. Dlouhou chvíli, chcete-li nudu si  krátí hovorem o
baseballu nebo nabízením produktÛ z firem, které reprezentují.

Pfiesto tento film i po témûfi padesáti letech hovofií. V dobû,
kdy se dovídáme, o nejnovûj‰ích technologiích, kdy zvukové
efekty dominují, najednou vidíme film, kde záleÏí pouze na
hereck˘ch v˘konech a na pfiíbûhu, kter˘ se pfied námi
odehrává.

Je zajímavé, Ïe jsem vlastnû tento film nejprve sly‰el jako
rozhlasovou hru. Nebylo zapotfiebí nic upravovat. Dialogy
mûly svoji vlastní sílu. Ve filmu se totiÏ jedná o základních
etick˘ch hodnotách. O pravdû, spravedlnosti, je zde v‰ak i
lhostejnost a fanatismus.

Pfiíbûh, kdy dvanáct porotcÛ má rozhodnout o vinû ãi
nevinû ãlovûka na okraji spoleãnosti. Nikoliv nûjaké hvûzdy
amerického fotbalu, ãi zpûváka, za kter˘m stojí desítky
fanou‰kÛ. Jedná se o bezv˘znamného ztracence, kter˘ nemá
ani na slu‰ného obhájce a o kterého by ani Ïádn˘ obhájce
nestál.

Jedná se o jasn˘ pfiípad pro jedenáct porotcÛ. Pouze jeden
z nich pochybuje. Jeho pochybnosti v‰ak znamenají poãátek
dramatu. Snad jeden z nejsilnûj‰ích momentÛ ve filmu není,
kdy nûkdo nûkoho pfiesvûdãil, ale okamÏik, kdy nejvût‰í
oportunista zmûní svÛj názor. Nemûní ho kvÛli tomu, Ïe by
poznal pravdu, ale kvÛli tomu, Ïe setrvávání na pozici,

kterou hájil uÏ nemá budoucnost. Vidíme zde i ãlovûka, kter˘
vypadá jako naprost˘ hlupák, pfiesto i on má své místo ve
spoleãnosti a dokáÏe stát za sv˘m poznáním, dokáÏe vûci
vidût z jiného úhlu.

Nabízí se pouze otázka, co kdyby tam nebyl ten první s
pochybnostmi, ten kterého hraje skvûle Henry Fonda, tak by
zÛstal jeden nevinnû odsouzen˘ a nic by se nezmûnilo, nikdo
by se nic nedovûdûl. Jednalo by se o dvanáct klidn˘ch a
spokojen˘ch muÏÛ.

Poslechnûte si reklamy, zpravodajství, písniãky ãi vánoãní,
novoroãní pfiání, blahopfiání k narozeninám a na co dnes je
kladen dÛraz. Je to pravda, láska a spravedlnost nebo
spokojenost, prosperita a ekonomické zázemí?

Film Dvanáct rozhnûvan˘ch muÏÛ byl dobr˘, protoÏe
kladl dÛraz na to první, proto mûl také du‰i.

Ale‰ Bfiezina
***

Dvanáct rozhnûvan˘ch muÏÛ

Markéta Slepãíková pfii koncertû na Masaryktownu
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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.

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

Tel.: 416-431-9477

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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 Paid in Toronto

Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v  11:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (905) 337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church

Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle 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.

Lutheránsky kostol sv. Luká‰a,
(Luteheran Church of St. Luke), 3200
Bayview Ave.  (Bayview a Finch), Toronto.
BohosluÏby:  jednou mûsíãnû.

Kat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272;  464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu  v 10 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 218)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

8.3.2005 v 17:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

24.3.2005

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

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 18. záfií 2004 do 18. ãervna 2005:

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics,

 601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kfiiÏovatky ulic Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stfiedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 20:00 do 22:00 hodin

George Harvey Collegiate, 1700 Keele Street
 (jiÏnû od kfiiÏovatky ulic Eglinton Avenue West a Keele Street)

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

NENECHTE SI UJÍT PREMIÉRU NOVÉHO PO¤ADU
MUZIKY NA ROHU

JEÎEK, GERSHWIN A TI DRUZÍ
 Písnû ze zlatého období jazzu a swingu, s ãesk˘mi texty, fiízn˘m rytmem a

podmaniv˘mi melodiemi....
Show bude obohaceno zvuky virtuózní trumpety na‰eho zvlá‰tního hosta,

ANDREJE SARADINA, ãlena svûtoznáme torontské kapely
The HOT FIVE JAZZMAKERS

NEDùLE, 20. B¤EZNA V 16:00 HODIN
Restaurace PRAHA, Masaryktown

Rezervace nutná: 416-289-0283

V 3. leto‰ním ãísle na stranû sedm se
pozastavil Josef âermák nad chováním
prezidenta Václava Klause na
Masaryktownu. Napsal: Pfii setkání s
prezidentem Klausem na Masaryktownu
mu Blanka Rohnová poloÏila otázku.
Místo odpovûdi jí Václav Klaus udûlil

dÛtku. Zfiejmû zpÛsobem, kter˘ zapfiíãinil,
Ïe jí tolik lidí vyslovilo lítost.
Problém je v tom, Ïe se lidé ptají, co to

bylo za otázku, na kterou prezident
reagoval tak rozzlobenû. Na
Masaryktownu na setkání s Václavem
Klausem jsem nebyl. Byl jsem sice pozván

na skleniãku vína, ale nebyla to ani tisková
konference ani jsem nemûl moÏnost
rozhovoru pro Satellite. Besídky na
Masaryktownu jsem se sv˘m zpÛsobem
tedy nezúãastnil na protest proti tomu, Ïe
nebyl umoÏnûn stejn˘ pfiístup v‰em
sdûlovacím prostfiedkÛm.
Nezbylo mi neÏ si skuteãnû zjistit, co se

na Masaryktownu stalo a zavolal jsem
Blance Rohnové. Telefonní ãíslo Václava
Klause bohuÏel nemám, abych mohl
zajistit i vyjádfiení druhé strany.
NuÏe pohled Blanky Rohnové: Byla bych

nerada, kdyby celá záleÏitost vypadala,
jako Ïe si chci vyfiizovat úãty, byla mi
spí‰e reakce Václava Klause trapná,
protoÏe mi to nepfiipadalo jako chování
hodné prezidenta. Asi bych zaãala tím,
proã jsem se ho na to zeptala. Odpoledne
probíhalo tak, Ïe Václav Klaus
neodpovídal na otázky. KdyÏ se nûkdo
nûco zeptal tak mu sdûlil, Ïe je
neinformovan˘ nebo Ïe to má z tfietí ruky.
Na stíÏnost jedné úãastnice, Ïe
nemÛÏeme mít dvojí obãanství
odpovûdûl, Ïe se musíme rozhodnout,
jestli chceme b˘t âe‰i nebo Kanaìané.
Pokud se pamatuji, tak pouÏil anglického
v˘razu pro tûhotenství a Ïe nemÛÏeme
b˘t na pÛl tûhotní a napÛl ne. Na otázku,
jak bychom mohli b˘t jako krajané âeské
republice nápomocni, odpovûdûl, Ïe
nepfii‰la do Kanady, aby pomáhala âeské
republice, ale kvÛli tomu, aby se mûla líp
a na otázku, jak se vypofiádali s
komunismem, odpovûdûl, Ïe je to jako
se zpûtn˘m zrcátkem u auta, které
nemÛÏe bránit pohledu dopfiedu. To byla
zajímavá analogie, ale opût neodpovûdûl
na otázku.
Zeptala jsem se ho tedy, jednak jestli by

mohl nám neinformovan˘m fiíci jeden
pfiípad, kdy se do toho zpûtného zrcátka
podívali a jak reagovali na to, co v nûm
vidûli a kde by vidûl moÏnost spolupráce
mezi âR a krajany. Václav Klaus se
rozãílil a reagoval: „Paní vy jenom rejpáte
a to dûláte jen proto, aby vám pfiátelé
zatleskali…“ KdyÏ skonãil, tak jsem se ho
znovu zeptala, jestli by mohl odpovûdût
na otázku. On se zarazil a zaãal se ptát,
co to bylo za otázku. Na první otázku
vÛbec neodpovûdûl a na druhou, jak si
pfiedstavuje spolupráce sdûlil, Ïe je na
nás, jestli chceme jet do âeské republiky
nebo ne, Ïe tady Ïijeme ve svobodné
zemi. To ale nebyla odpovûì na to na co
jsem se ptala. Tak jsem se ho na to chtûla
zeptat je‰tû jednou, protoÏe vím, Ïe v
této zemi Ïiji jiÏ pfies padesát let a Ïe vím,
co zde mohu dûlat. To uÏ mi v‰ak
nedovolili. Moderátor se zamraãil a zavrtûl
hlavou, Ïe mnû  jiÏ nedá slovo. Pfiekvapila
mne hlavnû reakce lidí, mûla jsem pocit,
Ïe se mû kaÏd˘ vyh˘bal, jenom pan
Brady fiekl, Ïe byl pfiekvapen, jak mi
neodpovûdûl na moje otázky. Po urãité
dobû v‰ak, kdyÏ jsem potkávala lidi, tak
naopak reagovali spí‰ pozitivnû. Na
Masaryktownu mne pfiekvapila
atmosféra, kdy lidi tleskali v‰emu, co
Václav Klaus fiekl. To bylo mnohem
smutnûj‰í neÏ tato epizoda.

Ale‰ Bfiezina
***

Josef âermák otevfiel Pandofiinu skfiíÀku
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Czech &Slovak InstitutionsCzech &Slovak InstitutionsCzech &Slovak InstitutionsCzech &Slovak InstitutionsCzech &Slovak Institutions

Honorary consulatesHonorary consulatesHonorary consulatesHonorary consulatesHonorary consulates
of the Czech Republicof the Czech Republicof the Czech Republicof the Czech Republicof 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.

âesk˘ konzulát v Montrealuâesk˘ konzulát v Montrealuâesk˘ konzulát v Montrealuâesk˘ konzulát v Montrealuâesk˘ 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

Slovenské velvyslanectvíSlovenské velvyslanectvíSlovenské velvyslanectvíSlovenské velvyslanectvíSlovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace

Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450

Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

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

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

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

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

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

Farnost sv. Václava v Torontû
pofiádá v sobotu 2. dubna 2005

FARNÍ PLES
ve spoleãenské hale kostela sv. Václava

496 Gladstone Avenue - Toronto
K tanci a poslechu hraje hudba Miro Letka

Vstupné: v pfiedprodeji 25 dolarÛ, u vchodu 35 dolarÛ
(v cenû je zahrnuta veãefie)

Hala bude otevfiena v 18 hodin
Veãefie se bude podávat v 19 hodin

Zahájení plesu ve 20 hodin
Tombola

Spoleãensk˘ odûv - Rezervace nutná!
Prodej vstupenek kaÏdou nedûli po bohosluÏbách nebo telefonicky:

416/535-3510

âeskoslovensk˘ baptistick˘ kostel
na 200 Annette St. v Torontû

vás zve k pfiedvelikonoãním a velikonoãním bohosluÏbám:
Slavnostní shromáÏdûní na Kvûtnou Nedûli 20. bfiezna od 11 hodin

Slavnostní shromáÏdûní na Velk˘ Pátek  25. bfiezna od 11 hodin
Velikonoãní shromáÏdûní v nedûli 27. bfiezna od 10 hodin

a od 11 hodin (2. ãást) na téma
Easter Through Jewish Eyes - Rev. Larry Rich, Chosen People Ministries

Sokol Toronto
vás zve na v˘roãní

Jarní bazar
v nedûli 13. bfiezna 2005 od 12 do 16 hodin

V hale kostela sv. Václava v Torontu
Velikonoãní vajíãka, mazance, velikonoãní peãivo,

knihy, videa, ruãnû zhotovené pfiedmûty.
Pro dûti jsou soutûÏe v malování a hledání velikonoãních vajec.

Dal‰í informace poskytnou:
Kvûta Králová (Prague Deli): 416/504-5787

Hana Jurásková: 905/838-2541

13. 3. (ne). 12:00
Velikonoãní trhy (Bazar)

Kostel sv. Václava- Sokol Toronto
***

16. 3. (so) 13:00
Setkání seniorÛ - pfiedná‰ka

Kostel sv. Václava- Klub seniorÛ
***

19.3. (so) 11:00
Velikonoãní trhy- Masaryktown

***
19.3.(so) 12:00-16:30
20.3. (ne) 12:00-16:30

Slovenská a ãeská kuchynû
MacKenzie House, 82 Bond St.

***
19.3. (so)  19:00
Josefská zábava

Riverside Maples
St. Jacobs

âSSK-Kitchener - Waterloo
***

20. 3. (ne) 16:00
Muzika na rohu

Restaurace Praha-Masaryktown
***

25. 3. (pá)
Velkopáteãní bohosluÏby

10:45 St. Paul Church
11:00 âeskoslovensk˘ bapt. kostel

15:00 Farnost sv. Václava
***

27. 3. (ne)
Slavnostní velikonoãní bohosluÏby

10:00/11:00 âeskoslovensk˘ bapt. kostel
10:30 Farnost sv. Václava

10:45 St. Paul Church
***

1.4. (pá)
V˘roãní schÛze âSSK Kitchener-Waterloo

Riverside Maples/St. Jacobs
***

2. 4. (so) 19:00
Farní ples - Kostel sv. Václava

Farnost sv. Václava
***

4.4.  (po) 18:30
V˘let

Filmové pfiedstavení
Knihovna  v Kitcheneru

Fischer-Hallman St.
***

Z Kitcheneru
Josefská zábava

V sobotu 19. bfiezna se koná v Riverside
Maples v St. Jacobs taneãní zábava, kdy
bude v‰em PepíkÛm, Pepiãkám,
Josefínám, JoÏinÛm, JoÏkÛm hrát
hudební skupina Reflex J. Fúska.
V˘borná kuchynû a znamenitû zásoben˘
bar uspokojí i ty nejnároãnûj‰í gurmány a
bohatá tombola potû‰í kaÏdého. Vstupné
u vchodu 12 dolarÛ, v pfiedprodeji 10
dolarÛ. Zaãátek v 19 hodin, konec v 1:00.

***

V˘roãní schÛze
V pátek 1. dubna 2005 je v˘roãní schÛze
zdej‰í odboãky âSSK. Koná se opût v
Riverside Maple v St. Jacobs. Setkání
zaãne spoleãnou veãefií v 18 hodin.
(Zájemci zavolejte A. ·evãíkové-Krãové
na ãíslo 519/579-2683. Po schÛzi se
zájemci mohou projít pomocí filmového
plátna historick˘mi prostorami praÏského
Stavovského divadla, kde mûly premiéru
Mozartovy opery Don Giovanni (1787) a
La Clemenza di Tito (1791).

***

Filmová pfiedstavení
Kitchenerská odboãka pofiádá vÏdy v
první pondûlí v mûsíci  filmová pfiedstavení
v knihovnû Forest Heights Branch
(Fischer-Hallman  Str.) 4. dubna V 18:30
to bude vynikající film Alice Nelis V˘let (v
hlavní roli Iva JanÏurová a její dvû dcery),
2. kvûtna v 18:15 To jsem z toho jelen a
6. ãervna v 18:30  BorÛvkov˘ vrch.

***
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Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

Medical

1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-
pátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

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

ABE
Letáky, broÏury, jídelní lístky,

tiskoviny, vizitky.
Tel.: (416) 530-4222

e-mail: a.b.e@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"

Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540

E-mail: emestic@hotmail.com

Rozhovor s pfiední slovenskou pûvkyní a pedagoÏkou
Eva Blahová: Rozplakala jsem vietnamského velvyslance

 Je‰tû do chvíle, neÏ jsem se setkala s
touto krásnou a pûstûnou Ïenou, jsem si
myslela, Ïe patfiím mezi lidi velmi
zamûstnané. Dnes si to uÏ nemyslím.
Zejména ne ve srovnání se slovenskou
pûvkyní a vysoko‰kolskou pedagoÏkou
Evou Blahovou. V jejím dni nezní ono
klasické tikání hodin, ale sekundy
odmûfiuje ‰epot e-mailÛ, ‰ustûní dopisÛ,
zvonûní telefonu, dojednávání schÛzek,
vyfiizování dopisÛ a objednávek a já nevím
co je‰tû... tato Ïena je zamûstnaná v‰emi
moÏn˘mi smûry. Rozdává se pln˘mi
hrstmi: “Kdyby mi nûkdo pfied tûmi ãtyfiiceti
lety fiekl, Ïe budu cestující pedagoÏka a
hostující profesorka vysok˘ch ‰kol,
pfiinejmen‰ím bych mu nevûfiila. MÛj sen
byl svût zpûvu...” A také se uskuteãnil.
JenÏe roz‰ífien˘ o pfiípravu mlad˘ch
talentÛ na nároãnou ‰piãkovou
umûleckou dráhu. Ano, profesorka Eva
Blahová mûla pfied ãtyfiiceti lety svÛj první
koncert se Slovenskou filharmonií. Od té
doby jich absolvovala bezpoãet a na
prestiÏních pódiích svûtov˘ch hudebních
domÛ... PraÏské jaro nevyjímaje.
Vá‰ repertoár obsahuje díla od baroka
po souãasnost, je v nûm nûco, co
milujete nejvíce?
“Musím fiíci, Ïe jsem vystudovala operní a
koncertní zpûv, ale potom jsem ‰la do
Vídnû studovat písnû a oratoria, takÏe
jsem obsáhla skoro celou oratorní
literaturu. Ov‰em stra‰nû ráda jsem
zpívala s velk˘mi orchestry, naposledy
tomu tak bylo na PraÏském jaru vloni. Za
sebou jsem cítila tûch sto hudebníkÛ
orchestru, a ten pocit mi byl velice
pfiíjemn˘. V poslední dobû jsem se
vûnovala písÀov˘m recitálÛm a
zamûfiovala jsem se na slovanskou
hudební literaturu - ãeskou, slovenskou,
polskou, bulharskou - zpívala jsem toho
skuteãnû hodnû, takÏe mohu fiíci, Ïe v
písÀové literatufie mám repertoár
rozsáhl˘.”
Zpívala jste jiÏ v devatenácti jazycích,
kter˘ z nich povaÏujete podle sebe za
nejzpûvnûj‰í?
“Sloven‰tina je velice zpûvná a melodická
, protoÏe má krásné vokály, na které se
dobfie zpívá, a snad asi proto Italové tak
rádi Slovensko nav‰tûvují. Nakonec i v
ru‰tinû a ve francouz‰tinû se mi dobfie
zpívá. Ov‰em snad nejvût‰í úspûch jsem

zaÏila, kdyÏ jsem zpívala ve
Vald‰tejnském paláci v Praze
vietnamsky. Rozplakala jsem
vietnamského velvyslance, kter˘ po
koncertû pfii‰el za mnou a zaãal na mû
hovofiit vietnamsky. JenÏe já vietnamsky
neumím - byl pfiekvapen˘, jak je moÏné,
Ïe nemluvím tímto jazykem, kdyÏ pfii
zpûvu jsem mûla tak perfektní v˘slovnost.
VÏdy se snaÏím najít si k takové nároãné
písni odbornou pomoc. TûÏká je i
litev‰tina. M˘m cílem je se s problémy
v˘slovnosti vyrovnat co nejlépe. Ov‰em
musím také pfiiznat, Ïe ne v‰echno zpívám
zpamûti.”
Jak peãujete o svÛj nádhern˘ hlas? “
O hlas je tfieba se starat, je zapotfiebí mít
disciplínu. Tentokráte jsem do Kanady
pfiicestovala i z tohoto dÛvodu o tfii dny
dfiíve. Jednou jsem do Montrealu pfii‰la
den pfied koncertem a pamatuji si, jak to
bylo velice namáhavé. âasov˘ posun
prostû udûlá svoje. Tentokráte jsem
zkou‰ela s klavíristou oba dva programy
v pfiedstihu a v relativní pohodû.“
Kde jste ve svûtû je‰tû nevystupovala?
V Kanadû nejste poprvé...
“Je pravda, Ïe v Kanadû nejsem poprvé.
Jednak jsem uãila na British Columbia
University ve Vancouveru, a jednak jsem
jiÏ dvakrát zpívala v Ottavû s Gustávem
Beláãkem a Mariánem Lap‰ansk˘m, a
naposledy to bylo v Montrealu v Ivanem
Ku‰njerem z Národního divadla v Praze.
Cestuji také díky mistrovsk˘m pûveck˘m
kursÛm po celém svûtû, uãila jsem napfi.
i v japonské Osace. Ale musím fiíci, Ïe
zemû jiÏní ãásti zemûkoule, jako je
Austrálie ãi jiÏní Amerika, jsem je‰tû
nenav‰tívila...”
Uãíte mistrovskému zpûvu, kolik
pûvcÛ jste pfiipravila do Ïivota?
“To bych asi tûÏko spoãítala, tûch
absolventÛ na vysoké ‰kole bylo hodnû.
Já jsem své Ïáky zásadnû posílala na
mezinárodní soutûÏe, abych si nejen
ovûfiila své pedagogické postupy a
metody, ale hlavnû abych je pfiipravila na
tuto tûÏkou pûveckou dráhu. Pokud mû
ta moje malá statistika nem˘lí, v fiadách
sv˘ch absolventÛ mám na padesát
laureátÛ mezinárodních soutûÏí. Velice
mû to tû‰í. Mnozí z nich vystupovali i tady
v Kanadû. âirou náhodou jsem zjistila,
Ïe v Bohémû, kterou má v souãasnosti

na repertoáru COC v Torontû, zpívá hlavní
roli Marcella znám˘ Gabriele Viviani, s
nímÏ jsem také spolupracovala, hlavnû
v‰ak s jeho manÏelkou. Na seznamu
ÏákÛ mám mj. také Alinu Gurinu, a myslím
si, Ïe kanadskému publiku není neznámá
ãeská pûvkynû Magdaléna KoÏená, která
je mojí absolventkou. Tfiída na Vysoké
‰kole múzick˘ch umûní v Bratislavû je
doslova internacionální. Ov‰em uãím také
na Vysoké ‰kole v Banské Bystrici, kde
máme druhou akademii, a jako hostující
profesor pÛsobím i na finské akademii v
Turcu. “
V‰echno jste ani nestaãila vyjmenovat,
kde na to v‰echno berete energii?
“Práce je moje hobby, dûti mám uÏ
dospûlé, mají svoje zamûstnání, svoje
rodiny, takÏe se mohu vûnovat sv˘m
ÏákÛm naplno, a k tomu i dal‰ím aktivitám,
napfi. jsem prezidentka Slovensko-
kanadského hudebního fondu, kter˘
pomáhá dostat se vítûzÛm v SoutûÏi v
ãeské a slovenské hudbû v Montrealu na
Slovensko. M˘ma rukama pro‰lo i dost
kanadsk˘ch pûvcÛ, nûktefií z nich se
chystají i na moje kurzy do Prahy. Pûvecká
spoleãnost je skuteãnû internacionální a
hudba je v ní mezinárodní, spojuje nás v
malou rodinu ve svûtû. Pravidelnû
nav‰tûvuji porotu v Montrealu, a jsem
hrdá na to, Ïe se nám podafiilo pûveckou
soutûÏ v ãeské a slovenské hudbû otevfiít
i v Americe.
A co ãeká umûlkyni v dohledné dobû?
Doma se ani neohfieje a odlétá do Finska.
Dále to bude mûsíãní pobyt v Japonsku,
kde vede mistrovsk˘ kurs a velk˘ semináfi
pro pedagogy zpûvu - po právu je py‰ná
na to, Ïe obstála ve svûtové ‰piãkové
konkurenci na jedniãku. Nu a pak pfiijde
PraÏské jaro. Paní profesorka je v
umûlecké radû, takÏe ji ãeká nejménû
tfiít˘denní pobyt v Praze. Jak sama uvedla,
je pro ni pocta, Ïe se dostala mezi ‰piãky
ãeské interpretaãní generace. A nanovo
kursy, tentokráte letní. Tûch má pûvkynû
svûtového jména nepoãítanû. Uãí na
Slovensku, ve Vídni, Chorvatsku, v
âechách, kde v minulém roce na zámku
·tifiín zahájila jiÏ mistrovské kursy a ráda
by tam otevfiela i letní akademii, na niÏ by
chtûla pozvat také mladé kanadské
pûvce. Nu a dûlá si nadûji, Ïe se tro‰ku
usadí, jak naz˘vá starostlivost o úspû‰n˘
bûh této akademie. Ale i pfiesto se tû‰í na
svÛj recitál v Michiganu, kde by mûla
probûhnout i soutûÏ, dal‰í pak v Green
Bay v USA, potom v Montrealu - a uÏ je
tady prosinec - a to nemá kam zafiadit
poÏadavky, které ‰tosuje s nadûjí, Ïe se
dostanou do programu roku
následujícího... UÏ jsem ani nemûla
odvahu zeptat se, kdy si najde ãas na
svého koníãka - na ãtení. KdyÏ má
chvilenku, s pocitem svátku si v kníÏkách
listuje a ponofiuje se do ÏivotÛ jejích hrdinÛ.
Kdo ví, pro koho se právû nyní stává tato
dáma mistrovského zpûvu a svûtovû
vyhledávaná pedagoÏka hrdinkou tich˘ch
tuÏeb...

Text a foto: Vûra Kohoutová

Na klavír umûlkyni doprovázel Steven Philcox

Vysokého inteligentního,
sportovního gentlemana ve vûku

48-104 let hledá tajemná Ïena
bez závazkÛ 165/63. Po‰lete
email: snezkad@yahoo.com

1508-6
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Kanadská mozaika
Energetické zdroje

budoucnosti z Vla‰imi
Kanadská spoleãnost Astris Energi
postupnû pfiesune do své ãeské poboãky
Astris, s.r.o. celou v˘robu svého
palivového ãlánku tfietí generace
Powerstack MC 250. Vla‰imská filiálka
zatím fungovala pfiedev‰ím jako v˘zkumná
a v˘vojová laboratofi. Astris Energi je jediná
vefiejnû obchodovatelná spoleãnost v
Severní Americe, která se zamûfiuje
v˘hradnû na alkalické palivové ãlánky. Ty
poprvé pouÏila NASA v kosmick˘ch lodích
Apollo v ‰edesát˘ch letech minulého
století. Jedná se o alternativní zdroj
energie, kter˘ pfiemûÀuje chemickou
energii vodíku na energii elektrickou bez
spalovacího procesu. Palivové ãlánky tak
napfiíklad neprodukují témûfi Ïádné emise.
I kdyÏ tato technologie je‰tû není zralá na
masové vyuÏití, nachází jiÏ dnes uplatnûní
jako záloÏní zdroj energie ve zdravotnictví
ãi v telekomunikacích. Pfiedseda
pfiedstavenstva spoleãnosti Astris Energi
Jifií K. Nor uvádí, Ïe o jejich generátory je
velik˘ zájem napfiíklad mezi mobilními
operátory, ktefií je pouÏívají ve sv˘ch
komunikaãních vûÏích. Kromû tûchto
statick˘ch generátorÛ spoleãnost vyvíjí i
generátory mobilní (pro stavebnictví, chaty
apod.) a generátory pro dopravní
prostfiedky (vysokozdviÏné vozíky, golfové
vozíky, jachty ãi invalidní vozíky). Tyto
v˘zkumné projekty podpofiila granty ãeská
i kanadská vláda. www.astris.ca

***

Hvûzda souãasného
quebeckého ‰ansonu v Praze

Do Prahy pfiijíÏdí quebeck˘ básník a
písniãkáfi Richard Séguin, kter˘ se za 30
let hvûzdné kariéry stal ve své zemi
legendou. Vystoupí se sólov˘m

p fi e d s t a v e n í m
·epotání (Murmures),
jeÏ je strhujícím
pfiíbûhem celého jeho
Ïivota. Se dvûma
kytarami, harmonikou
a akordeonem
zaplÀuje zpûvák
prostor intimní
atmosférou, ale i
zvukem a silou
orchestru. Richard

Séguin zatím vydal 11 sólov˘ch alb, za
nûÏ obdrÏel více neÏ 40 cen, vãetnû 14
nejprestiÏnûj‰ích quebeck˘ch hudebních
cen Félix, a více neÏ 37 nominací v
rÛzn˘ch hudebních kategoriích. Zpûvák
Ïije v souladu se sv˘m pfiesvûdãením a
po cel˘ Ïivot usiluje o toleranci, svobodu,
mír, solidaritu a ochranu pfiírody.
Pravidelnû pofiádá dobroãinné koncerty
a pfies v‰echen úspûch, kter˘ má v
Kanadû a ve svûtû, na své zásady
nezapomíná. Milovníci francouzské písnû
rockovû-folkového stylu s pfiekrásn˘mi
baladick˘mi texty by si nemûli nechat
toto jedineãné pfiedstavení ujít. Koncert
se uskuteãní v pátek 11. bfiezna 2005.

***

5. ãesko-slovenská
konference kanadistiky

4. bfiezna 2005 se na Filozofické fakultû
Karlovy univerzity v Praze uskuteãnilo
setkání kanadistÛ z âeské republiky a
Slovenska, ale i dal‰ích zemí stfiední
Evropy. Cílem neformálního setkání je
pfiedev‰ím poskytnout informace o v˘voji
kanadsk˘ch studií v na‰em regionu a o
moÏnostech vládních grantov˘ch
programÛ.

***

âSSK
Boni Pueri v Torontu

V poslední dobû jsme mûli moÏnost vidût
fiadu koncertÛ ãesk˘ch a slovensk˘ch
umûlcÛ, ktefií zavítali do Toronta.
Skuteãn˘m záÏitkem bylo vystoupení
chlapeckého sboru Boni Pueri v
torontském chrámu Blahoslavené Panny
Marie. Jedná se o skupinu 22 chlapcÛ ve
vûku od 9 do 19 let pod vedením
sbormistra Jakuba Martince a klavíristy
Viléma Vokouna. V katedrále bylo okolo
‰esti set lidí a koncertu se zúãastnili i
ãesk˘ velvyslanec v Kanadû Pavel
Vo‰alík a kulturní ata‰é Jan Buben. Za
âSSK, Sokol a MasarykÛv ústav sbor
pozdravila Radmila Locherová. Dal‰í

informace o sboru lze nalézt na
www.bonipueri.cz

***

KITCHENCultures program
 v MacKenzie House

Torontská odboãka âSSK spoleãnû se
Sokolem se zúãastní zmínûného
programu pofiádaného kulturní sekcí
mûsta Toronta. Úãelem je seznámit rÛzné
etnické skupiny s torontskou minulostí
prostfiednictvím ukázek z vafiení a
pofiádáním rÛzn˘ch kulturních v˘stav.
Dne 19. a 20. bfiezna od 12 do 16:30
bude odpoledne vûnované ãeské
kuchyni. RÛzné skupiny budou vafiit a
péct ve starodávné kuchyni z roku 1860
a vystaveny budou kraslice, kroje a jiné

v˘tvarné pfiedmûty. V sobotu budou moci
náv‰tûvníci ochutnat tradiãní slovenské
halu‰ky a v nedûli ãesk˘ mazanec a
kremrole.
Pfii této pfiíleÏitosti si náv‰tûvníci mohou
prohlédnout historick˘ MacKenzie House.
DÛm, ve kterém Ïil první torontsk˘
starosta a dovûdí se zajímavosti z historie
od profesionálních prÛvodcÛ.
Vstupné je 4 dolary pro dospûlé, 2,75 pro
seniory, 2,50 pro mládeÏ. MacKenzie
House Muzeum se nalézá na 82 Bond
Street, dvû ulice v˘chodnû od Yonge St.,
jiÏnû od Dundas St.
Dal‰í podrobnosti jsou na telefonním ãísle
416/392-6915 nebo na e-mail adrese:
machouse@toronto.ca. rl

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

Petr ChudoÏilov: Prognóza

Denní kronika
24.2.2005.

Prezident Klaus je znepokojen
Prague Post-Ross Larsen/PfieloÏil Jan
Sammer-Prezident Václav Klaus fiekl,
kdyÏ si stûÏoval na skandál kolem
premiérova bytu: „Obávám se, Ïe dÛvûra
v politiky a v politiku utrpûla dal‰í tûÏkou
ránu, z které se bude dlouho zotavovat.“

Dal‰í tûÏkou ránu? To by znamenalo,
Ïe ta zemû a její politika utrpûly takové
rány uÏ pfiedtím. Tak jestlipak si na nûjaké
vzpomenu. Hmm.

MoÏná, Ïe mûl prezident na mysli, jak
místopfiedseda strany krouÏil po Praze v
zbrusu novém ‰piãkovém modelu
mercedesky, kterou mu poskytli dva
nûmeãtí bratfii, ktefií utekli do âeské
republiky, aby se vyhnuli Ïalobû za
neplacení daní v Nûmecku. Ten
místopfiedseda nezahrnul ten ‰tûdr˘ dar
do sv˘ch pfiíjmÛ, coÏ bylo jeho povinností
a nezaplatil za nûj danû.

Místo, aby strana odsoudila takové
chování svého místopfiedsedy, jeho
strana hájila tento prohfie‰ek svého ãlena,
vyslovila mu dÛvûru a zaútoãila na jeho
kritiky. Pak, aby tu celou záleÏitost
ututlala, radûji zaplatila za nûj danû, které
byl dluÏen, neÏ aby to nechala vyfiídit u
soudu.

Která strana to byla? Obãanská
demokratická strana (ODS). Kdo byl
tehdy pfiedsedou? Pfiece Václav Klaus.

MoÏná, Ïe si vzpomnûl nato, Ïe tent˘Ï
místopfiedseda si nechal zaplatit lety od
finanãníka Viktora KoÏeného, kter˘ ti‰e
vyklouzl, aby se vyhnul postihu ãesk˘ch
zákonÛ. To byla také rána dobrému jménu
zemû.

MoÏná, Ïe si pan Klaus vzpomnûl na to
trapné období, kdyÏ manÏelka
ministerského pfiedsedy zasedala ve
správní radû âEZ v dobû, kdy se
rozhodovalo o budoucnosti této
spoleãnosti. Jak se jmenovala? Livia
Klausová.

MoÏná, Ïe si vzpomnûl nato, kdyÏ se
pfii‰lo s tím, Ïe dva hlavní pfiispívatelé
ãeské politické stranû byli mrtv˘ Maìar a
ãlovûk na Mauritiu, kter˘ o té stranû nikdy
nesly‰el. Vzpomínám si, Ïe to celé bylo
finanãní machinací, jejímÏ úãelem bylo
nezaplatit pÛlmilionovou daÀ a snaha
zamlãet, Ïe ãlovûk, kter˘ náramnû získal
v privatizaci, vûnoval stranû 7.5 milionu
korun. Zase ODS a Václav Klaus.

Ke konci Klausovy vlády jako
ministerského pfiedsedy a pfiedsedy ODS,
bylo nesnadné sledovat v‰echny finanãní
skandály. Bylo jich v jeho stranû jako v‰í.
Pamatuji se nûco o Ïalobû na ‰éfa financí
strany, která se t˘kala daÀového úniku,
na dal‰í dárce milionÛ pro místní poboãky
strany, víc dárcÛ milionÛ, ktefií zapfieli, Ïe
by kdy byli stranû pfiispûli. Byla i vlastní
revize financí strany, která zjistila, Ïe je to
tak ‰patné jak se povídalo - miliony korun
nebyly fiádnû zúãtovány.

O Grossovû problému fiekl Klaus, Ïe
oãekává podrobné vysvûtlení od
premiéra. Ale jaké podával Klaus
vysvûtlení, o skandálech kolem nûho?
Pamatuji se, Ïe slíbil “osobnû vy‰etfiit”
nûkteré vûci v roce 1995 a pak nehnul
prstem. Pamatuji se na jeho v˘mluvy,
popírání a útoky na tisk, kter˘ naz˘val
“vefiejn˘m nepfiítelem ãíslo 1”.

Koneãnû finanãní problémy stranu
udolaly, coÏ vedlo k pádu Klausovy strany.
Bylo to o nechutném ‰v˘carském kontû,
z kterého se pr˘ vybralo pfies 100 milionÛ
korun. Klaus neustále tvrdil, Ïe nic neví o
tom zdroji pro stranu, které pfiedsedal, i
kdyÏ vedoucí osobnosti strany potvrdily,
Ïe konto existovalo. To také byla rána
dobré povûsti zemû.

Nikdy se nedozvíme, kolik toho vûdûl
Klaus o finanãních machinacích v jeho
stranû a asi se nikdy nedozvíme, jestli on
sám z toho profitoval. Co ale víme je, Ïe
on, premiér a pfiedseda nejpopulárnûj‰í
strany si na to mohl posvítit. Mohl se
zasadit o zákony, které by byly zakázaly
stfiet zájmÛ a uzákonily zodpovûdnost
politikÛ a stran za financování jejich
kampaní. Mohl dát pfiíklad pfiímosti, kdyby
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* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla

PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Restaurants-Deli's
byl vyÏadoval otevfienost a zodpovûdnost
od sv˘ch kolegÛ ve stranû. Místo toho
pfiedsedal kalnému období ne-
zúãtovan˘ch penûz, nejasn˘ch kont a
uzavfien˘ch knih, kdyÏ jeho strana
profitovala.

Je samozfiejmû správné, Ïe prezident
odsuzuje události, které po‰kozují dobrou
povûst jeho zemû a poslední GrossÛv
skandál je takov˘m pfiípadem. Ale bylo
by mnohem snaz‰í spolknout takovou
kritiku od nûkoho kdo dlouho usiloval pro
otevfienost a poctivost v politice, neÏ od
nûkoho, kdo dûlal prav˘ opak.

MoÏná, Ïe prezident Klaus, teì kupodivu
politik, kterému se nejvíc vûfií v âeské
republice, opravdu prozfiel a vidí hodnotu
poctivé a zodpovûdné vlády. Uvûfiím, kdyÏ
bude vyÏadovat zodpovûdnost od kolegy
z ODS a ne jen od dávného protivníka.

Autor je b˘val˘  redaktor Prague Post
News. Îil v Praze od roku 1992 do 1999.

***

Diskuse o národních parcích
¤editelé správ ãtyfi ãesk˘ch národních parkÛ
a vedoucí pracovníci správy Tatranského
národního parku se setkali minul˘ t˘den na
·umavû. Zúãastnili se tu ‰kolení  a
workshopu k legislativû národních parkÛ,
pofiádaného v Ka‰persk˘ch Horách
správou NP ·umava. Souãástí akce byla i
diskuse.  Z které vyplynulo, Ïe katastrofu v
Tatrách  je tfieba chápat jako „facku pfiírody“,
pfii které nám pfiíroda ukázala sílu sv˘ch
zákonitostí. „V Evropû nemáme mnoho
pÛvodních porostÛ. Je to velk˘ problém.
Dokonce ani nevíme, jaké má b˘t druhové
sloÏení lesa vzhledem k nadcházejícímu
globálnímu oteplení,“ zdÛraznil fieditel

TANAP Tomá‰ Vanãura. Jako hlavní
problém v nejbliÏ‰í budoucnosti vidí hrozbu
privatizace a prodeje státních pozemkÛ v
tatranském parku a  nebezpeãí zmûny
filozofie tatransk˘ch osad. Proto tak velk˘
tlak na zmûnu zonace parku -  ve II. (ménû
chránûné)  zónû parku je totiÏ moÏno
privatizovat pozemky. ZdÛraznil, Ïe pfies
tlaky finanãních skupin by mûla nejpfiísnûji
chránûná pfiírodní zóna parku zÛstat
celistvá. Jifií Novák promluvil i o problémech
s krkono‰sk˘mi obcemi, jichÏ je v parku 29,
tedy o 7 víc neÏ  v NP ·umava. Zonace
KRNAP má specifikum v tom, Ïe je
pásmovitá a lyÏafiské areály v obcích jsou
z parku vyjmuty. ¤editelé parkÛ se shodli
na tom, Ïe  nebezpeãím pro ochranu pfiírody
jsou ãasté zmûny zámûrÛ komunální politiky
bûhem kaÏdého volebního období, naopak
kladem je nedávno pfiijatá evropská
legislativa. „O Tatrách nelze rozhodovat
lokálnû. Do diskuse a rozhodování je nutno
zapojit ‰irokou vefiejnost a evropské
instituce,“ zdÛraznil Vanãura.

Radovan Holub - tiskov˘ mluvãí Správy
***

8.3. 2005
Klaus mluvil s Bushem

i o vládní krizi
WASHINGTON -právo/ Prezident Václav
Klaus se v úter˘ se‰el k asi
ãtyfiicetiminutovému rozhovoru v Oválné
pracovnû Bílého domu s americk˘ch
prezidentem George W. Bushem. Ten se
mimo jiné ptal na vládní krizi v âeské republice
a moÏnost vypsání pfiedãasn˘ch voleb.

Právu to z Washingtonu fiekl prezident Václav
Klaus. Podle sv˘ch slov Bushovi vysvûtlil
“komplikovanou ústavní situaci na to, aby
prezident mohl vyvolat pfiedãasné volby a
varianty, které existují.” “Respektive mou
pozici, kdy jsem vyzval relevantní politické

strany, jestli chtûjí pfieÏít zb˘vajících 16 mûsícÛ
tohoto volebního období s pozitivním
programem nebo aÈ se dohodnou za mé
spolupráce na jeho zkrácení,” fiekla Právu
Klaus.

V rozhovoru vedenému bez tlumoãníkÛ Bush
podle Klause odmítl spekulace o tom, Ïe si
nepfieje jednotnou a silnou Evropskou unii.
âesk˘ prezident na druhé stranû naznaãil, Ïe
jednotná zahraniãní politika EU nejsou jenom
stanoviska Británie, Francie a Nûmecka.

Uãinil tak v naráÏce na Bushova slova o tom,
Ïe mluvil s pfiedstaviteli tûchto zemí.

Na otázku Práva Klaus fiekl, Ïe otázky
zjednodu‰ení víz pro âechy cestující do USA
se v dne‰ním rozhovoru nedotkli.

***

ODS chce svrhnout
po svátcích vládu

Praha -mfd/ JIND¤ICH ·ÍDLO Opoziãní
ODS se chystá na svÛj druh˘ pokus vyslovit
ve Snûmovnû nedÛvûru vládû, a nasmûrovat
tak zemi k pfiedãasn˘m volbám. Ale nebude
to hned. ODS hodlá - stejnû jako ostatní
klíãoví aktéfii souãasné vládní krize - s
razantním krokem vyãkat aÏ do konce
bfiezna, konkrétnû na období po
velikonoãním sjezdu âSSD.
“Udûláme to, pokud vláda sama nepoÏádá

o dÛvûru, tedy zfiejmû aÏ po Velikonocích,”
prohlásil vãera pfiedseda ODS Mirek
Topolánek.
“Nedovedeme si pfiedstavit, Ïe by vláda s

tak poniãenou povûstí a tak
nedÛvûryhodn˘m premiérem nepoÏádala
sama o hlasování o dÛvûfie,” dodal první
místopfiedseda strany Petr Neãas.
O dÛvûfie, respektive nedÛvûfie vládû se ve

Snûmovnû hlasuje vÏdy vefiejnû a po
jménech: kaÏd˘ poslanec musí vstát a
vyslovit svÛj verdikt.

***
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Slovenské pivo
ZLAT  ̄BAÎANT

je opût k dostání v Liquor Stores

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
 od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789

Tomá‰ Garrigue Masaryk
 bol tatíãkom celého

âeskoslovenska
Bratislava-sme/DARINA S¯KOROVÁ-
Prezident Tomá‰ Garrigue Masaryk uÏ
poãas Ïivota zaÏil kult svojej osobnosti.
Mnoho ãeskoslovensk˘ch obãanov ho
oslovovalo “tatíãek” a dobová tlaã o Àom
naozaj písala ódy. Milan Rastislav ·tefánik
ho oslovoval “otecko” a mal k svojmu
uãiteºovi veºkú úctu. TGM si kult vyslúÏil
svojou politikou, filozofiou, Ïivotn˘m
postojom a skromnosÈou. Nikdy nechcel
a nepouÏíval násilie a nikdy netúÏil po
tom, aby mu lichotili. Úcta väã‰iny ºudí k
nemu bola spontánna. Masaryk sa narodil
7. marca 1850 - pred 155 rokmi.

Syn Slováka a âe‰ky spájal oba národy,
hoci sa cel˘ Ïivot viac cítil âechom, hovoril
po ãesky a bliÏ‰ie mu boli ãeská kultúra a
dejiny, ale aj predstava o jednotnom
ãeskoslovenskom národe. Narodil sa v
Hodoníne vo veºmi skromn˘ch pomeroch.
Na ‰túdium do Viedne sa dostal vìaka
cirkvi a svojmu talentu. Jeho postoje k
viere v‰ak pre‰li niekoºk˘mi fázami, bliÏ‰ie
mal k umiernenému protestantizmu ako
ku katolicizmu.

V mladosti sa venoval vede - filozofii,
histórii a politike. Jeho politické postoje
dlh˘ ãas smerovali k federalizácii krajiny
a upevneniu postavenia âiech v rámci
Rakúsko-Uhorska a nie k rozbitiu
monarchie.

Pochopil, Ïe ak chce nieão v Rakúsko-
Uhorsku zmeniÈ, musí sa naplno venovaÈ
politike. V roku 1891 sa stal poslancom
rí‰skej rady a redaktorom ãasopisu Na‰a
doba. Na Slovensku ovplyvnil cez svojich
‰tudentov ãasopis Hlas. Jeho filozofia
“drobnej práce” a nekoneãnej trpezlivosti
mu priniesla veºké uznanenie, ale len
malé politické úspechy.

AÏ pri‰iel rok 1914, vojna, a 64-roãn˘
muÏ opustil domovinu - vybral sa do sveta
robiÈ revolúciu a bojovaÈ na strane t˘ch,
ktor˘m dôveroval, teda Dohody.

V roku 1915 zaãína ãeskoslovenskú
akciu - v zahraniãí bojuje za vznik nového

‰tátu, pretoÏe medziãasom nadobudol
presvedãenie, Ïe Rakúsko-Uhorsko sa
reformovaÈ nedá. V ParíÏi zakladá
Národnú radu âeskoslovenska a stáva
sa jej predsedom. Tam sa upevÀuje jeho
spolupráca so ·tefánikom, ktor˘ mal ako
známy vedec, politik a vojak prístup do
najvy‰‰ích francúzskych politick˘ch
kruhov. Vìaka ich spolupráci svet zaãína
akceptovaÈ my‰lienku vzniku âSR.

Politika Rakúsko-Uhorska a jeho slepé
prisluhovanie Nemecku len uºahãuje
svetov˘m veºmociam predstavu o
rozpade monarchie. V roku 1918
nástupnícke ‰táty dostávajú legitímnu
podobu v mierov˘ch zmluvách z ParíÏa a
najmä zmluvou z Trianonu z roku 1920.

Prv˘m prezidentom âeskoslovenska
sa stáva práve Masaryk, parlament ho
zvolí e‰te trikrát - aÏ k˘m sa pre vysok˘
vek v roku 1935 nevzdá funkcie sám.
Umiera v Lánoch a jeho pohreb je
prejavom úcty ãeskoslovensk˘ch
obãanov k jeho Ïivotu, postojom a práci.
V prezidentskom kresle ho strieda Edvard
Bene‰ - Ïiak, ktor˘ svojho uãiteºa nikdy
neprekonal.

Osobn˘ Masarykov Ïivot je
charakteristick˘ tragédiami a oddanosÈou
k rodine. Z úcty k americkej manÏelke
prijal meno Garrigue. Jeho syn Herbert
tragicky zahynul, dcéra Alica obetovala
Ïivot matke trpiacej depresiami a
neskor‰ie otcovej funkcii, keì zastupovala
matku pri reprezentaãn˘ch príleÏitostiach
a starala sa o otca v Lánoch. Najnadanej‰í
a najkomplikovanej‰í syn Jan bol dlho v
otcovom tieni, a preto ich vzÈahy boli
rozporné. Prispela k tomu Janova búrlivá
povaha a známe ironické postoje.

Posledné roky Ïivota vytváral Masaryk
okolo seba skupiny intelektuálov, ktor˘ch
poz˘val na zámok do Lánov. Z debát s
prezidentom Karel âapek napísal knihu
Rozhovory s TGM, v ktor˘ch prezidenta
charakterizuje takto: “Vá‰ Masaryk sa
bude hovoriÈ i za sto rokov, zatiaº ão
deväÈstodeväÈdesiatdeväÈ ‰tátnikov a
vladárov z tisíca budú len mená pre
historikov.”

Samozrejme, Ïe mal aj odporcov a
neprajníkov. Na Slovensku sa angaÏovala
najmä veºká skupina ºudákov, ale aj takí,
ktorí jeho my‰lienku politiky
ãechoslovakizmu chceli revidovaÈ na
urãitú predstavu federalizácie âSR.

Masaryk t˘mto v˘vojom nepre‰iel. Hoci
v Topoºãiankach trávil kaÏdé leto a
pohyboval sa po Slovensku, jeho vzÈah k
Slovákom bol vlaÏn˘. Niã to v‰ak nemení
na jeho historickej úlohe, ktorú zohral pri
vzniku âSR a jej rozvoji a najmä na
kultúre politiky, ktorú vytvoril.

Osobná ãestnosÈ a skromnosÈ - taká
v˘nimoãná u politikov - jeho statná
postava, ãi typick˘ obraz prezidenta
sediaceho na koni, dali peãaÈ dobe, v
ktorej Ïil, ale aj republike, ktorú
spoluvytvoril a najmä vìaka ktorej
Slovensko ako krajina môÏe existovaÈ
samostatne.

***

7.3.2005

Emília Vá‰áryová
má âeského leva

Prvou dámou tohtoroãn˘ch âesk˘ch
levov bola slovenská hereãka Emília
Vá‰áryová. âeská filmová akadémia ju
ocenila za najlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘kon
v hlavnej úlohe.

Vá‰áryová hrá postavu zatrpknutej
matky a manÏelky Vûry Horeckej vo filme
Jana Hfiebejka Horem pádem. Ten ist˘
reÏisér si ju vybral aj v roku 1999 do filmu
Pelí‰ky. Keì si Vá‰áryová pri‰la leva
prevziaÈ, ãesk˘m kolegom poìakovala
za priazeÀ a dôveru: “ëakujem celej
pelí‰kovskej rodine. ëakujem za v˘borne
napísanú úlohu, Janovi Hfiebejkovi za to,
Ïe mi ju dal, a celému filmovému ‰tábu za
to, Ïe mi pomáhali a mali so mnou
trpezlivosÈ.”

Film Horem pádem sa stal v sobotu
veãer najúspe‰nej‰ím ãesk˘m filmom
roku 2004. âeského leva dostal aj za
réÏiu, scenár a stal sa najlep‰ím filmom.
Za hereck˘ v˘kon vo vedºaj‰ej úlohe zaÀ
bola nominovaná e‰te jedna Slovenska,
Ingrid Timková.

·tyri levy dostal aj film Ivana Fílu Kráº
Zlodejov, nakrúten˘ v slovenskej
koprodukcii, tri ceny má antihokejová
satira debutujúceho reÏiséra Marka
Najbrta Mistfii.

***

Libri prohibiti
SenováÏné námûstí 2

110 00 Praha 1
www.libpro.cts.cuni.cz

Knihovna zakázan˘ch knih a tiskovin
shání informace o  Vûstníku farnosti
svatého Václava v Torontu. Kdo by

cokoliv o tomto  Vûstníku vûdûl nebo
mûl  jakoukoliv kopii tohoto Vûstníku,

aÈ ji po‰le do Prahy.
Dal‰í informace podá Jifií Gruntorád

tel. ãíslo:  011-420-224-225-971.

Institute for Christian Studies
229 College Street
Toronto, M5T 1R4

vás zve na vystavu

Marie Gabánkové

The body broken
Otevfieno do 17.3.2005: Pondûlí, ãtvrtek a pátek 9-17

Úter˘ a stfieda 9-20.
www.paintinggallery.net & www.icscanada.edu

Ve stfiedu 16. bfiezna 2003 v 19. hod. bude setkání s v˘tvarnicí a s v˘kladem.
Skupinová v˘stava probíhá do 20. bfiezna 2005 rovnûÏ

 k 5. v˘roãí Galerie LOOP
1174 Queen St. W., Toronto

Otevfieno je: stfieda-sobota 13-17, v nedûli 13-16.
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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

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:

Letters

Nejnovûj‰í ãeské bestsellery,
(Viewegh, Ulã, Kuras, Fr˘bová, Legátová, HÛlová ...)

politické, historické i romantické romány, dûtské knihy, kuchafiky,
detektivky i biografie ...  100 rÛzn˘ch CD (hudba, pohádky, mluvené slovo), nauãné i zábavné
CDROM, filmy na DVD, kfiíÏovky, slovníky, uãebnice, kalendáfie 2005,  CZ nálepky, karty,

hraãky a dal‰í ãeské vûci ...

Velká v˘prodej: 200 knih se slevou v hodnotû 5, 7,50 a 10 dolarÛ!
Bonus: S nákupem (CA$ 80.00) pfiiloÏíme zdarma kvalitní hodinové

DVD PRAHA  nad kter˘m se Vám bude tajit dech ...
Romantick˘ v˘let je doprovázen hudbou B. Smetany a A. Dvofiáka.

(Toto DVD je vhodné pro v‰echny druhy DVD pfiehrávaãÛ.)

Volejte, pi‰te, mailujte, rádi se Vám budeme vûnovat!
Nav‰tivte na‰e webové stránky

www.czech-books.com
nebo volejte zdarma 1 877 287 1015

a my Vám po‰leme ná‰ nov˘ vánoãní katalog
We are your source for Czech books and Czech music

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000  titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.

Nové i levné antikvariátních knih

  O  katalog  nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742     Fax: (514) 425-0742

e-mail: cskniha@sympatico.ca  web page: www.cskniha.com

Z do‰lé po‰ty
Není tomu tak dávno, co si b˘val˘ ãlen Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání Petr
·tûpánek stûÏoval, Ïe âeská republika musí
zaplatit americkému podnikateli Ronaldu
Lauderovi 10 miliard korun, protoÏe s ním
prohrála mezinárodní arbitráÏ. O co vlastnû
‰lo? Americk˘ podnikatel investoval znaãné
peníze do televize Nova. KdyÏ se v‰e
rozbûhlo, tak ãesk˘ podnikatel Vladimír
Îelezn˘ jednodu‰e amerického podnikatele
ze spoleãnosti vy‰oupl a Vladimír Îelezn˘ se
stal hlavním majitelem a fieditelem této
televizní stanice. Podle ãesk˘ch zákonÛ v‰e
probûhlo podle práva. JenÏe pan Lauder
neÏaloval TV Nova, ale ãesk˘ stát, kter˘ jeho
investice neochránil.

Podle Petra ·tûpánka, kter˘ je velk˘m
pfiíznivcem pana Îelezného a TV Nova v‰e
probûhlo v pofiádku, ale ãesk˘ stát si najal
‰patné právníky, ktefií prohráli neprohrateln˘
spor. Chyba je tedy v právnících.

Otázkou v‰ak je jestli nemûl pravdu
americk˘ podnikatel, protoÏe pfiípad, kdy
nûkdo chtûl podnikat v âeské republice a
narazil, není ojedinûl˘. TûÏko mohu posoudit
stíÏnosti, které se mi dostávají na stÛl. Z
vlastní zku‰enosti vím, Ïe pfied sedmi léty
nám PraÏská energetika bezdÛvodnû odpojila
elektrick˘ proud v na‰í kanceláfii. DÛvodem
mûl b˘t „pfiemostûn˘“ elektromûr. Problém
byl v tom, Ïe se tak stalo v dobû dovolen˘ch,
kdy kanceláfi nikdo nepouÏíval, takÏe by ani
nemûlo smysl tento elektromûr
„pfiemosÈovat“.

Na cestû z Prahy do Toronta jsem se setkal
se znám˘m, kter˘ zkusil podnikat v âR.
Nepohodl se s partnerem a skonãil ve
vy‰etfiovací vazbû. Pokud vím, v Kanadû se

do Ïádného konfliktu se zákonem nedostal.
Dal‰í stíÏnost pfii‰la ze ·védska. Opût tûÏko

mohu posoudit na dálku podrobnosti:
Po ruské okupaci jsem ode‰el do exilu ve

·védsku a v devadesát˘ch letech jsem se
vrátil a opravoval nebytové prostory. Zedníci
ãást dne popíjeli a stavitel zamûÀoval materiál
za levnûj‰í ménû kvalitní. Stejné zku‰enosti
byly i s dal‰ími podnikateli. Proto jsem nechal
provést odborn˘ posudek, soudním stavebním
znalcem, kter˘ potvrdil pfií‰ernou kvalitu díla.
Stavitel projevil drzost soudit se se mnou o
dal‰í peníze a samozfiejmû nebyl úspû‰n˘.
Proto se tito podnikatelé proti mnû spikli a
spojili se s podsvûtím a zaãali mnû vydírat a
ohroÏovat.

Následuje popis vydírání, fyzické napadení
a obvinûní z v˘trÏnictví. Pisatel se pro
nevyzvednutí doporuãeného dopisu dostal
do vazby… a vrátil se do ·védska, kde má
pocit, Ïe Ïije opût v exilu.

Dopis Franti‰ka D. konãí: Podnikání v âR
má znaãná rizika, coÏ mnoho krajanÛ z
Rakouska, Nûmecka a ·védska trpce poznalo.

Dal‰í dopis jsme dostali e-mailem
Jmenuji se Hana Stumbauer, jsem b˘val˘

kanadsk˘ emigraãní úfiedník. Îila jsem
nûkolik let v Torontu, vystûhovala jsem tam
se svou dcerou. Pfied dvûmi léty jsem odjela
do Prahy na sluÏební cestu, kde jsem mûla pût
let kanceláfi na emigraãní sluÏby a od té doby
tu fie‰ím hrÛzu v‰ech hrÛz. Nejdfiíve pfii‰lo
vydíraní, potom na základû udání, Ïe mám
fale‰né kanadské doklady a Ïe organizuji
ãernou práci do Kanady jsem byla obvinûna
z nedovoleného podnikání a byla mi zabavena
kanceláfi. Informovala jsem o situaci
kanadského ministra zahraniãí i ministryni
emigrace, ale ti nemohou nic udûlat, protoÏe

mám dvojí obãanství. Policie drÏí 20 mûsícÛ
materiály mojí kanceláfie, zÛstala jsem stát
na ulici s hol˘ma rukama. Bylo po‰kozeno
nûkolik klientÛ, které nemohu dodûlat a tak
jsem se podle policistÛ dopustila podvodu.
KdyÏ jim fiíkám vraÈte mi materiály já to
dodûlám, tak se mi vysmívají, Ïe uÏ se nikdy
nepodívám do Kanady Ïe v âechách dûlají
zákony oni. Pokud by bylo moÏné uvefiejnit
ãlánek o moji kauze pomohlo by mi to velice

a také by to bylo váÏn˘m varováním, protoÏe
co se stalo mnû se mÛÏe stát jin˘m lidem také.

Dûkuji vám i za jakoukoliv radu, co bych
je‰tû mohla podniknout. I dcera v Torontu
mÛÏe dodat informace.

Znovu upozorÀujeme, Ïe si informace
nemÛÏeme ovûfiit, ale udivuje nás podobnost
obou pfiípadÛ.

abe
***

JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADùJI

jako závûreãnou ãást veseloherních BásníkÛ,  divácky
velice uspû‰ného filmového seriálu.  Ani tato ãást neztrácí

nic na své originalitû  a tak se setkáváme znovu s
nepouãiteln˘mi  básníky Ïivota ·tûpánem a Kendym.

Dovíme se o potíÏích  stfiedního vûku, které lze úãinnû léãit
pouze  humorem anebo láskou.  Doktor ·tûpán ·afránek

uÏ má na krku ãtyfiicítku, zemfiela mu maminka,  jeho
svûfienci z diagnostického ústavu a krásné jepti‰ky se

odstûhovali z mûsteãka, takÏe pfiichází  o práci, jeho vztah
s pfiítelkyní Ute léty zev‰ednûl,  a navíc se k nûmu

nastûhuje kamarád Kendy,  kter˘ se právû rozvedl…
Hrají: P. KfiíÏ, D. Matásek,  M. Bodinková, T. Brodská, J.

Hlaváãová, J. Somr,  I. Jeníãková, L. Mare‰, A. Sklenafiíková aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na VHS a
DVD uvádí premiérovû novou ãeskou veselohru

Du‰ana Kleina
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1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,

Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry

Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net

E-mail: nitratravel@yahoo.ca
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186
662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

SPRING TO SUMMER SEAT SALE
CZECH AIRLINES

Prague - Ostrava -Brno - Karlovy Vary / Bratislava-Sliaã-Ko‰ice-Tatry
Sale ends: 17th March 2005 Departure between:

March 20 - April 03, from 579.00 CAD + tax
April 17 - May 16,  from 739.00 CAD + tax
June 02- June  09,  from 879.00 CAD + tax
August 08 - September 10 from 879.00 CAD + tax

Special: Vienna (10.-21. 6. from 1099.00 + tax)  Limited Availiability

Tour & Spa
May 17- May 31, 2005; Escorted $ 3459.00 p.p. Double

(Included: Air Flight, Tourist Class Accomodation, 2 meals daily, Spa treatment
Diamant Dudince, Sightseein Tour Krakow, Zakopane & Budapest,

Side Trip to Godollo.
Not included: Airport taxes, Gratuities, Service charge, Insurance)

Tour Leader Du‰an Tóth
For more details contact Rev. Du‰an Tóth (416) 221-0418

or call: 416-504-3800
Ont.reg#2631380

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

SLOVAKOTOUR
Early Bird Special for Spring and Summer

Pouze pro let OK 103

Praha-Ostrava-Bratislava-Ko‰ice-Brno
VídeÀ -Var‰ava-Budape‰È-Berlín-Krakov

Odlet mezi 20. bfieznem a 3. dubnem  od 579 dolarÛ

Mezi 17. dubnem a 16 kvûtnem od 739 dolarÛ

Odlet ve dnech 2. 6. - 9. 6. a 8. 8. - 10. 9. od 869 dolarÛ

V˘prodej konãí 17. bfiezna  2005 v cenû letenky nejsou pfiíslu‰né danû.

Na‰i v severní Argentinû
Minulou zimu jsem strávil cestou po jiÏní
Americe, od Kolumbie dolÛ, autobusem,
stopem a párkrát i vlakem aÏ do OhÀové
zemû a po v˘chodním pobfieÏí zpátky na
sever. Pfii potloukání se ulicemi velice
evropského Buenos Aires mû napadlo,
Ïe asi pfied padesáti lety tu projíÏdûli
Hanzelka a Zikmund. Kdysi doma v
âeskoslovensku jsem o ‰irém svûtû jen
snil a tatrovácké dvojici upfiímnû závidûl.
V jihoamerické reportáÏi se zmiÀují o
ãesk˘ch vystûhovalcích Ïijících v
pampách severní Argentiny. Provincie
âako se to jmenuje a mají b˘t okolo
mûsta Saenz PeÀa. Po nûkolika mûsících
osamûlého putovaní s ruksakem, se cítím
dost opotfiebován. V mém ãeském pase
jiÏ není volná stránka na vízum do
Paraguaje a navíc Buenos Aires je dobré
místo k letu nazpût. Pfiece mû to nedá a
vydávám se, jak si fiíkám, na zbyteãnou
tfiiceti hodinovou zajíÏìku do âaka. Urãitû
tam jiÏ âe‰i nebudou nebo ztratili svoje
kofieny. NeÏ se autobus dostane ze stfiedu
mnohamiliónového mûsta je tma.
Klimbám zkroucen na sedadle, uvûdomuji
si, Ïe opût se zaãínám cítit, dÛsledek to
nocí stráven˘ch v parcích ve snaze
proniknout blíÏe k du‰ím místního
proletariátu.
 Jsem v‰ak na kontinentu, kde právû

rÛzné pachy dokofieÀují jedineãnou
atmosféru latinského svûta. Budí mû
dunûní kol na mostû pfies veletok Parana,
je ráno, z v˘‰ky pozoruji nekoneãnou
rovinu, fiíkám si: “Jak u Kolína!” a napadá
mû, Ïe to asi byla pÛda, co sem pfiivedla
první krajany. Pfiib˘vá stromÛ a obãas
vidím pilu, kde kmeny nejen fieÏou, ale
pod primitivními pfiístfie‰ky mûní v byteln˘
nábytek. Zaãíná pr‰et, v Saenz PeÀa to
uÏ je tropick˘ liják. Ulice se mûní v fieky,
na autobusovém nádraÏí se dozvím, Ïe
po dlouhém suchu se dneska otevfielo
nebe. Záplava trochu polevuje. Utíkám k
zastávce místní dopravy a uÏ se blíÏí po
nápravy ve vodû star˘ Mercedes s
ãumákem, kter˘ mû vyklopí ve stfiedu
rozlehlého mûsta. Je odpoledne, v‰ude
je naprosté mrtvo, krámy otevírají aÏ ve
ãtyfii hodiny, siesta vynucená hork˘m
klimatem. Ptám se po âe‰ích u benzinové
pumpy, nevûdí. Na radnici mû k mé radosti
potvrdí, Ïe potomci ãesk˘ch pfiistûhovalcÛ
zde Ïijí, ale nejsou si jisti kde. AÏ na
policejní stanici se koneãnû dozvím, Ïe
nûktefií bydlí v blízkosti ulice
âechoslovakia.
Opût se brodím kaluÏemi, provázen psy,

dal‰í v‰ude pfiítomná ãást latinského
svûta. Koneãnû nápis ve ‰títu oznamuje
Radiador Cerny. Vcházím do dílny a dvou
muÏÛ letujících chladiã se ptám, jestli
mluví ãesky. Mluví a dokonce velmi dobfie.
¤íkám, co jsem zaã, a Ïe mû pfiivádí
zájem o ãesk˘ Ïivel v tomto odlehlém
koutû svûta. Pablo, Pavel âern˘, jak se
mlad‰í z muÏÛ jmenuje, byl nedávno v
podorlické Dobru‰ce, kde si v jazykové
‰kole zdokonaloval ãe‰tinu. Je vnukem
moravsk˘ch zemûdûlcÛ, ktefií s mnoha
jin˘mi osídlili po první svûtové válce plánû
severní Argentiny. Nechá práce a zavede
mû do nedalekého domu, kde se
seznamuji s panem Enrikem Milanem
Juráskem, jehoÏ prarodiãe také pfii‰li z
Moravy. Mluví slu‰nou ãe‰tinou a pfiedloni
nav‰tívil poprvé zemi pfiedkÛ. Pan Milan
je fieditel místního gymnázia a také ãestn˘
konsul âeské republiky v severní
Argentinû. Dozvídám se historii osídlování
âaka, která zaãala v roce 1913 pfiíchodem

Petra ·a‰uaty z Velk˘ch Bílovic a Jana
Novotného z vesnice Svinná u âeské
Tfiebové. Hlavnû jejich zásluhou se oblast
stala dÛleÏit˘m v˘vozcem bavlny. Zvou
mû veãer do restaurace a já se musím
také zcivilizovat. V pfiátelském hot˘lku
Flamingo smyji t˘denní ‰pínu a z ruksaku
vydoluji nejlep‰í strojení. Tak tak to stihnu
b˘t na místû vãas.
Milan uÏ ãeká a sedíme v zahradní

restauraci a musím hostitele zklamat
odmítnutím objednané peãenû. Moje
vegetariánství pÛsobí v této zemi
hovûzího mírnû fieãeno podivínsky. Za
chvíli pfiichází Pavel âern˘ s bratrem a do
jedné ráno se hodnû dozvím. Obdivuji
jejich dobrou ãe‰tinu a bratfii âerní mû
zvou zítra na obûd s uji‰tûním, Ïe bude
bezmas˘. Druh˘ den mû bere pan Milan
na prohlídku mûsta. Zastavujeme u
velkého pozemku, kter˘ patfií ãeské
komunitû a na kterém je budova staré
ãeské ‰koly stínûná palmami. Mezi
korunami ãtu nápis - âeskoslovenská
jednota. Postavili ji mezi válkami, uÏ
doslouÏila, jdeme dovnitfi. Na policích
jsou staré knihy, co pfiedci vzali sebou do
svûta z malé zemû v Evropû. Obrazy
Masaryka, Bene‰e, Svobody. Na
ãestném místû kovová schránka s trstí z
dalekého domova. Jsem velmi dojat.
Zastavujeme u sochy Masaryka na ‰iroké
hlavní tfiídû, symbolu zrodu
âeskoslovenska. Opodál na kamenném
památníku oddûlené obrysy hranic âech
a Slovenska, symbol konce. Zajdeme do
kostela, kde sochy Cyrila a Metodûje bdí
nad místními Slovany.
Nav‰tûvujeme Milanovy rodiãe, je jim

pfies sedmdesát. Oba se narodili tady,
mluví ãesky. Pfii koláãích se dozvídám
více o historii zdej‰í krajanské obce,
zaloÏení ãeskoslovenské spoleãnosti
Slávie v roce 1917, Sokol 1926, vydávání
ãesk˘ch novin. Vzpomínají si na
tatrováckou dvojici pfied padesáti lety.
Obûdvám s bratry âern˘mi, zvou mû na
prohlídku jejich ãakry, jak tady fiíkají farmû.
Chtûjí, abych ostal déle, fiíkám, Ïe kdyÏ
jsem v Buenos Aires udûlal rozhodnutí k
této extra cestû sem, toto jsem
neoãekával. O to vût‰í je moje radost, Ïe
jsem poznal pfiátelské lidi, ktefií jiÏ po
nûkolik generací vynakládají nemalé úsilí
udrÏet na‰e spoleãné dûdictví v odlehl˘ch
pampách jiÏní Ameriky. Dal‰í patnácti-
hodinová jízda do hlavního mûsta,
bolestn˘ch US$1060 za let do Buffalo.Ve
tmû se rychle vzdalují svûtla Buenos
Aires, moc se mû tu líbilo. Pfiestupuji v
Chicagu a pfii pohledu na ‰edivé zimní
mûsto se ptám, zda jsem svÛj návrat z
léta neukvapil.

Milan Netuka, Golden, BC
***

Financial

1 CDN $ 18,17 Kã
1 US $ 22,60 Kã
1 EURO 29,64 Kã
100 Sk 78,24 Kã
Quick -3.3.2005

Kursovní lístek
100 Kã 5,66 CDN $
100 SK 4,44 CDN $
1 CDN $ 17,67 Kã
1 CDN $ 22,52 SK
1 US $ 1,26 CDN $
1 EUR 1,68 CDN $
Toronto Star - 3.3.2005

Letters
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Dale Carnegie kurs
Asi mûsíc poté, co jsem nastoupil u malé
firmy, pravil Mr. Stone, spolumajitel: „Máme
takov˘ návrh, mÛj partner a já. Sami uÏ jsme
to absolvovali a i pro tebe to bude v˘borná
zku‰enost. Podnik zaplatí polovinu
zápisného.“

Jednalo se o slavn˘ kurs Dale Carnegieho.
Souhlasil jsem a v úvodní hodinû byl

informován, Ïe osobnost absolventa, snad
ponûkud nedokonalá, zatíÏená tím ãi oním
problémem, zmûní se po absolvování kursu k
nepoznání. Absolvent se zbaví stresu a jin˘ch
problémÛ moderní doby a bude získávat nové
pfiátele (a zákazníky) s lehkostí, Ïivotem se
zaãne ubírat v mílov˘ch botách.

Vidûl jsem, Ïe mi nezb˘vá neÏ souhlasit a
zaplatit polovinu poÏadovaného obnosu.
Upsal jsem se na kaÏd˘ ãtvrteãní veãer, na
dal‰í tfii mûsíce, k poslechu nauk D.
Carnegieho. Vzpomnûl jsem si, Ïe kdysi, je‰tû
doma, v Praze, ãetl jsem ãesk˘ pfieklad jedné
z autorov˘ch knih ...O umûní jak zalíbit se
lidem.

Uvítal nás mlad˘ chlapík, pfiedstavil se a
Ïádal, aby kaÏd˘ z nás povstal a uãinil také
tak. Sdûlil svoje jméno a pár informací o sobû.
I my jej následovali. Vût‰ina úãastníkÛ kursu
mûla svoje osudy spojeny spoleãn˘m
jmenovatelem men‰ích ãi vût‰ích nezdarÛ ...
rozvody, zklamání, nesplnûná oãekávání,
stres, touha po tom dramaticky zmûnit svÛj
Ïivot ...

Z první lekce odcházel jsem nad‰en a bohat‰í
o mechanickou tuÏku, odmûnu za dobfie
provedené pamûÈové cviãení. Mûl jsem pocit,
Ïe kurs bude velice uÏiteãn˘. Získal jsem pak
dost rychle po sobû je‰tû dvû nebo tfii
mechanické tuÏky s nápisem D.Carnegie.

Pak ale ‰tûdrost instruktora zaãala stfiídat
jeho nelibost s mojí maliãkostí. Z prvotního
nad‰ení vyvedla mne jeho otázka poloÏená
po tfiech t˘dnech trvání kursu v‰em úãastníkÛm
...Jak dosavadní jeho prÛbûh zapÛsobil jiÏ na
kaÏdého z nás. Studenti sdûlovali neuvûfiitelné
zmûny ve sv˘ch Ïivotech, v pfiístupu k nûmu,
fenomenální zlep‰ení v jejich styku se sv˘mi
zákazníky, pfiedstaven˘mi nebo podfiízen˘mi.
Tû‰ili se z navázání nov˘ch pfiátelství.

„Ano, byl jsem sobec, ale uÏ nejsem!“ volal
posluchaã a obézní posluchaãka se pfiidávala:
„Já se vÏdycky stydûla a mûla komplexy,
nevûfiila si, ale teì se tû‰ím na kaÏdé setkání
s nov˘mi lidmi!“ a rozveden˘ muÏ, otec tfií
mal˘ch dûtí, informoval:

„Já chodím do práce desetkrát radûji neÏ
pfied mûsícem!“

„Jakou zmûnu jste zaznamenal vy?“ zeptal
se mû instruktor.

„Pozoruji, Ïe ubylo tûch pamûÈov˘ch cviãení,“
fiekl jsem. Pohled mladého instruktora ztvrdnul
a od onoho veãera neobdrÏel jsem uÏ jedinou
tuÏku. Ani zápisník nebo kalendáfi. Netrvalo
pak dlouho a stal jsem se doslova jeho
nepfiítelem.

„Dnes moderní rychlá doba mnoh˘m z nás
zpÛsobuje napûtí, vyãerpání,“ zaãal jednoho
veãera dobfie a zcela v souladu s m˘m
názorem. „To jsou ov‰em stavy, které si nikdo
z nás nepfieje, neboÈ pÛsobí zhoubnû na na‰e
zdraví. Úãinnou obranou proti tomu je
relaxace, uvolnûní. Doporuãuje se plavání,
chÛze, kondiãní bûh, cyklistika. a pokud je
hezky a máte zahradu, r˘pání se v ní. My tady
ale Ïádnou z tûch moÏností nemáme a
pfiistoupíme tedy k improvizaci,“ pravil s
tajupln˘m úsmûvem a vyÀal z bra‰ny nûkolik
novin, zavinul je do del‰í role a tu zajistil
lepenkou. Poté jsme byli vyzváni, abychom
jeden kaÏd˘ pfiistupovali ke stupínku, sdûlovali
pfiíãinu svého stresu a tu pak divok˘mi a
doslova nepfiíãetn˘mi údery papírové role o
katedru likvidovali.

Toho veãera se staly dvû vûci: ke katedfie
jsem nenastoupil odmítaje tu ‰a‰kárnu jako
jalovou a rozhodl jsem se, Ïe si diplom z kursu
neodnesu.

Na poslední dvû lekce uÏ jsem se nedostavil
„Well, how was it ... the course I mean?“

tázal se Mr.Stone s netajen˘m napûtím.
„0K, it worked for some for sure, but not for

me,“ sdûlil jsem a bylo mi ho trochu líto.
„Ehm ... I hope that you found useful at least

something ...“

¤ekl jsem, Ïe rozhodnû ano.
Chud‰í o dvûstûpadesát dolarÛ uvûdomil

jsem si ono vytouÏené, ale tûÏko splnitelné
pfiání nûkter˘ch lidí promûnit se natrvalo z
dr.Jekylla v pana Hyda“

Vladimír Cícha - Vancouver
* * *

 Nikdy som s ·tB
nespolupracovala!

Pred dvomi rokmi mi jedna dobrá du‰a
poradila, aby som sa pozrela na Cibulkové
zoznamy a  snáì koneãne pochopím, preão
sa na mÀa hnevá ten ãi tá, preão si ‰u‰kajú...
veì ja som nikdy ani v komunistickej  strane
nebola!

Dnes znova  predomnou leÏí papier s “
V˘sledkem hledání osob, zapsan˘ch ve
svazcích StB “ , ktor˘ informuje ãítateºa o tom,
Ïe “Tento seznam má  pouze  informativní
charakter “, ale nedopisuje, Ïe má
ìalekosiahle následky... Je tam síce uvedené,
Ïe “Obsahové pfiipomínky a reklamace
zasílejte na adresu: petr@cibulka.cz”, ale ão
t˘m Cibulka myslí? Akú reklamáciu moÏno

urobiÈ? Komu, keì ste tam uÏ raz uveden˘,
‰pinu z vás nezmyje Ïiadne vysvetºovanie...
ale zato polahodí mnoh˘m.  Citujem zo
Satellite z Aprila 10. 2003 z ãlánku :

Spolupráce s StB se nepromlãuje. Zákon
tedy dále sk˘tá ochranu pfiíslu‰níkum StB,
pro jejichÏ dobrovolnou ãinnost lze jen tûÏko
najít omluvu ãi pochopení. Zato
spolupracovníci, bez rozli‰ení viny, aby kanály
chodili. A do konce Ïivota, neboÈ zatímco i
trestn˘ ãin vraÏdy je po dvaceti letech promlãen
a trest za ni odpykan˘ je po deseti letech z
trestního rejstfiíku vymazán, na spolupráci s
StB se promlãení nevztahuje. MV vysvûtluje,
Ïe zvefiejnûné údaje neprokazují spolupráci,
n˘brÏ pouze fakt evidence. V Ïivotû si to ale
pfiipustí málokto. Nûktefií lidé potfiebují vûdût,
Ïe se nûkdo zachoval podle a zbabûle, aby se
jejich minulost projevila v pfiíznivûj‰ím svûtle.
/Napr. tí, ktorí boli doma zapálení komunisti,
prípadne nosili na retiazkach ãervenú hviezdu
- poznámka autora /  Proto je po seznamech
taková poptávka, ne proto, Ïe by ãeskou
spoleãnost cloumala touha po odplatû a
antikomunismus... Toºko z citátu a ja dodávam,
Ïe dodnes sa mi ani jeden z t˘ch ão ma v

zoznamoch na‰li neospravedlnili za ich
neodôvodnené osoãovanie s rôznymi
prívlastkami,  hoci Registraãné protokoly
agentúrnych a operatívnych zväzkov ·tátnej
bezpeãnosti sú uÏ dávno prístupné k
nahliadnutiu o skutoãn˘ch a fiktívnych
spolupracovníkoch ·tB. Preão t˘chto mil˘ch
rodákov uÏ v˘sledky protokolov nezaujímajú?
Preão zrazu takáto flegmatiãnosÈ? NuÏ, zistili
by, Ïe ich radosÈ trvala krátko, lebo mnohí z
t˘ch “poznaãen˘ch” nemajú Ïiadn˘ záznam o
spolupráci s ·tB a boli zmie‰an˘ spolu s
plevelom.

 Cibulkové zoznamy boli geniálne! Staãilo
naÈukaÈ meno a uÏ ste vedeli, Ïe tá alebo
tento je “poznaãen˘ dosmrti”. Vyhºadávanie v
Reg. protokoloch je uÏ o nieão obtiaÏnej‰ie.
Musíte maÈ viac informácií o hºadanom... /
moÏno preto si uÏ milí rodáci  takúto prácu s
vyhºadávaním nedajú?! / Prosím, moje údaje
môÏte získaÈ ºahko: zavolajte mi a ja ich vám
veºmi rada poskytnem.

Pre uºahãenie hºadania v Registraãn˘ch
protokoloch: www.upn.gov.sk <http://
www.upn.gov.sk>

 O.A.T.
***
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MÛÏete volat

kamkoliv do

âeské republiky za pouh˘ch 0,06 dol./min.

na Slovensko za pouh˘ch 0,11 dol./min.
Austrálie za 0,06 dol./min.
Bulharsko za 0,12 dol./min.
Maìarsko za 0,09 dol./min.

Litva za 0,27 dol./min.
Srbsko za 0,16 dol./min.
Velká Británie za 0,05 dol./min.

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu

* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* Vyhodnûj‰í neÏ volat na kartu

* Nemusíte mûnit operátora
* Bez mûsíãního poplatku
* Není nutná Ïádná smlouva

100 Adelaide St. W.  Suite 1303, Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 416-363-8894, 800-567-8040, Fax: 416-363-0143

 âeská hokejová extraliga
50. kolo (25.2.): Zlín-Kladno 4:1, PlzeÀ-
Tfiinec 2:0, Jihlava-Znojmo 2:5, Litvínov-
Slavia 3:4, Pardubice-Vsetín 5:3, Sparta-
K. Vary 2:3, Vítkovice-Liberec 1:1.
51. kolo (27.2.): Slavia-Vítkovice 5:2,
Liberec-PlzeÀ 6:3, Kladno-Sparta 3:2,
Tfiinec-Jihlava 2:1 po prodl., Vsetín-K.
Vary 1:5, Zlín-Litvínov 0:2, (2.3.) Znojmo-
Pardubice 3:8.
52. kolo (1.3.): Jihlava-Vsetín 3:1, Sparta-
Tfiinec 7:3, PlzeÀ-Znojmo 6:2, Pardubice-
Kladno 5:3, K. Vary-Slavia 2:3, Zlín-
Liberec 3:4, Vítkovice-Litvínov 5:2.

Koneãná tabulka
1. Zlín 52 145:102 104
2. Sparta  52 164:106 102
3. Pardubice  52 185:130 97
4. Slavia  52 164:127 97
5. Liberec  52 149:121 93
6. Kladno  52 146:136 84
7. Vítkovice  52 136:126 80
8. Litvínov  52 146:140 74
9. PlzeÀ  52 134:139 74
10. K. Vary  52 134:136 69
11. Znojmo  52 137:163 66
12. Vsetín  52 118:166 54
13. Tfiinec  52 102:163 46
14. Jihlava  52 90:195 24

Slovenská hokejová extraliga
52. kolo (25.2.): L. Mikulá‰-Îilina 1:5,
Dubnica-Poprad 2:4, Zvolen-Trenãín 2:3,
Slovan-Skalica 4:1, Nitra-Ko‰ice 3:2 po
predl.
53. kolo (27.2.): Slovan-L. Mikulá‰ 6:1,
Skalica-Zvolen 1:4, Trenãín-Dubnica 5:2,
Poprad-Nitra 4:0, Ko‰ice-Îilina 6:2.
54. kolo (1.3.): L. Mikulá‰-Ko‰ice 1:2 po
predl., Îilina-Poprad 3:2, Nitra-Trenãín
4:3, Dubnica-Skalica 5:2, Zvolen-Slovan
4:0.

Koneãná tabuºka
1. Zvolen  54 185:128 107
2. Slovan 54 184:115 107
3.Trenãín 54 200:127 102
4. Ko‰ice 54 156:124 95
5. Nitra 54 152:146 87
6. Îilina 54 148:138 79
7. Poprad 54 133:134 72
8. L. Mikulá‰ 54 139:166 64
9. Skalica 54 129:205 39
10. Dubnica 54 93:236 14

Pronajmu dvouloÏnicov˘ byt -
jedno patro a sklep, s

parkováním a zahradou v
oblasti Bloor/Ossington.

Nekufiák, bez zvífiat. 1200
dolarÛ, vãetnû, elektfiiny a

plynu.
Volejte Johna: 416/233-0240

1509-6

29-let˘ âecho-Kanaìan,
inÏen˘r, 178/75, by se rád
seznámil s Ïenou 25-30 let,
‰tíhlej‰í postavy, která má
ráda cestování, pû‰í túry

pfiírodou, lyÏování a chtûla by
se uãit se mnou

balroom dancing.
Zn. “romantika na váÏno”.
 Tel.: 416/508-5420 veãer.

1510-6

Sokol Toronto
se zúãastní XXI. sletu Americké obce sokolské v Chicagu,

 ve dnech 22.-26. ãervna 2005.
Cena zájezdu je 150.00 dolarÛ a uzávûrka je do  15. dubna 2005.

 Více informací vám podají:
 Eva Matu‰ková tel: 905-884-4747

a Hana Jurásková tel: 905-838-2541

âeská doplÀovací ‰kola
496 Gladstone Ave. - Toronto

 v sobotu  od 9 do 11 hodin
Informace:

L. âarková: 416/536-5342
·kola ve Scarborough

Informace: M.M.I.: 416/439-4354

Slovenská ‰kola v Oakville
 v Our Lady Of Peace School
391 River Glen Blv. Oakville

Vyuãování je v sobotu  od 9:30 hodin
Informácie:

Viera Banková: 905/337-7457

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

www.satellite1-416.com
www.zpravy.org
www.zpravy.ca

InternetInternetInternetInternetInternet

Farnost sv. Václava v Torontû
 Vás srdeãnû zve na vystoupení herce

Miroslava Gabriela
âástka

z Brna
v pofiadech formou divadla jednoho herce

Pátek  8. dubna 2005  20.00 hod.
Kostel sv. Václava-Toronto

Citadela
A. S. Exupéry, Zdenûk Pololáník

Meditace o smyslu Ïivota
***

Sobota 9.dubna 2005  19.00 hod.
Kostel sv.Václava Toronto

Moc a sláva
Graham Greene

Nejslavnûj‰í a nejãtenûj‰í autorÛv román
***

Nedûle 10.dubna 2005  12.00 hod.
 Kostel sv. Václava Toronto

Popelka Nazaretská
Václav Renã,Zdenûk Pololáník

Básnick˘ hold kaÏdé Ïenû a matce,
kráãející ve stopách Panny Marie

***
Nedûle 10.dubna 2005  16.00 hod.

Kostel sv. Vojtûcha Burlington

Popelka Nazaretská
Václav Renã, Zdenûk Pololáník

Po kaÏdém pfiedstavení moÏnost setkání
s hercem Miroslavem âástkem

Dobrovolné doporuãené vstupné  $ 7.00
www.castek.cz

âeské hokejové play-offs
âtvrtfinále - 4.3. a 5.3: Sparta-Vítkovice
1:5 a 5:4, Zlín-Litvínov 5:0 a 1:3, 6.3. a
7.3.: Slavia-Liberec 5:2 a 3:1 (2:0 na
zápasy), Pardubice-Kladno 4:1 a 4:1 (2:0
na zápasy). 8.3.: Vítkovice-Sparta 3:1
(2:1 na zápasy), Litvínov-Zlín 1:2 (1:2 na
zápasy).

***

Slovenské hokejové play-offs
âtvrtfinále - 4. 3. a 5. 3.: Slovan-Poprad
4:3 a 5:0, Zvolen-L. Mikulá‰ 4:1 a 4:1.
6.3. a 7.3.: Trenãín-Îilina 2:3 a 4:3 po
predl. (na zápasy 1:1), Ko‰ice-Nitra 6:3 a
3:2 po trest. str. (na zápasy 2:0). 8.3.: L.
Mikulá‰-Zvolen 1:3 (na zápasy 0:3) a
Poprad-Slovan 4:3 po predl. (na zápasy
1:2).

Zimní sokolské hry
33. roãník zimních her Sokolské Ïupy Kanadské,
uspofiádan˘ v sobotu 26. února 2005 v lyÏafiském
stfiedisku Horseshoe Valley u Barrie, se
mimofiádnû vydafiil i kdyÏ poãasí ráno nevyhlíÏelo
pfiíli‰ slibnû, coÏ pravdûpodobnû odradilo od
úãasti sokolské lyÏafie z Montrealu a Ottawy.
Úãast závodníkÛ, ãlenÛ Sokola a hostÛ, v‰ak
byla nejvût‰í od roku 1995; kromû torontsk˘ch
se her zúãastnili lyÏafii a diváci z Barrie,
Kitcheneru, Londona, North Bay, Oakville, St.
Catharines, St. Jacobs a dal‰ích míst z okolí
Toronta.  Závody v bûhu na lyÏích (4 km a 8 km)
a v obfiím slalomu, byly rozepsány pro v‰echny
vûkové skupiny, vût‰ina v‰ak, 52 závodníkÛ,
obdobnû jako v minulém roce, dala pfiednost
závodÛm ve slalomu.
Úspû‰né hry byly ukonãeny obvykl˘m

vyhlá‰ením v˘sledkÛ s pfiedáním získan˘ch
medailí a Ïupních putovních cen.  V soutûÏi
jednotlivcÛ muÏsk˘ch sloÏek obhájil své
prvenství, jiÏ po tfietí za sebou, opût Dita Engel
ze Sokola Toronto, kter˘ v˘sledkem 41,67 vt.
mûl v obfiím slalomu nejlep‰í ãas dne; druh˘
nejlep‰í ãas dne, 42,87 vt., zaznamenal Martin
Bonhard z Toronta.  V soutûÏi Ïensk˘ch sloÏek
získaly prvenství stejn˘m poãtem bodÛ Jana
Pivrncová ze Sokola Toronto a Eva Pospí‰ilová
z Barrie, která v bûhu na 8 km docílila ãas 36:01
min.
Vítûzové jednotliv˘ch kategorií:
Îáci: do 8 let Andrej Janda 60 bodÛ, 8-11 let

Lian Kopp 29 bodÛ, 11-14 let Luká‰ Takacz 37
bodÛ.
Îákynû: do 8 let Katefiina Jandová 60 bodÛ, 8-

11 let Nicole Syptáková 34 bodÛ.
Dorostenci 14-18 let Patrik Vfiesk˘ 16 bodÛ,

dorostenky 14-18 let Kimberley Matu‰ková 15
bodÛ.
MuÏi: 18-30 let Michal Horton 35 bodÛ, 30-40

let Michael Sypták 38 bodÛ, 40-50 let Martin
Bonhard 81 bodÛ, 50-60 let Bob Michalchuk 19
bodÛ, nad 60 let Dita Engel 87 bodÛ.
Îeny: 18-30 let Anna MackÛ 23 bodÛ, 30-40 let

Monika Dixonová 33 bodÛ, 40-50 let Eva
Pospí‰ilová 80 bodÛ, 50-60 let Jana Pivrncová
80 bodÛ, nad 60 let Jindfii‰ka Syptáková 23
bodÛ.
První tfii v celkovém pofiadí - muÏské sloÏky:

1. Dita Engel 87 bodÛ, 2. Martin Bonhard 81
bodÛ, 3. Martin Rojãík 80 bodÛ (v‰ichni z Toronta);
Ïenské sloÏky: 1. Jana Pivrncová, Toronto a
Eva Pospí‰ilová, Barrie, obû 80 bodÛ, 3. Hana
Babáková, North Bay, 59 bodÛ.
Îupní putovní ceny získal Sokol Toronto

celkov˘m poãtem 277 bodÛ.

Zaãala i nezaãala fotbalová liga
Trochu ambiciózní mûl b˘t koncem února zaãátek
fotbalové ligy v âechách. Nakonec se v prvním
jarním kole odloÏily dva zápasy. Za to v druhém
(celkovû 18. kole) se pouze dvû utkání na
vyhfiívan˘ch trávnících odehrála.
17. kolo:  Budûjovice - Ostrava 0:1 I kdyÏ mûli
domácí více ze hry, stfielecky vyhofieli. Baník se pak
doãkal v lize pod taktovkou trenéra Jozefa
Jarabinského první v˘hry. Branka: 8. Magera. 2830
divákÛ, poloãas 0:1.
Slavia  -  Olomouc 3:2 Hanáci sice dvakrát
vyrovnali, ale poslední, a tudíÏ vítûzné slovo mûl ze
znaãky pokutového kopu slávista HoleÀák. V utkání
dobré úrovnû byly k vidûní dva vlastní góly. “Jsem
spokojen˘ se tfiemi body i v˘konem v tûÏkém zápase,
kter˘ jsme zvládli, ale mûli jsme i potfiebné ‰tûstí,”
fiíkal trenér domácích Josef Csaplár. V 77. min.

pfiivítal promrzl˘ stadión potleskem vstoje Václava
Kolou‰ka, kter˘ se po tfii ãtvrtû roce a vítûzném boji
s leukémií vrátil na prvoligov˘ trávník a bl˘skl se
nûkolika pûkn˘mi akcemi. Branky: 20. R. Hubník
(vlastní), 44. Vlãek, 70. HoleÀák z penalty - 43.
Zbonãák (vlastní), 58. M. Hubník. 2969 divákÛ,
poloãas  2:1.
1. FC Slovácko -  Brno 1:2 Trenérovi domácích
Ladislavu Molnárovi se premiéra na laviãce
Slovácka nevydafiila, t˘m v 18. ligovém utkání na
novém stadiónu v Uherském Hradi‰ti poprvé prohrál.
Naopak Brno vedené nov˘m kouãem Jifiím Kotrbou
se doãkalo po 11 zápasech vítûzství. Branky: 58.
Rajnoch - 45. âern˘, 56. Zelenka. 4752 divákÛ,
poloãas 0:1.
 Teplice - Mladá Boleslav 1:1 Devatenáctilet˘
mladoboleslavsk˘ záloÏník Brunclík pfii‰el na trávník
na závûreãn˘ch 25 min. a ve druhé minutû nastavení
‰okoval vyrovnávacím gólem. Zatímco domácí pfii‰li
o dva body a 2. místo v tabulce, hostÛm ten jeden,
kter˘ si odvezli, pfiiblíÏil záchranu. Branky: 60.
Ma‰ek - 90 Brunclík.  4083 divákÛ, poloãas 0:0.
Bl‰any - Zlín 2:0 Dva parádní centry Ple‰ka,
posazené pfiesnû na hlavy spoluhráãÛ, Horáãka,
respektive Stfiihavky, rozhodly o vítûzství domácích,
ktefií pfiitom v prvním poloãase tahali za krat‰í
konec. Branky: 73. Horáãek, 86. Stfiihavka.  1684
divákÛ, poloãas 0:0.
Opava-Sparta 0:1 Jediná Zelenkova trefa staãila
fotbalistÛm Sparty k vítûzství v dohrávce 17. ligového
kola v Opavû a upevnûní vedoucí pfiíãky v tabulce.
Branka: 6. Zelenka. 2545 divákÛ, poloãas 0:1.

***
18. kolo: Sparta - Bl‰any 4 2 Pfii absenci
potrestaného Poborského a Kováãe, kter˘ uÏ je v
Moskvû, se Luká‰ Zelenka stal hrdinou zápasu.
Sparta v sobotu odskoãila druhé Slavii o 14 bodÛ.
Branky: 45. a 88. Zelenka, 2. Jun z penalty, 52.
Meduna - 9. Stfiihavka, 13. Polodna.  1657 divákÛ,
poloãas 2:2.
FK Jablonec - Slovácko 1:1Vyrovnaná bitva
skonãila spravedlivou dûlbou bodÛ. Jablonec
stíhající na podzim celky na nejvy‰‰ích pfiíãkách
tabulky ve svém první jarním utkání vedl, nov˘
trenér hostÛ Ladislav Molnár se ale nakonec od
svého t˘mu doãkal vyrovnání a prvního jarního
bodového zisku. Branky: 47. Michálek - 60. Ordo‰.
820 divákÛ, poloãas 0:0.

Tabulka
1. Sparta 18 14 3 1 37: 12 45
2. Slavia 17 9 4 4 25: 14 31
3. Teplice 17 8 7 2 17: 13 31
4. Liberec 16 8 5 3 25: 9 29
5. Jablonec 17 7 6 4 19: 15 27
6. Olomouc 17 8 2 7 19: 18 26
7. Slovácko 18 5 8 5 15: 14 23
8. Ostrava 17 5 7 5 19: 22 22
9. Zlín 17 5 6 6 18: 21 21
10. Brno 17 5 4 8 14: 24 19
11. Bl‰any 18 5 4 9 15: 26 19
12. Drnovice 16 4 5 7 17: 20 17
13. Boleslav 17 3 7 7 16: 21 16
14. Opava 17 3 6 8 17: 23 15
15. Pfiíbram 16 4 3 9 15: 29 15
16. Budûjovice 17 2 5 10 14: 21 11

V tabulce nejsou zapocteny kontumace bodÛ.

Davis Cup - Senzaãní Slovensko
Skvûlého úspûchu dosáhli sloven‰tí tenisté, kdyÏ v
domácím prostfiedí zdolali obhájce titulu ·panûlsko
4:1. âe‰i naopak prohráli v Argentinû 0:5 a ãeká je
baráÏ.

 (wf)


