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Keiskammsk˘ oltáﬁ v Torontu
Bûhem leto‰ního léta jsem si opût pﬁehrával nûkteré filmy ‰védského reÏiséra
Ingmara Bergmana. Mezi nimi i Sedmou peãeÈ, kterou povaÏuji za nejlep‰í film
minulého století. Rytíﬁ se vrací se sv˘m zbrojno‰em po letech válek ve svaté zemi
zpût domÛ. Krajina je zasaÏená morem. Smrt ﬁádí v‰ude. Zemû se stává prázdnou
a pustou. Lidé jsou buì smrtí pﬁímo zasaÏeni nebo pﬁed ní utíkají. A pﬁi tom se
neustále objevuje otázka po smyslu Ïivota. Má Ïivot je‰tû smysl?
Tato otázka se prolíná i do symbolického ‰achového souboje rytíﬁe se smrtí.
PﬁestoÏe smrt nelze porazit, lze si vynutit alespoÀ odklad. Nelze zachránit sebe,
ale je moÏné zachránit druhé. Rytíﬁ Antonius Block nejprve zmírní utrpení dívky,
která je naﬁãená ze spolãení s ìáblem, pak zachrání rodinu komediantÛ. Dûlá to
ti‰e, bez toho, Ïe by se to nûkdo dovûdûl, bez toho, Ïe by mûl nárok na jinou
odmûnu neÏ lesní jahody, které dostane od komediantÛ. Dûlá to s nenápadn˘m
gestem jaksi v anonymitû.
Symboly z poslední biblické knihy Zjevení svatého Jana, jsou v‰ak zachovány. Ne
nadarmo cel˘ film zaãíná ãtením z této knihy a ne nadarmo cel˘ film konãí opût
ãtením o Beránkovi, kter˘ rozlomí sedmou peãeÈ a o tom, Ïe v nebi nastalo mlãení
asi na pÛl hodiny. BÛh se odmlãel. Jestli je to dlouhá doba nebo krátká, nedá se
odhadnout. V dobû morové rány jakoby BÛh mlãel. Vítûzí archandûl Michal, dítû
komediantÛ, o kterém má jeho otec pﬁedstavu, Ïe bude takov˘m Ïonglérem, Ïe
zastaví míã ve vzduchu. Nûkde jsem ãetl, Ïe Bergman napsal tento scénáﬁ, kdyÏ
vidûl star˘ obraz v jednom kostele na severu ·védska.
Tuto nedûli mûli náv‰tûvníci dopoledních anglikánsk˘ch bohosluÏeb v St. James
Cathedral moÏnost vidût Keiskammsk˘ oltáﬁ (Keiskamma Alterpiece). Na rozdíl od
Bergmanovy Sedmé peãeti se jedná o souãasnost. Oltáﬁ vznikl ve vesniãce
Hamburg na v˘chodním pobﬁeÏí Jihoafrické republiky. Podobnû jako u Bergmana
i zde chodí smrt po pobﬁeÏí a zavítala do nejchud‰í oblasti mezi rybáﬁe. Zhruba do
roku 2002 se pﬁedpokládalo, Ïe AIDS je choroba, která postihuje pouze velká
mûsta. Lidé z Hamburgu v‰ak museli za prací. Nejprve odcházeli muÏi, ale touha
po rychlém v˘dûlku znamenala exodus i pro Ïeny. Vraceli se do Hamburgu umﬁít
a pﬁiná‰eli s sebou smrt pro lidi, kter˘m nebylo pomoci. NejbliÏ‰í nemocnice je
padesát kilometrÛ vzdálená. Ve stejném roce zaãala zde pracovat dr. Carol
Hofmeyrová se sv˘m manÏelem. Spolu s ﬁeditelkou Durbanské galerie Carol
Brownovou odstartovaly projekt Keiskammského oltáﬁe.
Na zaãátku místní Ïeny dûlaly tapisérie. Pro vût‰inou nemocné Ïeny nebo pro
Ïeny, které ztratily nûkoho blízkého to byla nejen cesta, jak zlep‰it ekonomickou
situaci, ale i léãba. Dal‰í velkou událostí bylo, kdyÏ dr. Hofmeyrová nav‰tívila slavn˘
Isenheimsk˘ oltáﬁ nûmeckého malíﬁe Matthiase Grünewalda v Alsasku, kter˘ je
rovnûÏ inspirován obdobím, kdy ﬁádil v okolí mor. Její manÏel pak zhotovil podle
stﬁedovûké pﬁedlohy rám (4,1x6,8 metrÛ). Na obrazech oltáﬁe se podílelo pﬁes 130
místních Ïen a byl poprvé vystaven v ãervenci 2005 v anglikánské katedrále v
Grahamtownu.
Pokud je oltáﬁ zavﬁen˘ (snímek nahoﬁe), mÛÏeme pﬁed kﬁíÏem vidût vdovu, která
truchlí nad smrtí manÏela. Vedle ní jsou dûti, vût‰inou sirotci z Hamburgu. Po
stranách jsou v talárech anglikánské církve dal‰í dvû Ïeny. Dole je pak pohﬁeb syna
jedné z nich.
JestliÏe je oltáﬁ otevﬁen˘ (snímek uprostﬁed), pak mÛÏeme vidût místní pûveck˘
sbor. Na levém panelu je prorok Gaba, na pravém pak fíkovník se spirálou místních
rostlin a ÏivoãichÛ v kolobûhu Ïivota.
Pﬁi úplném otevﬁení (vpravo dole) pak vidíme fotografie babiãek, které se starají
o osiﬁelé dûti. âervené a modré barvy na panelech po stranû symbolizují hﬁbitovy
za Hamburgem, kde jsou obûti AIDS pochovány.
Morová rána zasáhla nejen Afriku, ale má své obûti v Rusku, na Ukrajinû, v JiÏní
Americe. Hovoﬁí o ní nejen umûlci, ale po svém i Ïeny z malé rybáﬁské osady v
jihoafrickém Hamburgu.
Církve po období, kdy obcházely kolem problému jako pes kolem horké ka‰e, si
koneãnû uvûdomily, Ïe je to i jejich záleÏitost a díky tomu mÛÏeme vidût nejen toto
unikátní dílo v St. James Cathedral (65 Church St., Toronto), ale i v˘stavu dal‰ích
obrazÛ v archivu katedrály. V˘stava Fragility and Hope je otevﬁená dennû od 13 do
16 hodin a potrvá do 27. srpna 2006.
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 10:00.
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)
532-5272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: P. Dolinsk˘.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 20. 8., 10. 9., 8. 10., 19. 11.,
3. 12. vÏdy o 13:00 hodine. a 24. 12. v 16:30.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin.Duch. správce: Pavel
Norbert Rou‰, St. Adalbert R.C. Mission,
464 Plains Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Tel.: (905) 523-1932.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby v záﬁí.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby v
záﬁí.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby v
záﬁí.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby.
v záﬁí.

Czech Republic/Toronto
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PraÏské Ïidovské muzeum oslavuje sto let
Pﬁi oslavách roku Ïidovské kultury mÛÏete v âeské republice vidût ﬁadu v˘stav,
divadelních pﬁedstavení, koncertÛ a filmÛ, které souvisejí s Ïivotem ÏidÛ v ãeském
prostﬁedí. PraÏské Ïidovské muzeum bude od 25. ﬁíjna 2006 do 10. ledna 2007
poﬁádat v˘stavu svitkÛ Tory v galerii Roberta Guttmana. Vût‰ina svitkÛ byla
zapÛjãena z Czech Memorial Scrolls Centre v Lond˘nû. V˘stava ukazuje, jak tyto
poklady byly zachránûny v dobû holokastu. Na stejném místû bude do 1. ﬁíjna
v˘stava o PraÏském Ïidovském muzeu v letech 1906-1940. Od 6. záﬁí do konce
roku je moÏné na Pinkasovû ulici vidût „videosculptury“ v˘tvarnice Melissy Shiff z
Kanady. Argentinská fotografka Rosa Revsin byla inspirována poezií z gheta.
V˘stava jejich fotografií a v˘tvarn˘ch v˘tvorÛ se jmenuje Nevidûla jsem zde mot˘ly.
Dal‰í v˘stava Historie ÎidÛ v âechách a na Moravû a Ïidovské zvyky a tradice se
koná od 1. do 30. záﬁí v Karlov˘ch Varech. RovnûÏ v Brnû se pﬁipravuje od 18. do
25. listopadu T˘den Ïidovské kultury, pﬁi kterém bude uvedena dûtská opera Hanse
Krásy a Adolfa Hoffmeistra Brundibár. V plzeÀské Synagoze bude pﬁi této pﬁíleÏitosti
uspoﬁádán koncert z hudby Mozarta a Dvoﬁáka 17. záﬁí. PoblíÏ Ïidovského hﬁbitova
v Praze na ÎiÏkovû se bude zase konat 4. ﬁíjna 2006 od 16:30 koncert na poãest
Franze Kafky. Podrobn˘ program oslav je na www.jewishmuseum.cz. nebo na
praÏském ãísle 221-711-511.
***

Druh˘ festival
kultúrneho dediãstva
26. a 27. augusta 2006
10:00 - 17:00
9350 Highway 48
North of 16th Avenue
Markham, Ontario
âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu opût v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

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

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

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

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

Kalendáfi
26. a 27.8. (so a ne) 10:00-17:00
Druh˘ festival
kultúrneho dediãstva
9350 Highway 48
North of 16th Avenue
Markham, Ontario
***
10.9. (ne) 14:00
The Sophia Perlman Trio
Jazz na Masaryktownu
***
24.9. (ne) 17:00
âenûk Vrba - housle
Yukiko Watanabe - klavír
Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354
***
21.10. (so) 18:00
Moravsko-slovácké hody
65 Christie St.
Ukrajinská hala
***
29.10. (ne) 19:00
Panochovo kvarteto
Koncert v kostele u sv. Václava
(Souãást Nocturen)
Tel.: 416/439-4354
***
26.11. (ne) 17:00
Jiﬁí Hanousek-cello
Pavel Ka‰par-klavír
***

PRODÁM ROD.VILKU
Z PRVNÍ REP.
V âELÁKOVICÍCH
U PRAHY. DVA
SAMOSTATNÉ BYTY 3 + 1
S BALKÓNEM, 75 M2
KAÎD¯, KOMPLETNù
PODSKLEPEN, ZAHRADA
800 M2, DVOJGARÁÎ,
PLYN-AUTOMATIKA,
MùSTSKÁ VODA A
ODPAD, REKONSTRUKCE
1980, 30 MIN. PRAHAMASARYKOVO NÁDRAÎÍ.
CENA 5,9 MIL. Kâ. VÍCE
INFO A FOTO TEL. (905)
829-8918.
1612-16

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.
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Kongres SVU v âesk˘ch Budûjovicích byl opravdov˘m hitem
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Czech &Slovak Institutions

âeské velvyslanectví
Kongresy a konference SVU poslední
doby byly pozoruhodnû úspû‰né.
Nedávno zavr‰en˘ 23. svûtov˘ kongres
SVU v jihoãeské metropoli âesk˘ch
Budûjovicích není v˘jimkou. Zatímco ãesk˘
fotbalov˘ t˘m si na leto‰ním mistrovství
svûta nevedl tak dobﬁe jak se v‰eobecnû
oãekávalo, je moÏné ﬁíci zcela bez
nadsázky, Ïe kongres SVU byl opravdov˘
hit.
Jihoãeská univerzita, která byla hostitelkou
kongresu, pﬁipravila náv‰tûvníkÛm z
celého svûta vpravdû pﬁátelské pﬁijetí.
Hﬁejivost pﬁijetí se také obrazila na
teplotách vzduchu, které pﬁesahovaly 33
stupÀÛ, ãímÏ se tato sezóna stala jednou
z nejparnûj‰ích v dûjinách mûsta i regionu.
Na‰tûstí horko doprovázel mírn˘ vánek,
kter˘ ve stínu nûkteﬁí vítali, a pro jiné byl
dokonce pﬁíjemn˘. Veãer a v následujících
dnech teploty dokonce podstatnû klesly,
ãásteãnû díky mírn˘m a obãasn˘m
pﬁeháÀkám, takÏe ve mûstû neexistující
umûlá klimatizace nebyla problémem.
Celkovû vzato byl kongres pozoruhodnou
událostí jak co do obsahu tak pokud jde o
hﬁejivost a ‰kálu námûtÛ i vysokou kvalitu
jednotliv˘ch referátÛ. Panovala v‰eobecná
shoda, Ïe tento kongres byl vÛbec nejlep‰í
ze v‰ech, které SVU poﬁádala.
Aãkoli nûkolik z nás pﬁicestovalo jiÏ v
sobotu 24. ãervna, vût‰ina zahraniãních
úãastníkÛ zaãala pﬁijíÏdût v nedûli
odpoledne. Valnou vût‰inu z nich pﬁivezly
univerzitou zaji‰tûné autokary pﬁímo z
ruzyÀského leti‰tû. Pﬁivezly je na
univerzitní pÛdu nedaleko univerzitního
hostelu Bobik, kde bylo sídlo registrace.
TakÏe úãastníci se mohli zaregistrovat
ihned po pﬁíjezdu. Registrace samotná
probûhla relativnû hladce, protoÏe vût‰ina
zahraniãních úãastníkÛ jiÏ byla
zaregistrována ve Spojen˘ch státech díky
skvûlé práci Blanky Kudûjové a jejího
manÏela Sváti.
Dlouh˘ den byl korunován na slavném
ãeskobudûjovickém
námûstí
pojmenovaném po jeho zakladateli
Pﬁemyslu Otakaru II. Pro úãastníky
kongresu tam poﬁádala koncert vynikající
Jihoãeská komorní filharmonie, která
provedla Carminu Buranu od Carla Orffa.
Bylo to nádherné pﬁedstavení jednoho z
pﬁedních orchestrÛ âeské republiky. Poté
vût‰ina z nás ode‰la na kutû, ale jak jsem
se dozvûdûl pozdûji, poãetná skupina
skonãila v jednom z místních v˘ãepÛ kde
nadále holdovali vynikajícímu ãeskému
pivu.
Kongres SVU byl slavnostnû zahájen v
pondûlí 26. ãervna v nedávno
dokonãeném kulturním centru Bazilika,
kam byli úãastníci dopraveni univerzitními
autokary. Oficiální zahájení bylo v deset
hodin, ale nûkteﬁí z nás, kdo se podíleli na
organizaci a pﬁípravû kongresu, pﬁi‰li
trochu dﬁíve, aby se mohli zúãastnit
naplánované tiskové konference. Poté
jsem mûl spoleãnû s rektorem Václavem
Buzkem potû‰ení uvítat prezidenta
Václava Klause s chotí po jejich pﬁíjezdu
pﬁed budovu a doprovodil je do jednoho z
elegantních pﬁijímacích sálÛ Baziliky. Zde
se jiÏ shromáÏdila skupina velvyslancÛ ze
zemí po obou stranách Atlantiku spoleãnû
s ostatními prominentními osobnostmi.
Po formalitû slu‰nostních konverzací jsem
zvedl ãí‰i ‰ampaÀského na poãest
prezidenta a ostatní se pﬁipojili. Prezident
odpovûdûl - zmínil se o v˘znamu kongresÛ
SVU a o roli, kterou SVU ve svûtû uplatÀuje
za âeskou republiku.

Pak jsme byli uvedeni k hlavnímu stolu ve
velké síni Baziliky, kterou jiÏ zaplnili
úãastníci kongresu do posledního
místeãka. Následovalo akademické
procesí, sestávající z univerzitních
hodnostáﬁÛ - rektorÛ, prorektorÛ a dûkanÛ
ze zahraniãí i z âeské republiky a
Slovenska - v tradiãních akademick˘ch
úborech za zvukÛ Janáãkovy hudby. Byla
to nádherná podívaná.
Poté jsem kongres oficiálnû zahájil
Následovaly uvítací proslovy rektora
Václava
Buzka
a
hejtmana
ãeskobudûjovického kraje Jana
Zahradníka. Pak prezident Klaus pﬁednesl
krátkou ﬁeã v angliãtinû.
Po krátké pﬁestávce zahajovací
ceremoniál pokraãoval zdravicemi a
poselstvími velvyslancÛ ze Spojen˘ch
státÛ, Kanady, âeské a Slovenské
republiky, i dal‰ích hodnostáﬁÛ, mezi nimi
pﬁedsedy Uãené spoleãnosti âR,
tajemníka Slovenské akademie vûd,
viceprezidenta âeské akademie vûd a
rektora Karlovy univerzity. Cel˘ prÛbûh
ceremoniálu byl velmi pÛsobiv˘ a nûkteﬁí
z tûch, kdo ho sledovali v televizi, vyslovili
názor, Ïe to byla „majestátní událost“.
Po odchodu akademického procesí i
posluchaãÛ byli úãastníci kongresu
pozváni na velkolep˘ raut. Stoly se
proh˘baly pod ‰irokou ‰kálou studen˘ch i
tepl˘ch jídel, masa, salátÛ, vybran˘ch s˘rÛ,
zákuskÛ, pﬁedkrmÛ, zeleninov˘ch mís s
pikantními omáãkami, nadívan˘mi
Ïampióny, marinovan˘mi chody,
masov˘mi knedlíãky, koláãky, vína,
nealkoholick˘ch nápojÛ a samozﬁejmû
v‰udypﬁítomného Budvaru. I pﬁes velk˘
dav jsem si jist, Ïe nikdo netrpûl hladem.
Byla to pﬁíleÏitost k seznámení se
zajímav˘mi lidmi z âeské republiky a
Slovenska, i ze zahraniãí.
Asi o pÛl tﬁetí se úãastníci znovu se‰li v
hlavním sále, kde zaãínalo plenární
zasedání, jemuÏ jsme mûl tu ãest
pﬁedsedat. Téma bylo „Diplomatické
vztahy mezi Severní Americkou a
republikami âeskou a Slovenskou“.
Zúãastnili se jej velvyslanci âeské a
Slovenské republiky, Spojen˘ch státÛ a
Kanady. Bylo to vysoce neformální a
pﬁátelské sezení, pﬁi kterém velvyslanci
nejen nastiÀovali oficiální postoje sv˘ch
vlád ale také setkání, pﬁi nûmÏ ukázali
svou lidskou stránku a hovoﬁili o sv˘ch
zku‰enostech v postech v zemích svého
urãení, pro které dali najevo své zanícení,
obdiv i lásku.
Vût‰ina úãastníkÛ pak byla v univerzitních
autokarech pﬁevezena zpût na univerzitní
pÛdu. Ale poãetná skupina se vydala se
mnou do budovy Teologické fakulty, kde
byla uspoﬁádána v˘stava „âeská bible v
prÛbûhu staletí“. Spoleãnû s dûkanem
fakulty, biskupem âesk˘ch Budûjovic a s
ﬁeditelkou expozice jsme v˘stavu otevﬁeli.
Byl to skvostn˘ pﬁehled vzácn˘ch textÛ od
dob svat˘ch Cyrila a Metodûje aÏ do
souãasnosti. V˘stava byla otevﬁena po
dobu trvání kongresu, tak aby ji úãastníci
mohli shlédnout v pﬁíhodn˘ch chvílích.
Dny, které následovaly, byly stejnû
vzru‰ující jako první dva. Úãastníci mûli
od úterního dopoledne do páteãního
odpoledne na vybranou z ne ménû neÏ
dvanácti souãasnû probíhajících
akademick˘ch sezení poﬁádan˘ch v
prostorách Jihoãeské univerzity a âeské
akademie vûd. Omezení rozsahu tohoto
pojednání mi neumoÏÀuje podrobn˘ popis
jednotliv˘ch sympozií. Snad postaãí ﬁíci,

Ïe byly pokryty prakticky v‰echny stránky
lidské ãinnosti, od historie, literatury,
filozofie, umûní, politiky, práva, obchodu,
byznysu a médií pﬁes pﬁírodní vûdy a
techniku, lékaﬁství a zemûdûlství, aÏ po
Ïivotní prostﬁedí.
Tentokrát bylo silnû zastoupeno lékaﬁství
a pﬁírodní vûdy - byla to tﬁi sezení z nichÏ
jedno bylo vûnováno du‰evnímu zdraví a
dvû veﬁejnému zdraví, dal‰í sezení v
neurologii, pût vûnováno biologii a dal‰í
fyzikálním a technick˘m disciplinám.
Vût‰ina úãastníkÛ byli mezinárodnû
uznávaní odborníci.
Jedna ãást kongresu byla vûnována
âechÛm a SlovákÛm v zahraniãí. Byla v ní
diskutována témata jako emigrace a
reemigrace, americké osady a komunity,
âe‰i a Moravané v Texasu, kulturní
pﬁíspûvky ãesk˘ch a slovensk˘ch
pﬁistûhovalcÛ, a uchovávání národního
dûdictví v zahraniãí.
Jedineãná na tûchto sekcích a sympoziích v
angliãtinû byla skuteãnost, Ïe znaãná ãást
úãastníkÛ byli jednotlivci s odborn˘mi zájmy v
konkrétních oborech ãesk˘ch a slovensk˘ch
záleÏitostí a kultury aniÏ mûli jakékoli
ãeskoslovenské koﬁeny nebo pÛvod.
Ve stﬁedu profesor Joseph Kohn a jeho
kolegové provedli prezentaci plánované
knihovny Václava Havla. V této knihovnû,
inspirované ãásteãnû americk˘mi
prezidentsk˘mi knihovnami, budou
shromáÏdûny práce a dokumenty Václava
Havla a bude v ní dokumentován sloÏit˘ boj za
demokracii a svobodu ve druhé polovinû
dvacátého století. Knihovna bude také
podnûtem k diskusi, v˘zkumu a publikacím o
pokraãujícím boji za lidská práva i o v˘zvách,
které pﬁedstavuje postkomunistická politická
a obãanská angaÏovanost.
Prakticky kaÏd˘ veãer byl poﬁádán nûjak˘
koncert nebo jiná kulturní atrakce. Tak v
úter˘ Jihoãeská filharmonie provedla díla
z repertoáru Mozarta, Dvoﬁáka, Pabla
Sarasateho a Beethovena. Dodateãnou
atrakcí byl proslul˘ houslov˘ virtuóz Pavel
·porcl. Po koncertû úãastníci kongresu
mohli jít na námûstí Pﬁemysla Otakara II.
, kde byl zvlá‰tní program nazvan˘ „Co
âech to muzikant“. Ve stﬁedu veãer v
kongresové hale Bobiku poﬁádali koncert
dva ãlenové SVU, klavíristka Marie
Bobková a klarinetista Budimír Zvolánek.
Tent˘Ï veãer bylo moÏné v mûstské
dvoranû shlédnout pﬁedstavení hry
Divadla J. K. Tyla „Svûtáci“. Ve ãtvrtek od
19 do 23 hodin mohli zájemci zajít na
pouliãní festival populárního loutkového
divadla Kvelb. Kdo chtûl, mohl místo toho
zajít na recitál flétnistky Hany B.
Colombové a varhaníka Fabrizia
Vanonciniho. A koneãnû v nedûli veãer
byl koncert swingu „Múzy na vodû“ v
podání Zatrestband z Terstu, kter˘ uvedl
populární hudbu a písnû Jerryho Hermana,
Jaroslava JeÏka a Franka Sinatry.
V sobotu a v nedûli nûkteﬁí z nás vyuÏili
moÏnosti zúãastnit se dvou v˘letÛ, do
âeského Krumlova a na Hlubokou, coÏ
byl nanejv˘‰ pﬁíjemn˘ zpÛsob zakonãení
na‰eho pobytu v jiÏních âechách.
Závûrem je tﬁeba ﬁíci, Ïe cel˘ kongres a
v‰echno co s ním souviselo byl mimoﬁádn˘
úspûch. Vzpomínky na krásné jiÏní âechy
a na jejich pﬁátelské a pohostinné
obyvatele nám zÛstanou napoﬁád. Je‰tû
jednou díky v‰em kdo se zaslouÏili o tuto
pamûtihodnou a nezapomenutelnou
událost.
(Zkráceno) Mila Rechcigl - SVU
***

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 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.

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

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

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728

Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

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

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

Praha/PlzeÀ - Scénáristka a reÏisérka Vûra
Chytilová v dubnu dokonãovala svÛj nov˘
film nazvan˘ Hezké chvilky bez záruky.
Scénáﬁ napsala spoleãnû s psycholoÏkou
Kateﬁinou Irmanovovou, jejíÏ praxí v
psychologické poradnû se nechaly
inspirovat. Vûra Chytilová se tímto filmem
vrací ke svému oblíbenému Ïánrukomedie, která je souãasnû spoleãenskou
kritikou.

Hlavní postavou filmu je psycholoÏka
Hana, která se snaÏí ﬁe‰it nejrÛznûj‰í Ïivotní
situace sv˘ch klientÛ, mlad˘ch i star˘ch,
bohat˘ch i chud˘ch, i duchem, do jejichÏ
spletit˘ch osudÛ se zapojuje také její vlastní
Ïivotní pﬁíbûh.
„Teì právû vrcholí dokonãovací práce. V
posledních dnech nejvíce ãasu trávím se
stﬁihaãem Jiﬁím BroÏkem a Davidem
Krausem, kter˘ k filmu skládá hudbu,“ ﬁíká

August 17, 2006
Vûra Chytilová. Úspû‰ná reÏisérka filmÛ
jako jsou napﬁ. Hra o jablko, Faunovo
velmi pozdní odpoledne, ·a‰ek a královna,
Kopytem sem, kopytem tam a ﬁady dal‰ích
filmÛ natáãela svÛj nov˘ film v ﬁíjnu a
listopadu loÀského roku v Praze. Do
hlavních rolí obsadila Janu Janûkovou,
Bolka Polívku, Janu Krausovou, Davida
Krause, Igora Bare‰e a Martina Hofmanna.
V rolích pacientÛ psycholoÏky Hany se
objeví celá ﬁada znám˘ch ãesk˘ch hercÛ
napﬁ. Jiﬁí Ornest, Bára Hrzánová, David
Vávra, Rudolf Jelínek, Alena Vránová, Ivan
Vyskoãil, Anna Polívková atd. Jednu z
tûchto men‰ích rolí si také zahrála
spoluautorka
scénáﬁe
Kateﬁina
Irmanovová.
„Film by mûl pÛsobit jako kaleidoskop
nejrÛznûj‰ích komick˘ch, tragick˘ch i
banálních stﬁepÛ lidské existence. Autorky
chtûjí postihnout cel˘ rejstﬁík souãasné
problematiky tak, aby v jejich spletité
kumulaci vynikla smû‰nost i hrÛza
Ïabomy‰í existence mnoh˘ch z nás,“ ﬁíká
o filmu jeho producentka Kateﬁina âerná.
Film vyrábí spoleãnost Negativ v
koprodukci âeské televize za podpory
Státního fondu âR pro podporu a rozvoj
ãeské kinematografie a celkov˘ rozpoãet
je cca 17 milionÛ korun. Premiéra je
plánována na 21. záﬁí leto‰ního roku a do
kin jej uvede spoleãnost Bontonfilm.
Finále
***

âtvrt˘ roãník Interpretaãních kurzÛ Antonína Kubálka
ve Zlat˘ch Horách skonãil.
Zá‰titu pﬁevzali velvyslanec Kanady v
âeské republice Mr. J. E. Bruce Jutzi, 1.
námûstek hejtmana Olomouckého kraje
Ing. Pavel Horák a starosta mûsta Zlaté
Hory Ing. Milan Rác. Pﬁi vyhodnocování
kaÏdoroãní interní “soutûÏe” klavírních
kurzÛ tekly i slzy, ale ne ze Ïalu, n˘brÏ
dojetím. Za interpretaci Sonáty ã. 3 Paula
Hindemitha dostala speciální ocenûní
Asta Kvasyte. Nic netu‰ící pianistka mûla
slzy v oãích, kdyÏ jí a úãastníkÛm
závûreãného koncertu Mistr Kubálek
sdûlil: “Po tﬁi t˘dny jsem mûl moÏnost
nad touto nároãnou skladbou s Astou
pracovat a vidût, jak ze dne na den zraje,
aÏ dozrála k dne‰nímu v˘konu, za kter˘
by se nemusel stydût ani profesionál,”
ﬁekl. A dodal: “Moje rodina se rozhodla
Astû sponzorovat úãast v pﬁí‰tím roãníku”.
Martin Pokorn˘ student Státní
konzervatoﬁe v Brnû se podobné akce
dﬁíve nezúãastnil. O to vût‰í bylo jeho
pﬁekvapení, kdyÏ pﬁijal verdikt pedagogÛ,
kter˘ znûl - Zahájit vlastním recitálem V.
roãník Interpretaãních kurzÛ Antonína
Kubálka. Taková byla odmûna pro
umûlecky nejpﬁesvûdãivûj‰í v˘kon, kter˘
Pokorn˘ pﬁedvedl pﬁi interpretaci dûl
Frédérica Chopina. “Mûli jsme to tento
rok obzvlá‰tû tûÏké, neboÈ úroveÀ
úãastníkÛ byla tak vyrovnaná”, pronesl
Antonín Kubálek pﬁi závûreãném setkání.
Za nejlep‰í provedení skladby W. A.
Mozarta získali Cenu “Bravo, Mozart” tj.
stipendium pro dvout˘denní úãast v V.
roãníku Interpretaãních kurzÛ Antonína
Kubálka v roce 2007 Karolína Kubálek
(Kanada) a Richard Pohl (âeská
republika). V podání Karolíny jsme si
vyslechli l. vûtu z Klavírního koncertu A
dur KV 488, Richard Pohl se pro zmûnu
pﬁedstavil interpretací Ronda A dur KV
386, vãetnû vlastní kadence. Na
provedení této skladby spolupracoval s
Ivo Kahánkem.

Popisovat jednotlivé dny by se dalo
dlouze, o tom v‰ak nûkdy pﬁí‰tû, anebo
na www.kubalekpiancourses.com. Zde
si budou moci zájemci i pﬁeãíst rozhovory
a hodnocení úãastníkÛ kurzÛ (Kanada,
Litva, âerná Hora, Polsko, âR).
Podstatné je, Ïe ãtvrt˘ roãník se podaﬁilo
uskuteãnit, k ãemuÏ pﬁispûla ﬁada institucí
i jednotlivcÛ.
Pﬁedev‰ím na jejich podpoﬁe závisí
existence tûchto kurzÛ i jejich budoucnost.
Je na místû v‰em na stránkách Satellite,
na‰eho mediálního partnera, podûkovat.
Mûstu Zlaté Hory, Fenix Trading s. r. o.
, GlaxoSmithKline, s. r. o. , Olomouckému
kraji, Základní umûlecké ‰kole Franze
Schuberta ve Zlat˘ch Horách, SdruÏení
mûst a obcí Jesenicka, Poutnímu místu
Maria Hilf, Velvyslanectví Kanady v âeské
republice, STOMIX, spol. s. r. o. ,
¤etûzárnû âeská Ves a. s. , RONA
Zábﬁeh, Penzionu Sarkander a Hotelu

Minerál ve Zlat˘ch Horách, Magistrátu
Mûsta Zlín, Mlékárnû Ole‰nice,
Hudebním rozhledÛm, Satellite Kanada,
Jesenickému t˘deníku, âeskému
rozhlasu, Rádiu Proglas, Radovanu
Lukavskému, Kocianovu kvartetu,
ZdeÀku Hnátovi, Antonínu Kubálkovi,
Stanislavu Lekavému, Ing. Milanu Rácovi,
Ing. Pavlu Horákovi, Cyrilu Svozilovi,
Jiﬁímu Bednáﬁovi, Ivo Kahánkovi,
Veronice Chrastinové a v‰em, kteﬁí se
zúãastnili koncertÛ v sále Základní
umûlecké ‰kole a zejména tûm, kdoÏ
ocenili to, Ïe Radovan Lukavsk˘ v dobû
divadelních prázdnin v ãase tropick˘ch
veder váÏil cestu na Zlatohorsko, aby
zde nezapomenuteln˘m a sugestivním
projevem pﬁispûl k záchranû Státní
kulturní památky kostela sv. Jana Kﬁtitele
v Horním Údolí.
Jarmila Pohlová - Zlaté Hory
***

Antonín Kubálek a Radovan Lukavsk˘ - benefice pro záchranu kostela Svatého
Jana Kﬁtitele - Poutní místo Maria Hilf
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Vojenské spravodajstvo vedie
muÏ, ktor˘ bol v Lexovej SIS
BRATISLAVA - sme/Nov˘ ‰éf
Vojenského obranného spravodajstva
ªubomír Skuhra pracoval v Slovenskej
informaãnej sluÏbe v ãase, keì ju viedol
Ivan Lexa. Denníku SME to potvrdilo
viacero zdrojov informovan˘ch o ãinnosti
spravodajsk˘ch sluÏieb. Dnes 38-roãn˘
Skuhra podºa t˘chto zdrojov nebol
“topfunkcionárom”
Slovenskej
informaãnej sluÏby. Pracoval v‰ak údajne
v kontrarozviedke vedenej Jaroslavom
Svûchotom. Podºa vy‰etrovateºov kauzy
únosu Michala Kováãa mlad‰ieho práve
kontrarozviedka zorganizovala tento
únos.
Podieºala sa aj na ìal‰ích politick˘ch
kauzách, ako Triptych klaÀania sa troch
kráºov ãi na sledovaní a kompromitácii
vtedaj‰ej opozície.
Zdroj SME tvrdí, Ïe Skuhra mal byÈ
ãlenom tajnej “siskárskej” misie, ktorá
mala v roku 1997 vo ·vajãiarsku vypátraÈ
svedka únosu Kováãa mlad‰ieho Oskara
Fegyveresa.
Príslu‰ník SIS Fegyveres vypovedal,
Ïe sa na únose priamo podieºal a neskôr
sa stal kºúãov˘m svedkom. Pre svoje
v˘povede sa stal pre vtedaj‰ie vedenie
SIS nepohodln˘m a po únose sa niekoºko
rokov skr˘val v zahraniãí.
Ministerstvo obrany, ktoré vedie
nominant Smeru Franti‰ek Ka‰ick˘,
minulosÈ ‰éfa VOS tají. Jeho
predstavitelia SME nechceli potvrdiÈ ani
vyvrátiÈ informácie o pôsobení Skuhru v
SIS za Lexovej éry. “Pôsobil vo viacer˘ch
bezpeãnostn˘ch ‰truktúrach a pôsobil aj
tam, kde je teraz,” tvrdil hovorca
ministerstva obrany Vladimír Gemela. Vo
VOS vraj pôsobil v rôznych úrovniach.
“Je to odborník, je to ãlovek z toho
prostredia.”
Hovorca e‰te v utorok tvrdil, Ïe Ïivotopis
ªubomíra Skuhru zverejnia v najbliÏ‰ích
dÀoch. Vãera uÏ ministerstvo o minulosti

Skuhru podrobnej‰ie informovaÈ nechcelo.
Podºa informácií SME Skuhra v roku
2002 ‰éfoval Oddeleniu nebezpeãn˘ch
materiálov Odboru drog a nebezpeãn˘ch
materiálov Colného riaditeºstva. Jeden
zo zdrojov tieÏ tvrdil, Ïe Skuhra krátko
pred svojím vymenovaním opäÈ pracoval
v SIS. âi do VOS pre‰iel zo SIS, alebo vo
vojenskej sluÏbe “pov˘‰il”, hovorca
Gemela neprezradil.
***
12.8.2006

Lupiãi ukradli v Kladnû
bankovní auto s milióny
Kladno-právo/Radek Plaveck˘-Milióny
korun si odnesli pachatelé loupeÏného
pﬁepadení, k nûmuÏ do‰lo minul˘ pátek
kolem pÛl deváté ráno u bankomatu u
kladenského vlakového nádraÏí.
Policie nevylouãila spojitost se
stﬁedeãním pﬁepadením bankovního vozu
u Slavkova u Brna. V obou pﬁípadech
totiÏ zmizely milióny z pancéﬁov˘ch vozÛ
téÏe bezpeãnostní agentury Brink’s.
„MoÏná je to náhoda. Ale tyto akce jsou
urãitû pachateli chystány dlouhodobû,“
uvedl pro âTK ﬁeditel firmy Brink’s C. L.
Ale‰ Kﬁeãek.
Policie pÛvodnû hovoﬁila o loupeÏi deseti
miliónÛ korun, její stﬁedoãesk˘ mluvãí
Pavel Trux pozdûji tuto sumu nechtûl
potvrdit. Podle ﬁeditele Kﬁeãka ‰koda je‰tû
nebyla upﬁesnûna. „Zﬁejmû nedo‰lo k
odcizení celé zásilky,“ ﬁekl odpoledne
âTK.
K loupeÏi do‰lo v okamÏiku, kdy k
nádraÏnímu bankomatu âeské spoﬁitelny
ráno pﬁijela bílá dodávka agentury Brink’s
se dvûma pracovníky doplnit peníze.
Policie zatím ví, Ïe v ten moment k nim
pﬁistoupil jeden pachatel s pistolí v ruce,
donutil je nasednout zpût do auta a odjet
od nádraÏí i s penûzi.
Cesta pak zﬁejmû vedla ulicí ÎelezniãáﬁÛ
kolem fotbalového stadiónu Lokomotivy
Kladno ven z mûsta po v˘padové silnici
ã. 118 smûrem na Bra‰kov.
Necelé tﬁi kilometry za Kladnem sjeli
vlevo do lesa, kde odstavili pﬁepaden˘
vÛz i s jeho dvûma zamûstnanci u b˘valé
hájenky. Tam na nû údajnû ãekal tmavû

ãerven˘ aÏ hnûd˘ vÛz, do nûhoÏ dal‰í
spolupachatelé pﬁeloÏili lup a odjeli po
hlavní silnici smûrem na Bra‰kov. „Podle
dosavadního vy‰etﬁování to byl tmavû
ãerven˘ osobní vÛz podobn˘ Renaultu
Kangoo nebo Citroénu Berlingo,“ ﬁekla
Právu mluvãí kladenské policie Michaela
Nováková.
Na místo se sjeli kriminalisté, kteﬁí zde
zaji‰Èovali stopy po autû pachatelÛ.
Pﬁepadení se podle mluvãí Novákové
obe‰lo bez zranûní, pﬁesn˘ poãet
pachatelÛ neuvedla. Policie hned na
místû zaãala s v˘slechem pracovníkÛ
agentury a svûdkÛ.
Na otázku, zda za pﬁepadeními mohli
stát zamûstnanci firmy, ﬁeditel firmy
Brink’s uvedl, Ïe je to vÏdy jedna z
vy‰etﬁovacích verzí policie. KdyÏ v roce
2002 odcizili lupiãi z vozu jiné agentury
153 miliónÛ korun, její ﬁeditel pr˘ uvedl,
Ïe sv˘m lidem vûﬁí. „Já bych spí‰e ﬁekl,
Ïe urãitû presumuji nevinu na‰ich lidí,
pokud nebude prokázán opak, uvedl
Kﬁeãek.
âlenové ochranky musí mít podle nûho
silné zásady a morální vlastnosti, aby se
nûãeho nedopustili nebo ke kriminálnímu
jednání nedopomohli. „Bylo by asi
nenormální toto pﬁedjímat u osob, které
jsme si pro tuto práci sami vybrali,“ dodal
ﬁeditel. Podle svûdectví lidí z kladenského
nádraÏí se celá událost u bankomatu
uskuteãnila rychle a nenápadnû.
„Cestující si ani niãeho nev‰imli. Îe se
nûco dûje, jsme poznali aÏ podle toho, Ïe
pﬁijeli policisté,“ ﬁekla âTK prodavaãka z
prodejny tabáku v nádraÏní hale Kvûta
Hrazdûrová. Odpoledne byl uÏ bankomat
na kladenském nádraÏí v provozu.
***

VY·N¯
KAZIMÍR-sme/INGRID
TIMKOVÁ-Vo vodnej nádrÏi neìaleko
v˘chodoslovenskej obce Vy‰n˘ Kazimír
majú Rómovia úradne zakázané kúpaÈ
sa. NádrÏ slúÏi miestnym obyvateºom
ako kúpalisko. Obecné zastupiteºstvo

Petr ChudoÏilov: Pﬁíbûh
Tahle historie se mi vysype z rukávu letní ko‰ile
vÏdycky v srpnu, mûsíci, kter˘ zmûnil mÛj Ïivot.
Definitivnû. Na mysli mám srpen v osma‰edesátém
roce, kdy Rusové, doprovázeni pﬁisírajícími
spﬁátelen˘mi armádami, poskytli âeskoslovensku
bratrskou internacionální pomoc. Nechci znovu
vypoãítávat nûkdej‰í skuteãnosti, kdo chce, tak si je
pamatuje. Nebo se zeptá. Událost je úplnû pravdivá
jenom z poloviny. Zbytek jsou pouhé dohady, fantazie,
konstrukce.
Pravdivou polovinu pﬁíbûhu jsem se dovûdûl z dopisu
paní Sokolové, bytem na Spoﬁilovû. Napsala do redakce
tehdej‰ích konãících Literárek zprávu o sovûtském
vojákovi, kter˘ v srpnu 1968 v Praze okamÏitû pochopil
stav vûcí. Nedovolenû opustil svoji jednotku a v noci
zazvonil u dveﬁí úhledného spoﬁilovského domeãku.
Vydû‰en˘m majitelÛm ﬁekl, Ïe nechce b˘t okupantem
a vrahem. PoÏádal je, aby ho ukryli. Ti lidé dostali
hrozn˘ strach a zatelefonovali policajtÛm, Ïe mají ve
sklepû sovûtského zbûha. MoÏná se obávali provokace.
Kdo by jim to zazlíval, aÈ jim to jde ﬁíci.
Policajti to dali vej‰. Pro nevítaného obyvatele sklepa
si ve finále truchlohry pﬁijeli Rusové. KdyÏ voják

usly‰el ru‰tinu, v zoufalství se pokusil zahrabat do
hromady koksu vedle kotle ústﬁedníh topení. Paní
Sokolová psala - uÏ nikdy jsem se toho stra‰livého
detailu nedokázal zbavit - Ïe si uhrabal koneãky prstÛ
aÏ na kost. Zastﬁelili ho rovnou na místû.
Teì dohady. Rusové pr˘ mûli podobn˘ch pﬁípadÛ víc.
Vlastní mrtvé vojáky vydávali za obûti kontrarevoluce.
Budovali jim pomníky, posmrtnû je vyznamenávali a
na‰i pion˘ﬁi jim zalejvali kytiãky na hrobech. To poﬁád
je‰tû není fantazie, takhle to bylo. Moje konstrukce
vychází teprve z logického pﬁedpokladu, Ïe voják mûl
matku. Maminku smrt syna tr˘znila. Vypravila se do
bratrského âeskoslovenska, aby nav‰tívila hrob hrdiny.
Podivn˘m ﬁízením osudu se nûjak dopátrala, jak to
v‰echno doopravdy bylo. MoÏná, Ïe se jí dokonce
podaﬁilo najít i tu hromadu koksu. Prozradili jí, Ïe její
syn nebyl hrdina, n˘brÏ prachsprost˘ dezertér? Smíﬁila
se s tím a hrála nedÛstojnou ‰a‰kárnu s ostatními nebo
se dobrala pravdy? Pochopila, Ïe ãlovûk, kterému dala
Ïivot, byl nakonec pﬁece jen hrdina, kter˘ utek’, protoÏe
poznal, Ïe jinak by musel pﬁijmout roli zbabûlce?
Paní Sokolová, Ïijete? Nechcete mi je‰tû jednou napsat?
Srpen 2004

Oti‰tûno s vûdomím autora a Hospodáﬁsk˘ch novin.
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vydalo uznesenie, ktoré Rómom zakazuje
vkroãiÈ do vody, pretoÏe “hrubo poru‰ovali
hygienu a nevhodne sa správali k
majoritnej ãasti obyvateºstva”.
Starosta Michal Duda tvrdí, Ïe Rómovia
“prichádzali húfne, robili veºkú neplechu,
kúpali sa v ‰atách a s bicyklami ‰li rovno
do vody”.
Rómovia obvinenia odmietajú s t˘m, Ïe k
nádrÏi sa chodili kúpaÈ len malé deti.
Duda zároveÀ tvrdí, Ïe obec si t˘mto
chráni svoj majetok. “Do rybníka sme
nasadili ryby z obecného rozpoãtu.
Rozvoj a správu celého areálu
financujeme z obecn˘ch peÀazí.”
Obyvatelia dediny s opatrením väã‰inou
súhlasia.
***

Pro referendum o raketách
ãtyﬁi strany, ODS rozpolcena
Praha-právo/Zdenûk Nevûlík-V‰ech pût
parlamentních stran vãera vyjádﬁilo zájem
vyhlásit referendum k pﬁípadnému
umístûní protiraketové základny USA v
âesku. Ale zdánliv˘ soulad má trhlinu.
Zatímco totiÏ ‰éf poslancÛ ODS Vlastimil
Tlust˘ by referendum prosazoval, první
místopﬁedseda ODS Petr Neãas je proti,
a dokonce pﬁi tom odkazuje na závazné
stanovisko ODS.
„Já osobnû referendum nevyluãuji,“ ﬁekl
Tlust˘ v diskusním poﬁadu âeské televize.
Podle nûj je dÛleÏitá veﬁejná diskuse,
kterou by v‰elidové hlasování vyvolalo,
neboÈ obãané stále nemají dost informací.
Podle nûj je dosluhující vláda soc. dem.
lidem zamlãela. „ODS chce referendum
jenom tam, kde jí to vyhovuje,“ kontroval
‰éf klubu âSSD Michal Ha‰ek.
Pokračování na str. 6

Financial

14.8.2006

Rómom obec úradne zakázala
kúpaÈ sa vo vodnej nádrÏi

1-416

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

5,29 CDN $
3,98 CDN $
18,90 Kã
25,12 SK
1,14 CDN $
1,48 CDN $

Toronto Star - 10. 8. 2006

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

19,50 Kã
28,13 Kã
75,28 Kã
21,83 Kã

âNB- 10. 8. 2006

FINE FOOD EMPORIUM
Pﬁijímáme objednávky
k rÛzn˘m oslavám.
Otevﬁeno dennû, vãetnû nedûle!
Pondûlí-pátek: 7:30-19:00
Sobota: 7:30-18:00
Nedûle: 10:00-16:00
Informace a podrobnosti:

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

1-416

Pokračování ze str. 5

Neãas ale v rozhovoru s Právem doslova
ﬁekl, Ïe národnûbezpeãnostní otázky jsou
podle názoru ODS pro referendum tabu.
„Tyto oblasti jsou pro rozhodování
referendem naprosto nevhodné. Text
ústavy ﬁíká, Ïe pﬁi pﬁípadném pobytu
zahraniãních vojákÛ musí souhlasit
nadpoloviãní vût‰ina v‰ech poslancÛ a
senátorÛ,“ prohlásil Neãas.
Ve shodû s Tlust˘m je v otázce obecného
referenda - to odmítají oba.
Zákon o jakémkoli referendu je zákonem
ústavním, a vyÏaduje proto souhlas
nejménû 120 poslancÛ a 49 senátorÛ.
Bez ODS, která má 81 poslancÛ z 200,
se tedy ve Snûmovnû navrhovatelé
neobejdou. âSSD, KSâM, lidovci a zelení
chtûjí vyhlá‰ení referenda o umístûní
americké základny bez podmínek. Tyto
strany by také chtûly schválení zákona o
obecném referendu. „S referendem k
základnám souhlasí i vût‰ina ãlenÛ KDU-

August 17, 2006

Press
âSL,“ uvedl ‰éf lidoveck˘ch poslancÛ
Jan Kasal. V pﬁípadû postavení základny
u nás by oãekával, Ïe USA zru‰í víza pro
ãeské obãany. „DÛvûra veﬁejnosti v tyto
projekty (protiraketové základny) by se
jistû zlep‰ila,“ uvedl Kasal.
Pﬁedseda poslancÛ KSâM Pavel Kováãik
ﬁekl, Ïe jiÏ tento t˘den návrh zákona o
referendu projedná jeho klub a navrhne
jej Snûmovnû.
„Referendum ano, základny ne,“ vyjádﬁil
se ‰éf poslancÛ zelen˘ch Ondﬁej Li‰ka.
Strana zelen˘ch podle usnesení své
republikové rady „odmítá raketovou
základnu USA, která by byla na území
âeska zﬁízena mimo pÛsobnost NATO“.
Základna podle zelen˘ch mÛÏe znamenat
ohroÏení pro vztahy uvnitﬁ Aliance.
·éfové klubÛ se shodli, Ïe by bylo
uÏiteãné se otázkou protiraketové obrany
zab˘vat na mimoﬁádné schÛzi Snûmovny
je‰tû v srpnu. Oficiální Ïádost USA se
oãekává právû do konce srpna. Ministr
zahraniãí Cyril Svoboda (KDU-âSL) pﬁed

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

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

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
uvádí premierovû napinav˘ film
reÏiséra Viktora Polesného.

VÍTùZSTVÍ
Láska a podsvûtí zmûﬁí svoje síly v ãeském
prostﬁedí ze souãasnosti. Pﬁíbûh zaãíná
dnem, kdy pﬁijíÏdí za zahraniãí muÏ v
nejlep‰ích letech, ing.Ale‰ Hejsk˘, aby
zlikvidoval firmu po svém spoleãníkovi,
kterého na‰la policie rozstﬁíleného nûkde
u benzinové pumpy. ¤íká se, Ïe gangsteﬁi
hledali smaragdy. Hejsk˘ se snaÏi zjistit
pﬁíãiny vraÏdy a pﬁitom naléza doklady o tom,
Ïe ho jeho spoleãník okrádal. Pﬁíbûh pokraãuje
ve sloÏitém objevování gangsterského podsvûtí
a on musí ãelit jejich nemilosrdn˘m praktikám.
Hlavní zápas svádí v‰ak sám se sebou, se svou
skeptickou du‰í.
Hrají: J. Novotn˘, I. Illyenková,
O. Navrátil, P. Neãas, V. Udatn˘, J. Racek, Z. Du‰ek aj.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

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

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

t˘dnem ﬁekl, Ïe je témûﬁ jisté, Ïe USA
âeskou republiku poÏádají, aby se do
programu protiraketové obrany zapojila.
Podle amerického velvyslance Williama
Cabanisse ale stále není rozhodnuto,
zda USA základnu postaví v âesku, nebo
v Polsku.
Pro 51 procent dotázan˘ch je základna
zde nepﬁijatelná, opaãn˘ názor má 32
procent lidí a zbyl˘ch 17 procent neví.
Uspoﬁádání referenda podpoﬁilo 61
procent dotázan˘ch, proti bylo 26 procent
a 13 procent nevûdûlo. Zjistil to prÛzkum
STEM pro âeskou televizi.
***

DÛkazy: doping sportovcÛ
ﬁídil stát
Praha-mfd/VÁCLAV PACINA-Doping v
ãeskoslovenském sportu organizoval v
sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech
pﬁímo stát.
Od pádu totality v roce 1989 se o tom
spekulovalo. MF DNES se v‰ak podaﬁilo
získat mnoho dokumentÛ, které
nezvratnû dokazují, Ïe doping schválil
Ústﬁední v˘bor Komunistické strany
âeskoslovenska a za‰títila jej tehdej‰í
vláda. ShromaÏìování dÛkazÛ trvalo
nûkolik let.
Systém, kter˘ ve velkém zásoboval
sportovce zakázan˘mi anabolick˘mi
steroidy, zahrnoval lékaﬁe, trenéry i
sportovní funkcionáﬁe. S v˘jimkou
nûkolika lékaﬁÛ nikdo nevzdoroval a
v‰ichni o tom celé roky mlãeli. „Byla to
tajná politika, stát se za podporu dopingu
stydûl, my mûli strach,“ pﬁiznává nyní
lékaﬁ Pavel Stejskal. Tehdy pracoval v
ústavu, kter˘ anabolika sportovcÛm
rozdûloval.
Osmdesátá léta byla dobou v˘razn˘ch
úspûchÛ ãeskoslovensk˘ch atletÛ.
Nûkteré objednávky anabolik procházely
na konci 70. let 20. století i sekretariátem
pﬁedsedy âSTV Antonína Himla Závodily
tehdy hvûzdy jako Jarmila Kratochvílová,
Helena Fibingerová nebo Imrich Bugár.
SportovcÛm, kteﬁí by zakázané látky
odmítli, hrozil okamÏit˘ vyhazov z
reprezentace. Nûkteﬁí z nich v‰ak po
úspûchu dychtili natolik, Ïe se nespokojili
ani s dávkami urãen˘mi státním dopingem
a Ïádali víc. Zcela nezﬁízenû se napﬁíklad
krmili anaboliky vzpûraãi za éry trenéra
Emila Brzosky.
Koﬁeny státního dopingu sahají podle
objeven˘ch dokumentÛ pﬁed olympijské
hry v Montrealu 1976. V tajné zprávû pro
‰éfa sportu v âSSR Antonína Himla se
uvádí: „Racionální aplikace anabolik
pﬁispûje k politické propagaci sportu v
socialistickém státû a k upevnûní prestiÏe
republiky.“ V roce 1982 se pak ve sdûlení
Komplexního servisního centra pí‰e:
„Spolupráce s trenéry je na velmi dobré
úrovni - Dajbych, Brych, Fojt, Kváã.“ Jsou
to jména spojená se svûtov˘mi v˘‰inami
na‰í atletiky.
***
15.8.2006

Walesa má problém
s Grassom
GdaÀsk-sme/(ãtk, tasr)-Priznanie
známeho nemeckého spisovateºa a
nositeºa Nobelovej ceny Güntera Grassa,
Ïe bol koncom vojny ãlenom vojensk˘ch
zloÏiek SS, komentovali vãera politici,
spisovatelia a noviny po celej Európe.
B˘val˘ poºsk˘ prezident a nositeº
Nobelovej ceny za mier Lech Walesa si
myslí, Ïe Grass by sa mal vzdaÈ ãestného
obãianstva mesta Gdansk, ktoré je
rodiskom ich oboch. “Mal som to ‰Èastie,

Ïe sme sa nikdy nestretli. Dnes by som si
s ním ruku nepodal,” povedal. Mestská
rada v Gdansku bude o Grassovi rokovaÈ
22. augusta.
Predseda ãeského PEN klubu Jiﬁí
Dûdeãek je ku Grassovi zhovievav˘.
Nemyslí si ani, Ïe by mu mali zobraÈ
Cenu Karla âapka, ktorú mu ãesk˘ PEN
udelil. Povedal, Ïe by to bolo “hlúpe”.
***

Smer krajinu asi
nepresmeruje inak
BRATISLAVA -sme/RICHARD FILIPKOVláda zrejme nezmení smerovanie
krajiny. Zhodujú sa v tom analytici a
podobné hlasy poãuÈ i z radov opozície.
Pred voºbami pritom najmä Ficova strana
Smer hovorila o otáãaní kormidla.
Po voºbách a zostavení vládnej koalície
Smeru s HZDS a SNS prudko klesol kurz
koruny, takÏe zasahovaÈ musela Národná
banka Slovenska. I‰lo o jasn˘ dôsledok
oãakávan˘ch negatívnych zmien. Obavy
vypl˘vali najmä z toho, Ïe by Smer splnil
niektoré svoje predvolebné sºuby, ktoré
hrozili zásadne zvrátiÈ reformu predo‰lej
vlády. ëal‰í problém mohol znamenaÈ
fakt, Ïe Smer si pribral za partnerov do
vlády strany, ktoré nemajú dobr˘ kredit.
Dnes je koruna pomerne stabilná, i keì
v˘kyvy sa môÏu prejaviÈ v súvislosti s
oãakávan˘m rokovaním o ‰tátnom
rozpoãte.
Sociológ Pavel Haulík z agentúry MVK
dnes hovorí, Ïe povolebné úvahy o
smerovaní Slovenska boli chvíºkové a
ne‰lo o ohrozenie strategického
smerovania krajiny.
Politológ Grigorij MeseÏnikov vidí snahy
vlády zmeniÈ v˘voj v krajine, ale
neoãakáva deformácie, ktoré by vrátili
Slovensko pred rok 1998. Je dôleÏité, Ïe
vláda sa prihlásila k plánu svojich
predchodcov prijaÈ euro v roku 2009, ão
znamená zachovanie finanãnej disciplíny,
mieni ekonóm Pavol Kárász zo
Slovenskej akadémie vied. Plány
niektor˘ch strán spred volieb sa podºa
neho zreálnili. Niektoré tieÏ úplne zmizli,
lebo neboli splniteºné.
Ak by nová vláda dokázala priniesÈ
netradiãné postupy a tvorivosÈ v
hospodárskej politike, podarilo by sa jej
zmierniÈ sociálne dosahy, mieni Kárász.
“To by si v‰ak vyÏadovalo nesmierne
nároky na inovatívne rie‰enia,” dodáva.
MeseÏnikov v‰ak pripomína, Ïe po
nástupe Fica a jeho partnerov k moci sa
zmenila atmosféra. Znova sa totiÏ verejne
debatuje o témach, na ktoré sa uÏ
zabúdalo, ako je problematika maìarskej
men‰iny. “Reakcie SNS, ale aj ostatn˘ch
koaliãn˘ch partnerov menia celkovú
atmosféru. Sú aj snahy posilniÈ
koncentráciu moci, zmeniÈ volebn˘
zákon. LenÏe moÏnosti majú
obmedzené,” dodáva.
“Krajina je iná,” hovorí politológ
MeseÏnikov. “Nielen ãlenstvom v
Európskej únii a NATO. Skúsenej‰ia
opozícia, nezávislé médiá, obãianska
spoloãnosÈ budú vytváraÈ prekáÏky
eventuálnym pokusom vrátiÈ v˘voj späÈ.”
Nová vláda nemá odvahu ani kapacitu,
aby zvrátila reformy, mieni.
MeseÏnikov v‰ak nevyluãuje zápas o
udrÏanie reforiem. Ako vraví, bol by
prekvapen˘, keby sa vláde podarilo
zlikvidovaÈ v‰etko tak, ako deklarovala
pred voºbami. “Antireformnou politikou
získali solídnu podporu voliãov, ale
reformy mali systémov˘ charakter.
Ru‰enie by destabilizovalo krajinu, aj
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vládnutie súãasnej vlády,” hovorí. Vláda
Roberta Fica bude podºa MeseÏnikova
skôr prispôsobovaÈ predvolebnú rétoriku
pragmatick˘m krokom.
Z vlády cítiÈ strach, aby nik
nespochybÀoval jej záväzok prijaÈ euro v
roku 2009, mieni politológ Miroslav Kus˘:
“Dávajú si na to veºk˘ pozor.” Podºa neho
Fico naráÏa pri presadzovaní niektor˘ch
predvolebn˘ch sºubov na tvrdé bariéry,
lebo ich nevie transformovaÈ do reality.
“Nad t˘m jeho ministri ostávajú stáÈ,”
hovorí Kus˘. V krajine sa dá v‰elião
pribrzdiÈ, ale celkové zvrátenie uÏ nie je
moÏné, dodáva.
Sociálny ‰tát, o ktorom hovoril najmä
Smer pred voºbami, je podºa Kusého
“neurãitá vízia”.
Vláda sa bude pokú‰aÈ nieão zmeniÈ,
ale nie zásadne, mieni poslanec za SDKÚ
Tomá‰ Galbav˘. Príkladom je podºa neho
Ficova kritika Dzurindovej vlády v
minulom volebnom období, t˘kajúca sa
jej neochoty zníÏiÈ spotrebné dane na
benzín.
“Fico dal vtedy ako opoziãn˘ poslanec v
parlamente návrh na zníÏenie spotrebnej
dane. Keì sa v‰ak dostal do vlády a
zodpovedá za financie, odrazu rozm˘‰ºa
o troch moÏnostiach zníÏenia ceny
benzínu - nepredloÏil hneì návrh na
zníÏenie spotrebn˘ch daní,” hovorí
Galbav˘. Smerovanie krajiny je uÏ veºmi
hlboko zakotvené, nová vláda ho nemôÏe
otoãiÈ, iba pribrzdiÈ, ãím by sa zhor‰il
hospodársky rast aj ratingy, mieni
Galbav˘.
Ekonóm Kárász v tejto súvislosti
pripomína, Ïe zaãiatkom leta vy‰la v
Británii prognóza o v˘voji Slovenska do
roku 2010, ktorá za najväã‰ie riziko
oznaãila akúkoºvek vládu so Smerom.
Ani pri takejto moÏnosti v‰ak Slovensko
nebolo hodnotené ako “veºmi rizikové”.
V spoloãnosti e‰te vládne neistota, ãi
predsa len Fico nesplní svoje sºuby, alebo
ãi pochopí obmedzenosÈ moÏností, ale
teraj‰ia neistota je lep‰ia, ako by bola
istota v˘voja nedobr˘m smerom, hovorí
politológ MeseÏnikov.
***

Odborníci odporúãajú kúpu
nov˘ch bytov
Bratislava-sme/VIERA FIDLU·OVÁNové byty sa podºa nich stavajú z
kvalitnej‰ích materiálov, ktoré u‰etria
náklady na energiu. Platí to v‰ak skôr pre
Bratislavu, povedal pracovník s realitami
Jaroslav Dolnák.
V niektor˘ch lokalitách sa ceny star˘ch
bytov pribliÏujú novostavbám. Podºa
pracovníkov realitn˘ch agentúr je príãin
viac. Ak sa v blízkosti star˘ch bytov stavia,
automaticky sa zvy‰uje ich cena, ão sa
dá pozorovaÈ v posledn˘ch rokoch najmä
v Bratislave. Ceny star˘ch bytov v‰ak
rastú aj inde, kde ceny tlaãí neuspokojen˘
dopyt, ktor˘ v‰ak nie je tak˘, aby sa
oplatilo stavaÈ nové bytovky. „Firmy zaãnú
stavaÈ aÏ vtedy, keì sa ceny star˘ch
bytov
zaãnú
pribliÏovaÈ
novopostaven˘m,“ povedal majiteº
realitnej agentúry Robert Balog.
Ceny v Bratislave sú vysoké, lebo dopyt
po nehnuteºnostiach neklesá. ·tvorcov˘
meter starého bytu môÏe vzrásÈ na 50tisíc korún, ak v okolí vyrastá novostavba,
ktorá cenu „potiahne“, povedal Dolnák.
V Ko‰iciach je situácia iná, star‰ie byty
sú lacnej‰ie, hoci v˘stavba nov˘ch bytov
sa rozbieha „veºmi pomaly“. Rozdiely v
dopyte a ponuke nie sú také v˘razné,
aby „tlaãili“ na rast cien, povedal Miroslav

Kacej z ko‰ickej realitnej kancelárie
Pred kúpou bytu odporúãa Zdislav
Dobrenko, generálny tajomník Asociácie
realitn˘ch maklérov, osloviÈ znalca. Ten
posúdi aj technické záleÏitosti, ako je
stav rozvodov elektriny, vody a plynu a
posudok tieÏ naznaãí trhovú hodnotu
bytu. „Pri vypracovávaní posudku sa
neposudzuje len technick˘ stav, ale aj
právny. Kupujúci alebo predávajúci tak
môÏe zistiÈ, Ïe v katastri sú zapísané a
zakreslené reálne rozmery,“ povedala
Gabriela Masaryková, znalkyÀa v
stavebníctve. Upozornila, Ïe niektorí
predávajúci zapoãítajú do v˘mery bytu aj
nebytové priestory ako napríklad
in‰talaãné jadro, balkóny, terasy, prahy
dverí.
***

Na vlak spadla vzrostlá
borovice
LIBEREC-novinky/právo/pro-Podle
jednoho ze svûdkÛ spadla na jedoucí
vlak vzrostlá borovice a zbrzdila ho.
Prudk˘m zastavením vlaku se lidé zranili.
Mluvãí âesk˘ch drah Ale‰ OndrÛj ale
sdûlil Ïe byli pouze lehce zranûni dva
cestující, kdyÏ se na nû vysypalo sklo z
oken a k Ïádn˘m váÏn˘m poranûním.
Ne‰tûstí se stalo ve ãtvrt na osm veãer.
“Provoz na trati mezi Îelezn˘m Brodem
a Tanvaldem je pﬁeru‰en,” ﬁekl Zdenûk
Neusar z DráÏní inspekce. Místo vlakÛ
jezdí na trase autobusy.
***

Snûmovna odblokována.
Cesta k nové vládû je
otevﬁena
Praha- trj, Právo, Novinky-Pﬁedsedou
Snûmovny zvolili v pondûlí poslanci
kandidáta âSSD Miloslava Vlãka. Podle
informací Práva získal v tajné volbû 174
ze 197 hlasÛ. Ve funkci setrvá jen
doãasnû, coÏ tûsnû pﬁed hlasováním
poslancÛm slíbil. Poslanci dál hlasovali o
obsazení postÛ místopﬁedsedÛ dolní
komory a ãtyﬁi z pûti kandidátÛ zvolili.
Jako jediná neuspûla Miroslava Nûmcová
nominovaná ODS.
Proti se vyslovilo 17 poslancÛ, ‰est

satellite

hlasovacích lístkÛ bylo neplatn˘ch.
Nemocného poslance âSSD Franti‰ka
Vnouãka vypároval jeho kolega z ODS
Milo‰ Patera.
Otevírají se tak dveﬁe k demisi
dosluhujícího kabinetu premiéra Jiﬁího
Paroubka. Prezident Václav Klaus pak
bude moci jmenovat premiérem ‰éfa ODS
Mirka Topolánka.
Poslanci volili také kandidáty stran na
místopﬁedsedy dolní komory. ODS
nominovala Miroslavu Nûmcovou a Lucii
Talmanovou, âSSD by mûl zastupovat
pﬁedseda Snûmovny v minulém období
Lubomír Zaorálek. Za KDU-âSL
kandiduje lidoveck˘ místopﬁedseda Jan
Kasal.
Jedin˘m, kdo v prvním kole voleb
místopﬁedsedÛ nepro‰el, byla kandidátka
ODS Miroslava Nûmcová. Zvolena byla
aÏ ve druhém kole.
Znamená to, Ïe se mezi poslanci na‰lo
dost hlasÛ i pro kandidáta KSâM Vojtûcha
Filipa. Pﬁitom právû nad jeho zvolením
visel otázník, protoÏe se k jeho
kandidatuﬁe pﬁedem odmítavû vyjadﬁovali
poslanci ODS, KDU-âSL i Strany
zelen˘ch.
Tûsnû pﬁed hlasováním Miloslav Vlãek
pﬁed poslanci slíbil, Ïe ve funkci nevyuÏije
ústavního práva nominovat premiéra pro
pﬁípadn˘ tﬁetí pokus o sestavení vlády. V
takovém pﬁípadû z funkce odstoupí.
Ostatní snûmovní strany tímto slibem
podmínily svou podporu kandidátovi
sociální demokracie.
Kromû toho, Ïe nebude navrhovat
premiéra, Vlãek slíbil, Ïe odstoupí i v
pﬁípadû, Ïe kabinet Mirka Topolánka
dostane dÛvûru v prvním pokusu o
sestavení vlády. V takovém pﬁípadû by
jej v kﬁesle ‰éfa dolní komory vystﬁídal
pﬁedseda âSSD Jiﬁí Paroubek.
Vlãek také slíbil, Ïe rezignuje v pﬁípadû,
Ïe se pﬁedsedou vlády stane zástupce
âSSD. Sociální demokraté uÏ dﬁíve
prohla‰ovali, Ïe pokud by sestavili vládu,
místo pﬁedsedy Snûmovny by pﬁenechali
ODS.
“Strana, která získá funkci pﬁedsedy
Snûmovny se zavazuje, Ïe pﬁedseda
Snûmovny rezignuje na svoji funkci nebo
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bude odvolán hlasy v‰ech poslancÛ
vãetnû poslancÛ vlastní strany zaprvé
okamÏitû po vyslovení dÛvûry nové vládû
Snûmovnou po prvním pokusu a svolání
schÛze následující, zadruhé okamÏitû
poté, co je pﬁedsedou vlády jmenován
kandidát stejné strany jako pﬁedseda
Snûmovny a zatﬁetí odstoupí pﬁedtím,
neÏ by vyuÏil svého ústavního práva
pﬁedloÏit prezidentu republiky nominaci
na pﬁedsedu vlády,” ﬁekl pﬁed poslanci
Vlãek.
“Jde o mû, o mé dobré jméno a povûst.
Proto já, Miloslav Vlãek, dávám ãestné
slovo, Ïe pﬁesnû a do písmene dodrÏím
v‰e, co bylo dojednáno,” upﬁesnil kandidát
âSSD.
***

49-letá rozvedená âe‰ka,
s kanadsk˘m obãanstvím, se
zájmy o cestování, cyklistiku,
plavání a domácnost.
Hledá ãestného, finanãnû
zabezpeãeného partnera,
do 56 let.
Dûti nejsou pﬁekáÏkou.
Zn.: „Z Toronta a okolí“.
1614-16

Hºadám opatrovateºku
k 80-roãnej paní ktorá je
v dobrej du‰evnej kondícii,
ale slabosÈ srdca obmedzuje jej
moÏnosti variÈ a celkovo sa
o seba staraÈ.
Idealne by to mal byÈ niekto kto
môÏe dochadzaÈ na 3 aÏ 6
hodiny denne do domácnosti
blízko downtown Brampton a
hovorí slovensky, ãesky alebo
francúzsky.
Prosim e-mailujte
care@michalek.org prípadne
zavolajte

905/453-0624.

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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Ó, Kanada ... Kde domov mÛj?
Kdybych se nûkdy posadil ke stolu a pﬁed
sebe nashromáÏdil svou grafomanii, nalil
si sklenku vína a zaãal texty proãítat,
kdybych pak skonãil a v klidu se zamyslel,
asi bych shledal, Ïe mnohé z napsaného
je pﬁeváÏnû kritické k obûma mnû
nejbliÏ‰ím zemím ... dne‰ní âeské
republice a zemi, kterou jsem zvolil za
svÛj druh˘ domov, Kanadû.
Mohu tady pouÏít úsloví, Ïe pesimista
je dobﬁe informovan˘ optimista? Sotva, k
tomu jsou moje informace pﬁíli‰
nedostateãné. Dostavuje se ale v tuto
chvíli sotva potlaãitelné nutkání
pﬁipomenout si vlastní poznatky, názory,
pocity, i mnohdy mylné závûry. A to u
vûdomí, Ïe není vÏdy snadné ani moÏné,
b˘t naprosto objektivním. A hlásat pravdu
jak to ãinil Jan Hus.
MoÏná skuteãnost, Ïe v nové domovinû
Ïijeme jiÏ bezmála tﬁicet osm let,
pozmûnila moje kdysi v˘hradnû kladné
poznatky, vycházející z tak podstatné
zmûny Ïivota jak˘m imigrace do Kanady
byla. V systému nepodaﬁeného
socialismu promûnûného v bezv˘chodné
temno s vût‰í ãi men‰í zloãinností
provozované státem, uÏ první t˘dny v
zemi jiného systému a snad i
(nedokonalé) demokracie, pÛsobily na
nás bezmála dojmem ráje.
Patﬁím k tûm individuím, která nejsou
schopná zcela zapomenout na minulost
(pokud se nedostaví absolutní selhání
pamûti), která nehledí jen k budoucnosti.
Obãas se tedy navracím mnoho let
nazpût, ale v tomto pﬁípadû je to jen k té
chvíli, kdy jsme z Vídnû letadlem
spoleãnosti Air Canada (náklad za letenku

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

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta
Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,
poistenie, nájom auta
preklady
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

jsme do necelého roku uhradili) odletûli
do Kanady a pﬁistáli ve Winnipegu (k
úÏasu kanadsk˘ch ve Vídni pracujících
imigraãních úﬁedníkÛ) na mojí vlastní
Ïádost, neboÈ mûl jsem v tom mûstû
ponûkud drsného poãasí vyjednané
zamûstnání.
Dnes, po ‰estnácti letech, které uplynuly
od (pro mne) zcela neãekaného rozpadu
nejen onoho svazku na‰í domoviny se
Sovûtsk˘m svazem na vûãné ãasy, ale i
kolapsu slavné a obávané sovûtské ﬁí‰e
(zla, jak by doplnil R. Reagan), napadá
mne, Ïe je to vhodná doba k malému,
jakkoli nedokonalému bilancování. V
úvahu ze snad pochopiteln˘ch dÛvodÛ
vezmu jen dne‰ní âeskou republiku a
Kanadu.
MoÏná, Ïe zmínûné poznatky se velmi
li‰í od poznatkÛ ãtenáﬁÛ krajanÛ, kteﬁí
stejnû jako já s rodinou zmûnili pÛvodní
domov za jin˘. Ale vÏdyÈ právû ta moÏnost
mít zcela svÛj názor na cokoli, nikomu nic
svého nevnucovat, je jedním z
neoceniteln˘ch pﬁedností Ïivota v
systému parlamentní demokracie, aÈ jiÏ
dokonalé nebo (obãas) chybující.
(ProtoÏe uÏ posledních dvacet let Ïijeme
v provincii Britská Kolumbie, vût‰ina
porovnání se bude t˘kat v podstatû jen
tohoto místa).
Tedy: - Obû hymny (ãeská a kanadská)
jsou pro moje ucho stejnû melodické a
texty v podstatû pﬁíhodné. (Poetiãtûj‰í
du‰e zaznívá z textu té ãeské silnûji).
- V Kanadû se nám vede celkem slu‰nû,
pomysleli jsme v lep‰ích letech na stará
kolena a teì, kdy jsme na nû poklekli, kdy
stát pﬁispívá sv˘m dílem, aã ten se zdá
b˘t proti nûkter˘m západoevropsk˘m
zemím ponûkud chab˘, nejsme boháãi,
nevede se nám skvûle, ale ani ne ‰patnû.
Snad právû díky onomu pomy‰lení na
pozdûj‰í ãasy. Soudû podle situace pﬁítele
stejného vûku a vzdûlání, navíc
schopnûj‰ího a déle pracujícího pﬁed
odchodem do dÛchodu, nezdá se mi, Ïe
zÛstat v âechách, byli bychom na tom
lépe. Obzvlá‰tû, kdyÏ povolání manÏelky
(zdravotní sestra, v Kanadû RN) je v
âechách
stále
nedostateãnû
honorované.
- BohuÏel, i v Kanadû b˘valá solidnost
a poctivost politikÛ je ponûkud
po‰ramocena. Zde ale objevené ne‰vary
vût‰inou jsou potrestány, mnohdy vedou
k pádu politikÛ ba i celé vlády a k nov˘m
volbám, zatímco v âechách taková
podobná snaha, pokus uãinit
spravedlnosti zadost, je zatarasena
chytraãením, na neÏ je na‰inec ãesk˘
odborníkem. Otázkou je, kde ne‰vary
jsou v dostateãnûj‰í míﬁe objevovány a
kde je jim úspû‰nûji pﬁedcházeno. A kde
jsou spravedlivûji trestány. Pro odpovûì
na tuhle otázku nemám dost solidních
informací.

- Dosud kanad‰tí spoluobãané jsou
slu‰ní a ohleduplní. Zda je to tím, Ïe je‰tû
neokusili atmosféru totality, nemohu
posoudit a jsem rád, Ïe té pﬁíleÏitosti se
jim dosud nedostalo. Na druhé stranû
nûkdy se ptám, zda je to upﬁímnost nebo
pﬁetváﬁka. AÈ tak ãi onak, je to jev dobr˘.
I v âechách do‰lo v tomto ohledu k
mnohému zlep‰ení, coÏ lze pozorovat ve
sluÏbách, a zdá se mi, Ïe to hlavnû platí
pokud jde o mlad‰í roãníky zamûstnancÛ;
aÈ jiÏ v obchodû nebo byrokracii, aã tato
ale nevyluãuje nemilé v˘jimky.
- V místû, kde Ïijeme, provincii Britské
Kolumbii (ale to moÏná se vztahuje na
celou Kanadu) je v míﬁe aÏ paradoxní
poãínání obãana regulováno aÏ
neuvûﬁiteln˘m mnoÏstvím zákazÛ,
pﬁíkazÛ, regulací a direktiv mnohdy se
ponûkud pﬁíãících logice a zdravému
úsudku. Nûkdy se mi zdá, Ïe záhy dojde
k naﬁízení jakou nohou jeden smí vykroãit
ze svého obydlí na ulici.
- Ohromné nerostné bohatství této zemû
kanadské není uÏíváno k prospûchu jejích
obyvatel, moÏná dostateãnû. V âechách
pak mnohem men‰í bohatství není
dostateãnû
chránûno
a
obhospodaﬁováno ... hospodaﬁení s lesy
na ·umavû, kupﬁ., jak se o tom lze doãíst
v Literárních novinách v textech Vladimíra
Justa.
- Myslím, Ïe (dle mého názoru) zhouba
politické korektnosti postoupila v Kanadû
dále neÏli v âechách, aã o snaze po
vyrovnání se západem není pochyb.
- Nechápu jak je moÏné, vzhledem k
tomu, co nám Rus zpÛsobil, Ïe dnes jsou
kliìánko Ïelviãka odprodávány atraktivní
místa rusk˘m mafiánÛm (Karlovy Vary,
kupﬁ.) a nikomu to nevadí. Prodavaãi
cetek a párkÛ v Praze jsou dnes vût‰inou
ruské nebo ukrajinské národnosti... och,
ov‰em, Ti za smutnou minulost nemohou,
ale pﬁece ... mnozí Nûmci za hrozné ãasy
tﬁicát˘ch a dal‰ích let dvacátého století
také nemohli...
Ano, i tady, pﬁímo v místû na‰eho
bydlení, sotva uÏ se najde obchod, kter˘
by nepatﬁil IráncÛm. Je to tím, Ïe b˘valí
kanad‰tí vlastníci a podnikatelé uÏ se
necítí nadále podnikat, nebo podlehli
v˘hodné finanãní nabídce k odprodeji
sv˘ch obchodÛ? To nevím, ale o obchodní
schopnosti tûchto IráncÛ nelze
pochybovat.
Mnû ale spí‰ není zcela jasné, proã s
takovou samozﬁejmostí mnohé se dostalo
v âechách do vlastnictví národa s nímÏ je
zku‰enost ne právû skvûlá.
- Praha není Vancouver, aã i tady se
leccos zmûnilo ve prospûch oÏivení mûsta
a celkovû pﬁíjemné atmosféry. Ale, dát
do provozu kupﬁ. hospodu ve
Vancouveru, je vûc mnohem sloÏitûj‰í
neÏ podobné místo zavést v Praze nehledû na znaãnou rozdílnost v kvalitû
ãepovaného piva.
- Nevím, jak˘ je systém daÀového
vyrovnání v âechách ve srovnání s onou
kanadskou Revenue Income Tax
procedurou. Tato thematika si zasluhuje
zvlá‰tní pojednání a o tom moÏná se
zmíním nûkdy pﬁí‰tû. Ale ony koeficienty
se dvûmi desetinn˘mi místy, kter˘mi
jeden musí násobit po pﬁedchozím sãítání
a odãítání tu ãi onu poloÏku, snad dávají
smysl jenom debilovi.
- Je to zvlá‰tní fenomén. Navzdory
v‰emu shora sepsanému; kdykoli se
vrátím na krat‰í ãas domÛ, aã jsem

zaloÏením spí‰ pesimista, vidím zmûny
nastalé po roce 1989 v pﬁíznivém svûtle,
aã to moÏná neodpovídá skuteãnosti a
názorÛm mnoho jin˘ch pozorovatelÛ. Ty
jsou hojnû publikovány na stránkách
nûkdy i tohoto Satellitu, ve vût‰í míﬁe pak
na stránkách Nového domova. Snad
vysvûtlení: po dobu pobytu v Praze
neposlouchám TV a neãtu noviny. Zato
chodím na koncerty, do jazzov˘ch barÛ,
do knihkupectví, do pﬁíjemn˘ch kaváren
a znamenit˘ch hospod.
- Rozhodl jsem se doÏít svÛj Ïivot v
Kanadû, aã nûkdy jsem zneklidÀován
pomy‰lením na pﬁípadn˘ návrat domÛ a
spoãinutí (po snad pár letech
spokojeného Ïivota v matiãce Praze) v
rodinné hrobce na Ol‰anech. TakÏe o
mírnou dávku schizofrenie není nouze.
Bylo by to mnohem jednodu‰‰í, kdyby se
nov˘ reÏim âR dÛstojnû a spravedlivû
vypoﬁádal s tûmi, kteﬁí se znaãnou mûrou
ne právû znamenitû zaslouÏili o
diskreditaci jakékoli spravedlnosti a
demokracie. Ale Ïe se tak nestalo, je
velmi smutné.
- Snad je to jen onen ãesk˘ humor a
smysl pro legraci (aÈ jiÏ na dobré nebo
pokleslej‰í úrovni), ten Ïdibec ‰vejkoviny,
kter˘ nejeden z nás v sobû v malé nebo
vût‰í míﬁe má, kter˘ zpÛsobuje, Ïe máme
sice pár kanadsk˘ch pﬁátel, ale vzájemné
porozumûní je daleko od vytouÏeného
ideálu. Pﬁesto ale povaÏuji Kanaìany za
lidi hodné a solidární. A ona pﬁednost ve
v˘bûru pﬁátel námi projevovaná ve
prospûch ãeské komunity je záleÏitostí
pocitovou a vina je nepochybnû na na‰í
stranû.
- Zatímco v tenisov˘ch ãesk˘ch klubech
jsou i ty nejbídnûj‰í sprchy a ‰atny hráãi
dokonale vyuÏívány, tady v Kanadû je
instalace takového zaﬁízení v dokonalé
podobû víceménû ztrátou penûz a ãasu
tûch, co zaﬁízení instalují. Valná vût‰ina
kanadsk˘ch tenistÛ nasedá do sv˘ch
automobilÛ krátce po skonãení hry, tû‰íce
se na sprchu doma.
- Praha je krásné mûsto dnes
slovutného vûhlasu a popularity. A
Vancouver byl shledán nejlep‰ím mûstem
svûta k Ïivotu jiÏ nejednou. Nepídím se
po detailech, ale v˘sledek pﬁijímám
dvojmo radostnû. Jen mi není jasné, proã
tolik vlivn˘ch osob si myslí, Ïe OH ve
Vancouveru v roce 2010 budou pro nûj
doslova poÏehnáním. Já si myslím, Ïe
den, kdy se o místû ZOH 2010 rozhodlo,
nebude s radostí vzpomínán.
- BohuÏel, jak se zdá, devastace mnoha
míst budováním supermarketÛ probíhá
podobnû v obou zemích. Snad proto, Ïe
v manipulativnosti prostého spotﬁebitele
a
usurpátorsk˘ch
metodách
velkoobchodu není valného rozdílu.
- Pokud by idea politické správnosti
nabyla podob a metod jaké známe ve
vûci socialismu v âechách, mám ten
pocit, Ïe ná‰ kanadsk˘ spoluobãan
nebude si poãínat pﬁíli‰ odli‰nû od tûch
na‰incÛ, kteﬁí mnohdy z malichern˘ch
dÛvodÛ systém totality podpoﬁili.
Ale takov˘ je Ïivot, jak by ﬁekl lidov˘
filosof.
Nejsem filosof, ani lidov˘ ani universitou
posvûcen˘, ale s takovou vûtou vcelku
souhlasím.
Jsem si jist, Ïe toto moje porovnání se
mnohému ãtenáﬁi bude jevit jako velmi
neúplné. A bude mít pravdu...
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Gauntlet
Five Friends, 20,000 Enemy Troops, &
the Secret That Could Have Changed
the Course of the Cold War (Hardcover)
by Barbara Masin

List Price: $29.95
Price:$18.87 & eligible for FREE Super
Saver Shipping on orders over $25.

Availability: This item has not yet been released.
You may order it now and we will ship it to you when
it arrives. Ships from and sold by Amazon.com.
On 3 October 1953, five young men, armed with
four pistols, crossed the border from Czechoslovakia
into East Germany. Their mission was to deliver an
explosive secret message from a Czechoslovak
general to U.S. authorities at all costs. The journey
was to take three days. Their ultimate objective was
to join the U.S. Army Special Forces, then return to
liberate their country. What ensued was the largest
manhunt of the Cold War.
This fast-paced book tells the exciting story of their
plight as thousands of East German and Soviet
troops chased them across swampland, forests,
and fields for thirty-one days. After surviving several
pitched gun battles, gunshot wounds, starvation,
and the bitter cold, three finally reached West
Berlin. Prior to their escape, they had formed the
nucleus of an anti-Communist resistance group,
inspired by the testament of celebrated World War
II resistance leader, Czech general Josef Masin,
father to two of the young men and grandfather to
the author of this book.
As she was growing up, Barbara Masin heard parts
of this story. Eager to learn more, she began to
investigate. The result of her efforts is this thriller,
which makes use of eyewitness interviews and
extensive archival research in four countries. Her
book places events in their historical context and
analyzes the bitter present-day controversy
surrounding the group’s actions, examining the
larger question of individuals making moral choices.
It is a dramatic tale of courage and daring against
overwhelming odds and a testament to American
ideals of freedom.
***
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Forgotton News

Forgotton News v Archivu St. James Cathedral

Obraz Forgotton News mÛÏete vidût na v˘stavû

Fragility of Hope
Plánování Ïivotního stylu v dÛchodu
âást 2: Základní informace o kanadském státním penzijním systému Old Age Security
V minulém ãlánku jsem uvedl, Ïe kanadsk˘
státní penzijní systém sestává z Canada
Pension Plan (CPP) a Old Age Security (OAS).
Dále jsem uvedl, Ïe ãlovûk Ïádající o penzi
rámci CPP o sv˘ch 65. narozeninách mÛÏe v
roce 2006 dostat maximálnû $844.58 hrubého
mûsíãnû. Nicménû prÛmûrná penze
vyplacená v roce 2004 byla $457.99 hrubého
mûsíãnû. To není mnoho. Podívejme se tedy,
jak penzistÛm pomáhá Old Age Security.
OAS se od CPP li‰í v nûkolika bodech: 1.
lidé do OAS nepﬁispívají pﬁímo, platby jsou
financovány ze státního rozpoãtu; 2. nárok na
OAS penzi má kaÏd˘, kdo v Kanadû urãitou
dobu Ïil - nemusel pracovat; 3. nárok na OAS
vzniká aÏ po dosaÏení vûku 65 let; 4. v pﬁípadû,
Ïe roãní pﬁíjem pﬁíjemce OAS penze pﬁesáhne
$62,144 ãistého, vãetnû OAS, ãást jiÏ
vyplacené OAS penze se musí vracet.
OAS a CPP jsou stejné v tûchto bodech: 1.
ãlovûk musí o OAS zaÏádat; 2. jedná se o
mûsíãní platby, které podléhají zdanûní; 3.
pokud jsou jednou platby OAS Ïadateli
uznány, pokraãují i v pﬁípadû, Ïe jejich pﬁíjemce
stále je‰tû pracuje.
Îadatel Ïijící v Kanadû musí splnit tyto
podmínky pro pﬁiznání OAS: 1. musíte b˘t
star‰í 65 let; 2. v dobû schválení penze Ïijete
v Kanadû a jste buìto obãanem nebo máte
status legal resident; 3. po dosaÏení vûku 18
let jste v Kanadû Ïili nejménû 10 let. Pro
Ïadatele Ïijící mimo Kanadu platí: 1. musíte
b˘t star‰í 65 let; 2. Ïijete mimo Kanadu a v
dobû va‰eho odchodu jste byli buìto obãanem
nebo mûli status legal resident; 3. po dosaÏení
vûku 18 let jste v Kanadû Ïili nejménû 20 let.
Îadatel o OAS penzi v roce 2006 mÛÏe
dostat maximálnû $484.63 mûsíãnû.

Podmínky pro pﬁiznání maximální ãástky jsou
tyto: buìto jste Ïili v Kanadû alespoÀ 40 let po
dosaÏení vûku 18 let anebo splÀujete v‰echny
z tûchto podmínek: 1. narodili jste se 1.7.1952
anebo dﬁíve; 2. mezi va‰imi 18. narozeninami
a 1.7.1977 jste Ïili nûjakou dobu v Kanadû; 3.
Ïili jste v Kanadû posledních 10 let pﬁed tím,
neÏ byla va‰e Ïádost o OAS penzi schválena.
Kdo nesplní v˘‰e uvedené podmínky, jeho
OAS penze bude vypoãtena v závislosti na
poãtu let, po které jste Ïili v Kanadû po dovr‰ení
vûku 18 let. Maximální ãástka se rozdûlí na 40
stejn˘ch dílÛ a za kaÏd˘ rok proÏit˘ v Kanadû
získáte jeden díl. TakÏe ãlovûk, kter˘ pﬁi‰el do
Kanady ve 45 letech a dnes mu je 65 let bude
mít nárok na jednu polovinu maximální OAS
penze za 20 let, po které tu Ïil.
OAS penze bude zastavena tûm, jejichÏ
roãní pﬁíjem po zdanûní pﬁesáhne $100,914 a
také tûm, kteﬁí v Kanadû Ïili ménû neÏ 20 let
po jejich 18. narozeninách a pob˘vají mimo
Kanadu déle neÏ 6 mûsícÛ. V takovém pﬁípadû
lze po návratu do Kanady zaÏádat o obnovení
plateb.
Seãteme-li maximální penze CPP a OAS,
dostaneme mûsíãní pﬁíjem $1,329.21 pﬁed
zdanûním. Kanadská vláda si uvûdomuje, Ïe
to není mnoho. Proto jsou souãástí OAS
systému je‰tû dal‰í programy - Guaranteed
Income Supplement a Allowance. O tûch
pﬁí‰tû.
Zdroje dal‰ích informací: website Social
Development Canada www.sdc.gc.ca
Ing. Miroslav Princ, MBA je finanãním
poradcem u firmy Freedom 55 Financial.
Budete-li mít dotazy ohlednû uvedené
problematiky, mÛÏete je zasílat na adresu
na‰í redakce anebo pﬁímo autorovi ãlánku.

v archivu a muzeu St. James Cathedral.
Tato v˘stava se koná pﬁi pﬁíleÏitosti
XIV. World Aids Conference v Torontu
V˘stava je otevﬁena dennû od 13 do 16 hodin a potrvá do 27. srpna 2006.
St. James Cathedral se nachází v Torontu na 65 Church St.
Roh ulic Church St. a Adelaide St.

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

New summer and fall seat sale to Europe.
Call for the best price for the departures
From August 1, until October 29, 2006
Zavolejte si o podrobnosti o cenách a jednotlivých letech!
Ont. reg. # 1032252

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

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

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.
Nové i levné antikvariátní knihy
O katalog nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742 Fax: (514) 425-0742
e-mail: cskniha@sympatico.ca web page: www.cskniha.com
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Kdo nechválí - toho srdce pálí
23. srpen 1968
Na ãeskoslovenském velvyslanectví v Bernu se se‰li nejrÛznûj‰í lidé.
Pﬁi‰la tam i paní uãitelka se skupinou patnácti dûtí, které byly na jazykovém
kursu v zahraniãí. Vynikala vysokou inteligencí.
Zastupitelské úﬁady jsou v takov˘ch situacích zcela k niãemu, a tak se
tam sejdou lidé a diskutují o tom, jestli se uÏ Slovensko odtrhlo. Pracovník
velvyslanectví odpovídá na dotazy tak, Ïe ﬁíká, Ïe vÛbec nic neví. A kdyÏ
nûco ví, tak to stejnak vûdí v‰ichni. A najednou se hlásí paní uãitelka: „Já
bych se chtûla zeptat, jestli funguje vlakové spojení mezi Horním Dvoﬁi‰tûm
a âesk˘mi Budûjovicemi?“ V‰ichni zalapali po dechu nad kvalitou této
otázky.
Pracovník velvyslanectví odpovûdûl, Ïe nejsou opravdu Ïádné zprávy z
âeskoslovenska, ale Ïe pokud se t˘ká ubytování, Ïe ho pﬁítomní mohou
dostat tam, co bydlím já. Druh˘ den se v‰ichni se‰li opût na velvyslanectví.
Opût nikdo nic nevûdûl. Zato bylo lidí asi o tﬁetinu více. Potkal jsem tam
jednoho star‰ího muÏe, snad literáta, snad filosofa, jak jsem se pozdûji
dovûdûl, byl na dovolené v Itálii. Chtûl jsem si s ním promluvit, ale zmizel
dﬁív, neÏ jsem se k tomu dostal „Tady to není místo pro mne, odjíÏdím do
Vídnû, jakmile se vrátí prezident, jedu do Prahy,“ byl to jedin˘ ãlovûk,
kterému bylo jasné, jak bude postupovat. Pak se objevila opût paní
uãitelka a rozzlobenû se zeptala pracovníka velvyslanectví, jestli uÏ jí
zjistil to spojení z Horního Dvoﬁi‰tû do Budûjovic. Pracovník velvyslanectví
byl u konce se sv˘mi diplomatick˘mi zku‰enostmi, a tak zavrtûl hlavou a
ode‰el. Rozhodli jsme se je‰tû se skupinou v˘rostkÛ a ÏákÛ, které mûla
paní uãitelka na starosti pro pomstu na uãitelském stavu za v‰echny
poznámky v Ïákovské kníÏce i tﬁídních knihách a známky od tﬁetího do
pátého stupnû, které jsme inkasovali za dlouhá léta povinné i nepovinné
‰kolní docházky. Veãer se objevilo na nástûnce v Hospitzu následující
sdûlení: PRO TURISTY Z âESKOSLOVENSKA: VLAKOVÉ SPOJENÍ
HOR. DVO¤I·Tù - âES. BUDùJOVICE BYLO P¤ERU·ENO (JSOU
VYTRHÁNY KOLEJE), A PROTO BYLO NAHRAZENO
AUTOBUSOV¯M SPOJENÍM DOL. DVO¤I·Tù - PLZE≈ .
Tehdy jsme ani nevûdûli, jestli nûjaké Dol. Dvoﬁi‰tû existuje, ale dalo se
pﬁedpokládat, Ïe kdyÏ existuje Horní Dvoﬁi‰tû, Ïe se bude poblíÏ nacházet
i Dvoﬁi‰tû Dolní. Zasedli jsme do hotelov˘ch kﬁesel a ãekali jsme, aÏ paní
uãitelka pﬁijde. Koneãnû se objevila. Pﬁeãetla si sdûlení a otoãila se k nám:
„âetli jste tohle?“ Odpovûdûli jsme, Ïe nikoli, coÏ byla pravda, protoÏe
jsme to tam napsali.
„A já poﬁád na to Hor. Dvoﬁi‰tû upozorÀovala!“ ﬁekla vítûzoslavnû.
Pozemní hokejista pan Valoun si musel odskoãit na záchod, aby se v ten
moment nepomoãil. Vlakem pﬁes Horní Dvoﬁi‰tû se nejelo a dûti mûly
zadarmo je‰tû t˘den prázdnin ve ·v˘carsku. Mûly by i víc, ale nûkdo z
velvyslanectví vysvûtlil paní uãitelce, Ïe traÈ Hor. Dvoﬁi‰tû-âes. Budûjovice
je jiÏ opravená, a tak se dûtí poãátkem záﬁí vrátily domÛ.
Ze sbírky povídek ¤etûz bláznÛ - 1980
Ale‰ Bﬁezina
***

MÛj kamarád Mervyn pﬁi kaÏdém setkání,
a slézáme se v kavárnû na besedu
pravidelnû jednou t˘dnû, vyÏaduje
nûjakou pochvalu jako zákusek ke kávû.
Vãera mi vyprávûl svÛj pozitivní záÏitek
pﬁi tornádu: tedy byla to jenom silná
vichﬁice svi‰tící rychlostí 120 km/hod od
západu, z Espanoly, k v˘chodu, do North
Bay, a cestou pocuchala pﬁedmûstí
Sudbury - pokácela stromy a sloupy
elektrického vedení. Poslední tornádo
bylo v Sudbury v roce 1978 a zabilo pût
lidí.
Mervynova chvála po tornádu dlela v
tom, Ïe jeho soused hned po skonãení
vichru a vypnutí elektrického svûtla
zaklepal na dveﬁe jeho domu a zeptal se,
zda jsou OK.
Tento sousedsk˘ poãin dojal Mervyna
natolik, Ïe si sám natáhnul gumáky, vzal
pr‰iplá‰È a klobouk a ‰li spolu k dal‰ím
sousedÛm nabídnout v˘pomoc. Vskutku,
v dal‰ím domû spadla jedle na garáÏ, a
tak rozﬁezali spadl˘ strom. Mervyn velebil
tuto akci jako sousedské pohlazení v
okamÏiku malé pohromy a popisoval jak
dal‰í chlapi se pﬁipojovali k této
obdivuhodné samaritánské ãinnosti.
Mervyn má utkvûlou pﬁedstavu, Ïe
chvála má vliv na du‰i jako om˘vání na
tûlo; zjevnû nûkteﬁí z nás nepochválí nikdy
nic, ale ti jsou jako lidé nemytí a smrdí.
Mervyn chválí a vyÏaduje od sv˘ch
kumpánÛ pochvalné stories jako v˘mûnu.
Povûdûl jsem mu, jak jsme v kvûtnu
oslavili dvacet let bydlení v baráku na
Wembley a jak mne nûkolik m˘ch
znám˘ch obchodujících s realitami
atakuje, Ïe uÏ na této adrese bydlíme
pﬁíli‰ dlouho, Ïe je ãas, tento dÛm prodat
a koupit dÛm nov˘, vût‰í. Pravil jsem, Ïe
ãím déle na Wembley bydlíme, tím radûji
mám dÛm i lokalitu.
Mervyn viditelnû oÏivl, a chtûl vûdût
detaily, proã ten dÛm mám rád a dokonce
stále radûji.
„Za prvé,“ ﬁekl jsem, „vím o tom domû
tisíc vûcí, které mi trvalo dvacet let poznat
a zlep‰it. ProtoÏe mám tﬁi koupelny,
postupnû jsem namontoval kohouty k
uzavﬁení studené i teplé vody tak, Ïe

662 Queen St. West, Toronto, M6J 1E5

Departure November or January

Book your
winter now
and save !!!

Island Bali
25 days
only $2449
(canadian airport taxes included)

(416) 504 3800 or 1-800-825-7577
email: nitratravel@gmail.com

kaÏdá koupelna mÛÏe b˘t odpojena od
vodovodního pﬁívodu, kdyÏ je tﬁeba
vymûnit tûsnûni nebo opravit splachování.
Tyto kohoutky nejsou na první pohled
viditelné a jen já a zasvûcení vûdí, kde
jsou pro pﬁípad potﬁeby.
Do mezioken pro zimní vichﬁice jsem
udûlal molitanové vloÏky, které brání
prÛvanu, a ty na jaﬁe uklízím do bedny za
komínem na pÛdû, a nedovedu si
pﬁedstavit, Ïe by nov˘ majitel domu na
úãel tûchto pol‰táﬁkÛ pﬁi‰el.
Kohout na uzavﬁení plynu v domû je
umístûn˘ za kotlem na ohﬁíváni vody a to
by chtûlo detektiva anebo deset let Ïivota
v domû, aby na tento trik ãlovûk pﬁi‰el.
Dveﬁe do zahrady za domem se musí
trochu pﬁizvednout, aby se otevﬁely, a
malá závorka k uzamãení se musí zatlaãit
pﬁitáhnutím dveﬁí dovnitﬁ, aby vklouzla do
svého lÛÏka. Moji rodiãe tu s námi Ïili
skoro rok, a tento pohyb nezvládli.
Sítû na okna, které instalujeme v dubnu,
neÏ zaãnou bzuãet komáﬁi a mouchy,
uklízím na zimu do prostoru za kotlem
topení a chtûl bych poznat detektiva,
kter˘ by toto úãelné místo na‰el.
Do sklepních oken jsem vyﬁezal z
izolaãní desky tûsnûní, které tam v
listopadu nasadím, aby zimní závûje a
jarní tání snûhu nezavlhãily suterén. Na
jaﬁe tyto plastikové ucpávky uskladÀuji
mezi skﬁíní na zavaﬁeniny a stolem v
dílnû.
Znalost ãi láska k domu se vÏdy projeví,
kdyÏ je tma a po hmatu sáhnu na kaÏd˘
vypínaã. A kdyÏ náhodou nejde elektrick˘
proud, tak vím pﬁesnû, kde je baterka, po
hmatu vím, kde jsou svíãky a zápalky a
které rádio má baterie.
Jak dlouho trvá, neÏ si ãlovûk
zautomatizuje, Ïe do horního patra vede
deset schodÛ, otoãka vpravo a je‰tû ãtyﬁi?
A Ïe do suterénu domu vede dvanáct
schodÛ? A Ïe ‰est˘ a devát˘ vrÏe! A co
cesta na záchod v noci, kdyÏ se ãlovûku
nechce rozsvítit? Jak dlouho to trvá neÏ
tuto cestu ãlovûk provádí rozespal˘
automaticky?
Dvakrát za tûch dvacet let jsem nûkde
zapomnûl klíãe a nemohl se dostat domÛ;
prvnû to bylo na podzim a umístil jsem
náhradní klíã, pro takovou havárii do
skuliny v dﬁevûn˘ch schÛdkách za
domem. Podruhé jsem zapomnûl klíã od
domu v zimû a moje havarijní skr˘‰ byla
zavátá metrovou závûjí snûhu. Kde klíã
schovávám nebudu oznamovat, ale je to
místo pﬁístupné v zimû i v létû. Chválím
ná‰ dÛm, protoÏe ho znám a tato znalost
je k nezaplacení, pane z realit.
Co se t˘ãe lokality na Wembley, a
protoÏe mám rád vûci v dosahu pû‰ky,
tak je to sedm minut na pláÏ jezera
Ramsey, osm minut do kryté plovárny
YMCA. Deset minut na po‰tu do stﬁedu
mûsta, kde máme po‰tovní schránku,
stejnou dobu do banky, supermarketu,
fotolaboratoﬁe, a jen dvanáct minut chÛze
do skvostné mûstské knihovny.“
Mervym poslouchal mou chválu domu
a bydli‰tû pozornû a nakonec ﬁekl, Ïe si
takovou inventuru svého bydlení udûlá
taky a podûkoval, Ïe jsem ho inspiroval.
Ani nám skrz tu chválu nezbyl ãas
zahoﬁkle nadávat na nové pletichy
teroristÛ.
Zdravím a pﬁejí hezk˘ den a v‰ecko
dobré na kaÏdém kroku.
Ross Firla, Sudbury
***
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Letní horka a o ãem
se nemluví
Existují zkrátka témata, která jsou tabu. I
ve svobodné spoleãnosti. Kupﬁíkladu ta
neslu‰ná nebo politicky háklivá nebo …
Kam ale zaﬁadit tohle?
Stﬁední Evropu opanovalo horko zvané
palermo, na‰e mûsta se promûÀují v
rozpálené pece a jejich obyvatelé v
nedobrovolné
náv‰tûvníky
v‰udypﬁítomné sauny. Trpí uÏ nejen
nemocní, staﬁí a dûti, ale prakticky v‰ichni.
Nejde v‰ak jen o ony tropické teploty, ale
i o dal‰í doprovodné jevy zatûÏující na‰e
zdraví. V této souvislosti se mluví
pﬁedev‰ím o zneãi‰tûném ovzdu‰í.
Konkrétnû o tom o‰klivém, takzvaném
pﬁízemním ozónu.
Stojí za krátké pﬁipomenutí, Ïe jde o
silnû reaktivní plyn, jeÏ je souãástí letního,
fotochemického smogu. Nám lidem
zpÛsobuje ãetné zdravotní potíÏe, od
pálení oãí, dráÏdûní d˘chacích cest aÏ po
onemocnûní plic. B˘vá pﬁíãinou i na‰í
malátnosti, únavy, nespavosti a bolestí
hlavy, zkrátka potíÏí, které z nevûdomosti
ãasto pﬁisuzujeme samotnému horku.
âemu vdûãíme za tohoto nezvaného
prázdninového spoleãníka? - Jednak je
to intenzivní sluníãko, jednak pûkné suché
poãasí, a tady se my lidé uÏ nemÛÏeme
vymlouvat, pﬁedev‰ím v˘fukov˘m plynÛm
bohat˘m na oxidy dusíku. V˘fukov˘m
plynÛm z na‰ich nabl˘skan˘ch
automobilÛ.
A jak se proti takovému zákeﬁnému
nepﬁíteli bránit? - I na toto téma v dne‰ním
rozpáleném létû do‰lo. Redaktoﬁi se ptají,
nejrÛznûj‰í odborníci odpovídají. Divák,
posluchaã, ãtenáﬁ je tak pouãen, Ïe má v
oblastech s v˘skytem vy‰‰í koncentrace
fotochemického smogu omezit tûlesnou
aktivitu, pﬁestat sportovat, nevûtrat,
nevycházet z domu, pﬁesunout se do
pﬁírody ãi odjet na venkov. Moudrá slova.
Je to jako radit nekuﬁákovi, aby ve
spoleãnosti silného kuﬁáka pﬁíli‰
ned˘chal, lapal po dechu s hlavou
vyvrácenou mimo obláãky kouﬁe, anebo
se radûji rovnou odstûhoval na balkón,
popﬁípadû na toaletu. Ani tûmto radám
se nedá vytknout upﬁímná snaha
postiÏen˘m pomoci. Mají v‰ak jeden
zásadní nedostatek. ¤íkejme mu
kocourkovsk˘ syndrom.
MUDr. Miroslav ·uta, znám˘ ãesk˘
konzultant v oblasti zdravotních a
ekologick˘ch rizik, zjevnû podobnou
úchylkou netrpí. Posuìte sami:
“KaÏd˘ ãlovûk má moÏnost sv˘mi
drobn˘mi a nenápadn˘mi ãiny
rozhodnout o vlastním podílu na
fotochemickém smogu. Cesta do
práce nebo letní v˘let autem vyrobí
nûkolikrát vût‰í zneãi‰tûní ozónem a
asi 30x vût‰í emise skleníkov˘ch plynÛ
neÏ cesta veﬁejnou dopravou.“
Je-li tomu tak, záleÏí v mnohém na nás,
jak zdravû ãi nezdravû letní horka
pﬁeÏijeme. Jsme-li kuﬁáci, rozhodujeme
o tom, co nadechneme do sv˘ch plic a co
„nabídneme“ k nadechnutí sv˘m nûkolika
poblíÏ sedícím kolegÛm, pﬁátelÛm …
Podobnû je to u motoristÛ. AÏ na to, Ïe ta
jejich „nabídka“ k nadechnutí se dot˘ká
stovek, tisícÛ spoluobãanÛ.
Nejde tedy o Ïádnou maliãkost, proto si
ve zkratce je‰tû pﬁipomeÀme, co o
zdravotním dopadu ozónu ﬁíká v jedné ze
sv˘ch zpráv Svûtová zdravotnická
organizace
Úãinky krátkodobého pÛsobení:

- nepﬁíznivû ovlivÀuje ãinnost plic
- zvy‰uje poãet hospitalizací ve
zdravotnick˘ch zaﬁízeních
- zpÛsobuje zánûtlivá onemocnûní plic
- pﬁispívá k hojnûj‰ímu pouÏívání léãiv
- zvy‰uje úmrtnost
Úãinky dlouhodobého pÛsobení:
- naru‰uje v˘voj (sníÏení funkce) plic.
NuÏe, bylo by jistû nanejv˘‰ Ïádoucí,
kdyby ti nejrÛznûj‰í odborníci k tûm
moudr˘m radám, jak se chránit pﬁed
nástrahami horkého léta zvaného
palermo pﬁipojili i jednu radu opravdu
nad zlato: Nejezdûte autem! Prosíme,
omezte jízdy osobním automobilem!
A je‰tû nûco, zbavme se onoho
kocourkovského syndromu. Je totiÏ
nebezpeãnûj‰í neÏ ozón sám.
Miroslav Petr - Hradec Králové
(Spoleãnost pro trvale udrÏiteln˘ Ïivot. Autor je
spolu s MUDr. Miroslavem ·utou ﬁe‰itel projektu
Ekologicky ‰etrná doprava ve mûstû i v krajinû,
kter˘ je realizován s podporou Pardubického kraje.)

***
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2. kolo:Slavia Praha-Teplice 3:2

RuÏomberãania lep‰í len
v ‰tatistike rohov

(0:1),4084 divákÛ; Slovan Liberec-Baník
Ostrava 2:0 (1:0) 6814; Sigma OlomoucDynamo â. Budûjovice 0:0 (0:0) 5085; BrnoTescoma Zlín 1:0 (0:0) 4161; Slovácko-Mladá
Boleslav 0:2 (0:1) 5300; SIAD Most-Marila
Pﬁíbram 1:1 (1:1) 4899; Viktoria PlzeÀ-Sparta
Praha 0:1 (0:1) 7495; Kladno-Jablonec 0:1
(0:0) 2850;
3. kolo: Jablonec-Sparta Praha-0:0 (0:0)
6095; Mladá Boleslav-Viktoria PlzeÀ 0:0 4485;
Tescoma Zlín-SIAD Most-2:1 (1:1) 1790;
Teplice-Slovácko-3:2 (0:2) 3950; Dynamo â.
Budûjovice-Brno 0:0 4442; Baník OstravaSigma Olomouc 3:1 (2:0) 4804; Slavia PrahaSlovan Liberec-0:2 (0:1) 6120; PﬁíbramKladno 1:0.

MOSKVA 10. augusta SME (SITA) - Oficiálna
webová stránka ruského futbalového ‰ampióna
CSKA Moskva priniesla v súvislosti so stredaj‰ím
súbojom 3. predkola Ligy majstrov s MFK
RuÏomberok (3:0) ‰tatistick˘ súhrn zápasu. Z neho
jednoznaãne vypl˘va, Ïe pánmi na ihrisku ‰tadióna
Lokomotivu v âerkizove boli zverenci trénera
Valerija Gazzajeva, ktorí svojho slovenského súpera
z Liptova predãili vo v‰etk˘ch dôleÏit˘ch ‰tatistikách
s v˘nimkou rohov˘ch kopov. Moskovãania
prestrieºali RuÏomberãanov celkovo 17:5, z toho
8:1 v strelách na bránku. Hoci hostia zo Slovenska
zahrávali aÏ sedem rohov˘ch kopov (domáci len
tri), nevytvorili si z nich Ïiadnu váÏnej‰iu gólovú
príleÏitosÈ. Tvorcovia internetovej stránky CSKA
najviac ocenili v˘kon útoãnej dvojice domácich:
Oliã - Vagner Love. A hoci Brazílãan odohral len
závereãnú polhodinku, dostal spolu s dvojgólov˘m

âeská liga Gambrinus

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

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
1
0
2
2
2
2
1
0
0
0
2
2
2
1
1

0
0
1
0
0
0
0
1
2
2
2
1
1
1
1
2

6: 0
4: 1
5: 4
3: 2
3: 2
1: 0
1: 0
5: 5
3: 4
4: 6
3: 5
4: 5
1: 2
0: 2
0: 2
2: 5

9
7
6
5
5
5
5
4
3
3
3
2
2
2
1
1

Slovenská liga CorgoÀ
4.KOLO: 4. a 5, augusta 2006: FC Senec-FK ZTS
Dubnica 1:0, FC Nitra-Spartak Trnava 3:2, Inter
Bratislava-M·K Îilina 1:2, AS Trenãín-Banská
Bystrica 0:1, MFK Ko‰ice-Slovan Bratislava 3:2,
Artmedia-MFK RuÏomberok 2:2.
5.KOLO: 12. a 13, augusta 2006: Slovan BratislavaFC Nitra 1:0, FK ZTS Dubnica-MFK Ko‰ice 0:3,
M·K Îilina-AS Trenãín 4:1, Spartak Trnava-Inter
Bratislava 1:0, MFK RuÏomberok-FC Senec 2:0,
Banská Bystrica-Artmedia 2:0.
***

Slovenská futbalová liga 2006/2007
1. Îilina
2. Bystrica
3. Ko‰ice
4. Nitra
5. Slovan
6. RuÏomberok
7. Dubnica
8. Senec
9. Trnava
10. Artmedia
11. Inter
12. Trenãín

5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5

4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1

0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0

1
1
2
2
2
2
2
3
3
2
3
4

9:4
6:3
9:7
5:4
8:8
9:5
6:6
5:6
5:9
6:7
5:9
3:8
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Liga mistrÛ
Liberci chybûl k radosti gól,
ale ‰anci má
Pro odvetu si Severoãe‰i musí uchovat odváÏného
ducha z domácího zápasu Velmi slu‰né, ba na
ãeské pomûry pﬁímo nadstandardní pﬁedstavení
nabídl Slovan Liberec v úvodním zápase 3. pﬁedkola
Ligy mistrÛ se Spartakem Moskva (0:0). Ve stﬁedu
veãer sehrál s mnohem slavnûj‰ím klubem partii, v
níÏ byl lep‰ím t˘mem, jen gólové vyjádﬁení scházelo
jako peãeÈ na severoãeskou odvahu.
Liberecká pozice pﬁed odvetou není beznadûjná.
Jistû, Spartak se doma s nejvût‰í pravdûpodobností
vytasí se zcela jin˘m arzenálem zbraní, neÏ které
pﬁedvedl pod Je‰tûdem. „Ale zji‰tûní, Ïe jsme
soupeﬁe k jeho hﬁe v prvním utkání nepustili, nás
pro odvetu posílí,“ vûﬁí Laviãka.
***

Boleslavi pomÛÏe asi jen zázrak
PRAHA - Tvrdou lekci dostali fotbalisté Mladé
Boleslavi na hﬁi‰ti Galatasaraye Istanbul. Pravideln˘
úãastník evropsk˘ch soutûÏí vy‰kolil ambiciózní
ãesk˘ klub, jemuÏ na poãátku sezóny zatím
vycházelo v‰echno. Ve stﬁedu podlehl 2:5. O to
tvrd‰í je návrat na zem. Sen o miliónech z Ligy
mistrÛ se rozpl˘vá. Zvlá‰tû kdyÏ v odvetû 3. pﬁedkola
bude chybût vykartovan˘ Marek Kuliã, nejvût‰í
boleslavská hrozba pro soupeﬁovy zadáky.
Podle trenéra Du‰ana Uhrina rozhodl zápas rychl˘
první gól z penalty. „Ale nebylo to bouﬁlivou
atmosférou, spí‰e jsme zaãali hodnû opatrnû. Gól
nás zaskoãil, ale stále jsme mohli uhrát dobr˘
v˘sledek, coÏ za stavu 2:4 bylo vidût. JenÏe pát˘
gól nás definitivnû zlomil,“ hodnotil kouã Mladé
Boleslavi.
***

strelcom Oliãom najvy‰‰iu známku - sedmiãku.
Zaujímavé ‰tatistiky zo stredaj‰ieho stretnutia 3.
predkola futbalovej Ligy majstrov CSKA Moskva MFK RuÏomberok, ktor˘ sa na ‰tadióne Lokomotivu
v Moskve skonãil 3:0 pre ruského ‰ampióna:
***

Pohár UEFA
Slavia veze z ÁzerbajdÏánu
dvougólov˘ náskok
BAKU - Dvoubrankové vítûzství na pÛdû
ázerbajdÏánského Karvanu Jevlach pﬁiblíÏilo
fotbalisty praÏské Slavie postupu do Poháru UEFA.
V domácí odvetû za dva t˘dny by uÏ nemûli pﬁijít
o náskok ze hﬁi‰tû protivníka.
Do posledních chvil se ale o dlouho jen
jednobrankov˘ náskok museli obávat. „Mohlo se
zdát, Ïe soupeﬁ byl z kategorie slab‰ích, ale nebylo
tomu tak. My jsme podcenili zaãátek a pustili
soupeﬁe do dvou velk˘ch ‰ancí, které na‰tûstí

Lynx porazili mistra

neskonãily gólem,“ hodnotil pro âTK kouã Karel
Jarolím s tím, Ïe v‰e nebylo zdaleka ideální.
Slávisté nastoupili v ázerbájdÏánské metropoli
poprvé v historii na evropské scénû v netradiãních
oranÏov˘ch dresech a uÏ ve 2. minutû mohli
inkasovat. PraÏsk˘ celek ve snaze o co nejrychlej‰í
pﬁechod do útoku stále ãastûji ohroÏoval Hasanova
a zaslouÏenû se ve 14. minutû doãkal vedení.
Jarolím zahrával z pravé strany roh a ve vzdu‰ném
souboji s obranou uspûl u pﬁední tyãe ãíhající
Hrdliãka.
Míã z jeho hlavy míﬁil nejprve do bﬁevna, aÏ pak se
dostal do branky, coÏ srbsk˘ rozhodãí potvrdil
uznáním gólu po konzultaci s asistentem.
V 83. minutû se ale stﬁídající MirÏajev dostal do
nejvût‰í ‰ance domácích. Nabûhl si na MuzikÛv
pas za obranu, ale Kozáãik skvûle zasáhnul.
Je‰tû lep‰í vyuÏití náhradníka pﬁedvedla Slavia v
poslední ze tﬁí minut nastavení, kdyÏ Janda z
brejku nabídl snadnou trefu do opu‰tûné svatynû
Foﬁtovi.
***

Fini‰ zachránil Artmediu od hanby

Bratislava-sme/Bukov-Mohla to byÈ pokojnej‰ia
cesta do Minska. A aj bezproblémovej‰í priebeh
odvety. LenÏe futbalisti bratislavskej Artmedie v
prvom zápase druhého predkola Pohára UEFA
proti Dinamu herne prepadli. Najmä v prvom polãase
hrali katastrofálne. Bol to najhor‰í a zároveÀ
najzúfalej‰í v˘kon slovenského vicemajstra na
medzinárodnej scéne.
E‰teÏe mal bielorusk˘ tím s viacer˘mi dvadsiatnikmi
v zostave dostatok zºutovania a po vedúcom góle
Brazílãana Eduarda nedupol na plyn ráznej‰ie. To
by bol zrejme jasn˘ pohárov˘ koniec Artmedie,
ktorá si vlani urobila v Európe dobré meno. S
takouto biedou na minuloroãné úãinkovanie sotva
nadviaÏe.
Neãakane priazniv˘ v˘voj a dlho sa trápiaci súper
akoby Dinamo uspal. A moÏno aj futbalovo otrávil.
AÏ tak, Ïe si nepripú‰Èal nejakú zmenu skóre. Hoci
Reiter a âi‰ovsk˘ sa o Àu postarali, bielorusk˘ tím
splnil cieº, s ktor˘m do Bratislavy pricestoval. Strelil
gól a ten má v pohároch veºkú cenu. ArtemdiaZaãátek leto‰ní sezóny nebyl pro Toronto Lynx nejlep‰í. Dlouho trvalo neÏ si toront‰tí fotbalisté Minsk 2:1.
***
pﬁipsali první body. MuÏstvo se rozehrálo aÏ teprve v polovinû soutûÏe a zﬁejmû nejlep‰í zápas byl proti

Seattle Sounders, v kterém Lynx zvítûzili 4:2. Úvod zápasu nebyl pro domácí nej‰Èastnûj‰í a jiÏ ve 4.
minutû Kiss zajistil hostÛm vedení, ale je‰tû v prvním poloãase bûhem devíti minut Jeffrey a Pelleschi
otoãili na 2:1. Tûsnû pﬁed koncem poloãasu Weaver (s ãíslem 14 na na‰em snímku) vyrovnal na 2:2.
V závûru utkání, kdy uÏ se zdálo, Ïe zápas skonãí plichtou, Pottinger a Neto rozhodli o dvoubrankovém
vítûzství Toronta. Dal‰í utkání se hrají v nedûli 20. srpna proti Rochestru (v 18 hod.), ve stﬁedu 23. srpna
(v 19:30) proti Montrealu a 27. srpna (v 18:00) proti Puerto Ricu. V‰echna utkání se hrají na Centennial
Park Stadionu v Etobicoke.
***
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Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.

Bloor St. W

Broadview Ave.

satellite

Ossington Ave.

12

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

¿FOÝL7SCB 
IPVTMF

:VLJLP
8BUBOBCF
LMBWÞS

1çFEOÞLBOBETLë
IPVTMJTUBÚFTLÛIP
QèWPEV[BISBKF
WEPQSPWPEVéTQÝ²OÛ
KBQPOTLÛLMBWÞSJTULZ
TLMBECZÚFTLëDIJ
TWÝUPWëDINJTUSè

1HGÅOH]ºÐÆRGKRGLQ
5HVWDXUDFH3UDKD0DVDU\NWRZQ6FDUERURXJK*ROI&OXE5G7RURQWR
9VWXSQÂ VWXGHQWL 5H]HUYDFHX-XOLH1RYRWQÂ

Karin
Waldstein
3804 A Bloor St. W
(Křižovatka Bloor & Kipling)

West Etobicoke, ON
M9B 6C2
Tel.: 416/233-6209
$ 10.00 off
with the coupon

