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.
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Star˘ magnetofon a torontská zima v Praze

Poãátkem ‰edesát˘ch let do‰lo k renezanci charlestonu. Najednou se v‰ude
tanãil tanec z dvacát˘ch let. Nûco romantického, z dávné minulosti. Babiãka se
mûla vyka‰lat na rozpleten˘ vánoãní svetr, dostala za úkol omládnout a pustit se
do trsání. K tomu mûla pouÏít ãtyﬁicet let starého gramofonu. Nebylo ani
pochybnosti o tom, Ïe by toto hifi zaﬁízení nefungovalo. Nic nebránilo tomu, aby
se plulo proti proudu ãasu dal‰ích ãtyﬁicet let.
Problém byl pouze v tom, Ïe nikdo jiÏ nemûl ta krásná zaﬁízení, kdy kaÏdá
písniãka byla vykoupena dvacetiminutovou dﬁinou pﬁi otáãení kliãkou a nikdo
nechtûl mít mozoly na ruce. Pouze mÛj str˘c Jaroslav, kter˘ pracoval ve Sbûrn˘ch
surovinách, jeden takov˘ stroj objevil, odvezl na chalupu do Krkono‰ a tam v
pﬁedtranzistorové éﬁe se hrály desky s Voskovcem a Werichem pod ‰ir˘m
nebem. Desky s podivn˘m tancem nevlastnil. Jako dûti jsme v‰ak byly v obraze
a vûdûly jsme, o co se jedná.
Vzpomnûl jsem si na tuto pﬁíhodu, kdyÏ jsem se musel vystûhovat ze svého bytu,
do kterého jsem se pﬁed ãtyﬁiceti léty nastûhoval. âlovûk likviduje vûci, ke kter˘m
má vztah. Ruské krátkovlnné rádio, na kterém jsme poslouchali Svobodnou
Evropu. Snad jedin˘ pﬁístroj, s kter˘m se dala na 13 metrech poslouchat tato
‰tvavá stanice a sobotní noãní poﬁady All together. Poﬁad trval do tﬁí do rána, kdy
se stﬁídaly ãeskoslovenská redakce s polskou, jindy zase poﬁad uvádûl nûjak˘
Rumun nebo bulharská redaktorka mûla rozhovor s B. B. Kingem. Po chvíli
váhání jsem dospûl k závûru, Ïe jiÏ krátké vlny asi poslouchat nebudu. Rádio
VEF204 nemûlo je‰tû FM se slzou v oku jsem je po chvíli odloÏil do ãerného
igelitového pytle.
Pak v‰ak pﬁi‰el okamÏik, kde byla budoucnost celkem jasná - ãern˘ pytel s
odpadem je‰tû nebyl zcela pln˘. Objevil jsem magnetofon Sonet B4. Tady uÏ
mohl b˘t vztah pouze sentimentální. Pocházel z roku 1965. Tedy pﬁesnû ãtyﬁicet
let star˘. Byl to desát˘ magnetofon této znaãky a vyznaãoval se tím, Ïe narozdíl
od ostatních magnetofonÛ stejné znaãky mûl jinde potenciometr pro zesilování.
Stál tehdy neuvûﬁiteln˘ch 3500 Kãs a dva roky jsem kvÛli nûmu vstával o
prázdninách ve tﬁi ráno a prodával na stanici U Bulhara noviny.
JelikoÏ toto zaﬁízení vyrobila pardubická Tesla, prodávali ho pouze v jedné
prodejnû v Pardubicích a v Hradci Králové. KdyÏ jsem ho uvidûl za v˘lohou, bylo
rozhodnuto. V sobotu ráno jsem vstal a stopem vyrazil z Hradce do Prahy. V
obálce na star˘ch hodinách byly peníze na to, aÏ se tento ãtyﬁstop˘ magnetofon

objeví v prodejnû. S bázní a tﬁesením jsem uloÏil tento obnos do ta‰ky. Tu jsem
peãlivû zavﬁel a utíkal jsem zpátky na silnici. Do Hradce jsem dojel v pÛl druhé.
Prodejna zavírala v sobotu ve dvû. Prodavaãka byla stejnû rozru‰ená jako já.
Takov˘ obchod tu mûla jen párkrát do mûsíce. Pﬁed druhou hodinou jsme sepsali
záruãní list a já byl hrd˘m majitelem magnetofonu, kter˘ jsem pak pravidelnû nosil
do ‰koly místo pﬁedmûtÛ potﬁebn˘ch k v˘uce a kter˘ pÛsobil jako osvûtové
zaﬁízení bûhem pûtiminutov˘ch ‰kolních pﬁestávek. V na‰í tﬁídû T-3E se o
pﬁestávce nejen oz˘vali Beatles, ale i Stones a Animals s Ericem Burdonem. Kolik
jsem jen schytal posmûchu od pana Quido Dlaboly, kter˘ mûl Grundiga a pravil,
Ïe ta moje B4 mu trhá u‰i. Na svÛj stroj jsem byl patﬁiãnû hrd˘.
Nyní jsem ho objevil i s pásky v staré skﬁíni. Dﬁíve neÏ jsem se rozhodl ho poslat
do ‰rotu, jsem ho zapojil do zástrãky, pﬁipraven v lep‰ím pﬁípadû zapnout znovu
pojistky, v hor‰ím pﬁípadû hasit poÏár. Místo toho se k mému pﬁekvapení ozval
hlas DéÏo Urszinyho a v jeho památné skladbû Christmastime z beatového
festivalu v roce 1971, kterou jsem tehdy pirátsky natoãil v Lucernû. Najednou zde
byla celá ta doba zpátky pﬁede mnou. Oãistil jsem francovkou hlavy a byla tu
amatérská nahrávka Petra Nováka o Dûtsk˘ch oãích, Bob Dylan, Animals,
Stones. A kdoví, co najdu je‰tû za poklady. Jen aby nepraskl nûkter˘ z tûch
ﬁemínkÛ, které se ve starém magnetofonu tﬁicet let netoãily. Snad budou stejnû
kvalitní jako pruÏina v gramofonu ze Sbûrn˘ch surovin, kter˘ mûl str˘c Jaroslav.
V tom mû vyru‰il telefon a Václav âern˘ volá, Ïe Plastici dnes hrají ve Slivenci.
Pﬁipomínka na koncert v Bojanovicích, kter˘ odstartoval Chartu 77 v roce 1977.
Místo velkého plátna tam byla pouze zrekonstruovaná kopie obrazu od Jana
·afránka. Originál byl ze strachu pﬁed Státní bezpeãností zniãen. Nakonec
zazpíval i Paul Wilson.
KdyÏ jsem vycházel z restaurace padal sníh. Kanadská zima se vrátila do Prahy.
Nedûlního rána bylo v‰e pod snûhem a na Staromûstském námûstí jsme si dali
cestou z kostela svaﬁené víno a veãer jsem zamíﬁil na play-offs Extraligy, kdyÏ
letos asi v Torontu boj o Stanley Cup nebude.
Kanadská zima a hokej se pﬁestûhovaly z Toronta do Prahy. Na obrázku mezi
zasnûÏen˘mi stﬁechami mÛÏete nalézt i vûÏ kostela sv. Václava ve Vr‰ovicích a
pokud jste jiÏ léta nevidûli sníh v Praze, tak posílám alespoÀ fotografii.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Churches
âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (289) 242-0635, Internet: http:/
/www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
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.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 14. a 23.4., 7.5. a 2.7.
2006 v 17 hod.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
15:00 hodin.Duch. správce: Pavel Norbert Rous,
St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd. W.,
Burlington L7T 1H2. Tel.: (905) 523-1932.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice: (Lyndale a
Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 18.3. 2006 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 18. 3. 2006
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
19. 3. 2006 v 11:00
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SOKOL TORONTO
vás zve na

Velikonoãní trhy
Nedûle 2. dubna 2006
12:00 - 16:00 hod.

Hala kostela Sv. Václava
496 Gladstone Avenue, Toronto
Prodej kraslic, perníkÛ, bochánkÛ, beránkÛ, knih, video kazet, umûleck˘ch pﬁedmûtÛ a
mnoho dal‰ích zajímavostí
Pro dûti pﬁipravujem soutûÏ o nejhezãí vajíãko a “Easter Egg Hunt”!
************
Pronájem stolÛ pro prodej zboÏí a informace podá:

Prague Fine Food Emporium: (416) 504-5787
Hana Jurásková: (905) 838-2541

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 17. záﬁí 2005 do ãervna 2006:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics,
61 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)

Poslední vÛle - plné moci
Minul˘ t˘den mi zavolal pán z âeské republiky.
Dostal mé telefonní ãíslo od známé. Má
problém. V Torontu mu zemﬁel víc neÏ pﬁed
rokem pﬁíbuzn˘. Zﬁejmû nezanechal poslední
vÛli, ale za to, jak se zdá, zanechal znaãn˘
majetek. Pán, kter˘ mi volal, se domnívá, Ïe
on by mûl b˘t jedním z dûdicÛ. O smrti se
dozvûdûl od známého, kter˘ rovnûÏ Ïije v
Torontu, ale nebyl kontaktován Ïádn˘m
kanadsk˘m úﬁadem ani advokátem.
To nebyl první telefoní vzkaz tohoto druhu a
- obávám se - ani poslední. A skoro vÏdycky
jde o komplikovanou, ne vÏdycky ﬁe‰itelnou,
záleÏitost, která ãasto konãí v nepﬁátelství
uchazeãÛ o dûdictví. A pﬁi tom je to tak
zbyteãné. V‰ecko, co potﬁebujeme udûlat, je
poslední vÛle. Jinak majetek skonãí u vládního
ontarijského úﬁadu, kter˘ se pokusí nalézt
dûdice. Mohu-li Vás o nûco prosit ve jménu
ãlenÛ Va‰ich rodin nebo pﬁátel: udûlejte si
poslední vÛli. Budete Vás to stát ménû, neÏ
víkend na lyÏích ãi na Floridû a zabráníte
spoustû problémÛ. A moÏná - ale s tím bych
rad‰i nepoãítal - vdûãnost Va‰ich dûdicÛ.
Skoro stejnû dÛleÏité je mít plnou moc.
Formuláﬁe dostanete od úﬁadÛ provinãní vlády.
Jsou jednoduché, nepotﬁebujete (vût‰inou)
právní poradu. Jsou dvojího druhu: jeden se
t˘ká zdravotní péãe a ten druh˘ majetku.
Poslední vÛle i plné moci musí b˘t podepsány
pﬁed dvûma svûdky.
Josef âermák
***

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

Internet

âeská televize Nov˘ Zábûr

Na‰e internetové
stránky

vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu opût v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

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

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

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

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

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

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

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

***
Kalendáfi
26.3. (ne) 17:00
Veãírek pro svobodné a nezadané
Masaryktown
Restaurace Praha
***
2. 4. (ne) 12:00-16:00
Velikonoãní trhy Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
2.4. (ne) 17:00
Nocturna na Masaryktownu
Drew Jureãka Jazz Trio
***
8.4.2006 (so)
Buffet, Dinner, Dance
v Bohemian Banquet Hall
Waterdown
***
9. 4. (ne) 11:00
Velikonoãní trhy na Masaryktownu
***

Česká doplňovací škola
je každou sobotu dopoledne

v hale
Kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave.,
Toronto
Informace podá
L. Čarková: 416/536-5342
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Oslavy TGM a Masarykovy doplÀovací ‰koly

Czech &Slovak Institutions

V nedûli 5. bﬁezna 2006 probûhla v hale kostela sv. Václava pﬁipomínka 156. narozenin T. G. Masaryka, letos obohacená o
oslavy 75. v˘roãí Masarykovy doplÀovací ‰koly. JelikoÏ se nacházím v Praze a nemohl jsem b˘t oslavám pﬁítomen poÏádal
jsem L. âarkovou, která ve ‰kole uãí uÏ od roku 1979, a A. Machovou, která tam uãí od roku 1982, o zhodnocení, jaké dojmy
si ze setkání odnesly?

âeské velvyslanectví

L.â.: Z oslav mám pﬁíjemné a milé pocity.
Projevy byly krátké a vûcné, kulturní
program zajímav˘. Pﬁíjemné bylo také
setkání s lidmi, které jsem del‰í dobu
nevidûla. Myslím, Ïe s kolegyní mÛÏeme
b˘t spokojeny s ohlasem v˘stavky prací
na‰ich ÏákÛ a ÏákyÀ. V˘stavka asi nûkter˘m
úãastníkÛm otevﬁela oãi. Informovala je
totiÏ o tom, Ïe ve ‰kole se váÏnû zab˘vám
jazykovou v˘ukou, coÏ pﬁiná‰í dobré
v˘sledky. Jak mi nûkteﬁí lidé sdûlili, byli
pﬁímo dojati, kdyÏ si pﬁeãetli, co na‰e dûti
dovedou ãesky napsat. Na úãasti nynûj‰ích
ÏákÛ se bohuÏel podepsaly nemoci. Ná‰
dík patﬁí tûm, kteﬁí pﬁi‰li a program pﬁedvedli.
Dûkujeme i rodiãÛm, kteﬁí s nacviãováním
pomohli. Bylo by asi zajímavé svolat v
budoucnu sjezd absolventÛ. Ov‰em bylo
by nutné mít vût‰í ãasov˘ pﬁedstih.
A.M.: I kdyÏ se oslava 75. v˘roãí vlastnû
konala s mírn˘m zpoÏdûním — k zaloÏení
‰koly do‰lo totiÏ v roce 1930 — bylo
dojemné, Ïe byla spojena s pﬁipomínkou
narozenin T.G. Masaryka, prezidenta, kter˘
vÏdy vyzdvihoval roli vzdûlání v budování
státu a kter˘ mûl vÛãi mladé generaci velmi
kladn˘ vztah. Potû‰ilo mû, kolik b˘val˘ch
uãitelÛ a ÏákÛ se na oslavû objevilo. Potû‰ilo
mû rovnûÏ, jak se lidé zajímali o vystavené
práce ÏákÛ. Byl to sice jen nepatrn˘ zlomek
toho, co za léta chození do ‰koly odvedli,
ale i to bylo skvûlou pﬁipomínkou tûch
nespoãetn˘ch sobotních odpolední ãi
dopolední. I já doufám, Ïe se nám podaﬁí v
budoucnu uskuteãnit zvlá‰tní setkání se
Ïáky, na kterém budeme moci skuteãnû
poﬁádnû sáhnout do babiããiny krabiãky.
Bylo krásné, Ïe tento podnik svedl
dohromady takﬁka v‰echny ãeské a
slovenské organizace v Torontu. Hlavnû
bych chtûla vyzdvihnout roli Masarykova
ústavu, bez jehoÏ stálé podpory by
existence ‰koly byla nemoÏná.
Sly‰el jsem o zajímavé pﬁedná‰ce Josefa
âermáka z dûtství TGM. Jak vy se díváte
na v˘znam ‰koly a vzdûlávání v na‰í
komunitû?
L.â.: Myslím, Ïe v kaÏdé komunitû má
‰kola velk˘ v˘znam. Jsme sice „doplÀovací
‰kola“, nemÛÏeme tedy suplovat programy
pravidelného kanadského ‰kolství, ale pro

rozvoj dûtí i komunity mÛÏeme udûlat
mnoho, jak bylo vidût v minulosti. Za své
více neÏ pûtadvacetileté pÛsobnosti ve
‰kole jsem poznala, co pro na‰i komunitu
znamenalo vystupování dûtí pﬁi kulturních
programech Dámského odboru a
nastudování pohádkov˘ch divadelních her,
co znamenala jejich úãast pﬁi cviãení Sokola
a jejich pﬁíspûvky do novin a do
rozhlasového vysílání. ·kola totiÏ
vychovává Ïáky k poznávání jazykové
kultury, k jejímu vûdomému zvy‰ování a
uÏívání. Na druhé stranû je pﬁi setkáních s
b˘val˘mi Ïáky milé sly‰et, co ‰kola dala
jim.
A. M.: Na toto téma se hledá odpovûì
poﬁád - a odpovûì se poﬁád mûní v závislosti
na objektivních okolnostech, nebo, chceteli, na historické skuteãnosti. Pﬁedchozí
generace si na tuto otázku urãitû odpovídaly
jinak, neÏ to dûlala generace, ke které
patﬁíme my dvû. Kateﬁina Makovcová, která
ve ‰kole uãila v 80. letech, se ve své
vzpomínce zmínila o tom, Ïe povaÏovala
‰kolu za most mezi na‰í ãeskou nebo
slovenskou minulostí a na‰í kanadskou
pﬁítomností. S tím stoprocentnû souhlasím.
Pro dûti je dÛleÏité vûdût, odkud pﬁi‰li jejich

rodiãe, co je sem pﬁivedlo a co Ïivilo jejich
du‰e v dobách jejich mládí. Je ov‰em stejnû
dÛleÏité se na v˘uku jakéhokoliv jazyka
dívat jako na otevírání dveﬁí do nového
svûta. Ne nadarmo se ﬁíká „kolik ﬁeãí umí‰,
tolikrát jsi ãlovûkem“. Pochopitelnû, Ïe jsme
mûli jako skupina patrnû trochu úzkostlivûj‰í
vztah k rodnému jazyku v dobû, kdy se
nedalo projít Ïeleznou oponou. Svûdãí o
tom fakt, Ïe poãet ÏákÛ ve ‰kole v 80. letech
pﬁesahoval stovku. Otevﬁené hranice v‰ak
neznamenají, Ïe znalost jazyka není
dÛleÏitá.
Tﬁi ãtvrtiny století, to je jeden lidsk˘ Ïivot, Je
to i doba na zhodnocení, ohlédnutí se zpût,
zamy‰lení… To hovoﬁí samo za sebe. Co
dodat?
A.M.: Chtûly bychom podûkovat tûm
stovkám dûtí a rodiãÛ, Masarykovu ústavu,
Dámskému odboru a Novému divadlu, za
jejich mimoﬁádnou podporu a spolupráci. A
pochopitelnû desítkám obûtav˘ch
dobrovolníkÛ, kteﬁí kráãeli pﬁed námi, nebo
dosud kráãejí s námi, a zaji‰Èují úspûch
‰koly.
Udûláno e-mailem po telefonní konzultaci
mezi Torontem a Prahou (abe).
***

âSSK odboãka Hamilton
vás zve na pﬁátelskou
jarní zábavu i tanec
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Tﬁi rozhovory u pﬁíleÏitosti zﬁízení ãeského konzulátu v Torontu
Pan námûstek ministra zahraniãí Pavel Svoboda pﬁi‰el na ranní nedûlní m‰i v kostele svatého Václava v Torontu, kde byl pﬁítomen i kﬁtinám a posléze se v hale kostela zúãastnil setkání
s krajany, které moderoval faráﬁ ·vorãík. V pﬁíjemné atmosféﬁe zpestﬁené tradiãním obãerstvením padaly otázky zejména na dvojí obãanství. Odpovûdi na toto téma vyznûly v tom smyslu,
Ïe se o této otázce neustále uvaÏuje, ale zatím se na jejím ﬁe‰ení pﬁíli‰ nepracuje. Nicménû pan námûstek prozradil, Ïe je mírnû optimistick˘ ve vûci dvojího obãanství. Pﬁipravuje se novela
zákona a to, zda bude pﬁijata bude záleÏet i na novém parlamentu. „ZáleÏí i na vás, kdo bude sedût po volbách v parlamentu.“
V mírné ãasové tísni po setkání s krajany a pﬁed odjezdem do Ottawy, kde na námûstka ãekala oficiální ãást programu náv‰tûvy a jednání s kanadsk˘mi vládními partnery se zástupci
tﬁí místních krajansk˘ch médií bezpﬁíkladnû dohodli a usedli ke spoleãnému rozhovoru s námûstkem Svobodou. Televizní Zábûr (Z), ãtrnáctideník Nov˘ Domov (ND) a Satellite (S) stﬁídavû
kladli otázky a pan námûstek vstﬁícnû a beze spûchu odpovídal, dokonce i upozornil na svéhlavost jednoho z nastrãen˘ch magnetofonÛ. Kromû záznamu z tohoto setkání pﬁiná‰íme i
rozhovor s ãesk˘m velvyslancem Pavlem Vo‰alíkem a nov˘m konzulem v Torontu Petrem Mikyskou.
Z: Ráno jste se zúãastnil m‰e svaté, jakou
roli hraje ve va‰em Ïivotû víra?
PS: No, víra hraje v mém Ïivotû pomûrnû
zásadní roli, v podstatû si myslím, Ïe v‰echno
podstatné, co jsem ve svém Ïivotû mohl
poznat je nûjak˘m zpÛsobem spojeno s mojí
vírou.
ND: Co bylo hlavním motivem toho, Ïe jste
zavítal do Toronta. Co vás sem pﬁivedlo v
první ﬁadû? Je to ten chystan˘ konzulát?
PS: Ano, od prvního února v Torontu oficiálnû
funguje nov˘ generální konzulát âeské

Dr. Petr
Munk
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1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.
Ordinaãní
hodiny:
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10:00-13:00 a
15:00-19:00

Tel.: 533-0005
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republiky, a protoÏe se tady v nûm budou
konat také volby do parlamentu âR, do
poslanecké snûmovny, 1. a 2. ãervna tohoto
roku, a protoÏe já jsem odpovûdn˘ za
konzulární agendu, kam spadají volby na
na‰em ministerstvu, pﬁi‰el jsem se mimo jiné
podívat na to, jestli v tûchto prostorách bude
skuteãnû moÏno ﬁádnû tyto volby uskuteãnit.
ND: Je uÏ na místû se ptát na technické
detaily registrace voliãÛ, jak mají voliãi
tady postupovat nebo kde mají hledat
informace na toto téma?
PS: Mohl bych vás odkázat na internet, ale to
by asi nebyla ta odpovûì, kterou Ïádáte.
Samozﬁejmû od toho je tady právû ten
generální konzulát, aby se zájemci o volby
obraceli právû na nûj.
S: Volby nejsou levnou záleÏitostí. My jsme
v Torontu nedávno vidûli ãesk˘ film âesk˘
sen, a tam se hovoﬁilo o tom, Ïe tﬁeba to
referendum o vstupu do Evropské unie
stálo asi 200 milionÛ korun. Nevím tedy,
kolik stojí volby do ãeského parlamentu,
ale jsou vyhrazeny také nûjaké finanãní
prostﬁedky na informovanost pro
krajanské komunity?
PS: Tak pokud jde o cenu voleb, tak to jste z
levného kraje, jak se ﬁíká, odhaduje se, Ïe
volby stojí nûco mezi osmi sty milionÛ a jednou
miliardou ãesk˘ch korun. A v rámci tûchto
prostﬁedkÛ se samozﬁejmû pamatuje na
kampaÀ i mezi krajany, je to vlastnû taky
úkolem zastupitelsk˘ch úﬁadÛ ãeské republiky,
aby ãeské krajany informovaly, ãili odpovûì
na va‰i otázku je ano.
Z: Co je vlastnû posláním va‰í cesty do
Kanady?
PS: Tady v Ontariu, já jsem do Toronta pﬁijel
za úãelem toho generálního konzulátu a setkat
se s krajany, ale je‰tû dnes odpoledne se
pﬁesunuji do Ottawy, kde budu mít zítra oficiální
jednání s pﬁedstaviteli federální vlády. Témat
k jednání bude pomûrnû hodnû, budeme
hledat pﬁedev‰ím témata, která jsou pozitivní
pro rozvoj vztahÛ mezi Kanadou a âR, a tady
je tûch spoleãn˘ch jmenovatelÛ celá ﬁada.
Spolupracujeme v oblasti rozvojové
spolupráce ve svûtû velmi úspû‰nû, budeme
hovoﬁit o dohodû mezi Kanadou a âR o
v˘mûnn˘ch pobytech mládeÏe, která teì byla
jaksi technicky dokonãena a hledá se
pﬁíleÏitost pro její slavnostní podepsání.

Ze setkání v Hale kostela sv. Václava

Nevyhneme se ani otázkám vízové
nereciprocity mezi Kanadou a âR, na této
otázce pracujeme velmi intenzivnû dlouhou
dobu a konají se rÛzné politické i technické
konzultace za tímto úãelem, takÏe vûﬁím, Ïe v
nûjakém horizontu dospûjeme k úspûchu,
byÈ samozﬁejmû vedle nás za tuto záleÏitost
také bojuje Evropská unie.
Z: V dne‰ním setkání s krajany padly otázky
na dvojí obãanství. To je otázka, která
zajímá âechy v zahraniãí a zajímá je, co se
bude dál dít s dvojím obãanstvím.
PS: Tak dvojí obãanství je samozﬁejmû
problém, jímÏ se státní správa zab˘vá,
konkrétnû otázky státního obãanství jsou na
ministerstvu vnitra, nejsou na ministerstvu
zahraniãních vûcí, a ãiní se urãité pﬁípravné
legislativní práce pro to, aby do‰lo k uvolnûní
toho souãasného tuhého principu lpûní na
jednom státním obãanství. Nicménû se
nedomnívám, Ïe by bylo reálné, Ïe by
pﬁíslu‰ná novela zákona byla pﬁijata je‰tû v
tomto volebním období, protoÏe v parlamentu
uÏ je tolik legislativních návrhÛ, Ïe se to
technicky nedá zvládnout.
S: Já bych se teì je‰tû vrátila k té oficiální
ãásti va‰í náv‰tûvy, k jednání s kanadsk˘mi
partnery na federální úrovni. Mezi âeskem
a Kanadou dosud neexistuje smlouva o

Foto V. Kohoutová

vzájemné právní pomoci a v urãitém
smyslu to komplikuje celou ﬁadu vûcí.
UvaÏuje se o tom nebo bude to na poﬁadu
jednání?
PS: Ano, i otázky v oblasti právní spolupráce
jsou na poﬁadu jednání. Taková smlouva,
která je nejvíc na spadnutí je tedy smlouva o
extradici, o vydávání, jejíÏ text je uÏ asi dva
roky dohodnut a teì je zapotﬁebí to dotáhnout
mezinárodnû právnû do poﬁádku, tedy to
podepsat, a pﬁípadnû ratifikovat. Tato agenda
také bude na poﬁadu jednání. Nicménû na
prvním místû není ta dohoda o právní pomoci,
která také bude na poﬁadu dne, ale ta dohoda
o vydávání v tuhle chvíli.
Z: Jak˘ názor máte na voliãe, kteﬁí Ïijí
trvale mimo âR - mají zasahovat do
prÛbûhu dûní v âesku nebo tomu mají dát
voln˘ prÛbûh? I kdyÏ asi tûÏko mÛÏete
mluvit jen jako soukromá osoba, pﬁesto
by mû zajímal vá‰ osobní názor.
PS: Já myslím, Ïe ta odpovûì je pomûrnû
nasnadû. Zajímá vás osobnû, pokud jste ãe‰tí
obãané a máte právo volit, zajímá vás
napﬁíklad, jak dopadne zákon o státním
obãanství? Zda bude zmûna z jednoho
státního obãanství na dvojí nebo nebude? O
tom se hlasuje v parlamentû, o tom hlasují
poslanci konkrétní. TakÏe pokud to chcete

Petr ChudoÏilov: Dûti
Leto‰ní dovolená mi vynesla prchavou známost s
pÛvabnou mladou dámou. Poznali jsme se na pláÏích
mezi mûsteãkem Corralejo a Puerto del Rosario na
severu kanárského ostrova Fuerteventura. Moji
pozornost zdaleka upoutala pronikavû ãerven˘m
obleãením. V píseãn˘ch dunách záﬁila jako plamen.
Zachvátilo mne poznání, Ïe tuto chvíli jsem jiÏ jednou
proÏil v nûkterém ze sv˘ch minul˘ch ÏivotÛ.
Pﬁekypovala energií. Chodila po rukách, metala kozelce,
vrhala se do chladu oceánu.
KdyÏ pﬁi veãeﬁi zaznamenala obdivné pohledy jeÏ
vypou‰tûl jsem k jejímu stolu, vyplázla na mû jazyk. Pﬁi
náhodn˘ch setkáních jsme nûkolikrát vymûnili úsmûv.
Poznal jsem, Ïe ani já jí pﬁes vysok˘ vûkov˘ rozdíl
nûjak˘ch padesáti let nejsem úplnû lhostejn˘. Lichotilo
mi to. Jednou ráno jsme se potkali na vyhlídkové terase.
Neoãekávanû. Oceán vr‰il vlny rozsáhlé jako Strahovsk˘
stadion, vichﬁice oh˘bala palmy, víﬁící písek bodal do
víãek. Nûmû jsme si pokynuli na pozdrav. Hukot ÏivlÛ
znemoÏÀoval nûjakou sloÏitûj‰í konverzaci. „Zima.
Co?“ prohodil jsem. „Jo,“ odpovûdûla. Mlãky se
dloubala v nose. Kdesi vysoko nad námi se oz˘val
osudov˘ náﬁek rackÛ. Druh˘ den se vrátila s rodiãi do
Lond˘na. „Copak se ti tady holãiãko líbilo nejvíce?“
zeptal se jí hotelov˘ posluha na rozlouãenou. Natáhl

jsem u‰i. Co to bude? Moﬁe? Îivly? Krajina? „SmaÏené
hranolky!“ ﬁekla blaÏenû a udûlala velké voãi.
Opravdu pﬁítomné dûti, letos jich tady bylo nad
oãekávání mnoho, vût‰inou pohrdly kopci lahÛdek na
bufetech a brutálnû preferovaly prachobyãejné smaÏené
hranolky. Fascinovaly mû schopností navazovat
okamÏitû a vﬁelé pﬁátelství, kterého bez ohledu na
národnost, barvu kÛÏe a jazykovou bariéru, doposud
neznám˘ch ﬁeãí se ‰panûlské, nûmecké, francouzské,
‰védské, holandské, anglické a taky dvû ãeské dûti
zmocÀovaly zázraãnû hravû, s viditelnou rozko‰í. Kam
se podûly ustra‰ené pﬁikrãené opiãky s pion˘rsk˘mi
‰átky, kdysi dávno provázející mé vlastní dûtství?
napadlo mû sentimentálnû. Postrádal jsem víc dûtí z
Afriky - nemûly by to sem daleko. Veãer jsme se Ïenou
chodili do hotelové auly na dûtsk˘ program, pﬁestoÏe
nám ve zralém vûku dovolená bez dûtí pﬁipadá
atraktivnûj‰í neÏ dovolená s dûtmi. Odmûnou nám bylo
houkání vláãkÛ, vytvoﬁeného z dûtí, kter˘ projíÏdûl
sálem na rozlouãenou. Mezinárodní ma‰inka dûlá „ãuãu-ãu“. Dûti umûjí to, co my dospûlí jsme vût‰inou uÏ
dávno zapomnûli. Co to vlastnû bylo?
Bﬁezen 2005
Oti‰tûno s vûdomím autora a Hospodáﬁsk˘ch novin.
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ovlivnit, tak si musíte najít toho správného
poslance, tu správnou stranu, která bude
va‰e poÏadavky prosazovat v parlamentu,
takÏe volby se t˘kají i ãesk˘ch obãanÛ v
zahraniãí.
Z: âili vy byste doporuãoval, aby kaÏd˘
ãesk˘ obãan Ïijící v zahraniãí se voleb
zúãastnil?
PS: Samozﬁejmû. âesk˘ stát vynakládá velké
prostﬁedky na to, aby umoÏnil v˘kon volebního
práva ãesk˘m obãanÛm v zahraniãí a musím
s politováním konstatovat, Ïe velmi málo lidí
zatím tohoto práva vyuÏívá. I kdyÏ chápu, Ïe
volit v zahraniãí není tak jednoduché jako
volit v âechách, Ïe je to spojeno s nûjak˘m
dojíÏdûním a tak dále, ale prostû volby jsou
na‰im vrcholn˘m právem a je to jeden z
vrcholn˘ch projevÛ demokracie, pokud
chceme demokracii, nemÛÏeme nevolit v
podstatû.
ND: UvaÏuje se o tom, Ïe by ty volby bylo
moÏné udûlat právû i korespondenãnû?
PS: Ministerstvo zahraniãních vûcí
prosazovalo tento bod do novely zákona o
volbách uÏ pro leto‰ní rok, ale bohuÏel v
parlamentu jsme s tím neuspûli. TakÏe je
evidentní, Ïe je tam potﬁeba navolit lidi, kteﬁí
by tomuto va‰emu poÏadavku vy‰li vstﬁíc. Je
tedy znovu zájmem ãesk˘ch obãanÛ Ïijících
v zahraniãí, aby si to ohlídali.
S: To se snadno ﬁekne, ale uvûdomme si
ty vzdálenosti. Pokud nûkdo tﬁeba z Britské
Kolumbie chce volit, pokud má jet do
Montrealu, Toronta nebo Ottawy, skuteãnû
dostavit se k volbám na zastupitelsk˘
úﬁad, tak je to v podstatû ohromná obûÈ,
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protoÏe to se nedá zvládnout za hodinu
nebo dvû, ani za pÛl dne.
PS: No jednou si to musíte masovû protrpût
a navolit si do parlamentu ty správné lidi, aby
v pﬁí‰tích volbách uÏ jste mohli volit
korespondenãnû. Korespondenãní volba není
zájmem ãesk˘ch obãanÛ Ïijících v âechách.
S: To chápu, ale jak se obãané âR, kteﬁí
Ïijí tady a mají zájem volit, sledují ãeské
noviny, nebo sledují v˘voj v âechách
prostﬁednictvím internetu, ãtou Nov˘
Domov nebo Satellite, ale pﬁesto, aby
získali nûjak˘ podrobn˘ pﬁehled o tom,
kdo je jak˘ z tûch kandidátÛ, to je dost
dobﬁe nemoÏné.
ND: Pﬁesnûji ﬁeãeno, kdo je ten ãlovûk
koho máme volit, aby prosadil
korespondenãní volbu, kdyÏ to ﬁeknu
natvrdo.
PS: Na to je nûkolik moÏn˘ch zpÛsobÛ
odpovûdi. Zaprvé, je potﬁeba, aby nûkterá
strana, pokud moÏno ta, která pak bude mít
sílu to prosadit, si to dala do volebního
programu. Tyto problémy ãesk˘ch obãanÛ v
zahraniãí zatím, pokud vím, nejsou politick˘mi
stranami, aspoÀ tûmi, které do toho mají co
hodnû mluvit, jaksi vnímány dostateãnû citlivû.
Bylo by tedy dobré, aby nûkterá ze stran si to
dala do volebního programu. Pokud jde o
otázku, Ïe ãe‰tí obãané v zahraniãí nemají
dost dobﬁe moÏnost poznat koho mají volit,
jaksi osobnû co je to za lidi, tak tady bych
upozornil, Ïe zaãne v nejbliÏ‰ích t˘dnech
pﬁes satelit vysílání z nûkolika ãesk˘ch kanálÛ,
nejprve zpravodajsk˘ch, takÏe bude moÏnost,
myslím si, Ïe to zprostﬁedkovává americká

CD pokﬁtila Erika Víznerová, dal‰í je na cestû

“Zpívá se nám bezvadnû, sál je zase na‰lapan˘, je tady krásná atmosféra,“ s úsmûvem ﬁíká po
první pÛlce programu zpûvaãka skupiny Jirky Grosmana Muzika Na rohu Lenka Nováková.
Dal‰í sólistka Majka FraÀková oceÀuje znalé publikum a „svou“ písniãku Someone to watch
over me, kterou povaÏuje za nádhernou zejména v ãerstvém pﬁekladu Jirky Grosmana.
“Hraje se mi velice dobﬁe, mohu se na v‰echny spolehnout, a to i pﬁesto, Ïe jsem s hosty
dne‰ního programu nemûl jedinou zkou‰ku - musím poslouchat a dobﬁe sledovat, co se na pódiu
prostû dûje,” hodnotí talentovan˘ Bohdan Turok, jemuÏ spadlo do vínku vûnovat se bicím.
Nutno upﬁesnit, Ïe tentokráte kapelník hostujícími muzikanty pﬁímo h˘ﬁil: pro jistotu pozval
hned ãtyﬁi, nepoãítáme-li bicí, a kaÏd˘ z nich mûl tomuto typu hudby - JeÏek, Gershwin a ti druzí
- co ﬁíci. Pete Johnston hrál na kontrabas a povaÏoval v˘kony zpûvaãek za excelentní a koncert
za vynikající show, k ãemuÏ se pﬁidal i saxofonista Mark Laver (kter˘ ovládá v‰echny typy
tohoto nástroje, ale nejradûji fouká altovku), jemuÏ pﬁipadal tro‰ku sloÏit˘ ãesk˘ jazyk, takÏe
si musel dávat pozor na rytmus. A ·tefan Molnár? Ten si zase pochvaloval Jirkovy muzikantské
nápady. A dodal, Ïe mu Jirka vÏdycky dává volnou ruku v improvizaci (na rozdíl od ZdeÀka
Breuera z Kliky, kter˘ pﬁesnû ví, co chce a to od ·tefana jako hráãe na foukací harmoniku také
vyÏaduje). Sympatického a talentovaného trumpetistu Andreje Saradina, kterého jsme jiÏ na
tomto pódiu mûli pﬁed rokem, potû‰ilo setkání s nov˘mi dobr˘mi muzikanty a mil˘m
obecenstvem.
Pepíãek Musil - piano a zpûv, se shodl s ostatními na úÏasném obecenstvu a prozradil, Ïe v plánu
je je‰tû dal‰í CD, které by se mûlo zrodit o leto‰ním ﬁíjnu ãi listopadu. A jak jsme se pozdûji
dozvûdûli od kapelníka samotného, na rozdíl od toho pﬁedchozího - v poﬁadí jiÏ tﬁetího a tento
veãer kﬁtûného kmotrou Erikou Víznerovou, která miluje od JeÏka v‰echno, ale nejvíce Davida
a Goliá‰e, bude to ãtvrté ãistû autorské. Muzikanti prostû vyãistí své ‰uplíky, oprá‰í to, na co
nemûli ãas doposud. To bude prostû docela jiné… a jaké, na to uÏ musíte pﬁijít vy sami, milí
posluchaãi-ãtenáﬁi. Jeden fakt ale provází kaÏd˘ veãer setkání s Muzikou Na rohu - krásná
atmosféra vzpomínek a návratÛ do sentimentální minulosti. TakÏe si ji spolu uÏijme na tom
setkání dal‰ím.
Text a foto Vûra Kohoutová
***

spoleãnost Dish Network. Bude tedy dostatek
zpravodajsk˘ch informací, budou tam diskuse
mezi pﬁedstaviteli volebních stran, takÏe bude
tato moÏnost pro ãeské obãany v Kanadû a
ve Spojen˘ch státech ty lidi poznat na vlastní
oãi. V záﬁí bude tento zpravodajsk˘ program
je‰tû roz‰íﬁen o ãeské filmy, takÏe bude se i
na co koukat pro zábavu.
S: Tady se mluvilo o diskriminaci, ãili
dvojím obãanství nebo jeho nedostatku,
majetkové pomûry a podobnû, ale jistû
âechy po svûtû trápí i jiné vûci a na druhé
stranû zase tﬁeba âesko má dojem, Ïe
nûco by od krajanÛ mohlo dostat a
nedostává.
PS: Tak já myslím, Ïe nejvût‰ím problémem
ve vztahu ke krajanÛm v zahraniãí je to, Ïe
kaÏdá z tûch skupin pﬁem˘‰lí tro‰ku jinak, má
jinak nastavené my‰lení, kaÏdého tíÏí právû
nûco jiného. Na tuto otázku se velmi tûÏko
odpovídá.
S: Je to v tom, Ïe si my krajané myslíme,
Ïe právû ty na‰e problémy jsou
nejdÛleÏitûj‰í a tlaãíme na to, aby do‰lo k
nûjakému vyﬁe‰ení a na druhé stranû jiné
krajany v jin˘ch zemích tlaãí jiné vûci a vy
se mezitím tak jako pohybujete?
PS: MoÏná Ïe to taky souvisí buì se
vzdáleností nebo sociálním postavením té
které skupiny, ale napﬁíklad krajany v Austrálii
nebo na Novém Zélandu trápí to, aby se
mohli tﬁeba na ãást roku, jsou-li v dÛchodu,
vrátit do âeské republiky, protoÏe tamûj‰í
legislativa jim umoÏÀuje jenom velmi
omezen˘ poãet dnÛ, kter˘ mohou strávit
mimo pﬁíslu‰n˘ stát, nechtûjí-li pﬁijít o dÛchod.
Tak to je tﬁeba jin˘ druh problémÛ, kter˘
ﬁe‰íme s krajany na druhé stranû svûta.
S. A je‰tû krátce k tomu, máte pocit, Ïe
krajané dûlají pro âesko co mohou anebo
jsou tam rezervy?
PS: Urãitû, jsme vÏdycky velmi potû‰eni,
kdyÏ krajané jaksi se vzedmou k aktivitám v
dobû, kdyÏ to âeská republika potﬁebuje,
jako se to ukázalo pﬁi tûch povodních.
ZároveÀ si ale myslím, Ïe na‰i krajané zde v
Kanadû by se mohli víc angaÏovat v tom, aby
byla zru‰ena ta vízová nereciprocita ve
vztahu k âR, aby prostû vznikaly vnitﬁní tlaky
v Kanadû, nejenom vnûj‰í tlaky od nás.
S: Konkrétnû jak? My tﬁeba pí‰eme dopisy
na‰im poslancÛm, petice ministerstvu...
Jak konkrétnû bychom mûli dál tlaãit,
máte nûjak˘ návrh?
PS: Já si myslím, Ïe ty dopisy poslancÛm
jsou ta správná cesta. Ov‰em na rozdíl od
Spojen˘ch státÛ americk˘ch, vízové otázky
tady v Kanadû, pokud jsem správnû
informován, jsou v moci pﬁeváÏnû exekutivy,
tedy vlády.
***
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,00 CDN $
3,82 CDN $
20,00 Kã
26,18 SK
1,16 CDN $
1,42 CDN $

Toronto Star - 4. 2. 2006

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

20,80 Kã
28,70 Kã
76,44 Kã
24,07 Kã

âNB- 22. 2. 2006

PRAÎSKÉ
UZENÁ¤STVÍ
znovu otevﬁeno pod názvem

FINE FOOD EMPORIUM
Tak jak pﬁedtím, nabízíme vám
na‰e speciality: uzeniny, peãivo,
zákusky, knedlíky.
Domácí ãeská a slovenská jídla,
která mÛÏete konzumovat na
místû nebo zmraÏené odnést
domÛ.
Pﬁijímáme objednávky
k rÛzn˘m oslavám.
Otevﬁeno dennû, vãetnû nedûle!
Pondûlí-pátek: 7:30-19:00
Sobota: 7:30-18:00
Nedûle: 10:00-16:00
Informace a podrobnosti:

416/504-5787
638 QUEEN ST. W.
TORONTO, ONT. M6J 1E4

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

5

Drivers wanted!

Model 2006 JETTA 2,5 L
Model 2006 JETTA 1,9 L
Model 2006 PASSAT 2,0 L
Model 2006 PASSAT 3,6 L

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809
E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

6

satellite
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March 16, 2006

Interview

Rozhovor s velvyslancem âR v Kanadû Pavlem Vo‰alíkem
S: Otevírá se první generální konzulát v
Torontu, pﬁitom Toronto je nejvût‰ím
kanadsk˘m mûstem a jejím komerãním
centrem. Proã aÏ teì, jistû k tomu byly
dÛvody?
PV: Toronto je fakticky ekonomick˘m a
kulturním centrem Kanady. Z pohledu
âeské republiky je to místo s nejvût‰í
koncentrací ãeské komunity v Kanadû.

TudíÏ tato v‰echna kriteria v podstatû
nemohla po jejich vyhodnocení vést k
niãemu jinému neÏli k rozhodnutí otevﬁít
generální konzulát v Torontu.
S: Proã aÏ teì?
PV: Proã aÏ teì? Já jsem velvyslancem rok
a pÛl, pﬁedtím jsem byl námûstkem pro
konzulární styky. MoÏná mí pﬁedchÛdci to
takto nevidûli, nebo vidûli jiné priority, a já

Rosti
Brankovsky
Associate Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Pracujeme v celé oblasti GTA

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

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
uvádí premiérovû televizní film
reÏiséra ZdeÀka Zelenky

RADOSTN¯ ÎIVOT POSMRTN¯
Komediální pﬁíbûh podle povídky Marka
Twaina “Îije nebo je mrtev” líãí ãtveﬁici
mlad˘ch francouzsk˘ch malíﬁÛ, kteﬁí pﬁíjdou
na nápad, Ïe jeden z nich musí b˘t prohlá‰en
za mrtvého, aby v duchu zvyklostí mohl
stát slavn˘m. Na tomto plánu pilnû pracují
vãetnû pohﬁbu “mrtvého”a zaãíná tak neuvûﬁitelná
historka, ve své podstatû humorná i tragická zároveÀ.
Hrají: V.Preiss, O.Vetch˘, L.Vaculík, O.Vízner,
M.Kopeck˘, P.Kostka, J.Somr, J.Jirásková aj.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

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

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

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

ve své pozici, b˘valé pozici námûstka a
následnû velvyslance v Kanadû jsem prostû
tyto ukazatele vyhodnotil a navrhl jsem
panu ministrovi s tûmito argumenty zváÏit
otevﬁení generálního konzulátu. Pan ministr
tyto argumenty po jejich zváÏení uznal,
respektoval, akceptoval a rozhodl, Ïe to tak
je a to je pro mne dÛleÏité.
S: Jak budou rozdûleny pravomoci
jednotliv˘ch zastupitelsk˘ch úﬁadÛ, tedy
velvyslanectví v Ottawû, konzulátu v
Montrealu a v Torontu, a pak je zde je‰tû
otázka ãestn˘ch konzulÛ.
PV: Konzulární úﬁady musí mít naprosto
jasnû definované hranice teritoriální
pÛsobnosti, takÏe v pﬁípadû generálního
konzulátu v Torontu to budou provincie
Manitoba a Saskatchewan plus ãást
Ontaria, která vlastnû pﬁiléhá k Torontu,
takÏe jihov˘chodní ãást Ontaria po Kingston.
Ty konstituence, které pﬁiléhají k Ottawû
zÛstávají v konzulární pÛsobnosti
zastupitelského úﬁadu v Ottawû, plus
Ottawa pﬁejímá nûkteré dal‰í provincie jako
je Alberta a nûkterá severská teritoria,
zatímco generální konzulát v Montrealu
samozﬁejmû má jako hlavní doménu své
pÛsobnosti Quebec a nûkteré atlantské
provincie.
Pokud jde o ãestné konzuly, nebo honorární
konzuly, to je tro‰iãku takové matoucí,
protoÏe oni mají také svÛj úﬁad a svoji
pÛsobnost, která je spí‰e vûcnû omezená,
protoÏe nûkteré úkony, které dûlají
standardní profesionální konzuláty ãestní
nebo honorární konzulové tedy nemohou
vykonávat. Oni vykonávají svoji pÛsobnost
v tûch mezích, jak je jim vymezena v jejich
konzulském patentu na území jejich
konzulárního obvodu. V tuto chvíli v Kanadû
funguje jedin˘ honorární konzul v Calgary,
kter˘ má pÛsobnost pro Albertu. Pan
námûstek jede do Vancouveru a v‰ichni
doufáme, Ïe se podaﬁí ukonãit jednání o
v˘bûru kandidáta a mûl by b˘t tedy znovu
otevﬁen konzulát âeské republiky veden˘
honorárním konzulem ve Vancouveru pro
Britskou Kolumbii, a v ﬁízení je otevﬁení
konzulátu vedeného honorárním konzulem
ve Winnipegu s pÛsobností pro Manitobu.
To by asi zabralo tro‰iãku víc ãasu ta
vzájemná koordinace ãinností, jak ﬁíkám, je
to dáno spí‰ rozsahem funkcí, které se
mohou plnit a pÛsobnost je teritoriální tak,
jak jsem ji zhruba nastínil.
S: Jak jste vy z pohledu velvyslance,
kter˘ má za sebou první rok a pÛl
spokojen se spoluprací nebo vstﬁícností
krajanské komunity v Kanadû, a jak byste
si pﬁedstavoval, Ïe by tento vztah mûl
fungovat a rozvíjet se do budoucna? A
vá‰ názor na spolupráci s krajansk˘m
tiskem, kde byste si toho pﬁál tﬁeba víc
a kde jste spokojen˘?
PV: Já se domnívám, Ïe ty zaãátky byly
pomûrnû bouﬁlivé v tom, Ïe se obû strany
snaÏily pochopit, co ta druhá vlastnû
oãekává, jakou má pﬁedstavu. Já od
samého zaãátku jsem zdÛrazÀoval a je to
krédo, o kterém jsem stále pﬁesvûdãen, Ïe
krajanská komunita není cílovou skupinou
mého pÛsobení v Kanadû, ale je
nejpﬁirozenûj‰ím spojencem velvyslance
pﬁi dosahování cílÛ, které jsou tedy
prezentace âeské republiky a ‰íﬁení jejího
dobrého jména v Kanadû. Já se domnívám,
Ïe spokojenost, to moÏná není to slovo, je
to otázka konstruktivní spolupráce,
vzájemného pﬁesvûdãování a vzájemného
naslouchání si, a já myslím, Ïe v tom smûru
se nám to pomûrnû daﬁí. Ne ve v‰em jsme
zajedno, ne ve v‰em máme úplnû stejn˘
názor, ale to není fatální, není to tragédie,
naopak bych ﬁekl, Ïe teprve rozdílnost
názorÛ a konflikt vede k jakémusi v˘voji.
TakÏe já osobnû jsem optimistou. To, co

bych povaÏoval za potﬁebné a k ãemu jsme
vãera i mimo jiné dospûli v rámci setkání
pana námûstka s pﬁedstaviteli Masarykova
institutu a âSSK je moÏná potﬁeba diskuse
o tom, co dál. Pﬁedstavení sebe sama a tím
pﬁedstavení své zemû. Já bych v tomhle
vidûl obrovsk˘ úkol pro budoucnost. A trochu
to tedy souvisí i s va‰í podotázkou ke
krajanskému tisku. Bylo by úÏasné, kdyby
krajanské noviny informující o dûní a Ïivotû
ãeské komunity tady mohly mít aspoÀ jakési
summary v angliãtinû nebo ve francouz‰tinû
podle toho, kde vychází, aby byly pﬁístupné
i tûm, kteﬁí se o toto dûní zajímají, ale
pﬁekáÏkou je jim tﬁeba ne úplnû dokonal˘
jazyk a nebo tﬁeba vÛbec absence jazyka.
S: My jsme tady v poslední dobû mûli
nûkolik zajímav˘ch v˘stav a akcí, které v
Torontu a jinde v Kanadû zviditelÀovaly
âeskou republiku, ãeské sklo ap. Naopak,
pût kanadsk˘ch v˘tvarnic ãeského
pÛvodu mûlo loni velmi úspû‰nou v˘stavu
v Praze, kterou dohodl pﬁi své náv‰tûvû
zde tehdej‰í ministr kultury pan Dostál,
nebo napﬁ. paní Gabánková mûla v˘stavu
v Bratislavû, s kterou jí velmi pomohlo
slovenské velvyslanectví v Ottawû.
MÛÏete nám prozradit co se dal‰ího chystá
v tomto smûru? Myslíte si, Ïe by se v
tomto trendu mûlo pokraãovat a dále ho
rozvíjet, a jakou podporu bude mít od
velvyslanectví.
PV: Já bych teì nechtûl slibovat za Toronto.
Vzhledem k tomu, Ïe je tady nov˘ úﬁad a
pﬁijíÏdí generální konzul. Já osobnû se
domnívám, Ïe kultura, nebo ﬁeknûme - abych
to zúÏil, umûní je pﬁesnû ta forma komunikace,
která nám pomáhá snáze se pochopit a já
osobnû tomu velmi vûﬁím a velmi podporuji.
Kromû filmov˘ch festivalÛ, buì je to filmov˘
festival evropské unie, kde se participuje,
nebo filmov˘ festival zemí stﬁední Evropy,
uvaÏujeme o samostatném ãeském filmovém
festivalu. Opût, pro Toronto moÏná nepﬁíli‰
zajímavé, protoÏe tady ty v‰ecky filmy
pﬁicházejí, ﬁekl bych, na komerãní bázi.
Ov‰em pﬁekroãíme-li rámec Toronta, zjistíme,
Ïe jsme nûkde úplnû jinde. Pro leto‰ní rok
pﬁipravujeme velkou v˘stavu pûti pﬁedních
ãesk˘ch v˘tvarníkÛ, jména nejsou myslím
neznámá ani tady: Adolf Born, Jiﬁí Anderle,
Oldﬁich Kulhánek, Karel Demel a Vladimír
Suchánek. Mûli by vystavovat v tuto chvíli ve
spolupráci s radnicí v Gatineau a v Ottawû.
Samozﬁejmû bychom byli rádi, kdyby se ta
v˘stava dostala i do dal‰ích míst.
Samozﬁejmû, jsem velmi ‰Èasten, Ïe projekt
Praha - Toronto, klasick˘ divadelní projekt,
by v leto‰ním roce kromû Toronta mûl b˘t
i v Kingstonu. PﬁijíÏdí soubor Boni Pueri.
Boni Pueri mûli loni koncert v Torontu s
obrovsk˘m úspûchem. Jsem nad‰en, Ïe
krajanská komunita v Edmontonu,
jmenovitû profesor Jelen se snaÏí dostat
tento soubor i do Edmontonu, a Ïe by mûl
soubor b˘t v Ottawû. Prosím není to o tom,
jestli ten soubor bude masovû nav‰tíven
ãleny ãeské komunity. Je to pﬁíleÏitost pro
ãleny ãeské komunity naopak pozvat své
kanadské pﬁátele, a demonstrovat, Ïe
máme soubory a máme umûní, které je
svûtovû srovnatelné a patﬁí ke svûtové
‰piãce. Je to o tom pochopit Ïe ﬁada
kulturních akcí není proto, Ïe velvyslanectví
je jak˘si entertainer pro ãeskou komunitu.
Je to pﬁíleÏitost se pochlubit a v zemi jako
je Kanada, kde kaÏd˘ je odnûkud, kde
kaÏd˘ je hrd˘ na své koﬁeny, tím cílem
m˘m je, v pﬁípadû, Ïe by se nám podaﬁilo
spolupracovat na kulturní prezentaci, také
ãeské komunitû dát pﬁíleÏitost b˘t hrdá na
zemi, z které pﬁi‰li a na zemi, která pﬁestoÏe
ãtyﬁicet let byla devastovaná komunismem,
poﬁád má v tuto chvíli co nabídnout a
moÏná víc neÏ jenom kvalitní hokej.
***
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Rozhovor s nov˘m konzulem Petrem Mikyskou
S: Dnes je vá‰ první oficiální den jako
prvního konzula generálního konzulátu
v Torontu. Jak˘ je to pocit?
PM: No, je to pocit teì uÏ pomûrnû bûÏn˘,
protoÏe uÏ jsme tady pﬁeci jenom del‰í dobu,
vlastnû pût t˘dnÛ, takÏe teì uÏ je to pro nás
den jako kaÏd˘ jin˘. Nicménû, máte pravdu,
je to oficiálnû první den, kdy fungujeme,
takÏe trochu rozechvûle oãekáváme prvního
náv‰tûvníka, máme pﬁipraven˘ fotoaparát a
uvidíme, kdo to bude.
S: Máte pﬁed sebou tak trochu pole
neorané, ale není to terra incognita. Co
vidíte jako svoje poslání zde v Torontu.
PM: Posláním generálního konzulátu kdekoli
na svûtû je samozﬁejmû prezentovat âeskou
republiku a poskytovat konzulární sluÏby
sv˘m obãanÛm, obãanÛm hostitelské zemû
a obãanÛm tﬁetích zemí. V pﬁípadû na‰eho
konzulátu poskytování konzulárních sluÏeb
obãanÛm tﬁetích zemí, tzn. vydávání víz,
zatím nepﬁipadá v úvahu, protoÏe
momentální stavební pﬁíprava nedovoluje
vydávání víz. TakÏe zjednodu‰ujeme vlastnû
na‰e funkce pouze na obãany âR a Kanady.
Ale co se t˘ãe obãanÛ Kanady, tak opût se
bavíme o vízech, jednalo by se o víza pro
dlouhodobûj‰í pobyty, tzn. pobyty nad 90
dnÛ a k jin˘m neÏ turistick˘m úãelÛm, a platí
tam totéÏ, co jsem ﬁíkal o obãanech tﬁetích
zemí, Ïe víza zatím je‰tû nevydáváme. Tím
pádem se nám na‰e souãasné pole
pÛsobnosti doãasnû zuÏuje na obãany âR,
vydávání pasÛ, pﬁijímání Ïádostí o pasy a
vyﬁizování v‰ech moÏn˘ch ovûﬁování,
legalizací. V‰echny moÏné konzulární
sluÏby, které poskytuje âR budou u nás
poskytovány.
Kromû toho je hlavním posláním pro ná‰
konzulát v nejbliÏ‰ím období pﬁíprava voleb.
V tuto chvíli uÏ mohu ﬁíci, Ïe obãané âR se
mohou registrovat, mohou pﬁijít k nám na
konzulát, mohou se zapsat do voliãského
seznamu. Volby se budou konat 1. a 2.
ãervna a bude to oznámeno samozﬁejmû
je‰tû mnohokrát a budeme tu informaci
poskytovat a zdÛrazÀovat pﬁi v‰ech moÏn˘ch
pﬁíleÏitostech. Nicménû toto je právû jedna
z nich a byl bych rád, kdyby na‰i obãané o
tom vûdûli. Chtûl bych upozornit na to, Ïe
zápis do voliãsk˘ch seznamÛ má své
koneãné datum, dokdy je moÏné ten zápis
provést, a ten je zde 40 dní pﬁed datem
voleb. To znamená, v mûsíci bﬁeznu a dubnu
bych prosil v‰echny na‰e obãany, kteﬁí chtûjí
volit - samozﬁejmû není to Ïádná povinnost
- aby se pﬁi‰li u nás registrovat ve voliãsk˘ch
seznamech.
K posláním konzulátu, jak uÏ jsem ﬁekl, patﬁí
také prezentace âR, to znamená, Ïe budeme
poﬁádat nebo pﬁinejmen‰ím spolupoﬁádat
kulturní akce, budeme se podílet na
prosazování âR z obchodního hlediska a na
budování kontaktÛ mezi kanadsk˘mi a
ãesk˘mi firmami. Funkcí je samozﬁejmû
celá ﬁada, ale tyhle jsou ty nejhlavnûj‰í.
S: Co dal‰ího se konkrétnû pﬁipravuje na
leto‰ní rok?
PM: No, my jsme pro ten rok 2006 ponechali
ve‰keré kulturní akce na bedrech
zastupitelského úﬁadu v Ottawû, a je to z
toho dÛvodu, Ïe na konzulátu se kromû
voleb bude také konat rekonstrukce. S tou
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rekonstrukcí a stavebními úpravami budeme
mít spoustu starostí, zabere nám to spoustu
ãasu, musí b˘t vypsáno v˘bûrové ﬁízení,
veﬁejná zakázka a uÏ jenom její pﬁíprava si
vyÏádá nûkolik t˘dnÛ tvrdé práce. TakÏe my
jsme se pro tento rok, sice s tûÏk˘m srdcem,
ale pﬁece jenom rozhodli, Ïe ponecháme
radost z poﬁádání kulturních akcí zatím
ambasádû v Ottawû.
S: Vy jste hovoﬁil o poslání konzulátu
obecnû. Mohu se zeptat na vá‰ osobní
pﬁínos, co chcete tomu svému poslání
tady dát tak trochu navíc, ﬁeknûme co je
va‰í vá‰ní, hokej, umûní nebo co jiného?
PM: No, k m˘m vá‰ním patﬁí vûci, které
nemají moc s provozem konzulátu
spoleãného. Vy jste ﬁíkala hokej, ano hokej
patﬁí zrovna mezi nû, hrával jsem hokej
dlouhá léta, hrával jsem volejbal, coÏ moÏná
nebude aÏ tak daleko, protoÏe v Sokole se
hraje volejbal. Já teì neﬁíkám, Ïe budu hrát
v Sokole, ale ta moÏnost tady je. Jako rodina
máme dal‰í vá‰eÀ, tou je hudba, oba moji
synové hrají na v‰elicos, takÏe se zapojíme
asi i tady do toho, pokud bude tﬁeba nûjaká
rocková kapela pro mlad‰ího syna. TûÏko
ﬁíct, takhle jsem o tom zatím nepﬁem˘‰lel.
Ale zatím ten kontakt, kter˘ máme, nejenom
já ale i kolega vice konzul ·lajs, s krajanskou
komunitou je stra‰nû pﬁíjemn˘. A je to pro
nás hodnû podnûtné, protoÏe vlastnû z toho
kontaktu s krajany zji‰Èujete, co by vlastnû
ten konzulát v‰echno mohl dûlat. Není to
nûco, co bychom my mûli vym˘‰let, a potom
to tady pﬁedkládat, protoÏe si myslíme, Ïe by
to tak nûjak mûlo b˘t. My teì zji‰Èujeme,
jaké jsou tady potﬁeby, jaké jsou nálady,
jaké jsou právû vá‰nû, jak ﬁíkáte, té krajanské
komunity, abychom nedûlali nûco, co by
bylo odtaÏité. Navíc si nemyslíme, Ïe natolik
známe Kanadu a její choutky, abychom se
do toho vÏdy trefili, takÏe i v tûch rozhovorech
s krajanskou komunitou získáváme tyhle
informace a orientujeme se podle toho.
TakÏe zatím bych snad nedefinoval, jak já
osobnû bych to vidûl. ¤eknûme, Ïe pro tuto
chvíli zji‰Èuji, co by asi tak bylo nejlep‰í.
S: KaÏdá krajanská komunita má svoje
specifikum. Tady má asi jiné problémy
nebo radosti neÏ tﬁeba v Nûmecku nebo
Austrálii. Jakou byste si pﬁedstavoval
spolupráci od krajanské komunity
konkrétnû vÛãi konzulátu?

PM: Dﬁíve jsem pÛsobil v JiÏní Americe a
krajanská komunita tam samozﬁejmû
nedosahuje takov˘ch rozmûrÛ jako tady v
Kanadû. I kdyÏ tﬁeba v Argentinû ano, tam je
ten rozsah úplnû stejn˘. Ov‰em ta specifika
tam jsou naprosto jasná, máte úplnû jiné
problémy, a pro mû bylo napﬁíklad velk˘m
pﬁekvapením, kdyÏ jsem zmiÀoval v
rozhovoru s nûkter˘mi krajany tady nûco, co
bylo v JiÏní Americe vnímáno jako nejvût‰í
problém krajanské komunity, tady to nikoho
nezaujalo, protoÏe to nikdo jako problém
nevnímá. TakÏe ta specifika tady jsou. Co
oãekávám od krajanské komunity - v prvních
t˘dnech a mûsících pÛsobení konzulátu
pochopení, to hlavnû, protoÏe ty prostory
nejsou je‰tû stoprocentnû upravené a
personálnû nejsme je‰tû stabilizováni.
TakÏe, pokud bychom mohli poÏádat o
spolupráci, právû pﬁi organizaci kulturních
akcí nebo obchodních prezentaãních aktivit,
tak urãitû za to bychom byli vdûãni, je to
koneckoncÛ cíl nás v‰ech, jak té krajanské
komunity, aÈ uÏ je organizovaná nebo není,
tak samozﬁejmû konzulátu a v‰ech státních
orgánÛ âR.Jednou z oblastí, kde by
krajanská komunita mohla vystupovat bez
jaksi spolupráce nebo kontaktu s konzulátem
je pomoc pﬁi odstranûní vízové nereciprocity.
Jak v‰ichni víte, kanad‰tí obãané k
turistick˘m cestám do âR nepotﬁebují víza,
ãesk˘ obãan k jakékoli cestû do Kanady
vízum potﬁebuje.
Pﬁed uzávûrkou jsme telefonicky poÏádali
konzula Mikysku o krátkou bilanci prvního
t˘dne. „Lidí bylo hodnû, jsme spokojení.
Ukazuje se, Ïe tady ten úﬁad není zbyteãnû
a ãe‰tí obãané si k nám nacházejí cestu na
na‰í nové adrese 2 Bloor Street West. Nejvíc
práce jsme mûli ve státoobãanské agendû,
kdy si lidi chtûjí vyﬁídit ãeské obãanství, a v
pasové agendû. Kromû toho jsme provádûli
legalizaãní úkony, ovûﬁování podpisÛ a kopií.“
Adresa konzulátu:
Consulate General of the Czech Republic
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.: pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00
Pﬁipravila em/zkrátil a upravil abe
Informace o volbách jsou na stranû 10

MÛÏete volat kamkoliv
do

âeské republiky

za pouh˘ch

0,05

dol./min.

na Slovensko
za pouh˘ch

0,10 dol./min.

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu
* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* V˘hodnûj‰í neÏ volat na kartu
* Nemusíte mûnit operátora
* Bez mûsíãního poplatku
* Není nutná Ïádná smlouva

416/777-5050
100 Adelaide St. W. Suite 1303,
Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 1-800-567-8040, Fax: 416-363-0143

portable oven;
find what it can do for you...
call Pavel Zeman
Information: 1-866-850-3462
e-mail: info@remoska.ca
website: www.remoska.ca

Kratší
více
místa!
Kratšíjméno,
Jméno,
Více
Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

 TCT

týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou,
s možností distribuce po celé Evropě,
Kanadě a USA.


Zmûnili jsme
mohli
Změnili
jsmelokalitu,
lokalituabychom
abychom
mohli
nabídnout
kvalitnûj‰í
sluÏby!
nabídnout kvalitnňejší služuby
•
•
•
•

Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
Snadný přístup ke všem dálnicím
Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046



✈



Přepravujeme veškeré typy a velikosti
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.
Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.
Naše letecké oddělení v Praze provádí
proclení a distribuci.
Máme více než 25 let zkušeností v
mezinárodní námořní, letecké, silniční
i železniční přepravě.

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753
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O splnûném snu kanadského dirigenta
Má v‰echny pﬁedpoklady b˘t pﬁinejmen‰ím úspû‰n˘, pﬁinejlep‰ím váÏen˘ a obdivovan˘. Setkala jsem se s ním opût po dvou letech nanovo. Byl o nûco váÏnûj‰í a z oãí
na mû hledûla - zku‰enost: jaká je, co mu pﬁinesla a jak dále vidí svou budoucnost v zemi, odkud jeho rodiãe pﬁed osmatﬁiceti lety emigrovali?
Michael Roháã se narodil ãesk˘m rodiãÛm Ivanovi a Janû, kteﬁí v kanadské emigraci nalezli v‰echno, co potﬁebovali k Ïivotu. Ba i víc. Jejich syn mohl studovat obor, v nûmÏ
se sám nalezl, a na ‰kole, kterou si vybral. JenÏe skrze tu synovu volbu se zaãínají v rodinû cesty rozcházet: Michael po první náv‰tûvû Prahy, to mu bylo ‰estnáct let a
vûdûl uÏ, Ïe se mu hudba stane celoÏivotní druÏkou, pochopil, Ïe jeho místo je právû tam, odkud jeho rodiãe museli utéci, a Ïe ke komunikaci potﬁebuje právû ten jazyk,
kterému se jako mal˘ kluk radûji vyh˘bal… Jeho otec ﬁíká, Ïe pﬁi první náv‰tûvû Prahy v roce 1990 se mladému Mishovi otevﬁel nov˘ svût. Z muzikálnosti této zemû byl
nad‰en˘. Michael pozdûji potvrzuje: „Po náv‰tûvû âeska jsem Ïil s my‰lenkou, Ïe cesta zpût je mi otevﬁená. Podmanil si mû fakt, Ïe kultura je tam neoddûlitelnou souãástí
spoleãnosti, Ïe je v lidech nûjak˘m zpÛsobem trvale zabudovaná. Îe mají hudební vzdûlání, vÛbec Ïe celá Evropa Ïije hudbou, a dûti jakoby se s hudební vnímavostí uÏ
rodily. A tak jsem se soustﬁedil na svÛj sen. Ov‰em tato my‰lenka se vyvíjela dobr˘ch osm let…”
V pûti letech zaãal hrát na klavír a vûnoval
se mu do sv˘ch osmnácti. „Nikdy to nebyla
velká láska, i kdyÏ jsem byl schopn˘
pianista. Nikdy jsem v‰ak neexceloval,
nebyl jsem nûco jako nadpﬁirozen˘ talent,“
vidí se nev‰ednû kriticky Michael Roháã.
Na trubku zaãal hrát ve tﬁinácti. “Vlastnû
jsem trubku na univerzitû vystudoval,
protoÏe byla jak˘msi klíãem k orchestru.”
Orchestrální hudba jej vÏdycky jak˘msi
zvlá‰tním zpÛsobem oslovovala. A to trvá
dodnes: „Je to nûco Ïivého, co ve mnû
probouzí nûco velmi pﬁirozeného a
pﬁíjemného. A kdyÏ uÏ jsem byl v orchestru,
tak jsem se pomalu probojovával k
dirigentskému pultu.“
Dnes uÏ ale hovoﬁíme s ‰éfdirigentem
Západoãeského symfonického orchestru
Mariánské Láznû. Tato funkce zahrnuje i
pozici ﬁeditele tohoto tûlesa. Zdá se to b˘t
velké sousto. Jak se dívá na svou pozici
Michael Roháã dnes? Co proÏívají lidé,
kter˘m se splní jejich sen?
Jaké jsou povinnosti ‰éfdirigenta
takového orchestru?
·éfdirigent obvykle plánuje sezónu,
nastuduje urãit˘ poãet koncertÛ a odpovídá
za umûleckou úroveÀ orchestru. Ale v
Mariánsk˘ch Lázních je to komplikovanûj‰í
o to, Ïe moje funkce je vlastnû dvojrole:
jsem ‰éfdirigentem i ﬁeditelem. Pﬁi‰el jsem
tam v dobû, kdy byl orchestr v provozní a
ekonomické krizi, a protoÏe mû Správní
rada znala, tak mi nabídla doãasnou
ﬁeditelskou funkci. A kdyÏ jsem se rozhodl
tam zÛstat, tak jsem byl jmenován i do
funkce ‰éfdirigenta. Ov‰em ﬁeditelování
mi zÛstalo.
Zmûnila se va‰ím pﬁíchodem
programová struktura a struktura
symfonického orchestru? Z ãeho Ïije?
Zmûnilo se úplnû v‰echno. To byl vlastnû
mandát od správní rady. Orchestr od roku
2001 získal statut obecnû prospû‰ná
spoleãnost, coÏ znamená, Ïe nespadá
pﬁímo pod mûsto. ¤eknûme si je‰tû, Ïe
v‰echny orchestry v âR Ïijí z dotací buì
mûsta, kraje nebo ministerstva kultury.
Její v˘‰e by se mûla pohybovat kolem 8085 procent rozpoãtu orchestru. Na‰e tvoﬁí
pouh˘ch 65 procent rozpoãtu, ostatní si
musíme vydûlat sami. Mûsto Mariánské
Láznû je zﬁizovatelem, dává nám dotaci,
jenÏe nejsme souãástí mûstského
rozpoãtu, jak tomu je u jin˘ch symfonick˘ch
orchestrÛ, takÏe se mûsto zbavilo
zodpovûdnosti za na‰i existenci. My sice
od nûj dostáváme dotaci a mÛÏeme si s ní
teoreticky dûlat co chceme, coÏ zní
zajímavû, ale to je jen zdánlivé, protoÏe je
velice nízká. Ale pro nás je i tak jakousi
jistotou, zejména pﬁi pokr˘vání platÛ na‰ich
muzikantÛ. A protoÏe je dotace nízká,
nízké jsou i jejich platy, coÏ je dal‰í problém.
Zamûstnáváme padesát lidí, v pﬁepoãtu
máme dvaaãtyﬁicet pln˘ch úvazkÛ. V
souãasné dobû máme osmdesát
abonentÛ, coÏ se mÛÏe zdát málo, ale
povaÏujeme to za úspû‰né hned ze dvou
dÛvodÛ: v Mariánsk˘ch Lázních nikdy
neexistovala abonentní sezóna, vÏdy se
tam provozovaly koncerty jako “na bûÏícím
pásu” pro lázeÀské hosty, a pak Mariánské
Láznû mají pouze patnáct tisíc obyvatel.
Jiné orchestry, jako napﬁ. Moravská

Michael Roháã: nar. 2. dubna 1974 v
Torontû. 1999 - 2001 Master of Music in
Conducting, University of Toronto; pod
vedením Armeniana Raffiho, vûhlasného
dirigenta, pianisty, skladatele a profesora
hudby. 1993 - 1997 Bachelor of Music,
University of Toronto.
V Kanadû : Asistent dirigenta,
Mississauga Symphony Orchestra.
Assistant Conductor, Etobicoke
Philharmonic Orchestra, Spoludirigent
Mississauga Youth Orchestra.
V âR: Moravská filharmonie Olomouc:
Koncerty pro dûti a rodiãe, PlzeÀská
filharmonie: Koncerty pro dûti a rodiãe ,
Hostující dirigent Moravská filharmonie
Olomouc, PraÏská komorní filharmonie koncertoval v Rudolfinu, Západoãesk˘
symfonick˘ orchestr Mariánské Láznû,
Severoãeská filharmonie Teplice,
Janáãkova filharmonie Ostrava,
Filharmonie Hradec Králové, Jihoãeská
komorní filharmonie âeské Budûjovice.
Od poloviny roku 2004 ‰éfdirigentem
Západoãeského symfonického orchestru
Mariánské Láznû.
filharmonie v Olomouci, má aÏ pût set
abonentÛ, ale Ïije tam sto tisíc obyvatel.
Vymysleli jsme si abonentní ﬁady pro místní
obyvatele, které se snaÏíme dramaturgicky
zatraktivnit. To nám sice nezaplatí úãty,
ale Ïe místní chodí na koncerty, to nám
pomáhá vytvoﬁit lobby na radnici. Dokonce
zde uÏ máme i Klub pﬁátel Západoãeského
symfonického orchestru. Místní obãané a
jejich náv‰tûvnost garantuje existenci
tohoto orchestru ve mûstû. Jen pro
obrázek, pﬁedplatné v‰ech tﬁí ﬁad koncertÛ
stojí tisícovku, vstupenka na jeden koncert
zhruba tﬁi stovky.
A co sponzorství, jak je známe v
Kanadû?
Sponzorství v âR tak, jak je známe v
Kanadû - kdy jednotlivá firma ãi jednotlivec
dá sponzorsk˘ dar, kter˘ si odepí‰e z daní
- neexistuje. Koneãnû to ani daÀov˘ systém
v âR neumoÏÀuje. TakÏe sponzorství se
odehrává jako smlouva o reklamû. Ov‰em
potﬁebu reklamy v ML podniky nemají.
Sponzorství jako takové existuje v Praze,
kde se to sponzorÛm vrací z jejich reklamy.
Poﬁádáte zahraniãní zájezdy, jak b˘valo
kdysi velkou tradicí ?

Zahraniãní zájezdy podnikáme, ale
bohuÏel jich ub˘vá. Zlatá éra zájezdÛ
ãesk˘ch orchestrÛ se odb˘vala kdysi
uprostﬁed 90. let minulého století, kdy témûﬁ
kaÏd˘ orchestr jezdil pravidelnû do
Nûmecka, Rakouska, Francie ãi do
·panûlska hrát za eura, protoÏe ãeské
orchestry byly pro hostující zemû levné.
JenÏe ta eura jsou uÏ po deset let poﬁád
stejná, zatímco náklady rostou, takÏe
zájem vycestovat klesal. Dokonce se
stává, Ïe nûmecké orchestry pﬁedávají
hostování ãesk˘m orchestrÛm, protoÏe pro
nás je to v okolí nûmecko-ãesk˘ch hranic
levnûj‰í neÏli pro nû. Zájezdová éra
orchestrÛ s cílem zahojit si rozpoãet, konãí.
Do svûta a na festivaly se budou vydávat
uÏ jenom ty ‰piãkové, a to s cílem rozvíjet
umûleckou stránku orchestru.
Jak se orchestru v Mariánsk˘ch Lázních
dot˘kají velké akce jako napﬁ. PraÏské
jaro a festivaly v zahraniãí?
Obãas na men‰ích mezinárodních
festivalech hrajeme, ov‰em PraÏské jaro
jde kolem nás. Tam hrají jen velké prestiÏní
orchestry. Ale na men‰ích festivalech bych
rád ná‰ orchestr vidûl, i kdyÏ to není Ïádn˘
finanãní pﬁínos, ale jde hlavnû o ten
umûleck˘ a o upevnûní jména na‰eho
orchestru v povûdomí hudební veﬁejnosti.
Pﬁenesl jste nûkteré prvky z kanadského
hudebního svûta?
KdyÏ v Evropû dirigent osloví obecenstvo,
tak je to nûco pﬁekvapivého a neobvyklého,
kdeÏto v Kanadû je to normální. A já na své
obecenstvo mluvím. Nepﬁeháním to, ale
mám jednu ﬁadu ãtyﬁ koncertÛ, které
uvádím z pódia a obecenstvo jak ãeské,
tak i nûmecké na to reaguje velice
pozitivnû. Mohu uplatnit znalost obou
jazykÛ, coÏ je pro mû pﬁíjemná v˘hoda.
Kam se postupuje z místa ﬁeditele a
‰éfdirigenta symfonického orchestru?
Dirigentská kariéra, pokud ãlovûk
nepracuje v divadle - a já nehodlám
pracovat s operou ãi operetou, se rozvíjí
cyklicky: na chvíli pracuje na volné noze,
vybuduje si nûjaké kontakty, odkud pﬁijde
nabídka na stálou pozici. Tam nûjak˘ ãas
zÛstane, získá dal‰í zku‰enosti, nauãí se
dal‰ímu a pak se zase odtrhne, zÛstane
ãas na volné noze a pracuje na vypûstování
kontaktÛ na vy‰‰í úrovni. Nu a pak z této
úrovnû pﬁijde pﬁíleÏitost. Já vidím ty cykly
opakovat se po ãtyﬁ aÏ pûtiletém období,
kdy pÛsobíte jako host ãi jste zase na
trvalé pozici. M˘m cílem je tedy vypûstovat
si nûjak˘ solidní repertoár, abych mûl
v‰echny známé skladby za sebou,
vypûstovat si znalosti o orchestrech a pak
se vydat zase na volnou nohu a hostovat
jako dirigent na vy‰‰í úrovni.
Zkou‰el jste sám komponovat?
Zkomponoval jsem nûjaké drobné
skladbiãky, které jsem dokonce provedl v
Olomouci s Moravskou filharmonií i v
Mariánsk˘ch Lázních, ale nepovaÏuji se
za skladatele. To jen nûkdy, kdy mám
intenzivní období studia, tak pﬁebytek
energie vloÏím do komponování.
Komponuji pod pseudonymem a
skladbiãky uvádím jako zaãáteãnické práce
mladého ãeského skladatele, takÏe
kolegové ani o m˘ch pokusech nevûdí. Na
druhé stranû mám tak odezvu z druhého

bﬁehu - muzikanti se mohou bez zábran
ozvat, kdyÏ vûc nepovaÏují za dobrou.
Îijete na dvû strany, jak to zvládáte?
ManÏelka vyhrála konkurs do PraÏské
komorní filharmonie jako první hornistka.
Tato filharmonie, kterou zaloÏil v roce 1994
jeden z nejznámûj‰ích ãesk˘ch dirigentÛ
vÛbec, souãasník Jiﬁí Bûlohlávek, je
skuteãnû na vysoké umûlecké úrovni. Hrají
tam vysoce talentovaní mladí lidé, jejichÏ
prÛmûrn˘ vûk je kolem tﬁiceti let.
Dvanáctkrát v roce jsou nûkde v Evropû
na prestiÏních festivalech. Je to velk˘ tlak
na muzikanty, jejichÏ koncerty pro
abonenty se odehrávají napﬁ. v Rudolfinu
za pﬁítomnosti osmi set lidí. A Ïena
Michaela, mj. rozená Moravanka, takovou
aktivitu má ráda. Líbí se jí tam.
TakÏe se nav‰tûvujeme. Nemám potﬁebu
mít auto, a Ïelezniãní doprava v âR je
levná, za tﬁi hodiny jsem z Mariánsk˘ch
Lázní v Praze. Ve vlaku strávím hodnû
ãasu, ale mám tam na druhou stranu jistotu,
Ïe se neru‰enû mohu vûnovat studiu
partitur.
V ãem spatﬁujete rozdíly mezi Ïivotem
mûst - mÛÏete porovnat Mariánské
Láznû a Prahu? … anebo jiné mûsto,
aniÏ by bylo velké jako Praha. Tﬁeba
Olomouc.
Mariánské Láznû jsou krásné jako
lázeÀské mûsto, ale v‰echno je tu
postaveno pro lázeÀské hosty. Îiji tam
pÛl druhého roku, ale je‰tû jsem nenabyl
pocitu, Ïe by toto mûsto mûlo nûjak˘
svÛj vnitﬁní Ïivot, kter˘ by jej od toho
lázeÀského oddûlovalo. To, co tu stojí,
mi pﬁipomíná makety, které se pro hosty
postaví a pak zase zbourají. Ale na
druhé stranû je tam bohatá kultura,
neustále se nûco dûje, divadla jedou
naplno, orchestr neustále hraje… ov‰em
tradiãní mûstsk˘ komunitní Ïivot
postrádám.
Nevnímali vás domácí muzikanti v
orchestru jako cizince?
Z jedné strany ano, protoÏe moje ãe‰tina
pﬁece jen není dokonalá, a kdyÏ se
snaÏím mluvit spisovnû a formálnû, tak
poﬁád je‰tû dûlám chybiãky. A pak mám
i pﬁízvuk. Po této stránce ano. Ale zase
v‰ichni vûdí, Ïe mám ãeské pﬁedky a Ïe
jsem z Kanady a Ïe tam pﬁiná‰ím jiné
my‰lenky. Ale to v‰echno nevnímám
jako handicap, nebo jako nûco, co by mi
zazlívali ãi pro co by mû odstrkovali.
Zajímalo by mû, jak se vnímáte vy
sám: pﬁipadáte si více jako âech,
Kanaìan ãi kosmopolita, anebo jen
jako ãlovûk, kter˘ Ïije mezi dvûma
svûty?
Cítím se b˘t mezi dvûma svûty.
Pohledem na Ïivot, zejména v oblasti
mezilidsk˘ch vztahÛ, jsem urãitû
Kanaìan. Ale umûlecké srdce mám
ãeské, a také si kupodivu moc
vychutnávám ãeskou kuchyni.
A co Ïe ãlovûk vÛbec pochopí v
momentû, kdyÏ se mu splní jeho
dávn˘ sen?
…pﬁedev‰ím to, Ïe práce a snaha, kterou
vloÏil do realizace snu, je jen mal˘ krÛãek
ve srovnání s tím, co pﬁijde poté, aby si
ho udrÏel.
Pﬁipravila Vûra Kohoutová
***
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Pomoc kapliãkám a kﬁíÏkÛm

1-416

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Mnoh˘m z nás se pﬁi vzpomínce na ãeskou nebo moravskou krajinu vybaví malá kapliãka na
návsi, kﬁíÏek pod lipami nebo BoÏí muka na rozcestí. ZÛstala jich spousta zniãen˘ch z dob
komunismu, kdy se pﬁedev‰ím v období násilné kolektivizace systematicky likvidovalo v‰e,
co pﬁipomínalo víru na‰ich rodiãÛ. Na dal‰ích objektech se podepsal ãas. Dnes tyhle drobné
památky znovu oÏívají péãí místních obyvatel, ale také za pomoci obyvatel odsunut˘ch z
pohraniãí nebo krajanÛ v exilu. Na záchranu mnoh˘ch z nich pﬁispûla praÏská Nadace VIA.
Po velik˘ch povodních v r. 2002 zaloÏila Fond kulturního dûdictví, do kterého sbírá finanãní
prostﬁedky na opravy drobn˘ch památek pﬁedev‰ím od krajanÛ. Pﬁímo po povodních tak díky
tûmto darÛm bylo opraveno více neÏ 110 vodou poniãen˘ch památek za 6 miliónÛ korun, v
letech 2004 - 2006 dal‰ích 47 kapliãek a kﬁíÏkÛ za 2,5 miliónÛ korun (více najdete na
internetov˘ch stránkách Nadace VIA http://www.nadacevia.cz/programy/dedictvi.shtml).
Ve dnech 13.-14. kvûtna pﬁipravujeme v severních âechách v muzeu v âeské Lípû setkání
právû tûch, kdo dobrovolnû zachraÀují, opravují a udrÏují kapliãky, kﬁíÏky, BoÏí muka a sochy
svûtcÛ. Chystáme také publikaci o tom, co se povedlo v posledních letech opravit a co pro
nás drobné památky znamenají dnes. Rádi bychom vás - krajany v exilu - poÏádali o pomoc
a spolupráci. Jakou? Napi‰te nám svÛj pﬁíbûh, po‰lete nám obrázek „své“ kapliãky, kﬁíÏku
nebo BoÏích muk nebo se zeptejte na „svou“ kapliãku, tﬁeba je novû opravená - nebo naopak
potﬁebuje pomoc a vy jí mÛÏete zachránit. MÛÏete nám napsat na adresu Jarmila ·togrová,
Národní obrany 31, 160 00 Praha 6, Czech Republic nebo mailem na homobonus@seznam.cz,
máme také internetové stránky: http://kaplicky.unas.cz.
Plánované setkání podpoﬁila také Nadace VIA. Více vám o Fondu kulturního dûdictví,
opraven˘ch památkách ãi moÏnosti pﬁispût ﬁekne ﬁeditel Nadace VIA Jiﬁí Bárta na
jiri.barta@nadacevia.cz, telefon: +(420) 233 113 370, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1 nebo
Carol Hochmann, Friends of VIA na carolh1541@aol.com, telefon: (412) 221-4057, P.O.Box
12592, Pittsburgh PA 15 241, USA.
Za relativnû málo penûÏ se dá udûlat spousta práce, kdyÏ nechybí chuÈ a odvaha. Bez
drobn˘ch dárcÛ se v‰ak neobejdeme. Zahraniãní zdroje jsou cenné i proto, Ïe posilují vûdomí
toho, co je nám spoleãné. Na‰i rodiãe a prarodiãe ãastokrát postavili drobnou stavbu jako
podûkování za pomoc nebo na usmíﬁení. V ãeské krajinû jsou stovky takov˘ch pﬁipomínek,
které ãekají na záchranu. Budeme vám vdûãni, pomÛÏete-li nám je obnovit.
Jarmila ·togrová, nezávisl˘ historik, Lenka Bergmannová, Nadace VIA

The New Song

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

www.paintinggallery.net
Kapliãka v Hnûvnicích v Západních âechách pﬁed a po rekonstrukci, náklady na
obnovu 3500 kanadsk˘ch dolarÛ.

PRODÁM
The original Bondi Blue iMac,
233 MHz, 192 MB, 20 GB, USB,
56k Modem, mint shape, Ethernet,
OS 9.2.2 installed, everything
works.
Asking $150
Call 416.289.2476/evening
1605-5

Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment
Ear Candling

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

Také nabízíme
Homeopatii, Yogu, Qikong,
Reflexologii, Reiki,
Akupunkturu atd.
Některé soukromé pojišťovny
kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca

e-mail: gabankova@paintinggallery.net

Nezlobte babiãku
Jede babiãka stoãtyﬁicítkou, kde je
pﬁedepsána osmdesátka. Zastaví ji
policista. „Udûlala jsem nûco ‰patnû?“
„Jela jste nedovolenou rychlostí. 140 km
za hodinu. UkaÏte mi ﬁidiãsk˘ prÛkaz!“
„Já ho nemám, vzali mi ho pﬁed ãtyﬁmi
lety pro jízdu v opilosti.“ „UkaÏte mi prÛkaz
o vozidle!“ „Ten taky nemám. To auto
jsem ukradla, majitele zabila a mám ho v
kufru.“
Pﬁitom babiãka pomalu sahá do kabelky
Policista rychle uskoãí a zavolá posilu. K
okénku pﬁijde nadﬁízen˘ policista, drÏí
ruku na pistoli. „Paní, vystupte z vozu!“
Babiãka vystoupí. „Paní, otevﬁte kufr!“
Babiãka otevﬁe kufr, je prázdn˘.
„VÏdyÈ mi mÛj policista ﬁíkal, Ïe tam máte
zabitého ãlovûka.“
„Máte ﬁidiãsk˘ prÛkaz a prÛkaz majitele
vozidla?“
Babiãka mu obojí podá. „VÏdyÈ mi
nahlásil, Ïe nemáte ani ﬁidiãsk˘ prÛkaz
ani doklad o vlastnictví vozu…“
„A Ïe vám taky ﬁíkal, Ïe jsem jela 140?“
***

SLOVAKOTOUR
Je čas zajistit si letní letenky do Evropy!
Zavolejte si o nejlepší ceny!

TIME TO BOOK YOUR SUMMER
HOLIDAY TO EUROPE
CALL FOR THE BEST PRICE.
Zavolejte si o podrobnosti o cenách a jednotlivých letech!
Ont. reg. # 1032252

E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Fax: (416) 867-8657

9

10

satellite

Letters

1-416

Pﬁipomínka písnû o stonoÏce
¤eknûte mi, má to smysl, poﬁád si kabonit
mysl, kdyÏ si ãlovûk mÛÏe brát, pﬁíklad ze
zvíﬁat! zpívali Voskovec a Werich ve známé
písni StonoÏka.
Tu píseÀ a její text jsem si pﬁipomnûl
nedávno, kdyÏ jsem díky fenoménu
elektronického sdûlování obdrÏel, a jsem si
jist, Ïe podobnû bylo obdarováno mnoho
dal‰ích uÏivatelÛ internetu, sérii velice
pozoruhodn˘ch fotografií rÛzn˘ch zvíﬁat,
mal˘ch i vût‰ích, v rÛzn˘ch situacích.
Nûkteré z nich pﬁivedly mne k zamy‰lení a
nakonec i otázce: nejsou mnohdy zvíﬁata
moudﬁej‰í neÏ my, lidé, a to i pﬁes to, Ïe
nehovoﬁí a jejich poãínání je snad jenom
dílem instinktu. Pﬁi pohledu na ty fotografie
mne ale napadlo, zda to není pﬁece jen
malinko zjednodu‰en˘ názor. VÏdyÈ tûch
nûkolik zábûrÛ, zcela v rozporu s bûÏn˘m

názorem, Ïe to ãi ono zvíﬁe je aÏ úhlavním
nepﬁítelem zvíﬁete jiného, takov˘ názor
kliìánko vyvrací.
Samozﬁejmû, Ïe takové zábûry nelze
poﬁídit kaÏd˘ den. A také doufám, Ïe nejsou
dílem dne‰ní fenomenální techniky, v niÏ
se nevyznám a nemohu to tedy se
stoprocentní jistotou posoudit.
V&W ve sv˘ch hrách a sv˘ch textech k
melodiím J.JeÏka brilantnû, struãnû a bez
okolkÛ vyslovili nejednu pravdu, mnohdy
navzdory její pﬁirozené jednoduchosti a
moudrosti opomíjené. Dûjiny svûta
provázejí války, malé i vût‰í a existuje i
teorie, Ïe bez nich se lidstvo v podstadû ani
nemÛÏe obejít. Moje relativnû kratiãká
pﬁítomnost na svûtû umoÏnila mi smutnû

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

konstatovat, Ïe na oné teorii je, bohuÏel,
dosti pravdy.
âlovûk, pán tvorstva, dostal do vínku to,
co zvíﬁe, vãetnû tûch na zmínûn˘ch
fotografiích, nemá: ﬁeã a rozum. A pﬁece,
jakkoli se zvíﬁe jeví handicapováno v
porovnání s námi, ony obrázky, stejnû jako
mnohé jevy, které kaÏd˘ z nás mÛÏeme v
pﬁírodû pozorovat, nezdá se, Ïe by tyto
chybûjící vlastnosti valnû postrádalo.
Proã pes mÛÏe b˘t vlídn˘ aÏ mateﬁsk˘ ke
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kolouchovi, kotûti, proã kachÀátka mohou
najít bezpeãí a lásku u psa? A následovat
jej jako vûﬁící následují svého guru?
Jsou jistû odborníci, kteﬁí se tûmto
poznámkám pousmûjí a budou mne
povaÏovat za po‰etilce, kter˘ nemá nic
lep‰ího na práci, neÏ zab˘vat se takov˘mito
vûcmi. Nic proti tomu nemám. A pﬁesto
do‰lé fotografie nepﬁestávají mne
fascinovat.
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Musorgského Písnû tanãící smrti a po
pﬁestávce fantastické árie Vodníka z Rusalky,
(Dvoﬁák) Kecala z Prodané Nevûsty ,
(Smetana) Sasrastra z Kouzelné flétny
(Mozart), Fiescas z Verdiho Simon
Boccanegra, KníÏe Igora ze stejnojmennû
opery od Borodina a v pﬁídavku kníÏe Gremlina
z EvÏena Onûgina od âajkovského. Zdenûk
Plech pﬁedvedl svûtov˘ v˘kon svou
interpretací v‰ech tûchto operních árií. Jeho
hlas nám posluchaãÛm znûl je‰tû nûkolik dnÛ
v na‰em nitru. Potû‰il nás a zároveÀ
rozesmutnûl.

Je v Torontû
nedostatek kultury?
Bûhem “prodlouÏeného víkendu” nav‰tívil
pisatel tûchto ﬁádkÛ v sobotu 4. bﬁezna jazzov˘
koncert Jiﬁího Grosmana se skupinou Klika
na Masaryktownu, pﬁi pﬁíleÏitosti kﬁtu nového
CD m.j. sly‰el vynikající v˘kony vãetnû obou
zpûvaãek. V nedûli 5.3. odpoledne shlédl
pûveck˘ recitál Kanadské sopranistky Meashy
Brugergossman v Roy Tomson Hall (stejnû
vynikající) BohuÏel po konci koncertu nûkolik
z nás nemohlo ãekat na ãtyﬁi pﬁídavky, neb
jsme se ‰ílenou rychlostí snaÏili dostat do
restaurace Praha na Masaryktownu, abychom
nezme‰kali recitál bass baritonisty z
Národního Divadla v Praze, ZdeÀka Plecha.
V úter˘ pak byl na poﬁadu vynikající koncert
VídeÀsk˘ch filharmonikÛ s dirigentem
Richardem Mutim v Roy Roy Tomson Hall
(nejlep‰í koncert za posledních 10 rokÛ) a
následujícího den regulérní pﬁedplatitelsk˘
koncert Torontského symfonického orchestru
pod taktovkou Güntera Herbiga (nar. v Ústi n.
Labem) b˘valého ‰éfa orchestru.
Chci se zastavit u ZdeÀka Plecha, na‰eho
krajana, kter˘ ve sv˘ch devûtadvaceti letech
je poprvé v Kanadû. Byl pozván Kanadskou
operní spoleãností hned ke dvûma operám,
Belliniho Norme (premiéra 30.3.) a BergÛv
Vojcek (premiéra 31. 3., obû v Hummingbird
Centru v Torontû). Jaké ‰tûstí, Ïe jsme na‰li
termín (a pianistku) ke koncertu na
Masaryktownu. Naplnûn˘ sál sly‰el
neobyãejnû citlivé podání Dvoﬁákov˘ch
Biblick˘ch písní, dramatickou interpretaci

Zdeněk Plech

Podívejte se na data oper v Hummingbird
centru, v kter˘ch zpívá. Poslední pﬁedstavení
15. dubna 2006. Kromû toho budete mít je‰tû
jednu pﬁíleÏitost sly‰et ZdeÀka Plecha sólovû
pﬁi vystoupení na veãeru Mozartovské
spoleãnosti 6. dubna. Je to krat‰í recitál, bez
pﬁestávky asi 70 minut hudby (druhá ãást
veãera je vûnováno v˘roãní
schÛzi a party.) Vstup dobrovoln˘, ãlenky
spoleãnosti kaÏdoroãnû pﬁi téhle pﬁíleÏitosti
upeãou cukroví, podávají se alkoholické i
neaolkoholické nápoje - prostû oslava Mozarta
- letos 250 let od narození) A pﬁinesete-li va‰e
ãerstvû napeãené oblíbené cukroví, budete
vítáni s otevﬁenou náruãí. 6. dubna v 8 hodin
veãer v Unitáﬁském kostele na 175 St.Clair
Ave. West, není tﬁeba volat o rezervace,
uvidíte spoustu krajanÛ, kteﬁí jsou ãleny
Mozartovy spoleãnosti a usly‰íte fantasticky
recitál sloÏen˘ vût‰inou z Mozartov˘ch árií.
Tak máme té kultury málo nebo hodnû?
M. Krajn˘
***

Voliãi, obãania Slovenskej republiky s trval˘m pobytom v zahraniãí
môÏu voliÈ po‰tou.
Podrobné informácie nájdete na nezávislej internetovej stránke:

www.volby2006.sk
SVETOVÉ ZDRUÎENIE SLOVÁKOV V ZAHRANIâÍ
World association of Slovaks living abroad
www.szsz.sk

Jarní a letní v˘prodej 2006 uÏ od:
Praha - $589.00 + $155.00 tax
Bratislava - $589.00 + $219.00 tax
Ko‰ice - $589.00 + $229.00 tax
ViedeÀ - $558.00 + $150.00 tax
ParíÏ - $598.00 + $156.00 tax
Rím- $658.00 + $222.57 tax
Air Canada, Lufthansa, Austria Airlines, Czech Airlines, Alitalia, Air France
ont.reg.#2631380

E-mail: nitratravel@yahoo.ca
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186

662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

INFORMACE K VOLBÁM V âR:
Volby se budou na generálním konzulátu v Torontu konat 1. a 2. ãervna 2006 od 14.00
do 21.00.
Registrace voliãÛ:
a) spádová oblast generálního konzulátu v Torontu zahrnuje provincie Manitoba a
Saskatchewan, a ãást provincie Ontario.
b) hlasy voliãÛ pÛjdou do jihoãeského kraje
c) poslední den registrace v Torontu je 20. dubna 2006
d) co potﬁebujete k registraci do voliãsk˘ch seznamÛ:
doklad potvrzující va‰e ãeské státní obãanství
(i) platn˘ obãansk˘ prÛkaz nebo (ii) platn˘ pas âR nebo (iii) platn˘ cestovní prÛkaz (tzv.
Emergency passport)
pokud nemáte ani jedno z v˘‰e uveden˘ch dokladÛ, pak mÛÏete pouÏít buì
(iv) osvûdãení o státním obãanství âR, nebo
(v) potvrzení o státním obãanství âR, nebo
(vi) vysvûdãení o právní zpÛsobilosti k uzavﬁení manÏelství, nebo
(vii) listina o udûlení obãanství âR,
a budete k tomu potﬁebovat také dal‰í doklad s fotografií (napﬁíklad kanadsk˘ pas nebo
ﬁidiãsk˘ prÛkaz apod.)
a doklad potvrzující va‰e stálé bydli‰tû v Kanadû
ﬁidiãsk˘ prÛkaz nebo nájemní smlouva nebo v˘pis z banky nebo doklad o Permanent
Residency.
K zápisu do voliãsk˘ch seznamÛ je tﬁeba pﬁedloÏit k nahlédnutí originál nebo notáﬁsky
ovûﬁenou kopii originálu dokladÛ.
Dále formuláﬁ Ïádosti o zápis do voliãského seznamu, kter˘ je k dispozici na
konzulátu, eventuelnû písemnou Ïádost s uvedením v‰ech náleÏitostí.
Samozﬁejmû v‰e bez poplatku.
***
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Dzurinda a Bush sa
na vízach nedohodli
WASHINGTON
-sme/MATÚ·
KOSTOLN¯-Hodinové rokovanie
premiéra Mikulá‰a Dzurindu a
amerického prezidenta Georgea Busha
v Bielom dome nemalo Ïiadny konkrétny
v˘sledok.
Bush si síce pozorne vypoãul
Dzurindove slová, Ïe Slováci ãakajú na
konkrétne kroky, ktoré by viedli k zru‰eniu
vízovej povinnosti, ale nesºúbil Ïiaden
v˘razn˘ pokrok. Dzurinda na to reagoval,
Ïe musíme byÈ trpezliví a realistickí.
Jedinou zmenou by malo byÈ predæÏenie
trvania pracovn˘ch víz z jedného na tri
roky.
Druhou témou ich rozhovoru bola
vzdelanostná ekonomika. Dzurinda so
sebou do USA zobral desaÈ akademikov,
ktorí si mohli vo Washingtone pozrieÈ,
ako je financovaná veda a v˘skum,
‰peciálne v zdravotníctve.
Okrem toho hovorili o Iráne, Iraku,
Bielorusku.
Dzurinda tvrdí, Ïe Bush je rád, Ïe
Slovensko sa stalo nestálym ãlenom
Bezpeãnostnej rady OSN, lebo “my
budeme vÏdy stáÈ na strane ‰írenia
slobody”.
Po britskom premiérovi Tonym Blairovi
si Dzurinda vypoãul slová chvály a obdivu
aj od amerického prezidenta Georgea
Busha. “ªudia v politike veºa hovoria, vy
ste konali,” povedal mu prezident Bush.
Dzurinda zdôrazÀoval, Ïe sú dobrí
priatelia a v zahraniãnej politike majú
podobn˘ pohºad na svet.
Denník Washington Post vãera uverejnil
Dzurindov ãlánok o Bielorusku, v ktorom
pí‰e, Ïe po neÏnej revolúcii v
âeskoslovensku a oranÏovej na Ukrajine
by teraz mohla prísÈ modrá revolúcia v
Bielorusku. Bieloruská opozícia chce
podºa Dzurindu raz mesaãne zapaºovaÈ
v oknách svieãky a ºudia budú nosiÈ
modré nohavice.
Bush a Dzurinda sa stretli v Bielom
dome uÏ tretí raz, ale aÏ táto náv‰teva
mala takmer dôvern˘ charakter. Dzurinda
b˘val v Blair House, kde americkí
prezidenti ubytúvajú len priateºov.
Prv˘ raz predstúpil Dzurinda a Bush
pred slovensk˘ch novinárov v Oválnej
pracovni.
Otázky nakoniec nemohli poloÏiÈ, lebo
Bush údajne nechcel ãeliÈ nepríjemn˘m
otázkam americk˘ch novinárov pred jeho
veãern˘m prejavom k tretiemu v˘roãiu
vojny v Iraku.
Po desiatich minútach, v ktor˘ch Bush
aj Dzurinda zhrnuli, o ãom spolu hovorili,
novinári museli vypnúÈ kamery a
mikrofóny a r˘chlo opustiÈ Biely dom.
Vtedy sa Bush postavil a pomohol
Dzurindovi vstaÈ. K˘m mu ochrankár
podal barle, americk˘ prezident ho
podopieral.
***

Otrasy pôdy cítili
v 51 mestách a obciach
BRATISLAVA -sme (sita)-Na Slovensku
bolo zemetrasenie, ktoré pocítili v 51
mestách a obciach západného
Slovenska. Epicentrum malo v seizmickej
oblasti Dobrá Voda pri Vrbovom. Z troch
lokalít - Vrbové, ·paãince a Trnava, majú
seizmológovia informácie aj o po‰kodení
budov. Lokálne magnitúdo zemetrasenia
bolo 3,2.
***

Haag: Milo‰eviã zomrel
na infarkt
HAAG -sme (hud, ãtk) Sloboda Milo‰eviã
zomrel v sobotu na infarkt. Potvrdila to
osemhodinová pitva, pri ktorej boli aj
dvaja srbskí patológovia. “Podºa lekárov
smrÈ zapríãinil infarkt myokardu,” vyhlásil
trestn˘ tribunál.
Nepotvrdili sa reãi o samovraÏde ãi otrave
liekmi. V Milo‰eviãovej krvi na‰li liek,
ktor˘ mu lekári nepredpísali a ktor˘
potláãal úãinky lieãby na vysok˘ tlak.
Milo‰eviãa pochovajú v Belehrade.
Dohodla sa na tom jeho rodina a
Milo‰eviãov syn Marko dostal vãera
holandské víza, aby z Haagu previezol
otcove pozostatky do Srbska.
Stúpenci b˘valého prezidenta zo
socialistickej strany Srbska poÏiadali o
‰tátny pohreb. Prezident Boris Tadiã to

v‰ak odmietol ako “úplne nevhodné”.
Tadiã neudelí ani milosÈ vdove Mirjane
Markoviãovej,
na
ktorú
platí
medzinárodn˘ zatykaã a Ïije neìaleko
Moskvy. “Chcela by som, aby ho
pochovali v Srbsku, ale bojím sa
zatknutia,” povedala v rozhovore pre
belehradské Veãernje novosti.
Zatiaº ão ãasÈ Srbska smúti, niektorí
kosovskí Albánci by Milo‰eviãa najrad‰ej
pochovali v masovom hrobe. “Bol by to
vhodn˘ pohreb zloãinca, za v‰etko, ão
spáchal v Kosove,” povedal Gent Berisha.
***

Jarné poãasie nemoÏno ãakaÈ ani v
najbliÏ‰ích dÀoch. Chladné poãasie
sa síce zmierni, ale nie tak, “aby sme
mohli hovoriÈ o konci zimy a zaãiatku
jari”, hovorí Eugen Lexmann zo
Slovenského hydrometeorologického
ústavu.
Strhnuté strechy, vyvrátené bilbordy
aj stromy - tak vyzeral vãera v˘chod
republiky.
Základná ‰kola na Gemerskej ulici v
Ko‰iciach pri‰la o siedmej ráno o
plechovú strechu, ‰kodu odhadujú
na milión korún. ªudia z Hrhova na
Gemeri, ktorí sú na víchrice zvyknutí,
Jarné poãasie nám e‰te
tieÏ tvrdia, Ïe tak˘ siln˘ vietor ako v
nedeºu v ich dedine e‰te nikdy
nehrozí
BRATISLAVA -sme/(red) Zima sa stále nefúkal.
nechce skonãiÈ, po celom Slovensku fúka V Bratislave padli tri stromy, vietor
strhol bilbordy.
siln˘ vietor.
***
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z pen., 61. ·tajner. Rozhodãí Meyer (Nûm.),
NepﬁízeÀ poãasí provází zaãátek první Ïluté karty: Ersen, Ugur - Polák, Jankulovski,
58 000 divákÛ (vyprodáno), poloãas 0:1.
fotbalové ligy. K dne‰nímu dni bylo
***

Gambrinus liga

odloÏeno 11 utkání. Tabulka obzvlá‰tû
ve spodní polovinû se stává
nepﬁehlednou.
18. kolo: Slavia -Sigma Olomouc 2:1
(1:0) 1590, Mladá Boleslav-Baník Ostrava
2:1 (1:0) 3723, SIAD Most-Slovácko 3:2
(1:0) 3462.
19. kolo: Jablonec-Tescoma Zlín 2:0 (0:0)
2880, Sigma Olomouc-Marila Pﬁíbram
2:1 (2:1) 3354, Slavia-Viktoria PlzeÀ 1:1
(0:0) 1859, Slovácko-Slovan Liberec 1:2
(0:1) 4427, Chmel Bl‰any-SIAD Most 0:1
(0:0) 2053, Teplice Mladá Boleslav 1:1
(1:1) 3860
20. kolo: Viktoria PlzeÀ-Teplice 3:3-(2:0)
3147, Mladá Boleslav-Sigma Olomouc
2:0 (1:0) 3483, SIAD Most-Vysoãina
Jihlava 2:1 (0:1) 2794, Slovan LiberecBaník Ostrava 1:0 (0:0) 5072, SpartaSlovácko 1:0 (0:0) 3215.
***
Tabulka
20 13 6 1
20 9 9 2
19 9 7 3
18 9 4 5
19 9 3 7
19 8 2 9
18 6 6 6
19 7 3 9
19 6 5 8
19 5 7 7
19 7 1 11
18 5 5 8
20 4 7 9
18 4 7 7
18 3 8 7
17 3 6 8

1. Liberec
2. Teplice
3. Slavia
4. Boleslav
5. Jablonec
6. Olomouc
7. Pﬁíbram
8. Sparta
9. Zlín
10. PlzeÀ
11. Most
12. Ostrava
13. Slovácko
14. Jihlava
15. Brno
16. Bl‰any

31: 13
26: 16
34: 21
29: 25
28: 22
25: 30
25: 21
29: 30
16: 20
22: 24
20: 27
16: 20
20: 25
13: 22
18: 22
14: 28
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45
36
34
31
30
26
24
24
23
22
22
20
19
19
17
15

Zaãala play-offs

Francúzsko - Slovensko 1:2
PARÍÎ ssme Slovenská futbalová
reprezentácia vo svojom prvom priateºskom
medzi‰tátnom zápase v tomto roku zvíÈazila
v ParíÏi na ‰tadióne Stade de France nad
domácim Francúzskom 2:1 (0:0). Pre
francúzskych futbalistov, ktorí sa pripravujú
na závereãn˘ turnaj MS 2006 v Nemecku, to
je prvá prehra v 18 zápasoch (8-9-1) pod
vedením trénera Raymonda Domenecha.
Vedúci gól zverencov Du‰ana Galisa a
súãasne svoj 22. v národnom tíme dal po
vydarenej kríÏnej strele spoza ‰estnástky
Szilárd Németh a víÈazn˘ zásah z priameho
kopu zariadil ìal‰í striedajúci hráã Jozef
Valachoviã.
Góly: 75. Wiltord (z 11 m) - 62. Sz. Németh,
81. Valachoviã. Rozhodoval: Thomson (·kót.),
bez kariet, 56000 divákov.

***

Tipsport Extraligta
49. kolo: Zlín-Sparta 2:3, Vítkovice-Vsetín
3:3, K. Vary-Liberec 4:2, BudûjoviceLitvínov 0:2, Znojmo-Kladno 5:3, PlzeÀPardubice 2:3, Slavia-Tﬁinec 3:0.
50. kolo: Vsetín-K. Vary 2:2, Tﬁinec-Zlín
8:3, Litvínov-Slavia 5:4, Kladno-Vítkovice
3:5, Liberec-Budûjovice 4:3, SpartaPlzeÀ 2:3, Pardubice-Znojmo 3:4.
51. kolo: Liberec-Litvínov 3:1, PlzeÀZnojmo 2:2, Slavia-Pardubice 2:2, ZlínKladno 9:0, Vítkovice-Sparta 4:2,
Budûjovice-Vsetín 4:2, K. Vary-Tﬁinec 4:0.
52. kolo: Litvínov-K. Vary 1:5, VsetínLiberec 0:2, Znojmo-Budûjovice 3:1,
Tﬁinec-Vítkovice 5:3, Sparta-Slavia 6:1,
Pardubice-Zlín 2:3, Kladno-PlzeÀ 1:2.

V nedûli a pondûlí se hrály první dvû série play-offs ãeské hokejové extraligy. V obou utkáních
dokázali outsideﬁi potrápit favority. Liberec, kter˘ celou sezónu doma neprohrál, ode‰el v prvních
dvou utkáních senzaãnû s prohrou. V nedûli prohrál 1:2, kdyÏ se mu v první tﬁetinû zranil brankáﬁ
Hniliãka. V pondûlí dokonce 1:4. Slavia dvakrát v úvodu utkání prohrávala s Tﬁincem 0:2, ale vÏdy
dokázala otoãit skór a zvítûzit. Poprvé 5:3, v druhém utkání, z kterého je ná‰ snímek, 7:4.

CorgoÀ liga
21. kolo: AS Trenãín - Inter Bratislava
1:2 (0:1), MFK RuÏomberok - FC Nitra
2:0 (1:0)), M·K Îilina - ZËS Dubnica 0:0,
OdloÏeno: Artmedia Bratislava - Matador
Púchov, Dukla Banská Bystrica - Spartak
Trnava.
22. kolo: FC Nitra - Dukla Banská Bystrica
2:1 (2:1), ZTS Dubnica - Inter Bratislava
2:1 (1:1), Spartak Trnava - AS Trenãín
3:0 (2:0). OdloÏeno: Matador Púchov MFK RuÏomberok a M·K Îilina Artmedia Bratislava.

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

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

152:94
164:111
122:103
152:128
117:110
155:135
135:142
115:118
130:134
120:128
130:136
113:140
114:168
80:152

106
101
89
84
84
78
77
76
72
71
63
59
53
32

Tabuºka
1. Trnava
2. RuÏomberok
3. Artmedia
4. Îilina
5. Nitra
6. Trenãín
7. Bystrica
8. Dubnica
9. Inter
10. Púchov

21
21
20
21
22
22
21
22
22
20

14
14
12
12
9
7
8
6
4
3

1
1
4
2
4
6
1
7
4
4

6
6
4
7
9
9
12
9
14
13

37:18
33:17
36:19
41:25
27:29
19:25
22:25
24:30
17:46
17:39

43
43
40
38
31
27
25
25
16
13

Bídn˘ závûr byl kaÀkou
na v˘borném v˘konu
TURECKO-âESKO 2:2
âeská fotbalová reprezentace odehrála
minulou stﬁedu veãer proti Turecku skuteãnû
velmi dobr˘ zápas. AÏ na posledních pût
minut. Hráãi se zﬁejmû trochu uchlácholili
dvougólov˘m vedením a netakticky i
nedisciplinovanû sehran˘m závûrem darovali
domácímu t˘mu vyrovnání.
Brücknerovi ho‰i ve veãerním duelu dlouho
ukazovali, Ïe se dávno dokáÏou vyrovnat i s
bouﬁliv˘m prostﬁedím, které se ve vût‰inû
Evropy nezaÏije. ·edesátitisícov˘ kotel, to
bylo jedno velké peklo. Fanou‰ci vzali stadión
Atatürk v Izmiru doslova útokem, protoÏe
lístek stál jen 2 liry, coÏ je v pﬁepoãtu 40 korun.
Domácí poﬁadatelé chtûli zlevnûn˘m
vstupn˘m pﬁilákat maximum lidí do ochozÛ,
ale nakonec jich bylo vpu‰tûno je‰tû o nûco
víc, neÏ je oficiální kapacita stadiónu 58 000.
Branky: 89. a 90.+2 Ümit Karan -21. Poborsk˘

Slovenská hokejová liga
52. kolo: Slovan-Nitra 3:1, TrenãínPoprad 4:1, Zvolen-Îilina 5:2, SkalicaKo‰ice 1:3, Martin-L. Mikulá‰ 2:3.
53. kolo: L. Mikulá‰-Skalica 2:2, Ko‰iceZvolen 3:4, Îilina-Trenãín 3:1, PopradNitra 1:3, Martin-Slovan 2:2.
54. kolo: Slovan-Poprad 3:4 po predl.,
Nitra-Îilina 4:1, Trenãín-Ko‰ice 2:2,
Zvolen-L. Mikulá‰ 5:3, Skalica-Martin 4:3.
***
Koneãná tabuºka
1. Nitra
2. Ko‰ice
3. Zvolen
4.Trenãín
5. Poprad
6 Îilina
7. Slovan
8. Skalica
9. L. Mikulá‰
10. Martin

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

161:119
157:115
158:158
112:97
130:119
136:122
140:143
128:134
105:174
119:165

99
92
88
84
82
80
76
70
44
43

Play-offs
Nitra-Skalica 4:5 po predl., 5:1, 3:4 po
predl., 1:0. Na zápasy: 2:2.
Ko‰ice-Slovan 4:3, 3:0. 2:0 a 3:2. Celkovû
4:0. Postupují Ko‰ice.
Zvolen-Îilina 1:2 po sam. náj., a 2:3 v
predl.
Trenãín-Poprad 1:2 a 0:2.
***
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