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

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

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním
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Pfiírodní katastrofy a NHLPfiírodní katastrofy a NHLPfiírodní katastrofy a NHLPfiírodní katastrofy a NHLPfiírodní katastrofy a NHL
Zdálo se, Ïe nejvût‰í katastrofou pro Kanaìany v
leto‰ním roce bude zru‰ení Národní hokejové ligy.
Lid v‰ak oplakává nepfiítomnost hokeje na televizní
obrazovce ménû neÏ se ãekalo. Poslední zpráva,
která vzru‰ila vefiejnost od Vancouveru po Halifax
byl soud s Tod Bertuzzim. Vlk se naÏral a koza
zÛstala celá. Hfií‰ník za zmrzaãení soupefie bude
teì v klidu sbírat papírky v Stanley Parku a
nebudou ho rozptylovat hfií‰né my‰lenky na to,
jak prohánût puk.

Televizní divák má místo hokeje témûfi dennû
pfiím˘ pfienos z míst nejnovûj‰ích katastrof a zdá
se, Ïe jich bylo letos poÏehnanû.

Nejprve zmizely lesy v Tatrách, následovalo
zemûtfiesení v jihov˘chodní Asii a v‰e se prozatím
skonãilo uraganem v severní Evropû a povodnûmi
v Kalifornii. Narozdíl od kolapsu NHL, nedalo se
pfiírodním katastrofám vût‰inou zabránit, ale dalo
se zabránit ztrátám lidsk˘ch ÏivotÛ, obzvlá‰tû na
pobfieÏí Afriky, kam vlna tsunami dorazila aÏ osm
hodin po zemûtfiesení. Pokud se podívám na mapu
jiÏní polokoule, pak vidíme, Ïe se jedná o vzdálenost
nûkolika tisíc kilometrÛ s a ze Srí Lanky ‰ly vlny
dal‰ích ‰est hodin. PfiestoÏe jiÏ bylo známo, Ïe se
jedná o neobyãejnû niãivou sílu, nikdo nedal
varování. V dobû, kdy dokáÏeme v severní Americe
s pfiesností nûkolika kilometrÛ urãit, kudy pÛjde
hurikán, kdy lidi dokáÏí zabednit okna sv˘ch domÛ
a odjet auty do bezpeãí, nejsme schopní varovat
Afriãany, aby ode‰li pár set metrÛ od bfiehu.

JestliÏe jsme se 22. listopadu 1963 dovûdûli, Ïe
pfied pár minutami byl zastfielen prezident
Kennedy, jak je moÏné, Ïe po ãtyfiiceti letech v
dobû e-mailÛ, SMS, mobilních telefonÛ,
rozhlasov˘ch a televizních pfiijímaãÛ, nikdo není
schopen vyslat varovn˘ signál. Jak je moÏné, Ïe
Ïádná z druÏic, obíhající zemûkouli toto nebezpeãí
nezachytila.

Jednou se pfii obãanské v˘chovû paní uãitelka
Krupková ptala jednoho Ïáka, kdo dostává
pfiídavky na dûti. Zkou‰en˘ repetent bezelstnû
odpovûdûl, Ïe pfiíspûvky na dûti dostávají zfiejmû
lidi, ktefií mají dûti. Mûlo to svoji logiku a zde je i
odpovûì na tuto záhadu. Îádná z druÏic nemohla
toto nebezpeãí zachytit, protoÏe na to nebyla
zafiízená.

Tak máme druÏice, které nás varují pfied
teroristick˘m útokem, aãkoliv nemáme nejmen‰í
signál o tom, Ïe by nûkdo byl schopen takovéhoto
raketového útoku. Máme druÏice, které monitorují
podzemní raketové v˘buchy. Provádíme podmofiské
jaderné pokusy, které rovnûÏ monitorujeme. Jen
jaksi na zemûtfiesení pod vodou jsme zapomnûli a
pokud ho na Havaji nebo jinde zjistili, nemohli
nikoho varovat, aby nevznikla panika a protoÏe
nemûli správné e-mailové adresy, zkrátka chybiãka
se vloudí. Chybûla pokora a vûdomí, Ïe by nás
pfiíroda mohla pokofiit, zle pokofiit.

NHL se nehraje. Pfied ãasem zaãala s ambiciózními
plány. Roz‰ífiila se na tfiicet klubÛ. Expandovala

na Floridu a do Arizóny, kde o hokeji ãetli pouze v
cestopisech, chud‰í kluby jako Winnipeg a Quebec
poslala na smeti‰tû hokejov˘ch dûjin. Pouze zisk
byl skuteãn˘. Îádn˘ sentiment s lidmi, pro které
to bylo souãástí Ïivota, slitování s dûtmi, které
milovaly svou hru, své hráãe. Hokej se bude hrát
ne tam, kam patfií, ale kdy vyná‰í peníze. Pokud
byla ekonomická motivace takhle silná a pouze
jediná. Proã by teì mûli mít hráãi slitování s
majiteli klubÛ. Chtûjí také vydûlat maximum a
pokud si chtûjí zahrát hokej, tak od toho mají
starou dobrou Evropu. Z lidského hlediska to bylo
rovnûÏ dobfie vymy‰lené, jenÏe to zatím nefunguje.

Je zajímavé, Ïe záplavy na Cejlonu pfieÏila velká
zvífiata. Velice citliví byli obzvlá‰tû sloni. Dokonce
dva vybûhli i  s turisty na zádech na nedalekou
horu. My jsme díky tomu, Ïe spoléháme na vlastní
rozum tuto citlivost ztratili. V roce 2002 pfii povodni
v Praze byl jednou z obûtí v zoologické zahradû
právû slon. MoÏná, Ïe byl moudfiej‰í neÏ lidé, ktefií
ho uvázali a moÏná, Ïe kdyby utekl, Ïe by skonãil
tak jako praotec âech na ¤ípu. Tehdy totiÏ lidé
mûli pokoru a dokázali naslouchat i nûãemu jinému
neÏ vlastnímu rozumu a slon na ¤ípu nebo na
Petfiínû by mohl po dnes klidnû vozit turisty. JenÏe
tehdy místo, abychom poslouchali, co nám
rozzufien˘ slon chtûl fiíci, tak jsme ho uvázali a
tváfiili se, jako kouzelníci, ktefií ovládají poãasí.

 Ale‰ Bfiezina Ale‰ Bfiezina Ale‰ Bfiezina Ale‰ Bfiezina Ale‰ Bfiezina
***

Nejen o vánocích a s elektrick˘m osvûtlením mohou stromy svítit, ale i krasou  ledu ve veãerním slunci.

·Èastn˘ a vesel˘ rok 2005!
Uã nadané dûti
Uã nadané dûti, uã je slitování
Uã je o západech slunce, uã je o

v˘chodu mûsíce
Uã je o vzteku, o hfiíchu, kter˘ pfiichází

za úsvitu
Uã je o kvûtinách, o kráse zapomnûní
Potom mû vezmi k fiece a ponofi mû do

vody
PoÏehnej jim a odpusÈ jim, Otãe neboÈ

nevûdí, co ãiní

V‰echny nadané dûti, uã nadané dûti
cestám lidí a zvífiat
Uã je o mûstech, dûjinám mysterií
jejich prohfie‰kÛm a ctnostem
o vûtvích ‰elestících ve vûtru
nebo o tíze jejich hfiíchÛ

Uã je odpou‰tûní, uã je slitování
Uã je hudbû
a chladné a oãi‰Èující vodû
uã nadané dûti
v‰echny nadané dûti

Lou Reed
(pfieloÏil Alexander Neuman, Protestant 10/2003)



2   satellite   satellite   satellite   satellite   satellite  1-416 1-416 1-416 1-416 1-416 January 13, 2005January 13, 2005January 13, 2005January 13, 2005January 13, 2005Toronto/CanadaToronto/CanadaToronto/CanadaToronto/CanadaToronto/Canada

Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,

ale pfiedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,

pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.

V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.

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

Tel.: 416-431-9477

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

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY
published by ABE

P.O. Box 176, Station „E",
Toronto, Ont. M6H 4E2
Telefon: (416) 530-4222

Záznamník: (416) 530-0202

Fax: (416) 530-0069
E-mail: abrezina4222@rogers.com
satellite1-416@satellite1-416.com

abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com nebo www.zpravy.org

PraÏská adresa: ABE/Hombre,
Po‰tovní schránka 32, 108 00 Praha 10
Tel.:  274 777 476 nebo  495 269 285

Tel./ Fax/Záznamník: 274 770 929
Ale‰ Bfiezina - redaktor;

Advertising rates: 22.00 per inch/col.
1.65 CDN $ per line/col.

Pfiedplatné:
v Kanadû $ 32,71+2,29 = 35,00,

pro ostatní svût CND $ 48-, US $ 35 -
v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK

PDF elektronicky $ 22 -
V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
P.P.I.C. Accounts # 1001583

GST Business # 86957 0572 RT0001
 Paid in Toronto

Churches

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

Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev.  Basil E. Coward.

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.

¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836.  Farár:  P. Dolinsk˘.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.

Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko
a Rev, M. âajka.  BohosluÏby 9:30  anglicky,
10:30  slovensky.

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

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

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

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Úfiední hodiny jsou jednou mûsíãnû,

vÏdy první  úter˘ od 19 do 20  hod. (po pfiedchozím zavolání)
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.

(KfiiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.)
Po‰tovní adresa je:

P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

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

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

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

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

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

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

âeská doplÀovací ‰kola
496 Gladstone Ave. - Toronto

 v sobotu  od 9 do 11 hodin
Informace:

L. âarková: 416/536-5342

·kola ve Scarborough
Informace:

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

Slovenská ‰kola v Oakville
zadarmo

 pre deti od 5-ich do 14-ich rokov
se koná v Our Lady Of Peace School

391 River Glen Blv. Oakville
Vyuãování je v sobotu
od 9:30 do 12 hodin

Informácie:
Viera Banková: 905/337-7457

Slovenská mezzosopranistka

Eva Bláhová
vystoupí na Masaryktownu

450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough
v nedûli 13. února 2005
Na pofiadu jsou mimo jiné skladby Antonína
Dvofiáka a Egona Suchonû

Pfii svém zájezdu do Toronta rovnûÏ vystoupí
na koncertu, kter˘ pofiádá Mozart Society,
ve stfiedi 9. února 2005 ve 20 hodin
v Unitáfiském kostele, 175 St. Clair St. W.,
Toronto.
Na pofiadu budou skladby od Wofganga Amadea
Mozarta, Ludwiga van Beethovena  a Franze Schuberta.

Tomá‰ Ma‰ek v televizi
 na stanici Vision

Herce Tomá‰e Ma‰ka, kterého známe z
Nového divadla mÛÏete vidût v televizní
adaptaci Hotel Babylon v úter˘ 25. ledna
2005 ve 22 hodin. Stanice Vision tento
program pak bude následující den
nûkolikrát opakovat. Pokud máte nûjaké
komentáfie k provedení mÛÏete je poslat
na audience@visiontv.ca.

***

Toronto Star
o Edovi Vokurkovi

V sekci What’s On v Toronto Star z 23.
prosince 2004 je ve sloupku Jazz z pera
Geoff Chapmanna ãlánek Exuberant
violin from Ed Vokurka. âlánek vy‰el
pfied Edov˘m druh˘m vystoupením v
Montreal Bistro. Chapman pfiipomíná, Ïe
Edova hra je skuteãnû dnes raritou.
Dovídáme se, Ïe zaãínal s houslemi v
sedmi letech, aãkoliv jeho maminka z nûj
chtûla mít klavíristu. První skupinu zaloÏil
uÏ v roce 1957. Pracoval jako inÏen˘r na
Humber College, ale pfied ‰esti lety ‰el
pfiedãasnû do dÛchodu a o to víc se nyní
mÛÏe vûnovat hudbû. KdyÏ hraje nemá
rád kyselé ksichty. A pokud jste Edu v
Montreal Bistru zme‰kali máte moÏnost
ho vidût kaÏdou sobotu od dvanácti v
poledne do tfií s jeho Violin Swing Trio
plus Guests pfii Saturday afternoon
Matinee v REX JAZZ BAR (Queen West
& University Ave.).

  ***
Podûkování

Chtûli bychom podûkovat za v‰echna
vánoãní pfiání a novoroãní pozdravy, které
jsme do redakce dostali. Toto pfiání pfii‰lo
od zpûváka Pavla Dobe‰e.

abe
***
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
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.

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

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

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

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

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

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

Na‰e internetové
stránky

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

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

***
Kalendáfi

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com
***

InternetInternetInternetInternetInternet

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi
V‰ichni jsou srdeãnû zváni na ma‰karní taneãní zábavu

S O K O L S K É    · I B ¤ I N K Y
na téma “Noc na Karl‰tejnû”.

K tanci hraje Miro Letko
Sobota 29. ledna 2005, 19:00

v Hale sv. Václava, Gladstone Ave, Toronto
Vstupné 18 dolarÛ, masky 15 dolarÛ

 Informace: Kvûta Králová (Prague Deli)

***
Pro na‰e nejmen‰í dále pofiádáme

· I B ¤ I N K Y   P R O   D ù T I
nedûle 30. ledna 2005 ve 14:00 v Hale kostela sv.

Václava.
Vstupné pro dûti  dva dolary, obãerstvení zdarma

Nov˘ Zábûr Toronto a Markéta Slepãíková
vás srdeãnû zvou na

 benefiãní koncert
na podporu televizního vysílání,

kter˘ se koná
v sobotu 26. února 2005 od 20.00

v restauraci Praha na Masaryktownu.
Koncertu se úãastní v‰echny pfiední ãeské torontské kapely.

Rezervace a informace na tel: 416/763-2627
Adresa restaurace:

450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough

Boni Pueri
ãesk˘ chlapeck˘ sbor,

kter˘ jsme mohli sly‰et pfies Vánoce na CBC

vystoupí v nedûli 16. ledna 2005 v 15:30
v kostele Zvûstování blahoslavené panny Marie

3 Combermere Road, Scarborough
(jiÏnû od 401, poblíÏ Victoria Park)
Lístky: 10 dolarÛ, studenti 5 dolarÛ.

Informace: 416/445-1760

2005
15. 1. (so) 19:00

âlenská beseda - “Potluck
Kostel sv. Pavla
Sokol Toronto

***
16.1. (ne) 15:30

Boni Pueri
âesk˘ chlapeck˘ sbor

Kostel Zvûstování blahoslavené panny Marie
3 Combermere Road, Scarborough

***
19. 1.  (st.) 13:00

Setkání seniorÛ - pfiednáska
Kostel sv. Václava

Klub seniorÛ
***

23.1. (ne) 12:00
Lidové umûní

Workshop
Hala kostela sv. Václav

***
25. 1. (út.) 22:00

Hotel Babylon - T. Ma‰ek
TV Vision

***
29.1. (so) 19:00

·ibfiinky
Kostel sv. Václava

Sokol Toronto
***

30.1. (ne) 15:00
Dûtské ‰ibfiinky

Kostel sv. Václava
Sokol Toronto

***
ÚNOR 2005

2. 2. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - videofilm

Kostel sv. Václava
Klub seniorÛ

***
5. 2. (so) 19:00

Fa‰iangová veselica
Hala kostola sv. Pavla

***
13. 2. (ne) 17:00

Nocturno: Eva Bláhová, mezzosopranistka
Masaryktown, MMI.

***
16. 2.(st) 13:00

Setkání seniorÛ - Pfiedná‰ka
Kostel sv. Václava

Klub seniorÛ
***

18. 2. (pá) 20:00
19. 2. (so) 16:00 a 20:00

20. 2. (ne) 16:00
Mirandolina

J. Workman Auditorium
Nové divadlo

***
26.12. (so) 9:00

33. Ïupní zimní hry
Horseshoe Valley,

Sokol Kanada
***

26. 2. (so) 20:00
Televizní koncert

Masaryktown
Nov˘ zábûr

***
27. 2. (ne) 14:30

74. valná hromada
Kostel sv. Pavla
Sokol Toronto

***
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Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

Medical

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

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE

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

Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net

www.ccrcc.net

ABE
Letáky, broÏury, jídelní lístky,

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

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

Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

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

E-mail: emestic@hotmail.com

M i l í     k r a j a n i a ,
poz˘vame vás do haly ná‰ho kostola sv. Pavla 1424 Davenport

Rd. (od kriÏovatky s Dufferinom na západ asi 100 m),
 v sobotu 5. februára 2005, od 19 hodiny

na na‰u ch˘rnu a uÏ tradiãnú -

Fa‰iangovú veselicu,
v maskách, krojoch, ale aj bez nich.

Plné pohostenie fa‰iangovej kuchyne s neodmysliteºn˘mi
pampú‰ikmi a mnohé iné je za - $15.00.

Odkazujeme :
„ SneÏí - nesneÏí

 kaÏd˘ nech k nám beÏí.“

The 5th Annual
DiscoverAbility Children’s Arts Festival

Art Exhibit and Silent Charity Auction
Monday, Jan. 31 - Thursday, Feb. 3, 2005

Canadian Broadcasting Centre - 250 Front Street West.

Metro Hall - 55 John Street

Pro ãeskou komunitu bude odpoledne v nedûli 23. ledna 2005 v hale
kostela sv. Václava (496 Gladstone Ave., Toronto) od 12 hodin.

Dûti komunikují s okolním svûtem ponûkud jinak neÏ je tomu ve svûtû dospûl˘ch. Jejich
svût je ãastokrát spravedlivûj‰í, ale zároveÀ i bezmocnûj‰í neÏ svût dospûl˘ch. Musí se
uãit tomu, Ïe o vûci, které mají se musí dûlit. Na druhou stranu dûti se rády dûlí o své
dojmy a pocity. Rády vyprávûjí, recitují a kreslí. Tento dar v‰ak dûti vût‰inou nedokáÏí
zuÏitkovat a dospûlí si této aktivity dûtí neváÏí. Vytvofiit most mezi svûtem dospûl˘ch a
svûtem dûtí o to se pokou‰í tichá aukce, která se koná v Torontû od 31. ledna do 3. února
2005. Dospûlí zhodnocují kresby dûtí a dûti poznávají, Ïe peníze se nemusí pouÏít pouze
na nákup hraãek, ale i pro pomoc druh˘m. Uãí se tomu, Ïe existuje charita a rozhodují
se na kterou dobroãinnou akci pfiispûjí. Leto‰ní páté tiché aukce se zúãastní kromû
kanadsk˘ch i dûti z âeské republiky, Polska a Indie.

Z âR to budou v˘tvory dûtí ze Základní umûlecké ‰koly v Polici nad Metují, z
Integrované matefiské a základní ‰koly z nedalekého Bezdûkova a ze Základní umûlecké
‰koly z Ostrova nad Ohfií. Na jejich aukci budou koláÏe, keramiky, práce suchou jehlou,
akvarely a dal‰í v˘tvarné v˘tvory. Mimo to si budou moci náv‰tûvníci zakoupit CD s
hudbou dûtí po deseti dolarech. Náv‰tûvníci tiché aukce si budou moci vybrat z devíti set
kreseb.

Na závûr celé akce se koná 3. února 2005 v 18:30 hodin Gala veãer, kterého se zúãastní
místostarostka mûsta Police nad Metuji, Ida Seidlmanová.

Dále pfiijede paní Kvûtu‰e Belanova, která se zab˘vá oborem stará ãeská v˘tvarná
fiemesla (paliãkování, batikování, mramorování papíru a kresba na hedvábí, drátování,
plstûní, zpracování kÛÏe atd) a bude mít fiadu workshopÛ v Torontû. Pro ãeskou komunitu
se takové setkání bude konat v kostele sv. Václava v nedûli 23. ledna 2005 od 12 hodin.
Je pfiipravené i malé obãerstvení.

Více informací o workshopu i tiché aukci se muÏete dovûdût od Rity Langrové: 416/
730-8142 nebo na www.discoverability.com.

rl/abe
***

Stanislav Sedlák vystavuje v COOP Gallery

Nedávno jsme pfiinesli reportáÏ o sólové v˘stavû Stanislava Sedláka. Nyní máte moÏnost
do 29. ledna 2005 vidût jeho obrazy pfii skupinové v˘stavû s Shelley Freeman, Darlean
Morris, a Amy Roger. COOP Gallery se nachází na 112 Scollard Street v Yorkvillu a je
otevfiena od úter˘ do soboty  od 11 do 17 hodin.

KANADSKÁ MOZAIKA
Kanadské pfiístavy se uzavfiely

dánsk˘m rybáfisk˘m lodím
Ministr rybolovu a oceánÛ Geoff Regan
oznámil ve ãtvrtek 2. prosince, Ïe vláda
uzavírá kanadské pfiístavy rybáfisk˘m
lodím z Faersk˘ch ostrovÛ a Grónska.
Ottawa dospûla k tomuto opatfiení poté,
co lodû pravidelnû pfiekraãovaly leto‰ní
kvóty povoleného odlovu krevet nafiízené
Organizací pro rybolov v severním
Atlantiku (OPANO). Nafiízení ministerstva
rybolovu a oceánÛ se vztahuje pouze na
tzv. traulery, coÏ jsou rybáfiské lodû
pouÏívající vleãné sítû. „Uzavfiení pfiístavÛ
je dÛleÏit˘m krokem v boji proti
nadmûrnému rybolovu. Jednak odradí
ostatní lodû od nestandardního jednání a
jednak ekonomicky zasáhne lodû, kter˘m
je toto nafiízení urãeno,“ prohlásil ministr
Regan. http://www.dfo-mpo.gc.ca

***

Kanad‰tí ‰koláci uspûli ve
studii OECD

Kanad‰tí Ïáci ve vûku 15 let dosáhli
nadprÛmûrn˘ch v˘sledkÛ v mezinárodní
srovnávací studii Organizace pro
hospodáfiskou spolupráci a rozvoj
(OECD) nazvané PISA 2003, která
zmapovala úroveÀ ‰kolákÛ 41 zemí svûta
v matematice, ãtení/psaní a pfiírodních
vûdách. Kanaìané se umístili na 7. místû
v matematice, ve ãtení a porozumûní
psanému textu získali 3. místo a v
pfiírodních vûdách 11. místo. Testu se
zúãastnilo 28 000 ÏákÛ z více neÏ 1000
‰kol ze v‰ech kanadsk˘ch provincií a
teritorií. Dívky dosáhly lep‰ích v˘sledkÛ
neÏ chlapci. Studie se zúãastnili i Ïáci z
âeské republiky, ktefií získali 13. místo v
matematice, 24. místo ve ãtení/psaní a 9.
místo v pfiírodních vûdách. Ve srovnání s
nov˘mi ãlensk˘mi zemûmi Evropské unie
dosáhli âe‰i nejlep‰ích v˘sledkÛ. http://
www.oecd.org/

***

Univerzita McGill zahájila
v˘zkum úãinkÛ konopí

PrestiÏní montrealská univerzita McGill
zahájila 8. prosince unikátní v˘zkum, pfii
kterém budou bûhem jednoho roku
kanad‰tí ‰piãkoví experti sledovat 1400
pacientÛ trpících chronick˘mi bolestmi a
uÏívajících konopí na jejich zmírnûní.
V˘zkumu nazvaného COMPASS
(Cannabis for the management of pain:
assessement of safety study) se zúãastní
sedm renomovan˘ch klinik z celé Kanady.
Od roku 1999 je v Kanadû povoleno
pouÏívat marihuanu k ti‰ení bolesti, av‰ak
souhlas k této specifické léãbû musí dát
vedle lékafie také expert ministerstva
zdravotnictví. Doposud v‰ak neexistuje
Ïádná studie, která by ovûfiila dlouhodobé
úãinky a bezpeãnost takové léãby.
„Doposud máme zku‰enosti spí‰e s
rekreaãními uÏivateli konopí. Chybí nám
hlub‰í studie zamûfiená na pacienty, ktefií
berou vedle konopí dal‰í léky a léãí se
napfiíklad také s vysok˘m krevním tlakem
ãi cukrovkou, coÏ mÛÏe zkreslit celkov˘
obraz,“ prohlásil vedoucí v˘zkumu Dr.
Mark Ware. Na realizaci v˘zkumu pfiispûlo
také federální ministerstvo zdravotnictví
grantem ve v˘‰i 1,8 miliónu kanadsk˘ch
dolarÛ. http://www.muhc.ca/

***

Nauãná stezka: Churchill -
mûsto ledních medvûdÛ

Na západním pobfieÏí Hudsonovy zátoky,
nepfiíli‰ daleko hranic národního parku
Wapusk v provincii Manitoba, leÏí
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Financial

1 CDN $ 18,76 Kã
1 US $ 23,09 Kã
1 EURO 30,44 Kã
100 Sk 78,74 Kã
Quick - 6.1.2005

Kursovní lístek
100 Kã 5,51 CDN $
100 SK 4,34 CDN $
1 CDN $ 18,15 Kã
1 CDN $ 23,04 SK
1 US $ 1,25 CDN $
1 EUR 1,68 CDN $
Toronto Star - 6.1.2005

Hledáme energickou
studentku/paní na hlídání
tfiíleteho chlapce a roãní

holãiãky, 3 dny v t˘dnu, High
Park, zaãátek polovina února,
platíme v hotovosti/‰ekem-dle

dohody.
Volejte 416-604-0964.

1501-2

mûsteãko Churchill. Navzdory malému
poãtu obyvatel (pouh˘ch 800), izolované
poloze a teplotním extrémÛm neztratilo
toto místo nikdy svÛj v˘znam pro celou
okolní oblast. V historii evropsk˘ch
objevitelsk˘ch cest patfií tento kraj k
jednomu z nejdfiíve prozkouman˘ch v
celé Kanadû. Právû zde byla roku 1717
zaloÏena první obchodní stanice
spoleãnosti Hudson’s Bay Company,
pojmenovaná po guvernérovi spoleãnosti
lordu Churchillovi, kter˘ zahynul pfii
objevování severozápadní cesty. V roce
1929 byla dokonãena stavba Ïeleznice,
která spojovala Churchill s prériemi.
Churchill v té dobû fungoval jako
v˘znamn˘ pfiístav a obilné pfiekladi‰tû.
Bylo to odtud totiÏ do Evropy blíÏe neÏ z
Montrealu. Dnes Ïije Churchill, ãasto
naz˘van˘ „hlavním mûstem ledních
medvûdÛ“, pfiedev‰ím z cestovního ruchu.
Díky své poloze pfiímo na jedné z
dÛleÏit˘ch migraãních cest zavítají lední
medvûdi ãasto pfiímo do mûsta. V fiíjnu a
listopadu si mohou turisté zaplatit jízdu
specializovan˘m vyv˘‰en˘m autobusem,
kter˘ je odveze do zamrzlé tundry, kde
lze medvûdy bezpeãnû pozorovat.
Krajina kolem Churchillu je divoká a
majestátní. V ãervenci, kdy maximální
teploty dosahují 12 stupÀÛ, je tundra zalita
rud˘mi, fialov˘mi a oranÏov˘mi kvûty.
Vedle medvûdÛ zde Ïije celá fiada dal‰ích
a neménû zajímav˘ch seversk˘ch zvífiat,
jako napfiíklad tuleni, sobi karibu, vlci ãi
polární li‰ky. KaÏdé léto pfiiplouvají z
Hudsonovy zátoky do fieky Churchill
velryby bûluhy. ZároveÀ je Churchill svou
polohou jedním z nejvhodnûj‰ích míst na
svûtû k pozorování zimní polární záfie. V
kaÏdém pfiípadû to je místo, které uãaruje
v‰em, kdo mají rádi sever a nechybí jim
alespoÀ trocha dobrodruÏného ducha.

***

Kanada a pfiírodní
katastrofa v Asii

Kanada se pfiipojila k celosvûtové
solidaritû s lidmi postiÏen˘mi
zemûtfiesením a vlnami tsunami v jiÏní a
jihov˘chodní Asii. Premiér Paul Martin
svolal na nedûli 2. ledna mimofiádné
zasedání vlády a na následující tiskové
konferenci oznámil dal‰í opatfiení, která
pfiijala federální vláda na pomoc
obyvatelstvu postiÏen˘ch oblastí. Kanada
mimo jiné poskytne finanãní pfiíspûvek
ve v˘‰i minimálnû 80 milionÛ kanadsk˘ch
dolarÛ na pfiímou pomoc postiÏen˘m i
obnovu zasaÏen˘ch oblastí, vy‰le t˘m
Kanadsk˘ch ozbrojen˘ch sil DART
(Disaster Assistance Response Team) s
polní nemocnicí a zafiízením na ãi‰tûní
vody do Srí Lanky, nasadí odborníky
Kanadské královské jízdní policie na
identifikaci obûtí katastrofy v Thajsku a
uplatní moratorium na splácení dluhu
zemûmi, které byly postiÏeny pfiírodní
pohromou. Imigraãní úfiady maximálnû
urychlí vyfiizování Ïádostí o trval˘ pobyt
podan˘ch obãany osobnû postiÏen˘mi
katastrofou, pfiedev‰ím v pfiípadû blízk˘ch
pfiíbuzn˘ch kanadsk˘ch obãanÛ nebo
osob s povolením k trvalému pobytu.
www.pm.gc.ca

***
Tsunami: kanadské obûti a ‰tûdrost
Kanaìané byli hluboce zasaÏeni
rozsahem katastrofy, jeÏ postihla jiÏní a
jihov˘chodní Asii. Ministerstvo zahraniãí
dosud potvrdilo úmrtí pûti kanadsk˘ch
obãanÛ bûhem událostí z 26. prosince a
prohlásilo, Ïe nemá Ïádné zprávy o
dal‰ích pfiibliÏnû 150 osobách, které se v

dobû pohromy nacházely v oblasti.
Kanaìané jsou mezi obûÈmi, ale zároveÀ
projevují svou ‰tûdrost: „Otevfieli svá
srdce i penûÏenky, aby pomohli obûtem
tsunami,“ uvedl ministr financí Ralph
Goodale, kter˘ prodlouÏil lhÛtu, do které
je moÏné dary na charitativní úãely
zahrnout do daÀového pfiiznání za rok
2004 pro potfieby daÀov˘ch odpoãtÛ.
Pfiíkladem ‰tûdrosti KanaìanÛ je
napfiíklad fakt, Ïe jen Kanadsk˘ ãerven˘
kfiíÏ obdrÏel k 2. lednu pfiíspûvky v hodnotû
pfiibliÏnû 32 milionÛ dolarÛ. Dal‰í finanãní
prostfiedky nebo jinou formu daru poskytly
vlády provincií i jednotlivé obce.
www.acdi-cida.gc.ca

***

Gibraltar Point - mezinárodní
setkání umûlcÛ

Kanadská nezisková organizace
Artscape pofiádá v ãervnu tohoto roku
mezinárodní mûsíãní stáÏ nazvanou
Gibraltar Point International Artist
Residency Program, která se koná v
Torontu. Cílem setkání je umoÏnit diskusi
profesionálních umûlcÛ z rÛznorodého
regionálního, kulturního a estetického
prostfiedí, ktefií budou mít moÏnost
pfiem˘‰let, experimentovat a tvofiit v
neobyãejnû stimulujícím prostfiedí.
Úãastnit se mohou jak kanad‰tí umûlci,
tak i profesionální umûlci z celého svûta,
a to pouze jako jednotlivci. Úãastníkovi
musí b˘t nejménû dvacet let a podmínkou
je, Ïe nesmí studovat Ïádnou umûleckou
‰kolu. Vítáni jsou umûlci ze v‰ech oborÛ,
vãetnû vefiejného a environmentálního
umûní, umûlci zab˘vající se vizuální ãi
literární umûleckou ãinností, ale také
nov˘mi médii, filmem, videem, divadlem
ãi zvukem. Závazné pfiihlá‰ky musí b˘t
odevzdány nejpozdûji do 4. února 2005.
Podrobnûj‰í informace a pfiihlá‰ky
naleznete na adrese
www.torontoartscape.on.ca/gpiarp.

Kanadskou mozaiku pfiipravilo
kanadské velvyslanectví v Praze

***

Politiãtí vûzni z let
1948-1989 dostanou
pfiíplatek k dÛchodu

Lidé odsouzeni v období komunistického
reÏimu mají od nového roku nárok na
pfiíplatek k dÛchodu. Za kaÏd˘ zapoãat˘
mûsíc vûznûní dostanou 50 Kã, vdovy a
vdovci po tûchto lidech pak 25 Kã. Rozhodl
o tom kabinet, kdyÏ schválil nafiízení vlády
âR ã. 622/2004 Sb., o poskytování
pfiíplatku k dÛchodu ke zmírnûní nûkter˘ch
kfiivd zpÛsoben˘ch komunistick˘m
reÏimem v oblasti sociální.
Pfiíplatek 50 Kã k dÛchodu náleÏí obãanÛm
âeské republiky, ktefií byli v období
komunistického reÏimu z politick˘ch
dÛvodÛ odsouzeni k trestu odnûtí svobody.
Trest alespoÀ zãásti vykonali, pozdûji byli
rehabilitováni a nyní z ãeského
dÛchodového poji‰tûní pobírají starobní
nebo pln˘ invalidní dÛchod. Nárok na
pfiíplatek 25 Kã mají i vdovy ãi vdovci, ktefií
po vûznûn˘ch osobách pobírají z ãeského
dÛchodového poji‰tûní vdovsk˘ ãi
vdoveck˘ dÛchod. Pfiíplatek bude
pravidelnû valorizován.
O pfiíplatek je tfieba poÏádat písemnû, a to
orgán, kter˘ dÛchody vyplácí. (Vût‰inu
ãesk˘ch dÛchodcÛ vyplácí âeská správa
sociálního zabezpeãení, dÛchody dále
vyplácí i ministerstvo vnitra, resort obrany
ãi ministerstvo spravedlnosti.)
Pro své poji‰tûnce âeská správa
sociálního zabezpeãení pfiipravila speciální
formuláfi, z nûhoÏ je na první pohled jasné,

jaké náleÏitosti musí Ïádost obsahovat. S
vyplnûním tiskopisu ochotnû pomohou
pracovníci âSSZ v celé republice.
Nezbytnou souãástí Ïádosti je ovûfiení
obãanství - zpravidla na základû
pfiedloÏeného obãanského prÛkazu.
Tiskopis je k dispozici i na webov˘ch
stránkách âSSZ (http://www.cssz.cz/
tiskopisy/default.asp). Obãan si ho tedy
mÛÏe vyplnit doma a k dopisu, kter˘ za‰le
âSSZ, pfiiloÏí i ovûfien˘ doklad o ãeském
obãanství.
Písemnou Ïádost je moÏné podat nejlépe
prostfiednictvím místnû pfiíslu‰né Okresní
správy sociálního zabezpeãení uÏ od 10.
prosince 2004, kdy nafiízení vlády ã. 622/
2004 Sb., vy‰lo ve Sbírce zákonÛ.
UplatÀování Ïádostí není ãasovû omezeno.
Aby v‰e probûhlo v souladu se zákony a v
co nejkrat‰í dobû, âSSZ musí peãlivû
pro‰kolit své zamûstnance. RovnûÏ je
tfieba zajistit nezbytné technické a
programové vybavení pro v˘platu pfiíplatkÛ.
O prvních Ïádostech by âSSZ mohla zaãít
rozhodovat v lednu 2005. DÛchodci, jichÏ
se nafiízení vlády t˘ká, nemusí mít obavy,
Ïe o své peníze pfiijdou. Pfiíplatek ze leden
2005, pfiípadnû za následující mûsíce, vÏdy
âSSZ jednorázovû doplatí v nejbliÏ‰ím
moÏném termínu.
Praha 17. 12. 2004

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

Petr ChudoÏilov: Moralita o svûtské slávû

NA OKRAJ
Hrst kvûtÛ na hroby

Zachvûla se trochu zemû a v
rozboufieném  mofii a v troskách zniãen˘ch
domÛ a vyrvan˘ch stromÛ na‰lo smrt
pfies 150 000 lidí, desetitisíce zranûn˘ch
zápasí o Ïivot, miliony v minutách ztratily
domov i rodinu a jejich Ïivoty jsou
poznamenány navÏdycky. Potfiebovali-li
jsme dÛkaz o kfiehkosti a pomíjivosti
na‰eho pobytu na této zemi, asijská
epizoda (epizoda pod zorn˘m úhlem
vesmíru a vûãnosti) nám ho ‰tûdfie dodala.
Ale dala nám i nadûji v mohutné odpovûdi,

kdy snad kaÏdá zemû na zemûkouli
pomohla a potvrdila víru - nedávno znovu
formulovanou Václavem Havlem - Ïe
v‰elidsk˘ pocit sounáleÏitosti mÛÏe
lidstvo spasit od sebevraÏedného
pochodu k zániku. A jestliÏe jsme  v
tváfiích lidí vidûli témûfi neúnosné utrpení,
mohli jsme se také poklonit pfied skoro
plachou dÛstojností lidí, ktefií z trosek
domÛ odná‰ejí mrtvé. Na  spoleãné hroby
tûch mrtv˘ch pomyslnû házím hrst
ãerven˘ch a bíl˘ch kvûtÛ.

Ale smrt chodí i kolem na‰ich domovÛ.
V posledních t˘dnech jsme se rozlouãili s

Jaromírem Pavlínkem, Jaromírem
Barto‰kem a   Andrew Svobodou.

***

Za Jaromírem Pavlínkem
Jaromír Pavlínek pfii‰el do Kanady se
sv˘mi rodiãi po komunistickém puãi v
únoru 1948 a brzy po pfiíchodu do Toronta
se zapojil do krajanské práce, která tehdy
byla soustfiedûna v Masarykovû hale na
Cowan Avenue. Byl zvlá‰È ãinn˘ v Sokole
a v moravské folkloristické skupinû, s
nimiÏ se pravidelnû zúãastnil akcí v
Kanadû a ve Spojen˘ch státech.

Se sv˘m bratrem Otou se podílel na

zvelebení farmy tehdy zakoupené ve
Scarborough, dne‰ním kulturním a
rekreaãním stfiedisku známém jako
Masaryktown, byl náruÏiv˘m rybáfiem,
miloval pfiírodu a nej‰Èastnûji se asi cítil
na chatû.

Poslední ãást svého Ïivota strávil
‰Èastnû s Kvûtou Trianovou, s níÏ sdílel
lásku k rodné zemi a s níÏ pracoval v
krajansk˘ch organizacích. Zemfiel
neãekanû po zdánlivû úspû‰né operaci
dva t˘dny po sokolském bazaru, jehoÏ se
aktivnû zúãastnil, usmûvav˘ a v dobré
náladû.

Zádu‰ní m‰i slouÏil Rev. Libor ·vorãík
a za Sokol a pfiátele v krajansk˘ch
organizacích se s ním rozlouãil Jan
Waldauf, na jehoÏ projevu je tato ãrta
zaloÏena.

***
Za Jaromírem Barto‰kem

âlovûk mÛÏe mezi námi Ïít desítky rokÛ,
chodit mezi nás do kostela a na zábavy a
nevíme o nûm nic. Ani to, Ïe umfiel. Pfied
tfiemi t˘dny jsem z b˘valé Kampeliãky
dostal dotaz, jest-li jsem znal nûjakého
pana Barto‰ka. Pan Barto‰ek pr˘ umfiel a
Public Trustee  hledá ãlena jeho rodiny,
aby mohl b˘t zafiízen pohfieb a vyfiízena
pozÛstalost. Mnû ale kanceláfi Public
Trustee sdûlila, Ïe pan Barto‰ek má
dceru, Ïijící mimo Kanadu a Ïe pan
Barto‰ek jiÏ byl zpopelnûn a pohfiben.
TatáÏ kanceláfi odmítla panu faráfii
·vorãíkovi sdûlit jakékoliv podrobnosti.
Kdo tedy byl Jaromír Barto‰ek? âlovûk,
kter˘ mezi nás chodil ãasto do kostela,
na zábavy, na pohfiby. ·tûdfie podporoval
na‰e organizace a krajanské akce.
Choval se pokornû a vdûãnû pfiijímal
sebemen‰í uznání. Jinak v‰echno, co o
nûm vím je, Ïe mûl potíÏe se sv˘mi
sousedy. Ostatní, s nimiÏ jsem o nûm
mluvil, nevûdûli o nic víc. Zfiejmû nezvykle
hodn˘, tich˘ a pokorn˘ ãlovûk, kter˘ mezi
námi ti‰e Ïil desítky let a stejnû ti‰e
ode‰el. Tak ti‰e, Ïe jme to ani nepostfiehli.
Jsme v‰ichni vinní lhostejností nebo to
byl respekt k privátnosti jeho Ïivota, kter˘
nám nedovolil se k nûmu pfiiblíÏit? MoÏná
trochu obojího. Ale budu ho dlouho v
duchu vidût s pocitem viny a smutku.
Zádu‰ní m‰e za Jaromíra Barto‰ka bude
slouÏena v kostele Sv. Václava v Torontu
v sobotu 29. ledna 2005 ve 12.00 hodin.

Josef âermák
***Vánoce 2004

Andrew Svoboda nám
ode‰el…

Nadûjn˘, talentovan˘ a úspû‰n˘ mlad˘
skladatel ode‰el uprostfied tvÛrãí práce a
intenzivního studia. Andrew, Ondra,
Ondfiej Svoboda byl mlad˘ muÏ
neobyãejného hudebního nadání, kter˘
rozvíjel svÛj talent uprostfied krásného
rodinného prostfiedí, které mu dávalo
pevn˘ lidsk˘ a intelektuální základ.
Rodiãe od dûtství umoÏÀovali základní

hudební vzdûlání obûma synÛm, Ondrovi
i Mí‰ovi. Ondfiej studoval klavír, kde
projevoval mimofiádné hudební nadání a
sloÏil úspû‰nû nejvy‰‰í zkou‰ky
teoretické i praktické pfii Royal
Conservatory of Music v Torontu. Studium
na stfiední ‰kole ukonãil v r.1995
vytvofiením originálního muzikálu „Earth
Angels“ na námût historické události,
v˘buchu muniãní lodû v Halifaxu, N.S. v
roce 1917. Pfies prázdniny, a na v˘zvu
fieditele ‰koly si vybral téma, napsal
libreto, sloÏil hudbu, nahrál ji na syntetizér,
nacviãil studenty, dirigoval, a celé
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HomeLife/United Realty Inc.

Josef Banom - Sales Representative

Specializing in Mississagua, Etobicoke, Toronto.

Office: 905 672-1234
(Secretary will page me and I’ll call you back within 15 minutes)

Cell: 1-905-920-5655
Home: (905) 573 9302
Fax: (905) 672 0672

Email: jbanom@mountaincable.net

vystoupeni hudebnû doprovázel.
Po ukonãení stfiední ‰koly v Burlingtonu

byl pfiijat pro obor klasické skladby na
hudební fakultû McGill University v
Montrealu. Tam také dále pokraãoval ve
studiu klavíru. UÏ v prvém roãníku mu
bylo nabídnuto, aby zhudebnil poetické
libreto známe Montrealské autorky May
Cutler. Tak vznikl OndfiejÛv druh˘ muzikál
„Aah-Pootee“ (eskymácké jméno pro
sníh), hudební pohádka z Kanadského
severu pro malé i dospûlé. Pfiedstavení s
desíti reprízami bylo uvedeno na
Montrealském hudebním festivalu v r.
1998 a v New Yorku v „off-Broadway“
produkci v r. 2000, také desetkrát. Tak se
23ti-letému mládenci, po otci ãeského,
po matce ãínského pÛvodu, otevfiel
hudební svût na nejvy‰‰í úrovni.
Muzikály ale nemínily b˘t Ondrovou

hlavní skladatelskou ãinností. Je‰tû za
svého bakaláfiského studia se stal pro
rok 1999-2000 „Student Composer-in-
residence“ a vytvofiil mohutn˘ spirituální
chorál Maran Atha pfiedveden˘
universitním sborem na McGill, a pozdûji
Ottawskou chorální spoleãností.
Následovala orchestrální skladba
„Rhapsody“ a fiada men‰ích skladeb
závaÏného hudebního charakteru.
Své magisterské studium na téÏe fakultû

pfieru‰il roãním studijním pobytem v PafiíÏi,
kde v komisi Radio France sloÏil skladbu
„Elevation“ pro velk˘ orchestr, za kterou
získal první cenu l’École Normale
Superieur de Musique de Paris.
V r. 2003 získal na McGill Master degree

za monodrama „Martin Stfieda“ pro
baryton a 8 nástrojÛ. Jde o dusivé drama
z Jáchymovsk˘ch uranov˘ch lágrÛ v
b˘valém rudém âeskoslovensku.
Pro r. 2004 Kolumbijská universita v

New Yorku, jedna z nejpfiednûj‰ích
svûtov˘ch uãili‰È, pfiijala pût studentÛ ze
106 uchazeãÛ. Ondfiej byl pfiijat jako jedin˘
ne-Ameriãan pro doktorské studium v
oboru moderní klasické skladby. Vrhl se
do práce s elánem a s ambicí zafiadit se
do pfiedních fiad souãasn˘ch skladatelÛ.
Sám fiíkal, Ïe seminární diskuse a tvÛrãí
Ïivot na „Columbia University“ mu dává
moÏnost zamyslet se nad nov˘mi smûry,
hledáním nové cesty hudebního projevu
pfii zachování vlastní identity v hudebním
melodickém v˘razu.
Uprostfied tohoto Ïivého, optimistického

a tvofiivého elánu byl neoãekávanû
zasaÏen osudem. Trávil své leto‰ní
vánoce u rodiãÛ v Burlingtonu, a uprostfied
telefonního rozhovoru se svou milou v
PafiíÏi se mu zastavilo srdce a nepodafiilo
se je oÏivit. (Jde o vzácn˘ pfiípad
srdeãního selhání i u lidí zcela zdrav˘ch,
pro které zatím nemá lékafiská vûda
vysvûtlení.) Îivot mladého nadûjného
skladatele, kter˘ byl hrd˘ na svÛj ãesk˘
pÛvod tím byl podÈat a sfouknut jako
plamen svíãky. Mûl toho tolik na srdci k
hudebnímu sdûlení v nov˘ch a zajímav˘ch
barvách a najednou konec. Jeho náhl˘ a
naprosto pfiekvapiv˘ odchod je
nepochopiteln˘, a krutû bolestiv˘.
Chtûla bych tímto vyslovit nejhlub‰í

soustrast Ondfiejov˘m rodiãÛm a celé
rodinû. Je to ztráta pro v‰echny nezmûrná
a bolest nevyslovitelná. BÛh vás potû‰!
Andrew byl chlapec neobyãejn˘ch kvalit
nejen hudebních ale i osobních, kter˘ si
zaslouÏí velkého respektu a obdivu. Jeho
vyrovnanost, zodpovûdnost, rovn˘
charakter, aristokratická elegance a
skromnost tvofiila rámec jeho osobnosti.
Andrew byl jeden z m˘ch nejnadanûj‰ích

ÏákÛ v období mé 50ti leté uãitelské

Andrew Svoboda

ãinnosti. Nesmírnû jsem si ho váÏila.
Stále nemohu uvûfiit, Ïe jsem se s ním
vidûla naposledy pfied t˘dnem, pfii
vánoãním setkání m˘ch b˘val˘ch ÏákÛ
roztrou‰en˘ch po rÛzn˘ch universitách,
a kdy nám zajímavû vyprávûl o sv˘ch
newyorksk˘ch studiích a budoucích
plánech. Ráno, 29. prosince 2004
dotlouklo jeho srdce v nedoÏit˘ch 28
letech.

Dagmar Rydlová-Ottová
***

Zahynul Jindfiich Mayer
Ke smutn˘m zprávám z leto‰ních vánoc
patfií i tragická automobilová nehoda
trenéra kanadsk˘ch skokanÛ na lyÏích
Jindfiicha Mayera. Mayer pfii‰el do Kanady
z âR pfied osmi lety a pfiipravoval
kanadské skokany pro OH v roce 2010
ve Vancouveru. Jako trenér byl mezi
sportovci velice oblíben˘. Pfii nehodû byly
váÏnû zranûny i jeho ãtyfii dûti.

***
Stimulace mozku pomáhá zlep‰it

Ïivot, tûm ktefií trpí
Parkinsonovou chorobou

Podle statistik touto nevyléãitelnou chorobou
neznámého pÛvodu trpí asi 100 000
KanaìanÛ. Není to smrtelná nemoc, ale v˘voj
je nezadrÏiteln˘, dochází k tfiesu konãetin,
obliãeje a omezení pohyblivosti. Od roku
1968 jsou k dispozici léky, které mohou tyto
prÛvodní jevy zmírnit. Základem tohoto
produktu je levodopa, látka která není
dostateãnû produkována nemocnou ãástí
mozku. Po urãitém ãase pouÏívání tûchto
lékÛ se velice ãasto projeví vedlej‰í úãinky.
Parkinsonovu chorobu mám od 51 let. Prvních
deset let to nebylo tak zlé. Pozdûji jsem byl
zcela závisl˘ na tom, zda mi lék zabral nebo
ne. Teprve v roce 2001 jsem se dostal do péãe
dr. Mayasaki v torontském Western Hospitalu
a zaãal jsem se zajímat o chirurgické fie‰ení.
Tak jsem se dostal k dr. Moro a paní Poon. Po
speciálním vy‰etfiení jsem byl zafiazen pfied
vánocemi 2003 do pofiadí. Vûnoval jsem
spolu s dcerou Monikou, která v té dobû
pracovala v PafiíÏi, znaãn˘ ãas studiu této
operace. Koneãnû v létû 2004 jsem byl

pfiedstaven paní doktorce Hodaie, která mûla
provést operaci.
Operace je velmi nároãná. Trvá 8-10 hodin
jen pfii lokálním umrtvení. Jde o to, aby se
neurony zaãaly pohybovat v urãitém pofiádku.
Dosahuje se toho elektrick˘mi impulsy, které
jsou pfiivádûny do urãité ãásti mozku z malého
pfiístroje, kter˘ je umístûn pod pravou klíãní
kostí (velikosti 1,5 x 6 cm). Operace se tedy
sestává z vyvrtání dvou dûr do hlavy o
prÛmûru asi 2 cm a zavedením dvou sond se
ãtyfimi kontakty, dále zavedení drátÛ ke zdroji
signálÛ a umístûní zdroje signálÛ (tfii dny po
hlavní operaci). JelikoÏ velice záleÏí na
pfiesnosti uloÏení sond, je pacientovi na hlavu
pfii‰roubována specielní helma, která je

pfiidûlána k posteli, takÏe se pacient nemÛÏe
8-10 hodin pohnout.
Za v‰echno to utrpení ãeká pacienta pfiíjemné
pfiekvapení. Po zdafiilé operaci se mÛÏe nejen
pohybovat, ale tfies je znaãnû zredukovan˘.
Zb˘vá jiÏ jen nastavení optimální intenzity a
frekvence pulsÛ, které je dûláno
elektromagneticky, bez jakéhokoliv zásahu
do voperovaného pfiístroje. Dávka pouÏívání
levodopy se po operaci sníÏila na jednu tfietinu.
Tato operace je v˘sledkem v˘zkumu na
univerzitách v Grenoblu, v Torontu a ve
spolupráci s Movement disorder clinic v
Toronto Western Hospital pod vedením dr.
Lang Moje. Chtûl bych podûkovat dr.
Mayasaki, paní Poon, dr. Moro, dr.
Pebomerach a hlavnû dr. Hodaie, která celou
operaci provedla. Podûkování také patfií
v˘robci aparátu pro DBS (Deep Brain
Stimulation) firmû Medtronics v Minnesotû
a ontarijskému zdravotnictví, které tuto
operaci umoÏnilo.

Jan Spisar - Caledon East
***
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VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

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

www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a

zábavn˘ch pofiadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

HOP NEBO TROP 1 - 4
Minizérie osmdesátiminutov˘ch televizních  zábavn˘ch filmÛ, které

spojuje rozvedená  Ïena (inÏen˘rka, 40 let) se dvûma dûtmi.  Ta se jednoho
dne rozhodne, Ïe jim vice  bude nahrazovat i chybûjícího tatinka a odjede

s nimi na lyÏafisk˘ zájezd do podnikové chaty.  Tady se stane svûdkem
neohla‰eného pfiíjezdu  nûkolika pfiátel vedoucího zájezdu, ktefií se chovají

dost nespoutanû.  Nedobrovolnû se s touto partou  tfiicátníkÛ, ktefií jsou
pfiíli‰ stafií na mladistvé hrátky a pfiíli‰ mladí na vstup do dospûlého svûta,
seznámí a postupnû do jejich party zapadne.  Setkávají se pak  pfii rÛzn˘ch

spoleãn˘ch v˘letech, kdy se objevují  rÛzné problémy v mezilidsk˘ch
vztazích, vzniká láska ale i rozchod, smrt jednoho z nich ale stejnû tak
narození nového ãlena do skupiny pfiátel. Je to seriál o pfiátelství bez

vyuÏívání druh˘ch.
1/ Na lyÏích - s partou vykutálen˘ch pfiátel na horské chalupû aneb co by

v‰echno matka pro své dûti  neudûlala.
2/ Na vodû - na voru po proudu a  s pfiáteli proti ãasu.

3/ Na kolech - jednou jsi dole  a jednou nahofie.
4/ Na koních - o pádech z v˘‰ky  a novém z mrtv˘ch vstání.

Hrají I. Ch˘lková, R. Zach,  M. Issová.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na VHS a
DVD uvádí premiérovû nov˘ velice úspû‰n˘

televizní seriál reÏiséra J. Chlumského

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

Nové i levné antikvariátních knih

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

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

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

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

hraãky a dal‰í ãeské vûci ...

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

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

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

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

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

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

10.1.2005

Ga‰paroviã: Zabudnime
na ·tB

BRATISLAVA-sme/(zu, tasr)-Prezident
Ivan Ga‰paroviã v Sobotn˘ch dialógoch
Slovenského rozhlasu povedal, Ïe podºa
neho nie je dnes správne “robiÈ politiku”
okolo spolupráce s ·tB v minulosti. Obãan
na to nejako tvrdo reagovaÈ nebude,
myslí si.
“Dnes uÏ skutoãne bude záleÏaÈ na
morálke t˘ch, ktorí vtedy boli v takom
postavení, aby sami predstúpili pred
obãana a sami povedali, áno, urobil som
zle a dnes by som nemal pôsobiÈ vo
funkciách, kde rozhodujem o vás,” hovorí
Ga‰paroviã. Minul˘ t˘ÏdeÀ v pondelok
odstúpil z funkcie ‰tátny tajomník Ján
Hurn˘, ktor˘ bol podºa nedávno
zverejnen˘ch spisov agentom
komunistickej tajnej sluÏby.
V ãase, keì bol Ga‰paroviã predsedom
parlamentu za HZDS, Národná rada na
Slovensku nepredæÏila platnosÈ
lustraãného zákona.
Sociológ a b˘val˘ kandidát na prezidenta
Martin Bútora si myslí, Ïe by sa o tejto
téme malo v spoloãnosti hovoriÈ - uÏ aj
preto, aby sme lep‰ie pochopili povahu
komunistického reÏimu a okolnosti, ktoré
niektor˘ch ºudí dotlaãili k spolupráci s

3.1.2005
Klaus se pustil do vlády,

 ale sklidil chválu
Praha-právo-Petr Jani‰/ãtk-Prezident
Václav Klaus se ve svém druhém
novoroãním projevu pustil do vlády kvÛli
nedostateãn˘m reformám, ale zastal se
voliãÛ, ktefií Ïádají po sv˘ch zástupcích

více pokory a ménû hrubosti ãi pokusÛ o
vzájemnou osobní diskreditaci.
Od vût‰iny politikÛ se mu pfiesto dostalo

v˘razné chvály.
Klaus v pfiímém televizním a

rozhlasovém vystoupení vyzval obãany
k jednotû. “Dûlíme se na optimisty a
pesimisty, na ty s vûãnû rozesmátou tváfií
a na ‰karohlídy, na úspû‰né a neúspû‰né.
Nenechme to tak. AÈ ti první zkusí neb˘t

nepokorní a tûm druh˘m aÈ podají
pomocnou ruku. NedopusÈme, aby mezi
jednûmi a druh˘mi vznikl pfiíkop, kter˘ by
nás rozdûloval,” varoval prezident, kter˘
ale v˘raznû nepopfiál lidem úspû‰n˘ nov˘
rok.
Pro domácí dûní v uplynulém roce na‰el

Klaus kritická slova. Pochválil sice
ekonomick˘ rÛst, ale vzápûtí dodal, Ïe je
nedostateãn˘.
“Nezamûstnanost sice nerostla, ale -

zejména v nûkter˘ch regionech - je stále
neúnosnû vysoká. RÛst cen se naopak
trochu zrychlil a bylo by nedobré, aby
toto zrychlování pokraãovalo. Pfies
opakované sliby politikÛ jsme neuvedli
do pofiádku na‰e státní finance a kupfiedu
jsme se nepohnuli ani v tolik potfiebn˘ch
reformách zdravotní péãe a penzijního
systému,” prohlásil Klaus.
Fakt, Ïe se âR 1. kvûtna 2004 stala

ãlenem EU, nebyl podle prezidenta niãím
pfiekvapiv˘m. “Probíhající zmûny, a
nejsou malé, byly a jsou plynulé. Leckdy
je proto ani nevnímáme, ale vûdomi
bychom si jich b˘t mûli. T˘kají se nás,”
naznaãil prezident. Pfiitom se ale vyhnul
tématu euroústavy, kterou podle sv˘ch
pfiede‰l˘ch slov stoprocentnû odmítá.
Vzápûtí zkritizoval domácí jevy -

zhrubnutí a zvy‰ující se povrchnost na‰í
vefiejné diskuse, stále vût‰í poãet pokusÛ
o personální diskreditaci politick˘ch rivalÛ,
blamáÏ s trojím jmenováním kandidáta
na evropského komisafie ãi vpád
odposlechÛ telefonních rozhovorÛ do
soukromí.
Prezident se zfiejmû inspiroval i

nedávn˘m vládním nafiízením o
v˘hodn˘ch pÛjãkách mlad˘m rodinám
na bydlení, pfiiãemÏ za kaÏdé dítû rodiãe
získají bonus.
“Ménû se nás rodí neÏ umírá, coÏ nûkteré

z nás trápí, ale nemûli bychom z toho
znervóznût a nemûli bychom svolit k tomu,
aby se v tom stát pokou‰el nûco
krátkozrace líbivého dûlat,” radil Klaus.
Prezident nezapomnûl zhodnotit loÀské

troje volby, k Ïádn˘m z nich nepfii‰lo více
neÏ 30 procent voliãÛ. “I tak ale v˘sledky
voleb ukázaly na rostoucí sílu parlamentní
opozice a na problémy nûkter˘ch stran
souãasné vládní koalice,” poznamenal
prezident.
V˘sledek listopadov˘ch krajsk˘ch voleb

v‰ak neinterpretoval jako touhu po zmûnû
vlády, jak to naznaãil pfied dvûma mûsíci.
Klaus se nyní omezil na jednoduché
konstatování: “Voliãi nám sdûlili, Ïe si v
krajích Ïádnou zásadní politickou zmûnu
nepfiejí.”
Premiér a úfiadující ‰éf âSSD Stanislav

Gross na Klausovu nepfiímou kritiku vládní
politiky reagoval: “Ze dne na den
nemÛÏeme udûlat nûjaké zvraty, pfiestoÏe
by to teoreticky ‰lo. Kdo by na to doplatil,
by byli lidé.”
Pfiedseda Snûmovny Lubomír Zaorálek

pfiirovnal prezidentovu fieã k protivládní
agitaci. “Mnû se nutí fiíci, Ïe projev pana
prezidenta byl ponûkud fale‰n˘ a
prázdn˘. Byl fale‰n˘ právû v tom, Ïe
vyz˘val ke smífiení mezi úspû‰n˘mi a
neúspû‰n˘mi, mezi optimisty a pesimisty,
stejnû jak projev na 28. fiíjna, kter˘ byl
také v˘zvou ke smífiení. Pan prezident je
pfieci ten, kter˘ sám tu zemi nesmírnû
rozdûluje,” prohlásil Zaorálek.
Tím jen popíchl ‰éfa ODS Mirka

Topolánka, podle nûhoÏ vláda loni dostala
od voliãÛ Ïlutou kartu. “Proã zhrubla ãeská
politická scéna po roce 2002? V podstatû
jste nás dostali ze v‰ech kontrolních
funkcí, ze v‰ech rad, to byla prostû politika

nulové tolerance. A my jsme na to pouze
reagovali,” vybral si Topolánek námût z
Klausovy fieãi a dodal, Ïe hrubé v˘razy
do politiky zavlekl Milo‰ Zeman.
Aãkoli ji Klaus v˘slovnû nezmínil,

Topolánek má za to, Ïe otázka Evropské
ústavní smlouvy “byla v projevu
v‰udypfiítomná. Îe nebyla explicitnû
zmínûna, není dÛleÏité. Projev se mi líbil,
protoÏe byl státnick˘. Jsem rád, Ïe máme
prezidenta, kter˘ má svÛj názor,” prohlásil
‰éf ODS a pochválil Klausovy jednodu‰‰í
vûty a nepfiíli‰ komplikovan˘ slovník.
Novoroãní prezidentÛv projev tedy
Topolánek hodnotí jako “kvalitní,
nadstandardní”.
Klausova pfiedchÛdce na Hradû Václava

Havla v projevu zarazila slova o
odposle‰ích. Havel fiekl, Ïe nikde nevidûl
dÛkaz o nûjakém protizákonném
odposlechu. “To pfieci rozhoduje státní
zástupce, soud, policie,” poznamenal v
âT. Pfiipustil v‰ak, Ïe ostatní témata pro
novoroãní projev by volil podobnû.
“Pravdûpodobnû bych mluvil o tomtéÏ,

o ãem mluvil i Václav Klaus a o ãem já
jsem mluvil bezpoãtukrát a za coÏ jsem si
vyslouÏil pfiízvisko moralista. Kritizoval
bych zhrubnutí politick˘ch návykÛ,
takovou tu zvlá‰tní zap‰klou jízlivost,”
pfiipustil Havel, kter˘ nepovaÏuje za
‰Èastné ani loÀské v˘mûny ãesk˘ch
eurokomisafiÛ.

***
·éf lidovcÛ Miroslav Kalousek projev

v˘raznû ocenil: “Projev byl vyváÏen˘,
povzbudiv˘ pro rok 2005. Pojmenoval
zásadní priority âR. Nepamatuji si, Ïe
bych sly‰el novoroãní projev, kter˘ by se
mi tak líbil jako právû tenhle.”
·éf US-DEU Pavel Nûmec odmítl, Ïe by

vláda loni nedûlala Ïádné reformy, pfiesto
KlausÛv projev neodsoudil. “Jednalo se
o korektní shrnutí roku 2004.”
Pfiedseda KSâM Miroslav Grebeníãek

nevidí na Klausovû vystoupení nic
mimofiádného. “Myslím si, Ïe to byl
kultivovan˘, dÛstojn˘ prezidentsk˘
projev.”
Jin˘ názor v‰ak má jeho místopfiedseda

Jifií Dolej‰. “Projev na mû zapÛsobil
pomûrnû popisn˘m a mûlk˘m dojmem.”

***

Denní kronika



January 13, 2005January 13, 2005January 13, 2005January 13, 2005January 13, 2005 9  satellite satellite satellite satellite satellite  1-416 1-416 1-416 1-416 1-416PressPressPressPressPress

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Slovenské pivo
ZLAT  ̄BAÎANT

je opût k dostání v Liquor Stores

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

·tB. V nijakom prípade to podºa neho
nemusí znamenaÈ rekriminalizáciu ãi
politické ‰kandály. ªudia, ktorí
spolupracovali s ·tB, by mali maÈ
moÏnosÈ slu‰nej obhajoby. “Pre mentálne
zdravie spoloãnosti je lep‰ie nezametaÈ
podobné veci pod koberec,” povedal pre
SME Bútora.
Zverejneniu zväzkov ·tátnej bezpeãnosti
sa venovali i politici v nedeºnej relácii
STV O 5 minút 12. Predseda ANO Pavol
Rusko povedal, Ïe ak sa ktokoºvek z
ústavn˘ch ãiniteºov z ANO objaví v
zoznamoch ·tB, strana ho vyzve, aby
kreslo opustil.
Predseda HZDS Vladimír Meãiar vyjadril
k zväzkom nedôveru a ako príklad
spomenul “svoj príbeh”. Tvrdil, Ïe s ·tB
nikdy nespolupracoval, naopak, Ïe bol
sledovanou osobou. Hovorí, Ïe po
novembri ’89 pre‰iel v‰etk˘mi
previerkami, a aÏ potom pred voºbami na
Slovensku z neho niekto “vyrobil agenta”.
O zväzkoch hovoril, Ïe sú
“nedôveryhodné, v mnoh˘ch sú
falzifikáty, s mnoh˘mi sa rôzne
nakladalo”. Pripomenul, Ïe po 15 rokoch
uÏ boli rehabilitovaní mnohí vedúci
predstavitelia KSâ, priãom ·tB bola len
podriadená KSâ. Protestoval aj proti
príspevku STV o zväzkoch straten˘ch v
Trenãíne, medzi ktor˘mi bol podºa
v‰etkého aj jeho zväzok. “Táto správa
bola fal‰ovaná, úmyselne niekto vyrába
podvody.”
·éf Smeru Robert Fico tieÏ povedal, Ïe
nemá plnú dôveru k obsahu zväzkov.
Jeho strana v‰ak chce k
spolupracovníkom pristupovaÈ
individuálne. “Ak sa ukáÏe, Ïe nejaká
osoba aktívne spolupracovala a ‰kodila,
tak na Àu treba pritlaãiÈ, aby odstúpila, ak
je v nejakej v˘znamnej ‰tátnej funkcii.
Podºa nás, ani aktívni zlodeji ani veºkí
agenti do politiky nepatria,” hovorí.
Podpredseda SDKÚ Ivan Miklo‰ hovorí,
Ïe kaÏd˘, kto spolupracoval s ·tB,
morálne zlyhal. KeìÏe v‰ak aj podºa
neho existujú pochybnosti o zväzkoch,
SDKÚ to prioritne povaÏuje za osobnú
vec. “Bol som prítomn˘, keì pán Hurn˘
so slzami v oãiach hovoril, ako bola jeho
rodina perzekvovaná v päÈdesiatych
rokoch. Zaujali sme postoj, ktor˘ je podºa
mÀa správny, Ïe sa s t˘m kaÏd˘ musí
vyrovnaÈ sám. Treba si tieÏ uvedomiÈ, Ïe
sme pätnásÈ rokov po revolúcii. Chceme
sa pozeraÈ dopredu, nie stále dozadu.”

***

Dzurjanin: Archívy sú také,
aké ·tB vyprodukovala

Bratislava-sme(zu)-”Archívy sú v takej
podobe, v akej ich ·tB vyprodukovala.
Ak niekto tvrdí, Ïe to, ão sa tam nachádza,
je v rozpore s realitou, musí to dokázaÈ,”
reagoval pre SME Michal Dzurjanin,
tlaãov˘ tajomník Ústavu pamäti národa,
ktor˘ dnes zväzky zverejÀuje.
âasÈ informácií o ponovembrov˘ch
skartáciách je podºa Dzurjanina
zachytená v registroch. Otázne podºa
neho dodnes zostáva, do akej miery sa s
nimi manipulovalo od januára do júna
1990 a potom od roku 1992 a v ãase
samostatnej Slovenskej republiky. K
rehabilitácii komunistického reÏimu
Dzurjanin pripomenul, Ïe zákon o jeho
protiprávnosti z roku 1996 hovorí o nieãom
inom. “Ak niekto rehabilitoval KSâ, tak
jedine ãasÈ voliãov vo voºbách.” Podºa
Dzurjanina v‰ak nejde o celospoloãenskú
rehabilitáciu.

***

Búrka niãila sever Európy
·TOKHOLM, LOND¯N-sme/ãtk- Sever
Európy sa nestihol spamätaÈ z tsunami v
juÏnej Ázii, pri ktor˘ch pri‰li ‰kandinávske
krajiny o stovky ºudí, a poãasie zabíjalo
znovu. Tentoraz priamo na ich území.
Najmenej 14 ºudí zomrelo pri prudk˘ch
búrkach, ktoré sa cez víkend prehnali
cez Britské ostrovy a severnú Európu.
Traja zomreli v anglickom Carlisle, kde
museli vrtuºníky najmenej 13 rodín
zachraÀovaÈ zo striech zaplaven˘ch
domov. Vo ·védsku zomrelo sedem ºudí,
väã‰inou preto, Ïe na nich spadol strom.
Loì European Highlander so stovkou
cestujúcich zahnal vietor s r˘chlosÈou
140 kilometrov za hodinu na pláÏ pri
meste Cairnryan na západnom pobreÏí
·kótska. Cestujúci vyviazli bez zranení.

***
11.1.2005

Novostavba SND ide
do parlamentu

BRATISLAVA -sme (zu, tasr)- O predaji
novostavby Slovenského národného
divadla, ktor˘ dohodol minister
hospodárstva Pavol Rusko s americkou
firmou Truthheim Invest, bude na
mimoriadnej schôdzi rokovaÈ
parlament a venovaÈ sa jej bude aj
prvá tohtoroãná koaliãná rada. Pod
ÏiadosÈ o mimoriadnu schôdzu sa uÏ
zozbieralo viac ako 30 podpisov
poslancov.
âlenovia parlamentného kultúrneho
v˘boru vãera robili na ministerstve
kultúry aj poslaneck˘ prieskum, ktor˘
má preveriÈ v˘hodnosÈ navrhovaného
rie‰enia. “Situácia je zloÏitej‰ia, ako
sme si mysleli, ale to, ão sme nateraz
videli, nás len utvrdilo v tom, Ïe
memorandum o porozumení treba
zastaviÈ,” povedal poslanec HZDS
Du‰an Jarjabek.
Minister financií Ivan Miklo‰ vyhlásil, Ïe
dostavba a prevádzka SND by obmedzila
peniaze pre regionálnu kultúru. Tvrdí, Ïe
na financovanie v‰etk˘ch divadiel na
Slovensku sa roãne dáva asi 600 miliónov
a prevádzkové náklady novej budovy sa
odhadujú na 400 aÏ 500 miliónov.
Podºa materiálu ministerstva kultúry z
roku 2003 v‰ak Ïiadan˘ nárast dotácií
pre SND zah⁄Àa nielen prevádzkové
náklady novej budovy, ale aj celkové
zv˘‰ené náklady na produkciu SND
vrátane odpisov, z ktor˘ch chcelo SND
hradiÈ rekon‰trukciu svojich pôvodn˘ch
budov.
Prostriedky, ktoré vláda do novostavby
investovala v rokoch 2000 aÏ 2002,
povaÏuje Miklo‰ za zle investované.
Podºa neho vtedaj‰í minister kultúry vládu
informoval, Ïe prostriedky budú staãiÈ
na to, aby budova bola dokonãená a
mohla aspoÀ ãiastoãne zaãaÈ fungovaÈ.
Minister Chmel pre SME povedal, Ïe pre
ministerstvo kultúry bola “optimálnym
rie‰ením r˘chla dostavba za ‰tátne
peniaze a tender na prevádzkovateºa
budovy”.
 Vláda v‰ak napriek predloÏen˘m
anal˘zam na rok 2004 peniaze na
dostavbu nevyãlenila. “Keby bol teraz
‰tát ochotn˘ uvoºniÈ peniaze na dostavbu
a financovanie aktivít spojen˘ch s
ãinnosÈou SND, priklonil by som sa k
pôvodnému návrhu rezortu kultúry,”
povedal Chmel. Pripustil, Ïe problém
okolo dostavby SND “oddialil
naliehavosÈ” jeho rozhodnutia o odchode
z ministerstva.

***
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E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4

Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461

Fax: (416) 867-8657

SLOVAKOTOUR
Early Bird Special for Spring and Summer

Zakupte si letenky za zlevnûné ceny a u‰etfiíte!

Zpáteãní letenka Toronto-Praha:
14. 4. - 30. 4. 2005 od 649 dolarÛ + danû
1. 5. - 24. 5. 2005 od 739 dolarÛ + danû
2. 6. - 14. 6. a 25. 7. -10. 9. 2005 od 859 dolarÛ + danû

Prodej zlevnûn˘ch letenek konãí 12. února 2005

1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,

Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry

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

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

HOT SPRING & SUMMER SEAT SALE
CZECH AIRLINES (SYSTEM WIDE)

Prague - Bratislava - Kosice - Brno - Ostrava  -Vienna -
Budapest - Warsaw - Krakow

Departure between:
14th - 30th  Aprilfrom 659.00 CAD + tax
01st  - 24th May from 739.00 CAD + tax
02nd - 14th June from 859.00 CAD + tax
25th July-10th September

Sale ends: 12th February 2005,
limited space, for new booking only

For more information call
 416-504 3800

Ont.reg#2631380

Anitcharta
(V lednu si mÛÏeme pfiipomínat, jak

Chartu 77, tak i Antichartu 77)
Na narychlo svolané mimofiádné schÛzi
v‰ech zamûstnancÛ ústeckého
Stavoprojektu nám pfiedseda ROH
pfiednesl usnesení, ke kterému jsme byli
vyzváni diskutovat a následnû
odsouhlasit. Tomuto usnesení se nyní
fiíká Anticharta.
Místo diskuze nastalo dlouhé a husté
ticho. Zaãal jsem se stydût za to, Ïe jsem
se dostal do takové bezv˘chodné situace.
Chtûl jsem b˘t pryã, daleko, pfiinejmen‰ím
u mého pracovního stolu s problémov˘m
kfiíÏením kanalizace a vysokého napûtí.
Tak jako ostatní jsem ani ned˘chal, snaÏil
se b˘t co nejmen‰í, neviditeln˘. Hledûl
jsem do zemû a chtûl jsem jen tak nûjak
pfieÏít tu nesnesitelnû trapnû dlouhou
dobu.
A najednou jsem to nevydrÏel.
„Já teda nevim, ale já nemÛÏu hlasovat
proti nûãemu co jsem nevidûl a co
neznám. Celá tato akce mi pfiipomíná
padesát˘ léta a já nechci dát mÛj
podpis pod nûco, co by mohlo slouÏit
jako nástroj persekuce vÛãi jin˘m
osobám…”
To byl mÛj nejdel‰í vefiejn˘ projev od
studentsk˘ch let. Ta padesátá leta jsem
tam pfiidal bez jakéhokoliv pfiem˘‰lení,
jako bych chtûl zÛstat na jevi‰ti co nejdéle.
Ale bylo docela pfiíjemn˘ zase stát na
sv˘ch a d˘chat.
V zneklidnûlém tichu se nikdo jin˘
nevyslovil a tak se zaãalo hlasovat. Pro
Antichartu nikdo, proti jeden(já) a ostatní
nic. Ani nezvedli ruce, Ïe se zdrÏují
hlasování. Prostû v‰ichni hráli tu starou
hru na mrtv˘ho brouãka. Tu fatální snahu
pfieÏít s hlavou v písku boufii, která se na
nás fiítila. Vûfiit, Ïe to nebudu já, ale mÛj
soudsed, vûfiit ,Ïe neãinností nic
nezkazím. V zoufalém tichu se ozval
hlas, nabízející krátk˘ odklad. Pr˘ moÏná
by mohl b˘t text Charty 77 v denním tisku.
Záchrana. OdloÏení popravy. Tak v‰ichni
dûlali, jako Ïe hledají text CH77 v Rudém
právu. K smíchu. K pláãi. K poblití. Ani
Mladá fronta. Zemûdûlské noviny taky
ne.
Pro vedení podniku byla fra‰ka pfiíliÏ
dlouhá. Ostrá v˘zva k diskuzi. Nikdo nic.
Nové hlasování. Nikdo pro, jeden proti
(zase já) a ostatní se zdrÏeli hlasování.
Tentokrát aspoÀ zvedli ruce, Ïe se zdrÏují
hlasování. Ten kompromis byl jako
vzpoura. Z fra‰ky se stávala tragédie.
Pfiedseda se zaãal potit. Zaãalo b˘t
skuteãnû horko. Cítil jsem, Ïe pomalu
ztrácím pÛvodní sympatie ostatních a Ïe
nikdo neví, jak pokraãovat a jak to uhrát
do autu.
“Dvakrát to snad staãí, práce neãeká”
prohlásil jsem polohlasnû a ode‰el jsem
ze zasedaãky Druh˘ den jsem si pfieãetl
v severoãeském PrÛboji, Ïe jsme jako
podnik jednomyslnû souhlasili s
Antichartou. T˘Ï den byl zaloÏen svazek
„Kur˘r“ ve kterém jsem byl rozpracován
pro sabotáÏ, a kter˘ byl uzavfien aÏ po té,
co jsem byl právoplatnû odsouzen za
podvracení republiky a mûl za sebou rok
vy‰etfiovací vazby a pár dní v˘konu trestu.
V Ïalobû ãteme: „Nenávist k
socialistickému systému a státní moci
projevil obÏalovan˘ … sv˘m vystoupením
pfii svolání schÛze odborového úseku v
lednu 77, kde projevil nesouhlas s
odsouzením CH77 a ze schÛze ode‰el,
aãkoliv krátce potom jednomu ze sv˘ch
spolupracovníkÛ tento pamflet (CH77)
dal k pfieãtení…“

Poslouchejte je‰tû jednou: …aãkoliv
krátce potom jednomu ze sv˘ch
spolupracovníkÛ tento pamflet dal k
pfieãtení…. A v m˘ch jinak dochovan˘ch
spisech není nikdo, kdo by byl oznaãen
za tajného spolupracovníka StB! Ale
kádroví pracovníci ruku v ruce s ãleny
KSâ mûli na starosti psaní posudkÛ na
kaÏdého.

Ale‰ Macháãek
***

Vzpomínka na Lenina
V novinách The Vancouver Sun ze dne
29. prosince 2004 rozepisuje se autor
Robert Fife o pronikání ãínské ‰pionáÏe
do kanadsk˘ch technologick˘ch a
vûdeck˘ch sektorÛ, uÏívajíc k tomu
ãínsk˘ch studentÛ a hostujících vûdcÛ za
úãelem získání (ukradení) vrcholn˘ch
technologií pro vojenské úãely.
Pí‰e mimo jiné: Ve v˘roãní zprávû pro

parlament Canadian Security Intelligence
Service varuje pfied cizí ‰pionáÏí jeÏ se
snaÏí získat v˘sledky kanadského
vûdeckého a technologického v˘voje,
informace o kritické  ekonomické a
informaãní infrastruktufie, vojenské a jiné
tajné informace coÏ znamená znaãn˘
risk pro kanadskou národní bezpeãnost.
A dále: Kanada není jedinou zemí, která

má váÏné obavy z ãínsk˘ch ‰pionáÏních
operací. Ve Spojen˘ch státech dle FBI
âína vyuÏívá sv˘ch obãanÛ, ktefií jsou
vysláni do Severní Ameriky studovat
pokroãilou technologii k infiltraci do
americk˘ch firem, aby získali pfiístup k
citliv˘m informacím. Vracejí se pak do
âíny a zakládají své vlastní spoleãnosti
nebo pfiímo dodávají informace armádám.
Text je samozfiejmû mnohem del‰í a

obsaÏnûj‰í, ale dal‰ích citací není ani
zapotfiebí.
A tu vzpomínám na na‰eho dobráka

Vladimíra Iljiãe, kter˘ si tak liboval nad
dodávkou kvalitního provazu kter˘m pak
pohodlnû své kapitalistické dobrodince
zardousí.
Dnes, obávám se, dochází k ãemusi

obdobnému. Západní, demokratick˘ svût
se pfiímo pfiedhání v úvûrech a investicích
do âíny plynoucích, oslnûn ekonomick˘m
rÛstem této zemû v posledních letech a
jakoby zcela zapomnûly na to, Ïe zemû
je stále komunistická a nedemokratická.
Jen pfiijala kapitalistické principy
hospodáfiství.
Îe jí nejde jen o stále rostoucí blahobyt

sv˘ch poãetn˘ch obyvatel dosti jasnû
napovídá text z nûhoÏ jsem citoval.
Podivn˘ to vdûk za pomoc, byÈ jistû
poskytovanou u vûdomí pozdûj‰ího zisku
z ní.
Existují názory, Ïe tento rychl˘

ekonomick˘ rÛst âíny není pro ní
samotnou bez nebezpeãenství krachu,
jak˘ právû tak rychl˘ rÛst mÛÏe zpÛsobit.
K tomu ale dojít nemusí a pak stojí za
úvahu skuteãnost, Ïe jde stále o zemi
nedemokratickou a navíc s 1.3miliardami
obyvatel. Regulace rodiny na jedno dítû
navíc vede k rostoucí poãetní
nerovnováze mezi mlad˘mi muÏi a
Ïenami. Je známo, Ïe to snadno mÛÏe
vést k frustraci mlad˘ch svobodn˘ch
muÏÛ pro které se nedostává partnerek a
takto znepokojené hormony mohou
zpÛsobit vyústûní v bojovnost a násilí.
Pro takov˘ pfiípad vybavení
nejmodernûj‰ími zbranûmi je nebezpeãí
více neÏ latentní.
MÛÏe se namítnout, Ïe v moderním svûtû

taková ‰pionáÏ o níÏ pojednává zmínûná
zpráva CSIS není nic kromobyãejného.
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To je moÏná pravda. Mû ale zneklidÀuje
ona naivita Západu Ïivená snad touhou
po návratu investic a zmínûn˘ ãínsk˘
zvlá‰tní projev vdûãnosti projevující se
zneuÏíváním studentÛ a vûdcÛ pÛsobících
na Západû a zde západními vládami
vítan˘ch s otevfienou náruãí, a jejich bídná
ãinnost, jeÏ mÛÏe vyústit v situaci sotva
závidûníhodnou a pfiíjemnou.
Prostince fieãeno, pfiipomíná mi to

vnouãka rozmazlovaného hodn˘m
dûdeãkem, kterého nakonec chlapeãek
vyrostl˘ v pofiádného vnuka ...ehm ...
zamorduje.
Snad ponûkud drastická pfiíklad.
Budoucnost, moÏná nedaleká potvrdí a

nebo popfie (v to doufám) tuto hypotézu...
Vladimír Cícha-Vancouver

***

ABRHÁMOVÁ MANGA 5.00
BÁBEL MIRO 15.00
BED¤ICH PETR 100.00
BOUâEK OLGA 2.00
BRANKOVSKÁ V. 5.00
BUNDÁLEK ELIZABETH 35.00
BUTAS STEVE 12.00
âESKOSLOVENSK¯ BAPT. SBOR 150.00
DVORSK¯ JARO 12.00
FREUND JOHN 10.00
GABÁNEK A. 15.00
GABÁNEK CHARLES 50.00
GABÁNEK JOHN 15.00
HANKO JAN 2.00
HAVLÍK EVA 50.00
HERZOVÁ EVA 15.00
HILBERT SLÁVA 25.00
JANODA GLORIA 5.00
JANOUCH KAREL 10.00
DR. JELÍNEK H. 5.00
KOâÍ KAREL 5.00
KOPEL D.D. 17.00
KRAJN¯ M. 15.00
KRTEN OTAKAR 15.00
KUBI· MARGITA 2.00
KUCHA¤ JOSEPH 2.00

KUPISZ E. 15.00
KYLAR GEORGE 10.00
LAT M. 5.00
LAUSMAN JI¤INA 5.00
LEDESKY EUGENIE A. 15.00
LEGIERSKI GEORGE 25.00
LINCZENYI EMA 5.00
LOCHER RADMILA 2.00
MÁLEK VÍT 5.00
MAREK B¤ETISLAV 5.00
MASTAL¯¤ RUDOLF 35.00
MATANOVIâ B.M. 15.00
MATEJOVIâ JAN 65.00
MEN·ÍK VLASTA 15.00
MRÁZOVÁ HANA 5.00
NEUDORFL PAVEL 5.00
DR.NEUMANN VLASTIMIL 27.00
NOVÁK EVA 15.00
OR·OV¯ MIROSLAV 15.00
ORT MIROSLAV 5.00
POLIAK J. 65.00
PROKÒPEK ZD. 15.00
RAKSANY SIDONIA 36.00
REPPER K & H 25.00
ROHN BLANKA 15.00
RYDLO DAGMAR 5.00

SEVELKA VùRA 20.00
SMUTN¯ MILAN 15.00
SPEJCHAL JAROSLAVA 12.00
SUR¯ IVAN 5.00
SYSTEM INT. SHOP  2.00
TÁBORSK¯ VÁCLAV 15.00
TICH¯ VICTOR 15.00
TIRPAK JOSEF 12.00
TOCHOR EVA 5.00
TOMISKA JIRI 5.00
TOTH DU·AN 30.00
TRETINA M. 5.00
TROBL VLASTA 15.00
URBAN ZDENA 5.00
VESEL¯ ANNA 5.00
VI·INSKA VùRA 15.00
VOBRUBA VLADIMÍR 5.00
DR. ZAâAL G. 10.00
ZAVORAL V. 50.00
ÎEKULIN LILIT 10.00
ZEMAN ALE· 3.00
ZOLLER VLADIMÍR 5.00
V‰em dárcÛm dûkujeme a peníze byly
upotfiebeny na posílání novin tûm, ktefií jsou
sociálnû slabí.

Ale‰ Bfiezina
***

Seznam dárcÛ na tiskov˘ fond v roce 2004

Anketa
Anketní otázka z ãísla 22/2004:
âeskoslovenské sdruÏení v Kanadû se
rozhodlo vyznamenat bratry Ma‰íny
Masarykovou cenou. Nûkolikrát jsme o
tomto pfiípadu psali. Souhlasíte s tímto
vyznamenáním?
Petr Krejãí, politick˘ poradce, Praha:
Jsem potû‰en, Ïe bratfií Ma‰ínové obdrÏeli
Masarykovu cenu. Z toho, co vím o tom, co
v‰e Masaryk dûlal proti bol‰evikÛm mohu
usoudit, Ïe by TGM jejich ãiny ocenil, kdyby
se komunismu doÏil. Bratfii Ma‰ínové dle
mého názoru postupovali v jeho duchu. Je
jen ‰koda, Ïe ãesk˘ Parlament nenalezl
odvahu pro jejich ocenûní.
Karel Kroc, elektrotechnik, Novy Bor:
Nesouhlasím s vyznamenáním pro nûkoho,
kdo usmrtil ãlovûka.
Vladimír Ma‰ata, Calgary: Jsem velmi
potû‰en s otisknutím ãlánku K bratrÛm
Ma‰ínÛm od pana Rudolfa Ma‰tal˘fie z
Vancouveru ve va‰em Satellite ã. 21. Po
velmi, velmi, velmi dlouhé dobû jste
uvefiejnili nûco tak dobfie napsaného. Rád
bych ten ãlánek pfietiskl v Calgarsk˘ch
listech, které edituji.
Jarmila Pohlová, Praha (?): VraÏda na
bezbrann˘ch nemÛÏe b˘t hrdinstvím. Kolik
lidí nenávidûlo minul˘ reÏim, nesmûlo
pÛsobit ve své profesi (napfiíklad katolick˘
básník Kamil Bednáfi ãi Josef Hir‰al)) ale
nesníÏili by se k takov˘m praktikám. O nich
se nemluví. To jsou v‰ak opravdoví
hrdinové.
Petr RÛÏiãka, hudební manaÏér, Teplice:
K Ma‰ínÛm bylo napsáno tolik, Ïe je v‰e
dal‰í no‰ením dfiíví do lesa. Snad pouze
tolik, ná‰ národ si nikdy neváÏil tûch co pro
nás nûco vykonali. Kauza Ma‰ínové je
pouze jednou z dal‰ích národních hloupostí.
Je li otázka, zda vyznamenat tak já fiíkám
ano a je ‰koda, Ïe zde není více takov˘ch
a hlavnû tu mûli b˘t v roce 89 a 90, nyní je
20% národa naklonûna zpût (anebo stále)
komunistÛm a temné síly si na‰ly svoje
místeãka na finanãních a exekutorsk˘ch
úfiadech. B˘t tady nûkolik desítek takov˘ch
jako jsou Ma‰ínové tak by se sice na‰e
revoluce nejmenovala sametová ale moÏná
tady bylo v‰e trochu jinak, ov‰em to je
pouze fieãnická otázka. Ma‰ínové si úctu
rozhodnû zaslouÏí.
Milo‰ Zach, Vancouver: Naprosto a
bezv˘hradnû souhlasím s udûlením
státního vyznamenání hrdinÛm boje proti
komunismu, bratfiím Ma‰ínÛm, jak navrhl
prezidentovi Senát âR.
Otázka pro nûkteré z pfií‰tích ãísel: âím
vás rok 2004 zarmoutil a ãím naopak
potû‰il?
Odpovûdi mÛÏete poslat faxem: 416/530-
0069 mezimûstsky: 1-877-333-6371 nebo
e-mailem na adresy: abe@zpravy.ca nebo
abe@zpravy.org ãi abe@satellite1-
416.com.

abe
***
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High Park Cycle
& Sports

32 let v Torontu

2878 Dundas St. W.
(Západnû od Keele St.)

Toronto, Ontario
Tel.: 416/614-6689

Kola, sportovní potfieby
Prodej, servis, pÛjãovna, v˘mûna.

Terapeutické masáÏe
& suikodo

Petr Pulchart
240 Roncesvalles Ave.,

Toronto
Objednat se mÛÏete na

416/731-4106
Po-pá: 9-19 hod.
So-ne: 11-17 hod.

1 hod. 60 dolarÛ/50 dolarÛ
PÛlhodina 35 dolarÛ

Buìme zdrávi!

Hledáme pomoc k mal˘m
dûtem na 3-4 mûsíce.

Nabízíme byt, stravu a
plat. Angliãtina není

nutná.
Yonge & Lawrence.

Volejte: 416/483-3978.
1502-2

416-504-5787416-504-5787416-504-5787416-504-5787416-504-5787
638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.

TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4
* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

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

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

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Restaurants-Deli's

TRAVEL INC.

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

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta

Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,

poistenie, nájom auta
preklady
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

11.1.2005 v 2:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

27.1.2005

Turnaj v Moskvû
âesko-·védsko 4:3 po samostatn˘ch
nájezdech, Finsko-âesko 5:4 v
prodlouÏení, Rusko-âesko 1:0. âesko
skonãilo tfietí.

***

SpenglerÛv pohár
Magnitogorsk-Sparta 5:6 po sam.
nájezdech, Sparta-Helsinky 4:2, Kanada-
Sparta 2:4, Sparta-Davos 4:6. Finále:
Davos-Sparta 2:0.

***

Mistrovství svûta juniorÛ
Ve finále porazila Kanada Rusko 6:1.
âe‰tí hokejisté podlehli mistrÛm svûta v
semifinále 1:3, ale dokázali v pûkném
utkání v prodlouÏení porazit Spojené státy
3:2, kdyÏ vítûznou branku vstfielil Vrána.
Ve ãtvrtfinále pak zdolali Finsko 3:0.
Slovensko skonãilo sedmé.

***

Hokejová extraliga:
Pfiedehrávky: 21.12.: PlzeÀ-Sparta 0:1
v prodlouÏení, 23.12.: Sparta-Pardubice
1:3, 25.12.: Znojmo-Litvínov 2:2.
33. kolo (26.12.): Tfiinec-Liberec 1:4,
Vsetín-Vítkovice 3:2, Jihlava-Zlín 0:3,
Kladno-Slavia 4:2, K. Vary-PlzeÀ 8:1.
34. kolo (28.12.): Vítkovice-K. Vary 4:1,
Zlín-Tfiinec 3:1, Litvínov-Vsetín 0:3,
Liberec-Kladno 5:3, Pardubice-Jihlava
5:3, Slavia-Znojmo 4:5 v prodl.
35. kolo: (30.12): Vítkovice-Tfiinec 4:1,
Vsetín-PlzeÀ 3:2, K. Vary-Pardubice 2:3,
Znojmo-Zlín 2:1 v prodl., Slavia-Liberec
3:2.

36. kolo: (1.1.): Zlín-Slavia 2:0, (2.2.):
Pardubice-Tfiinec 3:1, Vítkovice-Znojmo
4:3 v prodl., Jihlava-K. Vary 0:5, Litvínov-
Liberec 2:5, PlzeÀ-Kladno 4:5.
37. kolo (4.1.): Tfiinec-PlzeÀ 1:2, Vsetín-
Pardubice 0:6, Kladno-Zlín 0:1, K. Vary-
Sparta 1:5, Znojmo-Jihlava 3:1, Liberec-
Vítkovice 4:1, Slavia-Litvínov 5:2.
38. kolo (7.1.): Vítkovice-Slavia 3:4,
Jihlava 1:2, Litvínov-Zlín 2:3, PlzeÀ-
Liberec 0:2, Sparta-Kladno 2:0, K. Vary-
Vsetín odloÏeno.
39. kolo (8.1.): Pardubice-Znojmo 5:0,
(9.1.) Slavia-K. Vary 3:2, Tfiinec-Sparta
1:2 v prodl., Vsetín-Jihlava 1:2, Kladno-
Pardubice 4:5, Litvínov-Vítkovice 2:5,
Znojmo-PlzeÀ 4:3, Liberec-Zlín 3:3.

***
Tabulka

1. Zlín 39 106:72 81
2. Sparta  37 110:71 76
3. Liberec 39 113:88 70
4. Slavia  38 110:86 68
5. Pardubice  38 126:97 66
6. Vítkovice  38 101:94 60
7. Kladno  38 106:99 59
8. Litvínov  38 103:99 53
9. PlzeÀ  39 91:100 53
10. Znojmo  39 104:116 53
11. Vsetín  37 86:104 45
12. K. Vary  37 94:111 41
13. Tfiinec  39 78:110 38
14. Jihlava  38 60:141 16

Slovenská hokejová extraliga
34. kolo (21.12): L. Mikulá‰-Îilina 1:0,
Nitra-Ko‰ice 5:1, Dubnica-Poprad 2:3,
Zvolen-Trenãín 2:2, Slovan-Skalica 2:4
po prodl.
35. kolo (23.12.): Poprad-Nitra 2:3,
Skalica-Zvolen 1:3, Trenãín-Dubnica 3:5,
Ko‰ice-Îilina 0:2, Slovan-L. Mikulá‰ 4:1.
36. kolo (4.1.): L. Mikulá‰-Ko‰ice 1:3,
Îilina-Poprad 0:1, Nitra-Trenãín 2:4,
Dubnica-Skalica 2:8, Zvolen-Slovan 3:5.
37. kolo (7.1.): Zvolen-L. Mikulá‰ 4:3,
Dubnica-Slovan 2:7, Nitra-Skalica 2:4,
Îilina-Trenãín 0:2, Ko‰ice-Poprad 1:1.
38. kolo (9.1.): Zvolen-Dubnica 5:3, L.
Mikulá‰-Poprad 5:3, Trenãín-Ko‰ice 1:4,
Skalica-Îilina 4:2, Slovan-Nitra 6:2.
39. kolo (pfiedehrávka): Poprad-Trenãín
2:1.

Tabuºka
1. Slovan 38 129:76 80
2. Zvolen  38 124:85 79
3.Trenãín 39 136:85 69
4. Ko‰ice 38 104:93 61
5. Îilina 38 100:89 56
6. Nitra 38 101:111 56
7. L. Mikulá‰ 38 99:105 48
8. Poprad 39 84:97 47
9. Skalica 38 100:130 36
10. Dubnica 38 65:171 10

Kapitán v dopingovom
podozrení

Trenãín-sme-V zostave Dukly Trenãín v
posledn˘ch dvoch kolách ch˘bal kapitán
Marcel Hanzal, “céãko” po Àom prevzal
Pavol Demitra. “Hanzal má zranen˘
ãlenok,” vysvetºoval absenciu krídelníka
prvého útoku po nedeºÀaj‰ej prehre s
Ko‰icami tréner Dukly Vladimír
Hiadlovsk˘. Pravda vy‰la najavo vãera:
Hanzal mal po zápase v Skalici 10.
decembra 2004 pri náhodnej kontrole
pozitívny dopingov˘ test. “Z toho dôvodu
nenastúpil v ligovom stretnutí v Îiline a s
Ko‰icami,” priznal generálny manaÏér
Trenãína Ivan Piovarãi. Dodal, Ïe Hanzal
poÏiadal o anal˘zu B-vzorky a k˘m nie sú
jej v˘sledky, nebudú robiÈ v klube Ïiadne
opatrenia. Ak aj tá potvrdí uÏitie dopingu,
hokejistu Dukly ãaká najmenej
trojmesaãn˘ trest zastavenia ãinnosti.
Hovorí sa o marihuane. Isté v‰ak je, Ïe
Hanzal oslabil muÏstvo nielen v ligov˘ch

zápasoch, ale nepocestuje ani na
nadchádzajúci turnaj Európskeho pohára
majstrov do Petrohradu. Po odchode
útoãníkov Mariána Hossu, Mariána
Gáboríka na hosÈovanie do ‰védskych
klubov a obrancu Tomá‰a Starostu do
ruského NiÏnekamska je to ìal‰ia strata
Trenãanov pred prv˘m vrcholom sezóny.

***

Hrbatého najdrah‰ia
mandarínka

Melbourne-sme/ANDREJ BUâKO-
Letisko v Perthe bolo v sobotu veãer po
finále Hopmanovho pohára dosÈ nabité,
veãer dlh˘ a na odlety sa zvykne ãakaÈ.
VíÈazn˘ pár slovensk˘ch tenistov z
neoficiálneho ‰ampionátu mie‰an˘ch
druÏstiev nabral smer na v˘chod. K˘m let
Daniely Hantuchovej s trénerom Searsom
do Sydney trval nieão vy‰e troch hodín,
Dominikovi Hrbatému s trénerom
Mojmírom Mihalom do Aucklandu takmer
dvakrát toºko. Navy‰e, ãasov˘ rozdiel
medzi Západnou Austráliou a Nov˘m
Zélandom je aÏ päÈ hodín.
Hrbat˘ si drahú diamantovú loptu,

pamiatku na triumf v Hopman Cupe, strãil
do vrecka a do druhého pridal na letisku
v Perthe na osvieÏenie mandarínku.
Zrejme celkom zabudol na prísne colné
opatrenia v Austrálii i na Novom Zélande,
kde platí tvrdá karanténa na ovocie, mäso,
mlieko a ãokoºvek Ïivé z prírody.
Ako pí‰e denník New Zealand Herald,

po pristátí na letisku v Aucklande mu
mandarínku colníci na‰li a bez milosti
naparili pokutu 200 novozélandsk˘ch
dolárov (nieão vy‰e 4000 Sk). ,,Toto je
najdrah‰ia mandarínka v mojom Ïivote,”
prijal Hrbat˘ incident s úsmevom, ,,veì v
obchode by som si za to mohol kúpiÈ aj
50 kíl mandarínok.”
Obhajcovi betónového Heineken Open

v ASB Tennis Centre v Aucklande veru
zatiaº do smiechu nie je, lebo po únavnej
ceste prehral v 1. kole ‰tvorhry po boku
âecha Cibulca. Hrbat˘ po obetovaní
bodov za prvenstvo v Adelaide, kde
neobhajoval pre povinnosti v Hopman
Cupe, padol v Entry rebríãku ATP zo 14.
na 20. miesto a v prípade neúspechu s
Nadalom by pred Australian Open klesol
e‰te niÏ‰ie.

***

Paul Newman vyviazol
 z horiaceho auta

DAYTONA BEACH-SME (tasr) Poãas
testov na okruhu Daytona Beach na
Floride sa vznietil automobil amerického
herca Paula Newmana. DrÏiteº Oskara z
nehody vyviazol bez zranenia.
Newman poãas prípravy na

budúcomesaãné podujatie Rolex 24 v
Daytona Beach dostal na trati ‰myk a po
hodinách mu zhasol motor. Keì sa herec
pokú‰al na‰tartovaÈ, z automobilu
vy‰ºahli plamene. OheÀ v‰ak zasiahol
iba motorovú ãasÈ a Newman neutrpel
Ïiadne zranenie. Po krátkej prehliadke v
zdravotnom centre lekári herca prepustili.
“Neviem, ão sa stalo,” vyhlásil Newman.
“Cítim sa dobre. Len to nejako zaãalo
horieÈ.”
Podºa hovorcu Grand American series

Adama Saala takáto nehoda neohrozí
Newmanov ‰tart na februárovom
podujatí. “Poznám Paula a pochybujem,
Ïe by to zmenilo jeho plán ‰tartovaÈ na
podujatí Rolex 24 v Daytone,”
skon‰tatoval Saal.
SedemdesiatdeväÈroãn˘ Newman v

roku 1995 vyhral preteky Rolex 24 v
triede GTS.

***


