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Balbínova strana se nedostala do parlamentu Vladimír Mi‰ík a Jan Hrub˘ na Masaryktownu
Krátce po zveﬁejnûní v˘sledkÛ voleb
se pﬁíznivci Balbínovy poetické strany
rozhodli zaãít novou volební kampaÀ,
zatímco vítûzové ode‰li na vavﬁínová
loÏe a poraÏení se rozhodli zkoumat
pﬁíãinu neúspûchu. Problém je v tom,
Ïe nikdo neví, kdo vlastnû zvítûzil a kdo
prohrál. Balbínovû poetické stranû
chybûlo necel˘ch pût procent, aby se
dostala do parlamentu.
Vítûz byl znám jiÏ pﬁedem. Vítûzná
seskupení také. V pﬁípadû vítûzství
sociální demokracie se r˘sovala
propojení na koalici. Koalice zase
slibovala, Ïe s levicí v pﬁípadû volebního
úspûchu nepotáhne, ale Ïe by jí dûlalo
dobﬁe, kdyby Václav Klaus poslouÏil
jako ãimelík. A ten zase si brousil zuby
na velkou koalici, která by zajistila
koneãnû stabilitu pro klidnou,
systematickou a svûdomitou práci.
Jako vítûzové se cítí i komou‰i, kteﬁí
získali 220 000 hlasÛ proti minul˘m
volbám.
Velkého úspûchu dosáhl jihomoravsk˘ lídr âeské pravice VãelaﬁKotas. Po vydatné desetileté exilové
práci v osmdesát˘ch letech získal od
krajanÛ pro svou stranu jeden cel˘
hlas. Není známo, jestli tento hlas pﬁi‰el
od exulanta nebo ãeského praviãáka
volícího na volební prÛkaz.
My Kanaìané mÛÏeme b˘t hrdi na to,
Ïe mezi námi nebyla ãerná ovce, která
by volila komunisty. Na‰e nula je
ukázkou politické zralosti. Takovou
vyspûlost jsme ãekali také od na‰ich
americk˘ch sousedÛ a ejhle, dva
popletení obãané vhodili ‰patné lístky.
Jinak si totiÏ nelze vysvûtlit takovou
po‰etilost, Ïe ve Spojen˘ch státech
dostala KSâM dva hlasy. Nutno pﬁiznat,
Ïe pﬁi zmatcích, které se pﬁi minul˘ch
prezidentsk˘ch volbách objevily na
Floridû, je to odchylka minimální, pﬁesto
silnû znepokojující.
Balbínova poetická strana v‰ak tvrdí,
Ïe kromû vítûzn˘ch stran jsou zde i
poraÏení voliãi. Ti v‰ak nemûli ani pﬁed
volbami ‰anci. Pﬁipomínalo to totiÏ
fotbalov˘ zápas, kdy se branky
pﬁipoãítávají pouze jedné stranû. Pokud
nûkdo volil vládnoucí trojúhelník, vítûz
byl podle v˘‰e zmínûného schématu
znám. O hlasy mal˘ch stran se podûlily
velké strany a komunisté. Pokud nûkdo
nevolil, v˘sledek byl stejn˘, protoÏe se
sníÏil poãet hlasÛ nutn˘ch k získání
poslaneckého mandátu.
Ironií je, Ïe pûtiprocentní hranice, která
kdysi dávno mûla zamezit komunistÛm
dostat se do parlamentu, znamená
konzervování politické scény, která se

stala nezajímavou. Ta je pﬁíãinou niÏ‰í
úãasti pﬁi volbách. Malá úãast pﬁi
volbách je právû vodou na ml˘n
komunistÛm, kteﬁí volí vÏdy, za kaÏdého
poãasí a s chutí.
JelikoÏ Balbínova poetická strana má
pouze pût ãlenÛ, ale deset tisíc voliãÛ,
nebylo by tûÏké vytvoﬁit dal‰í Balbínovy
strany. Napﬁíklad Balbínovu prozaickou
stranu, ãi Stranu Balbínov˘ch sirotkÛ.
Tûchto Balbínov˘ch stran by mûlo b˘t
nejménû dvacet jedna. Z nich by se
dala utvoﬁit Balbínova koalice. Ta by
pak musela získat podle souãasného
systému ve volbách 105 procent. A
jelikoÏ 105 procent nelze ve volbách
získat, musel by ústavní soud zru‰it
jakákoliv procentuální omezení.
JenÏe u Ústavního soudu jsou li‰áci a
tak by spí‰ zakázali Balbínovu koalici…
Tak jako obrozenci zakládali
vlastenecké krouÏky, zakládejme i my
Balbínovy strany. âím víc stran, tím
mohutnûj‰í koalice. âím vût‰í koalice,
tím víc procent musíme získat. âas
bûÏí a nové volby jsou za pouhé ãtyﬁi
roky!
Ale‰ Bﬁezina
***

Koncem ‰edesát˘ch let pﬁi Beatovém festivalu v Lucernû pﬁi‰el na jevi‰tû se skupinou The
Blue Effect (legenda ﬁíká, Ïe název skupiny pochází od toho, Ïe v‰ichni ãlenové mûli
modrou kníÏku) zpûvák Vladimír Mi‰ík. PíseÀ Sluneãn˘ hrob
vystihovala smutek tehdej‰í
doby a stala se skuteãnû hitem festivalu. Jeho bluesov˘ hlas se od té doby prakticky
nezmûnil, i kdyÏ pﬁiznejme si to, fyzické proporce trochu ano. Jeho píseÀ na KainarÛv text
Stﬁíhalidoholamaléhochlapeãka
si zpívali mladiství vûzÀové v Libkovicích. Tuto sobotu
jsme mûli moÏnost sly‰et na Masaryktownu pﬁi âeskoslovenském dnu i jeho dal‰í skvûlé
vûci jako ·pejchar-Blues. Pﬁi hﬁe na kytaru ho doprovázel houslista Jan Hrub˘. Bylo to
skuteãnû vyvrcholení dne, kdy jsme mohli vidût prakticky v‰e: od zpûvu Baptistického
sboru, cviãení SokolÛ, ãi vystoupení rodiny z Bardejova, pﬁes folklor aÏ k jazzovému triu
Jiﬁího Grosmana. A pokud jste koncert Vladimíra Mi‰íka a Jana Hrubého zme‰kali, tak
máte ‰anci vidût je je‰tû jednou tento ãtvrtek ve 20 hodin rovnûÏ na Masaryktownu.

Volby do poslanecké snûmovny v roce 2002

Volilo celkem 4 768 006
âSSD 30,20 %
ODS 24,47
KSâM 18,51
Koalice 14,27
SdruÏení nezávisl˘ch 2,78
Zelení 2,36
Republikáni M. Sládka 0,97
Strana venkova 0,87
Strana za Ïivotní jistoty 0,86
âeská strana národnû sociální 0,81
Nadûje 0,62
Prav˘ Blok 0,59
ODA 0,50
Cesta zmûny 0,27
Volba pro budoucnost 0,35
Moravská demokratická strana 0,27
Strana zdravého rozumu 0,22
Akce za zru‰ení senátu 0,20
Balbínova poetická strana 0,19
Humanistická aliance 0,17
Ostatní strany nezískaly
víc neÏ 0,15 %.
V Jihomoravském kraji, kde jsme
mûli moÏnost volit jsou tyto v˘sledky:
âSSD 29,9 %
ODS 20,95
KSâ19,75
Koalice 17,35

SdruÏení nezávisl˘ch 2,7
Zelení 2,45
Poãet hlasÛ v zahraniãí:
Koalice 1272
ODS 1037
âSSD 948
KSâM 103
Strana zelen˘ch 92
ODA 64
SdruÏení nezávisl˘ch 49
Cesta zmûny 36
Nadûje 30
âeská strana národnû sociální 27
Moravská demokratická strana 16
Humanistická aliance 11
Strana za Ïivotní jistoty 11
Demokratická liga 9
Republikáni M. Sládka 8
Prav˘ blok 8
Národnû demokratická strana 7
Strana zdravého rozumu 5
Akce za zru‰ení senátu 4
Republikáni 2
Volba pro budoucnost 1
Strana venkova 1
âeská pravice1
Celkem: 3742
V˘sledky v Kanadû a USA:
V Montrealu z 50 pﬁihlá‰en˘ch,
pﬁi‰lo 44 voliãÛ, bylo 44 platn˘ch hlasÛ.

ODS 17
Koalice 14
âSSD 8
ODA 2
Strana zelen˘ch 2
Strana za Ïivotní jistoty 1
V Ottawû z 61 pﬁihlá‰en˘ch
pﬁi‰lo 43 voliãÛ, 42 platn˘ch hlasÛ:
Koalice 19
ODS 16
âSSD 3
Národnû demokratická strana 1
ODA 1
Prav˘ blok 1
Strana zelen˘ch 1
USA (celkovû)
Koalice 142
ODS 72
âSSD 42
ODA 7
Nadûje 5
âeská strana národnû sociální 5
Strana zelen˘ch 4
Humanistická aliance 2
Cesta zmûny 2
KSâM 2
Republikáni Miroslava Sládka 1
Prav˘ blok 1
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Churches

âESKÉ A

SLOVENSKÉ
BOHOSLU ÎBY
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 10:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: M. âajka.
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 Woodbridge Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30 anglicky, 10:30 slovensky.

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 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.

Canada

Budoucnost kanceláfie SdruÏení

Diskuse na 54. kongresu âSSK
V sobotu 25. 5. odpoledne bylo na 54. schránka, telefon, fax, internetové
kongresu âeského a Slovenského spojení s e-mail schránkami) s tím, Ïe
sdruÏení v Kanadû ve Winnipegu t˘dnû by se pro styk s veﬁejností v
vûnováno diskusi o budoucnosti náv‰tûvních hodinách a pro schÛze
kanceláﬁe Ústﬁedí SdruÏení âSSK. V Ústﬁedí pronajímala místnost. Za tohoto
referátech vystoupili Blanka Rohnová pﬁedpokladu by pﬁíjmy hradily náklady a
(Budoucí struktura kanceláﬁe âSSK), kanceláﬁ Ústﬁedí by nebyla v deficitní
Jan Waldauf (Finanãní rozbor rozpoãtu situaci.
SdruÏení) a Milo‰ ·uchma (Internetové Minul˘ kongres âSSK, konan˘ v kvûtnu
2001 v Ottawû vyjádﬁil pﬁání realizovat
stránky SdruÏení).
Blanka Rohnová konstatovala, Ïe na webovou stránku SdruÏení. Úkolu se
v˘zvu o budoucnosti kanceláﬁe SdruÏení zhostil Milo‰ ·uchma, kter˘ na leto‰ním
reagovaly odboãky Kitchener, Montreal, kongresu pﬁedvedl webovou stránku
St. Catharines a Ottawa. V souhrnu SdruÏení, která je dostupná na adrese
bylo konstatováno, Ïe uchovat fyzickou < w w w . C z e c h - S l o v a k - A s s o c . c a >
podobu kanceláﬁe by bylo Ïádoucí, ale Struktura webové stránky je dohotovena
realita je, Ïe finanãní náklady to nedovolí. (a je tedy pro zájemce pﬁístupná),
Jan Waldauf jako pokladník SdruÏení Ústﬁedí, Klub mlad˘ch a odboãky Ottawa
konstatoval, Ïe z finanãní zprávy a Winnipeg mají jiÏ naplnûna data, a
SdruÏení za rok 2001 vypl˘vá, Ïe v˘lohy podle tûchto vzorÛ zb˘vající odboãky
na údrÏbu a provoz kanceláﬁe Ústﬁedí mají za úkol data doplnit.
ãinily $22,146, pﬁíjmy v‰ak jen $8,152; Pﬁí‰tí volební kongres âSSK, kter˘ se
v˘sledkem byl schodek $13,994. koná v Torontû v kvûtnu 2003 má zvolit
Kanceláﬁ se podaﬁilo udrÏet zásluhou nov˘ v˘bor Ústﬁedí, kter˘ by mûl jiÏ
sbírky. Rozpoãet na rok 2002 pracovat podle nové koncepce.
pﬁedpokládá schodek $15,000, kter˘ by SdruÏení realisticky konstatuje, Ïe dobû
v‰ak mûl b˘t uhrazen dosavadním technologick˘ch zmûn se musí
v˘nosem leto‰ní sbírky, spolu s pﬁísliby pﬁizpÛsobit, s touto pomocí pﬁivést do
dal‰ích darÛ na leto‰ní rok. Je ov‰em souladu své finanãní pﬁíjmy s náklady, a
zﬁejmé, Ïe tato situace je do budoucnosti mnohem pruÏnûji reagovat na potﬁeby
své ãlenské základny a komunikace s
neudrÏitelná.
Je proto pochopitelné, Ïe náklady na vnûj‰ím svûtem.
Milo‰ ·uchma - Ottawa
provoz vlastní kanceláﬁe musí b˘t
u‰etﬁeny fyzick˘m zru‰ením kanceláﬁe,
***
vytvoﬁením virtuelní kanceláﬁe (po‰tovní

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu
a okolí na frekvenci 530 AM
a to od pondûlí do pátku
od pÛlnoci do jedné hodiny v noci.
NezapomeÀte, Ïe pondûlní vysílání je uÏ v noci z nedûle na pondûlí.
Vysílání z pondûlí na úter˘ zaãíná jiÏ ve 23:00 hod.

E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-846-4563

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
740 Spadina Ave., Toronto, Ontario, M5S 2J2
Tel.: 416-925-2241. Fax: 416-925-1940.
E-mail: csskho@interlog.com
www.cssk.satellite1-416.com

Torontská odboãka âSSK
Odboãka poﬁádá setkání se zajímav˘mi politick˘mi osobnostmi a kulturní akce.

740 Spadina Ave., Toronto, Ont. M5S 2J2
NezapomeÀte dopis oznaãit, Ïe se jedná o Torontskou odboãku.

Telefon: (416) 538-5507
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Pondûlí a pátek: 16:00-18:00, stﬁeda: 16:00-21:00

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí k 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) toward our mailing costs.
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Prohlá‰ení
Sokolské Ïupy Kanadské

Sokolská Ïupa Kanadská se na pololetní
schÛzi svého v˘boru, konané 9. ãervna
2002 v Torontu, zab˘vala také v˘vojem
sokolstva v âeské republice a kampaní
proti DekretÛm prezidenta republiky a
usnesla se na tomto znûní:
V roce 140. v˘roãí zaloÏení Sokola
pozdravujeme na‰e sokolské sestry a bratry
ve vlasti a blahopﬁejeme jim k docílen˘m
v˘sledkÛm v období uplynul˘ch 12 let od
obnovy Sokola v roce 1990 po zhroucení
komunistického reÏimu, zejména k
uspoﬁádání dvou zdaﬁil˘ch v‰esokolsk˘ch
sletÛ. Upﬁímnû doufáme, Ïe se jim dal‰í
vytrvalou ãinností podaﬁí zajistit
budoucnost sokolské organizace získáním
dal‰ích generací pro sokolsk˘ ideál
v‰estrannû vyvinutého a mravnû zdatného
ãlovûka se zdrav˘m duchem v zdravém
tûle. Bude-li sokolstvo v tomto úsilí vedeno
osvûdãen˘mi my‰lenkami sv˘ch
zakladatelÛ Tyr‰e a Fügnera, jsme
pﬁesvûdãeni, Ïe se jeho v˘znam a vliv bude
stále stupÀovat a zvy‰ovat a opût zaujme
ãestné pﬁední místo, které v minulosti svou
dlouholetou usilovnou a nezi‰tnou prací
ve prospûch národa oprávnûnû získalo.
Vûﬁíme také, ze se âeská republika
koneãnû zcela oprostí od pﬁetrvávajících
zbytkÛ dûdictví komunistické diktatury a
její dal‰í v˘voj bude podloÏen vûrností
ideálÛm a zásadám, z nichÏ pﬁed 84 lety
vznikla svobodná demokratická
âeskoslovenská republika.
Se znaãn˘m znepokojením sledujeme
souãasné snahy urãit˘ch kruhÛ zejména v
Nûmecku a Rakousku, podnûcovan˘ch
organizacemi sudetsk˘ch NûmcÛ, o zru‰ení
DekretÛ prezidenta republiky, tzv.
“Bene‰ov˘ch dekretÛ”. Odmítáme zásadnû
ve‰keré snahy o zru‰ení tûchto dekretÛ,
které jsou prvním krokem k revizi v˘sledkÛ
II. svûtové války, pravého dÛvodu kampanû
pro zru‰ení dekretÛ. Jsme vdûãni prezidentu
a Parlamentu âeské republiky za odmítnutí
tûchto snah a doufáme, Ïe na tomto
stanovisku i nadále neochvûjnû setrvají.
Novému rozkvûtu sokolstva a úspû‰nému
dokonãení v˘stavby âeské republiky v
duchu zásad Masarykovy humanitní
demokracie pﬁejeme zdar!
SOKOLSKÁ ÎUPA KANADSKÁ Jan
Waldauf (za jedn.), Jiﬁí Koﬁistka, starosta
***

Kalendáfi

27.6. (ãt) 20:00
Koncert Vladimíra Mi‰íka a Jana
Hrubého
na Masaryktownu
***
28.6. (pá) 19:30
Vladimír Mi‰ík a Jan Hrub˘
v Ottawû
***
29.6.-1.7.
Canada Day v Calgary
***
30.6.-14.7.
14.7.-28.7.
Letní tábor Host˘n
Info: (416) 439-4354
***
23.-28.7.
Dny katolické mládeÏe
Setkání s papeÏem
***
11.8-16.8.
18.8.-24.8.
Tábor mládeÏe
Edmonton
Zd. Fi‰era (780) 450-2505
***
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Severáãek zpíval Kanadû

Severáãek

Dopoledním vystoupením v
montrealské katedrále ukonãilo v úter˘
11. ãervna tﬁicet pûvcÛ dûtského
pûveckého sboru Severáãek svÛj
ãtrnáctidenní pobyt, kter˘ se uskuteãnil
na základû pozvání guvernérky Kanady
paní Adrienny Clarksonové a
umûleckého ﬁeditele festivalu
Nicholase Goldschmidta. Mladí pûvci
tohoto vûhlasného sboru ze
severoãeského Liberce se zúãastnili
mezinárodního festivalu dûtsk˘ch
sborÛ pod názvem The Joy of Singing
within the Noise of the World, jenÏ byl
zahájen veãerním galakoncertem v
posledním kvûtnovém dnu na
torontském Nathan Phillips Square.
„Pﬁipravit tuto akci minutu po minutû
vzalo témûﬁ tﬁi roky,“ svûﬁuje se Radka
Tamchynová (ve funkci Choir
Representative in Canada), která sice
dnes Ïije v Kanadû natrvalo, ale v
Severáãku zpívala od sv˘ch osmi do
sedmnácti let. PokaÏdé, kdyÏ do staré
domoviny zavítá, zastaví se v souboru
a spoleãnû si zavzpomíná s lidmi, kteﬁí
jí dodnes zÛstali blízcí. “A tak jednoho
dne slovo dalo slovo a dozvûdûla jsem
se, Ïe pﬁestoÏe Severáãek procestoval
na dvacet zemí svûta, Kanada mezi
nimi dosud nebyla. Ráda jsem se ujala
celé té pﬁípravy vãetnû vyhledávání
lidí, kteﬁí by nám mohli pomoci finanãnû.
Jejich seznam nemám je‰tû zcela
uzavﬁen˘, ale zatím se nám z ãeské
komunity se‰lo kolem pûtatﬁiceti
sponzorÛ z rÛzn˘ch spoleãností a stejné
mnoÏství i soukrom˘ch. Nûco si sbor
vyzpíval na koncertech, ale to by ani
zdaleka na cel˘ pobyt tady nestaãilo…“,
hodnotí
nedávnou
minulost
organizátorka Radka, která si svého
ãasu i povzdechla nad tím, jak sloÏité
nûkteré vûci prostû byly.
Jak jsem jen zhruba napoãítala,
vystupovali pûvci na deseti místech.
NejtûÏ‰í pro nás byly dvouhodinové
koncerty - dvakrát po pûtaãtyﬁiceti
minutách,“ uvedl Petr Pálka, kter˘ se
svojí Ïenou Silvií - oba sbormistﬁi
Severáãku - pûveck˘ sbor doprovázejí.
„PﬁestoÏe byly na‰e dûti unavené,
zejména v prvních dnech, kdy jsme se
museli adaptovat na ‰estihodinov˘
ãasov˘ posun, vÏdycky vydaly opravdu
vynikající v˘kon. Myslím si, Ïe jsme se
s nov˘m ãasem vyrovnali pomûrnû
rychle, v opaãném smûru - tedy doma,
kdy budeme mít oproti Kanadû o ‰est
hodin více, to bude pro nás hor‰í. Vedle

poznávání krás Kanady mûl tento pobyt
je‰tû jeden klad: pokud vystupujeme v
Evropû, s rodiãi jsme v kontaktu
telefonicky. V tomto pﬁípadû ale museli
rodiãe zasednout k poãítaãÛm a nastala
neobvyklá v˘mûna korespondence. A
to i v tûch pﬁípadech, kdy mûli rodiãe aÏ
panickou nechuÈ komunikovat
prostﬁednictvím techniky tohoto
charakteru. Dûti si jen libovaly, jak jejich
rodiãe v‰echnu tu techniku rychle
zvládli,“ s úsmûvem vyprávûl sbormistr.
„Pﬁekvapilo nás, jak jsou tady lidé
srdeãní a pﬁívûtiví,“ pokraãoval na
krátkém posezení Petr Pálka dva dny
pﬁed odjezdem z Newmarketu (do
Montrealu a Ottawy), kde byli dospûlí a
dûti ubytováni. Mj. stojí za to se zmínit
o horlivém zájmu rodiãÛ dûtí
newmarketského pûveckého souboru
Huron Heights High School, pod
vedením Andrew Slonebského, rozdûlit
si ãeské dûti do kanadsk˘ch rodin.
Problémy s domluvou v angliãtinû
nebyly, neboÈ “severáci“ byli pﬁipraveni
na to, Ïe to prostû musejí zvládnout
vlastními silami. Koneãnû, právû tady
na vlastní kÛÏi poznali rozdíl mezi
britskou a americkou angliãtinou.
Nejvíce nás ale pﬁekvapil fakt, Ïe na
rozdíl od jin˘ch zemí, kde jsme jiÏ zpívali,
za námi v Kanadû vÏdycky po
vystoupení pﬁi‰lo mnoho lidí, aby se
nám svûﬁili se sv˘mi pocity a podûkovali
nám,“ hodnotí dále Petr Pálka. “To je to
obdivuhodné na Kanadû, Ïe v ní Ïije

tolik rozliãn˘ch národností, takÏe mezi
náv‰tûvníky byli nejen âe‰i a Slováci,
ale i Ukrajinci (kteﬁí pﬁi‰li podûkovat za
v˘chodoslovenskou píseÀ, které
rozumûli), Poláci, Maìaﬁi, Rusové…,
takÏe jsme nûkdy i litovali, Ïe jsme
nemohli dopﬁedu vybrat jiné písnû.
Zpívali jsme opravdu tûÏk˘ repertoár,
od klasiky po modernu - J. S. Bach, M.
Durutlé, A. Dvoﬁák, M. Raichl, O.
Mácha, Z. Luká‰, I. Hurník, P. Eben, M.
Uherek aj…“ a dovolím si dodat, Ïe dûti
zpívaly ãesky, slovensky, latinsky,
italsky, ‰panûlsky, francouzsky,
nûmecky a anglicky. “
Zpûváci ve vûku od tﬁinácti do
osmnácti let sklízeli úspûch, a to i pﬁi
tak nároãném repertoáru, s nímÏ
vystupují doma a po Evropû. “Nechtûli
jsme na dramaturgii a ani na nároãné
moderní kompozici písní a skladeb nic
mûnit, protoÏe jsme se chtûli pﬁedstavit
tím, co skuteãnû zpíváme,“ zdÛrazÀuje
opût Petr Pálka. “Musím ocenit, Ïe
jsme mûli ‰tûstí na publikum
muzikantské a hudebnû vzdûlané.
Reagovalo vstﬁícnû a stejnû jako v
Evropû, kde se o dûtsk˘ch sborech
pﬁece jen ví v‰eobecnû více neÏ na
tomto kontinentû.“
Doba pobytu uplynula jako voda. Dûti
i dospûlí si s sebou odvezli celou ﬁadu
záÏitkÛ a nov˘ch postﬁehÛ. Ty nejvût‰í
budou z nov˘ch míst, která nav‰tívili,
napﬁ. Niagarské vodopády a malebné
mûsteãko Niagara on the Lake, CN
Tower v Torontû, povûstné torontské
podzemí, poznali historické vnitﬁní
mûsto Toronta; ty nejhlub‰í zase z
osobních setkání s lidmi, aÈ uÏ na
koncertech nebo v jejich soukromí.
Mohu je ale ujistit, Ïe pﬁíjemné záÏitky
z osobních setkání byly oboustranné,
jak to nakonec za v‰echny vyjádﬁili
manÏelé Pepiãka a Pepíãek Matiãkovy
z Bramptonu, kteﬁí do Toronta na
Masaryktown za Severáãkem cestovali
pﬁes hodinu: “Byla to opravdová krása,
zpívali jako andûlé…“
Hlavní organizátorka pobytu
pûveckého sboru v Kanadû Radka
Tamchynová mÛÏe b˘t spokojená.
Vzalo to hodnû úsilí a energie, ale, jak
sama skromnû uvedla: „…v‰echno
probûhlo bájeãnû, a uÏ teì vím, Ïe
bych to udûlala znova…“
Vûra Kohoutová
***
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Czech &Slovak Institutions

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Czech Republic
in Canada
Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
New address: #110-6130 3rd St. SE.
Calgary, AB T2H 1K4
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Toronto
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.
Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416-226-4528,
fax: 416-226-5679
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
Út: 16:00-18:00, ãt.: 10:00-12:00

Honorary consulates
of the Slovak Republic
in Canada
Vancouver, BC:
905 West 8th Avenue, Vancouver
V5Z lE4
Tel: (604) 732-4431. Fax: (604) 732-4439
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbla
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary 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 R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr Jozef Kiska Honoray Consul
Jurisdiction: Manitoba
Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407,
North York 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

Je‰tû jeden koncert na Masayktownu
ve ãtvrtek 27.6.2002 ve 20 hodin
Informace: 416-439-4354
V Ottawû pak v Chorvatském kostele
v pátek 28.6.2002 v 19:30

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
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Zprávy âSSK
Bene‰ovy dekrety

Ve své velmi zajímavé ﬁeãi na
Kongresu âSSK ve Winnipegu
velvyslanec Vladimír Kotzy vûnoval
zvlá‰tní pozornost otázce Bene‰ov˘ch
dekretÛ. ZdÛraznil, Ïe prezident
republiky, vláda i hlavní politické strany
zaujaly v podstatû stejné stanovisko k
jejich místu v souãasné historii.
Informaãní materiál k tûmto dekretÛm
(kter˘ je pﬁíli‰ obsáhl˘, abychom ho
mohli cel˘ uveﬁejnit) shrnuje politické a
právní aspekty jejich vydání a
hodnocení.
Tyto dekrety z let 1940- 1945 jsou
souãástí váleãn˘ch a pováleãn˘ch
aktivit a opatﬁení v Evropû. Obdobné
pﬁedpisy aplikovaly i jiné exilové vlády
v dobû, kdy byla jejich zákonodárná a
i v˘konná moc v nouzi. Je tﬁeba chápat
je jako právní akty v kontextu politick˘ch
rozhodnutí velmocí i aktÛ mezinárodnû
právní povahy, v rámci kter˘ch se
schvalovaly obdobné právní akty v
rÛzn˘ch evropsk˘ch zemích. Tento
komplex norem a pﬁístup ﬁe‰ící dÛsledky
II. svûtové války a pﬁekonávající
dÛsledky vzniku nacismu a fa‰ismu v
Evropû patﬁí k její minulosti.
Z tûchto základÛ a zku‰eností
vyrÛstala evropská integrace a byla na
ní vybudována EU. Strategickou
politickou my‰lenkou evropské

Medical
Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ
Sobotní a veãerní náv‰tûvy
moÏné!

Ráda pomohu novû pﬁíchozím!
1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Dr. Petr Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.
Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípåtek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

âesk˘ zahraniãní ãasopis, kter˘ má
ãtenáﬁe v 51 zemích.
Napi‰te si o ukázkové ãíslo!

POLYGON, Box 9021,
OTTAWA, Ont. K1G 3T8
Kanadsk˘ redaktor Milo‰ ·uchma,
tel.: (613) 824-7439, fax: (613) 834-8757

integrace je dosaÏení trvalého míru v
Evropû na základû usmíﬁení b˘val˘ch
nepﬁátel tak, aby se nikdy nemohly
vracet nebezpeãné nacionalistické
ideje minulosti…
Otázka dekretÛ prezidenta republiky
nemÛÏe b˘t a není tématem pro
vyjednávání o vstupu âR do EU,
dekrety nejsou souãástí evropské
legislativy ani s ní nejsou v rozporu.
âR povaÏuje evropskou integraci za
primární cíl své politiky a proto se
dÛslednû staví proti v‰em odstﬁediv˘m
snahám a partikulárním poÏadavkÛm,
které by mohly integraci zpochybÀovat
nebo ji dokonce ohrozit. âR má i nadále
zájem na historické diskusi, jejímÏ cílem
je oddémonizovat nejtragiãtûj‰í období
evropské historie.
Materiál cituje ãesko-nûmeckou
smlouvu o pﬁátelství a dobr˘ch
sousedsk˘ch vztazích z roku 1992 a
ãesko-nûmeckou deklaraci z roku 1997
a zdÛrazÀuje ãlánek IV, kde se ﬁíká:
Obû strany se shodují v tom, Ïe
spáchané kﬁivdy náleÏí minulosti a
tudíÏ, Ïe zamíﬁí své vztahy do
budoucnosti. Právû proto, Ïe si jsou
vûdomé tragick˘ch kapitol sv˘ch dûjin,
jsou rozhodnuty nadále dávat pﬁi
utváﬁení sv˘ch vztahÛ pﬁednost
dorozumûní a vzájemné shodû, pﬁi
ãemÏ kaÏdá strana zÛstává vázána
sv˘m právním ﬁádem a respektuje, Ïe
jiná strana má jin˘ právní názor. Obû
strany proto prohla‰ují, Ïe nebudou
zatûÏovat své vztahy politick˘mi a
právními otázkami pocházejícími z
minulosti.
O vztahu ãesko-rakouském materiál
ﬁíká: Pﬁi pﬁípravû bilaterálního jednání
o navrácení majetku do‰lo ke
sjednocení
ãeskoslovenskorakouského protokolu z roku 1956, kter˘
stanovuje, Ïe rakouská strana nebude
zastupovat majetkové poÏadavky tzv.
Novoraku‰anÛ. Navíc z hlediska
obecnû
uznávan˘ch
norem
mezinárodního práva Rakousko
nemÛÏe zastupovat majetkové zájmy
osob, které v momentu dotãení jejich
majetku nebyly rakousk˘mi obãany.
Toto potvrzuje i rakouská právní teorie,
ale i rakouská justiãní praxe.
Po diskusi o statutu tohoto problému
a SR, materiál uzavírá kapitolu o
politick˘ch aspektech vztahu mezi âR
a Rakouskem: Vzhledem k v˘‰e
uvedenému tak âR s Rakouskem v
meritorní rovinû nemÛÏe a ani nebude
jednat o od‰kodnûní Novoraku‰anÛm.
Pokud jde o právní aspekty
prezidentov˘ch dekretÛ, mezinárodnû
nejsloÏitûj‰í je odsun NûmcÛ. Materiál
k tomuto bodu ﬁíká:Je tﬁeba konstatovat,
Ïe dekrety samy o sobû neﬁe‰í otázku
odsunu NûmcÛ z âeskoslovenska,
kter˘ se uskuteãnil na základû ãlánku
XIII. Postupimské dohody. Oficiální
stanoviska ãesk˘ch pﬁedstavitelÛ jsou
jednotná v tom, Ïe dekrety jsou souãástí
na‰eho právního ﬁádu, Ïe zakotvují
zejména pováleãné uspoﬁádání a Ïe je
nelze zru‰it.
***

âeskoslovenská strana
národnû sociální v exilu

Kniha v˘znamného politologa Victora
M. Fice vy‰la jako pát˘ svazek série
Prameny a studie k dûjinám
ãeskoslovenského exilu 1948-1989,
ﬁízené Jiﬁím Pernesem, s podtitulem
Nástin v˘voje, její organizaãní struktury
a strategie boje za demokracii ve vlasti:
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23. únor 1948-1990. (Vydala Kateﬁina
Miko‰ová - nakladatelství Prius, Brno)
Kniha se v krátk˘ch statích zab˘vá
následky puãe, prací ãlenÛ strany v
uprchlick˘ch táborech a v rÛzn˘ch
státech svobodného svûta, zaloÏením
strany v New Yorku v roce 1952,
dichotomií kontinuity strany, styky s
ilegální skupinou, poãátky obrody âSS
(âeskoslovenská strana socialistická,
sloÏka Národní fronty) v roce 1988,
reformními proudy v praÏské organizaci
strany, prvními kontakty s vedením âSS
v listopadu 1989.
Z hlediska ‰ir‰í veﬁejnosti jsou
nepochybnû nejzajímavûj‰í kapitoly o
ãinnosti exilové strany po listopadu
1989, na níÏ má autor knihy lví podíl.
Doãteme se o úsilí sjednotit exilové a
domácí kﬁídlo strany, zaloÏení Klubu
Milady Horákové v hotelu KriváÀ v
prosinci 1989, jednání v Praze, zvlá‰tní
jednání, jichÏ se zúãastnil Fic ve dnech
20.-28. ledna 1990, jejichÏ hlavním
bodem bylo slouãení domácí a exilové
strany, ale nejcennûj‰ím plodem
praÏské náv‰tûvy byl asi semináﬁ, kter˘
Fic poﬁádal ve ·palíãku a kter˘ silnû
ovlivnil transformaci Fora jako hnutí na
politickou stranu. Poslední kapitola
hovoﬁí o slouãení obou stran a zániku
exilové strany.
V knize se setkáváme s ﬁadou
ToronÈanÛ, kteﬁí obûtavû pracovali
nejen v exilové stranû, ale také v
nepolitick˘ch
krajansk˘ch
organizacích, mezi nimi Jiﬁí Corn,
Zdenûk a Hana Otrubovi, Vûra
Rollerová a Ctirad Vrána a samozﬁejmû
velmi dÛleÏitou roli hráli vancouversk˘
Vladimír Krajina a ottawsk˘ Ota Hora.
Exilová strana, do velké míry zásluhou
právû Fice, správnû odhadla (jak pí‰e
ve své pﬁedmluvû prof. Milo‰ Trapl)
mezinárodní v˘voj vedoucí k pádu
komunismu, ale její odhad mentality
ãesk˘ch voliãÛ devadesát˘ch let byl
zﬁejmû katastrofálnû myln˘ a pﬁíãiny
tak velkého odklonu voliãÛ od tradiãního
ãeského národního socialismu nejsou
tedy dosud prozkoumány. Snad moÏná
slouãení exilové strany s odnoÏí národní
fronty s tím mûlo leccos spoleãného.
Nepûkn˘ puch ãtyﬁicetileté kolaborace
s komunisty se moÏná usadil na
slouãené stranû a první volby pﬁi‰ly
pﬁíli‰ brzy. Tím nijak nechci sniÏovat
obûtavost tolika znamenit˘ch lidí a je‰tû
ménû hodnotu Ficovy knihy. Ale také
se nemohu zbavit pocitu smutku, Ïe
dva z ãlenÛ strany, jichÏ jsem si nad
jiné váÏil, zemﬁeli zatrpklí: Libu‰e
Drobílková a Ota Hora.
***

Zemfiel Otto Loewy

Bohat˘ a mimoﬁádnû úspû‰n˘ Ïivot
dohasl ve vancouverské nemocnici 28.
kvûtna 2002. Otto Loewy se narodil v
Praze 4. bﬁezna 1921. V roce 1939
uprchl do Anglie, kde slouÏil v ãeské
eskadﬁe Královského letectva. Po válce
v roce 1948 pﬁi‰el do Vancouveru,
nûjak˘ ãas pracoval u Canadian Forrest
Products, ale jeho hereck˘, literární a
vÛbec komunikaãní talent byl
nepotlaãiteln˘. Vancouver ho poznal
jako herce, reÏiséra, komentátora a
dramatika. Zbytek Kanady pak jako
hvûzdu rozhlasov˘ch poﬁadÛ,
obzvlá‰tû byl velice oblíben˘ The
Transcontinental. Velmi ãasto v nûm
vyprávûl o Praze a hrál ãeské
skladatele, hlavnû Dvoﬁáka a Smetanu.
Vystupoval také s Vancouversk˘m

symfonick˘m orchestrem v programu
Tea and Trumpets. Krátce po jeho
smrti se s ním CBC rozlouãila poﬁadem,
v nûmÏ uvedla i ukázky jeho poﬁadu.
Byl aktivním ãlenem herecké unie
ACTRA (zastával i funkci národního
ﬁeditele). V roce 1994 byl vyznamenán
rakousk˘m Zlat˘m kﬁíÏem první tﬁídy
za zásluhy v oboru vûd a umûní, v roce
1998 byl uveden do Entertainment Hall
of Fame provincie Britské Kolumbie za
práci v rozhlase, v roce 1999 obdrÏel
od prezidenta Havla Medaili prezidenta
republiky a Masarykovu cenu âSSK
za oslavu ãeské hudby a historie a za
vytváﬁení povûdomí o jejich místu v
kanadské multikulturální mozaice.
Hvûzda s jeho jménem je vytlaãena do
chodníku slavn˘ch hvûzd na ulici
Granville. Mûl jsem potû‰ení se s ním
setkat v jeho domovû s krásn˘m
pohledem na moﬁe pﬁi zastávce
ostravské skupiny ve Vancouveru
zaãátkem devadesát˘ch let. Byl to
okouzlující muÏ velkého formátu. Jeho
paní Barbaﬁe a synovi Davidovi
vyslovujeme upﬁímnou soustrast a dík
za vynikající oslavu jeho i na‰i rodné
zemû.
***

Diamantová svatba
Diamantová svatba dr. Pﬁemysla
Pelnáﬁe a Hany Pelnáﬁové byla
mimoﬁádnou spoleãenskou událostí.
Konala se 2. ãervna (datum té pÛvodní
bylo nûkdy na jaﬁe), bylo na ní pﬁítomno
mnoho zajímav˘ch lidí a bylo to, jak to
jedna z pﬁítomn˘ch popsala dÛstojné a
sranda. Vût‰í poklonu si nedovedu
pﬁedstavit. O tu srandu (ale trochu i o tu
dÛstojnost) se zaslouÏili dûti
diamantov˘ch svatebãanÛ, dcera Ivana
a syn Thomas, kteﬁí pﬁedvedli
dramaticko-hudební pásmo o Ïivotû
sv˘ch rodiãÛ. Hana si s nimi zazpívala
Îivot je jen náhoda. I kdybych uÏ nikdy
na Ïádnou diamantovou svatbu nebyl
pozván, umﬁu s vûdomím, Ïe jsem
vidûl tu nejpûknûj‰í.
Zprávy âSSK pﬁipravil
Josef âermák
Do‰lo faxem 12.6.2002 - 9:20
(zkráceno)
***

Na podzim se bude v Praze
prezentovat kanadské
divadlo a tanec
Dosud nejrozsáhlej‰í kulturní
v˘mûnou mezi âeskou republikou a
Kanadou bude pﬁehlídka, která se pod
názvem Kanadská sezóna v Praze
uskuteãní v ﬁíjnu a listopadu na nûkolika
scénách metropole. Koordinátorka
programu Jana Tomá‰ková prozradila,
Ïe se ãeskému publiku pﬁedstaví
soubory souãasné taneãní i divadelní
tvorby reprezentující zemi javorového
listu. Uskuteãní se i filmová dílna s
projekcemi a kritick˘ semináﬁ pro
úãastníky z v˘chodoevropsk˘ch zemí,
kter˘ povedou pﬁední kanad‰tí divadelní
a taneãní kritici Max Wyman a Susan
Mertensová. Pozornost by mûla pﬁilákat
pﬁedev‰ím svûtová premiéra proslulého
taneãního souboru La La La Human
Steps pod vedením legendy svûtové
choreografie Édouarda Locka ve Státní
opeﬁe Praha. Podle Tomá‰kové pÛjde
na podzim o první ãást této akce. V
roce 2003 na ni reciproãnû naváÏe
pﬁehlídka ãeské tvorby v Kanadû.
ãr
***
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Amerika pritvrdila
BRATISLAVA-sme/Igor StupÀanSpojené ‰táty americké sú vo v˘rokoch
na adresu Vladimíra Meãiara a HZDS
ãoraz nekompromisnej‰ie. „Neveríme,
Ïe sa pán Meãiar zmenil. Pokiaº by sa
jeho strana skutoãne vrátila v Bratislave
k moci, bola by to základná prekáÏka
na vstup Slovenska do NATO,“ povedal
rakúskemu denníku Die Presse
americk˘ veºvyslanec pri NATO
Nicholas Burns.
·pecialistka HZDS na zahraniãnú
politiku, poslankyÀa Irena Belohorská
pohnuto reagovala: „Burns má tak˘
názor, no a ão!“ Ivan Ga‰paroviã si
myslí, Ïe vyjadrenia Burnsa aj tak nikto
váÏne neberie.
Politológ Miroslav Kus˘ hovorí, Ïe
„Meãiar drÏí HZDS Ïeleznou rukou, ale
na druhej strane je uÏ neprijateºn˘. Z
toho niet v˘chodiska, iba sa odpútaÈ
od Meãiara“.
Napriek americkému postoju
predstavitelia HZDS stále tvrdia, Ïe
vstup Slovenska do NATO je ich
prioritou.
***

22.6.2002

Koalice nechce dráÏdit
církevními restitucemi
Praha-právo/Kamil Houska-Koalice
nechce dráÏdit soc. dem. poÏadavkem
dal‰ích restitucí církevního majetku a
nebude jej proto chtít prosadit do
pﬁipravovaného
programového
prohlá‰ení vlády. To nejspí‰ bude
znamenat, Ïe se církve majetku bûhem
pﬁí‰tích ãtyﬁ let nedoãkají. Jak uÏ totiÏ
oznámily jednotlivé strany vznikající
koaliãní vlády, co nebude napsáno v
textu prohlá‰ení, to nejsou partneﬁi
povinni podporovat v Parlamentu.
Lidovci, respektive unionisté, pﬁitom
nemají dostatek hlasÛ, aby restituce
sami protlaãili Snûmovnou. I kdyby proti
byli jen tradiãnû soc. dem. a KSâM, se
111 poslanci budou kaÏdou takovou
snahu pohodlnû shazovat ze stolu.
Pﬁitom vydávání majetku církvím
nepodporuje ani ODS.
“Neplánujeme do programu dávat jako
bod restituce církevního majetku,”
potvrdil vãera Právu pﬁedseda KDUâSL Cyril Svoboda . Ten je pﬁitom
povaÏován za ãlovûka blízkého
katolické církvi, kter˘ se snaÏí restituce
uvést v Ïivot.
Smíﬁlivû o citlivé problematice vydání
majetku církvi se vãera vyjadﬁoval také
Jaromír Talíﬁ, kter˘ je v expertní skupinû

lidové strany vyjednávající o podobû
vládního programu s âSSD. “Já na
tom netrvám, protoÏe máme zku‰enost,
Ïe jsme to mûli v koaliãní dohodû a
stejnû k tomu nedo‰lo,” sdûlil Právu
Talíﬁ v naráÏce na nûkdej‰í Klausovy
vlády. Podle Talíﬁe není nutné církevní
restituce nûkde uvádût. To ale
neznamená, Ïe by z nich lidovci slevili.
“DÛleÏité je, Ïe jsou tu uÏ nûkolik let
blokovány velké majetky a Ïe se s nimi
musí nûco udûlat,” poznamenal Talíﬁ s
tím, Ïe není moÏné církevní restituce
poﬁád odsouvat. “Jde mi o to vyﬁe‰it
tento problém, to ale nezabezpeãí, Ïe
to bude v dohodû nebo programovém
prohlá‰ení,” dodal Talíﬁ, nûkdej‰í ministr
kultury. Právû tento resort spravuje
otázky t˘kající se církví. Talíﬁ se v praxi
nebrání tomu, aby byl církevní majetek
vydáván na základû tzv. v˘ãtového
zákona, ale zdÛraznil: “Mûla-li by se v
tomto zákonû objevit kaÏdá parcela,
bude to tak ‰ílenû obsáhl˘ zákon, Ïe si
neumím pﬁedstavit, Ïe by to bylo bez
nûjak˘ch problémÛ.”
Lidovci i unionisté jsou optimisty a
vûﬁí, Ïe se jim podaﬁí na spoleãném
programu se soc. dem. bez vût‰ích
obtíÏí domluvit. Jen neradi v tûchto
dnech hovoﬁí o sv˘ch omezeních, za
nûÏ nikdy nepÛjdou. “Dávat si pﬁedem
mantinely, kdyÏ nevíme, co nám bude
pﬁedloÏeno, je tûÏké,” uvedl na dotaz
Práva jeden z vyjednávacích expertÛ
Unie svobody-DEU Václav Krása.
Problémy lze ale oãekávat napﬁíklad v
oblasti zdravotnictví nebo ‰kolství.
“Samozﬁejmû Ïe nûkteré vûci jsou pro
nás zásadní. Kdyby se snaÏila vláda
omezit souãasn˘ systém doplatkÛ za
léky a za sluÏby, tak to by byl asi
problém,” pﬁipustil Krása. Místopﬁedsedkynû KDU-âSL a b˘valá
ministrynû zdravotnictví Zuzana
Roithová dodala pro Právo: “Platby za
nadstandard existují. Rozhodnû v
na‰em programu není zuÏování
souãasného spektra zdravotních
sluÏeb, ale standardizace a jasné
vymezení toho, co je hrazeno z poji‰tûní
a co není.”
Podle Roithové by nemûl b˘t velk˘
problém s placením na vysok˘ch
‰kolách. “Nemáme v programu ‰kolné.
Máme naopak vytvoﬁení mechanismu,
kter˘ by zpﬁístupnil studium kaÏdému
maturantovi,” uvedla. ·kolné je pro
soc. dem. nepﬁijatelné. Roithová tvrdí,
Ïe by se daly otevﬁít vysoké ‰koly
zavedením jednotné státní maturity a
posílením rozpoãtu ‰kol na financování
prvních roãníkÛ. Na dotaz, zda by byla
Koalice ochotna pﬁistoupit na

satellite

majetková pﬁiznání, která se snaÏí
dlouhodobû âSSD prosadit, Roithová
odpovûdûla kladnû v pﬁípadû vybran˘ch
skupin lidí. “Chceme, aby majetkov˘m
pﬁiznáním podléhali nejen politici, ale i
zamûstnanci vysok˘ch státních
institucí,” uvedla Roithová. Neumí si
ale podle sv˘ch slov pﬁedstavit, Ïe by
majetková pﬁiznání vyplÀovali v‰ichni
obãané.
***
24.6.2002

Boj o vedení TV Nova
vstoupil do fini‰e

Praha-právo/Jana Perglerová-Tlaky
na jeho demisi jsou podle informací
Práva tak silné, Ïe jim mÛÏe
podlehnout. V tom pﬁípadû by ho v jeho
funkci doãasnû vystﬁídala programová
ﬁeditelka Libu‰e ·muclerová. ·éf Novy
naznaãil svÛj odchod a zároveÀ
kritickou situaci, ve které se televize
nachází, jiÏ ve Volejte ﬁediteli. “MÛÏe
se stát, Ïe souãasn˘ tlak na na‰i televizi
neustojíme. Nova moÏná klekne,”
oznámil z obrazovky v souvislosti s tím,
Ïe banky zaji‰Èující televizi penûÏní
tok, jsou zmateny a nevûdí, kdo Novu
vlastnû ﬁídí.
Za slova rozlouãení lze povaÏovat tﬁi
vûty, které Îelezn˘ ﬁekl na konci poﬁadu.
“Vûﬁím, Ïe se uvidíme u dal‰ího poﬁadu
Volejte ﬁediteli. Kdybysme se nevidûli,
tak na shledanou. Na shledanou v
lep‰ích ãasech,” ﬁekl a zamával
divákÛm. Îelezn˘ byl pﬁed vysíláním
podle pﬁítomn˘ch nervózní a na jeho
tváﬁi ‰lo poznat, jak hluboce se ho
dramatick˘ v˘voj situace kolem Novy
dot˘ká. Po skonãení poﬁadu okamÏitû
odjel, na rozdíl od jin˘ch sobot, kdy se
vÏdy zdrÏel na kus ﬁeãi se
spolupracovníky. Îelezného rozlouãením vyvrcholilo pﬁedchozí
mnohahodinové vyjednávání o jeho
dal‰ím osudu na Novû. Ale‰ Rozehnal
ﬁekl v sobotu v noci Právu, Ïe na stole
byly pÛvodnû tﬁi varianty. Nechtûl v‰ak
prozradit nic konkrétního. “V‰e je stále
ve hﬁe. Rozhodnutí by mûlo padnout v
pondûlí odpoledne,” ﬁekl. Dodal v‰ak,
Ïe ten jedin˘ scénáﬁ, kter˘ nyní pﬁipadá
v úvahu, je podmínûn odchodem
Îelezného z funkce generálního
ﬁeditele Novy. Naznaãil, Ïe na
pﬁechodnou dobu by ho mûla nahradit
·muclerová. Z okolí Îelezného se v‰ak
prosl˘chá, Ïe toto je pouze RozehnalÛv
názor a Îelezn˘ bude o zachování ve
své funkci na Novû bojovat. Jaké místo
by mûl Îelezn˘ na Novû po své
pﬁípadné rezignaci zastávat a zda
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Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
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29,15 SK
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1,48 CDN $
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30,30 Kã
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EVA
MESTICOVÁ
Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540
E-mail:
emestic@hotmail.com

Business

ABE
Elektronická kompjuterová
tiskaﬁská sazba v 11 jazycích
na poãkání
Manuelnª sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.
Pouze z perfektních strojopisÛ!
Tel.: (416) 530-4222
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech
Republic Chamber
of Commerce
Kanadsko- ãeská
obchodní komora
má novou adresu
740 Spadina AVE.
Toronto, On. M5S 2J2
Tel.: (416) 929-3432
Fax (416) 925-1940
E-mail: trade@ccrcc.net

Pokraãování na str. 6

Hypotéky na prodej!
Zaﬁiìte si novou hypotéku s na‰í Credit Union,
popﬁípadû pﬁeveìte si hypotéku k nám. VyuÏijte
na‰ich úrokov˘ch sazeb!
* moÏnost otevﬁení nebo uzavﬁení * pevn˘ úrok
* srovnatelné úroky * moÏnost dﬁívûj‰ího splacení
* moÏnost Ïivotní pojistky * dal‰í v˘hody

Informujte se je‰tû dnes v Kampeliãce!
740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario
M5S 2J2
âs. den: Cviãení Ïen

CZECHOSLOVAK
(TORONTO)
CREDIT UNION LIMITED

czechoslovakcu@msn.com
www.kampelicka.com
Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557
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Pokraãování ze str. 5

dobrovolnû odejde i z funkce jednatele
spoleãnosti CET 21, která drÏí licenci
na vysílání Novy, nebylo vãera je‰tû
jasné. Z kuloárÛ se prosl˘chá, Ïe by
Îelezn˘ snad mohl pÛsobit jako
poradce ·muclerové. To v‰ak
Îelezného spolupracovníci popírají.
Hlavním dÛvodem, proã se Îelezn˘
moÏná rozhodne odstoupit ze svého
ﬁeditelského postu, je tlak bank, které
úvûrují Novu a její servisní spoleãnost
âeskou produkãní 2000. Mezi dal‰í
dÛvody patﬁí uklidnûní personální
situace na Novû a také ukonãení sporu
s americkou spoleãností CME, která

Restaurants-Deli's

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·
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Novu v dobû jejího rozjezdu od roku
1993 financovala. Stále totiÏ Îelezn˘
dluÏí CME více neÏ miliardu korun,
kterou jí pﬁiﬁkla mezinárodní arbitráÏ.
Jak spolumajitelé CET 21, tak lidé z
dal‰ích spoleãností spolupracujících s
Novou by chtûli tento závazek nûjak˘m
zpÛsobem uhradit. Îelezn˘ je
povaÏován za muÏe, kter˘ tomu stojí v
cestû. “Îelezn˘ tady cel˘ t˘den nebyl.
Nevidûl jsem ani ·muclerovou, ani
Jiﬁího ·mejce, ‰éfa âeské produkãní.
Asi nûkde stále jednají,” ﬁekl Právu
jeden ze zamûstnancÛ. Podle informací
Práva je nejdÛleÏitûj‰í osobou
rozehnaného sporu ·muclerová. “Ona
je ta, o kterou se bojuje,” naznaãil
úãastník vyãerpávajících jednání.
Dodal, Ïe jádrem sporu jsou nejasné
finanãní toky ve spoleãnostech kolem
Novy. “âeská produkãní je zastavená
bance kvÛli televizi JOJ. Banka Ïádá
zaãátkem záﬁí splacení úvûru. KdyÏ ho
nedostane, pﬁipadne jí âeská
produkãní,” ﬁekl Právu obeznámen˘
zdroj.
V pátek 14. ãervna oznámil Rozehnal,
Ïe spoleãnost CET 21 odvolala
Îelezného z funkce jednatele i ﬁeditele
Novy. Mluvãí CET 21 Martin Chalupsk˘
to popﬁel a tvrdí, Ïe Îelezn˘ ve funkci
ﬁeditele zÛstává. Rada pro rozhlasové
a televizní vysílání ve sporu zatím
nerozhodla, vyslechla obû znesváﬁené

416-504-5787
638 QUEEN ST. W.
TORONTO, ONT. M6J 1E4
* PraÏské uzeniny
* Cukráﬁské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy
* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla
âeskoslovensk˘ bapt. sbor na Masaryktownu

strany a bude se situací v Novû zab˘vat Marvanová. Obdobnû to vidí pﬁedseda
KDU-âSL Cyril Svoboda. Ten Právu
opût v úter˘.
ﬁekl, Ïe dohoda musí znamenat
***
spoleãnou vÛli. “Nechci tady ﬁíkat, kdo
Soc. dem. eká
bude ustupovat, musí jít o spoleãnou
ústupky Koalice
vÛli,” dodal. ·pidla novináﬁe informoval,
Praha-právo/Alexandr Mitrofanov- Ïe proti pÛvodní páteãní verzi má nyní
Vedení âSSD v sobotu po pûtihodinové materiál o dvû stránky víc, tedy deset.
diskusi schválilo návrh programové “Zredigovali jsme text, byl zabalen,
dohody pro pﬁípadnou vládu s Koalicí a dán do obálky a poskytnut partnerÛm.
odeslalo text sv˘m partnerÛm. Roz‰íﬁili jsme text, mûnili formulace.
NovináﬁÛm to v sobotu veãer ﬁekl ‰éf Spory jsme nevedli nikde, vedli jsme
soc. dem. Vladimír ·pidla s tím, Ïe debaty nad nûkter˘mi formulacemi.
dal‰í jednání s Koalicí by mûlo b˘t bez Doplnili jsme ekologii ãi zemûdûlství.
zvlá‰tních problémÛ. O obsazení kﬁesel Bylo nûkolik vûcí, kde jsme to doplÀovali
se v pﬁedloze nehovoﬁí. Místo- pomûrnû v˘znamnû. Byla pﬁepracopﬁedsedkynû âSSD Marie Souãková vávána kapitola veﬁejné finance,” uvedl
je‰tû pﬁed jednáním politického grémia ·pidla. V pátek hovoﬁil také o tom, Ïe v
v‰ak uvedla: “Ná‰ program dostal pÛvodním návrhu vypracovaném
podporu obãanÛ této zemû, takÏe vicepremiérem Pavlem Rychetsk˘m
kompromis je na stranû Koalice.” Z byla nedostateãnû zdÛraznûna politika
tûchto slov nepﬁímo plyne, Ïe âSSD zamûstnanosti.
ãeká ústupky, a to zejména od Unie K dal‰ím negociacím s Koalicí, které
svobody-DEU. Podobn˘ postup se pokraãovaly v pondûlí veãer, ·pidla
v‰ak Koalici nezamlouvá, i kdyÏ se uvedl: “Budou to jednání s pﬁesvûdjinak k materiálu od âSSD vyjadﬁuje ãením, Ïe je moÏné je úspû‰nû uzavﬁít,
smíﬁlivû.
ale jistota samozﬁejmû není.” Dodal, Ïe
“Jsem plnû pro to, Ïe musíme v‰ichni se nepochybnû shodnou v zájmu o
respektovat v˘sledky voleb a poãty vstup do Evropské unie, stejnû tak jako
hlasÛ, které obãané udûlili jednotliv˘m na boji proti korupci a velké kriminalitû.
stranám. Pﬁi sestavování koaliãní vlády Na dotaz, kde se neshodnou, ﬁekl: “Já
ale musí v‰echny strany jednání b˘t takové body neznám. Myslím si, Ïe
pﬁipraveny k urãit˘m kompromisÛm. jednat se dá o v‰em a dohodnout se na
My jsme,” reagovala na Souãkovou nûjaké modalitû lze také velmi
pro Právo ‰éfka unionistÛ Hana v˘znamnû.” Na dal‰í dotaz, co na
návrhu âSSD bude Koalici vadit,
poznamenal: “Myslím si, Ïe ten návrh
je rozumn˘ a Ïe Koalice bude ochotna
jednat o kterémkoliv bodû, kter˘ je tam
uveden, o kterékoliv ﬁádce. Myslím si,
Ïe nebude mít nûjaké zvlá‰tní
problémy.”
Sobotního jednání ‰piãek âSSD se
podle ·pidly zúãastnili Souãková,
místopﬁedseda Zdenûk ·kromach, ‰éf
poslancÛ Bohuslav Sobotka a také
vicepremiér Pavel Rychetsk˘, kter˘
není
ãlenem
grémia.
První
místopﬁedseda Stanislav Gross byl
podle ·pidly omluven z rodinn˘ch
dÛvodÛ. Doma ãekají druhé dítû. ·pidla
ale vynechal dal‰ího místopﬁedsedu
Petra Lachnita, kter˘ na jednání v
Lidovém domû byl a na nûhoÏ cel˘ch
pût hodin ãekala manÏelka. Naopak
chybûl stál˘ ãlen grémia, pﬁedseda
senátorského klubu âSSD Ladislav
Svoboda, kter˘ v‰ak má ve vedení soc.
dem. minimální politick˘ vliv, a také
místopﬁedseda Karel Kobes. Na dotaz
Práva ·pidla uvedl, Ïe nejvíce
pozmûÀovacích návrhÛ, asi dvacet, mûl
·kromach, polovina z nich byla
vãlenûna do textu, polovina ne. Îádn˘
z nich ale podle ·pidly ne‰el proti duchu
a koncepci, byly to spí‰ doplÀující vûci.
Na dal‰í dotaz Práva, zda v textu je
obsaÏena ·kromachova idea lékÛ pro
seniory nad 70 let zdarma, ·pidla ﬁekl:
“Základní text je zformulován obecnû a
o náplni jednotliv˘ch kapitol se bude
dál velmi peãlivû jednat. Ale princip je
jasn˘: kaÏd˘, kdo potﬁebuje léky, musí
dostat ty indikované léky, které
doopravdy potﬁebuje, zdarma.” K tomu,
proã schÛzka trvala tak dlouho, ·pidla
ﬁekl: “Jednak jsme spolu docela rádi,
takÏe jsme to redigovali, pak jsme dûlali
pﬁestávky a mluvili o rÛzn˘ch vûcech,
pak jsme pokraãovali. Opravdu v tom
nebylo nic napínavého kromû toho, Ïe
taky nám spadl poãítaã.”
Legislativní priority podle pﬁedsedy
je‰tû nejsou domluveny: “Je sice
pﬁipraveno nûkolik návrhÛ pﬁíloh, které
mají ãtyﬁicet nebo padesát jednotliv˘ch

ã

June 27, 2002
legislativních poloÏek, ale musíme se
nejdﬁív dohodnout na celkov˘ch
programov˘ch moÏnostech a pak lze
pokraãovat dál.”
Programové priority âSSD jsou podle
Souãkové stále stejné:
* bezplatné zdravotnictví,
* bezplatné ‰kolství,
* nezvy‰ovat daÀovou zátûÏ,
* vstoupit jako plnohodnotn˘ partner
do EU,
* zachovat platnost zákoníku práce,
* nabídnout bydlení pro mladé,
* pomoci rodinám s dûtmi.
Lidovci s unií si návrhu cení
Koalice se k materiálu vyjadﬁovala
pomûrnû optimisticky. Podle ‰éfa KDUâSL Svobody “sk˘tá ‰anci na dohodu”.
Lidoveck˘ místopﬁedseda Jan Kasal
byl podle sv˘ch vãerej‰ích slov v
Nedûlní Partii TV Prima z dokumentu
mile pﬁekvapen, neboÈ podle nûj
neobsahuje “ideologick˘ balast”. Jak
ﬁekl, je v nûm pro Koalici více
pﬁijatelného neÏ nepﬁijatelného. “Pro
KDU-âSL - a pﬁedpokládám i Unii
svobody-DEU - je nadûjn˘m
podkladem,” dodal. V pondûlí budou o
návrhu âSSD jednat vrcholné orgány
Unie svobody-DEU. Marvanová si
vãera proto zachovala stﬁídm˘ postoj.
“Je to vstupní dokument k diskusi,”
uvedla na otázku Práva. “Máme nûjak˘
ná‰ vstupní návrh, kter˘ je vlastnû
programov˘m prohlá‰ením Koalice. Je
to to, s ãím jsme ‰li do voleb. Budeme
se snaÏit mezi tûmito dokumenty najít
kompromis,” prohlásila ‰éfka unionistÛ.
***
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Boufiková smr‰È zniãila
majetky za milióny
Praha-právo (âTK) Jen nûkolik minut
dul orkán, kter˘ pﬁi‰el na Pardubicko a
Královéhradecko s bouﬁí v pátek veãer
a mnohamiliónové ‰kody, které
napáchal, budou sãítány nûkolik dní a
odstraÀovány i po t˘dny. Nejvíce
problémÛ vítr dosahující v nárazech
skoro 120 km/hod zpÛsobil
energetikÛm, silniãáﬁÛm a zejména
ÏelezniãáﬁÛm. Podle mluvãí V˘chodoãeské energetiky Zlaty Pávové bouﬁe
strhala tﬁi vedení velmi vysokého napûtí
na rozvodné stanici Opoãínek u
Pardubic a v desítkách pﬁípadÛ bylo
strháno napûtí vysokého napûtí.
Napﬁíklad mezi Mnûticemi a Tunûchody
na Pardubicku vichr polámal jako sirky
osm ocelov˘ch sloupÛ vysokého napûtí.
Bez proudu se na krátko ocitla celá
oblast
Pardubicko-hradecké
aglomerace, v mnoha obcích ãekali
lidé na obnovení dodávek proudu v
sobotu cel˘ den. Îelezniãáﬁi noãní boj
s Ïivly chvílemi témûﬁ vzdávali. “TraÈ
mezi Pardubicemi a Opatovicemi a
hlavní traÈ Pardubice-Pﬁelouã byla
postiÏena snad nikdy nevídan˘m
zpÛsobem,” pﬁiznal Jan Joza,
zmocnûnec âesk˘ch drah pro
Pardubick˘ kraj. “NejenÏe byly
padajícími stromy zataraseny koleje a
strháno vedení, padaly i sloupy
trolejového vedení,” ﬁekl zmocnûnec.
“Máme pﬁed sebou nejménû 24 hodin
tvrdé práce s nasazením v‰ech lidí,”
tipoval pomûrnû pﬁesnû v noci z pátku
na sobotu Joza. TraÈ Pardubice-
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Pﬁelouã se podaﬁilo zprovoznit na jedné
koleji uÏ v sobotu v poledne, druhou
kolej po 18. hodinû, je‰tû v sobotu
veãer zaãaly jezdit vlaky mezi
Pardubicemi a Hradcem Králové.
Nedo‰lo k Ïádn˘m Ïelezniãním
nehodám.
Podle mluvãí Hasiãského záchranného sboru Venduly Horákové hasiãi na
Pardubicku uvolÀovali silnice od
popadan˘ch stromÛ celou noc a na
místních komunikacích je‰tû v sobotu
dopoledne.
“Stromy trhaly i trolejbusové vedení v
Pardubicích a drtily zaparkovaná auta.
Pﬁesto poãet zranûn˘ch lidí na silnicích
nebyl velk˘. “NejváÏnûj‰í pﬁípad se stal
mezi Cholticemi a Valy, kde padající
strom zasáhl motocyklistu. Ten byl
odvezen do nemocnice s tûÏk˘mi
zranûními. V Pardubicích-Polabinách
padající strom zasáhl trolejbus, nikomu
z cestujících se jako zázrakem nic
nestalo,” ﬁekla Právu mluvãí pardubické
policie Hana Fojtíková. Snad jen
poji‰Èovnám se nakonec podaﬁí spoãítat
poãet mnoÏství po‰kozen˘ch stﬁech.
Napﬁíklad v Osicích na Královéhradecku vichr rozebral stﬁechu i na místní
‰kole.
Velké problémy zpÛsobila bouﬁe na
Kolínsku. KvÛli pﬁetrhanému elektrickému vedení se dokonce âáclav ocitla
doãasnû bez proudu. Hasiãi vyjíÏdûli
ve stﬁedních âechách celkem ve 224
pﬁípadech k popadan˘m stromÛm, v
54 pﬁípadech ãerpali vodu ze
zatopen˘ch sklepÛ a jedenáctkrát
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Slovenská televizia,
po prv˘ raz, a to v roku 1998
zaãala sprístupÀovaÈ svoj

ZLAT¯
PROGRAMOV¯ FOND
pre ‰irokú verejnosÈ doma i
v zahraniãí prostredníctvom
videokaziet.
Kazety v severoamerickej norme sú
vyrobené priamo v ‰tudiu STV.

Zo svojho bohatého archívneho
fondu vám ponúkame
najzaujímavej‰ie programy pre deti
ako aj pre dospel˘ch.
Literárno dramatické diela
(televízne filmy, divadelné hry)
Rozprávky - hrané i animované
Dokumenty s náboÏenskou
tématikou
Prírodopisné dokumenty
Prírodovedné dokumenty
Kultúrne pamiatky Slovenska
·portové dokumenty

Informácie a katalog o celej
programovej ponúke vám
poskytneme na tel. ãísle
905-894-9368
alebo cez E-mail:
dbcno1@hotmail.com

Pokraãování na str. 8

Important Changes to Immigration

Canada’s New
Immigration and Refugee
Protection Act

What You Should Know
Immigration Matters: Immigrants bring skills and commitment that help build
Canada’s economy and quality of life.
A New Act: On June 28, 2002 the new Immigration and Refugee Protection
Act becomes law. It continues Canada’s tradition of welcoming people.
Improving the Security of all Canadians: The new Act will protect us from
those who take advantage of Canada’s openness. In addition to the improved
screening of new applicants, one of the key changes is a more secure, durable and
convenient proof of residency card. This tamper-resistant plastic card replaces the
previous paper document (IMM 1000). It is only for Permanent Residents (landed
immigrants) living in Canada.
Who will need the new Permanent Resident Card: “Permanent
Residents” are people who have applied and been accepted to live in Canada.
Starting December 31, 2003, Permanent Residents travelling outside of the country
will need a Permanent Resident Card to re-enter Canada. Canadian citizens will not
need this card.
Becoming Canadians: Many Permanent Residents are qualified to become
Canadian citizens. These people are encouraged to apply for their citizenship. If
they succeed they will not need to apply for the new card.
For More Information: Visit the Canada web site at
http://www.canada.gc.ca or call 1 800 O-Canada.
1 800 O-Canada (1 800 622-6232)
TTY / TDD: 1 888 576-8502

canada.gc.ca
Service Canada Access Centres
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Real Estate

Petr Poláãek, FRI, CREA
Associate Broker, Appraiser

Sutton Group
Tower Realty INC.
25 let sluÏby krajanÛm
KOUPù - PRODEJ
ODHAD NEMOVITOSTÍ

Bus.: (416) 783-5000

Fax: (416) 783-6082
Res.: (416) 733-9442

oprávnûn˘ distributor
ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí
premiérovû v˘born˘ film
reÏiséra Bohdana Slámy

DIVOKÉ VâELY
Hoﬁká komedie o rÛzn˘ch podobách
lásky odehrávající se v podhorské vesnici
na severní Moravû, vypráví o v‰ech
moÏn˘ch podobách lásky a nenávisti: lesní dûlník Kája miluje BoÏku ze stánku, jenÏe ta
chodí s Láìou, kter˘ zase nejvíc ze v‰eho miluje Michaela Jacksona. Jana miluje PéÈu,
ale rad‰i si vzala StáÀu, ale ten miluje taky hrací automaty. BoÏãina maminka miluje za
peníze, Láìova babiãka ji za to nenávidí zcela zdarma. Zapomenut˘ kraj, kde je sloÏit˘
Ïivot mlad˘ch lidí, kteﬁí mají své sny a touhy, av‰ak postrádají sílu nebo okolnosti, aby
je vyplnily. Návrat ke skuteãné filmové poetice
bez kouzel a pﬁíkras. Hrají T. Wilhelmová, Z. Rau‰er, P. Li‰ka, J. Du‰ek,
V. Hybnerová, Z. Kronerová aj.
Cena kazety $ 37. 00 - plus taxy a po‰tovné.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
Pozor nová E-mail: video.el@rogers.com

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

Nová nûmecká auta za v˘hodné
ceny do konce ãervna!
Prodáváme i star‰í
nûmecké a japonské vozy!

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Cell: (416) 427-5134
Fax: (416) 741-7809

E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

vyjíÏdûli k po‰kozen˘m stﬁechám.
Pﬁímo v Kutné Hoﬁe na parkovi‰ti u
obchodního stﬁediska poryv vûtru
nadzvedl a nûkolik metrÛ odfoukl osobní
auto. Na Kladensku hasiãi vyjíÏdûli
nejen k popadan˘m stromÛm, ale i k
cel˘m zatopen˘m ulicím. âerpali vodu
ze zatopen˘ch sklepÛ v kladensk˘ch
mûstsk˘ch ãástech ·vermov a Dubí,
ale také v obci Smeãno a v obcích v
blízkosti Dﬁetovického potoka.
Niãivá vûtrná smr‰È se prohnala i ãástí
Bruntálska. ·la od R˘maﬁova po
Bﬁidliãnou a zasáhla také obce Velká
·táhle, Nová PláÀ, Rázová a Val‰ov.
“Podle na‰ich poznatkÛ byli v autech
zasaÏen˘ch padajícími stromy zranûni
ãtyﬁi lidé. Jeden z nich má zﬁejmû
zlomenou páteﬁ,” sdûlil Právu Jiﬁí
Patrovsk˘, ﬁeditel územního stﬁediska
Integrovaného záchranného systému
v Bruntále. Ve Val‰ovû byly následky
Ïivelné pohromy, jak extrémní bouﬁi
oznaãili hasiãi, patrné je‰tû v sobotu
odpoledne. Vesnice byla bez proudu a
v chatové osadû, kterou Ïivel zasáhl
nejvíce, leÏely na nûkolika chatách
spadlé stromy. “Byla to hrÛza. Kroupy
vytvoﬁily bílou stûnu a voda pronikala i
nejmen‰ími skulinami,” ﬁekla Právu
Lucie, která s kamarády slavila promoci.
Jejich chata jako zázrakem unikla
tornádu, jak pohromu sama nazvala.
Na Havlíãkobrodsku vyjíÏdûly
zásahové jednotky ke stromÛm
spadl˘m pﬁes silnici u Babic, âeského
Dvora a Chlístova. Vyjma bleskem
zapáleného stohu sena v obci Horní
Studenec poblíÏ Chotûboﬁe se pak
hasiãi vûtrem poláman˘m stromÛm
vûnovali aÏ do ãasn˘ch hodin ranních
na území celého okresu. Podobn˘
prÛbûh noci vylíãili i hasiãi na
Pelhﬁimovsku. Na Jihlavsku tolik stromÛ
nespadlo, vichﬁice v‰ak utrhla v Polné
polovinu stﬁechy z rodinného domu a
sousední lékárny. Pﬁívalové de‰tû s
kroupami zase na Telãsku zaplavily
nûkolik sklepÛ, byt a dvorky. Na
Tﬁebíãsku ﬁádila voda z nebe nejvíce v
Jemnici, kde dokonce zpÛsobilo
naplavené bahno neprÛjezdnost
silnice. HasiãÛm z okresu navíc
“zpestﬁily” noãní sluÏbu dva plané
poplachy z Jaderné elektrárny
Dukovany.
Zniãené karoserie aut, stovky
rozbit˘ch oken ãi po‰kozené elektrické
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vedení zanechala po sobû bouﬁe s
krupobitím, která se v nedûli odpoledne
pﬁehnala krajem. Na hlavy lidí se bûhem
pár vteﬁin snesly kroupy o prÛmûru aÏ
ãtyﬁ centimetrÛ. Na olomouckou policii
se po bouﬁi obracely desítky
ne‰Èastn˘ch ﬁidiãÛ, kter˘m kroupy
poniãily auta. “Zrovna jsem sedûl v
autû, kdyÏ se to pﬁihnalo. Myslel jsem,
Ïe kroupy mi rozbijí okna, byly to tak
ohlu‰ující rány. KdyÏ jsem vylezl z auta,
mûl jsem z kapoty cedník,” ﬁekl jeden z
OlomouãanÛ.
***
25.6.2002

Privezú HodÏovo telo,
Amerika sa lúãila s poctami

CHICAGO - SME/MIRKA HOROBOVÁ-Vládny ‰peciál privezie na
Letisko Milana R. ·tefánika pozostatky
slovenského politika Milana HodÏu.
PäÈdesiatosem rokov po smrti sa mu
tak splní jeho vôºa. Slovensko preváÏa
pozostatky ‰tátnika s vojensk˘mi a
‰tátnymi poctami z emigrácie prv˘krát.
Slovenská delegácia odletela do
Chicaga, kde poãas druhej svetovej
vojny HodÏa Ïil, v nedeºu. V nedeºu
podveãer sa v Chicagu na brehu
Michiganského jazera stretla slovenská
komunita v ‰tylizovanej Monet Garden.
Krajania s nad‰ením tlieskali preslovom
ministra kultúry Milana KÀaÏka a
slovenského veºvyslanca v USA
Martina Bútoru. Na svojho predka sú
hrdí, udalosÈ sa niesla vo veºmi
slávnostnom duchu.
Pokraãování na str. 10

Houslista J. Hanko se tentokrát vûnoval folklóru

Máte v âechách trápení? Soukromé nebo úﬁední?
Neutrácejte peníze za letenku!
U‰etﬁte svÛj ãas a své nervy!
Konkrétnû a reálnû pomohu pﬁi ﬁe‰ení v‰ech va‰ich specifick˘ch
nesnází i pﬁi plnûní va‰ích pﬁání. Projednám za vás v‰e, k ãemu mi
dáte svolení. ZaloÏím nebo povedu poboãku va‰í firmy v âechách.
Mohu k tomu pouÏít vlastní kanceláﬁ a u‰etﬁit vám dal‰í v˘daje.
Zjistím a zpracuji pro vás ve‰keré informace, které potﬁebujete znát,
abyste byli „in“. Zajistím osobnû skuteãnou pomoc. Kde na to sám
nebudu staãit, angaÏuji solidní odborníky (nájmy, koupû-prodeje,
restituce, nemovitosti vã. bytÛ, vûci movité, od‰kodnûní, dûdictví,
celní záleÏitosti, obãanství, rÛzné oblasti sluÏeb apod).
Reference v Kanadû:
satellite1-416@rogers.com nebo jan_drabek@telus.net
Jan Hrabina, agentura HOMBRE, P.O.Box. 32, Poãernická 369/
57, 108 00 Praha 10
Tel: 001- 420 2-7477 7476. Fax: 001- 420 2 7477 0929;
e-mail: hombre@mbox.vol.cz
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„O mojom dedovi sa ãasto hovorilo,
Ïe bol veºk˘ ãlovek a Ïe bojoval za
slovensk˘ národ. O jeho politickom
Ïivote som vtedy ako dieÈa nevedel,
dozvedel som sa to aÏ teraz,“ spomína
na Milana HodÏu vnuk John Pálka,
dnes uznávan˘ neurochirurg na
Univerzite v Seattle. Do Monet Garden
pri‰iel s rodinou.
Pálka sa narodil len krátko pred
HodÏovou smrÈou, keì bola rodina na
úteku, v roku 1939 v ParíÏi. Deda videl
raz v Ïivote, pozná ho len z rozprávania.
Po vojne sa HodÏovci vrátili do
âeskoslovenska, no po nástupe
komunistického reÏimu museli opäÈ
emigrovaÈ. „Pamätám sa, ako sme
utekali cez Prahu.“ Dnes je Pálka
nad‰en˘, Ïe sa splní dedovo prianie.
„Bol to tak˘ rodinn˘ sen,“ povedal s
uºahãením.
V ‰táte Illinois Ïije pribliÏne 200-tisíc
Slovákov. „Niekedy mali Slováci v
Chicagu 12 katolíckych a 7
evanjelick˘ch kostolov, okolo nich sa
aj zdruÏovali slovenské komunity. Dnes
je ich oveºa menej, no moÏno aj preto
sú si veºmi blízke,“ hovorí Thomas
Klimek Ward, ktor˘ mal slovensk˘ch
rodiãov.
„Je dobré, Ïe slovenská spoloãnosÈ
je pripravená opäÈ prijaÈ svoje
osobnosti, medzi ktoré patrí aj HodÏa,“
povedal na stretnutí so Slovákmi
Bútora. Podºa neho to práve pre nich
má veºk˘ v˘znam.
Na tunaj‰ej univerzite sa vãera
diskutovalo o HodÏovom diele, preslov
mali
americkí
odborníci
na
stredoeurópsky priestor, aj Slováci
Pavol Lukáã a Miroslav Wlachovsk˘.
Vzápätí sa konala v evanjelickom
kostole Trinity Lutheran Church pietna
rozlúãková ceremónia. Zabezpeãovala
ju tá istá pohrebná sluÏba, ako pred 58
rokmi. Potom rakvu s pozostatkami
naloÏili do automobilu a v sprievode
ãestnej americkej jednotky previezli na
letisko.
Telesné pozostatky HodÏu po návrate
prevezú z Bratislavy do Martina, kde
budú vo ‰tvrtok uloÏené na Národnom

cintoríne v dubovej rakve v americkom
‰t˘le, zahalenej slovenskou zástavou.
Rakvu vystavia pre verejnosÈ v
Evanjelickom kostole v Martine v
stredu.
UÏ minul˘ t˘ÏdeÀ na Martinskom
cintoríne exhumovali pozostatky
HodÏovej manÏelky Ireny a v novej
rakve ich uloÏili do spodnej ãasti hrobu.
***
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PORTRÉTY, KRESBY, OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Václav Klaus je
v nemocnici
PRAHA-sme/ãtk-Predseda
Obãianskej demokratickej strany
Václav Klaus je od pondelka v
nemocnici. Nieão vy‰e t˘ÏdÀa po
volebnej poráÏke a namáhavej
predvolebnej kampani ho previezli na
neurologické oddelenie. Mal závraty,
krútila sa mu hlava a strácal rovnováhu.
Internetov˘ server iDNES napísal, Ïe
potom, ako sa mu zakrútila hlava,
dokonca spadol. Podºa lekárov to
spôsobil opuch vnútorného ucha.
Klaus zostane v nemocnici niekoºko
dní. Podºa príznakov trpí poruchou
rovnováÏneho aparátu. Mohla to
spôsobiÈ obyãajná nádcha alebo
chrípka.
Ak by mal Klaus problémy so sluchom,
mohlo by ísÈ o takzvanú Meniérovu
chorobu, ktorú môÏe spôsobiÈ aj
prepracovanie ãi náhly pohyb hlavy.
Ochorenie pri‰lo práve v období, keì
avizoval, Ïe asi opustí najvy‰‰iu politiku.
Zatiaº nie je jasné, ãi udalosÈ ohrozí
povinnosti, ktoré Klausa ãakajú pri
zostavení novej snemovne. Klaus ako
predseda starého parlamentu musí
zvolaÈ rokovanie novej snemovne a
riadiÈ ho, k˘m nebude zvolen˘ jeho
nástupca. Rokovanie je predbeÏne
plánované na 10. júla.
Jeho pobyt v nemocnici je
prekvapením. Predseda ODS je známy
dobrou fyzickou kondíciou, pravidelne
‰portuje. Choroby si zväã‰a odmietal
pripú‰ÈaÈ a hovoril, Ïe sú len stavom
ducha, ktor˘ sa dokáÏe rozhodnúÈ, Ïe
chorobu neprijíma.
***

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

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

ãeské knihkupectví
Nejroz‰íﬁenûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû
ZAÎÁDEJTE SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!
Tel.: (905) 704-0873; Fax: (905) 704-0879
303 Queenston St., St. Catharines, Ont. L2P 2X5
E-mail: cz.books@literacypragensis.on.ca
www. literacypragensis.on.ca

ALGONQUIN TRAVEL -

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
Prague
Bratislava
Ostrava
Ko‰ice
Sun Destination
Call Ivan Zná‰ik

(416) 593-0837

NOV¯ TELEFON

NOVÁ ADRESA

44 Victoria St. , Suite 1315, Toronto, On. M5C 1Y2
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Praha - Istanbul - Praha

Nabízíme pﬁímé lety z Toronta do Prahy

Tﬁikrát t˘dnû do âR a na Slovensko:
Ve ãtvrtek bez mezipﬁistání
v Montrealu
MoÏnost telefonického zakoupení letenky.
Letenku dodáme aÏ na místo.
Soukromé ubytování v Praze i Bratislavû
Notáﬁská osvûdãení * pozvání * poji‰tûní

Tel.: (416) 761-1808, (416) 761-1689,
1-888-216-7641. Fax: (416) 761-9558

INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR
European Destination
Seat Sale
Charter Flights
Czech Republic, Germany, Austria

Call for visa requirments
to Czech Republic
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

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

V¯HODNÉ LETENKY
DO âESKÉ REPUBLIKY
BRATISLAVY, KO·IC, VÍDNù, BUDAPE·TI A BERLÍNA

âSA
Austrian Airlines
Je moÏné zakoupit i dal‰í letenky!

E-mail: nitra_travel@hotmail.com
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186
662 Qeen ST. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

âást tfietí
Turci jsou ve vût‰inû milí a vlídní,
obchodníci (stejnû tak zamûstnanci
turistick˘ch kanceláﬁí, majitelé
pensionÛ) hovoﬁí slu‰nû aÏ velmi dobﬁe
anglicky, nabízejí sice svoje zboÏí, ale
mohli by b˘t dotûrnûj‰í, jenÏe po pár
dnech uÏ vás ponûkud zmáhá
odpovídat stále na otázku odkud jste
(poslední den uÏ jsem odpovídal ãesky).
Diskuse vût‰inou se konãí snahou
zavést vás do krámu s tureck˘mi
koberci nebo odkazem na bratra,
‰vagra, manÏelku, str˘ce, snachu,
neteﬁ, kteﬁí mají také obchod s kvalitním
zboÏím … jakoby v‰echno tady bylo
propojeno nûjak˘m tajemn˘m, blízk˘m
i vzdálenûj‰ím pﬁíbuzenstvím.
Zajímavé je, Ïe zaﬁadit Prahu
zemûpisnû i politicky nedûlalo jim v
podstatû vÛbec potíÏe.
Bylo to ve stﬁedu, kdyÏ jsme
autokarem odjeli do Selãuku poblíÏ
známého Efezu. Zájezd obsahoval
cestu tam a zpût (deset hodin v noci
jedním smûrem), ubytování na jednu
noc, snídani, obûd, vstup do Efezu,
prÛvodce. Na hlavu 89 americk˘ch
dolarÛ.
Efez byl zaloÏen v 11. století p. n. l. V
nûm chrám bohynû Diany údajnû téÏ
patﬁí k jednomu ze sedmi divÛ antického
svûta. (Dal‰ími jsou, dle ﬁeck˘ch
uãencÛ: pyramidy v Egyptû, stupÀovité
zahrady babylonské, 30 stop vysoká
socha
Dia
na
Olympii,
Halicarnassusovo
mausoleum,
sloupoví rhodské, alexandrijsk˘ maják).
Po poráÏce Per‰anÛ Alexandrem
Velik˘m stalo se vedoucím mûstem
asijské ãásti ﬁímské ﬁí‰e a ãasn˘m
centrem kﬁesÈanství. K mnoh˘m
pozoruhodnostem patﬁí divadlo pro 25
000 divákÛ, knihovna, vodárna s
rozvodnou sítí. Potrubí vodovodní sítû
z ãervené pálené hlíny prosvítá na
mnoha místech povrchem a zdá se b˘t
v lep‰ím stavu neÏ to, které obepíná
základy na‰eho domu (weeping tiles).
MÛÏete shlédnout zbytky lázní a
sociálního zaﬁízení, projít se po
kolonádû roubené sloupovím (Marble
Street - Mramorová ulice). Nad údolím,
na vrcholu kopce je dÛm, v nûmÏ údajnû
zemﬁela Panna Marie. Mûsto bylo, dle
údajÛ prÛvodce velmi bohaté.
Druh˘ den vyjeli jsme si autobusem
(otobus) do pﬁímoﬁského, malebného
a velmi ãistého mûsta Ku‰adasi. Za
zmínku stojí doprava: dûje se mal˘mi
autobusy ve 20 aÏ 30 minutov˘ch
intervalech za nízkou cenu (asi
40minutová jízda pﬁijde bratru na 1. 75
dolaru).
Pﬁi procházce malebn˘mi ulicemi
smûrem k Egejskému moﬁi pohovoﬁili
jsme s obchodníkem. Na na‰e
konstatování o tom jak poklidnû zemû
pÛsobí sdûlil, Ïe o problémy není nouze,
jsou ale pﬁeváÏnû ve vnitrozemí a na
v˘chodû. Zmínil se i o náv‰tûvû V.
Havla a jeho Ïeny v roce 1996.
President pr˘ dokonce si u nûj koupil
dva koberce a zaﬁídil mu visa do âR.
Pﬁi toulce mûsteãkem zastavil nás
majitel restaurace U Einsteina, vûru
genia vzhledem pﬁipomínající. Menu,
které nám pﬁedvedl, bylo zdaleka
nejbohat‰í, které jsem za pobytu v
Turecku vidûl … a nejdraÏ‰í. Obvyklé
kebaby nacházely se v poãetném

spoleãenství mnoha jin˘ch a slibnûj‰ích
pokrmÛ.
Pﬁes mûsteãko Soke pokraãovali jsme
do Priene , opomíjenému pokladu
pozÛstatkÛ ﬁecké kultury a stavitelství.
Na rozdíl od Efezu, nalézajícího se v
údolí a po léta zavaleného, Priene je
na kopci a pod horou Mycale, je prosté
turistÛ, bohaté na kamenné zbytky
chrámÛ a staveb v hojnosti se
povalujících na zemi v trávû, na níÏ si v
ten den pochutnávaly dvû kozy a
nûkolik vypasen˘ch krav.
Návrat do Selãuku, noãním
autobusem zpátky do Istanbulu. Jeho
hlavní autobusové nádraÏí je nejvût‰ím,
jaké jsem kdy vidûl.
Podnikli jsme v˘let lodí na
nejvzdálenûj‰í ze ãtyﬁ ostrovÛ v
Marmarském moﬁi (Buzuk Ada neboli
Velik˘ ostrov) netu‰e, Ïe ten den je
svátkem dûtí a na ostrovû nalézá se
poutní místo k panenkám Mariím, bílé i
ãerné. Byl první tepl˘ den na‰eho
pobytu a cesta do vrchu dlouhá, úmorná
a plní poutníkÛ. Je‰tû téhoÏ veãera
postihla mû zaÏívací nepﬁíjemnost, na
jakou v choulostiv˘ch zemích netrpím.
K dozvuku nepﬁíjemnosti do‰lo v letadle
kdesi nad Brnem. Vyhladovûl˘
pochutnal jsem si na servírovaném jídle
a krátce nato spatﬁil nad sebou nûkolik
letu‰ek, svou choÈ a pána, kter˘ ﬁíkal,
Ïe je lékaﬁ. Na tváﬁi mûl jsem kyslíkovou
masku a probíral se z bezvûdomí. Nemûl jsi vÛbec tep, potvrdil to i lékaﬁ,
myslela jsem, Ïe je po tobû,- pravila
Ïena. Navzdory m˘m protestÛm
oãekávala mû na leti‰ti sanitka, ocitl
jsem se na o‰etﬁovnû první pomoci, byl
zkontrolován, sdûleno, Ïe vy‰etﬁované
parametry jsou dobré, zaplatil jsem 2
000Kã, sanitka dovezla i choÈ a bra‰nu
a já se s pocitem celkem zajímav˘m a
s Ïenou po boku vydal taxíkem do
Nuslí. Nevím, jak by situace probíhala
na lince turecké nebo holandské, ale
personál onoho letu âSA zasluhuje si
absolutorium.
Tomuto neobvyklému závûru
tureckého v˘letu pﬁedcházela kratiãká
avant˘ra s taxikáﬁem, kter˘ nás na
leti‰tû Ataturk vezl. Cena byla smluvená
pﬁedem a tak jsem mu podával tﬁi
pûtimilionové pﬁeloÏené bankovky,
vyloÏil zavazadla a pak pohledûl do
znepokojené tváﬁe elegantního
mafiána. Tvrdil, Ïe jsem mu dal tﬁi
pÛlmilionové bankovky . Zdeptan˘
stﬁevní kalamitou propadl jsem
nejistotû, pﬁijal jím dûsnû obratnû
zamûnûné bankovky a zaplatil 10 US
dolarÛ. KdyÏ jsme pak ãekali v leti‰tní
hale, uvûdomoval jsem si svou
nepohotovost a pﬁedstavoval si, co
jsem mûl chlapovi udûlat. Pﬁipomnûl
jsem si chlápka s vizáÏí pelikána z
National Rent pﬁed t˘dnem a
konstatoval, Ïe na istanbulském leti‰ti
nám ‰tûstí nekvete …
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
v úter˘ 25. ãervna 2002
v 1:27.
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde
11. ãervence 2002
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STRACH Z BUDOUCNOSTI?

Rozhovor s pfiedsedou PEN klubu Jifiím Stránsk˘m
Jiﬁí Stránsk˘ je spisovatel a scénárista, kter˘ si proÏil své. Odsedûl si padesátá
léta v kriminále. KdyÏ se jiÏ zdálo, Ïe má v‰e za sebou, ‰el v roce 1974 sedût
znovu na dva roky. Pﬁesto povaÏuje za dÛleÏitûj‰í první období, které
pﬁedznamenalo jeho dal‰í Ïivot. Tehdy sedûl s Janem Zahradníãkem - a setkání
s ním ho vyléãilo z nenávistné touhy po odvetû za utrpûná pﬁíkoﬁí. Tak urãil
smûrnici, po níÏ se jeho Ïivot vyvíjel dál. Není v nûm zahoﬁklost, která se nûkdy
objevuje u lidí, kteﬁí museli hodnû vytrpût. Jeho ochota setkat se s evangelick˘mi
duchovními na setkání v Mladé Boleslavi v pondûlí 29. dubna 2002 byla urãitû
zajímavá a pro mnohé lidi byla nûãím nov˘m. Sv˘m zpÛsobem mu asi nejlépe
rozumûl duchovní Vojen Syrovátka, jehoÏ otec si také odsedûl ﬁadu let v
kriminále a kter˘ dobu let padesát˘ch zaÏil jako jeden z tûch, kdo zÛstali venku,
a pﬁitom byli spoluzasaÏeni uvûznûním ãlena rodiny. Rozhovor, kter˘ na vedli
s J. Stránsk˘m faráﬁi, se vesmûs t˘kal minulosti. Zajímalo nás ov‰em, jak ãlovûk
s jeho minulostí vidí budoucnost.

J. Stránsk˘

ABE: Byl jste dvakrát zavﬁen.
Nemáte nûkdy strach z budoucnosti?
JS: Já? Ne. To je moje Ïivotní
pﬁesvûdãení.
Jsem
Ïivotním
optimistou. Nechci své pﬁesvûdãení
zpochybÀovat jen proto, aby k
takovému zpochybnûní do‰lo. Îivotní
zku‰enost mne nauãila rozumût
urãit˘m Ïivotním signálÛm, které jsou
pro mne ukazatelem - tak jako pro
zku‰eného vojáka, kdyÏ musí
procházet minov˘m polem. Napﬁed
odhadne, kde by mohlo b˘t minové
pole, a kdyÏ v nûm pak je, odhaduje,
kde by mohly b˘t miny. ¤íkám to také
proto, Ïe podle mne je daleko
nebezpeãnûj‰í, jak se chová lidstvo k
pﬁírodû ãi dokonce k sobû samému.
Toto je vût‰í nebezpeãí neÏ nûjaká
totalita.
ABE: Zeptám se jinak. Za co nás
budou nejvíce kritizovat na‰e dûti v
roce 2020?
JS: Zﬁejmû za to, Ïe jsme se zab˘vali
nedÛstojn˘mi a nedÛleÏit˘mi vûcmi.
To tvrdí ta mladá generace jiÏ dnes. Za
tûch osmnáct let to bude hlasitûj‰í a
tûch hlasÛ bude podstatnû víc.
ABE: MÛÏeme sledovat urãit˘
odstup dne‰ní generace od
disidentÛ, proã se to stalo?
JS: S tímto tvrzením byl bych opatrn˘.
Znám ﬁadu disidentÛ, kteﬁí si to nemyslí.
A kdyÏ takové stesky u nûkter˘ch
poslouchám, jiÏ dopﬁedu vím, u koho
je to pocit ublíÏenosti a zneuznání.
Mohu si dovolit to tvrdit, protoÏe jsem
nikdy disidentem nebyl. Ale pozoroval
jsem je a s ﬁadou z nich jsem se st˘kal
a stále st˘kám. Dnes víme, Ïe kaÏd˘
byl ãlenem jiného politického ãi
ideového spektra.

ABE: Tento vztah se ale projevuje
i mezi disentem v období Charty 77
a vûzni v padesát˘ch letech?
JS: Skuteãností je, Ïe ﬁada politick˘ch
vûzÀÛ z padesát˘ch let se stala
disidenty: Zdenûk Kessler, Karel Pecka
a dal‰í. Jde v‰ak o morální rozmûr.
JestliÏe nedokáÏí b˘valí politiãtí vûzni
pﬁijít na jméno disidentÛm, pak je to
pouze obranné seskupení. Obû dvû
strany to dobﬁe vûdí. Pokud se tyto
hlasy ozvou, pak mám pocit, Ïe se
jedná o hraní na vlastním píseãku, coÏ
nemám rád. Ov‰em existuje skupina
lidí, kteﬁí napadají kaÏdého, ﬁíkám jim
„Jiráskovi sirotci“, protoÏe bojují „proti
v‰em“. Nûkteﬁí se zaãínají chovat jako
ideologové a to nesná‰ím.
ABE: Hovoﬁíte o ztrátû historické
pamûti. V ãem to je?
JS: Tato ztráta pamûti je ovlivnûná
na‰ím kolektivním ‰patn˘m svûdomím.
Dokázali bychom se na na‰i minulost
dívat zcela jinak, kdybychom se zbavili
tohoto traumatu. KdyÏ mluvím s dûtmi
ve ‰kole, témûﬁ vÏdy nastane situace,
Ïe dûti obviÀují své rodiãe a prarodiãe,
Ïe jim nic neﬁekli. A najednou jsme u
toho, u v‰ech tûch modifikací tlust˘ch
ãar. My se musíme nejdﬁíve ze v‰eho
poﬁádnû podívat sami na sebe.
Automaticky se vymlouváme, coÏ je
na‰í pﬁirozeností. Najít vztah k
minulosti, mluvit o tom, co ãlovûk dûlal
a co dûlali druzí, musí kaÏd˘ za sebe.
Názor, Ïe se o tom nemá mluvit, to je
kolektivní obrana.
ABE: Ale dnes tato zodpovûdnost
spoãívá tﬁeba v tom, Ïe máme lidi
varovat, aby se z nich nestaly
odlid‰tûné bytosti, které sedí ãtrnáct
hodin dennû pﬁed poãítaãem?
JS: Pﬁíli‰ zev‰eobecÀujete - a pak
toho pouÏíváte jako argumentu, kter˘m
chcete pﬁesvûdãit, - a pomíjíte to, co
naopak vytváﬁí obrann˘ systém.
Nejprve si musíme uvûdomit, Ïe tyhle
vûci jsou na mladé generaci a na jejich
svobodné vÛli. V tom jsem s touto
generací spokojen˘. Je to první
generace, která se rozhoduje
svobodnû. Svobodná vÛle se dá lehce
oblbnout, coÏ si uvûdomuji, proto jiÏ
existuje internetová a poãítaãová
závislost. Jakmile my zaãneme krãit
rameny a ãekat na mesiá‰e, pak jsme
to prohráli. Mladá generace si v‰e
uvûdomuje a ví velice dobﬁe, Ïe tûch
lákadel v oblasti technokracie je tolik a
jsou tak lehko dostupná, Ïe si proti
tomu vypûstovala imunitu. Napﬁíklad já jako uãitel scenáristiky mám kolikrát
problém donutit mladé lidi, aby se
vÛbec podívali na televizi.
Pro Satellite a Protestant A. Bﬁezina

***
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Závûr ve skupinách
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Mistrovství svûta fini‰uje

Minulou stﬁedu (tûsnû po uzávûrce
minulého ãísla) ve skupinû „B“
·panûlsko po tﬁetí zvítûzilo. Tentokrát
tûsnû nad JiÏní Afrikou 3:2. Omluvou
za tûsn˘ v˘sledek mÛÏe b˘t pouze to,
Ïe vítûzové hráli s osmi náhradníky.
Paraguay si pak zlep‰en˘m v˘konem
zajistila postup vítûzstvím nad
Slovinskem 3:1. Postoupili: ·panûlsko
a Paraguay.
K dal‰ímu pﬁekvapení patﬁila skupina
„F“. Vypadl dal‰í favorit - Argentina.
Postarali se o to skvûle hrající ·védové,
kteﬁí dokázali s ní remízovat 1:1. A
jelikoÏ Anglie získala potﬁebn˘ bod k
postupu s Nigérií remízou 0:0, stala se
druh˘m postupujícím.
O den pozdûji pak postoupily ze
skupiny „G“ Itálie a Mexiko. Obû
muÏstva v nedÛstojném závûru vûdûla,
Ïe jim staãí remíza 1:1 a hráãi dohráli
zápas jen z povinnosti. Chorvatsko,
které mûlo velkou ‰anci prohrálo
pﬁekvapivû s Ekvádorem 0:1 a
nabízenou ‰anci nevyuÏilo.
Podle oãekávání porazila Brazílie
Kostariku ve skupinû „C“. V pûkném
utkání, které se skonãilo 5:2, mûli diváci
moÏnost vidût ﬁadu ukázkov˘ch branek.
RovnûÏ rozdílem tﬁí branek (3:0) zdolalo
Turecko âínu. Obû vítûzná muÏstva
postoupila do dal‰ího kola.
Minul˘ pátek byl závûreãn˘ den, kdy
se hrály zápasy ve skupinách. V
„Déãku“ mûli Poláci, kteﬁí doposud
nevstﬁelili ani branku bleskov˘ nástup
proti AmeriãanÛm a jiÏ v 5. minutû vedli
2:0. Nakonec zvítûzili 3:1. Tento
v˘sledek by umoÏÀoval PortugalcÛm
postoupit, i kdyby hráli s JiÏní Koreou
nerozhodnû. Ti do zápasu ‰li s
patﬁiãnou vervou, coÏ se odrazilo na
dvou ãerven˘ch kartách a v koneãné
prohﬁe 0:1. Spolu s JiÏní Koreou
postoupily tedy Spojené státy.
Ve skupinû „H“ by staãila remíza i
Rusku s Belgií. Je‰tû dvanáct minut
pﬁed koncem byl stav 1:1, ale pak
dvakrát skórovali Belgiãané a branka
Syãeva byla jiÏ jen ruskou labutí písní.
Belgie zvítûzila 3:2 a jelikoÏ Japonsko
vyhrálo nad Tuniskem 2:0, stalo se
pﬁekvapivû vítûzem této skupiny.
Zatímco Belgie byla druh˘m
postupujícím.

vyrovnal. V prodlouÏení mûli ·védové
pﬁevahu a Anders Svensson z otoãky
zazvonil o tyãku. Z protiútoku pak ve
104. minutû to byl opût H. Camara,
kter˘ po zemi od tyãky rozhodl utkání.
Podobnou smÛlu mûli i Irové proti
·panûlsku. Byli lep‰ím muÏstvem,
prohrávali v‰ak 0:1 brankou z 8. minuty
Morientese. Harte v druhém poloãase
nepromûnil penaltu. V poslední minutû
v‰ak Keane dal‰í penaltu promûnil. O
postupu ·panûlÛ rozhodl penaltov˘
rozstﬁel. Z pûti penalt promûnili ·panûlé
tﬁi, Irové pouze dvû.
V pondûlí Spojené státy zdolaly
Mexiko 2:0. Na nenápaditou hru
MexiãanÛ odpovídali Ameriãané
rychl˘mi protiútoky. První zakonãil
stﬁelou Brian McBride v úvodu zápasu.
Druhou branku pﬁipojil po centru Lewise
v 65. minutû Landon Donovan.
Podle oãekávání zvítûzila Brazílie
brankami Rivalda a Ronalda v druhém
poloãase nad Belgií 2:0. V prvním
poloãase v‰ak Belgiãan Marc Wilmots
hlavou pﬁekonal brazilského brankáﬁe
Marcose.
Jamajsk˘
rozhodãí
Prendegast v‰ak branku neuznal pro
domnûl˘ faul.
Nic nenasvûdãovalo tomu, Ïe by se
Italové mûli rozlouãit ve ãtvrtfinále se
‰ampionátem. V 18. minutû se ujali
proti JiÏní Koreji vedení brankou
Vieriho. Dvû minuty pﬁed koncem
normálního ãasu v‰ak Seal vyrovnal a
tﬁi minuty pﬁed koncem prodlouÏení
Ahn poslal Italy pﬁedãasnû domÛ.
Kontroverzní zÛstala 103. minuta, kdy
Totti spadl v pokutovém území KorejcÛ
a rozhodãí Morno z Ekvádoru místo
penalty vylouãil Tottiho za filmování
pádu. Pﬁi pohledu na video záznam
v‰ak bylo zﬁejmé, Ïe korejsk˘ obránce
zasáhl míã dﬁív neÏ Tottiho nohu. To by
znamenalo, Ïe se nejednalo o penaltu,
ale druhá Ïlutá (ãervená) karta pro
Tottiho byla pﬁíli‰ pﬁísná.
Turecko sehrálo ‰achovou partii s
Japonskem a dokázalo v Mivagi zdolat
Japonsko brankou Davaly z 12. minuty.

âe‰i a Slováci v SC

âtvrtfinále

Brazílie-Anglie 2:1
Zatím v nejhezãím zápase Mistrovství
svûta se ujala Anglie vedení v 23.
minutû Michaelem Owenem po chybû
brazilského obránce Lucia. Zdálo se,
Ïe ErikssonÛv t˘m pﬁeãká poloãas, ale
v závûru prvního dûjství pronikl stﬁedem
hﬁi‰tû Ronaldinho, nahrál do levé strany
Rivaldovi, kter˘ stﬁelou po zemi
vyrovnal. V 57. minutû to byl opût
Ronaldinho, kter˘ si v‰iml, Ïe brankáﬁ
Seaman stojí daleko pﬁed brankou a
padáãkem poslal míã za jeho záda. V
zápûtí v‰ak byl Rinaldinho vcelku pﬁísnû
vylouãen za ‰lapák. Anglie v‰ak
nabízenou ‰anci poãetní pﬁevahy
nedokázala vyuÏít.

Nûmecko-USA 1:0

V ostatních tﬁech ãtvrtfinálov˘ch
zápasech padl v normálním ãase pouze
jeden gól. Vstﬁelil ho v 39. minutû
zápasu v Ulsanu Nûmec Ballack
hlavou. Nûmci vdûãí za ãist˘ ‰tít svému
brankáﬁi, tﬁiatﬁicetiletému Oliveru
Kahnovi, kter˘ hrál ve svém 50.
mezistátním utkání.
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JiÏní Korea- ·panûlsko 0:0

Na pokutové kopy 5:3
Korejci v domácím prostﬁedí dokázali
postoupit do semifinále, aãkoliv nutno
pﬁiznat, Ïe jim k tomu trochu pomohli i
rozhodãí. V sobotním zápase proti
·panûlsku v prodlouÏení postranní sudí
Michael Ragoonath z Trinidadu zvedl
pﬁedãasnû praporek pﬁi Morientesovû
brance a gól tedy nemohl platit. Na
penalty pak zvítûzili Korejci, kdyÏ
promûnili v‰ech pût, zatímco ·panûl
Juaquin ãtvrtou penaltu nedal.

Turecko-Senegal 1:0
V posledním ãtvrtfinálovém zápase
se rozhodlo aÏ v 4. minutû prodlouÏení,
kdyÏ tureck˘ náhradník Ilhan Mansiz
promûnil nahrávku svého spoluhráãe
Arifa Erdema. Turecko se tak stalo
ãtvrt˘m semifinalistou leto‰ního MS.
***
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Internet

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

***

Aktualizované stránky
Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje v krajanské
komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

***
âSSK
Zpravodajství Ústﬁedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû
www.cssk.satellite1-416.com

***
Nové divadlo
Zpravodajství z posledního
pﬁedstavení Nového divadla a to,
co Nové divadlo chystá
www.divadlo.satellite1-416.com

Osmifinále
Minulou sobotu se jiÏ zaãalo hrát
natvrdo. Paraguay vzdorovala 88 minut
Nûmecku, ale nakonec prohrála 0:1
brankou Neuvilla. Je‰tû hÛﬁe dopadli
Dánové, kteﬁí podlehli Anglii 0:3.
(Branky: 5. Ferdinand, 22. Owen, 44.
Heskey).
Tvrdû se bojovalo v nedûli. Obû utkání
skonãila v normálním ãase 1:1. Vedoucí
branku v souboji ·védska se
Senegalem vstﬁelil v 11. minutû
Larsson. H. Camara v 37. minutû

***
Galerie M. Gabánkové
Asi stovka obrazÛ M.Gabánkové.
www.paintinggallery.net

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

Dominik získal
Stanley Cup

Danforth Ave.

Bloor St. W

Ossington Ave.

Detroit zvítûzil v pátém finálovém utkání
leto‰ního Stanley Cupu nad Carolinou 3:1
a získal Stanley Cup. V závûreãném utkání
skóroval dvakrát Shanahan, jednou
Holmstrom. âestn˘ úspûch Caroliny
zaznamenal O’Neal. K ãesk˘m hráãÛm,
kteﬁí získali v minulosti Stanley Cup pﬁibyli
dal‰í: Dominik Ha‰ek, Jiﬁí Fischer a Jiﬁí
·légr, kter˘ hrál v posledním utkání. Za
Detroit hrál letos ãtyﬁikrát také Ladislav
Kohn.
***
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Bloor St. v Torontû: Staﬁí Korejci se s tradiãním bubínkem radovali jako malé dûti

Brankáﬁi v SC
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Poãet zápasÛ, poãet minut, inkasované branky, stﬁel na branku, procento úspû‰nosti, prÛmûr na zápas.
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

