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âapek a Klaus
Moje generace mûla smÛlu, Ïe chodila do ‰koly v dobû, kterou by klasik nazval
Temnem. JenÏe mûla ‰tûstí, Ïe nás obãas uãili profesoﬁi odkojení První republikou.
Dne‰ní studenti mají ‰tûstí, Ïe Ïijí v dobû Obrození, ale vût‰inou je bohuÏel uãí
generace, která nastoupila na pedagogická uãili‰tû po roce 1968. Pedagogické,
právnické a novináﬁské fakulty mûly v dobû normalizace nejtvrd‰í politick˘ v˘bûr
studentÛ a v osmnácti ãi devatenácti letech maturant s prÛmûrnou inteligencí se
takov˘m institucím vyh˘bal jako ãert kﬁíÏi. Tím nechci hodit v‰echny do jednoho
pytle. Na ‰tûstí se komunistÛm nepodaﬁila dokonalá selekce, ale pokud nûkdo
vkládá nadûji do mlad˘ch právníkÛ, soudcÛ, ãi ãeká rychlou pﬁemûnu spoleãnosti
prostﬁednictvím vzdûlání nebo oãekává objektivní Ïurnalistiku, tak si moÏná je‰tû
chvíli poãká. Nová generace totiÏ musí vybudovat nové prostﬁedí, vztahy, novou
kulturu a to nûkdy trvá i nûkolik generací, tak jako trvalo i nûkolik generací tuto
kulturu zniãit.
Dobr˘ uãitel není ten, kter˘ nalije trycht˘ﬁem ÏákÛm do hlavy spoustu vûdomostí,
ale ten, kter˘ je dokáÏe nauãit samostatnû myslet. Po léta jsme totiÏ ve ‰kole
papou‰kovali, Ïe Karel âapek je pravicov˘m autorem, aÏ jednou pﬁi‰el místo
onemocnûlého profesora Blumauera profesor Zlatohlávek. Na otázku, jestli známe
nûkterého pravicového autora z první republiky, kdosi odpovûdûl: „âapek!“ Tak ho
vyhodil od tabule. Pak nám velice logicky vysvûtlil, Ïe autor První party o Ïivotû
horníkÛ nemÛÏe b˘t pravicov˘m autorem. Karel âapek se totiÏ vÏdy zastává lidí,
kteﬁí jsou sociálnû slabí, kteﬁí jsou na okraji spoleãnosti. Nevidí ‰tûstí v bohatství a
v trÏní ekonomice.
I ve hﬁe, kterou uvedlo Nové divadlo Adam stvoﬁitel nakonec lidstvo nezachraÀuje
nûkdo z horních deseti tisíc nebo Blaniãtí rytíﬁi, ale lidsk˘ Zmetek, ãlovûk, do kterého
si kaÏd˘ mÛÏe kopnout. I v R. U. R. zÛstává poslední z lidí - zedník, kter˘ v
okamÏicích deprese utíká na le‰ení. âapkova esej Proã nejsem komunista?
nevznikla proto, Ïe by to chtûl slavn˘ spisovatel komunistÛm nandat, ale protoÏe
musel jasnû dát najevo, Ïe s touto partiãkou, s tímto my‰lením, nemá nic spoleãného.
Musel totiÏ ãelit obvinûním, Ïe je tak doleva…
Pokud Václav Klaus po vzoru Karla âapka napí‰e Proã nejsem sociální demokrat?,
tak to není reakce na to, Ïe by ho nûkdo podezíral ze sociálního cítûní, Ïe by
nadrÏoval dûlníkÛm. Naopak Václav Klaus v tûchto dnech napomenul pﬁedstavitele
·kodovky, kdyÏ chtûli zv˘‰it platy zamûstnancÛm, Ïe by se tím mohla rozjet inflaãní
spirála a na pracující lid, Ïe musí b˘t pﬁísnost. Václav Klaus skuteãnû není sociální
demokrat. MoÏná, Ïe by spí‰e bylo zajímavé, kdyby nûkdo napsal esej Proã Jiﬁí
Paroubek není sociální demokrat?, ale to jiÏ je o nûãem jiném.
Václav Klaus tedy není sociální demokrat. Nyní se pustil do enviromentalistické
hrozby. Na tomto místû zdÛrazÀuji to, co v‰ichni víte: Václav Klaus není
enviromentalistou. V˘roky Václava Klause k této otázce jsou ãasté. Nûkdy dlouhé,
jindy krat‰í a tak jsem byl napomenut, moÏná po právu, Ïe skuteãné stanovisko je
na serveru âeské noviny od âTK autorizované ﬁeditelem tiskového odboru Hradu
Petrem Hájkem, nikoliv to, co bylo oti‰tûné ve zkrácené podobû v pﬁedminulém
Satellitu.
Václav Klaus zde ﬁíká: Ukazuje se, Ïe v diskusi o klimatick˘ch zmûnách nejsme
svûdky stﬁetu rÛzn˘ch názorÛ na Ïivotní prostﬁedí, ale stﬁetu názorÛ na lidskou
svobodu. Nezb˘vá neÏ souhlasit. Otázkou je, co si pﬁedstavujeme pod pojmem
lidská svoboda. U âapka je svoboda spojená se zodpovûdností. Je ãlovûk v
zneãi‰tûném ovzdu‰í svobodnûj‰í, kdyÏ musí mít zavﬁená okna a nemÛÏe se v létû
ani probûhnout? Je omezením lidské svobody, kdyÏ se omezí automobilová
doprava ve velkomûstech anebo více omezuje lidsk˘ pohyb jízda pﬁískokem, která
se mnoho neli‰í od cestovní rychlosti na‰ich babiãek na velocipédech?
Václav Klaus vidí nebezpeãí v omezování ekonomického rÛstu, spotﬁeby a
lidského chování a naopak povaÏuje za „prokázanou skuteãnost“, Ïe ãím vy‰‰í je
bohatství spoleãnosti, tím vy‰‰í je kvalita Ïivotního prostﬁedí. V tomto bodû uÏ ale
s panem prezidentem skuteãnû nemohu souhlasit. Mám pocit, Ïe kvalitní Ïivotní
prostﬁedí produkuje i zdravého jedince. V roce 2005 jsem byl v jedné z relativnû
nejchud‰ích evropsk˘ch zemí v âerné Hoﬁe, pﬁesto tam obyvatelstvo vypadalo
zdravûj‰í neÏ kdekoliv jinde v Evropû a uÏ se to nedá porovnat se Spojen˘mi státy,
kde se cvalíci vykulí ze sv˘ch pﬁibliÏovadel, aby vyuÏili svoji lidskou svobodu v
nejbliÏ‰ím nákupním stﬁedisku.
Václav Klaus navrhuje zajistit lidskou svobodu, fundamentální ekonomické
mechanismy, jak˘mi jsou svobodn˘ trh, fungující systém cen a jasnû definovaná
vlastnická práva. Opût nezb˘vá neÏ souhlasit. JenÏe, co je to svobodn˘ trh? Je ve

Filmy na‰ich let…

…ze zaãáteãních slabik tûchto slov vznikl název festivalu Finále. Zaãal v
Plzni v dobû, kdy ãeská kinematografie sbírala na mezinárodních festivalech
jedno ocenûní za druh˘m. Skromné zaãátky pﬁipomíná fotografie z roku
1968. O tom jak˘ bude ten leto‰ní - dvacát˘, o tom se dovíte v pﬁí‰tím ãísle.
I letos je Satellite oficiálním mediálním partnerem tohoto festivalu.
spoleãnosti, kdy je nám 24 hodin vtloukáno do hlavy, Ïe musíme mít urãit˘ Ïivotní
styl, svobodn˘ trh? Co kdyÏ já ty vûci, které jsou na svobodném trhu vÛbec
nepotﬁebuji, ale potﬁebuji nûco docela jiného. Tﬁeba potﬁebuji chvíli volného ãasu,
zamyslet se, promluvit se sv˘mi znám˘mi, mít ãas na duchovní vûci, na rodinu. Jak
jsme mohli vidût v dokumentu âesk˘ sen, jsou rodiny, pro které je vyvrcholením
nedûlního odpoledne vycházka do nákupního centra. Je vÛbec v dobû reklamy je‰tû
svobodn˘ trh? VÏdyÈ je stále tûÏ‰í a tûÏ‰í Ïít bez mobilního telefonu, poãítaãe,
televize, rádia nebo auta. Musíme-li vlastnit tyto vûci, jsme svobodnûj‰í? Není to
právû ten trh, co nás znesvobodÀuje? Není vÛbec pojem svobodn˘ trh nesmyslem?
Ukazuje se, Ïe svobodn˘ trh v kultuﬁe vede k prÛmûrnosti. Z toho dÛvodu si tﬁeba
nûkteﬁí filmaﬁi jako dánsk˘ reÏisér Lars von Trier (shodou okolností se narodil v roce
1956, ve stejném roce, kdy Ingmar Bergman natoãil Sedmou peãeÈ) stanovili urãité
limity. Ve sportu zvítûzilo platové omezení pro hráãe v NHL, jinak hrozil krach a zánik
soutûÏe. Takhle to skonãilo pouze s roãní pﬁestávkou… Michel Platini volá po stropu
pro fotbalové kluby v Evropû. Poté, co zmizela bariéra, Ïe v jednom klubu nesmí hrát
urãité mnoÏství cizincÛ, se má objevit jiné omezení. NÛÏky se totiÏ otevﬁely tak, Ïe
kluby z chud‰ích zemí nemají ‰anci proniknout mezi evropskou ‰piãku, kde
vynikající hráãi sedí za neuvûﬁitelné peníze na stﬁídaãce.
Není pravdou, Ïe by ãlovûk byl schopen Ïít bez boha ãi bohÛ. Komunismus byl
náboÏenstvím, pﬁestoÏe proklamoval ateismus. Zrovna tak, a v tom má Václav
Klaus pravdu, se mÛÏe stát environmentalismus náboÏenstvím. Stejn˘m
náboÏenstvím v‰ak mÛÏe b˘t Klausova víra v ekonomick˘ v˘voj spoleãnosti, kdy
Karla Marxe nahradí Fridrich Hayek.
Karel âapek na rozdíl od Václava Klause si tyto limity uvûdomoval. Pokud je ãlovûk
nevezme váÏnû nebo je chce zniãit dostane se do role Adama Stvoﬁitele, kter˘ je
niãí symbolicky kanónem. JenÏe pak pﬁicházejí nová omezení je‰tû banálnûj‰í, je‰tû
více znesvobodÀující. Spoleãnost potﬁebuje urãitá omezení a pokud to budou pouze
omezení v otázce Ïivotního prostﬁedí, nebude to tak stra‰né.
Václav Klaus klade správnû dÛraz na vlastnická práva. Je nutné si uvûdomit, Ïe
ãlovûk v‰ak nemá vlastnická práva na tuto zemi.
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.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: 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.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, 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. 416/531-4836. Farár: P. Dolinsk˘.
BohosluÏby: 9:00 angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 6. mája a 1. júla v 13:00.,

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Pavel Norbert Rou‰, St. Adalbert
R.C. Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington
L7T 1H2. Tel/Fax.: (905) 635-5763.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 26 kvûtna 2007 v
17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 26.
kvûtna 2007 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
27. kvûtna 2007 2007 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

Festival

Hot Docs v Torontu
Název Mezinárodního festivalu dokumentárních filmÛ nemá nic spoleãného s
uzeninami. Jedná se o nejvût‰í severoamerick˘ festival toho druhu. Od 19. do 29.
dubna 2007 bude promítnuto v oblasti Annex a Yorkville 129 filmÛ z 30 zemí. Na
pﬁedstavení, která zaãínají pﬁed 18 hodinou budou mít studenti a dÛchodci vstup
zdarma. Po 23. hodinû bude vstupné dobrovolné. Na festivalu bude nûkolik filmÛ ze
stﬁední a v˘chodní Evropy.
Pokud by mûla zájem shlédnout nûkter˘ film vût‰í skupina zájemcÛ, neváhejte
zavolat Taru Schorr: 416/203-2155x241 nebo ji kontaktujte pﬁes e-mail:
tschorr@hotdocs.ca. Webová stránka festivalu je: http://www.hotdocs.ca
***

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 16. záﬁí do 13. ãervna 2007:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“
601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky
Steeles Avenue West a Dufferin Street)
Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 19:30 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street,
vjezd na parkovi‰tû z ulice Bicknell Avenue)
Informace: Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

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

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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
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Zajímavé filmy
I Guess We’ll Meet at the Eurocamp
D: Erika Hníková - 57 MIN - Czech
Republic - Czech w/ English subtitles

While the village’s mayor trumpets
Eurocamp, a contentious new facility on
its outskirts, the small Czech community
is, comically, torn asunder by the rivalries
between three local associations: the
hunters, the athletes and the firefighters.
Innis Town Hall (2 Sussex Ave), April 22
@ 6:30 PM
ROM Theatre (100 Queen’s Park), April
24 @ 4:30 PM
***
Never Been Better
D: Ivana Milo‰eviã - 65 MIN - Czech
Republic - Bosnian w/ English subtitles

Ten years after leaving BosniaHerzegovina in the wake of genocide,
the filmmaker returns to capture the
current situation. An intimate road film
that probes the redefining of home among
those struggling to reclaim their history.
Innis Town Hall (2 Sussex Ave.), April
25 @ 9:15 PM
Al Green (750 Spadina Ave.), April 28 @
9:45 PM
***
Other Worlds
D: Marko Skop - 78 MIN - Czech Republic,
Slovakia - Slovak w/ English subtitles

With buoyancy and love for its charismatic
characters, Skop portrays the unique
diversity of Easterners, Russians,
Gypsies, Jews and Saris living within a
“little Babylon” on the foothills of the
Eastern Carpathians, in Slovakia. Copresented with Reel World Film Festival.
Innis Town Hall (2 Sussex Ave.), April
24 @ 9:30 PM
ROM Theatre (100 Queen’s Park), April
26 @ 11:30 AM
***
SoÀa and Her Family
D: Daniela Rusnoková - 37 MIN - Slovakia
- Romany/Slovak w/ English subtitles

There’s no path to her home, only mud on
the way to a squalid shack. Strong-willed
and staunch, SoÀa, a Romani woman
struggling with the physical demands of
enduring childbirth, sacrifices all for her
burgeoning family.
Presented with NEVER BEEN BETTER.
Innis Town Hall (2 Sussex Ave.), April
25 @ 9:15 PM
Al Green (750 Spadina Ave.), April 28 @
9:45 PM
***
Village of Socks
D: Ileana Stenculescu, Klaudia Begic - 78
MIN - Romania, Germany - German/
Romanian w/ English subtitles

Gathering each morning for ‘sock hour’,
Transylvanian villagers wrangle over the
style of socks they will knit for export
across Europe. The alluring charm of a
community practicing a centuries-old
tradition while on the edge of the EU
behemoth is captured in this awardwinning doc. Co-presented with the
Textile Museum of Canada.
Al Green (750 Spadina Ave.), April 25 @
7:00 PM
ROM Theatre (100 Queen’s Park), April
28 @ 3:00 PM
Tara Schorr
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
17.4.2007 v 13:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
3.5.2007
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Toronto

Se zármutkem v srdci
oznamujeme,
Ïe dne 6. dubna 2007,
na Velk˘ pátek,
nás navÏdy opustila na‰e
drahá maminka
paní

Barbora
Kroulíková
dcera Barunka, zeÈ Mike.
V âechách vzpomínají
Kutheilovi.

1-416

Czech &Slovak Institutions

Za Barbarou Kroulíkovou
Na Velk˘ pátek, 6.dubna 2007, zemﬁela v
Mississauga, Ontario, Barbara Kroulíková,
pozoruhodná Ïena skoro klasick˘ch ctností.
Padesát rokÛ byla vzornou manÏelkou a
pomocnicí Bﬁetislavu Kroulíkovi, kter˘ byl
kromû jiného ﬁadu let redaktorem Nového
domova a kter˘ zemﬁel pﬁed ‰esti léty, a
stejnû dobrou maminkou dceﬁi Barbaﬁe. Paní
Kroulíková se rovnûÏ v mlad‰ích letech
zúãastnila krajanského Ïivota v Dámském
odboru âeskoslovenského sdruÏení a v
Masarykovû ústavu.
PoÏádal jsem dceru zesnulé, Barbaru
Sherriffovou, dnes velmi v˘konnou ãlenku
SdruÏení, o informace o mamince. Poslala
mi tak pûknou ãrtu, Ïe ji témûﬁ doslova cituji:
Maminka patﬁila k té ne‰Èastné generaci
lidí, jejichÏ osud, nadûje a tuÏby vÏdy zmaﬁil
nûkdo cizí. Nejprve nacisté, potom komunisté
a sovût‰tí okupanti. A tak se, aã v‰estrannû
nadaná, ‰ikovná a inteligentní, navíc pﬁitom
ukáznûná, pilná a opl˘vající silnou vÛlí,
nezaﬁadila mezi ty “úspû‰né”.
Za války, aby se vyhnula totálnímu nasazení,
se ‰la vyuãit modistkou a vytváﬁela originální
modely kloboukÛ, které zdobily v˘kladní
skﬁínû i její u‰lechtilou hlavu. V‰e co dûlala,
dûlala dobﬁe. Bûhem Ïivota pracovala jako
sekretáﬁka, i jako kuchaﬁka. (Její “ãínská”
jídla chválili i âíÀané). Mûla i spisovatelsk˘
talent, ale psala pro sebe a pro své. Snad se
v jejích rukopisech najdou vyprávûní, které
podala jako oãit˘ svûdek rÛzn˘ch dnes uÏ
historick˘ch událostí.
UÏ jako dítû byla váÏné, hloubavé povahy, a
její hluboká náboÏenská víra jí pomáhala
nést rány osudu, kter˘ch bylo více neÏ
radovánek. Nejprve jí umﬁel bratﬁíãek, potom
uprostﬁed války otec. Sotva devatenáctiletá
musela pﬁevzít starost o rodinu. Krátce po
sobû pﬁi‰ly komunistick˘ puã a tragická smrt
milované sestry. Následuje “vyhnanství” z
Prahy do severních âech, a odchod z vlasti,
jehoÏ nelehké okolnosti byly dal‰í zkou‰kou
její stateãnosti.
Nikdy si nezadala s Ïádn˘m reÏimem. UÏ v
druhé polovinû 40. let, kdy jí bylo jen nûco
málo pﬁes dvacet, vûdûla, Ïe musí odmítnout
komunistické agitátory, kteﬁí jí s pﬁihlá‰kou
do strany nabízeli moÏnost dobré kariéry,
kdyÏ verbovali perspektivní mladé lidi.
Byla py‰ná na svÛj pÛvod - rod ‰umavsk˘ch
sedlákÛ, lidí ryzích a pracovit˘ch. Milovala
JiÏní âechy a - Masaryktown, jak˘ byl pﬁed
30 lety.
Autorka této vzpomínky, Barbara
Sherriffová, jde ve stopách své maminky.
Josef âermák
***
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HUDOBNO-POETICKÉ SKVOSTY
UVÁDZAJÚ 120 MINÚT UMELECKÉHO SLOVÁ A ÚCHVATNEJ
CHOPINOVEJ HUDBY

Interview so Chopinom
Dramatizácia a réÏia: Oºga TUROKOVÁ
Kedy? 13. mája 2007
O koækej? 17:00
Kde? âeskoslovensk˘ Baptistick˘ kostol, 200 Annete Str., Toronto.
Úãinkujú:
Hudobná ãasÈ: Milan Brunner, Marta Laurincová, Ján Vaculík, Maxine Willin,
Ania Romaniak, Olena Slivinska, Bohdan Turok a Kanadsk˘ víÈaz, jazzov˘
huslista Ed Vokurka.
Umelecké slovo: Katarína Homolová, Jaroslav âíhal, Lenka Nováková, Klára
Petrová, Peter Hamva‰, Oºga Turoková.
Programom sprevádza: Ján Banko
Nezabudnite, Ïe 13. mája je DeÀ matiek!
Lístky a kvetinu pre mamiãku si môÏete objednaÈ na tel.ã.:

289/242-0635
Vstupné: $ 20
****
PREÎITE NEZABUDNUTEªN¯ VEâER SO CHOPINOM

Torontské Slovenské Divadlo Vás srdeãne poz˘va
na divadelnú komédiu Jozefa Gregora Tajovského

ÎENSK¯ ZÁKON.
Premiéra sa bude konaÈ 27. apríla 2007 o 20. hodine.
ëal‰ie predstavenia budú v sobotu, 28. apríla o 15. a 19. hodine a
v nedeºu, 29. apríla o 15. hodine popoludní.
Predstavenia sa budú konaÈ v J. Workman Auditorium
na 1001 Queen Street W. v Toronte.
Vstupenky si môÏete objednaÈ na ãísle 416 883-9150,
alebo, na adrese divadlo@caninter.net .
Cena vstupeniek je $20.00 pre dospel˘ch
a $15.00 pre ‰tudentov a deti.

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

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773 ;
Fax::(613) 748-069

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

âesk˘ konzulát
v Torontu
Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
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
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
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
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005
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
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
Business

ABE
Letáky, broÏury, tiskoviny.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

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

Toronto/History

Na okraj
Jsme viditelní?
Tahle otázka mi proletûla hlavou, kdyÏ
jsem sly‰el na Nové vizi pana Jerry
Formánka hovoﬁit o dÛvodech, které ho
vedly k nápadu uspoﬁádat opravdu
reprezentativní ples. Jedním z dÛvodÛ,
které uvedl, je malá viditelnost na‰í
komunity. Tato ãrta není kritikou pana
Formánka ani polemikou s jeho projektem
- jeho sponzorování krajansk˘ch kulturních
podnikÛ si spí‰ zaslouÏí podûkování a
následování - ale skoro pokorn˘m
zamy‰lením.
Jsme-li ãi nejsme-li viditelní ov‰em záleÏí
na platformû, z níÏ se díváme. Staãí
zatoulat se pár svûteln˘ch rokÛ do vesmíru
a i kdyÏ pouÏijete nejsilnûj‰í hvûzdáﬁské
instrumenty, neuvidíte ani Prahu ani
Slovensko, ale ani zemûkouli. A jestliÏe
na‰e planeta je jen z trochu vût‰í dálky
neviditeln˘m bodem, zﬁejmû Ïádná z
na‰ich zemí a ani nikdo z nás do vesmíru
díru neudûlá.
Jsme - aÏ na dal‰í - spoutáni s tímto
celkem nevelk˘m, ‰i‰atû kulat˘m
kotouãem hmoty pobíhajícím dokoleãka
dokola v na‰í docela nev˘znamné sluneãní
soustavû. MÛÏeme tedy (nechávaje
stranou duchovní dimenzi na‰eho Ïivota)
b˘t viditelní (a dûlat dojem) jen na na‰em
‰i‰atém kotouãi.
Na koho chceme dûlat dojem? Ti nejménû
svût‰tí mezi námi doufají, Ïe v jejich Ïivotû
najde zalíbení jejich BÛh. Bezdomovci se
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spokojí, kdyÏ o nich ví pár jejich kolegÛ a
rotarijánsk˘ ﬁidiã, kter˘ jim vozí snídani.
Vût‰ina z nás nechce víc, neÏ pﬁátelství a
lásku lidí kolem nás. A pak jsou hledaãi
slávy, kteﬁí se Ïiví potleskem víc neÏ
chlebem. Ale ãasto v‰ichni hledáme
viditelnost nejenom pro sebe (to skoro
vÏdycky) , ale i pro svou rodinu, svoji
vesnici, svou rodnou zem, svoji komunitu,
zvlá‰È kdyÏ si myslíme, Ïe nejsme tak
viditelní, jak si zaslouÏíme.
Snad kaÏdá uprchlická ãi emigrantská
generace si myslí, Ïe se o jejich komunitû
dost neví. Já si to myslil o na‰ich
pﬁedchÛdcích, neÏ jsem se setkal s
Kanaìany, kteﬁí pûli chválu na pracovitost
a poctivost ãesk˘ch a slovensk˘ch
emigrantÛ v tﬁicát˘ch letech minulého
století; neÏ jsem si pﬁeãetl pasáÏ z ãlánku
senátora Vojty Bene‰e uprostﬁed Druhé
svûtové války: Je to stejnû tak díky
ãeskoslovensk˘m
diplomatick˘m
zástupcÛm jako âeskoslovenskému
národnímu sdruÏení, Ïe je dnes v Kanadû
sotva sídli‰tû, které by nesly‰elo o
âeskoslovensku, nebo noviny, které by
nás nepodporovaly.” Stejnû tak tomu bylo
i pozdûji a je tomu tak i dnes. Zajdûte si do
Vancouveru a najdete hluboké stopy bratrÛ
Koernerov˘ch a novûj‰í stopu tﬁeba Josefa
Skály. Zastavte se v Torontu u jmen Tomá‰
BaÈa, nebo profesorská dvojice manÏelÛ
·irekov˘ch nebo Vladimír Kavan (pﬁední
osobnost ve dvou z nejvût‰ích svûtov˘ch
charitativních organizacích, Rotary a
Care), nebo Josef ·kvoreck˘ a Zdena

Salivarová-·kvorecká nebo Oskar
Morawetz; v Montrealu u jména Karel
Velan nebo... Zajdûte si do kanceláﬁí
Kanadské opery a najdete veliké plakáty
na Janáãkovu Její Pastorkyni, v
torontsk˘ch hudebních síních - budete-li
pozornû poslouchat - usly‰íte echa Mé
vlasti a Novosvûtské, ﬁízen˘ch Walterem
Susskindem, Karlem Anãerlem, Jiﬁím
Bûlohlávkem. âi v hokejov˘ch dvoranách,
kde hráli a hrají desítky ãesk˘ch a
slovensk˘ch hokejistÛ (v Torontu dnes
tﬁeba Tomá‰ Kaberle a Pavel Kubina).
Desítky a stovky profesorÛ, podnikatelÛ,
lékaﬁÛ (i nûkolika právníkÛ) a dobr˘ch,
schopn˘ch, pracovit˘ch lidí, rozhozen˘ch
po celé Kanadû, o nichÏ jejich okolí ví, Ïe
jsou ãeského ãi slovenského ãi
podkarpatsko-ruského pÛvodu.
Ale záleÏí opravdu na tom, jest-li jsme
viditelní? Snad, do urãité míry. Ale svût
rychle zapomíná. Dne‰ní dojmy vymaÏou
dojmy vãerej‰í. Kolik lidí si vzpomene
tﬁeba na Jana Rube‰e, slavného operního
zpûváka a filmového herce? A tak si
myslím, Ïe Jerry Formánek by si s na‰í
viditelností nemûl pﬁíli‰ lámat hlavu.
Pov‰imne-li si nûkdo jeho plesu, dobﬁe.
Ale daleko víc záleÏí na tom, aby (kdyÏ uÏ
je tak nemravnû nákladn˘) byl opravdu
krásn˘, aby ti, kteﬁí se ho zúãastní, mûli
je‰tû po letech na co vzpomínat. (KdyÏ
poﬁadatelé nevyprodají v‰ecky vstupenky,
budu mezi nimi moÏná i já).
Josef âermák
***

Petr ChudoÏilov: Star˘ papír
KaÏd˘ den kromû nedûle ve tﬁi hodiny ráno se zapﬁahuji
do plechového vozíku pﬁibliÏnû velikosti dûtského
koãárku. Hodinu a pÛl se ﬁítím povût‰inou
liduprázdn˘mi noãními ulicemi mého domovského
mûsta Basileje a v té rychlosti absolutnû preciznû
rozdûluji do dopisních schránek abonované noviny.
Nesmím se splést, kdybych zákazníkovi místo jeho
objednaného a ﬁádnû pﬁedplaceného Tages Anzeiger
podstrãil tﬁeba Neue Zürcher Zeitung, pﬁibude mi na
osobním kontû tak zvaná reklamace. Mûl-li bych
deset reklamací za mûsíc, vynese mi to ãervenou
kartu, nasbírám-li ãasem takové karty tﬁi, znamená to
padáka neboli konec zázraku: dostat jak˘koli, byÈ i
mizernû placen˘ dÏob v mém vûku, je mi uÏ pﬁes
‰edesát — znamená zázrak, opravdov˘ zázrak,
zamûstnavatelé se u nás zralej‰ích roãníkÛ obávají
vût‰í náchylnosti k chorobám a z toho plynoucí
absence na pracovi‰ti. Kdybych tenhle noãní dÏob
ztratil, jistû bych nezemﬁel hlady, ale musel bych
buìto rezignovat na dovolené se skvûlou kuchyní a
vínem v mé milované Itálii, anebo podstatnû pﬁidat
literárnû, v mém hlavním pracovním oboru, a to na
úkor kvality. Zkrátka, nûco za nûco.
Odmûnou je mi spí‰e nevelik˘ plat, ale zato se mi
dostává sociálního kontaktu, jak˘ jsem aÏ doposud ve
·v˘carsku nemûl: na sv˘ch noãních jízdách se
setkávám s bezdomovci v‰ech moÏn˘ch národností,
blázny a osamûl˘mi lidmi, kteﬁí si ve dne na ulici
netroufají, s prostitutkami a prostituty, narkomany,
zdivoãelou zlatou mládeÏí, opilci a nûkdy i se
skuteãn˘mi lupiãi s visaãkou pravé kvality. Zvlá‰tní
skupinu m˘ch noãních partnerÛ tvoﬁí zákazníci, kteﬁí
nemohou spát, vût‰inou velmi staﬁí lidé: vyhlíÏejí mû
pﬁed sv˘mi obydlími dávno pﬁed m˘m pﬁíchodem,
vdûãnû se mnou prohodí pár slov o poãasí a o Ïivotû,
aby se pak dychtivû vrhli na ãerstvé noviny. A tady se
pomaliãku dostávám k tématu; fascinuje mû, jak
rychle se noviny plné aktualit z celého svûta pﬁekabátí
v nikomu nepotﬁebn˘ star˘ papír. Jako ãlovûku, kter˘

po vût‰inu Ïivota psal a poﬁád je‰tû pí‰e do novin, se
mi tak sama od sebe pokládá otázka po smyslu mé
práce, obzvlá‰tû kdyÏ jednou za mûsíc vidím na
ulicích tuny starého papíru, ãekající na odvoz do
drtiãky. Má to v‰echno vÛbec cenu?
Má, vidíme to na star˘ch novinách, jimÏ se po‰tûstilo
uniknout zkáze, Tak napﬁíklad teì jsem právû vylovil
ze svého archívu Listy, pﬁedtím Literární noviny,
pﬁed bezmála ãtyﬁiceti lety vycházející v dnes
neuvûﬁitelném ãtvrtmilionovém nákladu. Tenkrát to
byla moje domovská redakce. Nalistoval jsem si
svoji vlastní minireportáÏ, nazvanou Co jsem vidûl
28. ﬁíjna 1968, vûnovanou oslavám padesátého v˘roãí
ãeskoslovenské státní nezávislosti v Praze, okupované
bratrsk˘mi armádami. Policajti bránící lidem v
pﬁístupu k so‰e svatého Václava, fasáda Národního
muzea rozstﬁílená sovûtsk˘mi kulomety,
ãeskosloven‰tí legionáﬁi z první svûtové války
obleãení do italsk˘ch, rusk˘ch a francouzsk˘ch
uniforem, policejní autobus opatﬁen˘ Ïertovn˘m
nápisem ZÁJEZD a nepﬁíãetnû suroví policajti
neznající Ïertu, sovûtsk˘ velvyslanec âervonûnko
pﬁivítan˘ u Národního divadla hromadn˘m FÚÚÚJ!,
policejní nadporuãík kter˘ si mû zlegitimoval a
vyjádﬁil nadûji, Ïe se jednou, snad uÏ brzy, setkáme u
v˘slechu v Konviktské ulici, to v‰echno jsem mûl
najednou zase pﬁed oãima, jako kdyby to bylo teprve
vãera. Úvodník citovaného ãísla ListÛ se pﬁíznaãnû
jmenoval Iluze a realismus, potû‰il mû JiránkÛv vtip,
na nûmÏ stará paní praví k muÏi, odcházejícímu
zﬁejmû do dalekého svûta: “Hodnû zdraví a právní
jistoty, synáãku!” V praÏsk˘ch kinech zrovna
probíhala podzimní ãást devatenáctého filmového
festivalu pracujících, diváci mohli shlédnout
BuÀuelova Andûla zkázy, Pasoliniho Krále Oidipa,
Bergmanovo Mlãení, Antonioniho Zvût‰eninu a
Te‰ihagarovu Píseãnou Ïenu, ãlovûk by dnes pomalu
sám sobû závidûl.
29.10.2005

Psáno pro âesk˘ rozhlas.-Oti‰tûno s vûdomím autora.
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Velikonoãní ocenûní
za vánoãní knihu

Entertainment
A to mne pﬁivádí k dÛvodu, proã tohle pí‰i.
Abych pûl chválu na ty, kteﬁí se neproducírují
na jevi‰ti, ale jejichÏ pﬁíspûvek kaÏdé
produkci není o nic ménû dÛleÏit˘ neÏ
v˘kony hercÛ. Tak hned moje bachraté
gatû a vÛbec cel˘ úbor. Jak to Jaroslava
Spejchalová vymyslila a dala dohromady,
je nad mé omezené chápání. Stejné zázraky
vytváﬁí i druhá Jaroslava - Trentchevová. A
to jsou jen kost˘my. Pak je tu scéna - dílo
Pavla ·najdra, kter˘ také se sv˘m synem
scénu postavil, scénická hudba,
aranÏovaná Bohdanem ZatovkaÀukem,
zvuk vykouzlen˘ Ivo Mejzrem, fotokoláÏe dílo Milo‰e Kuãery, svûtla - Jakub
Hübschman a Karel Tamchyna.
Pﬁedstavení ﬁídila Vûra Kohoutová, která
mûla na starosti i rekvisity, text sledovala
Ivana JanÛ, Sá‰a Trentchev mûl na starosti
v˘robu kanónu, Zuzana Novotná (jinak Alter
Egova svÛdnická Ïena) propagaci, o
pokladnu se starala Zuzka Borovjáková,
Dá‰a Kosová fotografovala a video záznam
udûlal Laci Hamva‰. Nakonec jsem si
nechal Dá‰u Beláãikovou - vlastnû jich tam
musilo b˘t nûkolik: Dá‰a zodpovûdná za
produkci; Dá‰a beroucí (s Pavlem Králem)
rezervace; Dá‰a u pokladny - jedna z nich
nás obvolávala na kaÏdou zkou‰ku: prostû
klobouk dolÛ...
Josef âermák
***

Dûtská kniha Carl the Christmas Carp byla
odmûnûna cenou IODE za vynikající knihu
roku 2006.
Ian a Vladyana Krykorka dostali cenu IODE
- International Order of Daughters of Empire
- za kníÏku o vánoãním kaprovi. Pﬁíbûh se
odehrává v Praze v ‰edesát˘ch letech, v
dobû Vladûnina dûtství. Autor Ian Krykorka
byl inspirován vyprávûním své matky o
smutn˘ch koncích vánoãních kaprÛ. KdyÏ
pﬁed nûkolika roky poprvé zaÏil Vánoce v
Praze, zmûnil realitu a napsal mil˘ pﬁíbûh,
kter˘ Vladûna hned naskicovala a rozeslala
v‰em kanadsk˘m nakladatelstvím. Po
mnoha negativních odpovûdích se koneãnû
ozval ORCA Press, Ïe se jim námût moc
líbí. TakÏe kníÏka vy‰la na podzim 2006 a
mûla dost velk˘ úspûch, kter˘ dovr‰ila tato
cena IODE. Ilustrátorka tuto kníÏku
povaÏuje za jednu z nejradostnûj‰ích
projektÛ neb mohla do ilustrací namalovat
Prahu, byt na Letné, v‰echny své drahé
bytosti i zvíﬁata... Byla to prostû radost a
jaksi vyvrcholení její ilustrátorské kariéry.
Carl the Christmas Carp pﬁiblíÏil kanadsk˘m
ãtenáﬁÛm ãeské vánoãní zvyky.
Vladûna prohlásila, Ïe spolupráce se
synem byla úÏasná, nejenÏe jeho vtipn˘ a
vesel˘ styl se pﬁímo doplÀuje s ilustracemi,
ale i porozumûní mezi spisovatelem a
Kulturní stﬁípky
ilustrátorkou bylo stoprocentní.
iode-ka Nokturna na Masaryktownu pokraãují 22.
dubna v 17 hodin koncertem svûtového
***
mandolinisty a flétnisty Radima Zenkla.
Hra, kterou jste, doufám, Ostravsk˘ rodák, bydlící v Kalifornii pﬁipravil
tentokrát úplnû jin˘ program neÏ minule a
vidûli
na piano ho bude doprovázet Milan Buãil.
Samozﬁejmû mám na mysli Adama
Poslední koncert Nokturen této sezóny
Stvoﬁitele. Nepamatuji se, kdy se nûkteré
musel b˘t odloÏen na 10. ãervna pro
produkci Nového divadla dostalo tak
zaneprázdnûnost vedoucího skupiny Drew
jednomyslného uznání jako této hﬁe.
Jureãky (zájezd po Kalifornii).
Nejvût‰í potlesk patﬁí Pavlu Královi. Jen
17. kvûtna ve 20 hodin v Toronto Centre
pár let poté, co jsme se obávali, Ïe dohrál
a doreÏíroval, Pavel na sebe vzal bﬁemeno
dost tûÏké pro dva ãi tﬁi divadelníky (a navíc
denní rezervaci) a odvedl skvûlou práci.
Potlesk patﬁí i Pavlu Novákovi v obtíÏné roli
Alter Ega. My ostatní dûlali, co jsme mohli.
A povedlo se. I kdyÏ musím varovat pﬁed
zrádností reakce divákÛ. Já si na pﬁíklad
myslil, Ïe se diváci smáli mému opilci. Pak
mi jedna dobrá pﬁítelkynû (teì uÏ b˘valá)
prozradila, Ïe se spolu s jin˘mi chechtala
m˘m tenk˘m nohám, grotesknû vyãuhujícím
z bachrat˘ch gatí. Doufám, Ïe si tohohle
v‰imne Pavel Král a v nûkteré pﬁí‰tí hﬁe
obsadí moje nohy.

Kalendáfi
19. 4. (ãt) 19:30
Pﬁedná‰ka: “ZaloÏení Sokola v Kanadû”
Kostel sv. Václava (salónek)
Sokol Toronto
***
21. 4. (so) 18:00
Jarní veselice - Farnost sv. Václava
***
22.4. (ne) 17:00
Radim Zenkl - mandolína a flétna
Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354
***
27. 4. (pá) 20:00
28. 4. (so) 15:00 a 19:00
29. 4. (ne) 15:00
Îensk˘ boj
Torontské slovenské divadlo
Joe Workmen Auditorium
1001 Queen St. W.
***
2.5. (st) 13:00
Setkání seniorÛ- Hala kostela sv. Václava
***
5.5. (so) 9:00
SchÛze V˘konného v˘boru âSSK
Kostel sv. Václava
***
12.5. (so) 19:00
Sokolsk˘ majáles
Hala kostela sv. Václava
***

for the Arts (Ford Centre v North Yorku) se
uskuteãní koncert Torontské filharmonie
(‰éfdirigent Kerry Stratton) tentokrát s
ãesk˘m pianistou Janem ·imonem, kter˘
provede DvoﬁákÛv klavírní koncert.
Hostujícím dirigentem bude Leo‰
Svárovsk˘, ‰éf dirigent Státní opery v Praze
a ﬁeditel Pardubického symfonického
orchestru.
Více
informací
na
www.torontophil.on.ca; lístky na tel. ã. 416/
733-0545.
Dal‰í dÛleÏitou událostí bude koncert Jiﬁího
Bûlohlávka, ‰éfdirigenta BBC London
Symphony Orchestru, kter˘ 30. a 31. kvûtna
ve 20 hodin bude ﬁídit Torontsk˘ symfonick˘
orchestr v Roy Thomson Hall. Na programu
jsou díla Antonína Dvoﬁáka (houslov˘
koncert) a Johanessa Brahmse (druhá
symfonie).
Milovníci opery opût mohou zasednout na
místa v nûkter˘ch Cineplex a Alliance
biografech, aby shlédli dal‰í pﬁedstavení
Metropolitní opery 28. dubna ve 13:30 a
sice Pucciniho Il Trityco (Triptych). Skládá
se ze tﬁí krátk˘ch oper - Gianni Schichi,
Suore Angelica a In Tabarro.
T˘den pﬁed tím, 21. dubna se opakuje
vynikající pﬁedstaveLazebníka Sevillského
(Rosini), kter˘ byl uÏ uveden 25.3. Za 20
dolarÛ uvidíte a usly‰íte svûtové v˘kony
zpûvákÛ z Metropolitní opery v New Yorku.
·koda jen, Ïe Janáãkova Její Pastorkynû
nebyla zaﬁazena letos do vysílan˘ch oper.
Milovníci plesÛ mohou nav‰tívit VídeÀsk˘
ples 12. kvûtna v Royal Yorku. Je to ples
Torontského filharmonického orchestru,
kter˘ se koná v Torontu po ‰estnácté. Ples
je spojen s aukcí a ve‰ker˘ v˘tûÏek jde na
podporu umûlcÛ a orchestrÛ. Zájemci o
lístky mohou zavolat na ãíslo telefonu: 416/
499-2204. Ti, kteﬁí si objednají lístek pﬁed
koncem dubna obdrÏí zdarma lístek na
“ãesk˘ koncert” 17. kvûtna 2007.
mk
***

satellite

1-416

Tûlocviãná jednota Sokol Toronto
ve své sérii obãasn˘ch pﬁedná‰ek a
diskuzí
na sokolskou tématiku zve na
pﬁedná‰ku

ZaloÏení Sokola
v Kanadû
ve ãtvrtek 19. dubna 2007
v 19:30 hodin,
v salónku kostela sv. Václava,
496 Gladstone Avenue.
Vstup voln˘.

Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,66 CDN $
4,72 CDN $
17,67 Kã
21,19SK
1,15 CDN $
1,58 CDN $

Toronto Star - 14. 4. 2007

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

18,25 Kã
27,98 Kã
83,63 Kã
20,70 Kã

âNB- 23. 3. 2007

Česká doplňovací
škola pro děti
oznamuje,
že vyučování se koná:
Ve stejných prostorách
jako minulé pololetí:

v Kostele sv.
Václava,
496 Gladstone Avenue,
Toronto
Ve stejný den a čas:

každou sobotu,
9:00 - 11:00 hodin.
Za stejný poplatek
za lekci: 5.00 dolarů
za žáka (žákyni).
Noví žáci a žákyně
jsou vždy vítáni.
Jménem rodičů žáků školy
děkujeme

Sokolu Toronto
aČSSK
za urgentní pomoc!

5
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Slovak Press

1-416

21 rokÛ - uãitelka v mateﬁské
‰kole, dobrovolná sociální
pracovnice, zaãínající
univerzitu,hledá na ãervenec
a srpen práci s dûtmi nebo se
star‰ími lidmi.
Volejte Evu:

416/239-0543
1708-9

Denní kronika
30.3.2007

Koneãnû rozsudek
Soudního líãení ve vûci kurdského lékaﬁe
a podnikatele MUDr. Yekty Uzunoglu a
dal‰ích obÏalovan˘ch se ve dnech 27. a
29. bﬁezna u OS pro Prahu 4 zúãastnil
velik˘ poãet lidí. Mnozí z nich sledovali a
sledují prÛbûh této sloÏité a kontraverzní
kauzy dlouhodobû, nûkteﬁí z nich se

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Jsem tu pro vás!

Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com
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pﬁipojili k otevﬁenému dopisu „Îalujeme“
a k protestní hladovce obÏalovaného.…
PrÛbûhem a úrovní tohoto dvoudenního
soudního jednání byli vût‰inou ‰okováni.
Aãkoliv bûhem dlouhé ﬁady stání byl
vznesen bezpoãet dÛkazÛ o nevinû
obÏalovaného, o podlém a podivnû
úãelovém oznámení trestn˘ch ãinÛ
(pravdûpodobnû ‰lo o komplot) a od nich
se odvinuv‰ích obvinûní a obÏalob, o
neopodstatnûnosti a nezákonnosti dvou
a pÛl - leté vazby (v letech 1994-1997), o
bezúhonnosti a morálních kvalitách dr.
Y. Uzunoglu, soudce Mgr. V. Ra‰ík vynesl
rozsudek o vinû obÏalovaného a o trestu
ztráty svobody na 2 roky podmínûnû s
odkladem na 5 let. Dva tureãtí obãané,
kteﬁí byli spolu s ním obvinûni a následnû
obÏalováni, dostali trest vyho‰tûní z âR
na 10 let. Oba obhájci se odvolají, státní
zástupce si vyÏádal lhÛtu pro odvolání.
Nutno dodat, Ïe nûkteré v˘roky státního
zástupce dr. Jeziorka zﬁejmû vejdou do
dûjin ãeské právní (sub)kultury: „On to
konec koncÛ mohl udûlat…“ „Kdyby se
b˘vali uÏ v tom roce 1995 pﬁiznali, tak
jsme tady dneska nestáli.“ O zásadû
presumpce neviny od poãátku celého
ﬁízení - ani památky.
Libu‰e ·ilhánová
Pﬁedsedkynû âeského Helsinského v˘boru

***
10.4.2007

Zemﬁel Egon Bondy

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
uvádí cyklus o vaﬁení reÏiséra Martina
Froydy

KLUCÍ V AKCI
Velice populární a oblíben˘ poﬁad âeské televize,
kter˘ ukazuje divákÛm zábavnou formou kouzlo
vaﬁení a pﬁípravy jídel v podání skuteãn˘ch
profesionálÛ. V prvním dílu uvidíte pﬁípravy jídel
sváteãních, ale netradiãních: Velikonoãní,
Mikulá‰ská, Adventní, ·tûdroveãerní, Tﬁíkrálová.
Souãástí recepty a nezb˘vá uÏ jen
experimentovat podle profesionálÛ.
Uãinkují Filip Sajler, Martin Slanina.
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

Alena’a Hair Design
Unisex - Kadeřnictví a holičství
1849 Yong St., Toronto, Ontario
(Dental Building-downstair)

Otevřeno: úterý-sobota 9:30-17:30

Pro nové zákazníky 20 % sleva

V pondûlí 9. dubna ãasnû ráno zemﬁel v
nemocnici v Bratislavû RuÏinovû ãesk˘
filozof a básník Egon Bondy, vlastním
jménem Zbynûk Fi‰er.
Narodil se 20. ledna 1930 v Praze jako
syn generála ãs. armády a otcovo
netuctové pochopení bylo pro zaãínajícího
básníka urãující.
Divoká léta dospívání sice znamenala
kromû jiného pﬁeru‰ení studia na
gymnáziu, ale zároveÀ jej pﬁivedla mj. k
surrealistÛm a k pﬁátelství se Závi‰em
Kalandrou.

S Ivo Vodseìálkem reprezentoval Egon
Bondy na zaãátku 50. let první vlnu
ãeského undergroundu (samizdatová
edice PÛlnoc) a v 70. letech se stal pro
jeho novou generaci uctívan˘m uãitelem,
kter˘ jí nabídl i tvorbu, s níÏ se mohla
ztotoÏnit (pﬁedev‰ím prózy Invalidní
sourozenci a Sklepní práce).
Mezitím patﬁil spolu s Vladimírem
Boudníkem k nejbliÏ‰ím pﬁátelÛm
Bohumila Hrabala, v 60. letech s
jasnozﬁivou podporou Milana Machovce
vystudoval na Univerzitû Karlovû filozofii
a studie Útûcha z ontologie z roku 1967
patﬁí k nejãtenûj‰ím pÛvodním ãesk˘m
filozofick˘m textÛm druhé pÛle 20. století.
Manifestaãnû se hlásil k marxismu, právû
proto v‰ak odmítal sovûtsk˘ model
spoleãnosti, nepovaÏoval jej (nejpozdûji
od roku 1950) za Ïivotaschopn˘ a jeho
glosy i anal˘zy mají z dne‰ního pohledu
podobu naplnûn˘ch pﬁedpovûdí. TotéÏ
platí o Bondyho vizích ãeské spoleãnosti
po pádu komunistického reÏimu.
V 90. letech ztratil ale podobnû jako cel˘
underground i Bondy pÛdu pod nohama
a na zmûny v ãeské spoleãnosti reagoval
odchodem do Bratislavy. Tam pokraãoval
v dosavadní práci, pﬁedná‰el na vysok˘ch
‰kolách, vûnoval se literární tvorbû a
studiu Tao te Èingu, ale hlavnû aÏ do
nedávné hospitalizace své nejvlastnûj‰í
filozofické disciplínû - ontologii.
Poznámka redakce: Egon Bondy je
v‰ak zﬁejmû nejznámûj‰í sv˘mi texty,
které zhudebnila hudební skupina The
Plastic People of the Universe.
***
17.4.2007

NiÏÀanského by mohli vydaÈ
na Slovensko
Mníchov-sme/TASR-Vydanie Ladislava
NiÏÀanského z Nemecka na Slovensko by
bolo za urãit˘ch okolností predsa moÏné,
povedal pre TASR hovorca bavorského
ministerstva spravodlivosti v Mníchove
Wilfried Krames.

Press
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NiÏÀanského,
b˘valého
veliteºa
protipartizánskej jednotky Edelweiss, odsúdil
Krajsk˘ súd v Banskej Bystrici na doÏivotn˘
trest väzenia.
“Nemecko do roku 2000 podºa ãlánku 16
ústavy nevydávalo vôbec svojich obãanov.
Po tomto roku a po zmene ústavy platí dodatok,
keì je vydanie nemeckého obãana, ale len do
krajín EÚ a pred medzinárodné súdne
tribunály, ako je napríklad súd pre zloãiny v
b˘valej Juhoslávii, predsa len moÏné, a to za
splnenia urãit˘ch viacer˘ch predpokladov.
Neviem v‰ak posúdiÈ, ãi sa to bude t˘kaÈ aj
tohto konkrétneho prípadu,” spresnil Krames.
Jedn˘m z predpokladov je podºa hovorcu
bavorského rezortu spravodlivosti aj vydanie
európskeho zatykaãa. Prípadnú ÏiadosÈ
slovenskej strany by malo najprv posudzovaÈ
spolkové ministerstvo v Berlíne a následne aj
bavorské krajinské ‰tátne ministerstvo v
Mníchove a ìal‰ie orgány, dodal hovorca.
Krames nevylúãil, Ïe znaãnú úlohu môÏe pri
posudzovaní zohraÈ aj vysok˘ vek a zdravotn˘
stav vydávanej osoby. “Konkrétne v‰ak o
prípade pána NiÏÀanského neviem, teda sa
môÏem vyjadrovaÈ len vo v‰eobecnosti”.
Sudca mníchovského Krajinského súdu
Manfred Götzl, ktor˘ koncom decembra 2005
NiÏÀanského spod obÏaloby oslobodil, sa k
moÏnému vydaniu b˘valého veliteºa
Edelweissu na Slovensko dnes pre TASR
vyjadriÈ nevedel. “Ako by to mohlo prebiehaÈ,
sa treba sp˘taÈ na krajinskom ministerstve
spravodlivosti,” uviedol.
Krajsk˘ súd v Banskej Bystrici poÏiada o
vydanie údajného nacistického vojnového
zloãinca Ladislava NiÏÀanského z Nemecka.
Rozsudok, ktor˘m NiÏÀanského odsúdil
slovensk˘ súd na doÏivotn˘ trest, totiÏ
nadobudol právoplatnosÈ, keì Najvy‰‰í súd
zamietol sÈaÏnosÈ NiÏÀanského obhajcu proti
spôsobu vykonania trestu.
“Krajsk˘ súd preto podnikne kroky na vydanie
NiÏÀanského z Nemecka,” uviedla poãas
víkendu hovorkyÀa súdu Silvia Rúfusová.
V b˘valom âeskoslovensku odsúdili
NiÏÀanského za vraÏdenie civilistov poãas
druhej svetovej vojny e‰te v roku 1962 na
trest smrti.
Masakrov v obciach Ostr˘ GrúÀ, Kºak,
ProchoÈ, K‰inná ãi Lubina sa podºa súdov
dopustil ako veliteº protipartizánskej jednotky
Edelweiss. Trest minul˘ rok súd formálne
zmenil na doÏivotie, keìÏe na Slovensku bol
po páde komunizmu trest smrti zakázan˘.

V¯ZVA
Pﬁed nûkolika t˘dny si sedla jedna dívka v kinû
na nûco píchajícího na sedadle. KdyÏ vstala,
aby zjistila, co to bylo, na‰la zapíchnutou jehlu
do sedadla, na které byl pﬁipevnûn vzkaz:
“Právû jsi byl(a) nakaÏen HIV”. Kontrolní
stﬁedisko chorob zaznamenalo v poslední dobû
mnoho podobn˘ch pﬁípadu v mnoha dal‰ích
mûstech, hlavnû v Praze. V‰echny testované
jehly byly HIV pozitivní nebo obsahovaly
zhoubn˘ typ Ïloutenky. Stﬁedisko taktéÏ udává,
Ïe takovéto jehly byly nalezeny i na veﬁejn˘ch
bankomatech a hlavnû v dopravních
prostﬁedcích MHD. Je více neÏ
pravdûpodobné, Ïe jehly nastrkávají HIV
nakaÏení narkomani.
Îádáme kaÏdého, aby byl v takov˘ch pﬁípadech
obezﬁetn˘. Mûli byste si pozornû prohlédnout
kaÏdé veﬁejné sedadlo, Ïidli s nejvût‰í
opatrností. Starostliv˘ vizuální pohled by mûl
staãit.
ZároveÀ vás Ïádáme, abyste tuto zprávu podali
co nejvy‰‰ímu poãtu va‰ich blízk˘ch, pﬁátel i
znám˘ch, které tak upozorníte na toto
nebezpeãí.
Je to velmi dÛleÏité! MÛÏete zachránit Ïivot
jen tím,Ïe ode‰lete tuto zprávu dále.
Prosím, vûnujte pár sekund va‰eho ãasu na
odeslání tohoto odkazu pﬁátelÛm a znám˘m,
ale i sousedÛm a kolegÛm v práci.
Dûkujeme
MUDr. Eva Bendová
ing. Vladislav Vlasák
Magistrát mûsta Olomouce

V Nemecku naopak Krajinsk˘ súd v
Mníchove pod vedením sudcu Manfreda
Götzla koncom decembra 2005 NiÏÀanského
spod obÏaloby oslobodil a proces v b˘valom
komunistickom âeskoslovensku spochybnil podºa súdu totiÏ mohol byÈ zmanipulovan˘.
B˘val˘ veliteº Edelweissu, ktor˘ má dnes
takmer 90 rokov, dostal nemecké obãianstvo
v roku 1996.
***

Slota je chor˘
Bratislava-sme-tasr-Predseda
Slovenskej národnej strany Ján Slota
nepri‰iel na rokovanie koaliãnej rady,
ktoré sa koná na Úrade vlády SR v
Bratislave. Jeho neprítomnosÈ odôvodnila
premiérova hovorkyÀa Silvia Glendová
zdravotn˘mi problémami.
***

Za pÛl století ubylo pût
miliónÛ vûﬁících
Praha-právo/Jiﬁí VavroÀ-âesko patﬁí k
nejateistiãtûj‰ím zemím Evropy. Poãet
vûﬁících se za pÛl století sníÏil o pût
miliónÛ osob.
V roce 1950 bylo podle âeského
statistického úﬁadu v republice 8,3 miliónu
osob, které se hlásily k nûkteré z církví. V
roce 2001 se podle posledních v˘sledkÛ
sãítání lidu poãet vûﬁících sníÏil na 3,3
miliónu osob.
Bez vyznání bylo témûﬁ 60 procent
obyvatel - tedy kolem ‰esti miliónÛ - a
tento trend pokraãuje. Sociologové a
politologové ale ﬁíkají, Ïe statistická ãísla
nevypovídají o skuteãném stavu religiozity
a vlivu církví na chod spoleãnosti.
„Vliv církví na veﬁejn˘, politick˘ i obãansk˘
Ïivot roste,“ potvrzuje Zdenûk Ne‰por,
autor sociologické studie Souãasná ãeská
religiozita.
Napomohl k tomu podíl církví na pádu
komunismu, ukonãení státem ﬁízené
ateizace spoleãnosti, aktivní politika
ﬁímskokatolické církve i zklamání ãásti
veﬁejnosti z pﬁíli‰né materializace Ïivota
a politiky.
Z celkového poãtu 3,3 miliónu osob
hlásících se k nûjaké církvi se jich nejvíce
pﬁihlásilo k ﬁímskokatolické - 2,7 miliónu,
tedy více neÏ ãtvrtina obyvatel.

satellite

Více neÏ 117 tisíc lidí se hlásilo k
âeskobratrské evangelické církvi, k Církvi
ãeskoslovenské husitské sto tisíc lidí, k
pravoslaví se pﬁihlásilo 23 tisíc lidí, k
SvûdkÛm Jehovov˘m ale rovnûÏ nûco
pﬁes 23 tisíc osob. Vûﬁících Ïen je více
neÏ vûﬁících muÏÛ, nejvíce vûﬁících se
rekrutuje z osob od 50 let v˘‰e.
Podle statistikÛ je to logické, protoÏe se
jedná o lidi, které je‰tû zasáhla
náboÏenská v˘chova ve ‰kolách. Mlad‰í
roãníky pro‰ly ãtyﬁicetiletou cílevûdomou
ateistickou propagandou a v˘chovou.
Vûﬁící také uzavírají manÏelství ménû
ãastûji - opût podle statistiky - neÏ osoby
bez vyznání. Vûﬁící se v‰ak ménû
rozvádûjí, coÏ lze pﬁiãíst vût‰í
odpovûdnosti ke sÀatku.
Více lidí aktivnû praktikujících náboÏenství
najdeme na vesnici a na Moravû, nejvíce
osob bez vyznání se soustﬁeìuje na
severu âech v Ústeckém, Libereckém a
v Karlovarském kraji. Statistici to pﬁisuzují
faktu, Ïe zdej‰í obyvatelstvo pﬁi‰lo do
tohoto prostoru po odsunut˘ch Nûmcích
a nena‰lo moÏnost vytvoﬁit nové
náboÏenské tradice.
„NáboÏenství si opût na‰lo cestu do
veﬁejné sféry a hraje v nûm stále
v˘znamnûj‰í roli,“ potvrzuje Ne‰por ve
studii. Podílí se na tom i velk˘ podíl
náboÏensk˘ch a církevních organizací
vûnujících se charitû, zdravotní péãi,
‰kolství. Témata, která do politiky vná‰ejí,
vÏdy vyprovokují diskusi, která se stává
ale i propagací názorÛ a postojÛ blízk˘ch
církvi.
***
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Raliable Painters
and Decoraters Ltd.
hledá
malíﬁe/lak˘rníka
pro práci venku na pﬁedmûstí.
Zájemci volejte od pondûlí do
pátku mezi 7 a 17 hodinou:

905/814-8629.
1707-10

Hledám paní na peãení
do restaurace!
Volejte David:
416/844-4962.
1705-8

Dr. Timea BelejRak, MD, FRCSC
www.lifequestivf.com
Specialista
na léãení neplodnosti
(umûlé oplodnûní).

Noví pacienti jsou vítáni!
655 Bay Street. 18th Floor,
Toronto, Ontario

Tel.: 416/217-3945
Fax: 416/217-3046
1702-4,6,8,10

Zemﬁel Ladislav Adamec
Praha-právo-Ve vûku 80 let zemﬁel v
sobotu ve svém praÏském bytû b˘val˘
ãs. premiér a nûkdej‰í komunistick˘
funkcionáﬁ Ladislav Adamec.
Do historie se zapsal jako ‰éf posledního
komunistického kabinetu, kter˘ se
spoluzaslouÏil o klidné pﬁedání moci v
listopadu 1989 Obãanskému fóru.
Udûlal to po kontaktech s reprezentanty
‰edé zóny a opozice navzdory ãásti
vedení KSâ.
***
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Prodam

rodinn˘ domek 5+1
v Ostravû Hrabové v dosahu
MHD a nakupního stﬁediska.
DvoupodlaÏní dÛm (typ ‰umperák), 2x
koupelna 2x sprchov˘ kout a 2xWC
(v‰e novû renovované 2005), garaáÏ,
plynové UT , voda v plastu (2005).

Cena dohodou.

Tel.416-757-9337.
1706-10

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

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA
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Letters
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Je to trapné? Nebo ‰patné?
Ke snídani tuto Bílou Sobotu velikonoãní jsem ãetl v
novinách rozsáhl˘ ãlánek o globálním oteplování;
ironickou kulisou mé ranní siesty byla dubnová vánice,
drnãení oken sm˘kan˘ch severákem a -14°C na
venkovním teplomûru.
Po poledni jsme se se‰li s Mervynem na kafe a bez
prodlení se optal, jestli se pﬁíroda nezbláznila, kdyÏ
jsme v Ontariu mûli zelené Vánoce a bílé Velikonoce?
Nechtûl jsem ze sebe dûlat chytrého na téma, Ïe
ZMùNA JE ÎIVOTABUDIâ; jenom jsem Mervynovi
oznámil, Ïe uÏ minul˘ víkend jsem vyhrabával
pozÛstatky zimy ze zahrady.
„Pﬁíroda má svÛj neprozkouman˘ harmonogram,
mudroval jsem, lidé taky svÛj. Jestli se pﬁíroda pﬁizpÛsobí
na‰im poÏadavkÛm anebo lidé pﬁírodû, to se uvidí.“
Mervyn ãekal, jestli ﬁeknu nûco zajímavého a tak jsem
pokraãoval: „Poplach zvan˘ globální oteplování se mûnil
od jakési skoro-vûdecké debaty v politickou
propagandu. A protoÏe jsme oba v mediální propagandû
vyrÛstali, v politick˘ch Ïvástech jako PORUâÍME
VÉTRU, DE·TI! ãi SE SOVÉTSK¯M SVAZEM NA
VÉâNÉ âASY!, tak jsem dnes na propagandu hákliv˘,
dokonce alergick˘.“
„Hledal jsi definici debaty a propagandy?“ pﬁeru‰il
mne Mervyn.
Nalezl jsem jedin˘ diferencující prvek v tûchto dvou
formách mezilidské komunikace, Ïe totiÏ debata
nekonãí, zatímco propaganda dává mocn˘m jakési
oprávnûní oponenty okﬁikovat, umlãovat a zostuzovat
opaãn˘ názor.
V debatû o globálním oteplování téÏ do‰lo k v˘raznému
posunu k propagandû, Ïe informace nepodloÏené jsou
pravdou a její oponenti jsou bídní nepﬁátelé.
„Je vÛbec nûjaká obrana proti propagandistÛm?“ zase
mne pﬁeru‰il Mervyn.
„Ov‰em, Ïe je, naz˘vá se posmûch propagandû a
propagandistÛm oficiální pravdy; onehdy mne jeden
mladík chtûl pﬁesvûdãit o doléhající klimatické katastrofû,
a namísto, abych mu odporoval proti-argumenty, zaãal
jsem se mu smát. Nejdﬁív jen obliãejem, pak nahlas. On
pak ztrácel svou papírovou jistotu a zv˘‰il hlas.
Nazval mne slep˘m. Sklopil jsem oãi do jídelního
lístku, coÏ ho podráÏdilo je‰tû víc, a nazval mne
omezen˘m a nepﬁístupn˘m vûcné debatû.
Zeptal jsem se, kolik procent proklatého kysliãníku
uhliãitého vyprodukují lidé svou industriální ãinností a
kolik toho vyprodukuje pﬁíroda hnitím a sopkami?
Nevûdûl; ﬁekl jsem, Ïe hnitím a vulkanickou ãinností
se tvoﬁí 98% kysliãníku uhliãitého a ve‰kerou lidskou
energetickou ãinností jenom 2%.

Nevûﬁil; vyjmenoval jsem mu nûkolik autorÛ, které
smetl ‰mahem se stolu.“
„UÏ dávno jsem pﬁestal b˘t znepokojen˘ neznalostí, ãi
útrÏkovou znalostí, která se dá hlásat, ale nedá obhájit
v racionální debatû,“ potvrdil mi Mervyn.
„V opulentním blahobytu není zoufale tﬁeba b˘t znal˘
ãi vzdûlan˘, protoÏe znalost a vzdûlání vyÏaduje úsilí.
Dnes staãí b˘t obãanem vyspûlé spoleãnosti, aby hlupák
nechcípl hladem a zimou.“
„Pche!“ vyplivnul Mervyn nelib˘ zvuk, kter˘m mi dává
najevo co on ví a já nevím, zvuk, kter˘ mne ﬁízne do
tlachavého sebevûdomí jako nÛÏ do prstu.
„Mluvil jsi o propagandû globálního oteplování a
sklouzává‰ do sociálních tlachu,“ brzdil mne Mervyn.
„Otázka je, proã se ta propaganda dûlá a my ji Ïereme?“
„K odlákání masové pozornosti od rostoucí a hrozivé
kalamity globálního terorismu, radikalismu a islamofa‰ismu?“ odpovûdûl jsem na otázku protiotázkou.
„Ov‰em!“ zajásal Mervyn, „liberální socialisté nás
lákají k neﬁe‰itelné zmûnû klimatu, protoÏe si nevûdí
poradit s globálním terorem; copak to nevidí‰?“
„Vidím,“ ﬁekl jsem. „A stydím se za malost Velké
Británie jako nikdy dﬁíve...“
„Malost Velké Británie? Tos ﬁekl hezky!“ pochválil
mne Mervyn, ale malost britské reakce na pohanu
patnácti britsk˘ch námoﬁníkÛ je jen jeden prvek celé té
hanby. Kam se schovalo OSN, co ﬁekla Evropská Unie,
jak se zachovalo NATO? Britové vedení ochablou
Labour party se podûlali jako pﬁed sedmdesáti léty v
Mnichovû, kdy Chamberlain s Daladierem pﬁipsali
âeskoslovensko Hitlerovi. Winston Churchill tehdy ﬁekl
liberálÛm po Mnichovû tuto vûtu v parlamentu: „Volili
jste mezi hanbou a válkou; zvolili jste hanbu a dostaneme
válku!“
Mervyn je krásn˘, kdyÏ se Ïhaví, ale tentokrát mne
docela vydûsil: „To si myslí‰?“
„To vím,“ ﬁekl Mervyn, protoÏe dnes ten iránsk˘ fanatik
rozeznal, Ïe Británie je slabá, OSN je bezzubé, Evropská
Unie obchoduje s válkou a NATO je bojácné.“
„Tak dost,“ okﬁiknul jsem Mervyna, „mluví‰ jako nûjak˘
váleãn˘ ‰tváã.“
„Hahaha!“ smál se mi Mervyn a tím mi pﬁipomnûl, o
ãem jsem ho pouãoval dﬁíve.
Mervyn je pÛvodem Brit; narodil se v Coventry v roce
1942, do Kanady pﬁi‰el v 1979 hledat práci a teprve v
pﬁedminulém roce si zaÏádal o kanadské státní
obãanství. Îádost si podal po náv‰tûvû rodné Británie,
a kdyÏ jsem se ho ptal, proã najednou po pûtadvaceti
letech, ﬁekl mi, Ïe úpadek v Anglii je tak do oãí bijící, Ïe
se v svém srdci se svou rodnou hroudou roze‰el a chce
b˘t zbytek Ïivota Kanaìanem.
Ross Firla - Sudbury
***

DĚTSKÝ TÁBOR HOSTÝN existuje již 53
let. Nachází se 80 km na SV od Montrealu na
pozemku 10ha v lesích Laurentinského pohoří. Tábor
vlastní pláž na jezeře Lafond, která je vzdálena pouze
10 minut pěšky. Letošní dětský tábor pro děti od 6 do
15 let bude mít opět jeden tří týdenní turnus, a to od 8.
do 28. července. Cena pobytu za první dítě je 275$/1
týden, 550$/2 týdny a 740$/3 týdny. Za každé další dítě
ze stejné rodiny je sleva 10%. Při platbě do 1. května
2007 se poskytuje další sleva 5%. Sociálně slabé
případy se řeší individuálně. Členové Asociace Hostýn
mají dodatečnou slevu 25$ na jedno dítě. Členský příspěvek je pouhých 20$/rok.
Přihláška do tábora a další informace jsou na internetu: www.hostyn.org (omlouváme
se, že se soubor předělává). Kontakt: Josef Maxant, Tel. 450-465-4844, Fax: 450-9234159, E-mail: health.vifad@sympatico.ca a Viera Šebenová, Tel. 514-385-5153, Email: vseben@hotmail.com, Hledáme webmastera-dobrovolníka, dále placené
kuchařky a vedoucí k dětem, (či výměna za pobyt dětí). Formulář na práci, je také na
internetu. Výhody pro děti: kvalitní program, dobré jídlo a levné poplatky. Do
tábora přijímáme i děti, které nemluví ani česky, ani slovensky. Ať si děti přivedou
svoje kamarády či kamarádky. Tradiční pouť bude letos 12. srpna. Během dětského
tábora je tábor uzavřen pro veřejnost. Před dětským táborem a po něm je tábor otevřen
pro rodinné dovolené. Členové A.H. mají slevu při pobytu v chatičkách (6 $/osobu na
den a děti do 12 let zdarma). Elektřina na vaření a sprchy s teplou vodou jsou v ceně.
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Josef Lnûniãka: Z havíﬁské ‰atny
Jako skaut, jehoÏ organizaci po „únorovém vítûzství
pracujícího lidu” komunisté zakázali pod pﬁísn˘mi tresty,
jsem si „odnesl” od státního soudu 20 rokÛ.
Po nûkolika letech jsem byl eskortován do uhelného
revíru. Zapadli jsme mezi civilní zamûstnance, s nimiÏ
jsme v podzemí pracovali. Po nûkolika letech jsem
zÛstal v dolech jako civilní zamûstnanec. Celkem jsem
nechal na Tmavém dole 11 rokÛ Ïivota.
Jednou poslouchám v ‰atnû, jak mlad˘ horník pouãuje
starého horníka, kter˘ má jít asi za rok do dÛchodu, o
astronautice a o událostech v kosmu, ke kter˘m dojde
v nedaleké dobû. Star˘ poslouchá jen tak na pÛl ucha,
nevûﬁícnû kroutí hlavou. NemÛÏe vûﬁit tomu, co mu
mlad˘ havíﬁ barvitû líãí.
„Jen poãkejte, budete se velice divit, co se zanedlouho
stane. Mladí lidé budou létat tﬁeba na svatební cestu aÏ
na Mars. V raketoplánu, samozﬁejmû. Je to dálka, ale
pﬁedstavte si, vy budete na Zemi a vá‰ syn na Marsu.
On vám dá ráno, aÏ budete vstávat, rádiem Dobr˘tro a
vy to moÏná na Zemi usly‰íte za dvacet let. Není to
zajímavé?“
„V‰echno je moÏné,“ souhlasil star˘ havíﬁ a s klidem
se strojil dál. „Tak, tak,“ pochvaluje si mlad˘ havíﬁ
povzbuzen souhlasem. „Pﬁedstavte si, aÏ se na Marsu
v dolech pustí nové stroje a budou pracovat bez dotyku
lidské ruky. V‰echno bude ﬁízeno na dálku. Havíﬁ bude
vûdcem! Budou zhotoveny takové kombajny, Ïe stroj
bude na jedné stranû rubat ve sluji uhlí a na druhé
stranû z nûj polezou hotové brikety.“
„V‰echno je moÏné,“ opût klidnû souhlasí star‰í.
„Nojo, ale to, otãe, není v‰echno. Pﬁedstavte si ty
pﬁírodní zdroje. Napﬁíklad elektﬁina, tou se nebude
muset vÛbec ‰etﬁit. Z Marsu na Zem povedou ohromnû
silné kabely s elektﬁinou. A benzin? Ten k nám na Zem
poteãe ‰irok˘mi naftovody. Bude stát dvacet haléﬁÛ
litr…“
„No jo, to je v‰echno pûkné,“ vpadne mu do ﬁeãi star˘.
„Je tu ale jeden problém!“
„Jak˘pak problém, otãe? V‰echno vyﬁe‰íme!“ sebejistû
tvrdí mlad˘. „On je totiÏ ten Mars jednou od Zemû
daleko a jednou blízko, jak ty naftovody nastavíte nebo
zase zkrátíte?“ zvûdavû se zeptal star˘.
Mlad˘ se podrbal za u‰ima a radûji se ztratil k ‰achtû.
Byl s celou svou budoucností na Marsu v koncích.
Z knihy: Úlomky ÏivotÛ, Ateliér Zlín
Oti‰tûno s vûdomím autora
***

âesk˘ ACAT informuj

VáÏení ãlenové a pﬁíznivci hnutí ACAT,
dal‰í dopis, kter˘ Vám nabízíme k podpisování a jako námût
pro pﬁímluvné modlitby, je adresován prezidentovi
Stﬁedoafrické republiky do jeho sídla v Bangui. T˘ká se
násilí v zemi, kde politická nestabilita po nûkolik let vedla k
tomu, Ïe docházelo k vzájemnému vraÏdûní mezi pﬁíslu‰níky
soupeﬁících jednotek i k vraÏdám civilistÛ.
Obsah dopisu v ãe‰tinû:
Pane prezidente, v roce 2006 pﬁedloÏila Stﬁedoafrická
republika Komisi pro lidská práva OSN zprávu, jeÏ budila
dojem, Ïe by mohlo dojít k v˘raznému zlep‰ování situace.
Byl jsem v‰ak prostﬁednictvím Mezinárodní federace ACAT,
která má poradní statut v OSN a v Africké komisi pro lidská
práva, informován o tom, Ïe ve Stﬁedoafrické republice
nadále trvá beztrestnost pro pachatele muãení a krutého,
nelidského a poniÏujícího zacházení s civilním obyvatelstvem,
k nûmuÏ do‰lo v dobû posledního státního pﬁevratu v letech
2002-2003. Obûti se nedoãkaly Ïádné kompenzace, ba
dokonce ani toho, Ïe by bylo veﬁejnû konstatováno, co na
nich bylo spácháno.
Îádám Vás,
* abyste se zasadil o to, aby byly pﬁípady poru‰ování lidsk˘ch
práv vy‰etﬁeny a aby z vy‰etﬁování nebyli vyjímáni úﬁedníci
a pﬁíslu‰níci ozbrojen˘ch sil,
* abyste zajistil, Ïe obûti váÏného poru‰ování lidsk˘ch práv
budou mít moÏnost dovolání a bude se jednat o jejich
od‰kodnûní,
* abyste inicioval veﬁejn˘ dialog, kter˘ by smûﬁoval ke
zji‰tûní pravdy a k usmíﬁení.
Dopis je velmi zdvoﬁil˘. AÈ uÏ jej podepsan˘ ode‰lete na na‰i
adresu, nebo pﬁímo do Stﬁedoafrické republiky, za ãesk˘
ACAT Vám dûkuji.
S pozdravem Monika Îárská
ACAT, ·kolní 1, 252 67 Tuchomûﬁice, tel: 220 199 441,
mail: acat@centrum.cz
***
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Jak daleko je Vancouver od Amsterodamu?
Pokud by otázka byla geografická, pak
odpovûì je: 4,804 mil (vzdu‰nou ãárou),
tedy 8,782 kilometrÛ. To si dneska mÛÏe
kaÏd˘ zjistit velice snadno.
Já mám ale na mysli ponûkud jinou
vzdálenost. Imaginární a nedefinovatelnou, sociologicky spoleãenskou.
Pﬁesto ale, pokud by se mûla s plynutím
ãasu krátit, v˘znamnou.
Impulsem k sepsání tûchto ﬁádkÛ je mi
kniha Infidel, jejíÏ autorkou je inteligentní
Ïena narozená v Somálsku. Zajímav˘ je
nejen její Ïivot, osud, ale i názory a
zku‰enosti.
Jmenuje se Ayaan Hirsi Ali. Infidel je její
druhou knihou. Je to ãtení nesmírnû
poutavé, pouãné, napsané srozumitelnû
a dovolím si ﬁíci, Ïe nikterak nepozb˘vá
vûrohodnosti. Informuje ãtenáﬁe o Africe
nikoli z hlediska pﬁípadné turistiky,
pﬁírodních krás, nabídkách safari. Je o
islámu, o bídû Afriky a dÛvodech, které k
ní z nejedné pﬁíãiny vedou. Je to osobní
svûdectví osoby, která díky pﬁízni osudu
navzdory v‰emu typicky neblahému, co
africkou Ïenu bûÏnû potkává a díky své
inteligenci a odvaze nakonec se ocitla v
podmínkách, kdy mohla vydat své smutné
svûdectví a dle mého názoru závaÏné
svûdectví.
Kdyby jen polovina napsaného byla
pravda a já nemám dÛvod pochybovat o
tom, Ïe pravdou je v‰e, co autorka
napsala, je to ãtení hodné zamy‰lení a
ãtení do znaãné míry varujících.
Autorka narozená v Somálsku v roce
1969 proÏila ãást svého mládí i v Ethiopii
a Saudské Arábii. Narodila se rodiãÛm
pﬁísnû islámské víry. Jak vyrÛstala, stále
silnûji si uvûdomovala v‰e stﬁedovûké a
barbarské, co Prorok Mohamed pﬁikazuje
sv˘m vûﬁícím. Ani ona coby malá holãiãka
neu‰la oné neblahé operaci a znetvoﬁení
(excision) a stala se dennodenní svûdkyní
krutostí, jak˘ch se ve jménu Alláha
dopou‰tûjí muslim‰tí muÏové na Ïenách,
stejnû jako dcerách ve smyslu
dohazovan˘ch manÏelství, proti jak˘m
dcerka mnohdy velmi mladá nemá
odvolání, pokud nechce b˘t prokleta svou
poãetnou rodinou.
Chci se zmínit o závûreãné ãásti knihy,
kdy autorka, aby unikla dohozenému
manÏelství se vzdálen˘m pﬁíbuzn˘m,
Ïijícím v Kanadû, ocitla se nakonec v
Holandsku, kde poÏádala o asyl. Aã o
sv˘ch dÛvodech k nûmu nevypovûdûla
pravdu (jak v knize pﬁiznává) byl jí status
uprchlíka povolen a ona se stalo jednou
z nespoãtu osob afrického pÛvodu a
islámské víry, které Holandsko pﬁijalo s
otevﬁenou náruãí.
Velmi rychle si uvûdomuje rozdíl
podmínek Ïivota v západní zemi
(Holandsku) a zemi svého pÛvodu, stejnû
jako jin˘ch zemí africk˘ch nebo arabsk˘ch
(Saudská Arábie), hlavnû tedy ono
neuvûﬁitelnû bezprávné postavení Ïen,
onu pﬁipomínku stﬁedovûku, kter˘ v
dÛsledku Mohamedova uãení v
muslimsk˘ch spoleãenstvích je stále
zakoﬁenûn˘. Îasne nad vlídností
holandsk˘ch autorit, nad poﬁádkem, kter˘
je v zemi bûÏn˘, nad tím, jak v podstatû
v‰e funguje, zatímco v zemi jejího pÛvodu
nefunguje dodnes doãista nic. A kde
nenávist je bûÏn˘m jevem. Její dosud
trvající víra je den co den zpochybÀována,
aÏ autorka se svého Alláha v podstatû
zﬁíká. V Holandku za pomoci statní
podpory vystuduje a stává se bojovnicí
za práva Ïen a v samé podstatû za osvûtu
islámu, za zbavení jeho nejvût‰ích

krutostí, jeÏ dosud jsou praktikovány.
Posléze se stává ãlenkou parlamentu.
Nechci zabírat pﬁíli‰ místa tak cenného
pro tento list a tak budu co nejstruãnûj‰í.
Zmíním se o poslední ãásti knihy,
událostech, které jsou moÏná ãtenáﬁi
známy.
Autorka knihy napsala scénáﬁ k
dokumentu, kter˘ pojednával o tom, co je
v samé podstatû stﬁedovûkého na
fundamentálním islámu, kter˘ si i ti, co si
uÏivuji dobrodiní holandské vlády,
nepﬁestávají uctívat a dle nûho Ïít. Její
scénáﬁ zpracoval do krátkého dokumentu
filmaﬁ Theo van Gogh. Nedlouho po
promítnutí filmu byl brutálnû zavraÏdûn
muslimem M. Bouyrim z Maroka. Na jeho
hrudi bylo jedno ze tﬁí jmen autorky knihy.
A tu nastala neuvûﬁitelná ‰aráda její
ochrany (neboÈ v dobû vraÏdy byly jiÏ
ãlenkou holandského parlamentu). Îe
se ocitla v nebezpeãí o tom není
sebemen‰í pochyby.
Já si ale uvûdomil onu smutnou
neblahost situace, k níÏ blahovÛle a
dobrodiní HolanìanÛ poskytlo úrodnou
pÛdu. Îena, která se rozhodla bojovat za
podmínky pro africké a muslimské Ïeny,
jaké bûÏnû mají Ïeny na Západû, ocitla
se v nebezpeãí Ïivota. Její ochrana stála
holandské daÀové poplatníky pûknou
sumu euro mûny. Ale ono vlastnû nejde
o peníze, ale nûco mnohem závaÏnûj‰ího.
Nakonec odcestovala do USA, kde
pﬁijala nabídku od American Enterprise
Institute ve Washingtonu.
Po vraÏdû van Gogha a díky její
spolupráci s ním na dokumentárním filmu,
obrátila se k ní pozornost a nakonec
vy‰lo najevo i to, Ïe lhala imigraãním
úﬁedníkÛm. Ale to je neÏ jeden z paradoxÛ
na‰í doby. Ano, valná vût‰ina uteãencÛ
do Holandska (a dal‰ích vlídn˘ch zemí) z
Afriky nebo Stﬁedního v˘chodu,
úﬁedníkÛm lÏe. A úﬁedníci to berou jako
cejni ãerva. Ale kaÏdá mince má dvû
strany, dalo by se ﬁíci ... a díky tomu
mohla teì Hirsi Ali vydat svoje svûdectví.
Pro ty, kdo Ïijí v anarchii a obãanské
válce, jak je tomu v Somálsku, zemi
mého narození, smrt je v‰ude, pí‰e v
závûru své knihy. .
KdyÏ jsem pﬁijela vlakem do
Amsterodamu pﬁed tﬁinácti lety, brala jsem
‰anci Ïít ve svobodû, mimo pouta nûkoho,
kterého jsem si pro Ïivot nevybrala, a kde
i moje mysl mÛÏe b˘t svobodná.
V Saudské Arábii kaÏd˘ dech, kaÏd˘
ná‰ krok, byl poznamenán buì ãistotou
nebo hﬁíchem a strachem. Ona
domnûnka o mírové toleranci Islámu
nemÛÏe b˘t interpretována bez ohledu
na realitu: usekávání rukou, kamenování
a otroctví Ïen, pﬁesnû jak o tom rozhodl
Prorok pﬁed stoletími.
Vymûnila jsem svût víry za svût rozumu
- svût dívãí obﬁízky a nuceného manÏelství
za svût sexuální emancipace, pí‰e Hirsi
Ali.
KdyÏ lidé ﬁíkají, Ïe hodnoty islámu jsou
soucit, tolerance a svoboda, napadne
mû, Ïe jsem uvidûla realitu, skuteãnou
kulturu a vládu a vidûla, Ïe tomu tak není.
Lidé na západû vûﬁí tûmto tvrzením, neboÈ
nemûli moÏnost zkoumat víru nebo
kulturu minorit pﬁíli‰ kriticky v obavách,
Ïe budou naﬁãeni z rasismu. Jsou
fascinováni tím, Ïe já se nebojím to uãinit.
Sestra Aziza mû varovala pﬁed
dekadencí Západu: je korumpovan˘,
prostopá‰n˘, zvrhl˘, penûz dychtiv˘. Ale
dle mého názoru, mnohem vût‰í morální
korupce existuje v zemích islámu.
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Nová píseÀ

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

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

SLOVAKOTOUR
Jarní a letní v˘prodej!
Evropa ãeká!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!
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
V posledních padesáti letech muslimsk˘
svût byl katapultován do moderní doby.
Od mojí babiãky ke mû je to cesta dlouhá
jen dvû generace, ale realita té cesty je
tisíciletá. I dnes, pﬁejedete-li hranice
Somálska, ocitnete se o tisíc let nazpût v
minulosti.
Tolik autorka Ali. Proã ale ta zmínka o
Vancouveru?
ProtoÏe zpÛsob, jak˘m se pûstuje a
propaguje dnes multikulturalismus tﬁeba
právû v Holandsku, zbaven˘ logiky,
moudrosti, prozíravosti a pln˘
neuvûﬁiteln˘ch ústupkÛ mnoha západní
kultuﬁe cizích poÏadavkÛ imigrantÛ, není
v karanténû tak, aby se jeho negativní
aspekty neroz‰íﬁily i do ostatních
západních zemí.

Kdo dobﬁe pﬁeãte zmínûnou knihu, dozví
se, Ïe ona bída africk˘ch zemí má i jin˘
pÛvod, neÏ jak se to dnes povídá. Staãí
pﬁipomenout, Ïe mnohé africké zemû za
kolonialismu mûly vy‰‰í Ïivotní úroveÀ
neÏ mají dnes, v dobû samostatnosti.
Vûru je velmi zásluÏné ba nutné, podívat
se na pravdivé skuteãnosti stejn˘m
zpÛsobem, jak to uãinila A. H. Ali se své
knize.
Zatím Vancouver snad zdaleka není
Amsterodam.
Ale mÛÏe b˘t. Kdy? Nevím. Nejsem
jasnovidec.
A jen doufám, Ïe se jím, v
multikulturálním smyslu, nestane nikdy.
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Ing. Miroslav Princ, MBA
Retirement & Estate planning
• RRSP a investiãní fondy
• Îivotní a jiné poji‰tûní
• DaÀové v˘hody pro podnikatele
• Bezplatné konzultace

Freedom 55 Financial
divize London Life Insurance Company
Mississauga, ON

Tel. 905-276-1177 ext. 586
miroslav.princ@freedom55financial.com
www.freedom55financial.com

Hotel Questenberk, Úvoz 15, 110 00 Praha - 1 Hradãany, tel.: 220 407 600
Provozovatel: D.A.M.O. s.r.o., K vinicím 386. 160 00 Praha 6
Zapsáno v obchodním rejstﬁíku, vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze oddíl C,
vloÏka 20351
IâO 49 24 25 12 DIâ 006- 49 24 25 12

Kam v Praze?
Hotel Questenberk - v budovû z dob vlády Rudolfa II. (1610 ), kter˘ se
nachází mezi Strahovsk˘m Klá‰terem a Loretánsk˘m námûstím - 500 m od
PraÏského Hradu Vás srdeãnû zve ke strávení pﬁíjemn˘ch chvil ve ”staré
vlasti ” .
Nabízíme komfort spojen˘ s neopakovateln˘m v˘hledem na panorama
praÏsk˘ch památek z hotelov˘ch pokojÛ - za pﬁijatelné ceny.
Hotel Questenberk vznikl po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2003 v budovû,
kterou nechal postavit první praÏsk˘ Opat Kaspar Questenberk..
PROTECTUI PAUPERUM - BLIÎNÍM KU PROSPùCHU - to byl jeho
zámûr a v dne‰ní uspûchané dobû se i my snaÏíme naplÀovat jeho my‰lenky,
slouÏit jako oáza klidu pro krajany, kteﬁí se rádi vracejí ke sv˘m koﬁenÛm....
Nabízíme Vám 30 pokojÛ, vybaven˘ch rustikálním dﬁevûn˘m nábytkem,
vybaven˘ch ve standardu 4*. V‰echny pokoje jsou vybaveny kouﬁov˘m a
poÏárním detektorem. Nekuﬁácké pokoje a pokoje pro alergiky jsou
samozﬁejmostí.
Dal‰í informace získáte na na‰ich stránkách : www.questenberk.cz
Pi‰te, volejte ! hotel@questenberk.cz, nebo 011-420 220 407 600,
GSM : 011-420 605 243 235.
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KOSMICK¯ CYKLISTA
Tento pﬁíbûh vznikl, kdyÏ jsem byl prvním rokem v Kanadû. Tedy v létû roku 1981. Snad nûkdy
spatﬁí svûtlo svûta v kniÏní podobû. Toto je 3. pokraãování.

XXVI
Rozlouãil jsem se s Petrem a s Hariet.
Vy‰el jsem na dálnici, která vedla do
Jacksonvillu. Pomalu jsem se z rampy
pﬁestûhoval k dálnici. A pak uÏ jsem
stopoval na dálnici. Poﬁád nic. Vzpomnûl
jsem si na Ontario v zimû. Ale tady nic. A
pak najednou zastavil náklaìák a byl
tam ãernoch. Bylo v tom nûco
symbolického. Vyrazil jsem na svoji cestu
napﬁíã Spojen˘mi státy.
XXVII
Naposled jsen ‰el na Slavii. Hráli proti
Zbrojovce. Synové svûtla. Nic ne‰lo a
tolik jsem si pﬁál, aby vyhráli a pak pﬁi‰la
ta branka. Rána Petra Herdy z hranice
‰estnáctky 12 minut pﬁed koncem. A
skonãilo to 1:0 jako v dobách nejvût‰í
slávy.
XXVIII
KdyÏ uÏ bylo jisto, Ïe se nebesk˘ cyklista
nevrátí na zem, zaãla ta podivná
komunikace mezi hvûzdou a tûmi, kteﬁí ji
pozorují. Zaãli se ho ptát, jak to tam
vypadá. A on jim nemohl odpovûdût: „Je
to nuda, poﬁád ‰lapat.“ Nemohl jim ﬁíci:
„Nemám vodu,“ protoÏe oni mu stejnak
nemohli pomoct. Byl jim vdûãn˘ za jejich
ptaní a proto se díval kolem sebe. Díval
se do zpûtného zrcátka, ale zemû jiÏ byla
pﬁíli‰ vzdálená. A stále víc si uvûdomoval,
Ïe jeho jedinou ‰ancí je hovoﬁit s tûmi,
kteﬁí zÛstali na Zemi, a kteﬁí ho stále
hledají na obloze pﬁi jeho nebeské pouti.
Vûdûl, Ïe chce dosáhnout toho, aÏ jednou
zhasne jako docela malá hvûzda, aby to
lidé zpozorovali a pocítili nûco jako
smutek, Ïe se nedoví, co je dál. Co je
zatím. V ten okamÏik bude mít pocit, Ïe
se dostal k okraji nesmrtelnosti nebo
lépe ﬁeãeno jedineãnosti, protoÏe Ïádná
jiná hvûzda nedovede vypovûdût, co je
tam na konci, protoÏe létá po své
pravidelné dráze a jiní astronauti vyletí a
zase se vrátí na Zem jako ti, co spatﬁili z
veliké dálky Popocatepetl.
XXIX
Cesta Moravou pokraãovala zastávkou
u Honzy. Pﬁi‰el mnû otevﬁít malej
chlapeãek. Z dÛvûrn˘ch informací mnû

bylo sdûleno, Ïe Honza kromû
vyÏenûn˘ch dûtí nic nemá a tak jsem se
podivil, Ïe ten jejich SváÈa nevyrostl. „To
není SváÈa, ale Honzíãek,“ byla odpovûd
hrdé matky. Nûjak jsem zapomnûl, Ïe
jsme se nevidûli uÏ ‰est let. Trapas. Tak
tohle je Rafaj. Jan Rafaj, muÏ, kter˘ odvedl
kus dokonalé práce. A v okamÏiku, kdy
byl na vrcholu odchází do ústraní starat
se o tﬁi sirotky. âlovûk, z kterého po boji
vyzaﬁuje mír. Není v nûm Ïluãovitosti jako
v mnoh˘ch, kteﬁí po boji ode‰li do vnûj‰ího
exilu. Kolikrát, kdyÏ pﬁem˘‰lím, kter˘ z
lidí mne poznamenal nejvíce dospívám k
závûru, Ïe to byl právû on. Komicky
‰ermující muÏ, kterému vûãnû padaly
br˘le z nosu, protoÏe mu na nich chybûla
jedna hokejka. Tento teolog, kter˘ místo
Martin Luther-King ﬁíkal Martin KingLuther nebo zkrácenû jen King-Luther.
Nikdy se nenauãil spisovnû ãesky, vÏdy
hovoﬁil podivn˘m hanáck˘m dialektem a
pﬁesto, mám-li nazvat tu dobu po nûkom,
tak poãátek sedmdesát˘ch let byla éra
Jana Rafaje, muÏe, kter˘ nikdy nevstoupí
do dûjin. „BoÏe, jaké píãoviny dûjiny z té
doby zachytí. Jak˘ je to ‰ílen˘ podvod.
Zrovna dostal nûkde fla‰ku dÏinu a jelikoÏ
nepije, jako ﬁádn˘ adventista, odvezl mne
100 km a strãil mnû ji do ta‰ky. Ve Vsetínû
mnû zastavilo auto. Zeptal jsem se zcela
nevinnû: „Jedete do Vizovic?“
Odpovûdûli: „Nejedeme!“ a odvezli mne
na fízlárnu. Tam jsem jim vysvûtlil, Ïe zde
sháním chlast, ãehoÏ dÛkazem byla ta
fla‰ka od Honzy a Ïe jedu do Kanady.
„Tam je svoboda,“ ﬁekli posmû‰nû. A já
jim vysvûtlil, Ïe budu moct stát aspoÀ u
silnice, kde se mi zachce. Zakejvali hlavou
a udûlali nezbytnou osobní prohlídku pﬁed
tím, neÏ mne pustili. KdyÏ jsem dorazil na
v˘padovku, potkal jsem Pavla, kter˘ jel
opaãn˘m smûrem a tak byl splnûn
severomoravsk˘ okruh, aÏ na Petra, kter˘
byl moc z ruky. Cestou zpátky jsem
projíÏdûl okresem KromûﬁíÏ, kde neberou
stopaﬁe podobnû jako v Nebrasce. A
nejen v tom je úrodná Haná podobná
tomuto zemûdûlskému státu.
XXX
PoblíÏ mûsta Ogallala v Nebrasce jsem
se ráno nasnídal a vy‰el jsem na silnici.
KdyÏ mne do pÛlhodiny nic nevzalo, tak
jsem upravil stanovi‰tû. Po hodinû jsem
si pustil rádio. Po dvou hodinách jsem
sáhnul na dno svého stopaﬁského umûní.
Po pûti hodinách jsem mûl pocit, Ïe by
mne uÏ nûco mûlo vzít a Ïe se nebude
opakovat 6 hodin 30 minut z Avignonu ze
‰edesátého osmého. A skuteãnû se
objevilo auto, které mûlo zastavit. Ale
zároveÀ se objevil stopaﬁ, kter˘ si stoupnul
pﬁede mne. Tak jsem na to zÛstal ãumût,
jak ho odváÏí. A tak byl francouzsk˘
rekord pﬁekonán. Pak se objevil dal‰í
stopaﬁ a tvrdil mi, Ïe je tu od vãera. V ten
moment jsem mu to vûﬁil, aãkoliv jsem ho
pﬁed tím nikde nevidûl. Tak jsem ho nechal
pﬁed sebou. Po dal‰ích dvou hodinách
stopaﬁ odjel. Po devíti hodinách jsem
vyrazil podél dálnice. KdyÏ jsem u‰el dvû
míle, dostal jsem tiket, protoÏe jedin˘,
kdo mnû zastavil, bylo policejní auto.
Tiket, co by písemné varování a policajt
mi ﬁekl, aÈ se vrátím na rampu. ·el jsem
proti smûru, mával jsem a vztekal jsem
se nad kaÏd˘m autem, které mne minulo.
A najednou jedno zastavilo. Jelo do
Denveru v Coloradu. A já potﬁeboval do
Wyomingu. âili po celodenním stopování
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urazím dvacet kilometrÛ. Byl to mÛj nov˘
rekord v ãekání 10 hodin 26 minut. Na
kﬁiÏovatce dvou dálnic jsem vystoupil a
se mnou je‰tû dva stopaﬁi do Fríska.
Amerika táhne na západ. Vzal jsem svÛj
ruksak a ‰el po dálnici. Minul jsem
rozestavûn˘ úsek a díval se, kde pﬁespím.
Vtom se objevil Chevrolet a zaskﬁípaly
brzdy:
„Umí‰ ﬁídit?“ Odpovûdûl jsem bez váhání,
Ïe jo a zasedl k volantu. „Do Sacramenta
v Kalifornii!“ „Jistû“ a uÏ jsem to ‰vihal po
dálnici smûrem na divok˘ Západ. Dva
rekordy za den 10 hodin 26 minut a stop
dlouh˘ 1920 kilometrÛ, ãím jsem pﬁekonal
700 km z Finska. To byl pro zmûnu
dvanáct let star˘ rekord.
XXXI
Ve Virginii jsme potkali s Michalem první
stopaﬁku. Blonìatá holka z gymnázia v
New Yorku. Jela do hor ve Virginii. KdyÏ
jsem jí nabídl to slabé americké pivo v
tom úmorném horku, odmítla. Nepije
alkohol. Tak jsem se jí zeptal, jestli kouﬁí.
Zavrtûla hlavou. O kafi taky nechtûla nic
sly‰et. Vyndala atlas rostlin, zkoumala
borovici, pak mi vysvûtlila, Ïe tenhle druh
borovic roste jen zde ve Virginii.
Vystoupila uprostﬁed hor. Chce b˘t t˘den
sama v horách.
XXXII
Vyjel jsem dûlat reparát na Západ. Opût
byl protivítr. Ale tentokrát jsem to pro‰lapal
a vzhÛru do Nejdku. Nejdek byl pro mne
tenkrát nûco jako zde Watson Lake. 24
km od Nejdku na sever je Zlat˘ Kopec a
tam jsem proÏil jednu zimu. V tuto chvíli
vegetuju na Yukonu v lese. Watson Lake
je asi jako z Prahy do Kolína, coÏ je na
kanadské pomûry kousek. Roky mne
trápila otázka, jestli bych vy‰lápl ten kopec
z Nejdku do Abrtam a tak jsme ho s
Pavlem vy‰lápli, ale po kriminále uÏ jsem
nikdy nejezdil tak dobﬁe jako pﬁed ním.
Zlat˘ Kopec byl prázdn˘, jen v jednom
domku byl poslední mohykán. Neznal
jsem ho, byl zde nov˘. Star˘ Battûk byl
nûkde v Jáchymovû v domovû dÛchodcÛ
a jeho syn na Pankráci. AÏ zde v Kanadû
jsem se dovûdûl, Ïe jiÏ umﬁel. Byl to snad
jedin˘ zastánce reálného socialismu,
kter˘ mûl lidskou tváﬁ. A co na to
nejlid‰tûj‰í reáln˘ socialismus?
Odpovûdûl po svém. Nechal jeho syna v
dobû pohﬁbu pûknû za mﬁíÏemi. Pravda i
zde v Kanadû máme lidi, kteﬁí sedí za
vraÏdu poslance, nikoliv za to, Ïe
policajtovi spadla ãepice nebo za to, Ïe
psali dopisy do zahraniãí, ale na pohﬁeb
rodiãÛ je obvykle pustí. Jin˘ kraj, jin˘
mrav. Sjel jsem do Ostrova nad Ohﬁí,
zastavil se u Róma Didy. Zrovna mûl
problémy se svou patnáctiletou
snoubenkou. Ráno jsem vyjel na BoÏí
Dar z druhé strany od Jáchymova. Mûl
jsem pocit, Ïe jsem pﬁipraven na závod
Praha-Karlovy Vary-Praha, kter˘ se
jezdívá v záﬁí.
XXXIII
Dal‰í dvû stopaﬁky byly pochybné star‰í
Ïeny, z nichÏ druhá nás lákala do svého
kvart˘ru, ale zároveÀ zablábolila nûco o
svém muÏi. ¤ekli jsme si, Ïe VirÏíÀáni
jsou divocí muÏi, a Ïe by na nás mohl vzít
také kulovnici a tak jsme radûji pﬁespali v
lese. Zastavili jsme na hranicích Virginie
a Západní Virginie. Bylo to tam dost pusté
a byli jsme dost vysoko v horách, pustili
jsme si krátké vlny a tam se ozvala ve
vysílání pro Ameriku z Prahy Valerie
âiÏmárová a orchestr Gustava Broma,
ale tam za oceánem to ãlovûku ani nevadí.
Pokraãování snad nûkdy pﬁí‰tû.
***
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Slavia nakonec remízu
z hﬁi‰tû Slovácka brala

KdyÏ se dva prali - Islanders se smáli
Souboj o poslední postupové místo se TK: My jsme vûdûli, Ïe to nebude lehké,

Pﬁedpokládané tﬁi body nezískali, pﬁesto dlouho odehrával v reÏii dvou kanadsk˘ch obzvlá‰tû s takov˘m soupeﬁem, kde hráãi

nakonec fotbalisté Slavie opou‰tûli hradi‰Èsk˘
stadión docela spokojeni. Jen díky famóznímu
v˘konu brankáﬁe Michala Vorla totiÏ uhráli na
hﬁi‰ti posledního Slovácka bezbrankovou
remízu.
Jejich náskok v ãele prvoligové tabulky na
druhou Spartu se ale sníÏil na dva body. „Bylo
jasné, Ïe nemÛÏeme na jaﬁe vyhrávat
donekoneãna. Jednou muselo klop˘tnutí pﬁijít,“
pﬁijal docela klidnû neãekanou ztrátu
slávistick˘ kouã Karel Jarolím, kter˘ prodlouÏil
smlouvu s praÏsk˘m klubem do ãervna 2010.
***

rivalÛ Toronta a Montrealu. Je‰tû tﬁi kola
pﬁed koncem mûlo obrovskou ‰anci
postoupit Toronto, které porazilo Philadelphii
3:2 v prodlouÏení. B˘val˘ brankáﬁ Buffala
Martin Biron byl pro torontské útoãníky
nepﬁekonatelnou pﬁekáÏkou. Pﬁes ve‰kerou
opatrnost se podaﬁilo Potulnému v úvodu
druhé tﬁetiny stﬁelou pod klacek zajistit
hostÛm vedení. Co se nedaﬁilo útoãníkÛm,
nakonec zvládli obránci. Nejprve White a
Gill od modré ãáry otoãili skóre a v
prodlouÏení si nûkolikrát vymûnili puk
s Tomá‰em Kaberlem, aby první z
âeská Gambrinus liga McCabe
nich rozhodl utkání. Po utkání jsme poÏádali
20.kolo: Jablonec-Pﬁíbram 0:0, 4010
Tomá‰e Kaberleho, aby zhodnotil toto
divákÛ,Sparta-Mladá Boleslav 4:1 (0:0)
utkání.
14116,PlzeÀ-Zlín 2:0 (0:0) 4911, Most-Teplice
0:0 7501, Slovácko- Budûjovice 0:1 (0:1)
5621, Kladno-Ostrava 1:1 (0:0) 2920,
Olomouc-Slavia 1:2 (0:1) 6427, Brno-Liberec
1:2 (0:0) 6650.
21.kolo: Zlín-Sparta Praha 2:0 (1:0) 4672,
Teplice-Jablonec 1:0 (0:0) 2950, Mladá
Boleslav-Pﬁíbram 2:1 (2:0) 4415, OstravaBrno 1:2 (0:2) 7151. Liberec-Slovácko 1:1
(1:0) 5180, Slavia-Most 3:0 (2:0) 7641,
Olomouc Viktoria PlzeÀ 1:3 (0:1) 4251,
Budûjovice-Kladno 0:2 (0:1) 3769.
22.kolo: Kladno Mladá Boleslav 0:0 2820,
Pﬁíbram-Zlín 1:1 (0:0) 3962, Sparta-Teplice
2:1 (2:0) 12102, Jablonec-Budûjovice 0:0
3625, PlzeÀ- Ostrava 0:1 (0:0) 7231,
Slovácko-Slavia 0:0 5333. Most-Liberec 0:0
5318, Brno-Olomouc 2:1 (2:1) 4520.
***

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

14 5 3 37:17
13 6 3 28:13
11 8 3 29:13
11 5 6 31:25
9 7 6 26:22
8 7 7 30:27
8 7 7 25:23
7 9 6 24:21
8 6 8 20:29
7 8 7 35:30
6 7 9 19:28
4 11 7 21:27
4 8 10 14:24
5 3 14 22:35
2 10 10 13:26
1 9 12 14:28

47
45
41
38
34
31
31
30
30
29
25
23
20
18
16
12

Vynikající Biron zachytává před
antropovem

bojují pouze o místo v sestavû. Philadelphia
hrála rychl˘ hokej a my jsme nedokázali
promûnit ‰ance, které jsme mûli. Nakonec
jsme byli rádi, Ïe jsme vyhráli.
ABE: Proã jste se soustﬁedili v první
tﬁetinû na obranu?
TK: Nikdo nechtûl udûlat chybu. Bylo to
opatrné. Teprve v druhé tﬁetinû se to trochu
rozjelo. Byli jsme rádi, Ïe jsme se dostali do
vedení, ale oni ‰Èastnou brankou opût
srovnali.
ABE: V prodlouÏení pﬁesilovka ãtyﬁi na
tﬁi. Byla tam vidût urãitá trpûlivost…
TK: Máme tam nacviãen˘ch nûkolik signálÛ.
Oni si hlídali hlavnû Sundina a my jsme si s
Bryanem mohli nûkolikrát vymûnit puk.
Po prohﬁe v New Yorku s Islanders 2:4,
v‰ak nadûje Toronta znaãnû poklesly,
obzvlástû kdyÏ Maple Leafs prohrávali v
druhé tﬁetinû s Montrealem 3:5. Nakonec
se torontsk˘m podaﬁilo otoãit skôre a
vykﬁesat nadûji. K tﬁetí tﬁetinû Tomá‰ Kaberle
ﬁekl „Museli jsme vyhrát zápas. První úkol
bylo vstﬁelit branku pﬁi pﬁesilovce pût na tﬁi.
V zápûtí jsme promûnili dal‰í pﬁesilovku.
Byli jsme pak klidnûj‰í, nedûlali jsme tolik
chyb, nebyli jsme tolik vyluãováni, i kdyÏ
jsme také dostali jeden gól v oslabení tﬁi na
pût. Byl to blázniv˘ zápas s dobr˘m koncem
pro nás.
Dobr˘ konec v‰ak netrval ani 24 hodin.
Postup Maple Leafs byl závisl˘ na v˘sledku
utkání New Jersey-Islanders. V
dramatickém utkání hosté vedli 2:0. V
poslední vteﬁinû se v‰ak Devils podaﬁilo
vyrovnat. Utkání i po prodlouÏení skonãilo
2:2 a tak rozhodly samostané nájezdy. Z
nich hosté promûnili dva (první Miroslavem
·atanem) domácí pouze jeden a z postupu
do Stanley Cupu se radovali Ostrované.
Ale‰ Bﬁezina
***

April 19, 2007

Sparta a Slovan
hokejov˘mi mistry
Zﬁejmû rozhodujícím momentem finálové
série mezi Pardubicemi, které byly
mírn˘m favoritem a Spartou byla pátá
minuta prodlouÏení v prvém utkání, kdy
za stavu 4:4 ‰el za podraÏení na trestnou
lavici pardubick˘ Miroslav Hlinka. O
necel˘ch 37 sekund pozdûji toho vyuÏil
jeho bratranec v dresu Sparty Jaroslav
Hlinka. Uvolnil Ondﬁeje Kratinu a ten
rozhodl o vítûzství Sparty 5:4. Ze ‰oku se
Pardubice nevzpamatovaly ani v
následujícím utkání doma, které prohrály
3:5. KdyÏ perníkáﬁi prohráli vysoko i tﬁetí
zápas v Praze 3:7, nevsadil by na nû
nikdo ani zlámanou gre‰li. V˘chodoãe‰i
se v‰ak pﬁece jen zmohli na odpor a
zaãali kousat. Nejprve Spartu porazili v
Praze 5:2 a doma pak dokonce 5:1. Tato
poráÏka v‰ak pro zmûnu probudila Spartu
v ãele s brankáﬁem Dubou, kter˘ byl v
posledním utkání nejlep‰ím hráãem na
ledû a pro pardubické nepﬁekonatelnou
pﬁekáÏkou a byl to opût Ondﬁej Kratûna,
kter˘ dvûma góly rozhodl o tom, Ïe Sparta
obhájila mistrovsk˘ titul vítûzstvím 2:0.
Na Slovensku se daﬁilo Trenãínu, ale ve
finále nestaãil na Slovan, kterému podlehl
ve ãtyﬁech zápasech. Slovan vyhrál
nejprve dvakrát doma 4:2 a 5:3. V
Trenãínû pak 3:1 a 4:1.
***

TRUE BLUE

Slovenská CorgoÀ liga
Nadstavba
4. kolo: RuÏomberok-Banská Bystrica 2:0,
Slovan-Nitra 2:0, Ko‰ice-Artmedia 0:3, ÎilinaSenec 4:0.
5. kolo: Artmedia-Slovan 2:0, Senec-Ko‰ice
1:3, Banská Bystrica-Îilina 1:2, NitraRuÏomberok 1:0.
6. kolo: Artmedia-Senec 5:2, SlovanRuÏomberok 1:0, Îilina-Nitra 4:1, Ko‰iceBanská Bystrica 5:0.

Tabuºka
1. Îilina
2. Artmedia
3. Ko‰ice
4. RuÏomberok
5. Slovan
6. Nitra
7. Bystrica
8. Senec

20 15
20 14
20 8
20 7
20 7
20 7
20 5
20 3

3
3
2
5
4
2
5
4

2
3
10
8
9
11
10
13

50:12
43:20
25:29
19:18
19:25
13:22
15:30
17:45

48
45
26
26
25
23
20
13

Mezinárodní hokej
5.4.: âesko-·v˘carsko 1:3
6.4.: âesko-·v˘carsko 5:3
12.4.: Slovensko-âesko 2:5
13.4.: âesko-Slovensko 3:1
***

Ústí do ligy
Pﬁí‰tí rok bude mít ãeská hokejová O2 extraliga
patnáct klubÛ. Postup do nejvy‰‰í soutûÏe si
vybojovali Ústeãtí Lvi, kteﬁi zdolali v pûti
zápasech Chomutov.
***

Pﬁed ãasem jsme dostali zásilku tohoto
borÛvkového dÏusu, kter˘ byl ocenûn jako
„best beverage“. BorÛvky mají kromû
vitamínu C i pozitivní vliv na cholesterol v
na‰em tûle. Koktejl TrueBlue je k dostání
hlavnû v Britské Kolumbii, pokud vy máte
zájem o více informací, pak se je dovíte na
internetu: www.trueblueberry.com. ,

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.ca
www.zpravy.org

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.7.satellite1-416.com
www.7.zpravy.ca
***

Nové divadlo
www.divadlo.satellite1-416.com
www.divadlo.zpravy.ca

***

