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Islandská sopka, zkrácen˘ festival a ãesk˘ pas
Po roce zase pﬁi‰el ãas plzeÀského festivalu Finále.
Událost, na kterou se jiÏ od Vánoc tû‰ím. Nejprve
zji‰Èuji, kdy se festival bude konat. Pak si s Festivalem
vymûníme inzerci. Zakoupí se letenka, udûlají a ode‰lou
se poslední torontské noviny. Pﬁetáhne se to nejnutnûj‰í
do poãítaãe, protoÏe kdyÏ se zapomenou v‰echna
triãka, jako poslednû, dá se to vyﬁe‰it, ale kdyÏ chybí
nûjak˘ ten program, tak je zle. VÏdycky jsou vûci, které
se pﬁed odjezdem staãí a které se nestaãí. DÛleÏité je,
aby se staãilo to dÛleÏité. Tentokrát to vypadalo, Ïe v‰e
bude v poﬁádku. JenÏe malér, v pátek ráno, v den
odjezdu, mne bolí v krku a pokou‰í se o mne v‰echny
moÏné choroby. Skoro bych si myslel, Ïe mám chﬁipku,
ale proti v‰em chﬁipkám jsem byl vãas oãkovan˘, takÏe
Ïádná chﬁipka, jen malá nepﬁíjemnost. Musím to nûjak
pﬁeÏít.
V ten pátek v‰ak proskakují dal‰í zprávy, Ïe nûkterá
letadla do Evropy minul˘ veãer neodletûla. Volám do
Nitry. Tam mají informaci, Ïe jiÏ má v‰e letût normálnû.
Z Euronews hlásí seznam zemí, kde je uzavﬁen prostor.
Mezi nimi i Holandsko. Uzavﬁení leti‰tû má trvat do
‰esti hodin ráno, ale moje letadlo má doletût aÏ po
sedmé. Ke v‰emu zavírá i Praha. Pﬁedstava, Ïe budu
leÏet nûkolik dnÛ mírnû nachcípan˘ v Amsterodamu na
leti‰ti není lákavá, chci tedy posunout letenku, ale
pokud let nebyl zru‰en, musel bych platit poplatek.
Navíc nejbliÏ‰í letenka by byla za nûkolik t˘dnÛ a
znamenalo by to, Ïe nestihnu Festival Finále. Jsem
rozhodnut. I kdybych mûl dojet z Amsterodamu do
Plznû stopem, poletím a balím dál.
Mezitím mnû volají známí a dávají rÛzné protichÛdné
informace. KdyÏ zavolám na KLM, dostanu odpovûì,
Ïe pokud neletím dnes aÈ radûji zavûsím. Nezavû‰uji v
nadûji, Ïe jsem v poﬁadí. Omyl, zavûsili oni. Jdu na
internet tam je ãtyﬁi hodiny stará zpráva, Ïe letadlo z
Toronta do Amsterodamu letí. Sbalil jsem kufry, kdyÏ
zvoní opût telefon, opût volá paní Blanka z Nitry a ﬁíká,
Ïe letadlo do Amsterodamu neletí. „Kdy mohu letût
nejdﬁív?“ „Chcete letût pﬁes New York“ „Tomu bych se
radûji vyhnul.“ Pﬁedstava, Ïe bych doletûl do New
Yorku a tam zkejsnul byla je‰tû hor‰í neÏ doletût do
Amsterodamu. Pokud by nic neletûlo dál, musel bych
se vrátit do Toronta. Tím by byl Festival definitivnû
pohﬁben˘.
Za chvíli volá opût Blanka z Nitry. NejbliÏ‰í let je ve
stﬁedu pﬁes PaﬁíÏ. „Ne‰lo by to dﬁív?“ To jsem je‰tû
netu‰il, Ïe dﬁív stejnak nic nepoletí. Se smí‰en˘mi
pocity, jsem zalezl do postele a zaãal léãit svou chorobu.
Ne zcela, protoÏe tentokrát jsem jako Wagnerovo
kladívko kmital mezi poãítaãem a postelí. Chvíli to bylo
lep‰í, chvíli se zdálo, Ïe uÏ se to otevﬁe a letadla
vzlétnou jako vrabci, kdyÏ mezi nû nûkdo stﬁelí. V
zápûtí mne klátí choroba. Radar na internetu ukazuje,
Ïe v‰echna letadla, kromû jihu Evropy, jsou na leti‰tích
jako lodû za bouﬁe v pﬁístavu. Tentokrát festival
odstartoval beze mne.
Teprve v úter˘ ráno se objevily první zprávy, Ïe nûkterá
letedla vyrazila z Evropy za oceán. Mezi nimi i tolik
mnou sledovan˘ let Air France. JenÏe odlet z Toronta
do PaﬁíÏe se stále odkládal. Nakonec letadlo letí s
nûkolikahodinov˘m zpoÏdûním, ale letí.
Ve stﬁedu uÏ by se mûlo létat normálnû. Z Nitry Travel
to dostávám potvrzené, ale mûl bych tam b˘t tﬁi hodiny

Setkání dvou generací: Režiséři Jan Hřebejk a Jiří Krejčík, který se dožije 26. června 92 let.

pﬁed odletem. Nakonec jedeme s Marií na leti‰tû autem.
Pﬁi sjezdu z Jamesonu na QEW je rampa uzavﬁená.
Musíme jet po Lakeshoru. CoÏ by nebyla taková
tragédie. JenÏe silnice je zacpaná a jedeme krokem.
Pomyslel jsem si, Ïe teì by bylo ironií, kdybych se
nedostal na leti‰tû kvÛli provozu v Torontu. Nakonec se
na Terminal 3 pﬁece jen nûjak dostáváme a kupodivu
zpoÏdûní není tak velké.
U pﬁepáÏky Air France je houf lidí a nûjaká paní v
uniformû, která dûlá poﬁádek. AspoÀ to tak vypadá, ale
ve skuteãnosti v‰echny posílá pouze k jinému pánovi
ve stejné uniformû. Ukazuji mu svoji elektronickou
letenku. Ten ji v‰ak odmítne a chce pas. Hledám tedy
kanadsk˘ pas a podávám mu ho. Jako kouzelník
pﬁistupuje k zaﬁízení, které má vydat palubní jízdenku,
ale bûda kouzlo se nepodaﬁilo a kouzelná skﬁíÀka
stávkuje. Navrhuje ﬁe‰ení, abych ‰el k pﬁepáÏce, coÏ
jsem chtûl uãinit pÛvodnû. Ale k pﬁepáÏce se musí pﬁes
paní v uniformû. KdyÏ se k ní po druhé probojuji, posílá
mi opût ke svému kolegovi. Tentokrát jsem neustoupil
jiÏ já a stoupám si do fronty, která se mezi tím zahustila.
Nakonec se dostávám k pﬁepáÏce. Dávám svoji
elektronickou letenku, pán chvíli kroutí hlavou pak
pﬁeskakuje pﬁepáÏku, nûkam bûÏí, pak se vítûznû vrací
s nûjak˘m papírem v ruce. Po chvíli jsem odbaven a
kupodivu letadlo zaplnûné do posledního místeãka
odlétá na vteﬁinu pﬁesnû. Vedle mne sedí profesorka z
Aberdeenu. Odskoãila si do Toronta na tﬁi dny. Zájezd
se jí protáhl na deset a v PaﬁíÏi má ãekat, místo m˘ch
ãtyﬁ hodin, devût. Nezávidím ji to.
Z mikrospánku jsem se probudil poblíÏ Irska, byla
snídanû, letadlo se odklonilo k jihu a zaãalo stoupat do
12 km v˘‰ky. Tímto zpÛsobem jsme obelstili islandskou
sopku. Z jihu jsme obletûli nejen Irsko, ale i Anglii a
‰turmem jsme to vzali na PaﬁíÏ. Torontsk˘ spisovatel a
cestovatel Jiﬁí Svoboda pouÏíval v˘razu prásknout to
na PaﬁíÏ, coÏ tentokrát byl skuteãnû v˘hodnûj‰í v˘raz.
V 12 km jsme doletûli aÏ nad francouzskou metropoli a
pak to ‰lo velice rychle dolÛ. TakÏe cestující vylezli z
letadla nejen s rudejma oãima, ale i s poku‰ením koupit
si ve free-shopu aparát pro nedosl˘chavé.

Vystoupil jsem na leti‰ti Karla d’Gaula a pomalu jsem
se dopotácel k tabuli, kde byl seznam odletÛ. Zelenû
svítilo to, co bylo v poﬁádku. To jsem se dovtípil, i pﬁes
velice chabé znalosti francouz‰tiny, ãervenû svítily
Istanbul, Helsinky a Praha. Jestli se jedná jen o zpoÏdûní
ãi o zru‰ení letu, jsem vzhledem k nedostatku vtipné
ka‰e poÏívané v mládí a neznalosti ﬁeãi obyvatel zemû
galského kohouta nerozlu‰til. Stoupnul jsem si tedy do
fronty na informace. Bylo pﬁede mnou sedm lidí. Oznaãil
jsem toto ãíslo jako n. KdyÏ po hodinû ãekání byl poãet
lidí pﬁede mnou n-1, dospûl jsem k závûru, Ïe by mÛj
dotaz mohl b˘t zodpovûzen za ‰est hodin, coÏ by bylo
v 15:30 stﬁedoevropského ãasu a moje letadlo mûlo
letût v 12:45.
Rozhodl jsem se tedy k jinému manévru. ZneuÏil jsem
procházející Ïenu v uniformû. Bezohlednû jsem ji
zastavil. Vytáhl jsem palubní letenku a drze se zeptal,
jestli toto letadlo letí dnes do Prahy. Ta zmûnila smûr
své chÛze a zamíﬁila do jakési kukanû a dlouho
nevycházela. V ten okamÏik jsem se vydûsil pro zmûnu
já. Co kdyÏ jiÏ nikdy v Ïivotû tuto pÛvabnou Francouzku
nespatﬁím a ona v rámci svobodného pohybu v unii
stﬁelí mÛj palubní lístek nûkomu jinému. Nestalo se tak.
Po chvíli se vrátila a sdûlila mi, Ïe letadlo letí podle
jízdního ﬁádu z terminálu D-2.
Jako Indián v Cooprovû Posledním mohykánu, jsem
vyrazil po ‰ipkách leti‰tního labyrintu. Po nûjaké dobû
se ‰ifra D-2 zmûnila ve zmûÈ kódÛ s podobn˘m
oznaãením. Tentokrát se v‰ak jednalo o ãísla ramp na
terminálu D-2. Byl jsem témûﬁ u svého cíle, u exitu
D71A. A vskutku u nástupi‰tû s ãíslem 71 byly tﬁi
vchody A, B, C.
Jak tak bloumám po Karlovû leti‰ti a pozoruji vrabce,
kteﬁí jsou souãástí snad v‰ech leti‰tních hal. Najednou
vidím u zcela jiného terminálu napsáno Praha. Napadla
mi ìábelská my‰lenka, co kdybych letûl o tﬁi hodiny
dﬁíve a stihl je‰tû odpolední promítání na plzeÀském
festivalu. Ukázal jsem svou ochmatanou palubní
jízdenku.
Pokračování na str. 4
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Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny do 14. ãervna 2010:

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:45 do 18:00 hodin
základní tûlocvik a gymnastika, lyÏování v zimû
v tûlocviãnû klubu “Steeles West Gymnastics”
601 Magnetic Dﬁíve, Unit 21

Telefon: 416/530-4222, Fax: 416/530-0069

(jiÏnû od kﬁiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)

E-mail: abe@zpravy.ca
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com
www.zpravy.org
www.zpravy.ca

Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin
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·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11
Tel.: 491 020 362
Fax: 274 770 929
ISSN 1186-9283 (Print)
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Advertising rates: 22.00 per inch/col.
$ 1.65 CDN per line/col.
Pﬁedplatné:
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pro ostatní svût CND/US $ 60 .
v âR 1000 Kã, na Slovensku 40 eur.
PDF elektronicky $ 22 V âR 200 Kã , na Slovensku 8 eur.

__________

Prostná, aerobik, posilování
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street)
Informace: Haná Jurásková (905) 838-2541
__________

Rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen
se hraje kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
Informace:

Ivo Sypták (416) 656-0490

Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v 10:00. 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, e-mail mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, 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: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
15. kvûtna 2010 v 10:00.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 15. kvûtna 2010 v 17
hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
16. kvûtna 2010 v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Bude oznámeno.. Podrobnosti Jan Mí‰ek,
tel. 905-563-8547

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

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 169)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
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Kalendáﬁ
8.5. (so) 14:00
16. 5. (ne) 11:00 a 14:30
Hana’s Suitcase
Lorraine Kimsa Theatre for Young
People
165 Front Street East, Toronto
***
8. 5. a 22.5. (so) 20:00
Ed Vokurka Ensemble
Lounge @ Drake Hotel,
1150 Queen Street W., Toronto
***
13.5. (ãt) 20:00
200th Birthday Anniversary of Frederic
Chopin
Torono Philharmonia & Boris Krajny
Toronto Centre of the Art, North York
***
15.5. (so)
Miss Czech and Slovak Canada
Slovak Entertainment
***
16. 5. (ne) 17:00
Boris Krajn˘ - piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
***
27. - 28. 5. (ãt.-pá) 14:00-21:00
Volby do ãeského parlamentu
âeské velvyslanectví v Ottawû
âesk˘ konzulát v Torontu
***
28. 5. (pá)
Dûtské gymnastické závody
***
30. 5. (ne) 17:30
Marka Rajna
ve Fregata Restaurant
***
5. 6. (so)
Leteck˘ den
***

opakování v úter˘ v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

âeská centrála
cestovního ruchu

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Porady a ovûﬁování dokladÛ po pﬁedchozím zavolání
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

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, sobota: 10:00-13:00.

Tel.: 416-439-0792
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 Publications Assistance Program
of the Department of Canadian Heritage
toward our mailing costs.

zaji‰Èuje propagaci a
marketing âeské republiky jako
atraktivní turistické destinace
na kanadském trhu.
Pro více informací kontaktujte
CzechTourism Kanada:
2 Bloor Street West Suite 1500
Toronto, Ontario M4W 3E2
Tel.: 416/363-9928
Fax: 416/972-6991
E-mail: info-ca@czechtourism.com
www.CzechTourism.com

Slovak House
Slovak Infocentre
8 Clarence Square,
Toronto
Otvoreno: Streda 15:0017:00
Tel.: 416/689-9889
E-mail:
info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org
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Czech &Slovak Institutions

Podûkování
Dûkujeme v‰em, kteﬁí se pﬁi‰li
rozlouãit s m˘m manÏelem dr.
Eduardem Kosinkou a za zaslané
projevy soustrasti.
Za ve‰kerou rodinu
Gabriela Kosinková a dcery Jitka,
AneÏka, zeÈ Janko a vnouãata Mí‰a,
Barborka, Pavel a Matûj.
***
Oprava
V dokonãení ãlánku Jan Kavalír zpovídá
Josefa âermáka byly v˘robky továren
Karla Velana nesprávnû popsány jako
“turbíny” .Správn˘ název je “prÛmyslové
armatury”. Autor ãlánku se omlouvá.
Josef âermák
***

Hladáme

care taker/companion
pre star‰iu paní.
Ráda varí, peãe, hrá karty.
Vodiãsk˘ list by bol v˘hodn˘.
Pre informácie prosim zavolajte
Zuzanu Ga‰par.
âíslo: 905-764-8459
alebo 647-999-4116.
1902-10

European Summer School 2010
in Prague
Are you interested in learning more about European Affairs and exploring
Prague at the same time?
The Institute for European Politics EUROPEUM has launched its 8th year of
the European School - “Central Europe in the EU - After the Lisbon Treaty”
which focuses on progress in the European integration after the Lisbon Treaty
came into effect in December 2009. The courses will emphasize the particular
situations of Central European countries (Czech Republic, Poland, Hungary
and Slovakia) and try to answer the question to which extent the division of old
and new EU member states remain. Participants of the ESS 2010 will learn and
discuss the different issues of individual policies.
EUROPEUM Institute for European Policy <http://www.europeum.org/> is
one of the best Czech think tanks that undertakes programme, project,
publishing and training activities related to the European integration matters. It
is a non-profit, non-partisan and independent institute which focuses on the
issues of European integration and its impact on the transformation of political,
economic and legal milieu in the Czech Republic. EUROPEUM strives to
contribute to a long-lasting development of democracy, security, stability,
freedom and solidarity across Europe. EUROPEUM is member of various
international networks of policy and research institutes, for instance EPIN
(European Policy Institutes Network, www.epin.org <http://www.epin.org/> ) or
PASOS (Policy Association for an Open Society, www.pasos.org <http://
www.pasos.org/> ).
For more information and application form, please, visit http://
www.europeum.org/ess2010/index.php
Petra Klobusiakova
Third Secretary
Embassy of the Czech Republic
www.mzv.cz/ottawa
***

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) 748-0699

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.

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.

Velvyslanectví âeské republiky v Ottawû a Generální konzulát âeské republiky v Torontu
poﬁádají ve sv˘ch prostorách ve dnech 27. a 28. kvûtna 2010
od 14.00 do 21.00 hod. místního ãasu

VOLBY DO POSLANECKÉ SNùMOVNY PARLAMENTU
âESKÉ REPUBLIKY
Hlasování u zastupitelského úﬁadu âR v Kanadû bude umoÏnûno voliãi, kter˘ je u tohoto úﬁadu registrován ve zvlá‰tním
seznamu voliãÛ, anebo voliãi, kter˘ pﬁedloÏí voliãsk˘ prÛkaz.
âe‰tí obãané, kteﬁí zme‰kali lhÛtu pro zápis do zvlá‰tního seznamu voliãÛ (lhÛta uplynula dne 18. dubna 2010) mohou
poÏádat o vydání voliãského prÛkazu, na kter˘ jim bude umoÏnûno hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku v âR nebo v
zahraniãí (tedy také u zastupitelského úﬁadu, do jehoÏ zvlá‰tního seznamu se nestihli zapsat).
Voliãsk˘ prÛkaz vydá na základû písemné Ïádosti s ovûﬁen˘m podpisem úﬁad, v jehoÏ stálém seznamu je voliã veden
(zpravidla obecní úﬁad v âR podle trvalého ãi posledního trvalého pobytu voliãe). Podpis na Ïádosti, jejíÏ vzor je ke staÏení
na webov˘ch stránkách GK Toronto, si mohou voliãi nechat zdarma ovûﬁit u zastupitelsk˘ch úﬁadÛ. Voliãsk˘ prÛkaz mÛÏe b˘t
vydán nejdﬁíve 15 dnÛ pﬁed prvním dnem voleb, tj. 13. kvûtna 2010, a vydávající úﬁad jej doruãí na adresu, kterou voliã uvede
v Ïádosti (pro tyto úãely je moÏno uvést téÏ adresu zastupitelského úﬁadu).
Pﬁi vlastním hlasování se voliã musí prokázat platn˘m cestovním dokladem âR (napﬁ. cestovní pas nebo cestovní
prÛkaz) nebo obãansk˘m prÛkazem âR. Hlasovací lístky obdrÏí voliãi ve volební místnosti ve dnech voleb.
Jako volební obvod, do nûhoÏ budou volit obãané âR v zahraniãí, byl vylosován Jihoãesk˘ kraj. Seznam stran kandidujících
do Jihoãeského kraje naleznete na webov˘ch stránkách http://www.kraj-jihocesky.cz.

Kontaktní údaje na zastupitelské úﬁady âeské republiky v Kanadû:

Velvyslanectví âeské republiky v Ottawû
251 Cooper Street
Ottawa, ON, K2P 0G2, Canada.
Tel.: (613) 562-3875
Email: ottawa@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/ottawa

Generální konzulát âeské republiky v Torontu
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON, M4W 3V8, Canada
Tel.: (416) 972-1476, linky 14, 15 a 27
Email: toronto@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/toronto

(v sekci ‘Volby 2010‘ je moÏno ovûﬁit si zápis ve zvlá‰tním seznamu voliãÛ)

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
3. 5. 2010 v 15:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
20. 5. 2010
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Islandská sopka, zkrácen˘ festival a ãesk˘ pas
âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Integrated Medicine Clinic
Some of the medical services
we provide
Registered Massage Therapy
Craniosacral Therapy
Lymphatic Drainage (CDT)
Lymphoma Treatment
Hot Stone Massage
Low Level Intensity Laser
Naturopathic Medicine
Acupuncture
Chiropractic Treatments
Relationship Issues and Psychoterapy

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby
2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)
Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

Pokračování ze str. 1

Oznámili mi, Ïe právû zavﬁeli dveﬁe a aÈ
si poãkám na pﬁí‰tí letadlo, ãili na to s
kter˘m jsem mûl pÛvodnû letût. Vyndal
jsem tedy svÛj pﬁíruãní poãítaã a poslal
zprávu do Plznû, Ïe pﬁiletím v pÛl tﬁetí.
Tentokrát to fungovalo, ﬁidiã z Plznû na
mne ãekal u v˘chodu ve stanoven˘ ãas.
A chcete-li sly‰et, Ïe letadlo bylo opût
plné a nûjaké dal‰í zmatky, tak se
nedoãkáte. Letadlo Air France z PaﬁíÏe
do Prahy bylo dva dny po nejvût‰ím
kolapsu v letecké dopravû s ﬁadou voln˘ch
míst, takÏe bych se klidnû mohl natáhnout
na sedadlo a spát jako KarafiátÛv Brouãek
pﬁes zimu, ale spûte, kdyÏ je krásnû
jasno a pod vámi se klikatí R˘n. Ani se
nechce vûﬁit, Ïe do této krásné ﬁeky byl
vhozen kdysi popel Mistra Jana Husa.
***
Ve ãtvrtek ve ãtyﬁi hodiny odpoledne
jsem tedy dorazil do Plznû. Byl jsem
zﬁejmû posledním, kdo ze zahraniãí do
západoãeské metropole dorazil.
Pﬁedjezdec Václav Táborsk˘ spolu s
b˘val˘m torontsk˘m ãestn˘m konzulem
Lannym Rosick˘m a jeho manÏelkou jiÏ
byli dávno na místû. Václav Táborsk˘ to
okomentoval, Ïe jsem pﬁijel na finále
Finále.
V krásném hotelu Rous, jsem v‰ak
podlehl poku‰ení a na hodinku jsem se
prospal. VydrÏel bych spát aÏ do rána,
ale Festival není rekreace, festival je tu
od toho, abych zde naãerpal energii o
filmech, které se za poslední rok natoãily
a pak mohl v Torontu ze sebe dûlat
chytr˘ho. A toho veãera jsem zvládl je‰tû
dva filmy.
Obãas jsem byl pﬁekvapen z anglick˘ch
pﬁekladÛ u ãesk˘ch filmÛ. Hned na
zaãátek jsem vidûl film od Jitky Rudolfové
Zoufalci, kter˘ mûl anglick˘ název
Dreamers. Skupina ‰esti spoluÏákÛ z
Jablonce nad Nisou zÛstane po studiích
v Praze. Po ãase zjistí, Ïe jim Praha nic
neﬁíká a odstûhují se do JiÏních âech na
zdevastovan˘ statek. Podobnû jako
hippies koncem ‰edesát˘ch let, chtûjí Ïít
spolu, ale ono to nûjak nefunguje. âást z
nich zÛstává, jiní jdou dál. Jak ﬁíkají opilci
po hospodách: „Pﬁed sebou neuteãe‰!“
Film je právû takovou v˘povûdí útûku
pﬁed sebou sam˘m. A tak nûkteﬁí opût
utíkají. ·ance je na Novém Zélandu.
Nûkteﬁí jiÏ nemají sílu jít dál. Je zajímavé,
Ïe film hovoﬁí k tûm, kter˘m je dnes okolo
tﬁiceti, ale je pﬁipomínkou ‰edesát˘ch let
a kvûtinov˘ch dûtí.

Zcela zdecimován, jsem byl rozhodnut
podívat se pouze na zaãátek filmu Oko
nad Prahou o architektovi Janu
Kaplickém. NejenÏe jsem vydrÏel cel˘
dokument, ale i besedu po nûm. PﬁestoÏe
se jedná o subjektivní svûdectví stranící
architektovi a osobnû mám problém se
skuteãností, Ïe nebyly dodrÏeny v‰echny
podmínky zadání soutûÏe, je skuteãností,
Ïe v roce 2010 díky Václavu Klausovi
Národní knihovnu nemáme, za to se staví
poblíÏ parkovi‰tû, které radním z praÏské
ODS nevadí. Ve filmu mÛÏeme vidût i
souboj dvou prezidentÛ: prÛkopníka
Václava Havla a konzervativce Klause.
Primátor Bém napﬁed vítá stavbu
knihovny. Pozdûji po vystoupení svého
nadﬁízeného Václava Klause bez
jakéhokoliv studu otoãí. Jako ìábel
poku‰itel pÛsobí Jiﬁí Paroubek, kter˘
nabídne Janu Kaplickému místo poradce.
To jiÏ je vidût, Ïe z Národní knihovny se
stala politická záleÏitost. Úplnû nejhor‰í
postavou je b˘val˘ ministr kultury
Jehliãka, kter˘ diktátorsky odvolá ﬁeditele
Národní knihovny Vlastimila JeÏka a
stavbu knihovny zru‰í. Ironií je, Ïe v âínû
jiÏ dvû knihovny podle tohoto návrhu
stojí.
***
Je jiÏ témûﬁ zákonitostí, Ïe festivaly jsou
zajímavûj‰í v první polovinû, zatímco v
závûru jen pouze dobíhají jaksi ze
setrvaãností. Letos byl skvûl˘ doprovodn˘
program festivalu, kter˘ byl vûnován
undergroundu a PlastikÛm. V pátek pak
jiÏ bylo vyhlá‰ení vítûzÛ. Pﬁesto bylo
moÏné odpoledne vidût dva filmy.
Hereck˘ koncert Pavla Landovského ve
filmu Lenky Kny Stínu neuteãe‰. Pﬁíbûh
volyÀské âe‰ky a Ukrajince z doby války
a staré tajemství, které je teprve ve stáﬁí
odhaleno. Ztráta identity v prostﬁedí
Sudet, doplnûné setkáním s nûmeck˘m
doktorem, kter˘ není ani âechem ani
Nûmcem. Pﬁíbûhy, které jsou víc jak
‰edesát let staré, se mísí se souãasností.
Druh˘ film Tango s komármi se odehrává
z ãásti v Bratislavû, z ãásti v âechách.
ReÏisér Miloslav Luther si zvolil postavu
dvou emigrantÛ, b˘valého podnikatele a
b˘valého herce. PﬁestoÏe se mají oba
zdrÏet krátkou dobu, dostihne je oba
minulost a musí se s ní nûjak˘m
zpÛsobem vyrovnat.
V pátek veãer je jiÏ slavnostní vyhlá‰ení
nejlep‰ích filmÛ. Zlatého LedÀáãka letos
získal film reÏiséra Jana Hﬁebejka
Kawasakiho rÛÏe za emotivní interpretaci

www.integratedmedicine.ca
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
Z vítězného filmu Kawasakiho růže

pﬁíbûhu a la these o dÛsledcích doby
nedávno minulé na lidské vztahy a Ïivoty,
a zejména za nûkolik skvûl˘ch filmov˘ch
scén, stojících na v˘born˘ch hereck˘ch
v˘konech. Podobn˘m tématem se
zab˘val i film Radima ·paãka Pouta,
kter˘ dostal zvlá‰tní uznání za to, Ïe
dokázal dÛslednû zachytit ‰edivou
atmosféru 80. let a vytvoﬁit postavu, která
ztûlesÀuje nesmyslnou brutalitu
politického systému.

Kateřina Krusová

Minule jsme psali o nadaci Václava a
Dagmar Táborsk˘ch. Cenu Dagmar
Táborské získala reÏisérka Kateﬁina
Krusová za film Vzpomínky na Snovídky.
Cenu Václava Táborského film Luká‰e
Koke‰e 59/184/84, o starém mládenci,
kter˘ hledá pﬁes internet partnerku (za
veselé zpracování smutného tématu a
za pevn˘ a rozhodn˘ reÏijní pﬁístup).
Mezinárodní porota pro dokumentární
film ocenila Zlat˘m ledÀáãkem film Krajina
osudu a zvlá‰tním uznáním dokument
Karla Îaluda Pﬁízrak svobody II. Diváci
se pak rozhodli pro HﬁebejkÛv film
Kawasakiho rÛÏe a ocenili hereck˘ v˘kon
Ondﬁeje Malého ve filmu Pouta. Filmové
kluby pak ohodnotily jako nejlep‰í film,
film Marka Najbrta Protektor a jako
nejlep‰í dokument Zapomenuté
transporty do Polska reÏiséra Luká‰e
Pﬁibyla.
Sobota je vûnována nov˘m ãesk˘m
filmÛm mimo soutûÏ. Odpoledne je to
film Jana Nûmce Holka Ferrari Dino. Jan
Nûmec v nûm vypráví svÛj pﬁíbûh ze
srpna roku 1968, kdy se mu podaﬁilo
natoãit film z prvních dnÛ okupace a pak
tyto ãtyﬁi 120 metrové kotouãe propa‰ovat
do Rakouska. Vypráví, jak ze sebe na
hranicích dûlal pomateného Itala, kter˘
ztratil doklady, zatímco skuteãn˘ Ital, kter˘
sbalil krásnou âe‰ku se podûlal strachy.
ProtoÏe ho nepustili, pﬁedal film v
okamÏiku louãení Italovû milence. Pak
pﬁiznal, Ïe je âech a proã udûlal tu scénu.
S ãesk˘m pasem nemûl problém a
dokument pﬁedal ve Vídni rakouské
televizi. Dokument vidûla miliarda lidí,
coÏ se asi nepodaﬁilo Ïádnému filmaﬁi
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pﬁed tím ani potom.
Milo‰ Forman zfilmoval obnovenou
premiéru Dobﬁe placené procházky
tentokrát uvedené v Národním divadle.
ReÏisér Jiﬁí Vejdûlek, kter˘ je znám svou
nekonvenãní obhajobou lidsk˘ch práv
pﬁi‰el s „pikantní komedií“ Îeny v
poku‰ení. Pravda, souboj matky s dcerou
o milence a do toho chlípná babiãka je asi
trochu odli‰n˘ od Václava, kdy vyprávûl
o mentálnû postiÏeném chlapci, ale nutno
dodat, Ïe vÏdy pﬁijde s nûãím originálním.
V nedûli Finále osiﬁelo. V hotelu Rous
jsem zÛstal sám. Veãer jsem dostal klíãe
od hotelu a ráno jsem mûl je‰tû moÏnost
podívat se na DVD. Chtûl jsem vstát brzy
ráno a zvládnout do odpoledne aspoÀ tﬁi
filmy. Po snídani jsem ode‰el do pokoje
zabalit si vûci. Pro jistotu jsem
zkontroloval doklady. MÛj ãesk˘ pas v‰ak
chybûl. Pro‰el jsem znovu v‰echna
zavazadla. Pas nebyl. Zaskoãil jsem do
recepce. Ani tam pas nebyl. Znovu jsem
prohlédl v‰echna zavazadla. Pak jsem
‰el do festivalové recepce. Ani tam pas
nebyl.
Rozhodl jsem se, Ïe po pﬁíjezdu do
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Prahy v‰e zkontroluji je‰tû jednou, ale Ïe
teì nesmím ztrácet ãas.
Podíval jsem se tedy na vítûzn˘ film
Kawasakiho rÛÏi a musím ﬁíci, Ïe jsem
nelitoval, i kdyÏ je to mírnû ﬁeãeno
„depka“. A zároveÀ musím reÏiséra Jana
Hﬁebejka pochválit. JestliÏe jsem byl
rozpaãit˘ z filmu Nestyda, tak tentokrát
se mu podaﬁilo dobﬁe vystihnout postavy
z osmdesát˘ch let. Estébák Kafka zde
vystupuje jako filosof. Nikdy se nedopustil,
Ïádného násilí. Pouze manipuloval s
lidmi. Pﬁi tom disidenti proti nûmu pÛsobí
nevûrohodnû, aÏ na to, Ïe mají jizvy po
Kafkov˘ch cigaretách. Vzpomnûl jsem si
na francouzsk˘ film Past na popelku ze
‰edesát˘ch let. Hlavní hrdinové sice v
urãitém momentu selhali, ale pak se
vzchopili. Máme brát jako smûrodatné
období selhání anebo období, kdy se
chovali stateãnû. KaÏd˘ z nás ví, Ïe mûl
v Ïivotû silná a slabá období. Trochu
pÛsobí nepravdûpodobnû závûr filmu,
kdy dojde k pokání a odpu‰tûní. Ale proã
zavrhovat nûco, po ãem voláme.
Kdyby HﬁebejkÛv film byl ocenûn na
nûjakém v˘znamném festivalu, zaslouÏil

Informaãné a poradenské centrum (IPC)
Migrácia SK
Milí krajania v zahraniãí,
nielen vlastn˘mi silami v na‰ich komunitách, ale tieÏ vzájomnou spoluprácou a
informovanosÈou o na‰ich aktivitách, aj t˘ch spoloãn˘ch, máme ‰ancu kvalitnej‰ie
existovaÈ a ìalej sa rozvíjaÈ.
V nadväznosti na stále prebiehajúci úspe‰n˘ projekt „volím zo zahraniãia“ realizovan˘
v rámci Partnerského programu s na‰im zdruÏením a s cieºom uºahãiÈ vzájomnú
v˘menu informácií a spoluprácu medzi jednotliv˘mi krajansk˘mi organizáciami i
jednotlivcami - Slovákmi Ïijúcimi v zahraniãí po celom svete, ako aj ‰tátnou
správou a organizáciami na Slovensku, bolo na báze tohto programu v apríli 2010
zaloÏené:
Informaãné a poradenské centrum (IPC) Migrácia SK
Jeho cieºom je v spolupráci s partnermi zabezpeãiÈ tok informácií medzi slovensk˘m
zahraniãím, médiami, ‰tátnymi i ne‰tátnymi in‰titúciami a verejnosÈou na Slovensku.
IPC má ambíciu staÈ sa dôleÏitou platformou vzájomnej kon‰truktívnej spolupráce
a spolutvorcom novej kvality slovensko-slovensk˘ch vzÈahov. IPC vám bude
postupne ponúkaÈ najmä:
* informaãné dokumenty o migraãnej politike Európskej únie a informácie o
in‰titúciách a organizáciách zaoberajúcich sa problematikou migrácie, emigrácie,
imigrácie a reemigrácie
* informácie o migraãnej legislatíve (obãania Slovenskej republiky a Slováci Ïijúci
v zahraniãí), programoch, grantov˘ch systémoch, ‰túdiu, práci a podnikaní v
Európskej únii
* odpovede na Va‰e otázky a sprostredkovanie spolupráce s odborníkmi
* informácie o rie‰ení problematiky migrácie v Slovenskej republike
* informácie o moÏnostiach ‰túdia v Slovenskej republike
* informácie o podmienkach návratu a moÏnostiach uplatnenia sa na Slovensku
* informácie o situácii a pripravovan˘ch podujatiach a aktivitách v krajansk˘ch
komunitách v zahraniãí
* informácie o moÏnostiach vzájomnej spolupráce v slovenskom zahraniãí a medzi
slovensk˘m zahraniãím a Slovensku republikou
* informácie o moÏnostiach bezplatného i plateného poradenstva, poskytovaní
praktick˘ch rád a informácií
* informácie o organizáciách, ktoré by ste chceli osloviÈ, a ich kontaktné údaje
* informácie a metodickú pomoc pri vypracovávaní projektov, ktor˘mi sa chcete
uchádzaÈ o pridelenie grantov v Európskej únii a Slovenskej republike.
Budeme veºmi radi, ak nám svojím aktívnym prístupom, najmä vzájomnou
komunikáciou a zasielaním aktuálnych informácií o dianí vo va‰ej komunite, ãi
plánovan˘ch akciách, pomôÏete vzájomne rozvíjaÈ efektívnu spoluprácu a dobré
medziºudské vzÈahy medzi Slovákmi v zahraniãí.
S t˘mto zámerom si vás zárove®æ dovoºujeme poÏiadaÈ o potvrdenie Va‰ej emailovej adresy, ktorá by mala slúÏiÈ na na‰u vzájomnú komunikáciu na
ipc@slovenskamigracia.sk, resp. o zaslanie inej e-mailovej adresy za rovnak˘m
úãelom. Ak má va‰a komunita vytvorenú vlastnú internetovú stránku, pote‰íme sa
aj takejto informácii.
So srdeãn˘m pozdravom zo Slovenska
Ing. Ján Bilik, predseda
Mgr. Martin ·trbka a Richard Bobek, koordinátori IPC
***
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by si to, je to po nûmeckém filmu Îivot
tûch druh˘ch, opût nûco, co se pokou‰í
dát v˘povûì o dobû, která se nedá
popsat, ale ke které se mÛÏeme pouze
pﬁiblíÏit. A Hﬁebejk se poctivû k této dobû
pﬁiblíÏil jak nejlépe umûl.
Na 144 minut trvající film Radima ·paãka
Pouta, v‰ak jiÏ nezbyl ãas. Na ‰tûstí se
stále hraje v Praze a snad o nûm je‰tû
nûco napí‰i.
Posledních pár minut jsem tedy vûnoval
Vzpomínkám na Snovídky. Kateﬁina
Krusová se snaÏí zachytit svût, kter˘ zde
byl pﬁed sto lety. PouÏila k tomu
zvukového záznamu své pﬁíbuzné
Jarmily Kuãerové (1906-2002). Ta s
dokonalou pamûtí vypráví o Ïivotû v dobû
první svûtové války. Cel˘ film je
konfrontován s vizuálním obrazem
Snovídek dnes.
Vrátil jsem se tedy do hotelu a opût jsem
se podíval do sv˘ch zavazadel, jestli tam
není pas. Nebyl. JiÏ ne tak peãlivû jsem
v‰e zabalil a ode‰el do recepce, odkud
mû mûlo odvézt festivalové auto do Prahy.
KdyÏ jsem pﬁijel do svého pﬁechodného
domova, zaãal jsem s vybalováním vûcí.
KaÏd˘ kapesník, jsem protﬁepal. Nic.

UloÏil jsem tedy ‰aty do skﬁínû, s tím Ïe
mi druh˘ den ãeká bûhání po úﬁadech a
vyﬁizování duplikátu.
Nakonec jsem se rozhodl povûsit i své
kalhoty do skﬁínû. Jak je tak peãlivû vû‰ím,
ze zadní kapsy vypadla fialová kníÏka.
Nemohl jsem uvûﬁit sv˘m oãím. JelikoÏ
jsem pﬁed ãasem byl okraden o kanadsk˘
pas v Praze, tak jsem byl ‰Èasten, Ïe
nebudu brán jako mezinárodní podvodník
a ‰melináﬁ s pasy.
Ale‰ Bﬁezina-PlzeÀ, Praha

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

5,28 CDN $
18,92 Kã
1,35 CDN $
0,74 EURO
1,02 CDN $
0,98 US $

Universal Currency Converter - 2. 5. 2010

1 CDN $
1 EURO
1 US $

18,78 Kã
25,21 Kã
18,81 Kã

âNB - 9. 4. 2010

DIVADLO ZA ROHEM
srdeãnû zve na veãer jazzu a poezie

MELANCHOLICKÉ BLUES
s Jiﬁím Grosmanem (kytara, zpûv) j.h.
a pﬁáteli
Belmondo cafe, 2075 Old Dollarton, N.Vancouver
28. a 30. kvûtna 2010, 19.30 hod.
Vstupné: $15
OBâERSTVENÍ - BAR
Rezervace: Vladimír (604) 984-8807, Zdena (604) 929-6350
Tû‰íme se na va‰í úãast!
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KaÏdou stﬁedu v podání torontského Nového divadla
Zaãínám mít obavy o du‰i Honzy ·mída
(jestlipak on nûjakou má?)… Mám totiÏ
dojem, Ïe role, které v poslední dobû hraje
(a hraje je znamenitû), jsou ãím dál
mravnostnû pochybnûj‰í. Vemte si na
pﬁíklad jeho podnikatele Jiﬁího Toporoubka
(nepﬁipomíná vám to jméno nûkoho?) ve
hﬁe KaÏdou stﬁedu, kterou v Torontu právû
dávalo Nové divadlo. Skoro to zní jako
jméno dvojníka. Ten chlap (Toporoubek) je
prostû smiln˘ pásek. Z toho rodu páskÛ,
kter˘m jejich bohatství, moc nebo sláva
na‰eptává, Ïe nejen, Ïe mohou v‰ecko, (a
Ïe je jim svût povinen tleskat, aÈ spáchají
jakoukoliv lotrovinu), ale Ïe jsou nesmrtelní
a Ïe pﬁeÏijí v‰ecky pﬁedpovídané konce
svûta, poãínaje 21. prosincem 2012. Já jen
doufám, Ïe vrozená u‰lechtilost ·mídova
srdce nedovolí, aby klesl aÏ na dno zpustlosti
(a také zabrání dal‰ímu zaoblování jeho
bﬁi‰ní dutiny). Jinak klobouk dolÛ, Honzo
·míde!
Tu hru, ve které se Honza ·míd (mÛÏe mi
nûkdo vysvûtlit, proã vût‰ina ãesk˘ch JanÛ,
které znám, si ﬁíká Honza? Îe by Jan znûl
pﬁíli‰ uãesanû a úﬁednicky pro jejích
romantické du‰e? A co Jan ÎiÏka z
Trocnova, nebo Jan Hus? Ani jeden si pokud vím - neﬁíkal Honza) - tady se, mil˘
ãtenáﬁi, laskavû vraÈ k zaãátku vûty - tak
vydovádûl, napsala Muriel Resniková. O
ãem to je?
O panu podnikateli Toporoubkovi (kde já
jsem to jméno sly‰el?), kter˘ je nejen velmi
bohat˘ a zbohatlicky zpupn˘, ale také
Ïenat˘. Jeho paní Adélu (ﬁek’ bych, Ïe
jméno Adéla dobﬁe vystihuje typ Ïeny, kterou
Adéla pﬁedstavuje: nebolavû inteligentní
Ïena bohatého muÏe s mírn˘mi sklony k
spoleãenské charitû) hrála s elánem a
profesionální zruãností Lenka Kimla. Martin
Bonhard hrál Václava Horáka, taképodnikatele, ale daleko ménû úspû‰ného
neÏ byl jeho sok Toporoubek (Ïe by to bylo
jméno sloÏené z pÛlek jmen dvou muÏÛ?

Kvarteto ND: R. Tamchynová, M. Bonhard, J. Šmíd a L. Kimla

(Îe by? Ale kdo by se odváÏil? Ale jest-li se
odváÏil, tak je to trefa. No to je legrace!).
Horák nevynikal velkou inteligencí, mûl o
Ïivotû dûtinské pﬁedstavy - hroznû se ho
dotklo, Ïe kdyÏ Toporoubek koupil jeho
firmu (nem˘lím-li se rodinn˘ podnik na dûlání
nûjak˘ch pastiãek nebo nûãeho podobného)
rukoudáním slíbil, Ïe Horákovic firma bude
Ïít dál a pak ji hned zavﬁeli. Prostû takov˘
prosÈáãek boÏí, kter˘ pﬁijel Toporoubka
poÏádat, aby zru‰ení jeho rodinné firmy
zru‰il. âtvrtou osobou v tomto hereckém
kvartetu byla
talentovaná Radka
Tamchynová v roli Heleny BartoÀové. Radka
patﬁí k té podivuhodné odrÛdû Ïen, které
mohou hrát naivky je‰tû v osmdesátce. Její
role byla - z mého hlediska - nejbarvitûj‰í:

Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi

Pilsner Urquell a Czechvar!
K tomu jídlo po cel˘ den
Otevﬁeno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

126 McCaul St.
Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca
www.villageidiotpub.ca

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca
www.sinandredemption.com
***

***

“vydrÏovaná Ïena”, která snila o
manÏelském ‰tûstí s Ïenat˘m Toporoubkem
pﬁesto, Ïe jí potvrdil, Ïe spí - vedle (vlastnû
“mimo”) ní - i se svou manÏelkou. A kdyÏ se
zeptala, jak mÛÏe spát s Ïenou, kterou
miluje i s manÏelkou, kterou zﬁejmû nemiluje,
pronesl nejhlub‰í moudrost hry: “Jsem muÏ!”
Pﬁíbûh se odehrává v místnostech
“erárního” bytu Toporoubkovy spoleãnosti,
kter˘ má slouÏit zákazníkÛm zdaleka, ale
kter˘ vlastnila pÛvodnû jeho milenka Helena.
Tam ji kaÏdou stﬁedu nav‰tûvuje (a jak se
jeho Ïena Adéla dala sly‰et, “ve ãtvrtek se

cítí stra‰nû unaven˘”). Tak teì uÏ víte, proã
se hra jmenuje “KaÏdou stﬁedu”. Také uÏ
víte v‰ecko, kromû toho, o co vlastnû jde.
Dá se to ﬁíci jednou vûtou: Na zaãátku má
Toporoubek (to jméno, to jméno…) za
manÏelku Adélu a kaÏdou stﬁedu chodí do
erárního bytu za Helenou a na konci hry si
dûvãata role vymûní, Topo (já mu od teìka
budu ﬁíkat “Topo”) a Adéla se rozvedou,
Topo se oÏení s Helenou a bude kaÏdou
stﬁedu chodit za Adélou (a ve ãtvrtek bude
stra‰nû unaven˘) do erárního bytu. Hra je
dobﬁe a vtipnû napsaná, divákÛm vÛbec
nedojde, Ïe o nic nejde.
Divadlo nejsou jen autor, reÏisér a herci (o
autorce a hercích uÏ jsme si povûdûli, hru
reÏírovala Dá‰a Belaãíková ve spolupráci s
Pavlem Králem, kter˘ hru vybral), na
úspûchu ãi neúspûchu se podílí celá ﬁada
dal‰ích lidí. Na úspûchu této hry se podíleli
(pﬁejímám z programu): inspice - Vûra
Kohoutová; nápovûda - Martin Zatovkanuk
(nová akvizice); kost˘my - Jana Fabiánová;
scéna - Viktor Matejkoviã; zvuk - Ivo Mejzr;
svûtla - Karel Tamchyna; foto záznam Dá‰a Kosová; video záznam - Robert
Hanousek; propagace - Zuzana Novotná;
pokladna - Dá‰a Belaãíková, Pavel Král,
Zuzana Novotná; rezervace - Dá‰a
Belaãíková, Radka Tamchynová.
A v‰ecko se to odehrávalo na starém
divadelním boji‰ti Nového divadla. Tehdy
(za ãasÛ Ady Tomana zajímavé pamûti) se
to jmenovalo Limelight, dnes se to jmenuje
Mysteriously Yours, (vedou to manÏelé Lili
(dcera nûkdej‰í ãlenky Nového divadla,
Markéty Pﬁíbramské) a Brian Caws. Adresa
zÛstala stejná (2026 Yonge Street). V˘bornû
tam vaﬁí.
Josef âermák
***

Kvarteto Nového divadla
to tak trochu zahrálo po svém
Je tomu pﬁesnû patnáct let, co zemﬁela autorka hry KaÏdou stﬁedu Muriel Resnik v
Beaufortu v Severní Karolínû a je tomu 46 let, co mûla tato hra premiéru na
Broadwayi, a pﬁesto jsem mûl pﬁi hﬁe pocit, Ïe se jedná spí‰e o ãeského souãasného
autora. Hra totiÏ pÛsobí svûÏím dojmem a aktualizace, kterou obãas Nové divadlo
udûlá byla na místû. Neznám pÛvodní verzi hry, ale inscenace, kterou pﬁipravili
Dá‰a Beláãiková a Pavel Král byla nenásilná a pﬁirozená.
Syntéza skandálÛ dvou nedávn˘ch premiérÛ do soukromého Ïivota podnikatele
Toporoubka mûla pozitivní ohlas u divákÛ, kteﬁí se pﬁedstavením bavili. Jan ·míd
v hlavní roli má kromû ‰Èastného dlouholetého manÏelství je‰tû milenku, které se
spoﬁádanû vûnuje kaÏdou stﬁedu. Odtud tedy pochází název hry. Nûco jako v
Kafkovû Procesu pan K., kter˘ chodí jednou za t˘den nav‰tívit Ïenu nevalné
povûsti. Jako manaÏér a nov˘ zbohatlík to má Toporoubek zvládnuté perfektnû.
Milenka Helena BartoÀová (Radka Tamchynová) má svÛj byt, kde ji nav‰tûvuje.
Osudn˘m se mu stane, kdyÏ její byt kvÛli daním pﬁepí‰e na svou firmu a najednou
mizí to, co je pro takov˘ mileneck˘ vztah nejdÛleÏitûj‰í - soukromí. K Helence pﬁijde
hledat úspû‰ného podnikatele Václav Horák (Martin Bonhard), kterému Toporoubek
neodpovídá na vzkazy a dopisy. Na byt si také zaãne ãinit nároky i manÏelka Adéla
(Lenka Kimla), která nav‰tíví Helenku v jejím bytû. Aby se v‰e utajilo, Václav
pﬁedstírá, Ïe je snoubencem Helenky a paní Adéla Toporoubková je pozve na
veãeﬁi. Aféra se provalí a Helenka se stane novou manÏelkou, coÏ je nuda, z které
ji vytrhne jen obãas opût Václav, zatímco paní Adéla si zaãne koneãnû uÏívat.
Helenka zaãne nosit ãerné ‰aty podobné tûm, které mûla Adéla jako legální
manÏelka, zatímco Adéla vysvobozená z konvenãního sevﬁení jako kdyby v
pestr˘ch ‰atech rozkvetla.
A pro zbohatlého vyãuraného podnikatele se nic nezmûnilo, podvádí v klidu a bez
zábran dál.
Netvrdím, Ïe se jednalo o hru existenciálnû a filozoficky nabitou nápady. Jedná se
o hru, pﬁi které se divák baví. Pﬁíjemné bylo i staronové prostﬁedí Limelight Dinner
Theatre, nyní pod názvem Mysteriously Yours… Mystery Bistro Theatre a ãtveﬁice
hercÛ fungovala jako hudební kvarteto - vzájemnû se dobﬁe doplÀovala a pokud v
urãitém okamÏiku bylo zapotﬁebí improvizace, tak to bylo udûláno tak, Ïe to
nezaskﬁípalo.
Po pﬁedstavení si ãlovûk jen povzdechnul, ‰koda, Ïe Jan ·míd není skuteãnû
milionáﬁem a sponzorem krajansk˘ch aktivit. Ve hﬁe tuto roli zvládal skvûle. Ale kdyÏ
ãlovûk vidí, jak peníze mrzaãí charakter, tak není ãeho litovat a také by mu nebylo
co závidût, kdyÏ jsme vidûli, jak se dostal z bláta do louÏe: To, co bylo kaÏdostﬁedeãní
radostí, se stalo bídou v‰edního dne.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Aktuální cesta z Barcelony do Prahy - zmatek, beznadûj a pak dobr˘ konec
V pátek 16. dubna kolem poledního konãí ve ‰panûlské Barcelonû konference
EuCAP2010 pro asi 1000 vûdátorÛ. Organizátoﬁi vûdí o uzavírání vzdu‰ného
prostoru nad vût‰inou Evropy z dÛvodu ﬁádûní islandské sopky a následného
zahalení evropského kontinentu popelem, kde pﬁevaÏují niãivé drobné úlomky tzv.
sopeãného skla, a operativnû nabídli hned odpoledne zvlá‰tní autobus do
Amsterdamu. My s kolegou máme zpáteãní letenku âSA na sobotu odpoledne.
Podle informací na‰eho pﬁepravce letadlo je‰tû mÛÏe letût, ãesk˘ prostor je uzavﬁen
zatím jen do soboty do rána. Nehledáme proto alternativní ﬁe‰ení. BohuÏel.
V sobotu se dovídáme, Ïe ná‰ a dal‰í lety do Prahy jsou zru‰eny. Kamarád z ¤ízení
letového provozu v Praze telefonicky ubezpeãuje, Ïe pár dní se lítat nebude, i kdyÏ
aerolinky s touto informací nûjak liknají… Zkou‰ím pak chat s ko‰ick˘m bratrancem,
zda Slovensko lítá. Ne a také Rakousko a Maìarsko uzavﬁely své vzdu‰né prostory.
Z internetu vidím, Ïe lety do Benátek zru‰eny nejsou. A tam je pﬁece Ïelezniãní uzel
s nadûjí dostat se pﬁes VídeÀ do Prahy. Utíkám do nejbliÏ‰í cestovky a kupuji dvû
letenky Barcelona-Benátky se spoleãností Vueling na sobotu odpoledne. Na leti‰tû
pak jen zíráme na monitor - právû se ru‰í ná‰ let do Benátek! Je‰tû stojím
padesátimetrovou frontu u kiosku spoleãnosti na refundaci letenek. Mile mû
pﬁekvapilo, Ïe zamûstnanci nám rozná‰eli balenou vodu dobﬁe chlazenou. Dal‰í
asistentka konzultuje stojící v ﬁadû. Mû posílá do Iberie, protoÏe pr˘ mám letenku
koupenou pﬁes tuto leteckou spoleãnost. Stojím zas stejnû dlouhou frontu pﬁed
stánkem Iberie.
Pak mû nahrazuje kolega a já letím hledat spoj z leti‰tû na vlakové nádraÏí. Z
portálu IDOS totiÏ víme, Ïe po 17. hodinû jede vlak sice se ãtyﬁmi krkolomn˘mi
pﬁestupy, ale pﬁece jen do zlaté Prahy. O poschodí níÏ vidím stánek Iberie
pﬁekvapivû bez fronty! DoÏaduji se refundace a jsem odkázán na pÛvodní cestovku.
Hm. Refundaci tedy budu nárokovat z Prahy, ale mám z toho mrazení v zádech. Jde
o 350 Euro.
Jedeme na nádraÏí. Kolega stojí 200 metrovou frontu na jízdenky autobusové
spoleãnosti Eurolines. Do Prahy nebo aspoÀ nûkam co nejblíÏe, Bratislava, VídeÀ,
Mnichov a tak. Já mezitím letím na nádraÏní informace. Tam nás zﬁízenec
preventivnû rozhání: vlaky pﬁes Francii nejezdí, nûkolik dní tam budou stávkovat
Ïelezniãáﬁi! Dal‰í rána. Jdu tu „radostnou“ novinu sdûlit kolegovi do fronty na bus.
Postoupil velmi málo a ‰íﬁí se zvûsti, Ïe busy jsou snad do ãtvrtka vyprodány.
Vzpomnûl jsem si, Ïe jsem pﬁedtím na procházce vidûl lodní terminály se spoji do
Janova v Itálii. Dovídám se tam, Ïe Janov odjíÏdí v pondûlí ráno, zato v sobotu v noci
pojede loì do Livorna. Vím, kde je Janov (s pﬁedpokladem dobrého vlakového
spojení pﬁes Milán do Prahy), nevím, kde je Livorno. Aby tak na Sicílii. V lodním
terminálu nevisí jízdní ﬁád, mapa, nic. Jediné informace mi lámanou angliãtinou
dávají pracovnice u obleÏen˘ch pokladen. Volám mobilem syna do Prahy, aby mi
to zjistil. Je sice v hospodû, ale nûjak pﬁes mobilní internet dokázal zjistit dÛleÏitou
informaci, Ïe Livorno leÏí zhruba mezi ¤ímem a Milánem na západním pobﬁeÏí
Itálie. Pﬁedpokládám, Ïe se odtamtud nûjak˘m vlakem dostaneme pﬁes Benátky ãi

Milán do Prahy. Dojedu metrem pro kolegu do autobusové fronty a opût se
zavazadly celí ﬁíãní uháníme do lodního terminálu. Jdu se zeptat do pokladny pﬁed
nervózní lidi, zda je to ta správná fronta na lístek do Livorna. Ano, znûla odpovûì.
Po vystáté hodinû nám ale naopak sdûlují, Ïe to je check-in. To uÏ stojíme správnou
frontu, ãi spí‰e hrozen nedoãkav˘ch lidí. Po 2 hodinách ‰Èastnû dostáváme 2 lístky,
ãert vem, Ïe kabiny jsou dávno vyprodány!
Loì odjíÏdí se zpoÏdûním asi ve 2 ráno, to uÏ je nedûle. Spím na podlaze v
restauraci, pode mnou plá‰tûnka. V nedûli pﬁíjemné poãasí, moﬁe klidné. Povídám
si s Raku‰áky stejného osudu. Od nich se dozvídám, Ïe vlaky v Itálii, snad v‰echny
povinnû místenkové, jsou vyprodány do 24. dubna. Ouvej... Asi v 17 hodin
odpoledne svitla nadûje. Skupinka podnikav˘ch NûmcÛ organizuje bus do Mnichova
a hledá osazenstvo. Nad‰enû se hlásíme. Nakonec v‰e dopadlo ale jinak. Kolega
dostává pﬁi míjení Korsiky na mobil zprávu , Ïe ráno po vyhodnocení dopravní
situace v Evropû. vyjel zeÈák autem z Prahy do Livorna, kde nás v pﬁístavu o pÛlnoci
jiÏ ãekal. Velká obûÈ, celkem 2200 km, 5000 Kã za benzín, ale v pondûlí dopoledne
po dvou nocích stráven˘ch na lodi a v autû ‰Èastnû dojíÏdíme do Prahy.
Myslím teì na ty sympatické lidi z lodi, co museli o pÛlnoci hledat ubytování v
Livornû (na lodi jsme se skamarádili), na to, zda Nûmci zorganizovali a naplnili
autobus do Mnichova, na tu frontu lidí pﬁed Eurolines v Barcelonû, kteﬁí netu‰í, kdy
se dostanou domÛ, i na to, proã francouz‰tí Ïelezniãáﬁi musí právû teì, kdy pﬁírodní
katastrofa vyﬁadila leteck˘ provoz, stávkovat.. Taky jsem sly‰el, Ïe pﬁi stávce
ÏelezniãáﬁÛ v USA autobusoví dopravci okamÏitû nabídnou bezpoãet operativních
spojÛ. Pﬁesnû to, co jsme v sobotu Ïalostnû postrádali v Barcelonû.
Dnes 19.4. , zaãíná obnova leteckého provozu. Pﬁejme si, aÈ se situace s
cestováním uklidní.
Ondﬁej Fi‰er
***

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Mirákl (Detail)

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

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Boris Krajn˘
vystoupí dvakrát v kvûtnu v Torontu

Ve ãtvrtek 13. kvûtna od 20hodin
pﬁi pﬁíleÏitosti dvoust˘ch narozenin
Frederica Chopina
spolu s Torontskou Filharmonií
v Toronto Centre of the Art, North York
a
v nedûli 16. kvûtna od 17 hodin
pﬁi Nokturnech v mûstû v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

***

May 6, 2010

Denní kronika
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Kdo s k˘m po volbách: strany
si rozdávají karty
PRAHA-mfd (vdo, vik)-V ulicích zaplaven˘ch
oranÏovou barvou to zatím vypadá hodnû
jednoznaãnû - pﬁesnû za mûsíc se
Paroubkova sociální demokracie bude
radovat z drtivého vítûzství ve volbách.
Sociologové a volební prÛzkumy v‰ak
upozorÀují, Ïe v˘sledek mezi pravicí a levicí
bude uÏ tradiãnû velmi vyrovnan˘. PrÛzkumy
se dokonce rozcházejí. Jednou má vût‰inu
âSSD s komunisty, podruhé ODS s TOP 09
a Vûcmi veﬁejn˘mi, jiné dokonce vû‰tí
opakování remízy z roku 2006.
A mûsíce pﬁed volbami se v obou blocích
rozhádali. Na levici socialisté s komunisty. Jiﬁí
Paroubek odmítl stra‰ení, Ïe pﬁivede do
vládních kﬁesel komunisty - a pﬁirovnal je k
„jeÏibabám“.
Mûl by ke komunistÛm zvolit vybranûj‰í
slovník, protoÏe sám pﬁipou‰tí, Ïe by je mohl
poÏádat alespoÀ o podporu jednobarevného
oranÏového kabinetu.
„Podpora men‰inové vlády âSSD, kdyÏ nás
její pﬁedseda pﬁirovnává k jeÏibabám a
ãarodûjnicím? To snad ani nemÛÏete myslet
váÏnû,“ reagoval pﬁedseda komunistÛ Vojtûch
Filip.
Pravicové strany ODS a TOP 09 se zase
vymezují proti Vûcem veﬁejn˘m. Nevûdí, zda
je brát jako spojence, ãi nepﬁítele. Véãkaﬁi
totiÏ na jedné stranû slibují úspory, na stranû
druhé populistické zvy‰ování platÛ uãitelÛ.
„Nejsou moc ãitelní a nevíme, zda vlastnû
jednotní. Aby se pak ve Snûmovnû
nerozhádali jako Strana zelen˘ch,“ míní
Miroslava Nûmcová z ODS. „Nikdo neví, co
od nich mÛÏeme ãekat. MoÏná to nevûdí ani
oni sami,“ ﬁíká lídr Topky Miroslav Kalousek.
Pﬁedseda âSSD Jiﬁí Paroubek se bojí
varianty, Ïe sice volby vyhraje, ale pravicové
strany dají dohromady vût‰inu poslaneck˘ch
hlasÛ. Této verzi hodnû nahrává moÏnost, Ïe
se ve Snûmovnû nakonec udrÏí i odepisovaní
lidovci.
Zajímavé je, Ïe lídr ODS Petr Neãas povaÏuje
Paroubkovu obavu za nepravdûpodobnou.
„V roce 2006 mûli zelení a lidovci dohromady
více hlasÛ neÏ komunisté, ale získali ménû
poslaneck˘ch kﬁesel,“ upozorÀuje Petr Neãas,
Ïe Topka a Véãka nemusí mít dost mandátÛ.
***

30.4.2010

Samé ztráty.
Tak podniká âSSD
PRAHA-mfd/Jana Klímová, Jakub Pokorn˘Sociální demokraté slibují, Ïe dokáÏou sníÏit
dluhy státu. Finance jejich vlastní firmy Cíl,
ale i samotné strany v‰ak spí‰e dávají obrázek,
jak peníze mizí pod rukama.
Pokud by âSSD hospodaﬁila s veﬁejn˘mi
penûzi jako v Cíli ãi ve stranû, byla by to pro
stát pohroma. Sociální demokraté mají
dohromady celkovou ztrátu 512 milionÛ korun,
dal‰ích 75 milionÛ celkem prodûlává Cíl.
Vypl˘vá to z úãetních uzávûrek, které firma
zveﬁejnila po tﬁech letech. K tomu má âSSD
od Cíle je‰tû napÛjãováno 270 milionÛ korun.
Cíl, jehoÏ ãinností je podle v˘roãní zprávy
„hlavnû zaji‰Èování propagaãních pﬁedmûtÛ
pro volební kampanû strany“, je i nejvût‰ím
sponzorem âSSD. Navíc v minul˘ch ãtyﬁech
letech uhradil ze sv˘ch kapitálov˘ch fondÛ
nahromadûné ztráty ve v˘‰i pﬁes pÛl miliardy
korun. PÛvodní majetek 970 milionÛ se tak
v˘znamnû smrskl.
Místopﬁedsedkynû dozorãí rady Cíle
Kvûtoslava Koﬁínková pﬁipou‰tí, Ïe takhle to
dlouho nepÛjde.
„UpozorÀujeme na to vedení âSSD
opakovanû uÏ nûkolik let, bylo nám ale ﬁeãeno,
Ïe se v‰e vrátí letos po volbách,“ ﬁekla
Koﬁínková. Nikdo z pﬁedstavenstva Cíle se k
otázkám ohlednû penûz spoleãnosti nechtûl
vyjádﬁit, v‰echny nakonec skonãily u ‰éfa
volební kampanû âSSD Jaroslava Tvrdíka.
Ten po více neÏ t˘dnu urgencí odpovûdûl
pouze na to, Ïe s pÛjãkami od Cíle není Ïádn˘

problém, protoÏe âSSD jako majitel firmy
vlastnû dluÏí sama sobû. „PÛjãka se dá
jednoduch˘m rozhodnutím akcionáﬁÛ, tedy
âSSD, pﬁevést na dar a závazek je
vypoﬁádán,“ vzkázal. DaÀoví a finanãní experti
v‰ak MFDNES potvrdili, Ïe jakákoliv obchodní
spoleãnost se musí chovat s péãí ﬁádného
hospodáﬁe a mûla by se snaÏit vytváﬁet zisk.
Pokud jde o pÛjãky, mûlo by b˘t v pﬁílohách
úãetní uzávûrky, konkrétnû ve zprávû o
vztazích mezi propojen˘mi osobami, jasnû
vysvûtleno, za jak˘ch podmínek byly
poskytnuty. Tyto zprávy v‰ak Cíl do
obchodního rejstﬁíku vÛbec nezakládá.
„Nevysvûtlení podmínek pÛjãky a nezakládání
tûchto zpráv je poru‰ením zákona o
úãetnictví,“ ﬁíká Igor Mesensk˘ z mezinárodní
firmy TPA Horwath, která se zab˘vá audity i
daÀov˘m poradenstvím. Problematické také
je, Ïe pÛjãky jsou zﬁejmû bezúroãné. AlespoÀ
to Cíl pí‰e v komentáﬁi k úãetní uzávûrce za
rok 2008. „Není povoleno, aby dceﬁiná firma
své matce poskytovala bezúroãné pÛjãky,“
upozornil Mesensk˘. PotíÏ se zákonem je i v
tom, Ïe od roku 2006 do roku 2008 Cíl
nezakládal do obchodního rejstﬁíku ani úãetní
uzávûrky. Dokumenty se ve sbírce listin
objevily aÏ poãátkem tohoto mûsíce poté, co
se o Cíl zaãala zajímat MF DNES a také
Transparency International. Cíl byl v minulosti
majitelem velkého historického majetku
sociálních demokratÛ, k nûmuÏ se dostal po
vyhraném soudu pﬁed 10 lety. Zﬁejmû z jeho
ãásteãného prodeje byly naplnûny kapitálové
fondy spoleãnosti, z nichÏ dnes firma mÛÏe
hradit ztráty a sponzorovat stranu. Podle
úãetnictví v nich na zaãátku roku 2006 bylo
970 milionÛ korun, ke konci roku 2008 to bylo
uÏ jen necel˘ch 400 milionÛ. Cíl uÏ nyní
Ïádné nemovitosti nevlastní, v‰e bylo
pﬁevedeno pﬁímo na âSSD. Firma podle
Koﬁínkové peníze získala napﬁíklad za
pozemek v Praze u Lidového domu nebo za
pozemky v Hradci Králové. Pﬁesná ãísla o
pﬁíjmech z majetku nejsou k dispozici a nikdo
z vedení Cíle MF DNES neodpovûdûl.
***

2.5.2010

Pﬁíznivci Sparty fotbal
v Ostravû nevidûli
Ostrava-novinky-Policie pﬁed remízov˘m
utkáním fotbalové ligy mezi Spartou a
Baníkem zadrÏela v‰ech více neÏ 300
fanou‰kÛ Sparty, kteﬁí pﬁijeli do Ostravy.
Nepustila je na stadion kvÛli tomu, Ïe nejprve
slovnû a pak i fyzicky zaútoãili na poãetn˘
kordon policistÛ, kter˘ je doprovázel. Vût‰ina
fandÛ leÏela po zadrÏení na silnici asi pÛl
kilometru pﬁed stadiónem Baníku pod
kontrolou tûÏkoodûncÛ.
První informace hovoﬁily o tom, Ïe útok na
poãetnou skupinu SparÈanÛ, kteﬁí pochodovali
mûstem, a následnou bitku vyprovokovali
fanou‰ci Baníku, kteﬁí dav napadli házením
kamenÛ. SparÈané následnû útoãili na
policisty.
“Neustále nás cestou slovnû napadali,
nadávali nám. Pozdûji do‰lo k fyzickému
napadání, zaãali na nás házet svûtlice,” ﬁekl
âTK jeden ze zasahujících policistÛ.
“âtyﬁi fanou‰ci byli obvinûni z trestného ãinu
násilí proti úﬁední osobû. Jednání dal‰ích 119
bylo vyhodnoceno jako pﬁestupek,” ﬁekl
Novinkám mluvãí moravskoslezské policie
Miroslav Pech.
ZadrÏení SparÈané v Ostravû.
Mluvãí Sparty Ondﬁej Kasík na tiskové
konferenci po zápase ﬁekl, Ïe klub bude Ïádat
od policie vysvûtlení, proã byli jeho fanou‰ci
zadrÏeni a nemohli sledovat zápas.
Asi tﬁi stovky fanou‰kÛ Sparty Praha dorazily
v 16:15 na hlavní nádraÏí v Ostravû. Pﬁi
vystupování z vlaku hned dali najevo, Ïe se
nehodlají chovat slu‰nû.
Na nástupi‰tû vhazovali d˘movnice a nûkteﬁí
z nich hajlovali. Mnozí byli tak opilí, Ïe se
sotva udrÏeli na nohou. Fanou‰ci Baníku na
SparÈany v ulicích zaútoãili kameny.
„Více neÏ 130 nejagresivnûj‰ích v˘trÏníkÛ
bylo zadrÏeno a pﬁedvedeno na policejní
sluÏebny. ZadrÏeni byli i v‰ichni ostatní
fanou‰ci, policie je postupnû legitimuje. Nikdo
z nich fotbal uÏ nestihne,“ ﬁekl Pech. Zápas
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sledovala jen hrstka SparÈanÛ, kteﬁí pﬁijeli
auty.
Pﬁi pﬁíjezdu SparÈanÛ bylo celé nástupi‰tû
vlakového nádraÏí zahaleno d˘mem. Fandové
odmítli nastoupit do pﬁipraven˘ch autobusÛ a
rozhodli se dát o sobû vûdût
nûkolikakilometrov˘m pochodem na stadión
Bazaly.
PrÛvod skandujících fanou‰kÛ z Prahy
doprovázeli policisté na koních a tûÏkoodûnci.
SparÈané rozhazovali d˘movnice a
znemoÏÀovali dopravu v blízkém okolí.
Pﬁíznivci Baníku dali o sobû záhy vûdût také.
Na SparÈany v ulicích Ostravy házeli kameny.
“Na obou stranách jsme zadrÏeli 30 osob.
Podaﬁilo se nám zabránit stﬁetu obou
znesváﬁen˘ch skupin,” ﬁekl Novinkám velitel
policejního zásahu Martin Hrinko.
***

30.4.2010

Ako vládli: Lacná energia
zo silnej koruny
Bratislava-sme/Kon‰tantín âikovsk˘-Ak sa
predseda Smeru a minister hospodárstva
pozrú, ako si splnili predsavzatia, s ktor˘mi sa
na energetiku vrhli, môÏu byÈ spokojní. Prudk˘
rast cien elektriny a plynu pre domácnosti sa
zastavil. Energetické monopoly súãasnú
koalíciu vyprevadia v najlep‰ej kondícii, akú
kedy mali. Hoci sa ich predstavitelia budú
tváriÈ, ako keby im Ficov model regulácie
dlhodobo ‰kodil.
Medziroãné porovnania cien zemného plynu
a elektriny pre domácnosti ukazujú splnenie
cieºa zastaviÈ prudk˘ rast cien. Podobne to
dopadne, ak pridáme aj poplatky za vodu,
odkanalizovanie a kúrenie. Ceny energií pre
domácnosÈ v naj‰ir‰om slova zmysle narástli
za tejto vlády menej ako je priemer eurozóny
aj celej Európskej únie.
Hoci predsedovi vlády ostane titul úspe‰ného
cenobijca, poìakovanie by si za tento v˘voj
zaslúÏila skôr slovenská koruna. Tá voãi euru
a doláru, v ktor˘ch sa v energetike nakupuje,
posledné tri roky existencie prudko
posilÀovala, priãom prechodom na euro sa
táto nadobudnutá v˘hoda nestratila.
Na konci roka 2005, keì sa posledn˘krát
urãovali ceny za vlády Mikulá‰a Dzurindu,
stál barel ropy v korunách o ‰tvrtinu viac ako
na konci minulého roka. Vtedy zas regulaãn˘
úrad stanovoval naposledy ceny energií za
Ficovej vlády. Analogicky pri elektrine. Jej

burzová cena v eurách jemne stúpla, ale
koruna sa posilnila voãi euru oveºa prud‰ie.
Po ‰tyroch rokoch tejto vlády teda mohli byÈ
ceny spotrebiteºov niÏ‰ie, aké sú. Inak
povedané, ak sa za tejto vlády zastavil prudk˘
rast cien energií, umoÏnila to najmä koruna,
ktorá posilnila voãi doláru a euru, za ktoré sa
nakupuje väã‰ina energetick˘ch komodít.
Prejavilo sa to aj v hospodárení energetick˘ch
monopolov. Spoloãn˘ hrub˘ zisk troch
energetick˘ch rozvodn˘ch závodov a Enelu Slovensk˘ch elektrární vzrástol za dva roky o
vy‰e polovicu - takmer o päÈ miliárd korún
(165 miliónov eur). Údaje za rok 2009 e‰te nie
sú verejné. V plyne je to zloÏitej‰ie - vyãísliÈ
zisk SPP na obchodoch so slovensk˘mi
spotrebiteºmi podºa dostupn˘ch údajov
hodnoverne nemoÏno, pretoÏe rozhodujúca
ãasÈ biznisu SPP je transport plynu.
Tlak, ktor˘ na energetikov vyvinul premiér
najmä v prv˘ch dvoch rokoch vlády t˘m, Ïe si
zákonom podriadil regulaãn˘ úrad a
demon‰tratívne zamietal cenové návrhy
monopolov, tak ãi tak nemusel byÈ márny.
Priestor na razantnej‰í rast cien existoval.
Domácnosti zaÏívali do konca roka 2008 také
tempo bohatnutia, pri ktorom by bez
problémov rozchodili aj drah‰ie energie.
Ak by v tejto situácii ostal regulaãn˘ úrad bez
politick˘ch direktív, o cenách by rozhodovala
jeho schopnosÈ a odvaha rozkladaÈ v˘poãty
monopolov. KaÏd˘ z veºk˘ch podnikov vie do
boja o ceny nasadiÈ väã‰í analytick˘, právny
a lobistick˘ arzenál, ak˘ má k dispozícii
regulátor. Ale násiln˘ model regulácie má
limity, ktoré ukázalo víÈazstvo Enelu nad
‰tátom v súdnom spore o dodávku lacnej
energie pre potreby mal˘ch odberateºov.
Ak Robert Fico po lete nestratí moc, na
tlaãovky sa s ním vráti aj idea získania väã‰ej
kontroly vo veºk˘ch samotn˘ch energetick˘ch
podnikoch. V˘sledok v‰ak bude môcÈ byÈ len
tak˘, ako bol po ‰tyroch rokoch Ficov˘ch
snáh. Európske koncerny, ktoré si právo
rozhodovaÈ v elektrárensk˘ch podnikoch a
SPP od Dzurindovej vlády legálne kúpili, ho
nikomu len tak neodovzdajú.
Rozumná vláda by mala viac poãúvaÈ, kde
sa spájajú záujmy veºk˘ch energetick˘ch
hráãov s pozíciou Slovenska v medzinárodnej
politike. V˘strahou jej môÏe byÈ spomienka
na plynovú krízu, ktorú krajina preÏila bez
väã‰ej ujmy aj vìaka angaÏovanosti
zahraniãn˘ch vlastníkov SPP.
***
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âeská a slovenská televize
na internetu!

CENA ANGELUS P¤EDÁNA
JOSEFU ·KVORECKÉMU

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r, ﬁízek!
V nedûli, v pondûlí a ve stﬁedu mÛÏete mít populární kﬁidélka!

V pátek 9. dubna 2010 se velvyslanec âR v Kanadû pan Karel Îebrakovsk˘ (na
snímku vpravo) se‰el v Torontu s manÏeli ·kvoreck˘mi. Podnûtem k milému
setkání se stala literární cena Angelus, jeÏ se udûluje v polské Vratislavi pí‰ícím
autorÛm ze stﬁedoevropského regionu.
Josef ·kvoreck˘ cenu obdrÏel v loÀském roce za knihu InÏen˘r lidsk˘ch du‰í v
pﬁekladu Andrzeje Jagodzinskeho, ze zdravotních dÛvodÛ se bohuÏel nemohl
slavnostního pﬁedání ceny v Polsku zÛãastnit a tak so‰ka andûla putovala malou
oklikou pﬁes Var‰avu, Prahu, Vancouver a Ottawu aÏ do Toronta.
(Zpráva velvyslanectví)
***

Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv
Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pﬁímé fotbalové
i hokejové pﬁenosy!
Na va‰i náv‰tûvu

na 781 Annette St. (kﬁiÏovatka Jane St.) v Torontu
se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!
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Gamnastics-Sokol
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Chvála sokolství
NejnezaslouÏenûj‰í poctou, které se mi kdy dostalo, bylo zvolení starostou Sokolské Ïupy
kanadské. Vím, Ïe jedním z dÛvodÛ mé volby byla generaãní v˘mûna stráÏí, a Ïe najít
funkcionáﬁe na jakoukoliv funkci zaãíná b˘t obtíÏné. Ale v‰echny dÛvody dohromady
nepﬁeváÏí mindrák nekvalifikovanosti, kter˘ pociÈuji, kdykoliv si uvûdomím rozsah sv˘ch
nedostatkÛ: nikdy jsem nepatﬁil mezi zvlá‰tní cviãence. Moje sokolování bylo vÏdycky dost
kusé (jednou nebo dvakrát jsem dûlal jednatele jednoty), moje znalost dûjin Sokola zhutnûla
teprve bûhem posledního roku ãetbou sokolsk˘ch dûjin Jana Waldaufa, které vyjdou v
ãervnu tohoto roku v nakladatelství Atelier IM Publishing v Luhaãovicích (a jsou mnohem víc
neÏ jen dûjinami jedné, jakkoliv v˘znamné, organizace). Nemám ani touhu nûco ﬁídit, ani
nutkání vést druhé. Víc, neÏ-li velitelské mÛstky, mne pﬁitahovala anonymita ﬁadového

Sestry Fryntovy

Sokolský festival

cviãence a pﬁi spoleãensk˘ch podnicích jsem nejradûji vû‰el kabáty v ‰atnû nebo sklízel
prázdné talíﬁe. A najednou pﬁed dvûma roky jsem byl zvolen starostou.
JestliÏe si uvûdomuji své nedostatky, uvûdomuji si je‰tû silnûji, Ïe Sokolu vdûãím za nûkolik
nejnádhernûj‰ích okamÏikÛ ve svém Ïivotû. S ãím se dá srovnat sletov˘ prÛvod Prahou
(zvlá‰È ten pﬁed prvním sletem po pádu komunismu), ten pocit (po padesáti letech odlouãení)
sesterství a bratrství a vpravdû v‰elidské sounáleÏitosti, kter˘ vás chytí za srdce a nepustí
vás, dokud prÛvod neskonãí? A nevím o niãem, s ãím se dá srovnat citovû nabit˘ okamÏik
na Strahovû, tûsnû pﬁedtím, neÏ zazní první akord va‰í skladby. Nebo ten jedineãn˘ akt
vzdoru pﬁi sletu v ostudném roce 1948, kdyÏ bez povelu se v‰ecky hlavy pochodujících
SokolÛ odvrátily od tribuny, na které sedûli únoroví vítûzi, Gottwald, Nejedl˘...
Tohle v‰echno mi bûÏelo hlavou v nedûli, 18. dubna 2010, kdy jsem se jako divák zúãastnil
jarních sokolsk˘ch slavností v kostele sv. Václava v Torontu. Bylo to - pro mne -setkání nejen
s dne‰ní generací, h˘ﬁící energií, ale i s dávno zapomenut˘m vlastním dûtstvím, které, jak
pﬁed vámi defiluje dûtství dne‰ka, se náhle dere k povrchu pamûti. Díval jsem se na tváﬁe dûtí,
na py‰né oãi jejich rodiãÛ (hlavnû maminek), soustﬁedûn˘ v˘raz cviãitelÛ a v duchu se vracel
do doby pﬁed 75 lety. A bylo mi dobﬁe.
Slavnosti zahájila (a ﬁídila) starostka jednoty, Hana Jurásková (obdivuhodná Ïena, která by
mûla b˘t komunitou daleko víc vyuÏita - v‰ecko, co zatím dûlá (vedle normálního zamûstnání)

Sokolský festival

ji prostû nemÛÏe dostateãnû zabavit: je starostkou Sokola, organizuje, cviãí, vaﬁí ve farní
kuchyni, vybírá v pokladnû vstupné, je ãlenkou v˘boru Ïupy, je jednou z prav˘ch rukou Otce
Libora ·vorãíka, ãasto hlídá dvû vnouãata... prostû prakticky nedûlá nic a kdyÏ ji na‰e
komunita víc nezamûstná, tak se nám znovu vdá (nebo nûco) a ani si nevzpomene, Ïe nûjak˘
Sokol nebo farnost existuje.
Program (po v˘borném obûdû) se skládal z pûti ãástí (to jsem si nevymyslil, dal jsem se
osvítit Petrem Hegerem, kter˘ poﬁád (i kdyÏ si stûÏuje na v‰elijaké potíÏe) zdatnû sokoluje
a pomáhá s v˘chovou mladé generace. TakÏe, kdyÏ nûco popletu, nebude to jeho vina, ale
stejnû doporuãuji, abyste si to vyﬁídili s ním. První dvû z tûch pûti ãástí Petr nazval
“callisthenics performance” a “tumbling all participants”- já bych to první (s pomocí slovníku)
nazval “rytmika pro dívky” (nemohu pﬁisahat, Ïe tam necviãil také nûjak˘ kluk) a to druhé
“dûláme pﬁemety”. Podle informací z nûkolika stran, tato dvû ãísla nacviãila a o úspûch
provedení se nejvíc zaslouÏila sestra Mary Ann Knibe.
Nûkde, snad hned na zaãátku (kdyÏ je vám skoro 86 (pokud jste je‰tû naÏivu), v‰ecko si
pamatujete - pokud si to vÛbec pamatujete - jinak, neÏ to bylo, se odnûkud pﬁed námi objevila
vzdûlavatelka jednoty, Anna Janou‰ová (kolik ta toho má za sebou - myslím funkce, slety a
jiné pûkné ãinnosti), s Emou Curillovou (a tady jsem na naklonûné plo‰e, ponûvadÏ tam mûla
b˘t i Alexia Kondelová, ale té se údajnû chtûlo spát, tak spala v autû. Já si jen nejsem jist,
jest-li v autû nespala Ema Curillová a s Annou Janou‰ovou nevystoupila Alexia Kondelová).
A ty dvû, co se pﬁed námi objevily, mûly hroznû mil˘ v˘stup: pﬁi‰ly nám, slovem a umn˘m
pﬁe‰lapováním (taneãními krÛãky?) popﬁát “dobr˘ den”. Já byl okouzlen.
Po rytmice dívek a pﬁemetech, nastoupili pod dohledem instruktorÛ Marka Syptáka, Timothy
Takacse a Nicol Syptákové akrobati (v Sokole prostû nemÛÏete udûlat krok, abyste
nenarazili na jméno Sypták: zaãalo to s Ervínem, kter˘ si v roce 1948, uÏ po puãi si “vypÛjãil”
na leti‰ti v Praze letadlo, kter˘m právû z Bratislavy pﬁiletûl Gustav Husák a pﬁistál v Anglii).
Ah, b˘t znovu mlad˘m (a narodit se jako ‰ikovné dítû!). JestliÏe mi nevûﬁíte, podívejte se na
fotku!
Po akrobatech nastoupla tﬁi Fryntovic dûvãata, Julinka, Barunka a Elinka a to mají je‰tû
Tomá‰ka a Joná‰ka. A to jsou Fryntovi je‰tû mladí... A ta tﬁi dûvãata nám nejdﬁíve zazpívala
nûkolik písniãek ze Sound of Music a potom zatanãila irské tance. A dûlala v‰ecko fantasticky
(s tûmi irsk˘mi tanci: zﬁejmû po mamince je v nich nûjaká irská krev - ãlovûk nikdy neví, já
mám podezﬁení, Ïe je ve mnû krev z Adama). Fryntovic dûtiãky - já je znám uÏ dlouho, hráli
jsme spolu divadlo. Kam se na nû talentem hrabu...
Tûlocviãn˘ program odpoledne byl zakonãen odpochodováním (se zpûvem) v‰ech
úãinkujících pod velením sestry Janou‰ové.
Podûkování patﬁí i ostatním instruktorÛm: Alanu Dixonovi, Annû Janou‰ové, Helenû
Ninavae, Robertu Tmejovi, Ivo Syptáku ml., Petru Hegerovi a Ivo Syptákovi, st.
Pro mne to byl jeden z nejradostnûj‰ích záÏitkÛ nûkolika posledních let.
Josef âermák - Foto: Sokol
***
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zku‰enosti z dvoumûsíãní brigády v hotelu Commodor
v Irsku, kde jsem pracoval jako kitchen porter v kuchyni
a dvoumûsíãní brigády z Nizozemska, kde jsem pracoval
ve sklenících.
Znalost anglického jazyka, mám myslím dostaãující,
jak mohu doloÏit z referencí právû z Irska a Nizozemska,
které mohu e-mailem poslat, v pﬁípadû zájmu.
Francouzsky jazyk ovládám pouze jako zaãáteãník.
Pracovní vízum mám jiÏ vyﬁízené. Jeho kopii, stejnû
jako mÛj Ïivotopis v angliãtinû a reference nebo dal‰í
poÏadované dokumenty mohu zaslat rovnûÏ e-mailem.
Velmi bych si váÏil jakékoliv odpovûdi
Byl bych velmi vdûãn˘ i za jakoukoliv pracovní nabídku,
radu ãi doporuãení.
Velmi dûkuji za pozornost
Michal Dvoﬁák
Kemet.Taita@seznam.cz
***

Došlo e-mailem

125. v˘roãí kanadsk˘ch parkÛ

Dopis âSSK
Dobr˘ den, nejprve bych Vám chtûl vyjádﬁiv obdiv a
uznání celé va‰i organizaci. A teì kvÛli ãemu Vám
vlastnû pí‰í. Koncem ãervna 2010 (28. 6. 2010), pﬁiletím
do Toronta na tﬁi mûsíce za úãelem zdokonalení se v
anglickém jazyce, poznání kanadské kultury a nûjak˘m
v˘dûlkem. Pí‰i, zda byste nevûdûli o nûjaké brigádû ãi
práci na zmínûné tﬁi mûsíce
Jsem devatenáctilet˘, právû maturující, student oboru
Zahradnictví - tvorby a údrÏby zahrad. Mám jiÏ i

Koncertní klavírista
s rodinou hledá
k pronajmutí zaﬁízen˘ byt 2+1
(v pﬁízemí/1 patro nebo v˘tah pro
klavír)
v Praze na jeden rok
od 1. srpna 2010
do 31. ãervence 2011.
e - mail: anton_kubalek@yahoo.ca
2001-10

HOUSE RENTAL Toronto: Aug. 1,
2010 to July 31, 2011 (neg.) furnished,
3 bedrooms, 2 storey, finished
basement, large reno. kitchen, laundry,
steps to Queen W.
$2650.00/mo + gas/electric.
Enquiries: anton_kubalek@yahoo.ca
2002-10

PRODÁ SE DÒM
P¤IHODNÁ POLOHA (bez provozu aut
-poslední ve slepé ulici), park hned u
domu, nákupní komplex St.Clair a Keele
dvû zast. autobusem). DÛm má vpﬁedu
kvûtinovou zahrádku, zadní zahrádka je
10x7m.
KÛlna pro zahr. náãíní, kolo apod.
DÛm je patrovy a podsklepen˘.
Spodní patro 2+1, horní patro 4
místnosti.
Cena 400 000 Kã (moÏnost jednání) nebo
ãásteãné spoluvlastnictví 60 000
kanadsk˘ch dolarÛ.
POLOHA DOMU St. CLAIR a JANE.
DÒM MUSÍ B¯T PRODÁN DO 31.
kvûtna 2010.
KONTAKT: Dan NEWMAN
Gen.Delivery POSTE RESTANTE, 25
Esplanade TORONTO ON M5W 1A1;
Prosím odepi‰te dopisem!
Odpovím na kaÏou nabídku.
Pokud bych se neoz˘val kontaktujte mne
znovu.
Tel.: 416/604-5829 (voicemail).
***

Je moÏné, Ïe pﬁi náv‰tûvû národního parku Banff nebo
jiné kanadské rezervace zaÏijete speciálnû pﬁipraven˘
program k 125. v˘roãí od zaloÏení v roce 1885. Instituce
Kanadské parky zahrnuje více neÏ 200 národních
památkovû chránûn˘ch míst, národních parkÛ a
chránûn˘ch oblastí. V rámci pﬁipravovan˘ch oslav tak
budete moci napﬁíklad bûhem náv‰tûvy pevnosti
Louisbourg ochutnat kulináﬁské umûní 18. století,
posedût ve vyhﬁáté indiánské chatrãi národního parku
Kouchibouguac a zaposlouchat se do dávn˘ch legend,
anebo si vytvoﬁit ‰perk pﬁátelství. V jiÏ zmiÀovaném
národním parku Banff si budete moci napﬁíklad
vychutnat jízdu na koni vedoucí ke dvûma tradiãním
ãajovnám, odkud lze sledovat nádhern˘ v˘hled na
jezero Louise. Kromû pﬁipraven˘ch zajímav˘ch atrakcí
k v˘roãí v hojnû nav‰tûvovan˘ch parcích neopomeÀte
i ty men‰í, které si v mnoha pﬁípadech co do krásy
scenérií s tûmi znám˘mi nezadají, jako napﬁíklad

11
Waterton Lakes na jihozápadû provincie Alberta, kter˘
je zapsán na seznam svûtov˘ch památek UNESCO.
Ve‰keré informace o plánovan˘ch akcích v jednotliv˘ch
parcích, památn˘ch místech ãi chránûn˘ch oblastech
naleznete na internetov˘ch stránkách instituce
Kanadské parky: www.pc.gc.ca.
Kanadská mozaika
vydává Kanadské velvyslanectví v Praze
***

Sports

12

Gambrinus liga
Nic není rozhodnuto!

BEST VALUE!!!
HURRY!!
SPRING AND SUMMER
AIRLINE TICKETS ON SALE
AS OF MARCH 1,2010 A VALID
PASSPORT IS REQUIRED
FOR TRAVEL TO MEXICO
HEART OF EUROPE
A DIVISION OF UNIGLOBE
ENTERPRISE TRAVEL LTD.

1221 YONGE STREET
(BY SUMMERHILL
SUBWAY STATION)
TORONTO, ON
M4T 2T8
Phone: 416-504-3800
Toll free:1-800-825-7577

Jedinou jistotou dva t˘dny pﬁed koncem ligy
je, Ïe sestupují stﬁíÏkov‰tí Bohemians,
kter˘m bude po skonãení soutûÏe odeãteno
dvacet bodÛ, za to Ïe nenastoupili proti
Bohemians 1905. âtyﬁi muÏstva jsou v boji
o titul a sestupující vzejde zﬁejmû z dvojice
Slovácko-Kladno.
Zatímco v Edenu pﬁed poloprázdn˘m
stadionem se ve stﬁedu loÀsk˘ mistr Slavia
pokou‰el dostat alespoÀ pﬁes Ondrá‰ovka
Cup a Jablonec do Evropy, v nedûli
praskající Bazaly pod taktovkou paní
Dagmar Damkové vidûly asi maximum toho,
co se v ãeské lize vidût dá. Slavia v poháru
sice vyhrála 2:1, ale jelikoÏ v Jablonci
prohrála 0:1 pohﬁbila tuto svou poslední
nadûji. Jablonec bude hrát ve finále Poháru
âMFS s Plzní. V nedûli pak Slavia proti
Pﬁíbrami hrála v prvním poloãase velice
neslanû a nemastnû. Nebylo to slavné ani v
ochozech, kam pﬁi‰lo 4700 divákÛ, byla i
prázdná novináﬁská místa. Pouze skupinka
vûrn˘ch za brankou hostí se mohla v druhé
pÛli radovat ze tﬁí pûkn˘ch branek. Nejprve
Jaroslav âern˘ pﬁi trestném kopu nahrál
pﬁesnû Krajãíkovi a ten zavûsil, O ãtyﬁi minuty

Heart of Europe Holidays:
416-504-6399
Fax: 416-363-2205
A GETAWAY THAT’S MORE
THAN JUST A HOLIDAY!!!
ADVENTURE TRAVEL
- EXOTIC TRAVEL
LUXURIOUS TRAVEL
- ROMANTIC TRAVEL
WE OFFER ALL!!!
TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE,
AIRLINE TICKETS
WWW.TICO.CA #1810380

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

Danforth Ave.

Ossington Ave.

Broadview Ave.

Bloor St. W

281 Danforth Ave.
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nastﬁelil bﬁevno. V druhém poloãase mûla
Sparta více ze hry a Kadlecovi se v 53.
minutû podaﬁilo vyrovnat na koneãn˘ch 1:1.
Nutno ﬁíci, Ïe bûhem utkání konzultoval ná‰
spolupracovník Jaroslav Kirchner, kter˘ vidí
‰anci, Ïe by se v Praze mohla hrát po letech
Liga mistrÛ, prÛbûh utkání se sv˘m znám˘m
Franti‰kem Jelínkem z Jizersk˘ch hor poblíÏ
Jablonce, kter˘ pro zmûnu by nejradûji vidûl
Ligu mistrÛ pod Je‰tûdem a navíc nemá rád
Spartu. Remízou 1:1 se ‰ance Jablonce na
titul opût otevﬁela, protoÏe ten vyhrál nad
stﬁíÏkovsk˘mi Bohemians 4:0. a ze hry
nejsou ani Teplice, které zdolaly zachraÀující
se Kladno dokonce 5:0. A jelikoÏ Sparta
hrála s Ostravou i na podzim 1:1, mÛÏe o
titulu rozhodnout kaÏdá branka a v závûru
budou asi hodnû divoké v˘sledky. Svûdãí o
tom i boj o záchranu, kdy Slovácko, které
bojuje o záchranu vyhrálo nad Boleslaví aÏ
brankou v závûru a dal‰í dvû utkání se
skonãila plichtou Liberec-Bohemians 1905
1:1 a Brno-PlzeÀ 2:2.
A je‰tû v˘sledky dvou pﬁedchozích kol: 25.
kolo: Bohemians Praha-Mladá Boleslav 2:4,
âeské Budûjovice-Sparta 0:0, SlaviaKladno 0:0, Teplice-Pﬁíbram 1:0, SlováckoBohemians 1905 1:1, Slovan Liberec-Baník
Ostrava 0:1, Viktoria PlzeÀ-Jablonec 1:1,
Brno-Sigma Olomouc 1:2.
26. kolo: Bohemians 1905-Baník Ostrava
0:1, Pﬁíbram-Slovan Liberec 1:1, KladnoSlovácko 1:0, Sparta-Bohemians Praha 1:0,
Mladá Boleslav-Teplice 0:1, Sigma
Olomouc-Slavia 3:1, Jablonec-Brno 1:0,
Viktoria PlzeÀ-âeské Budûjovice 0:0.
***

Tabulka po 27. kole:

Nestárnoucí Vaniak zachrańuje
před příbramskými útočníky

pozdûji Brazilec Dens vyuÏil chyby v obranû
a po dal‰ích pûti minutách mladíãek
Zákostelsk˘ upravil na 3:0. Vût‰ina novináﬁÛ
v‰ak po utkání spûchala k televizním
obrazovkám na utkání Baníku se Spartou.
V pﬁenosu pﬁed utkáním nechybûl jiÏ tradiãní
zábûr Jarka Nohavici, ale k oãekávanému
souboji v hledi‰ti mezi obûma tábory
nedo‰lo. Zkrátka policie pozat˘kala
SparÈany pro v˘trÏnosti (podrobnosti v Denní
kronice). Na hﬁi‰ti pak jiÏ v 3. minutû utekl
ostravsk˘ Varadi, ale jeho pokus o oblouãek
Kozáãik vystihl. O deset minut pozdûji to
v‰ak jiÏ bylo 1:0 pro Baník, kdyÏ Luke‰
zahrál trestn˘ kop a ¤epkavi se hlavou do
vlastní branky podaﬁilo to, co se nepodaﬁilo
pﬁed tím Varadimu - pﬁekvapit SparÈanského
gólmana. V 38. minutû SparÈan Kucka

1. Sparta
2. Ostrava
3. Jablonec
4. Teplice
5. PlzeÀ
6. Olomouc
7. Boleslav
8. Slavia
9. Liberec
10. Pﬁíbram
11. Brno
12. Boh. 1905
13. Budûjovice
14. Slovácko
15. Kladno
16. B. Praha

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

14 13 0 35:12
16 7 4 41:22
16 6 5 37:24
15 8 4 43:23
11 10 6 34:27
12 4 11 43:35
11 5 11 45:37
10 8 9 34:28
9 6 12 30:34
9 5 13 31:38
8 7 12 27:37
7 9 11 19:26
6 10 11 22:30
7 5 15 24:35
7 3 17 23:45
4 2 21 25:60

55
55
54
53
43
40
38
38
33
32
31
30
28
26
24
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Poznámka: B. Praha disciplinární komise
odeãetla 20 bodÛ.

Slovenská CorgoÀ liga
28. kolo: Spartak Trnava-MFK Ko‰ice
4:0, Slovan Bratislava-MFK PetrÏalka
1:1, FC Nitra-Tatran Pre‰ov 4:2, Banská
Bystrica-MFK Dubnica 1:1, FK SenicaDunajská Streda 2:2. M·K Îilina-MFK
RuÏomberok 1:0.

29. kolo: MFK Ko‰ice-FK Senica 2:0,
MFK RuÏomberok-Spartak Trnava 2:1,
Tatran Pre‰ov-Slovan Bratislava 0:1,
MFK Dubnica-FC Nitra 1:0, MFK
PetrÏalka-M·K Îilina 0:4, Dunajská
Streda-Banská Bystrica 1:1.
30. kolo: Spartak Trnava-MFK PetrÏalka
3:1, M·K Îilina-Tatran Pre‰ov 1:0, MFK
Ko‰ice-MFK RuÏomberok 2:0, Slovan
Bratislava-MFK Dubnica 2:2, FK SenicaBanská Bystrica 2:1, FC Nitra-Dunajská
Streda 1:0.
Tabuºka CorgoÀ ligy
1. Îilina
2. Slovan
3. Bystrica
4. Nitra
5. Trnava
6. RuÏomberok
7. Senica
8. Pre‰ov
9. Dubnica
10. Dun.Streda
11. PetrÏalka
12. Ko‰ice

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

22 2 6 53:15
18 7 5 46:22
14 10 6 41:26
13 6 11 37:31
12 5 13 51:40
11 7 12 30:34
11 7 12 30:39
10 4 16 28:35
7 10 13 24:40
6 12 12 26:41
7 7 16 32:48
7 7 16 28:55

68
61
52
45
41
40
40
34
31
30
28
28

Suverénní Pardubice
Na Slovensku Ko‰ice
Hokejisté HC Eaton Pardubice s
nestárnoucím Dominikem Ha‰kem se
stali ãesk˘mi mistry, kdyÏ dokázasli
dvanáctkrát za sebou zvítûzit v play-offs.
Prohráli pouze v prvním utkání pravního
kola s Tﬁincem 1:3. I ve finálové sérii proti
Vítkovicím zvítûzili 4:0 na zápasy. Doma
5:1 a 1:0, v Ostravû pak 5:2 a 3:2 po
prodlouÏení.
***
Na Slovensku prohrál ve finálové sérii
Slovan prvá dvû utkání doma 2:5 a 3:6,
coÏ zﬁejmû rozhodlo. V tﬁetím utkání sice
v Ko‰icích po samostatn˘ch nájezdech
zvítûzil 2:1, ale v dal‰ím utkání prohrál
2:3. Je‰tû jednou bratislav‰tí hokejisté
odvrátili meãbol doma vítûzstvím 4:1, ale
v pátek 23. dubna ko‰iãtí hokejisté získali
titul vítûzstvím 5:2.
***

Poslední provûrky pﬁed MS
Na ·védsk˘ch hokejov˘ch hrách dokázali
âe‰i dvakrát zvítûzit, nejprve po
samostatn˘ch nájezdech 2:1 nad
·védskem a na závûr 4:2 nad Ruskem a
pouze jednou s Finskem prohrát 1:4. V
obou vítûzn˘ch zápasech zachytal skvûle
brankáﬁ Ondﬁej Pavelec.
Mezitím Slovensko zvítûzilo ve Skalici nad
Loty‰skem 4:3. Oba t˘my pojedou na MS
bez nûkolika v˘znamn˘ch hráãÛ z NHL.
***

Toronto, Ont
(416) 466-0330

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.8.satellite1-416.com
www.8.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com
www.kalendar.zpravy.ca

***

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

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

e-mail:
Tatratravel@hotmail.com
Vám ponúka
cestovanie
do celého sveta
Spolahlivo vybavíme!
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

