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Zapfiení Petrovo
Zemû je rudá od krve a mlãí stromy v Nazaretu,
dnes naposled i poprvé - jak v neskuteãném kabaretu,
jsme pfiíli‰ slábi ve vífie, byÈ tfieba Krista na kfiíÏ vlekou,
vÏdyÈ zabijí-li past˘fie, pak se i ovce rozutekou.

KfiíÏe se tyãí k mûsíci a trny zdraví Mesiá‰e,
v zahradû pûjí slavíci, je noc, jeÏ ãeká na Jidá‰e,
mûsíc se tfipytí perletí, a tfieba vûrnost pfiísaháme,
teì podruhé i potfietí Krista i sebe zapíráme.

Zapfieme poprvé - ruce se dosud chvûjí,
zapfieme podruhé, chválíce beznadûji,
potfietí zapíráme uÏ jen tak, ze zvyku,
a slzy polykáme, pláã místo v˘kfiiku.

Zemû je rudá od krve, kokrhá kohout v Galileji,
vÏdy znovu a vÏdy poprvé prosíme s Petrem o nadûji,
jsme pfiíli‰ slábi ve vífie a svatou pravdu na kfiíÏ vlekou,
vÏdyÈ zabijí-li past˘fie, jsme ovce, jeÏ se rozutekou ...

Karel Kryl (12. 4. 1944 - 3. 3. 1994)

Horká linka Mexico City-Nymburk
a letecké spojení Hamilton-Praha

Veselé Velikonoce!
Jako kdybychom periodicky pociÈovali absenci Boha.
„Kde je BÛh?“ ptali se mnozí v dobû druhé svûtové války.
„Kde je BÛh?“  ptali se dal‰í v dobû stalinského teroru.
„Kde je BÛh?“ ptají se mnozí v tûchto dnech v okamÏiku zemûtfiesení v Japonsku.
Pokud katastrofu zpÛsobí ãlovûk mÛÏeme poloÏit protiotázku:
„A kde byl ãlovûk, kter˘ mûl odmítnout poku‰ení?“
Poku‰ení chleba, zázraku a moci. Poku‰ení Ïivotní úrovnû, oslnûní osobnostmi,
kter˘m slepû vûfií a které samy sebe prohlásily za nejlep‰í pfii budování tisícileté
fií‰e nebo spoleãnosti, kde si budou v‰ichni rovni a vzpomeÀme, docela nedávno
zaznûlo nové heslo NEW WORLD ORDER - nov˘ svûtov˘ pofiádek.
Ano, to je ãlovûk, kter˘ podlehl poku‰ení.
Co v‰ak s pfiírodními katastrofami, co se zemûtfiesením, které postihlo nedávno
Haiti. Jednu z nejchud‰ích zemí na svûtû a co se zemûtfiesením, které postihlo
Japonsko? Pro zmûnu jednu z nejbohat‰ích zemí svûta.
Skuteãnû tûÏko se hledá odpovûì a pokud ji ãlovûk chce dát je vÏdy v dal‰ím
poku‰ení laciného fie‰ení.
Církev udûlala dobfie, Ïe ãtení o poku‰ení na pou‰ti dala na zaãátek postního
období. I kdyÏ je to relativnû krátké období, které se konãí Velk˘m Pátkem, po
kterém následuje slavné vzkfií‰ení. V biblickém textu mezi tûmito mezníky je
prakticky celá zvûst evangelia.
V Matou‰ovû evangeliu následuje od 5. do 7. kapitoly Kázání na hofie vãetnû
Blahoslavenství a Modlitby Pánû, kde máme dÛleÏitou prosbu: „Neuvoì nás v
poku‰ení.“ Nejen zde, v Kázání na hofie, ale prakticky v celém dal‰ím textu v‰ech
ãtyfi evangelií, je BoÏí solidarita s lkajícími a trpícími.
Na jedné stranû je tedy odmítnutí podílet se na bezpráví, pod klamnou záminkou,
Ïe víme, co je dobro a zlo a Ïe postavíme do stfiedu dûní nûjakého bÛÏka ãi
ãlovûka.
Na druhé stranû pfiiznání se k tûm, ktefií trpí, aÈ je to vinou spoleãnosti, nemoci
nebo pfiírodní katastrofy.
BoÏí stvofiitelské dílo, ãi dûjiny spásy mají v sobû dva základní elementy:
Stvofiitele a stvofiení. Nelze oddûlit jedno od druhého. Pokud stvofiení trpí, trpí s
ním na kfiíÏi i JeÏí‰ Kristus a poku‰ení spoãívá právû v tom, abychom se tomuto
utrpení vyhnuli, abychom se vyhnuli solidaritû s trpícími.
Poku‰ení, které bylo pro JeÏí‰e Krista asi nejvût‰í v okamÏiku, kdy ho pfii‰li
Ïoldnéfii zatknout.
Kdyby se vyhnul cestû kfiíÏe, zneváÏil by v‰e, co sv˘m Ïivotem tvrdil. Tím, Ïe
tuto cestu pfiijal, nastoupil i cestu ke vzkfií‰ení, které oslavujeme o Velikonocích,
ke kter˘m smûfiujeme.
A Ïe to není cesta jednoduchá, to má naznaãit i postní období, v kterém nyní jsme.
(Úryvek z kázání 20.3.2011 v âeskoslovenském bapt. sboru v Torontu)

abe
***

MÛj pfiítel Raguel se kdysi zamiloval do Mexiãanky s exotick˘m jménem Marta Eugenia Luna Ledesma,
která studovala na DAMU u profesora EvÏena Sokolovského, kter˘ se proslavil fiadou tendenãních seriálÛ
v âeskoslovenské televizi. Zfiejmû byl Raguel ‰varn˘ chlapec a jednou jsem se mohl na vlastní oãi
pfiesvûdãit, Ïe ho Marta skuteãnû miluje. Mûla totiÏ v divadle Disk premiéru antického dramatu Elektra.
Raguel sedûl na balkónû a jakmile zhasla svûtla a rozsvítilo se na jevi‰ti, usnul spánkem spravedlivého,
coÏ se stalo nejednou i mnû. O pfiestávce pfii‰la jeho nastávající za námi, aby zjistila jak se to Raguelovi
líbi. Nalezla ho, jak v klidu pochrupuje v divadelním lóÏi. Starostlivû se obrátila na mne a poprosila: „AÏ
bude‰ odcházet, nezapomeÀ vzbudit Rajíãka!“

Po ãase se Marta Eugenia vrátila do Mexika a Raguel osamûl. Letenka z Prahy do Mexika nebyla
nejlevnûj‰í a sehnat na ní nebylo nejsnaz‰í, ale láska hory pfiená‰í a Raguel zaãal pracovat v nymburském
krematoriu. Od té doby tvrdil: „KaÏd˘ den ãerstvá kvûtina na stÛl.“ JenÏe problém byl v tom, Ïe kdyÏ
rozÏhavil horkou linku mezi Nymburkem a Mexicem City stálo to pomalu stejnû penûz, jako letenka. A tak
Raguel pracoval a Marta Eugenia Luna Ledesma pokraãovala ve své kariéfie, která vyvrcholila slavn˘m
seriálem Esmeralda, kter˘ trhal v‰ecky divácké rekordy na v‰ech komerãních televizních stanicích. Inu asi
se nûco od slavného reÏiséra nauãila.

Na horkou linku Mexiko City-Nymburk jsem si vzpomnûl, kdykoliv jsem vidûl nûjaké neuvûfiitelné spojení.
Stejnû absurdní mnû pfiipadal rychlík Milovice-Moskva urãen˘ okupaãním vojákÛm a jejich rodinám.

Vysvûtlení pro taková spojení se najde vÏdycky. Pamatuji se, jak jsem letûl z islandského Keflavíku do
New Yorku a jak jsem pustil k oknu nûjakého kluka a vidûla to krásná blonìatá islandská letu‰ka a tak jí
to dojalo, Ïe mi pfiinesla extra koÀak.

Letos jsem pro zmûnu vidûl ve Florencii letadlo do rumunského Teme‰váru. I to bylo pro mne záhadou,
kdo pouÏívá této pravidelné linky, ale spokojil jsem se s odpovûdí, Ïe jsou nûkteré vûci mezi nebem a zemí,
které jsou nad moje pochopení. Nûkdy to mohou b˘t i rÛzná letadla.

JiÏ del‰í dobu se prosl˘chá, Ïe bude létat opût pfiímé spojení z Toronta do Prahy. Je to podobnû jako s
rádiem Jerevan. Koneãnû nová linka byla minul˘ t˘den pfiedstavena vefiejnosti ale není to z Toronta, ale
z Hamiltonu.

I název spoleãnosti je jaksi matoucí Air Italia Polska. Provozuje tfii spojení do stfiední Evropy z Hamiltonu.
Kromû Prahy bude Boeing 767 létat do Krakova a Budape‰ti. Provoz zaãíná 27. kvûtna 2011 a konãí 21.
záfií 2011. Letadlo pojme kolem 250 pasaÏérÛ a cena letenky do Prahy je 799 dolarÛ plus 285 dolarÛ daÀ.
âili 1084 dolarÛ celkem. V˘hodou je, Ïe mÛÏete za padesát dolarÛ parkovat pfiímo na leti‰ti.

JestliÏe letíte opaãn˘m smûrem z Prahy do Hamiltonu, tak je to je‰tû levnûj‰í. Pokud byste letûli z Toronta
9. ãervence do Prahy a 30. ãervence zpût, tak jsem nalezl nejlevnûj‰í spojení s Jet Airways do Bruselu
a pak s âSA do Prahy celkovû za 1395 kanadsk˘ch dolarÛ, ale s KLM pfies Amsterodam je to jiÏ 1636
dolarÛ. A to je pro ãtyfiãlennou rodinu dvoutisícov˘ rozdíl. Pfii tom na leti‰tû do Hamiltonu mÛÏete dojet
autem nechat ho zde a pak se opût vrátit zpátky, nasednout do auta odjet domÛ, coÏ je velmi v˘hodné pro
lidi, ktefií nejsou pfiímo z Toronta

MÛj pfiítel Raguel, aby vydûlal na cestu z Nymburka do Mexico City musel pracovat rok v krematoriu. Vy
se z Hamiltonu do Prahy mÛÏete dostat podstatnû levnûji.

Ale‰ Bfiezina
***

Ve ãtvrtek 31. bfiezna 2011 byla kanadské vefiejnosti na mezinárodním leti‰ti v Hamiltonu pfiedstavena nová
linka Hamilton-Praha. Za âeskou centrálu turistického ruchu promluvila Mirjana ·ebek-Heroldová (uprostfied),
která zároveÀ ukonãila své pÛsobení v torontské kanceláfii CzechTourism a pfiedala pochodeÀ do New Yorku
Michaele Claudino (vlevo). âesk˘ konzulát v Torontu zastupovala paní Eva Matou‰ková (vpravo).
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Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00.

Tel.: 416-439-0792

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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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Porady a ovûfiování dokladÛ po pfiedchozím zavolání

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

Toronto

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 a 169)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Kalendáfi

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.

7. 4. (ãt) 19:00
Kfiest ‰esti posledních cédéãek

 Antonína Kubálka
 Mascot Coffee House-267 Queen St. W.

***
8. 4. (pá) 20:00

Na náv‰teve bude Milan Markoviã
Golden Lion Restaurant & Bar
15 Canmotor Ave., Etobicoke

***
8. 4. (pá) 20:00

9.4. (so) 16:00 a 20:00
10. 4. (ne) 16:00
Oskar - komedie

Slovenská mladá scéna
The Annex Theatre, 736 Bathurst St.,

Toronto
***

10.4. (ne) 12:00
Oslavy 100 let trvání Sokola v Kanadû

Hala kostela sv. Václava
***

28. 4. (ãt) 19:30
Vzpomínka na Antonína Kubálka
Minirecital Karoliny Kubálkové

Kostel sv. Václava
***

30. 4. (so) 18:00
Ball Pologne

Le Royal Meridien King Edward Hotel
37 King Street East * Toronto

www.ballpologne.com
***

13. 5. (pá) 19:00
Koncert na památku A. Kubálka

v Lázních Jeseník
***

28. 5. (so)
Dûtské gymnastické závody

Sokol Toronto
***

We acknowledge the financial support of the Government

of Canada through Canada Periodical Fund (CPF)

for our publishing activities.

Rozvrh cviãení

Sokola Toronto
pro jaro 2011

Dûti (vûk 5-15 let): Sobota: 15:45-18:00
Cviãení v tûlocviãnû, venku: atletika v létû, lyÏování v zimû.

Cviãení rodiãÛ s dûtmi: Sobota: 16:00-17:00
Oba programy jsou v Steels West Gymnastic Club

601 Magnetic Drive, Unit 21
York (Dufferin Street & Steels Avenue West)

***
Îeny (od 16 let): Stfieda: 20:00-22:00: Gymnastika, aerobics, cviãení

***
MuÏi (od 16 let) Stfieda: 20:00-22:00:

Posilování na strojích, cviãení, sálové sporty
***

Volejbal (od 16 let): Pondûlí: 19:30-22:00
K dispozici jsou dvû tûlocviãny v George Harvey Institute

1700 Keele Street (Keele Street & Eglinton Ave. West)
***

SOKOL CANADA -
SOKOLSKÁ ÎUPA

KANADSKÁ
1911-2011

POJEëTE S NÁMI DO
CLEVELANDU

 NA XXVI. SLET
SOKOLA USA

Stfieda 29. ãervna
 - sobota 2. ãervence 2011
INDEPENDENCE, OHIO

(South Cleveland)
Budeme oslavovat 100 let Sokola Canada

V‰ichni jsou vítáni - urãitû si vyberete
program kterého se mÛÏete zúãastnit.

Stfieda 29. 6.
15:00 Basketbal

Veãer: Zahajovací ceremoniál
âtvrtek 30. 6.

Pfies den: Gymnastické soutûÏe, soutûÏe
zdatnosti, golfov˘ turnaj

Veãer: veãefie a spoleãenské události
Pátek 1. 7.

Pfies den: volejbalov˘ turnaj,
soutûÏe zdatnosti, kuÏelky

Veãer: Banket, kuÏelky, biliár, ohÀostroj
Sobota 2. 7.

Ráno: sletov˘ nácvik, soutûÏe
Vpodveãer: Slet

Veãer: Spoleãenské události
Sokol USA rovnûÏ pfiipravuje

autobusovou prohlídku mûstem
Cena autobusového zájezdu je 111 dolarÛ.

Maximální poãet: 56 lidí
Ubytování

v Hotelu Holiday INN Independnce
Pokoj pro ãtyfii lidi 100 dolarÛ za noc, vãetnû danû.

Datum autobusového zájezdu
se mÛÏe posunout podle potfieby.

Uzávûrka pfiihlá‰ek 30. dubna 2011.
Informace

Hana Jurásek: Tel.: 905/838-2541
e-mail: hanajurasek@yahoo.ca

Anna Janou‰: Tel.: 905/884-8211;
e-mail: anna.sokol@bell.net

***

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church);
BohosluÏby jsou ãtvrtou nedûli v mûsíci v
Slovenském evang. kostele aug. vyznání
sv. Pavla na 1424 Davenport Rd., Toronto.
Rev. Ján Banko. Tel.: 289/242-0635.
Internet: http://www.csbaptist.com/
17.4..2011 v 17:30: KáÏe: E. Bauer
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: V dubnu.
Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail 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: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. 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. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. 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: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836.  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.  NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17.4., 22.4.a
29.5. v 13 hod..
Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jifií Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
30. dubna 2011v 10 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 30. dubna 2011 v 17.
hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
1. kvûtna 2011 v 11 hodin
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Velikonoãní pondûlí 25.dubna 2011 v 15
hodin.
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Czech &Slovak Institutions

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.

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.

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773

Fax: (613) 748-0699

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

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982

luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul

Toronto, ON:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

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

Financial

1 CDN $ 17,86 Kã
1 EURO 24,53 Kã
1 US $ 17,32 Kã
âNB - 1. 4. 2011

Kursovní lístek
100 Kã 5,60 CDN $
1 CDN $ 17,85 Kã
1 EUR 1,37 CDN $
1 CND $ 0,73 EURO
1 US $ 0,96 CDN $
1 CND $ 1,04 US $

Universal Currency Converter - 2. 4. 2011

Zru‰eno
M

ísto Zd. Plecha

bude bass Jeoffrey  Sirett

Mimofiádné velikonoãní
bohosluÏby v Torontu

Lutheránsk˘ kostel sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto

Pátek 22. dubna v 10.45 s Veãefií Pánû.
Nedûle 24. dubna v 10:45 s Veãerí Pánû.

***
âeskoslovensk˘ bapt. sbor
v budovû kostela sv. Pavla

1424 Davenport Rd., Toronto
Nedûle 17. dubna  v 17:30, káÏe Edmund
Bauer

***
Rímsko-katolick˘ kostol

sv. Cyrila a Metoda
 5255 Thornwood Drive, Mississauga

Informace na www.slovakparish.ca
 nebo tel.: 905/712-1200.

Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto

âtvrtek   21. dubna:  Zelen˘ ãtvrtek - m‰e sv.
na památku Veãefie Pánû v 19.00 hod.
Pátek  22. dubna : Velk˘ pátek - kfiíÏová cesta
a Velkopáteãní obfiady v 15.00 hod.
Sobota 23. dubna:   Bílá sobota - Vigilie
Zmrtv˘chvstání Pánû, Ïehnání pokrmÛ v
20.00 hod.

Nedûle 24. dubna   Slavnost Zmrtv˘chvstání
Pánû, m‰e sv., Ïehnaní pokrmÛ 10.30 hod.

***
Luteránsk˘ kostel sv. Luká‰e
3200 Bayview Ave., Toronto
Nedûle 17. dubna ve 13 hod.
Pátek 22.dubna ve 13 hod.

***
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Translations

History

EVA
MESTICOVÁ

Certifikovaná
pfiekladatelka

emestic@hotmail.com

416/922-8786

Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-pátek:
10-13  a
15-19.

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

Integrated Medicine Clinic
Some of the medical services

we provide
Registered Massage Therapy

Craniosacral Therapy
Lymphatic Drainage (CDT)

Lymphoma Treatment
Hot Stone Massage

Low Level Intensity Laser
Naturopathic Medicine

Acupuncture
Chiropractic Treatments

Relationship Issues and Psychoterapy

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby

2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)

Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.ca

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ

KOMORA INC.

CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND

CULTURE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net
17.-23. 4. 2011

Poslední let Petra Ginze
V roce 2003 poslali z NASA do vesmíru
raketu s osmi ãleny t. zv. Columbia
Mission. V‰ichni ztratili Ïivot pfii pfiistávání.
Vãetnû izraelského ãlena této mise, Ilana
Ramona, kter˘ na palubu rakety vzal
kresbu krajiny na mûsíci, dílo
ãtrnáctiletého Petra Ginze. I tato kresba
vzala za své...
16. bfiezna 2011 byl v Lincolnovû Centru

v New Yorku promítán pro dvû stû
pozvan˘ch hostÛ dokumentární
animovan˘ film, The Last Flight of Petr
Ginz (Poslední let Petra Ginze). Film byl
vytvofien a prezentován Wake Forest
University. Jedním z fieãníkÛ, ktefií film
uvádûli, byla paní Tamar Zemah-Marom,
Petrova netefi, která na oslavu pfiiletûla z
Izraele.
Mezi 200 pozvan˘mi hosty byl torontsk˘

John Freund, kter˘ své kouzelné dûtství
v âesk˘ch Budûjovicích i hofiká léta v
nacistick˘ch koncentracích popsal ve
vysoce cenûné knize vzpomínek Spring’s
End - Konec jara  (vy‰la anglicky a
francouzsky v edici Azrieli). Prvním z
tûch táborÛ byl Terezín, kde John poznal
nejen Petra Ginze, ale i Karla Anãerleho,
kter˘ pozdûji osmnáct let stál v ãele - jako
umûleck˘ fieditel - âeskoslovenského
filharmonického orchestru a od roku 1968
do své smrti v roce 1973, fiídil Torontsk˘
symfonick˘ orchestr.
 Petr Ginz byl praÏsk˘ rodák (narodil se

v roce v 1928). V fiíjnu 1942 byl vyzván,
aby se dostavil do oblasti v blízkosti
letenského leti‰tû, kde se ‘shromaÏìovaly
obûti, urãené k dopravû do Terezína”.
Doprovázel ho jeho otec Ota, kterého do
Terezína dopravili aÏ 14. kvûtna 1945.
Ota Ginz byl z celé své rozsáhlé rodiny
jedin˘, kdo válku pfieÏil: “Do‰li jsme spolu
k místu, kam bylo dovoleno prÛvodcÛm
se pfiiblíÏit, pfiitiskl jsem na‰eho Petra k
sobû, políbili jsme se a Petr zmizel v
bránû. Jak jsem se dostal domÛ, nevím.”
V Terezínû se Petr seznámil s ãesk˘mi

ãetníky, ktefií tam konali sluÏbu a nûkolik
z nich se nabídlo, Ïe jeho dopisy doruãí v
Praze jeho rodiãÛm. Dovedl si získat
pfiátelství v‰ude. Vedoucí dûtského
domova, ve kterém Petr bydlil, ho v
jednom dopise popsal jako okrasu na‰eho
domova. A v jiné zprávû napsal: O Petrovi
Vám mohu hlásit jen v‰e dobré. Je to
skvostn˘ chlapec.
 Bylo hlavnû Petrovou zásluhou, Ïe po

dva roky kaÏd˘ pátek v Terezínu vy‰lo
dal‰í ãíslo ãasopisu Vedem. (Terezín byl
místem, kde bylo lecos dovoleno. Nacisté

tam totiÏ vodili zahraniãní novináfie, aby
ukázali, Ïe koncentráky jsou vlastnû
docela humánní instituce). Do Vedem
sám ãasto pfiispíval, nûkdy napsal celé
ãíslo, pod rÛzn˘mi jmény, sám. “âasopis
byl pro Petra vûcí osobní cti. Vûnoval mu
v‰echen svÛj voln˘ ãas; cel˘ t˘den, den
po dni, pracoval na novém ãísle. A byla to
opravdu nesmírná dfiina, zvlá‰È kdyÏ pak
s pomocí dobrovolníkÛ. a to byl myslím
jedin˘ Kurt Kotouã - pfiepisovali ve‰keré
pfiíspûvky ruãnû. (Zdenûk Ornest v knize
Je mojí vlastí hradba Ghett? st..64),

Zápis v terezínském deníku Petrovy
mlad‰í sestry Evy (v téÏe knize, st. 72) -
“27. záfií, 1944: Tak Petr a Pavel (Pavel
byl Evin a PetrÛv o rok star‰í bratranec)
jsou v transportû... KdyÏ jsem se
dozvûdûla, Ïe Petr je v tom, udûlalo se mi
úplnû ‰patnû... Mají pr˘ jet nûkam k
DráÏìanÛm, mám ohromn˘ strach, aby
se tam nebombardovalo a aby se klukÛm
nic nestalo. Maminko a tatínku, moc se
mi st˘ská, teì hlavnû, kdyÏ mi moje
jediná opora odjede. Kdo ví, zda se je‰tû
jednou v‰ichni sejdeme...”
Ze vzpomínek Petrovy matky, Mirjam,

která nepocházela z Ïidovského prostfiedí
(v téÏe knize, st. 76); KdyÏ jsem se
...dozvûdûla, Ïe byl Petr z Terezína
odvezen, padla na mne smrtelná mdloba.
Cítila jsem, Ïe se stalo nûco hrozného.

To nám bylo potvrzeno teprve o deset let
pozdûji - Jehuda Bacon, kter˘ ode‰el
stejn˘m transportem jako Petr z Terezína
do Osvûtimi, nám povûdûl, Ïe na
osvûtimském nádraÏí, hned jak dojeli,
tfiídili vûznû na dvû strany. Napravo a
nalevo. Ti nalevo ‰li do plynu. Tou cestou
vidûl jít Petra. Ty, o nûmÏ fiíkají, Ïe jsi
milosrdn˘, jak jsi to mohl dopustit!
KdyÏ byl v plynové komofie zavraÏdûn,

bylo Petrovi, básníku, romanopisci a
malífii,16 let. Zachovala se po nûm fiada
básní, ãtyfii romány a fiada kreseb. Mnohé
z básní a kreseb byly reprodukovány v
knize Je mojí vlastí hradba ghett? Je to
kniha básní, próz a kreseb terezínsk˘ch
dûtí, ãasto poprvé zvefiejnûn˘ch na
stránkách ãasopisu Vedem, dva roky
redigovaném a ãasto i psaném, Petrem
Ginzem. V poslední vûtû svého úvodu
Václav Havel o knize napsal: Je to
dÛstojné pfiipomenutí hodnot,
pfiekonávajících ãas, smrt a zmar.
Ale na mne je‰tû silnûji zapÛsobila jiná

vûta Havlova úvodu Kolik z tûch
tehdej‰ích dûtsk˘ch autorÛ, kdyby se
doÏili, mohlo obohatit svût, kolik básníkÛ
podává v této knize dÛkaz o svém zrození.
Kolik z nich mohlo b˘t pokraãovateli
onoho nádherného praÏského kulturního
milieu mezi dvûma svûtov˘mi válkami, v
nûmÏ ãeské, Ïidovské a nûmecké kulturní
proudy se nenapodobitelnû mísily.
Poslední slovo v této ãrtû právem patfií

chlapeckému básníku Petru Ginzovi, jeho
Vzpomínce na Prahu:
Jak dlouho jiÏ je tomu
co vidûl jsem naposled
slunce zapadat za Petfiínem.
Tu Prahu líbal uslzen˘ hled,
kdyÏ halila se veãerním stínem.
Jak dlouho nezalehl v mÛj sluch
líbezn˘ ‰umot jezu Vltavy?
Dávno uÏ Václaváku ruch
zapomenut vytratil se z hlavy.

Ta neznámá praÏská zákoutí,
ve stínu jatek a slep˘ch stok,
jak tûm se vede? Sotva se pro mne

zarmoutí
tak, jak já pro nû.- Je tomu témûfi rok.

JiÏ skoro rok dfiepím v ‰eredné dífie
místo tv˘ch krás jen pár ulic mám.
Jak v kleci zajaté zvífie.
Praho, kamenná pohádko, vzpomínám.

Josef âermák
 ***
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Transcom Transport
s radostí oznamuje,
Ïe se spojil s t˘mem

aby vám slouÏil lépe!

Nyní na‰e sluÏby smûfiují
nejen do v˘chodní Evropy,

ale do celého svût!

Stejní lidé Dana, Jamie, Eva,
Michal a Viktor

spolu s dal‰ími kolegy
vyhoví va‰im poÏadavkÛm

a ãekají pouze na va‰e zavolání.
A ov‰em Jerry zÛstane konzultantem!

Volejte (905) 362-1111
a chtûjte nûkoho z nás!

Ve ãtvrtek 28. dubna 2011 v 19:30
se koná v kostele u svatého Václava

Memorial for Antonín Kubálek. V minirecitálu vystoupí Karolína
Kubálková. O vzpomínky se podûlí Walter Buczynski, Scott Belyea a

Patricia Kubálek.
***

Koncert In Memoriam Antonín Kubálek
V pátek 13. 5. 2011 v 19 hodin

 Kongresov˘ sál Priessnitzov˘ch léãebn˘ch lázní a.s. Jeseník - láznû
Pofiadatel koncertu: Priessnitzovy léãebné láznû, a.s.,

Partner : Melodia Art Management
Zá‰titu pfievzali: Její excelence J. E. Valerie Raymond, velvyslankynû
Kanady v âeské republice a Ing. Cyril Svozil, generální fieditel Fenix

Group a.s.
Úãinkují: Karolína Kubálek - klavír (Kanada), Mario Zhang -tenor

(Kanada) a David Schmied- klavír (âeská republika, t.ã. ·v˘carsko).
PrÛvodní slovo prof. Alena Truneãková. Simultální pfieklad Pavlina
Rawlings. Program koncertu: Janáãek, Suk, Chopin, Rachmaninov,

Donizetti, Puccini, Curtis, Leoncavallo. Osobní úãast pfiislíbil mistr Josef
Suk s chotí.

***

Nûco o koncertû v Jeseníku
O klavírních kurzech ve Zlat˘ch horách jsme
jsme psali v dobû jejich konání. DÛleÏité bylo i
jejich financování. Vût‰inou to byly vlastní
zdroje, pfiesto bylo nutné získat dal‰í, které by
pokryly náklady spojené s reklamou, ubytováním
a stravou lektorÛ a dal‰ími nutn˘mi v˘daji,
kter˘ch nebylo opravdu málo.
Na financování prvního roãníku se nakonec

podílelo více institucí. ZU· obdrÏela prostfiedky
od vedení Mûsta Zlaté Hory a od SdruÏení mûst
a obcí Jesenicka. Nás podpofiil Olomouck˘ kraj,
spoleãnosti Fenix Group, ¤etûzárna âeská Ves
a velvyslanectví Kanady v âR.
Na pfiání Antonína Kubálka jsem tehdy jako

druhého lektora oslovila prof. ZdeÀka Hnáta,
kter˘ byl jeho letit˘m pfiítelem a jenÏ na‰i nabídku
pfiijal.
První roãník kurzÛ zahájil bravurním zpÛsobem

jeden z nejtalentovanûj‰ích pianistÛ souãasné
doby Ladislav DoleÏel (v leto‰ním roce se úãastní
Mezinárodní soutûÏe PraÏské jaro 2011).
Zúãastnilo se ho tfiináct mlad˘ch umûlcÛ, mezi

nimiÏ byly dvû cizinky, jedna Slovenka a jedna
Litevka Birute BiÏeviãiute, která si ze Zlat˘ch
Hor odvezla ocenûní nejlep‰ího úãastníka s
právem bezplatné úãasti na kurzech 2004.
Pianistu, jehoÏ jméno nesly kurzy doprovodila

do na‰eho regionu jeho Ïena Patricie, která se
sice zdrÏela jen pár dnÛ, ale pfii‰la s nápadem pro
dal‰í roãníky kurzÛ. Navrhla, aby na kurzech
vyuãovala anglickou konverzaci. S tím, Ïe by se
jich úãastnila také Kubálkov˘ch dcera, která
zdûdila pianistick˘ talent po svém otci. Antonín
Kubálek za v˘uku nepoÏadovala honoráfi, jen,
aby celé rodinû byly hrazeny v‰echny náklady
poãínaje letenkami a jejich pobytem na kurzech.
Nicménû neb˘t toho, Ïe Jeseník na sklonku

roku 2002 odmítl poskytnout zázemí kurzÛm,
tak by se asi nikdy nerealizoval nápad koncertÛ
na Poutním místû Panny Marie Pomocné u
Zlat˘ch Hor. Tento rok to uÏ bude po deváté, co
se zde sejdou milovníci váÏné hudby, aby svou
úãastí podpofiili záchranu kostela sv. Jana Kfititele
v Horním Údolí u Zlat˘ch Hor. Poprvé se tak
stalo právû v prÛbûhu prvního roãníku kurzÛ a
za klavírem, nebyl nikdo jin˘ neÏ-li Antonín
Kubálek.
V prÛbûhu osmi let vystoupilo na tûchto

koncertech na dvacet úãinkujících a mj. také
tenor Mario Zhang, kterého usly‰íme 13.5. 2011
v Kongresovém sále na koncertu vûnovaném
památce pianisty Kubálka.
Aby jméno pianisty neupadlo v zapomnûní,

vymyslela jsem voln˘ cyklus koncertÛ
Pfiedstavujeme absolventy Interpretaãních kurzÛ
Antonína Kubálka a jejich hosty. Vzhledem k
tomu, Ïe je to projekt, jeÏ není pfiíli‰ dotován,
nemohl se ho zatím zúãastnit ani jeden ze
zahraniãních úãastníkÛ kurzÛ. Nicménû k jeho

stál˘m podporovatelÛm patfií Olomouck˘ kraj,
Campanula spol. s r.o. a ¤etûzárna âeská Ves
a.s. Letos to bude pát˘ rok, kdy své hosty
pfiedstavuje Richard Pohl, kter˘ nejenom, Ïe se
podílel na organizaci kurzÛ, ale pro nûhoÏ byl
Antonín Kubálek vzorem. Jeho zvratÛ pln˘ Ïivot
ho natolik zaujal, Ïe se stal pfiedmûtem jeho
absolventské práce na Státní konzervatofii v
Brnû.
V jednom jsem mûla jasno, Ïe má-li to b˘t

POCTA, pak to musí b˘t v˘jimeãn˘ koncert se
v‰ím v‰udy. Nápad je jedna vûc a realizace
druhá. TakÏe pouãena v‰ím, co jsem prodûlala,
oslovila jsem nejprve Cyrila Svozila, generálního
fieditele Fenix Group a.s., poté Priessnitzovy
léãebné láznû a.s. a velvyslanectví Kanady v âR
a zaãala domlouvat konkrétní podobu koncertu
In Memoriam Antonín Kubálek. Termín se
odvíjel od plánované náv‰tûvy Patricie a
Karolíny na Jesenicku, která se pfiipravovala v
polovinû kvûtna.
Na cestû k na‰emu cíli sehrála opût svou

v˘znamnou roli náhoda. Priessnitzovy léãebné
láznû otevírají 13. 5. 2011 novou sezónu, tedy
právû v dobû, kdy se Patricie s Karolínou chystají
k náv‰tûvû Jesenicka a Zlatohorska.
Zajímavá byla reakce kanadské velvyslankynû,

která si nesmírnû cení osobnosti tohoto
kanadského pianisty a proto se chtûla osobnû
slavnostního veãera zúãastnit. BohuÏel termín
koncertu zasahuje do její plánované náv‰tûvy
Kanady. Posunout slavnostní zahájení bylo
nemoÏné. Mohl by se sice uskuteãnit sólo
koncert, ale vzhledem k tomu, Ïe slavnostní
otvírání nové lázeÀské sezóny má u nás tradici,
byla by ‰koda nespojit poctu pianistovi, jehoÏ
jméno právû k na‰emu regionu patfií, s tímto
aktem. Nehledû k tomu, Ïe v Priesnitzov˘ch
léãebn˘ch lázních se odehrává vût‰ina koncertÛ,
které jsou souãástí cyklu pfiipomínajícího kurzy
na Zlatohorsku.
O tom, Ïe chystáme tuto akci jsem informovala

i Mistra Josefa Suka, kter˘ byl letit˘m pfiítelem
Antonína Kubálka.
Do programu pobytu Pat a Karolíny bude kromû

úãasti a vystoupení nadané pianistovy dcery na
koncertu 13.5. také patfiit exkluzivní interview
pro âesk˘ rozhlas Olomouc a pfiijetí starostkou
mûsta Jeseník. V sobotu 14.5. se zúãastní
slavnostního otevfiení Balneoparku, kterému
poÏehná Arcibiskup olomouck˘ a metropolita
moravsk˘ mons. Jan Graubner, poté plánujeme
v Zrcadlovém sále talk show s na‰imi hosty
proloÏené hrou na klavír. Pfiesnûj‰í informace
najdete postupnû na na‰ich stránkách
www.kubalekpianocourses.com a
www.melodiaart.com.
V nedûli 15. kvûtna se na poutním místû Panny

Marie Pomocné u Zlat˘ch Hor uskuteãní v 15

hodin zádu‰ní m‰e za zesnulého Antonína
Kubálka, jenÏ na tomto místû nûkolikrát
úãinkoval.
A nyní ke koncertu In Memoriam Antonín

Kubálek, na nûmÏ se kromû ‰estnáctileté
Karolíny, která zdûdila nadání po svém otci,
pfiedstaví tenor Mario Zhang a pianista David
Schmied. Hosty koncertu pozdraví a to v ãe‰tinû
Patricie Kubálková. Koncertu se pravdûpodobnû
zúãastní také Rada velvyslanectví Kanady v
âeské republice.
Milí ãtenáfii, rozhodnete-li se i pfies tu dálku

pfiijet, pak mÛÏete spojit pfiíjemné s uÏiteãn˘m.
Priessnitzovy léãebné láznû a.s. vám poskytnou
sluÏby na ‰piãkové úrovni. Staãí se jen vãas
obrátit na obchodní fieditelku spoleãnosti Ing.
Ladu Malíkovou.

Jarmila Pohlová
***

Na‰e internetové
stránky

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

www.kalendar.zpravy.ca

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

6. 3. 2011 ve 14:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

28. 4. 2011
Uzávûrka:
21. 4. 2011
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Jak jsem se jiÏ pfied ãasem zmínil, ná‰ nejlep‰í kanadsk˘
jazzov˘ houslista Ed Vokurka se chystal do Prahy, kam
byl pozván na t˘denní Mezinárodní Festival Mene
Tekel koncem února. Jeho úspû‰né turné se protáhlo
o pár t˘dnÛ, takÏe aÏ nyní se mi podafiilo získat tento
narychlo improvizovan˘ rozhovor.
LK: Tak Tû i s Tvojí paní zase vítám doma v

Kanadû. Zjistil jsem Ïe se Tvoje náv‰tûva doma
díky Tvé popularitû trochu protáhla.
EV: Ta koncertní “túra” v âR byla nad oãekávání

úspû‰ná, roz‰ífiená o nûkolik neplánovan˘ch aktivit, a
odezva u divákÛ ve vyprodan˘ch sálech byla opravdu
v˘teãná. Z pÛvodního mého plánovaného programu se
to neãekanû rozrostlo, a bûhem asi tfií t˘dnÛ jsem
absolvoval tfii vyprodané koncerty, ãtyfii zkou‰ky s
rozliãn˘mi hudebníky nûjaké novinové interview a
ãlánky, televizní vystoupení s extra hodinov˘m
rozhlasov˘m interview druh˘ den. Jedno dal‰í televizní
vystoupení jsem uÏ musel z nedostatku ãasu odmítnout.
LK: Jaké má‰ záÏitky z leto‰ního Festivalu, co na

Tebe zapÛsobilo nejvíc?
EV: Co mne velice potû‰ilo, Ïe nad zahajovacím

koncertem festivalu Mene Tekel pfievzala osobní zá‰titu
právû na‰e velvyslankynû Kanady v âeské republice,

její exellence, Madam Valerie Raymond. RovnûÏ i
vût‰ina stavu kanadské ambasády byla pfiítomna na
tomto reprezentaãním veãeru. Toto byl mÛj hlavní
zahajovací koncert se zpûvaãkou Janou Koubkovou,
která je zároveÀ “bandleader” svého kvarteta.
Premiérové vystoupení ojedinûlého koncertu “Jazzov˘
most pfies oceán” v Divadle U HasiãÛ uvedl ná‰ kanadsk˘
chargé d’affaires pan Alex McNiven.
LK: Ty jsi tam nûkolikrát vystupoval s Janou

Koubkovou, která je jedineãnou ãeskou jazzovou
zpûvaãkou, ãi první dámou ãeského jazzu, jaké
má‰ dojmy z této Va‰í spolupráce?
EV: Zpûvaãka Jana Koubková je tam opravdu velice

známá a respektovaná v oboru pfiednesu, jeÏ je typick˘
jen pro ní. Její kvartet se skládá z úÏasnû talentovan˘ch
hudebníkÛ té nejvy‰‰í moÏné kvality. Spolupráce mezi
mnou a Janou Koubkovou opravdu “klapla”, a diváci to
rozpoznali a dali nám to adekvátnû znát. Fanou‰ci
jazzu si nenechali ujít jak premiérov˘ koncert v Divadle
U HasiãÛ, tak i na‰e mimofiádné vystoupení v
legendárním jazzovém klubu Reduta.
LK: Celkem marnû jsem se po skonãení Festivalu

pídil v krajansk˘ch médiích po nûjak˘ch informacích
o Tvém úspûchu doma. Jak to sledovala ãeské
média?
EV: V Praze byla tedy publicita na úplnû opaãném

konci. Vypadá to, Ïe v‰echna moje vystoupení mûla
náleÏit˘ ohlas. Byl jsem jedním z hlavních úãastníku
této události, coÏ bylo vidût z velk˘ch plakátÛ jeÏ byly
poãetnû rozvû‰eny na v‰ech stanicích praÏského metra.
Jak jsem se jiÏ zmínil, v prÛbûhu velmi intenzivního a
ãasovû velmi vytíÏeného programu jsem zvládnul pár
interview pro noviny, rozhlas a televizi, coÏ se dá vidût
i z rÛzn˘ch záznamÛ na webov˘ch stránkách ãeské
televize.
LK: Nepochybuji o v˘sledku Tvé neoãekávané

úspû‰né úãasti v âesku, jak na Festivalu i na
dal‰ích vystoupeních. Má‰ je‰tû nûjaké dal‰í
pfiíjemné záÏitky z Prahy?
EV: Mám jich nûkolik. Jedna z velmi mil˘ch

pfiekvapiv˘ch událostí bylo na‰e soukromé pozvání
(mne a mé manÏelky Aginky) na ranní snídani a
dvouhodinov˘ rozhovor v residenci na‰í kanadské
velvyslankynû, Její Exelence, Madam Valerie Raymond.
Nebyla to v‰ak oficiální Ambasáda a úfiad pro vefiejnost
ve stfiedu Prahy, ale soukromá “jako zámek vypadající”
residence v luxusní ãtvrti v Praze (pozn: Zámeãek Na
Hadovce).
Dal‰í neãekaná bájeãná událost bylo pozvání nás

obou po ekumenické bohosluÏbû za popravené,
umuãené a zemfielé politické vûznû v katedrále sv. Víta,
na veãefii v úzkém kruhu asi patnácti hostÛ nejblíÏe
spjat˘ch s událostmi kolem festivalu, s primasem
ãesk˘m a arcibiskupem praÏsk˘m, Dominikem Dukou.
To byla opravdu velmi dÛstojná a pamûtihodná
závûreãná událost festivalu, kdy jsem mûl moÏnost si
promluvit s panem arcibiskupem, jeÏ je velice lidsk˘,
“down to earth” osobnost. Dal‰í nezapomenuteln˘
záÏitek toho zájezdu!
LK: Má‰ nyní po Tvém zájezdu nûjaké plány pro

nejbliÏ‰í budoucnost?
EV: Po té opravdu pracovnû intenzivní Praze si v prvé

fiadû rádi pojedeme na t˘den zalyÏovat do blízkého
Collingwoodu. Potom bude následovat odlet na “cestu
mého Ïivota”, totiÏ na plachtûní na 44 ft (13.4 m)
catamaranu s deseti podobn˘mi “námofiníky” na
Tahitsk˘ch ostrovech, ve francouzské Polynésii,
specificky v oblasti souostroví “Bora-Bora”. Mám sice
kapitánské zkou‰ky a licenci pro plachtûní, ale ne
takovou zku‰enost jako mají tfieba nûktefií jiní ãlenové
v˘pravy v plachtûní pfies oceán. Ale bez ohledu na to
jsem opravdu v maximálním oãekávání.
LK: Edo, díky moc za zajímav˘ rozhovor. Pfieji jak

dobré lyÏování tak i bezpeãné plachtûní v Pacifiku,
a smekám klobouk pfied Tv˘mi sportovními v˘kony,
na nûÏ nemá mnoho mlad‰ích. Jinak bych Ti chtûl
téÏ popfiát je‰tû dlouho pevné zdraví, energie, a
mnoho dal‰ích úspûchÛ do mnoha dal‰ích let.
Pozn: KdyÏ pÛjdete na http://uwall.tv/ tak zadejte

jméno Ed Vokurky ãi Jany Koubkové a hned si mÛÏete
vychutnat fiadu jejich video nahrávek.

Ladislav Kfiivánek - Montreal
***

Ed Vokurka po Mezinárodním Festivalu Mene Tekel 2011 v Praze
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TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.

Toronto, ON M6G 1M1
e-mail:

Tatratravel@hotmail.com
Vám ponúka

cestovanie
do celého sveta

Spolahlivo vybavíme!
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

OpoÏdûná zdravice: Jifií George Kargr - 75
Nûkdy pfied mûsícem se nás se‰la pûkná
fiádka. Po pravdû fieãeno, síÀ restaurace
v St. Jacobs byla obsazena do posledního
místeãka a v‰ichni jsme se  znamenitû a
nijak ti‰e bavili: bylo nás tolik a byli jsme
tak (samozfiejmû kultivovanû) hluãní, Ïe
jsem si vzpomnûl na MacharÛv ver‰: Vfie
aréna jak váza pfieplnûná. My jsme ov‰em
nepfii‰li na souboj gladiátorÛ s hladov˘mi
lvy, ale vzdát hold znamenitému a
skromnému ãlovûku, kter˘ se ve v˘borné
kondici doÏil 75 let. A zatím co jsme
pfiátelsky klábosili (já jsem se do St.
Jacobs - ponûvadÏ vzhledem k vûku a
v‰eobecné chudobû se z místa na místo
dopravuji tramvají a z Toronta do St.
Jacobs tramvaje nejezdí - dostal. Tak to
fieknu rovnou: byl jsem odkázán na milost
starostky torontské sokolské jednoty,
Hany Juráskové, aby mne sebou na
oslavu vzala. Náhodou byla milostivá
(nûkdy taky není) a vzala do své limuzíny
nejen mne, ale i sestru (sokolskou) Kvûtu
Trianovou, která sice nemá v˘mluvu ani
vûku, ani chudoby, ale se sestrou
starostkou do‰ly k závûru, Ïe není moÏné
tfii lidi fyzicky rozdûlit mezi dvû auta a
svojí limuzínu zaparkovala na parkovi‰ti
zámku (ano zámku) sestry starostkynû a
pak pfiijeli pro mne na stanici podzemky.
A jak jsme tak klábosili (oslavenec je‰tû

nepfii‰el), zaãali jsme se zab˘vat otázkou:
ví oslavenec o oslavû sv˘ch narozenin
nebo ne? Já jsem zastával názor (a já se
samozfiejmû nikdy nespletu), Ïe muÏe,
kterého  manÏelka okolo jeho narozenin

pozve na veãefii do restaurace, musí
napadnout, Ïe v restauraci na nûho bude
ãekat alespoÀ pût pfiátel (jejich poãet
ub˘vá kaÏd˘m mûsícem), zvûdav˘ch, jak
se se sv˘m dal‰ím rokem vyrovnal. Obû
dûvãata, kter˘m jsem dûlal spoleãníka,
tvrdila, Ïe manÏelka oslavence, Jana
(vÏdycky mi hroznû imponovalo, jak si
pofiád zdokonaluje svoji ãe‰tinu), je
ujistila, Ïe Jifií nemá sebemen‰í
podezfiení.  Tak jsem byl zvûdav, jak se
vybarví, aÏ vkroãí do místnosti plné pfiátel,
ktefií v‰ichni zaãnou divoce tleskat a
zaostfiil jsem svÛj orlí zrak na vstupní
dvefie. A vidíte (a to pfiiznávám dost
neochotnû) já se splet. On opravdu nic
takového neãekal! MoÏná si je‰tû
vzpomenete, Ïe na zaãátku tohoto
traktátu jsem Jifiího George Kargra popsal
jako skromného ãlovûka. Teì víte proã.
Aãkoliv Jifií  nás vidûl v‰ecky rád, bylo

jasné, Ïe nejvíc ho potû‰ilo, Ïe na jeho
oslavu z Toronta pfiijeli i Vlasta a Jan
Waldaufovi. A to tím spí‰, Ïe do
posledního okamÏiku nikdo nevûdûl, jest-
li Jan Waldauf, kter˘ se uÏ del‰í ãas pere
s rakovinou, bude schopn˘ pfiijít. Pfii‰el i
se svojí Ïenou Vlastou a oba tím Jifiímu
udûlali radost. A tím se dostávám k
oslavencovû Ïivotopisu.
Jifií Kargr - jak jsem se dozvûdûl od jeho

sestry, Vûry Holubcové, se narodil v malé
vesniãce Stfielice, blízko Litovle, 5. bfiezna
1936. Zdá se, Ïe Stfielice byly je‰tû men‰í
neÏ Skury, kde jsem se narodil já a domy
snad ani nemûly ãísla. Jifií se v Stfielicích

dlouho nezdrÏel - dva roky po narození,
v roce 1938 -  vyrazil s rodiãi  a sourozenci
do Kanady. V roce 1940  zakotvili na ‰est
let v Torontu. V Torontu nûjakou dobu Ïili
vedle rodiny Tichopádovy na ulici Euclid.
(Vûra si vzpomíná, Ïe ji Vlasta
Tichopádová - dnes Waldaufová -
houpala v koãárku), a pak se pfiestûhovali
do St. Jacobs, kde Ïijí podnes. Vlastnû
dnes uÏ jen Jifií a Vûra se sv˘mi rodinami..
Rodiãe a dva jejich bratfii zemfieli.
Jifií nav‰tûvoval Ryerson College (dnes

je to univerzita), kde studoval strojnictví a
návrháfiství. V letech 1961 aÏ 1963
pracoval v Nûmecku (v BMW), pak  v
dílnû svého otce v St. Jacobs. V roce
1968 se oÏenil a postavil novou dílnu.
Pozdûji pracoval v podniku Euclid v
Guelphu (zhotovovali tam velké stroje
pro hornick˘ prÛmysl, vût‰inou na v˘voz).
V posledních letech se vûnoval vlastním
projektÛm a nyní se moudfie vûnuje Janû
a sobû. A krajanskému Ïivotu, Sokolu a
âeskému a Slovenskému sdruÏení. A
skoro vÏdycky ho vidíte na ·ibfiinkách a
jin˘ch sokolsk˘ch podnicích v Torontû. A
málokdy vynechal pfiedstavení
torontského Nového divadla - kitchener‰tí
a st. jacob‰tí si obyãejnû najali autobus...
Dosud je junácky ‰tíhl˘, dosud je skromn˘
a obûtav˘, dosud jeho nejcennûj‰í mincí
je jeho slovo. Prostû ãlovûk, kterého byste
chtûli za kamaráda v dobách dobr˘ch i
zl˘ch.

Josef âermák
***
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Procviãím si hubu, klouby,
budeme mít v máji volby

„Tak budou federální volby volby!“ fiekla pani Firlová, zhnusená, protoÏe jsme se
je‰tû v pátek, v poledne a pár hodin pfied hlasováním o nedÛvûfie konzervativní
vládû v Parlamentû, sázeli na jistou prozíravost politikÛ v opozici.

Na co jsme sázeli? Na to, Ïe ãtvrté
federální volby za posledních sedm let
prostû nepfiicházejí v úvahu v kanadském
národû uvyklém a milujícím stabilitu
politického systému a solidnost sv˘ch
zvolen˘ch representantÛ nedávno, v roce
2008. Îe politici vidí, Ïe národ k volbám
nemá chuÈ.

A zm˘lili jsme se. Také jsme sázeli na
to, Ïe Ignatieff, vÛdce Oficiální opozice a
jeho poradci mají dost soudnosti na to
aby vidûli Ïe jejich slavn˘ vÛdce je bez
jakéhokoliv charismatu a v popularitû
bojuje se separatistou Duceppem o
poslední místo.

Men‰inová pravicová ãili konzervativní
vláda premiéra Harpera dvakrát obhájila
ve federálních volbách v˘sledky svého
vládnutí; dokonce jsem se nechal zmást,
Ïe men‰inová vláda, tedy taková, která
má z 308 ãlenÛ Parlamentu jen 144 ãlenÛ
a musí velmi opatrnû ‰lapat politickou
vodu, aby nebyla kdykoliv pfiehlasována
opozicí, je jak˘si ideální kanadsk˘ zpÛsob
vládnutí oním pfiísloveãn˘m zpÛsobem:
„Aby se vlk naÏral a koza zÛstala celá.“

„Za tûch pût let, ve kter˘ch se mlela
globální finaãní krize, neutrpûlo hanby ãi
krach kanadské bankovnictví, byly
zachraÀovány prÛmyslové podniky
pÛjãkami od vlády jen na nátlak USA v
automobilovém prÛmyslu a kanadsk˘
dolar se vy‰plhal na rovnost s americk˘m
dolarem, se Kanada vynofiila jako
nejsolidnûj‰í zemû z exkluzivního klubu
G8 a vedoucí ekonomick˘ motor pro ãleny
klubu vyspûl˘ch zemí G20. A co víc by si
kanadsk˘ obãan mohl pfiát, kdyÏ Ïije v
nejlep‰í a nejsolidnûj‰í a nej-
perspektivnûj‰í zemí na svûtû? UÏ nûkolik
t˘dnu hlaholila parlamentní opozice
vedená stranou liberální a podporovaná
socialisty, Ïe povalí vládu pfii hlasování o
rozpoãtu; tedy dfiíve neÏ rozpoãet byl v
úter˘ pfiedloÏen národu a je to rozpoãet
pozitivní, dá se fiici bezchybn˘, sestaven˘
v duchu, kaÏd˘ dostane nûco a neporoste
státní dluh.

Tento rozpoãet, kter˘ lze nazvat
umírnûn˘, opozice okamÏitû zamítla a v
páteãním hlasování povalila vládu,
fujtajksl.

KaÏd˘ zná zvefiejnûná ãísla, Ïe
organizace federálních voleb ko‰tuje 300
miliónÛ daÀové poplatníky, Ïe kaÏdá
strana jdoucí do ‰estit˘denní pfiedvolební
kampanû utratí kolem 20 miliónÛ na
prezentaci svého politického programu,
to jsou ãísla z minul˘ch voleb 2008, a
nikomu z opozice nepfii‰lo na mysl, Ïe
tento balík penûz se mohl vyuÏít jinak.

Ale to hlavní je, Ïe Kanaìané nechtûjí
‰est t˘dnÛ rétoriky a pfiedvolebních slibÛ.

Za sedm let pÛjdeme po ãtvrté volit
federální vládu; a to není kanadsk˘ zvyk
mûnit vládu jako ponoÏky, tedy ãasto,
protoÏe za 140 let kanadského
Parlamentu bylo 40 federálních voleb a
prÛmûrné trvání vlády je 3.5 roku; podle
zákona mÛÏe vláda vládnout pût let neÏ
musí vyhlásit federální volby.

V sobotu ráno premiér Harper rozpustil
Parlament a po konzultaci s guvernérem
Kanady urãili datum voleb na 2. kvûtna
2011 NovináfiÛm fiekl, Ïe tyto vynucené
volby povaÏuje za frivolní podnik v ãase,

kdy kanadská vláda má vládnout, a
namísto toho budou kandidáti do
Parlamentu kfiiÏovat Kanadu a loudit
sympatie od voliãÛ, aby byli zvolení a po
druhém májí se vrátili k vládnutí.

Dovolím si pfiedpovûì: vÛdce opozice a
liberální strany svou touhou vésti tuto
zemí k rÛÏov˘m zítfikÛm pfiedvedl lidem
takovou porci zpupnosti, Ïe v˘sledkem
voleb bude vût‰inová vláda konzervativcÛ
na dal‰ích pût let.

Osobnû Ïádnou kampaÀ nepotfiebuji,
budu volit konzervativce jako je volíme
od roku 1984, kdy jsem dostali kanadské
obãanství a právo volit; A nikdy jsme
nezalitovali.

RosÈa Firla - Sudbury
 ***

Mil˘ RosÈo,
jak jiÏ jsem fiekl nûkolikrát bráním se tomu

rozdûlovat strany na levici a pravici. Vede to ke
spoustû m˘tÛ. Napfiíklad, Ïe konzervativci ‰etfií
peníze, zatímco druhá strana je jen rozhazuje. Za
vlády liberálÛ mûla Kanada jedenáct let pfiebytek.
Pak pfii‰li konzervativci a krize a najednou jsme
opût v deficitu. KdyÏ pfied minul˘mi volbami
opozice krizi pfiedvídala, ministersk˘ pfiedseda
Harper se smál jako mûsíãek a tvrdil, Ïe nic
takového nepfiijde. Dále tvrdil, Ïe bude ‰etfiit
peníze daÀov˘ch poplatníkÛ, ale zachraÀoval z
nich automobilov˘ prÛmysl. Do‰lo k
rozpoãtovému schodku.  Dovoluji si oponovat,
Ïe v rozpoãtu je, Ïe se nebude zvy‰ovat kanadsk˘
dluh. V rozpoãtu je, Ïe se za pût let nebude
zvy‰ovat kanadsk˘ dluh a to je velk˘ rozdíl.
Nûjak po zku‰enostech z mládí na ty pûtiletky
nevûfiím. Toronto do pûti let vyhraje Stanley Cup
a ve ‰kolách mají teì pûtileté strategické plány.

Harper nemusel rozpustit parlament, ale mohl
vyjednávat, podobnû jako pfied léty Martin.
Neudûlal tak. JenÏe volby nejsou jen o ekonomice,
ale také o jin˘ch otázkách. Harper, kdykoliv to
bylo pro nûj nûco nepfiíznivé, pozastavil
parlament. Co mi v‰ak nejvíce na nûm vadí je, Ïe
je to politik, kter˘ nemá Ïádnou vizi o lidsk˘ch
právech nemluvû. Zatímco tfieba Mulroney se
dokázal velmi stateãnû postavit proti trestu smrti
a postarat se o propu‰tûní nevinû odsouzeného,
Harprovi konzervativci prosazují dvû miliardy
na nové kriminály. A to, co se dûlo vloni v ãervnu
pfii summitu G20 v Torontû mûlo skuteãnû velice
málo spoleãného s demokracií.

JelikoÏ jsem v âeskoslovensku z principu nikdy
nevolil, zde v Kanadû si rád kaÏdé volby
vychutnám a vÛbec mi nevadí, kdyÏ jsou ãastûji.
Zatím jsem volil rÛzné strany vãetnû
konzervativcÛ. V poslední dobû velice ãasto volím
Green Party a jak se v tûchto dnech ukazuje byli
to Zelení, ktefií mûli v˘hrady proti atomov˘m
elektrárnám, pfiesto byli vylouãeni z pfiedvolební
debaty v Kanadû, coÏ mi asi nejvíce vadí na
celém procesu.

Nepfii‰el jsem do Kanady, abych volil jednu
stranu a vymûnil volbu KSâ za volbu
konzervativcÛ. VÏdyÈ jeden z nejhor‰ích politikÛ
v Ontariu byl Harris, následky jeho vládnutí
pociÈujeme v Torontu dodnes.

V‰e nasvûdãuje tomu, Ïe konzervativci díky
pfiíznivé konstelaci hvûzd zvítûzí opût, ale
nemyslím si, Ïe to bude parlamentní vût‰ina a
nevidím ani velké v˘hody v tom, kdyÏ je vláda
silná, protoÏe taková vláda vÏdycky udûlá spoustu
lumpáren.

Jak jiÏ jsem nûkolikrát fiekl (a pouÏiji toho
tvého rozdûlení, které nemám rád), pravice ru‰í
programy, které fungují, levice vytváfií programy,
které nefungují.

S pozdravem a pfiáním v‰eho dobrého
Ale‰ Bfiezina

***
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MARIA GABÁNKOVÁ
vystavuje od 4. 5. do 30. 5

ve sloupovém sále
zrekonstruované budovy „Na Hradû“

v Hradci Králové

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

Murray - Pastel

Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r,  fiízek!

V nedûli, v pondûlí a ve stfiedu mÛÏete mít populární kfiidélka!
Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv

Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pfiímé fotbalové
 i hokejové pfienosy!

Na va‰i náv‰tûvu
na 781 Annette St. (kfiiÏovatka Jane St.) v Torontu

se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882

Potfiebujete koupit rodinn˘ domek v Torontu,
apartment na Floridû

nebo malou komÛrku v Praze?
Nevíte, jak na to?

Zavolejte:

Viera Kononenková
Mortgage Specialist

Royal Bank of Canada
T.416-857-0330
F. 905-823-6047

V˘stava Aleny
Foustkové

Od 2. - 27. dubna bude v Galerii Mûsta
Blanska k vidûní v˘stava s názvem Ocuì
pocuì autorky Aleny Foustkové, která se
koná pod zá‰titou Velvyslanectví Kanady v
Praze. V˘stava má dvû ãásti a navazuje na
zájem autorky o hledání souvislostí v oblasti
komunikace a médií, inspiruje se texty, znaky
a jejich v˘znamy ve vizuální rovinû. První
ãást je zamûfiena na rovinu v˘znamÛ ãárového

kódu a druhou ãást v˘stavy tvofií objekty s
tématikou knihy a textového znaku jako
nositele informací.

www.galerie.blansko.cz
Kanadská mozaika

vydává Kanadské velvyslanectví v Praze
***

Canadians Can Vote
by Mail

OTTAWA, ONTARIO—(Marketwire -
March 29, 2011) - Any Canadian elector can
vote by mail or in person at his or her local
Elections Canada office by special ballot.
Applications are available at
www.elections.ca <http://www.elections.ca/

> , by phone or in person at local Elections
Canada offices and Canadian diplomatic or
consular offices.
Applications must be received by Elections

Canada by 6:00 p.m. on April 26. Electors are
encouraged to fax their applications or take
them to a local Elections Canada office.
Once an application is approved, the elector

is issued a voting kit with full instructions
and a special ballot.
The ballot must be received at Elections

Canada in Ottawa no later than 6:00 p.m.
(Eastern Time) on election day. Electors
voting by special ballot in their own riding
must return the special ballot to their local
Elections Canada office before the polls close
locally.
“Canadians have the option of voting

anytime, from anywhere during an election
by using a mail-in ballot. You can pick up a
vote-by-mail kit at any local Elections Canada
office, request one by phone, or simply
download an application form from our Web
site,” says Chief Electoral Officer Marc
Mayrand.
www.elections.ca
 <http://www.elections.ca>

***

Support Czech Orphans
At Ball Pologne

The Beatles stayed in the beautiful Le Royal
Meridien King Edward Hotel when visiting
Toronto more than forty years ago. But that is
history! On Saturday, April 30th, it will be
Kerry Stratton and his Grand Salon Orchestra
ruling the Ballroom of the King Edward. The
black tie fundraiser, Ball Pologne “Without
Borders”, features great music, a superb
dinner, floor show and silent auction. But,
most importantly, thousands of charitable
dollars will find their way to orphans in the
Czech Republic, Poland and Slovakia.
Proceeds of the last year’s Ball Pologne went
to SOS Children’s Village in Chvalcov, Czech
Republic. Mgr. Cyril Malinak, Director of
the Village, summed it up: “It is a gratifying
feeling that the human solidarity exists despite
of distance, borders and oceans. Thanks to
the help of members of Czech community in
Toronto, our children can have ordinary joys
that most of us take for granted.”
To purchase tickets online please visit
www.polishorphans.com or
www.BallPologne.com

The Bohemian
vydává ãesk˘ konzulát v Torontu

***

Slovak House
Slovak Infocentre

8 Clarence Square,
Toronto

Otvoreno: Streda 15:00-
17:00

Tel.: 416/689-9889
E-mail:

info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org



10 April 7, 2011E-mail

mÛÏe takov˘ luxus (jin˘mi slovy okrádání mnoh˘mi)
dovolit.

Sliby a povídaní politikÛ o tom, jak ten kter˘ má ten
nejlep‰í úmysl jak u‰etfiit obãanovi pár stovek roãnû na
daních pfiipadá mi jako nepodafiená povídaãka v
porovnání s tûmi biliony, které Kanadu stojí v posledních
asi dvaceti letech zpÛsob provádûní imigrace a
multikulturalismu. Aã nezamûstnanost v tûchto dnech
není v Kanadû nijak malá, kvóta imigraãní a ona
uprchlická (v to nepoãítaje stovky doraziv‰í do Kanady
na lodích lidsk˘ch pa‰erákÛ) je tak vysoká, aÏ se nad
tím normální rozum zastavuje (roãnû minimum 250 000
plus mnoho tisíc uprchlíkÛ, v ne právû malé mífie
podvodníkÛ zneuÏívajících dneska pfiíli‰ znám˘, aÏ
neuvûfiitelnû liberální kanadsk˘ pfiístup).

Proã to ale pí‰i?
ProtoÏe ten z vedoucích stran usilujících o volební

vítûzství, jenÏ by se jen slovem zmínil o tom, Ïe zmûna
tûchto pomûrÛ byla by mnohonásobnû ekonomicky
prospû‰nûj‰í pro obãana neÏ jakkoli ‰tûdrá daÀová
úleva, takov˘ dobrák mocn˘mi rázy zatloukal by hfieb
do svojí politické rakviãky.

âtenáfie, kter˘ by si mohl myslet, Ïe si vym˘‰lím,
mohu odkázat na tûchto nûkolik z mnoha jin˘ch
zasvûcen˘ch knih, o nepodafiené imigraci a
multikulturalismu v Kanadû v poslední dvaceti letech,
pojednávajících: W.D Gairdner: The Trouble With
Canada, N. B issondath: Selling Ilusions, Ch. Campbell:
Betrayal and Deceit, L.Green: Mayday! Mayday! Tedy
jenom ty, které jsem sám ãetl.

Snad dosud stále nejpopulárnûj‰í kanadsk˘ politik P.
E. Trudeau poznamenal budoucnost a tváfi Kanady
dvakrát... a ne právû skvûle: Jeho dílem je Kanadsk˘
akt multikulturální (Canadian Multiculturalism Act) z
roku 1971 a Charta lidsk˘ch práv a svobod (Charter of
Human Rights and Freedoms) z roku 1982 ... v ní ale nic
o povinnostech. To by byly neÏádoucí sudiãky u kolébky
politické správnosti v této zemi.

Kanadská volební odysea
Na‰e kanadská vláda nedostala dÛvûru opoziãních
stran a padla. Budou volby zaãátkem kvûtna. O
dÛvodech této situace se nebudu rozepisovat. Více o
tom, co se teì, v období do dal‰ích voleb, bude dít. O
tom co budou politiãtí vedoucí slibovat, jak jeden druhého
napadat a pfiipomínat poklesky dávné ãí nedávné,
oprávnûné a nebo ne tak zcela oprávnûné.

Hodnû slov padne na téma daní, utrácení penûz kupfi.
na lep‰í vyzbrojení kanadské armády, více penûz na
vzdûlání a podobnû. Jak se zdá, dojde opût k televizní
debatû pfiedních politikÛ. V této chvíli se pfiedsedkynû
strany Zelen˘ch, nedostateãnou preferencí voliãÛ
nemající zastoupení v Parlamentû, doÏaduje úãasti na
debatû a pokud nebude pfiizvána, hrozí soudem.

 To ale jenom úvodem.
 Pokud jde o ekonomii, danû a finance vÛbec

nepochybnû jedním z hlavních témat, je zcela jasné, Ïe
nikdo z kandidátÛ kanadské existence nezmíní se ani
slovem o tom, jak by stát mohl u‰etfiit biliony dolarÛ,
sumu znaãnû vy‰‰í neÏ jakákoli mÛÏe b˘t daÀová úleva
obãanÛm. Jde totiÏ o cosi jako posvátnou krávu. O
horentní sumy, které stát vyplácí v posledních asi
dvaceti letech na nepodafienou imigraci a hlavnû na
pfiijímání tûch uprchlíkÛ, ktefií se velmi rychle ukáÏí jako
lháfii. NeÏ se to zjistí, na kaÏdém pfiípadû pracují ne
právû levní imigraãní právníci. Po dobu, neÏ dojde k
v˘sledku fie‰ení a oprávnûnosti statusu uprchlíka, coÏ,
jak praxe ukazuje b˘vá nûkolik let, dotyãn˘ nesmí
pracovat a Ïije na vcelku ‰tûdré podpofie, vãetnû
ve‰kerého zdravotního zaji‰tûní a i proti nepfiíznivému
rozhodnutí existuje moÏnost nejednoho odvolání a
protaÏení doby pobytu. To v‰e stojí veliké peníze, které
jsou vypláceny ze státní pokladny.

O této situaci existuje nejedna zasvûcená kniha a
fiada úvah, statistiky a nezvratná fakta. Je to velmi
smutné ãtení, které vede k údivu, jak si zemû stále je‰tû

Zde ãtenáfi se mÛÏe zeptat, zda autor náhodou také
není imigrant. Ano, je. Ale zvolil si Kanadu za druh˘
domov po okupaci domova pÛvodního a zapojil se co
nejrychleji do Ïivota domova nového. Nemá Ïádn˘
dluh, platí danû, nezavádí jinou kulturu a zvyklosti.
Letenku z Vídnû do Winnipegu uhradil v krátkém ãase.
Nestál kanadskou vládu ani cent. Îe teì pobírá penzi,
je neÏ dÛsledek vûku a dohody.

Pokud by se tedy ten ãi onen z dne‰ních kandidátÛ na
kfieslo v Parlamentu jen slovem zmínil o horentních
sumách, které zemi stojí v nelogicky vysoké mífie
pûstovaná imigrace a benevolence vÛãi podvodníkÛm,
ktefií se do zemû tak snadno dostávají, má mÛj hlas.

Takov˘ ale, jsem si jist, neexistuje...
Vladimír Cícha - Vancouver

***
Poznámka redaktora: Nejprve mi není jasné, proã autor
posílá tento pfiíspûvek do na‰ich etnick˘ch novin a nepo‰le
ho rovnou v angliãtinû do Vancouver Sun, ãi do jin˘ch
kanadsk˘ch novin. JestliÏe je multikulturalismus tak stra‰livû
‰patn˘, skomírající, kterému by mûla nová vláda dát ránu z
milosti a na‰e noviny by tím mûly zmizet z povrchu zemû, tak
proã do nich pí‰e. Proã tím takto nepfiímo podporuje korejskou
tiskárnu, která etnické noviny tiskne. Navíc netiskne pouze
na‰e noviny, ale kromû deníku Korea Times i fiadu dal‰ích
jinojazyãn˘ch publikací.
Podle statistik bylo pfiistûhovalectví do Kanady v roce 2009
následující:  Canada received 252,179 immigrants. The top
ten source countries were China (29,049), the Philippines
(27,277), India (26,122), the United States (9,723), the
United Kingdom (9,566), France (7,300), Pakistan (6,214),
Iran (6,065), South Korea (5,864), and Morocco (5,222). [3]
These countries were followed closely by Algeria (4,785),
United Arab Emirates (4,640), and Iraq (4,567) with Sri
Lanka, Colombia, and Germany each contributing over
4,000 immigrants. (Wikipedia)
Nemám k dispozici statistiky, ale vût‰ina pfiistûhovalcÛ z
âíny ãi JiÏní Koreje se velice rychle zapojuje do pracovního
procesu, o ãemÏ svûdãí mnoÏství obchÛdkÛ, které jsou
otevfiené od ranních hodin do pozdního veãera a dle mého
pozorování se jedná o lidi pracovitém a studenti ve ‰kolách
a na univerzitách dosahují nadprÛmûrn˘ch v˘sledkÛ, stejnû
jako âe‰i ãi Slováci po roce 1968. JelikoÏ kanadská populace
jak ukazuje pfiiloÏen˘ graf stárne, je nutné doplÀovat chybûjící
generaci lidmi v produktivním vûku.

Je známé, Ïe pokud se zemû uzavfie pfied imigrací, jak to
udûlala pfied ãasem Argentina, znamená to prudk˘ pokles
nejen Ïivotní úrovnû, ale i v celkovém kulturním rozhledu.

Ale‰ Bfiezina
***
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Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi
Pilsner Urquell a Czechvar!

K tomu jídlo po cel˘ den
Otevfieno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.

Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca

www.sinandredemption.com
***

E-mail

Pár poznámek k nepfiíjemn˘m daním a ãlánku pana Firly
DPH, ãili daÀ z pfiidané hodnoty se platí v âesku uÏ dost dlouho - obvykle si toho lidé nejsou ani moc
vûdomí, neb je zahrnuta v cenû. Teprve nedávno b˘vá nûkdy pod koneãnou cenou uvedena jako jak˘si
dodatek. Zv˘‰ení na 20% urguje EU zfiejmû se jedná o jakousi jednotnou daÀovou zátûÏ. Neplatí se
u v‰eho, je spoustu v˘jimek a sazeb. Ale pozor: od pfií‰tího roku má b˘t také pfiidaná k prodeji
nemovitostí; aÈ uÏ bytu ãi baráku. Má se jednat, pokud jsem to správné vyãetla, o 10% nav˘‰ení ceny:
takÏe v‰ichni, kdo si chcete v âesku nûjakou nemovitost koupit, si rad‰i rychleji pospû‰te.
No a teì k na‰ím kanadsk˘m GST (goods and services tax), PST (provinciál service tax) a HST

(harmonized sales tax):
PST existuje uÏ pro spoustu z nás vûãnost. Je podobná tomu, co je v americk˘ch státech a také v

Kanadû se li‰í od provincie k provincii. V r.1968, kdyÏ jsme pfii‰li do Kanady, byla v Manitobû 8%,
v Ontariu 7%. Tak jako se li‰í sazbou, tak také tím, naã je navr‰ená provincie od provincie. Tfieba v
Ontariu nebyla pfiidávána k sluÏbám, lékÛm, potravinám, obuvi do 30 dolarÛ atd. GST je celkem
novûj‰í vynález federální vlády, nejdfiíve 7%, teì 5%. Bylo nám vysvûtlováno, Ïe nebudeme pfiíli‰
postiÏení, neb nahradí v˘robní danû a rÛzná cla, takÏe tyto produkty budou levnûj‰í. Opût nebyla
pfiidávána k potravinám a lékÛm (plus dal‰ím v˘jimkám). PrÛmyslové v˘robky totiÏ podléhaly dost
vysoké daní 13.5%, navíc existovala dovozní a v˘vozní cla. Pracovala jsem tehdy v úãtárnû a mohu
potvrdit, Ïe to
byly sloÏité v˘poãty, doplÀované spoustou papírování. (Poãítaãové programy buì vÛbec je‰tû

nebyly, nebo byly velice z nynûj‰ího hlediska  primitivní).  Dovozní cla se pomalu zaãala odbourávat
a bylo tfieba nûco udûlat s vysok˘m zdanûním kanadského prÛmyslu. I vymyslili si na nás GST (a
zmizela 13.5% daÀ na prÛmyslové zboÏí). Abychom to je‰tû lépe spolkli, lidí s mal˘mi pfiíjmy ãi
penzemi mohou na svém daÀovém pfiiznání za‰krtnout kolonku o GST a je-li jejich pfiíjem opravdu
mal˘, mohou dostat nûkolikrát za rok GST rebate. No a aby nebylo dvojnásobné zdaÀování existuje
GST credit a GST debit. Podniky vyplní pfiíslu‰nou formu (mûsíãní ãi tfiímûsíãní) kde od vybraného
GST odeãtou zaplacené GST a vládû po‰lou rozdíl (podniãky, jejichÏ zisk je do $30 000 nemusí GST
vybírat).
No a teì HST existuje uÏ také del‰í dobu a záleÏí na provincii, adoptuje-li to. Celkem vût‰ina provincii

na v˘chod od Ontaria byla ãleny tohoto systému. Nové se pfiipojilo Ontario a BC.
Opût existuje spousta v˘jimek tato, v Ontariu 13% daÀ není napfi. na léky. Na nûco se poãítá stále jen

GST, na nûco (potraviny) nic, na vût‰inu v‰e.
Podrobnosti je moÏno najít na stránkách Internetu. Opût existuje HST credit a debit pro podniky (ne

jedince).
Jifiina Tziougras

***
Satellite nejsou noviny

Toronto: 20. 3. 2011
K ãlánku V. T. (10. bfiezna 2011 str. 11): Pokud autor nechce dvû poslední stránky ãíst, aÈ
je neãte! Ale aÈ mnû nezabraÀuje si je pfieãíst! Této totality jsme uÏ mûli (a máme) více neÏ
dost!
Jestli V. T. je vá‰ kamarád, tak nepotfiebujete nepfiítele! Satellite jsou jediné noviny,
ãtrnáctideník, pfiiná‰ející informace a rozhovory o sportu v ti‰tûné formû. Emajloví fanatici,
samozfiejmû nevûdí, jak˘ je literární poÏitek proãítat si nûkdy i opoÏdûnû zprávy. Kam ten
spûch? Chce to jakoby klid! Hlavnû zfiejmû pro V. T. Pokraãujte!

S úctou Milan B. Buãil
***

5. roãník Mezinarodního krajanského festivalu
v Praze

Generální konzulát âR v Torontu si dovoluje informovat krajanskou vefiejnost o
nadcházejícím jiÏ 5. roãníku Mezinárodního krajanského festivalu v Praze, kter˘
se bude konat ve dnech 25. - 28. srpna 2011.
Festival je organizován Obãansk˘m sdruÏením Sedm paprskÛ a bude zahájen ve
ãtvrtek 25. srpna v 10 hodin v Senátu Parlamentu âR a v následujících dnech
probûhnou pfiehlídky jednotliv˘ch  souborÛ na Staromûstském námûstí. Oficiální
zakonãení pak probûhne v nedûli 28. srpna prÛvodem úãastníkÛ z Toskánského
paláce na Hradãanské námûstí, kde se uskuteãní závûreãné vyhodnocení
nejúspû‰nûj‰ích souborÛ.
Pro v‰echny úãinkující bude zaji‰tûno ubytování a stravování zdarma. Pfiihlá‰ky
souborÛ k úãasti na festivale pfiijímá Festivalov˘ v˘bor nejpozdûji do 30.  dubna
2011 emailem a to buì na adrese vera.dousova@sevenrays.cz a nebo
veradous.praha@post.cz.
V pfiihlá‰ce je nutné uvést pfiesn˘ poãet ãlenÛ, jméno, adresu, telefonní i
elektronick˘ kontakt na vedoucího souboru, repertoár a poÏadavky na techniku.
Maximální poãet ãlenÛ souboru je 25 osob. V pfiípadû, Ïe by se jednalo o první
úãast va‰eho souboru na tomto festivalu, je nutné zaslat i informace o historii
souboru, jeho ãinnosti a repertoáru vãetnû fotografií pro potfieby propagace.
Dal‰í informace lze nalézt na webov˘ch stránkách festivalu
www.krajanskyfestival.eu, kde je k dispozici ke staÏení také Formuláfi pfiihlá‰ky.

Michaela Vaclavinek
Administrative Assistant/Events Coordinator

Consulate General of the Czech Republic
***
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863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

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!
Royal Le Page, Signature Realty

Independant owned and operated Brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268

www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

BEST VALUE!!!

HURRY!!
 SPRING AND SUMMER

AIRLINE TICKETS ON SALE

1221 YONGE STREET

(BY SUMMERHILL

SUBWAY STATION)

TORONTO, ON

M4T 2T8

Phone: 416-504-3800

  Toll free:1-800-825-7577

Heart of Europe Holidays:

416-504-6399

Fax: 416-363-2205
A GETAWAY THAT’S MORE

THAN JUST A HOLIDAY!!!

ADVENTURE TRAVEL

 - EXOTIC TRAVEL

LUXURIOUS TRAVEL

 - ROMANTIC TRAVEL

WE OFFER ALL!!!

TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE,

AIRLINE TICKETS

WWW.TICO.CA #1810380

NHL: Pro Andreje Sekeru, sezóna jen tak neskonãí
Pro ãtyfiiadvacetiletého obránce z Bojnice Andreje Sekeru, úterní v˘sledek moÏná zkomplikoval
situaci, ale rozhodnû to neznamená, Ïe by se pro nûj pfiiblíÏil konec sezóny. To, Ïe Buffalo
uhrálo v Torontu stejn˘ v˘sledek jako pfied ãtrnácti dny okomentoval Andrej Sekera takto:
AS: Nejen v˘sledek byl stejn˘, ale i hra byla velice podobná. Nehráli jsme to, co jsme si

Michal Neuvirth zazáfiil v nájezdech.
Teì se tû‰í na Stanley Cup

Brankáfi Michal Neuvirth vychytal v úterním duelu hokejové NHL v˘hru Washingtonu na ledû Toronta 3:2
v samostatn˘ch nájezdech. A po zápase byl ve stfiedu pozornosti nejen hostujících novináfiÛ. Zámofiské
novináfie mimo jiné zajímalo, zda pfiedpokládal, Ïe v‰ichni hráãi Toronta budou mífiit na lapaãku. To
Michal Neuvirth odmítl. Hlavnû se pr˘ obával Grabovského, kter˘ ho jiÏ dokázal jednou pfii samostatn˘ch
nájezdech pfiekonat.

pfiedstavovali. Nedafiilo se nám v první tfietinû,
pak to bylo vyrovnané, ale taková utkání se
tûÏko dotahují.
ABE: Nebyla pfiíãina v nediscipli-
novanosti? Tfii vylouãení v poslední
ãtvrthodinû, kdyÏ muÏstvo dotahuje, to je
pfiece jen trochu moc…
AS: Urãitû to k tomu pfiispûlo Hra v oslabení
bere sílu a navíc se sniÏuje pravdûpodobnost
zaútoãit.

podafií. I za nepfiíznivého stavu, jsme se snaÏili
v závûru útoãit v oslabení.
ABE: V leto‰ní sezónû tfii branky, dnes
jednadvacátá asistence, pokládáte se za
útoãného obránce nebo za defenzivního?
AS: Jsem nûkde mezi. KdyÏ je moÏnost
pomoci útoku, pomÛÏu mu, ale snaÏím se
hlavnû hrát dobfie v defenzívû. KdyÏ to se
dafií, mohou se objevit i pfiíleÏitosti v útoku.
ABE: Nejste jedin˘m slovensk˘m
obráncem v NHL. Mimo vás je zde vynikající
Zdeno Chára ãi ªuboír Vi‰Àovsk˘. Pokud
by Slovensko stavûlo na obranû, postaví
velice dobré muÏstvo…
AS: Urãitû by to bylo vynikající muÏstvo, ale
myslím si, Ïe i to muÏstvo, které bude letos na
Slovensku, bude velice dobré. KdyÏ je dobrá
parta, mÛÏe se podafiit v‰echno. Slovensko je
malá zemû, v‰ichni fanou‰ci jsou nedoãkaví,
je to vrchol zámofiského hokeje - Mistrovství
svûta. Bude tam neuvûfiitelná atmosféra.
ABE: Není v tom trochu dilema, hrát Stanley
Cup nebo MS?
AS: KdyÏ hraje ãlovûk NHL, tak je to Stanley
Cup, ale kdyÏ se to nepodafií, pak je to MS. V
takovém pfiípadû bych rád hrál o nûjakou
medaili.
ABE: Z toho vypl˘vá, Ïe pro vás sezóna i
pfies dne‰ní prohru pfiece jen tak rychle
neskonãí a tak pfieji hodnû úspûchÛ do
jejího zbytku…

***

ABE: V závûru jste ystfielil a zlomil pfii tom
hokejku. Jak moc bylo sloÏité rozhodnutí
zaãít bránit modrou ãáru bez ní?
AS: Pfii rozhodování je to zlomek vtefiiny.
Chybí dvû minuty do konce a není co ztratit,
kdyÏ si vûfiíte, Ïe to dokáÏete, tak se vám to

MN: Zápas hodnotím pozitivnû. Vyhrálo se a i ty
nájezdy nakonec vy‰ly. DÛleÏité dva body a zde v
Torontû je to vÏdy obtíÏné. Jsme rádi, Ïe jsme
Torontu ukonãili sezónu
ABE: Pro brankáfie to bylo nároãné utkání. Vy
jste vyslali 41 stfiel na branku, soupefi pouze 21.
Jak je tûÏké se v takovém zápase koncentrovat?
MN: Je to velice tûÏké, bûhem utkání nesmíte
myslet na nic jiného, protoÏe vás ledacos mÛÏe
pfiekvapit. Nûkdy je lehãí, kdyÏ na vás jde kolem
ãtyfiiceti stfiel. Dnes po ãtyfiiceti minutách jedenáct
stfiel, z toho dva góly. Chvílemi jsem si pfiipadal jako
kdyÏ na to koukám z hledi‰tû. I s tím se musí
brankáfi vyrovnat.
ABE: Jak se vlastnû cítíte ve Washingtonu?
MN: Velice dobfie, máme dobr˘ t˘m i nejlep‰ího
hokejistu na svûtû. K tomu i dobré fanou‰ky a
mûsto se mi také líbí.
ABE: UÏ se urãitû tû‰íte na play-off, je to tak?
MN: Tû‰ím se, zase se zaãne o nûco pofiádnû hrát.
KaÏdé utkání bude dÛleÏité. Bude se poãítat i kaÏdá
malá chybiãka. BohuÏel, vloni to nevy‰lo v prvním
kole, ale letos jsme lépe pfiipraveni. MuÏstvo posílilo.
Pfii‰lo pár veteránÛ.
ABE: Nejste jedin˘m ãesk˘m brankáfiem v NHL,
jste v kontaktu s Ondfiejem Pavelcem nebo
Tomá‰em Vokounem?
MN: Ondra je pouze o rok star‰í neÏ já, známe se
od dûtství. Chytal jsem proti nûmu od tfietí tfiídy. Po
kaÏdém utkání, kdyÏ proti sobû hrajeme, tak se
spolu bavíme. Tomá‰e tak dobfie neznám.
Pozdravíme se vÏdy pfied zápasem.

PlzeÀ uniká
V 22. kole hostilo poslední Ústí první PlzeÀ a
podle toho to také vypadalo. V poloãase vedli
hosté dvûma góly Bako‰e a jedním PetrÏely
3:0. V závûru pfiidali je‰tû po brance BystroÀ a
ëuri‰. Druhá Sparta zaváhal v Jablonci a
prohrála zde 1:2. Omluvou mÛÏe b˘t, Ïe ji
po‰kodil rozhodãí Hrube‰, kter˘ uznal
neregulerní druh˘ jabloneck˘ gól. Brno si
zkomplikovalo situaci prohrou doma s
Teplicemi. Vítûznou branku hostí vstfielil pût
minut pfied koncem Rosa. Slavia vãele se
ãtyfiicetilet˘m brankáfiem Vaniakem potvrdila,
Ïe má dobrou obranu, stfied hfii‰tû, ale stfielecky
se stále trápí a tak na ukazateli skóre bylo po
zápase s Hradcem 0:0. Stejnû se skonãily i
zápasy Liberec-Ostrava a Budûjovice-
Slovácko. Radovali se naopak Bohemians,
ktefií zdolali Pfiíbram 1:0 na jejím hfii‰ti. V souboji
o ãtvrté místo porazila Boleslav OIomouc 2:0.

***

Gambrinus liga
1. PlzeÀ 22 17 3 2 55:20 54
2. Sparta 22 15 1 6 35:14 46
3. Jablonec 22 13 4 5 45:21 43
4. Olomouc 22 11 5 6 39:18 38
5. Boleslav 22 10 7 5 38:26 37
6. Teplice 22 10 5 7 32:30 35
7. Bohemians 22 9 5 8 25:23 32
8. Liberec 22 7 6 9 28:27 27
9. Slavia 22 5 10 7 25:27 25
10. Hradec 22 6 7 9 17:29 25
11. Ostrava 22 6 5 11 20:31 23
12. Slovácko 22 6 5 11 21:35 23
13. Pfiíbram 22 5 7 10 13:23 22
14. Budûjovice 22 4 9 9 17:35 21
15. Brno 22 6 1 15 25:44 19
16. Ústí 22 3 6 13 16:48 15

CorgoÀ liga
Na Slovensku se hrálo 24. kolo: Ko‰ice-
Bystrica 2:1, Îilina-Slovan 0:0, Dubnica-
RuÏomberok 0:0, Pre‰ov-Senica 0:1, Zlaté
Moravce-Trnava 1:0 a Dunajská Streda-Nitra
1:2.

***

CorgoÀ liga
1. Senica 24 14 5 5 39:19 47
2. Îilina 24 12 10 2 43:20 46
3. Slovan 24 10 9 5 41:19 39
4. Trnava 24 9 9 6 29:19 36
5. Bystrica 24 10 6 8 29:21 36
6. Moravce 24 9 7 8 26:23 34
7. Nitra 24 8 5 11 20:38 29
8. D. Streda 24 7 7 10 21:25 28
9. Pre‰ov 24 7 5 12 17:29 26
10. RuÏomberok24 6 7 11 15:30 25
11. Ko‰ice 24 6 6 12 21:35 24
12. Dubnica 24 4 8 12 15:38 20

Kvalifikace ME
V utkání roku, jak byl oznaãován zápas v
Grenadû mezi mistry svûta ·panûlskem a
âeskem se ujali na‰i fotbalisté vedení v 29.
minutû Pla‰ilem, kter˘ poslal míã do pravého
dolního rohu Casillasovy branky. ·panûlé
v‰ak dokázali otoãit zápas dvûma góly Villy v
rozpûtí tfií minut v druhém poloãase.
Vyrovnávací gól byl po zemi, vítûzn˘ z penalty.
V druhém zápase skupiny I pak âe‰i porazili
v Budûjovicích Lichten‰tejnsko 2:0 (3. Baro‰,
70. Kadlec) a jsou na druhém místû o ‰est
bodÛ zpût za ·panûlskem. Slovensko zvítûzilo
ve skupinû B v Andofie tûsnû 1:0 a je s 10 body
tfietí, ale má stejnû bodÛ jako vedoucí Irsko a
druhé Rusko.

***

ABE: Kdo byl va‰im vzorem?
MN: VzorÛ jsem mûl hodnû. Hlavnû v‰ak to byli
Dominik Ha‰ek a Tomá‰ Vokoun.

Ale‰ Bfiezina, Satellite 1-416,Sport.cz
***

Hokejová play offs
V prvním semifinále leto‰ního play-offs zvítûzily
Vítkovice nad Pardubicemi 4:1 na zápasy..
Vítkovicím pfiálo ‰tûstí, kdyÏ v pfiedposledním utkání
zvítûzily 3:2 v prodlouÏení a v posledním zápase
3:2 po samostatn˘ch nájezdech (Jednotlivé zápasy:
4:0, 2:3 3:0, 3:2 a 3:2.) Je‰tû dramatiãtûj‰í byla
druhá série. Slavia jiÏ vedla nad Tfiincem 3:1 na
zápasy a v ‰estém utkání v druhé tfietinû o dvû
branky, ale nakonec tento zápas prohrála 3:5 a
celkovû 3:4 na zápasy. (Jednotlivé zápasy: 5:3, 2:3
- sn, 3:4 - pp, 0:4, 6:1, 5:3 a 5:2). Ve finále pak
porazil dvakrát Tfiinec Vítkovice 5:2 a 2:0.
Na Slovensku ve finále vyhrály Ko‰ice nad
Popradem doma dvakrát 3:1 a 3:0. V Popradû pak
zvítûzili domácí v prodlouÏení 2:1, ale v odvetû
zvítûzily Ko‰ice 6:1. Poprad má hrát v pfií‰tím roce
KHL.

***


