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Festival zaãal pﬁed pÛlnocí
AlespoÀ pro mne. Není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe
Mezinárodní torontsk˘ filmov˘ festival má soubûÏnû
dvojí promítání. Jedno pro filmové kritiky, novináﬁe a ty,
kteﬁí se motají kolem filmu. Druhé pro náv‰tûvníky
festivalu, kteﬁí si musí kupovat drahé lístky, kupóny ãi
permanentky. JelikoÏ v té první skupinû je i denní tisk,
odehrává se promítání filmÛ vût‰inou o den dﬁíve a
munice je také o den dﬁíve vystﬁílená. Pro tisk bûÏí
vût‰inou kaÏd˘ film pouze jednou, zatímco pro veﬁejnost
nejménû dvakrát, letos nûkdy i tﬁikrát. Mediální promítání
je v mal˘ch sálech, pro veﬁejnost v obﬁích sálech kina
Paramount. Pﬁesto je vût‰ina filmÛ vyprodána. Industry
screening je vût‰inou pﬁes den. Pro veﬁejnost hlavnû
veãer. Navíc je rozvrh filmÛ vût‰inou udûlán tak, Ïe
souãasnû bûÏí v‰echny argentinské nebo maìarské ãi
dánské filmy. Na ‰tûstí ãesk˘ film byl na festivalu pouze
jeden a tak nemohl s niãím kolidovat. Leda snad s
dánsk˘m filmem Praha.
Zatímco pro diváky se festival rozbíhal pomalu ve
ãtvrtek nûkolika premiérami, novináﬁi mûli první den za
sebou jiÏ 38 filmÛ. Tûsnû pﬁed pÛlnocí se mi podaﬁilo
zachytit první, ﬁekl bych spí‰e video neÏ film, od italského
reÏiséra Vincenzo Marry Sezení zaãalo. Jedná se o
jakousi parodii na italskou justici. Spravedlnost je sice
pro v‰echny, ale soudci jsou naprosto neschopní.
Pﬁísedící u soudu není schopná odpovûdût kloudnû na
jednu otázku. Ve spisech je zmatek. Zmatek je i v
soudní budovû. Advokáti zastupující mafii válcují
neschopnou justici. Pﬁi tom film pÛsobil dosti amatérsky.
Asi bych ho snesl v televizi, ale nepotﬁeboval jsem k
tomu ‰irokoúhlé plátno.
Druh˘ den se festival rozbûhl jiÏ naplno. JenÏe ani
druh˘ film nebyl nûãím, bez ãehoÏ bych nemohl b˘t. I
kdyÏ problematika mnû byla mnohem bliÏ‰í, jednalo se
o snímek rumunského reÏiséra Corneliu Proumboiu V
12:08 v˘chodnû od Bukure‰ti. V rozpadajícím se
mûsteãku vysílá televizní stanice k v˘roãí svrÏení
Ceau‰escova reÏimu vzpomínky pamûtníkÛ. Moderátor
nemÛÏe v‰ak pro svou show nikoho nalézt. Jsou tu
pouze potuln˘ Santa Claus dÛchodce Piscoci, kter˘
dûlal za minulého reÏimu Dûdu Mráze a kterému bylo
nejvíc líto stoleiové bankovky, kterou slíbil diktátorÛv
reÏim pﬁed vánocemi. Druh˘m je místní uãitel historie,
znám˘ opilec, kterého volající usvûdãují z toho, Ïe se
revoluce nezúãastnil. Základní otázkou v‰ak je, jestli
vÛbec v mûsteãku revoluce byla. Pokud do‰lo k
demonstracím pﬁed 12:08, pak se tato demonstrace dá
nazvat jako revoluce, ale pokud k ní do‰lo pozdûji, tak
je to pouze naskoãení do rozjetého vlaku. Do diskuse
vstoupí a na rozdíl od diskutujících, velice civilizovanû,
majitel tﬁí továren. „Posvátnou revoluci“ bere tímto
poﬁadem za znesvûcenou, na moderátora chce podat
Ïalobu, jenÏe z nûho vyleze b˘val˘ úﬁedník tajné policie
Securitas.
âtyﬁiaosmdesátilet˘ francouzsk˘ reÏisér Alain Resnais,
kter˘ vytvoﬁil ﬁadu krásn˘ch filmÛ jiÏ pﬁed pÛl stoletím se
pﬁedstavil v Torontu filmem Privátní strachy na veﬁejn˘ch
místech. I tentokrát se jedná o mistrovské dílo. V
mnohém nám pﬁipomene krásné filmy druhé poloviny
‰edesát˘ch let jako MuÏ a Ïena. Tentokrát jde o nûkolik
komorních pﬁíbûhÛ, které se vzájemnû prolínají. Film
má humor, neuvûﬁitelnû pﬁesnû kreslící kameru, coÏ po

Ańa Geislerová ve filmu

Kráska v nesnázích

pﬁedchozích dvou filmech pÛsobilo jako balzám pro
oko. To, Ïe v PaﬁíÏi snûÏí jako za polárním kruhem, jen
dokresluje náladu filmu, kter˘ má i svÛj humor a hlavnû
lidskost.
Chudé pﬁedmûstí Sarajeva se jmenuje Grbavica a zde
se odehrává dal‰í festivalov˘ film. Pﬁíbûh svobodné
matky a její pubertou procházející dcery, která je
pﬁesvûdãená, Ïe její otec byl hrdina. V takovém pﬁípadû
by mûla nárok na rÛzné úlevy. Dostala by pﬁíspûvek na
‰kolní v˘let. JenÏe, jak se ukáÏe, otec nebyl hrdina.
Matka byla bûhem bosenské války znásilnûna a ona je
dcerou srbského vojáka (ãetníka). Z kasty
privilegovan˘ch se dostává do kasty vyvrÏen˘ch. V
jakémsi rituálním aktu si ostﬁíhá krásné vlasy a s holou
lebkou je na pokraji spoleãnosti. JenÏe její kluk ji
neopustí. Nikdo ji nevyvrhne ze spoleãenství spoluÏákÛ.
A nakonec pﬁi odjezdu autobusu se pozdraví i s matkou,
které pﬁedtím nemÛÏe odpustit.
Vyvrcholením druhého dne byl 137 minut trvající snímek

nûmeckého reÏiséra Floriana Henckela von
Donnersmarcha Îivot druh˘ch (Das Leben der
Anderen). Pﬁi tomto filmu, kter˘ se odehrává v letech
1984 a 1985 ve v˘chodním Nûmecku, jsem mûl pocit,
Ïe Arthur Miller vstal z mrtv˘ch. TûÏko dokáÏi posoudit
situaci ve v˘chodním Nûmecku, kam je film situován.
Pﬁíbûh v‰ak vypráví o dramaturgovi Georgu
Dreymanovi, kter˘ je v NDR úspû‰n˘, ale jeho hry jsou
pﬁesnû v mezích zákona. Vypadá dosti nekonformnû,
ale na druhou stranu se st˘ká s v˘chodonûmeck˘mi
pohlaváry. Pokud mÛÏe, zastane se i disidentÛ, ale to
nemá velk˘ v˘znam, protoÏe v‰e je ﬁízené Státní
bezpeãností. Dreyman Ïije s velice populární hereãkou
Christou-Marií Sielandovou, kterou v‰ak Stasi pﬁinutí,
aby doná‰ela na svého manÏela, kterého má na starosti
bezohledn˘ kapitán Gerd Wiesler, jenÏ pﬁi sledování
soukromí dvojice je najednou zdû‰en cel˘m systémem,
kdy osud vynikající hereãky je závisl˘ na tom, jestli se
Pokračování na str. 4
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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: 23. záﬁí.2006 v 17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 23.
záﬁí.2006 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
24. záﬁí.2006 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby.
v záﬁí.
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Farnost sv. Václava v Torontu
srdeãnû zve na

SVATOVÁCLAVSKÉ
POSVÍCENÍ
V SOBOTU 30. ZÁ¤Í - SEPTEMBRA 2006
v kostele sv. Václava
496 Gladstone Avenue
PROGRAM:
17.00 hod. Slavná m‰e svatá
18.30 hod. Veãeﬁe
Taneãní zábava - hraje hudební skupina Mira Letka
Tombola
Vstupné: $25.00 - $30.00 po 24. záﬁí 2006
Doporuãená rezervace
Vstupenky po kaÏdé bohosluÏbû v nedûli v kostele
nebo telefonicky 416/225-9324

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalendáfi
14.9. (ãt) 13:00
Paramout 3
Praha
Mezinárodní filmov˘ festival v Torontu
***
16.9. (so) 19:46
Varsity 5
Kráska v nesnázích
Mezinárodní filmovy festival v Torontu
***
23.9. (so) 14:0-16:00
A Journey Home
Acrylic on Canvas
By Laura Lee Therrien
Mind and Body
Lakeshore Village Integrated Medicine
2921 Lakeshore Blvd. West
New Toronto, Ontario
416/252-3665
***
24.9. (ne) 17:00
âenûk Vrba - housle
Yukiko Watanabe - klavír
Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354
***
30. 9. (so) 17:00
Svatováclavské posvícení
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
4.10. (st.) 18:30
Semináﬁ o kanadské penzi
M. Princ
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
7.10. (so) 19:00
Seznamka na Masaryktownu
***
15.10. (ne) 11:30
Antikvariát na Masaryktownu
**
15.10. (ne) 14:00
Parish Day
Cathedral of Native of the Mother of
God
257 Shaw St. Toronto
***
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
***
10.12. (ne) 17:00
Milo‰ Krátk˘ -kytara
Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
13.9.2006 v 3:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
28.9.2006
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Czech &Slovak Institutions

Kanadská mozaika
Kulturní akce
Od 9. záﬁí do 1. ﬁíjna (dennû kromû pondûlí od
9 do 18 hodin) probûhne v prostorách
PrácheÀského muzea v Písku v˘stava maleb
a keramick˘ch obrazÛ âechokanaìanky
Heleny Schmaus-Shoonerové. Její práce
doprovodí tvorba ãlenÛ v˘tvarného studia
Ústavu sociální péãe Duha v Písku, Ústavu
sociální péãe Sv. AneÏky v T˘nû n. Vltavou a
klientÛ Dûtské psychiatrické léãebny v
Opaﬁanech. V˘stava poﬁádaná PrácheÀsk˘m
muzeem a Spoleãností pﬁátel Kanady a RCI
se koná za podpory Velvyslanectví Kanady.
www.prachenskemuzeum.cz .
***
Od 13. záﬁí aÏ do konce roku bude v Pinkasovû
uliãce na Starém mûstû praÏském instalována
pod ‰ir˘m nebem „videoskulptura“ ve tvaru
gigantické lodi - archy. Projekt Kanaìanky
Melissy Shiff zde bude umístûn za podpory
Velvyslanectví Kanady v rámci oslav 100.
v˘roãí zaloÏení Îidovského muzea v Praze.
Jde o vizuální podobenství, v nûmÏ se na
pozadí dramatick˘ch událostí 20. století
prolínají dûjiny muzea jako archy schraÀující
dÛleÏité doklady Ïidovské kultury v ãesk˘ch
zemích s dûjinami a souãasn˘m Ïivotem
mûsta.
***

A Journey Home

Spojení matematiky
a diagnostiky nádorÛ
Tato neobvyklá kombinace pomÛÏe mnoha
pacientÛm s rakovinou na celém svûtû.
Spolupráce badatele kanadské Národní rady
pro v˘zkum Nabila Belacela a lékaﬁÛ z
Atlantického institutu pro v˘zkum rakoviny
spoãívá v propojení matematiky a biologie ve
snaze zlep‰it diagnostiku a léãbu rakoviny
prostaty a dal‰ích geneticky podmínûn˘ch
onemocnûní. Dr. Belacel jako první zavedl do
medicínské praxe rozhodovací algoritmus
zaloÏen˘ na vícerozmûrné anal˘ze dat.
Souãasná diagnostika nádorÛ prostaty je
ãasto kritizována pro poãetné fale‰nû pozitivní
v˘sledky, které zatûÏují pacienty zbyteãn˘mi
a nákladn˘mi invazivními zákroky. Nová
metoda, kterou t˘m vûdcÛ pouÏívá, identifikuje
8 zodpovûdn˘ch genÛ pomocí anal˘zy DNA a
pomáhá tak rozpoznat nádory prostaty s 98%
pﬁesností. To je ve srovnání s tradiãní
diagnostikou v˘raznû lep‰í v˘sledek, kter˘
zároveÀ pﬁinese finanãní úsporu. Rakovina
prostaty je nejãastûj‰í rakovinou, která
postihuje kanadské muÏe. Odhaduje se, Ïe v
roce 2006 bude v Kanadû 20 700 muÏÛ
diagnostikovan˘ch rakovinou prostaty, tedy
kaÏd˘ sedm˘ Kanaìan. V âeské republice
na rakovinu prostaty roãnû onemocní 3 400
lidí. http://www.nrc-cnrc.gc.ca/highlights/
2006/0607math_e.html
can. emb.

***

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

Acrylic on Canvas

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

Umûní kanadského severu
Inuitské (eskymácké) umûní je vzhledem k
pÛvodnû dosti odli‰nému zpÛsobu Ïivota
InuitÛ velmi specifické. Ve svûtû je o nûj
mezi odborníky a ‰irokou veﬁejností ãím dál
vût‰í zájem. Mezi tradiãní techniky
pouÏívané Inuity patﬁí ﬁezbáﬁské opracování
kamenÛ a kostí, ale dnes se Inuité s
úspûchem vûnují také malbû, kresbû, grafice
a textilním aplikacím (napﬁ. nástûnné textilní
obrazy). Jistou renesanci své tradiãní
umûlecké tvorby zaznamenali pÛvodní
obyvatelé severní Kanady v polovinû 20.
století, mimo jiné díky státní podpoﬁe. V
jejich dílech se objevují jak tradiãní témata
(zvíﬁata, mytické bytosti, transformace lidí
ve zvíﬁata a obrácenû), tak motivy spojené
s dne‰ním moderním stylem Ïivota InuitÛ.
Díky sbírkám Náprstkova muzea mají âe‰i
moÏnost studovat inuitské umûní pﬁímo v
Praze. V Kanadû se mÛÏe rozsáhl˘mi
sbírkami inuitského umûní pochlubit
napﬁíklad Muzeum civilizace v Hullu u
Ottawy, Národní galerie v Ottawû ãi
Ontarijská galerie umûní v Torontu.
www.nm.cz/naprstkovo-muzeum
www.civilization.ca http://national.gallery.ca
www.ago.net
***

1-416

By Laura Lee Therrien
Exhibit open to the public from
September 1st - 30th, 2006
Artist Open House September 23rd, 2006
2:00- 4:00 pm
Mind and Body
Lakeshore Village Integrated Medicine
2921 Lakeshore Blvd. West
New Toronto, Ontario
416-252-3665
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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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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005
Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment
Ear Candling

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

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

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

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

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

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce
Kanadsko-ãeská
obchodní komora
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net
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francouzsk˘ film 7 let Jean Pascala Hattu. Maité nav‰tûvuje
svého manÏela Vincenta, kter˘ je ve vûzení. Pﬁi tom se
vyspí se socialistick˘m ministrem kultury. Zaãne pochybovat seznámí s bachaﬁem Jeanem. Ve vzniklé situaci je otázkou,
o své práci. V opilecké scénû pﬁesvûdãí hereãku, aby se kdo ovládá koho. Jestli Jean Vincenta, anebo spí‰e opak je
pravdou: VûzeÀ zaãne ovládat svého stráÏce. Dochází ke
kuriózní situaci, kdy Maité miluje svého muÏe prostﬁednictvím
jeho stráÏce, kter˘ mu dává instrukce, jak ji milovat. Je pouze
otázkou ãasu, kdy tento trojúhleník pﬁestane fungovat. Mezi
vûznûm a jeho stráÏcem dojde k rvaãce. Vincent se pokusí o
sebevraÏdu, Jean je pﬁeloÏen a Maité váhá ke komu vlastnû
nûco cítí.
Na festivalu je moÏné vidût ﬁadu filmÛ, jejichÏ pﬁíbûhy se
odehrávají za polárním kruhem nebo v Mongolsku, komedií
jako tﬁeba holandsko-belgick˘ film âí‰ník. Dále dokumentárních
filmÛ, z nichÏ mne zaujal pﬁíbûh z pﬁedmûstí Káhiry Tyto dívky.
Filosofick˘m filmem, kter˘ v‰ak sdûloval nûco více byl srbsk˘
snímek Optimisté. ReÏisér Goran Pakeljeviç se v pûti pﬁíbûzích,
v jak˘chsi podobenstvích, zab˘vá mocí a jejím zneuÏitím. V
prvním pﬁíbûhu policie svede v‰echny krádeÏe na hypnotizéra,
kter˘ pﬁijde do povodnûmi zniãené vesnice, aby vesniãanÛm
dodal sebevûdomí. V druhém pﬁíbûhu novû zbohatl˘ majitel
oceláren znásilní dceru svého zamûstnance. Ten chystá
pomstu, ale pak se radûji násilníkovi omluví. Humorná je tﬁetí
povídka, kdy syn prohraje v kasinu peníze na otcÛv pohﬁeb a
místo dÛstojného pohﬁbu je pouze rozptyl. Syn argumentuje
tím, Ïe takto uctil nejlépe otcovu památku. O krveÏíznivém
dítku, kterého osvobodí naivní doktoﬁi a které se pak chová
Z filmu Život druhých
jako ﬁezník je ãtvrt˘ pﬁíbûh. Skuteãnû vyvrcholením celého
neprostituovala a snaÏí se rozbíhající aktivity disentu zamlÏovat. filmu, kter˘ pﬁipomíná filmy reÏiséra Alexandara Petroviçe, je
Ze socialistického spisovatele se stane tajn˘ disident, kter˘
pí‰e pro západonûmecké ãasopisy a policie je mu na stopû,
Sielandová je zatãena a Gerd Wiesler ji dostane za úkol
vy‰etﬁovat. Wiesler sice je‰tû zlikviduje psací stroj, kter˘ by
dostal Dreymana do kriminálu, ale nestaãí jiÏ zabránit
sebevraÏdû slavné hereãky. Po pádu Berlínské zdi je dramaturg
pﬁekvapen, kolik materiálu na nûho Stasi mûla, ale zároveÀ
zjistí, Ïe ho nûkdo u policie kryl. Zjistí, Ïe slavn˘ detektiv a
profesor na policejní akademii Wiesler rozná‰í nyní noviny.
Nemá ani odvahu se s ním sejít, ale nakonec napí‰e knihu,
kterou mu vûnuje. V závûru filmu si ji jde b˘val˘ agent Stasi
koupit a kdyÏ se ho prodavaã zeptá, jestli ji má zabalit, tak
odpoví: „Ne, tato kniha je pro mne“.
Tradice odloÏen˘ch dûtí má v ruském filmu svou historii.
Dokonce prorazila i ve filmu Kolja do âech a nyní v jakési
obdobû Olivera Twista se objevila na festivalu. Andrej Kravãuk
Druhá povídka z filmu
Optimisti
se zde pﬁedstavil snímkem Ital. Do rusk˘ch dûtsk˘ch domovÛ
pﬁijíÏdûjí cizinci se zájmem o adopci dûtí. O VáÀu mají zájem
pátá povídka, kdy zájezdov˘ rozpadající se autobus jede
ital‰tí manÏelé, proto dostal pﬁezdívku Ital. PﬁestoÏe ostatní
nûkam k léãivému pramenu. Cestou ho zastaví policie a
dûti mu toto ‰tûstí závidí, ve VáÀovi vzbudí pochybnosti matka
zatkne jako podvodníka vedoucího zájezdu. Cestující tûlesnû
jeho kamaráda, kterého postihlo podobné „‰tûstí“ a kterého
postiÏení se v‰ak vydají k léãivému pramenu bez svého vÛdce.
pﬁi‰la marnû hledat do dûtského domova. VáÀa se rozhodne,
Najdou ho a mají pocit, Ïe budou uzdravení. Jestli tomu tak je
Ïe uteãe a nalezne svou matku. Tím je v‰ak zniãen v˘hodn˘
ve skuteãnosti ãi jestli jde o iluzi, zÛstává jako u vût‰iny filmÛ
obchod pro zprostﬁedkovatelskou agenturu. VáÀu-Itala hraje
otazníkem.
perfektnû Kolja Spiridonov. Jeden z mála filmÛ na festivalu, na
Kromû toho, Ïe v nûkter˘ch filmech hrají herci s ãesk˘m
kter˘ by se mohly dívat i dûti.
jménem ãi hudba vznikla v âeské republice se dva filmy
TûÏko lze ﬁíci, jestli by se na film Jana Hﬁebejka a Petra
dot˘kaly ãeského ãi moravského prostﬁedí. Dánsk˘ film Praha
Jarchovského Kráska v nesnázích mohly také dívat dûti,
a rakousko-‰v˘carsk˘ film Slumming, Ve filmu jde o skupinu
protoÏe jiÏ podtitulek ﬁíká, Ïe je to o sexu, penûzích a dobrém
opilcÛ, kteﬁí unesou svého kolegu a odvezou ho do Znojma. O
ãlovûku. Nás mÛÏe tû‰it, Ïe tím dobr˘m ãlovûkem je emigrant,
kocovinû na jihu Moravy tûÏko mohu nûco povûdût, protoÏe
coÏ v ãesk˘ch filmech neb˘vá ãasto. Dokonce i pﬁíznivci
tento film bude v projekci aÏ po uzávûrce tohoto ãísla.
restitucí by si pﬁi‰li na své, protoÏe hodn˘ emigrant EvÏen
Film Praha byl tak trochu zklamáním. Námût sliboval víc neÏ
Bene‰ získá vilu a ke v‰emu ho hraje Josef Abrhám. Na
bychom oãekávali. Christoffer jede se svou Ïenou z Dánska
filmovém plátnû se setkáváme s mladou krásnou matkou
do Prahy, aby pﬁivezl rakev svého otce a pohﬁbil ho v rodinné
Marcelou, kterou hraje AÀa Geislerová, které právû zavﬁeli
hrobce. Otce vidûl naposledy ve dvanácti letech. V hotelu jim
manÏela. Marcela se nastûhuje k matce (Jana Brejchová) a
místo konvertoru k poãítaãi pﬁinesou Ïehlící prkno. V restauraci
nevlastnímu otci panu Rí‰ovi (Jiﬁí Schmitzer), kter˘ má mírnû
jim oznámí, Ïe gulá‰ není v úter˘. Na dotaz, jestli mají ãervené
pedofilní sklony. Není divu, Ïe pro Marcelu nabídka pana
víno v úter˘ zní odpovûì ãí‰níka: „Proã ne.“ Advokát, kter˘
Bene‰e, Ïe mohou pﬁeb˘vat v jeho vile pﬁíjemnû pﬁekvapila.
vyﬁizuje záleÏitost je homosexuál a vlastnû milenec zemﬁelého.
Po chvíli se z nezi‰tného pﬁátelství vyvinul vztah témûﬁ ideální.
ZÛstává otázkou, jak a proã v dobû komunismu uteãe dánsk˘
Jsou zde pouze dva malé problémy. Jedním je vûkov˘ rozdíl,
homosexuál z liberálního Dánska do âeskoslovenska. Pﬁi tom
druh˘m je, Ïe Marcela je stále vdaná. Po krátké idylce v Itálii
ChristofferÛv otec Ïil s mladou barovou zpûvaãkou v domû
se EvÏen Bene‰ vrátí. Restituce s vilou nejdou tak hladce.
nûkde za Prahou. Pﬁi jízdû taxíkem se jen tak mimochodem
âást pozemku patﬁí nájemníkÛm, kteﬁí zaãnou EvÏena Bene‰e
jede z pﬁedmûstí Prahy pﬁes Chánov (rómská osada v severních
vydírat. Marcele zemﬁe matka a po pohﬁbu se dá dohromady
âechách) do stﬁedu mûsta. Film tak trochu pﬁipomíná
se sv˘m manÏelem Jardou, kter˘ se vrátí z kriminálu. Ke
Shakespearovu Zimní pohádku, kdy âechy jsou na bﬁehu
v‰emu EvÏen pozve k sobû do Itálie otãíma Rí‰u, kterého
moﬁe.
Marcela s dûtmi nesná‰í. Klasick˘ film s klasickou
Polovina festivalu je tedy za námi. TûÏko ﬁíci, jestli je to ta lep‰í
trojúhelníkovou zápletkou. Nejslab‰ím momentem asi je paní
nebo ta hor‰í. Rozhodnû je dobré vidût v‰e na normálním
âomolíková, Marcelina tch˘nû, b˘valá uãitelka, která je nyní
plátnû jako kdyÏ jsme chodili za na‰ich mlad˘ch ãasÛ do kina
ãlenkou náboÏenské sekty. PﬁestoÏe ﬁíká nûkteré základní
a kdy Josef Abrhám hrál tﬁeba v ãernobíl˘ch filmech. Navíc
pravdy, zní to nepﬁesvûdãivû a ani taková hereãka jako Emilie
vût‰inu tûchto filmÛ ani v televizi nebude moÏné vidût.
Va‰áryová toto slabé místo nezachrání.
Ale‰ Bﬁezina
Pokud se jedná o trojúhelník, tak jako skuteãné drama pÛsobil
***
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Na okraj
Libereãtí v Kanadû
JestliÏe Vám tento titulek pﬁipomíná jméno
Smetanovy opery, je to podobnost pouze v
struktuﬁe jména. Libereãtí v Kanadû nemají
naprosto nic spoleãného s Branibory v
âechách. Ve skuteãnosti je to jedna z
nejpûknûj‰ích skupin mlad˘ch lidí (studenti
i profesoﬁi), s jakou jsem se uÏ dlouho
nesetkal. Posílili ve mnû nadûji, Ïe po
desetiletích
mrzaãícího
systému
komunismu a létech tápání, která
následovala, vyrÛstá u nás generace plnû
zapojená do v‰elidského úsilí o lep‰í svût.
PoÏádal jsem jednu ze studentek, Markétu
Kopalovou, aby mi poslala informace o této
skupinû z Liberce, která tu poslední tﬁi roky
mapovala svût exulantÛ. Dostal jsem od ní
informace v tak perfektní formû, Ïe je beze
zmûny pﬁetiskuji.
“ Projekt Neviditelné obûti komunismu
vznikl na Gymnaziu F.X. ·aldy v Liberci.
Vedoucím se stal Mgr.Jan Goll. Nejprve
vyjeli do Kanady tﬁi studenti Jakub Hoìbod,
Hana Nováková, Kateﬁina Souãková. V
roce 2004 pob˘vali zejména v Torontû,
v˘sledkem první fáze byl videodokument,
promítan˘ na základních a stﬁedních ‰kolách
v Liberci, dále velmi úspû‰ná seminární
práce Jakuba Hoìboda, pro následující
fázi byli do projektu zapojeni mlad‰í
kolegové a pan Mgr. Václav Ulvr.
V ãervenci 2005 odletûla do Toronta
osmiãlená skupina Václav Ulvr, Jakub
Hoìbod, Hana Nováková, Markéta
Kopalová, Veronika Poãerová, Alena
âechová, Misa Rutová a Hana
Markalousová. Natoãili asi tﬁi desítky
rozhovorÛ, z nichÏ sestﬁíhali videodokument
a následnû jej prezentovali po ‰kolách a
veﬁejnosti v Liberci. Sepsali a poãátkem
leto‰ního roku vydali sborník studentsk˘ch
prací. Dále vytvoﬁili putovní v˘stavu s
názvem Neviditelné obûti komunismu, jeÏ
byla umístnûna mûsíc v budovû Krajského
úﬁadu Libereckého kraje (vernisáÏ
zahajoval pﬁedseda Senátu MUDr. Pﬁemysl
Sobotka), následnû na Magistrátu mûsta
Liberce (vernisáÏ zahajoval kanadsk˘
velvyslanec v âR Bruce Jutzi) a potom
t˘den v Tyr‰ovû domû bûhem
V‰esokolského sletu.

právû pûkné stûÏovat si na nûkoho, kdo je
mrtv˘, uÏ kvÛli jeho matce. Krásná je její
odpovûì na otázku, jak se vypoﬁádala s
osamûlostí: Nebyla jsem osamûlá. Mûla
jsem nadûji a vûﬁila jsem v budoucnost.
Hájí svoji matku, kterou nûkteﬁí viní, Ïe není
se svou dcerou: Není tﬁeba, abychom Ïili
spolu, abychom vûdûli, Ïe patﬁíme k sobû...
Bylo by nespravedlivé ﬁíkat o ní cokoliv
‰patného.
Pﬁekvapivá zralost Nataschy se projevila i
v jejích dal‰ích odpovûdích. Na pﬁíklad na
otázku, zda svÛj útûk plánovala,
odpovûdûla: Pﬁedvídala jsem budoucnost,
ale neplánovala jsem ji. Nebála se
Priklopilov˘ch hrozeb: Miluji svobodu a smrt
pro mne znamená koneãnou svobodu. V
jejích oãích jeho sebevraÏda uãinila z ní ale i z muÏe, kter˘ ho vzal na nádraÏí a
ﬁidiãe vlaku, pod kter˘ skoãil, vrahy...
Nataschiny plány? Dát se oãkovat proti
rÛzn˘m chorobám, studovat ( je‰tû se
nerozhodla co), ale hlavnû plánuje projekt
pro Ïeny v Mexicu, které byly odlákány ze
sv˘ch pracovi‰È, une‰eny a znásilnûny a
chce pomoci hladovûjícím v Africe. Ale
hlavnû chce pomoci lidem, kteﬁí pro‰li
Natasha Kampusch
podobn˘m peklem, jako ona.
a Wolfgang Prikopil
Hodnû ‰tûstí, Natascho!
Nejdﬁív mne zaujal pﬁíbûh sám: desetileté
***
rakouské dûvãátko, Natascha Kampusch,
Tak jsme pﬁece jen jiní
jednoho dne zmizí a osm rokÛ o ní nikdo
(my muÏi neÏ vy Ïeny)
neví. KdyÏ se jí podaﬁilo utéct, zaujalo mne
únoscovo slovanské (ãeské?) jméno: A zaplaÈ PánnbÛh za to. VÏdyÈ by to bylo
Wolfgang Priklopil. A nakonec - nejvíc - k zbláznûní, kdybychom v‰ichni byli buì
mne zaujala Natascha sama.
muÏi nebo v‰echny Ïeny nebo v‰ichni
V brutální zkratce: Priklopil Nataschu drÏel (v‰echny) nûco uprostﬁed. A málem jsme
nûco jako otrokyni v malé místnosti ve tak skonãili, kdyÏ se pﬁes nás pﬁehnala
svém domû v Strasshofu osm rokÛ. první mocná vlna feminizmu, kter˘ nás
Podrobnosti jejího pobytu v Priklopilovû zapﬁisahal, Ïe jsme stejní, Ïe máme stejné
domû zatím snad zná pouze policie. V mozky a Ïe jenom v˘chova a prostﬁedí
dlouhém exklusivním interview s reportérem
nás nauãila jednat odli‰nû. (ToÏ úplnû
torontského Staru Natascha o svém
stejní nejsme a nikdy nebyli, ale kdo by
vûzniteli mluví velice málo. Nechce o nûm
se pﬁel o drobnosti).
mluvit, ponûvadÏ (a tady jsem se poprvé
zamyslil nad velkorysostí osmnáctiletého A teì si pﬁijde nûjak˘ americk˘ psychiatr
dûvãete krátce po útûku z otroctví) pan (a ke v‰emu Ïena), a zas to v‰ecko
Priklopil uÏ se nemÛÏe hájit (Priklopil krátce postaví na hlavu. MuÏi a Ïeny nejsou
po jejím útûku spáchal sebevraÏdu). Nechce stejní, mají jiné mozky a chovají se jinak.
o nûm mluvit, ponûvadÏ ubohá paní Priklopil A není to záleÏitost v˘chovy. Vemte si
by urãitû nechtûla, aby lidé ãetli o jejím napﬁíklad smí‰enou skupinu dûtí, kterou
synovi vûci, do kter˘ch - snad s v˘jimkou paní psychiatriãka (jmenuje se Louann
policie - nikomu nic není. Nezdá se mi Brizendine, její kniha se jmenuje The
V roce 2006 se t˘m rozdûlil do tﬁí skupin,
aby tak mohli zmapovat vût‰í území Kanady.
1. skupina ve sloÏení Lucie Pelikánová a
Veronika Poãerová se vydala do Toronta a
zejména do Halifaxu, 2. skupina, jiÏ tvoﬁili
Václav Ulvr, Pavel Knobloch, Markéta
Kopalová a Anna Simbartlová, operovala v
Montreálu, v Ottawû a Torontu a 3. skupina
- Jakub Hodbod, Alena âechová a Tereza
Liepoldová -pracovali ve Vancouveru,
Edmontonu a Calgary. Díky podpoﬁe
Ministerstva ‰kolství mládeÏe a tûlov˘chovy
z natoãen˘ch filmÛ rozhovorÛ a získan˘ch
materiálÛ vznikne multimediální DVD, jeÏ
bude obsahovat vedle videodokumentÛ i
serii vyukov˘ch textÛ, fotek, map,
prezentací, textÛ a metodického materiálu
pro vyuãující. Na jeho zpracování má t˘m
ãas do konce roku 2007 a potom se jako
uãební pomÛcka doporuãená Ministerstvem
‰kolství dostane do základních ‰kol v âeské
republice.”
Nemohu zakonãit jinak neÏ citováním Fráni
·rámka (pokud si to ve svém kmetském
vûku nepletu): Mládí budiÏ pozdraveno...
***
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Female Brain a vydalo jí nakladatelství
Morgan Road Books) uãila. Pﬁi pﬁestávce
se dûãata sesedla dohromady, jedla a
povídala. Kluci se honili, houpali se na
vûtvích a porvali se. Nebo - a tohle je
krása - paciantka paní psychiatriãky dá
své tﬁíleté dceru‰ce - jako dÛkaz, Ïe není
sexist - poÏární vozidlo, aby si s ním
dceru‰ka hrála. A poodbûhne. KdyÏ se
vrátí, najde dceru‰ku, jak se s vozidlem,
zabalen˘m do deky, mazlí a povídá mu:
„Nedûlej si, tráãku, starosti, v‰ecko dobﬁe
dopadne!”
A za to za v‰ecko mÛÏe mozek. Zﬁejmû
v‰ichni zaãínáme se stejn˘m, Ïensk˘m,
mozeãkem. Ale bûhem v˘voje v mamince
chlapci zaãnou vypou‰tût testosterone a
jejich mozek se zaãne vyv˘jet rozdílnû od
mozkÛ dûvãat. V˘sledek je, Ïe Ïeny
skonãí s mozkem, kter˘ v ãásti, která je
zamûﬁena na jazyk a sluch, má o 11%
více neuronÛ, neÏ muÏi. U Ïen je vût‰í ta
ãást mozku, která ovládá cit a pamût.
MuÏi zase mají dvaapÛlkrát vût‰í mozkov˘
prostor, v nûmÏ sídlí pohlavní pud. UÏ ve
vûku 24 hodin dûvãata reagují v˘raznûji
na pláã jin˘ch nemluvÀat, neÏ chapci.
Bûhem puberty dûvãata mají jedin˘ dÛvod
k existenci: b˘t sexuálnû pﬁítaÏlivá. Za
v‰ecko - podle autorky knihy - mÛÏe
mozek. Vlastnû hormony. Hormony mají
na svûdomí, Ïe neurologická skuteãnost
u Ïen je ménû stálá, neÏ u muÏÛ. MuÏská
se mûní témûﬁ nepozorovanû, Ïenská se
mûní poﬁád. Tohle jsem uÏ podezíral
dávno, od chvíle, kdy jsem poprvé sly‰el
kouzelnou arii o mûnivém srdci Ïeny.
Dokonce jsem se ji pokou‰el zpívat - s
hrozn˘m v˘sledkem...
Josef âermák
***

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

5,15 CDN $
3,87 CDN $
19,42 Kã
25,84 SK
1,13 CDN $
1,46 CDN $
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Petr ChudoÏilov: Plavba lodí
Nejsem znalec Itálie. Jsem její milovník, coÏ je pro
Itálii v˘hoda. Zatímco znalec se zku‰enû rozhodne jen
pro to nejlep‰í, milovník bere úplnû v‰echno. Itálii jsem
po dlouhé léta aÏ doposud poznával, obraznû ﬁeãeno,
jen tak z okna rychlíku, letos jsem Itálii poprvé proÏil
na palubû lodi. Koráb, pﬁestoÏe se smûle jmenoval
Tajfun, nebyl velik˘. Pﬁedimenzovan˘ mi nepﬁipadal
ani cíl cesty, kter˘ si na‰e v˘prava stanovila, smûﬁovali
jsme z letoviska Bellaria podle pobﬁeÏí lemovaného
opékajícími se turisty do jiného letoviska jménem
Cattolica, v˘let moÏná nebyl o mnoho del‰í neÏ cesta z
hlavního pﬁístavu brnûnské pﬁehrady na Kozí horku a
zpátky. Také vlnobití, jeÏ nás postihlo cestou, se
nevymykalo pomûrÛm.
Pﬁímo kolosální v‰ak byla úãast, jiÏ spolucestující
projevili postar‰í paní, postiÏené náhlou moﬁskou
nemocí s nûkter˘mi prÛvodními jevy. Naturalistiãtûji
sm˘‰lející sloupkaﬁ by teì ménû vzne‰enû, o to víc v‰ak
pravdivûji napsal, Ïe poblila cel˘ parníãek od kapitánova
mÛstku na horní palubû aÏ po tichou komÛrku pod
úrovní ponorové ãáry. MuÏi a Ïeny, vût‰inou v
dÛchodcovském vûku, ale i dûti, se pﬁedhánûli v
samaritánství. Podpírali dámu v klopotné cestû po
schÛdcích, drÏeli ji za nohy, kdyÏ visela pﬁes lodní
zábradlí, podávali igelitové pytlíky, otírali zpocenou

satellite

tváﬁ, volali k nebi o pomoc, utû‰ovali jejího muÏe, kter˘
si zoufal, protoÏe byl odehnán a kdyÏ nakonec usedla v
koutku, v tváﬁi zelená jako rusalka, zahrnovali ji
soucitem a radami.
Nûkdo navrhoval teplé mléko, kdosi vychvaloval
studen˘ ãaj, tﬁíleté dûvãátko pﬁineslo opeãenou sardinku.
Nikdo nepodlehl pudu sebezáchovy a neuskoãil stranu
v kritické chvíli, naopak si v‰ichni poãínali jako
hrdinové. Ti, na nûÏ se nedostalo, aspoÀ poklízeli stopy
lidského zápasu s moﬁem, aniÏ by je nûkdo k tomu
vybídl, aniÏ by projevil nespokojenost s losem, jenÏ na
nû pﬁipadl. Ze v‰eho nejvíc se to podobalo opeﬁe, v níÏ
sice není pﬁedstírána pravdivost árie, av‰ak ani popírána
její pravost.
Na zpáteãní cestû jsme z dvoulitrov˘ch láhví popíjeli
bílé laciné, jehoÏ bych se jinde neÏ v Itálii nedotkl ani
koutkem úst. Posvûceno zázrakem lidské solidarity a
pﬁirozenosti pﬁipadlo mi bájeãné. Pﬁikusovali jsme
sardinky pﬁipravené na starém pﬁepáleném oleji. Moﬁe
se uti‰ilo, postiÏená paní vzala manÏela na milost,
nûkteﬁí dÛchodci zpívali a vy‰lapovali si dokoleãka v
tanci. Ta tﬁíletá holãiãka zamy‰lenû pozoroval
spoleãenství a oãividnû tvoﬁila si Ïivotní vzpomínku.
V˘chova nenápadnou mívá tváﬁ.
âervenec 2005

Oti‰tûno s vûdomím autor a Hospodáﬁsk˘ch novin.

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

19,94 Kã
28,33 Kã
75,35 Kã
22,35 Kã
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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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Pﬁípad Chodorkovskij
se t˘ká i nás
Na Senátní v˘bor pro vzdûlání, vûdu,
kulturu, lidská práva a petice se obrátila
advokátní kanceláﬁ zastupující Michaila
Chodorkovského, b˘valého ‰éfa ruské
firmy Jukos, kter˘ byl odsouzen k osmi
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Press
letÛm vûzení v táboﬁe nucen˘ch prací
(Krasnokamensk, Sibiﬁ).
Jednání V˘boru se úãastnili jako hosté
zástupci Ministerstva zahraniãních vûcí,
Ïurnalisté (Ruská federace) a dále
senátoﬁi Karel Schwarzenberg (V˘bor pro
záleÏitosti Evropské unie), Jaromír
·tûtina a Rostislav Slavotínek (V˘bor pro
zahraniãní vûci, obranu a bezpeãnost).
Zástupci
advokátní
kanceláﬁe

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

Sutton Group-Bayview Realty Inc.
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com
oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
uvádí premiérovû napínav˘ film
reÏiséra Jiﬁího Svobody

RÁNA Z MILOSTI
Krut˘ mafiansk˘ pﬁíbûh tûchto dní má za svého
antihrdinu úspû‰ného okresního policejního ﬁeditele.
Metody jeho úspûchu jsou velmi svérázné. Dovedl
ve svém okrese k dokonalosti propletení kriminalistÛ
a kriminálníkÛ. Dnes je mu padesát let a mohl by
spokojenû bilancovat, kdyby nebylo celkem nanicovate
dopravní nehody, která. . . Scénarista K. Klíma a reÏisér
Jiﬁí Svoboda závaÏnou tématikou) vyslovují filmem
otázku:
Je ãeská policie zkorumpovaná? Jsou âechy zemi, v níÏ
ekonomická moc prorÛstá do moci politické? JestliÏe
sledujete souãasné skandály pak tento film není zdaleka
jen fikcí.
Hrají: M. KÀaÏko, Vl. Dlouh˘, M. Vanãurová,
B. Holíãek, E. âerná, M. Va‰ut 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

Amsterdam & Peroff, kteﬁí zastupují pana
Chodorkovského a jeho uvûznûné
spolupracovníky, seznámili pﬁítomné se
situací. Podle obhájcÛ:
• je Michail Chodorkovskij vûznûn na
základû vykonstruovaného procesu a v
rozporu s platn˘mi rusk˘mi zákony a
Evropskou úmluvou o lidsk˘ch právech,
kterou Rusko ratifikovalo v roce 1996.
• byl Chodorkovskij deportován 7000
km od Moskvy do radioaktivnû
zamoﬁeného území, pﬁiãemÏ se jeho
zdravotní stav rapidnû zhor‰uje. Ve
vûzení je ‰ikanován, pﬁeÏil brutální útok
spoluvûznû.
• do‰lo k poru‰ení základních práv
obÏalovan˘ch na pravedliv˘ soudní
proces. Tak napﬁíklad:
• obhájce byl pﬁedvolán k v˘slechu
• dokumenty t˘kající se obhajoby byly
obhájci zabaveny pﬁi domovní prohlídce
• vût‰ina soudních jednání s
obÏalovan˘mi byla neveﬁejná
• obhájcÛm je odepírán pﬁístup k
obÏalovan˘m, a to i pﬁi dÛleÏitém soudním
líãení
• do‰lo k ﬁadû úãelov˘ch domovních
prohlídek ãasto bez ﬁádného soudního
pﬁíkazu
• jde v této kauze o snahu rusk˘ch
orgánÛ zastra‰it pana Chodorkovského
jako podnikatele i jako demokrata, kter˘
podporuje opoziãní politické strany. Dle
advokátÛ nejde pouze o politick˘ proces
s M. Chodorkovsk˘m, ale o pﬁím˘ útok na
svobodu a demokracii v Ruské federaci.
V˘bor se rozhodl popisované
skuteãnosti ovûﬁit a vrátit se k tématu na
svém pﬁí‰tím jednání. ZvaÏuje se moÏnost
inspekãní cesty nûkolika senátorÛ do
vûznice v Krasnokamensku, aby se
pﬁesvûdãili o podmínkách vûznûní pana
Chodorkovského.
Michaila Chodorkovského uznalo
politick˘m vûznûm plénum Poslanecké
snûmovny ‰panûlského parlamentu a
vyzvalo ‰panûlskou vládu, aby „podnikla
nezbytné formální kroky vÛãi rusk˘m
orgánÛm k dosaÏení okamÏitého

propu‰tûní pana Chodorkovského.“ V
podobném duchu se na presidenta Putina
obrátil i b˘val˘ president âR Václav Havel.
Jeho dopis signovalo osm v˘znaãn˘ch
politikÛ z Evropy a Severní Ameriky.
Presidentu Putinovi také v ãervenci
napsalo pﬁes 100 poslancÛ Evropského
parlamentu s v˘zvou, aby byl Michail
Chodorkovskij navrácen do vûznice v
blízkosti Moskvy a aby mu byl urychlenû
dopﬁán spravedliv˘ proces.
Dal‰í v˘zvu na podporu Michaila
Chodorkovského podepsali v dubnu t.r.
napﬁíklad Lubo‰ Dobrovsk˘, b˘val˘
velvyslanec v Ruské federaci, Ivan Klíma
a Michal Viewegh, spisovatelé, Jan Sokol,
universitní profesor, Karel HvíÏìala a
Petra Procházková, publicisté, Milo‰
Pojar, ﬁeditel vzdûlávacího a kulturního
centra Ïidovského musea, Eduard
Outrata, Karel Schwarzenberg a Zdenûk
Bárta, senátoﬁi, Petr Bratsk˘ a Miroslav
Kalousek, poslanci, ale napﬁíklad i
souãasní ministﬁi pro místní rozvoj Petr
Gandaloviã a zahraniãních vûcí Alexandr
Vondra.
„Ruská federace se v devadesát˘ch
letech vydala na cestu od totality k
demokracii. Nemohu v‰ak souhlasit s
názorem, Ïe je Rusko standardní
demokracií, jak V˘boru pro lidská práva
tvrdili zástupci Ministerstva zahraniãních
vûcí. Nezávislí pozorovatelé potvrzují, Ïe
poru‰ování lidsk˘ch práv a zásahy státu
do nezávislosti justice jsou v Rusku
bûÏnou záleÏitostí. V posledních letech
dochází k útokÛm proti nezávisl˘m
médiím a novináﬁÛm. Pﬁípad
Chodorkovskij je, nehledû na to, zda se
dopustil ãi nedopustil poru‰ení rusk˘ch
zákonÛ, odstra‰ujícím pﬁíkladem státní
mocí ﬁízeného pokusu zlikvidovat
nepohodlného politického protivníka.
âeská republika jakoÏto ãlen Evropské
unie by se nemûla tváﬁit, Ïe toto v‰e
nevidí.“
Mgr. Martin Mejstﬁík
Senát PâR
***

Dlouho oãekávan˘
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K tanci zahraje skupina Mira Letka.
Pozvûte své nezadané kamarády,
kolegy, bratry, sestry, tety, strejdy...

3&;&37"$&/65/¸
(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.
Nové i levné antikvariátní knihy

Platba pfiedem (‰ek nebo kredit. karta): $20
S rezervací u dvefií (pokud bude místo): $25

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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Voják Korunka opût zbûhl
od strakonické posádky
Strakonice-právo (âTK,vor, ora)-První
ãesk˘ zbûh z profesionální armády Jan
Korunka (29) 1. záﬁí znovu dezertoval.
Mluvãí strakonick˘ch policistÛ Jaromíra
Nováková oznámila, Ïe ho policisté vãera
zadrÏeli v místû bydli‰tû v Karlov˘ch
Varech. Armáda informaci pozdû veãer
potvrdila. Pﬁesto Korunková matka Právu
tvrdila, Ïe syn je u ní doma a spí v
horeãkách v posteli.
Mluvãí 25. protiletadlové raketové
brigády ve Strakonicích Ludûk Láviãka
vãera uvedl, Ïe se Korunka 1. záﬁí
nedostavil do práce. „U nás se normálnû
chodí do práce, a kdyÏ nûkdo nechodí,
tak se po nûm pátrá,“ ﬁekl Láviãka.
Korunka u útvaru pracoval jako spojaﬁ,
poprvé dezertoval v ãervnu a na útûku
byl dva mûsíce.
„Je v pracovní neschopnosti, v‰echny
ty zprávy o útûku jsou pﬁitaÏené za vlasy.
Ústﬁedí vojenské policie ve Staré
Boleslavi o pracovní neschopnosti ví, je
tam i neschopenka. Je v tûÏkém
psychickém stavu, jen spí nebo zvrací a
má vysoké teploty,“ ﬁekla Právu
Korunkova matka, ale rozhovor s ním
Právu neumoÏnila.
K jeho ãervnovému útûku dodala: „V
armádû je uÏ od ãtrnácti let, coÏ je dost
dlouhá doba, a zﬁejmû tedy mûl svoje
dÛvody k tomu, co pﬁed ãasem udûlal.
KaÏd˘, kdo byl nûkdy na vojnû, ví, Ïe v
armádû vznikají tûÏké situace a kdyÏ se
nahromadí, není to jednoduché pro
nikoho. Vûﬁte ale, Ïe já ty jeho dÛvody
neznám. Opravdu je neznám,“ sdûlila
Právu zdrcená matka.
***

Auto úmyslnû najelo pﬁed
domem do tﬁíãlenné rodiny
Praha-právo (rap, jt)-Do mladé tﬁíãlenné
rodiny, která trávila nedûlní veãer pﬁed
domem ve Vraném nad Vltavou, najelo
úmyslnû auto. Podle prvotní verze
vy‰etﬁování se jedná o vyﬁizování úãtÛ v
rámci jedné rodiny. Tﬁicetilet˘ muÏ, jeho
o osm let mlad‰í Ïena i ãtyﬁleté dítû
skonãili po incidentu v nemocnici.
Mluvãí stﬁedoãeské záchranné sluÏby
Tereza Janeãková uvedla, Ïe ãtyﬁletá
holãiãka utrpûla otﬁes mozku a drobné
odûrky po tûle, její matka mûla otﬁes
mozku a zhmoÏdûn˘ hrudník. Otec vyvázl
se zlomen˘m prstem a lékaﬁ mûl u nûj
podezﬁení na krvácení do dutiny bﬁi‰ní.
V‰ichni skonãili v praÏské motolské
nemocnici.
„Nikdo na‰tûstí nemûl Ïádné váÏnûj‰í
zranûní, oba manÏelé jsou uÏ doma,“
ﬁekla Právu mluvãí motolské nemocnice
Eva Jurinová. Dítû by podle ní mûlo jít
domÛ po krátkém neurologickém a oãním
vy‰etﬁení bûhem dne‰ka.
Vy‰etﬁování celého pﬁípadu je teprve
na poãátku, ale uÏ nyní je jasné, Ïe
nebude jednoduché. „Oba po‰kození
odmítli vypovídat a nepodali ani trestní
oznámení. Je moÏné, Ïe chrání své
pﬁíbuzné a nechtûjí k tomu nic ﬁíkat,“
uvedl mluvãí stﬁedoãeské policie Pavel
Truxa s tím, Ïe pokud nepodá rodina
trestní oznámení, tak vzhledem jen k
minimálním zranûním kriminalisté pﬁípad
odloÏí. Incident ani rodina sama
nenahlásila, ale policii zavolali sousedé.
Lidé ve Vraném jen nevûﬁícnû kroutí
hlavou. „Ty napadené, Láìu a jeho Ïenu
Pavlu, dobﬁe znám. On mi vozil vÏdycky

Czech Press
zeleninu a Pavla s malou Verunkou k
nám chodily na náv‰tûvu. Nechápu, jak
nûkdo mÛÏe nûco takového udûlat. Pr˘ si
jeho bratr na tuhle hnusnou vûc nûkoho
najal,“ líãila své pocity známá rodiny.
Podle vy‰etﬁovatelÛ ov‰em v autû, které
najelo do rodiny u panelového domu, kde
bydlí, sedûl kromû neznámého ﬁidiãe
pﬁímo bratr napadeného se ‰vagrovou.
„To je ale jen prvotní informace, která
není potvrzená. Nemáme vyslechnuté
dal‰í svûdky,“ uvedl mluvãí Policie
Prahyzápad Jaroslav Vokáã. „Je otázkou
ãasu, neÏ je dopadneme,“ dodal Vokáã.
***

âesko prohrálo odvolání proti
arbitráÏi s Nomurou
Bern-právo/Jakub Svoboda-·v˘carsk˘
federální nejvy‰‰í soud vãera zamítl
odvolání âR proti verdiktu v lond˘nské
arbitráÏi s japonskou skupinou Nomura.
Podle nûj âesko musí Japonce od‰kodnit
za to, Ïe zmaﬁilo jejich investici do b˘valé
Investiãní a po‰tovní banky (IPB).
Stát souãasnû musí uhradit dosavadní
soudní v˘lohy arbitráÏního ﬁízení, které
dosahují 250 tisíc ‰v˘carsk˘ch frankÛ
(témûﬁ 4,5 miliónu Kã).
„Verdikt soudu znamená, Ïe lond˘nská
arbitráÏ nyní vstupuje do druhého kola. V
nûm se bude projednávat rozsah
od‰kodnûní, které bude âR muset
Nomuﬁe zaplatit,“ ﬁekl vãera Právu
mediální zástupce Nomury Jiﬁí
Hrabovsk˘. Nomura poÏaduje po âR 40
miliard korun.
Ministerstvu financí tak nevy‰el jeho
zámûr zpochybnit bﬁeznov˘ verdikt
arbitrÛ, podle kter˘ch stát nedokázal
ochránit investice Saluky, dceﬁiné
spoleãnosti Nomury, do IPB.
Arbitﬁi rozhodli, Ïe âR diskriminovala
IPB tím, Ïe jí neposkytla takovou podporu
jako ostatním privatizovan˘m bankám,
zmaﬁila snahu IPB a jejích akcionáﬁÛ najít
ﬁe‰ení krize na jaﬁe 2000 a pﬁispûla k
pádu IPB zveﬁejnûním informací o jejím
stavu.
Právníci státu se podle Hrabovského
pokou‰eli ve svém odvolání ve ·v˘carsku
argumentovat tím, Ïe arbitﬁi v Lond˘nû
dostateãnû nerozli‰ovali mezi Salukou
(pﬁím˘m investorem v IPB) a samotnou
Nomurou. Právû Saluka v Nomuﬁe

investovala a ve sporu byla také
Ïalobcem. Podle âR v‰ak tato firma
Ïádnou ztrátu neutrpûla, protoÏe se
vlastníkem akcií IPB stala aÏ poté, co
âesko zmûnilo svou koncepci veﬁejné
podpory bank.
Podle rozhodnutí ‰v˘carského soudu
ale byla ãeská námitka nedÛvodná. âR
proto musí také zaplatit náklady soudní
pﬁe ve v˘‰i 100 000 ‰v˘carsk˘ch frankÛ
(asi 1,79 miliónu korun) a náklady
japonské Nomury ve v˘‰i 150 000 frankÛ
(2,68 miliónu korun). Celkovû jde tedy o
témûﬁ 4,5 miliónu korun.
Ministerstvo financí nechtûlo rozhodnutí
soudu v Curychu oficiálnû komentovat s
tím, Ïe si nejdﬁíve poãká na anal˘zu
verdiktu. Ministr Vlastimil Tlust˘ nicménû
reagoval slovy, Ïe udûlá v‰e pro to, aby
pﬁípadné ‰kody pro stát minimalizoval.
Dále prohlásil, Ïe nechá provést audit,
kter˘ provûﬁí, jak ministerstvo financí
dosud ve sporech s Nomurou
postupovalo. Podle Tlustého mûla âR
moÏnost se s Nomurou mimosoudnû
vyrovnat, pokud by vyuÏila projekt
b˘valého ministra financí Jiﬁího Rusnoka.
Ten pﬁedpokládal, Ïe by obû strany stáhly
své Ïaloby. Tento plán v‰ak nakonec
ztroskotal.
Expremiér a ‰éf âSSD Jiﬁí Paroubek
vãera v reakci na verdikt Právu ﬁekl:
„Myslím, Ïe se ukazuje, Ïe je tﬁeba s
Nomurou hledat nûjakou cestu k
narovnání.“
Ve sporu âR s Nomurou se vede je‰tû
druhá, takzvaná cury‰ská arbitráÏ. V ní
âR Ïaluje japonskou finanãní skupinu o
111 miliard korun jako náhradu nákladÛ
spojen˘ch s nucenou správou v b˘valé
IPB. Podle ãeského státu Nomura v IPB
‰patnû hospodaﬁila, a proto musel
nakonec stát zasáhnout a zavést nad
bankou nucen˘ dohled.
***

Topolánek: Smlouvu neukáÏu
Praha-mfd/ZUZANA JANEâKOVÁ,
VÁCLAV DOLEJ·Í-Premiér Mirek
Topolánek je‰tû loni kritizoval Stanislava
Grosse, Ïe nechce vysvûtlit pÛvod penûz
na svÛj byt. Teì se i on sám zdráhá
zveﬁejnit smlouvy, které by ho mohly
zbavit podezﬁení z poru‰ení zákona.
Staãilo, aby ukázal dokument, kter˘
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dokazuje, Ïe v dobû, kdy prodal akcie
spoleãnosti VAE, uÏ nebyly zastavené.
MF DNES ho o to poÏádala. JenÏe
premiér Mirek Topolánek to odmítá. „Je
to celé ‰pinavá hra,“ ﬁekl vãera s tím, Ïe
za policejním vy‰etﬁováním v jeho b˘valé
firmû stojí politiãtí soupeﬁi.
Policie zaãala spoleãnost VAE
provûﬁovat minul˘ t˘den na základû dvou
udání. Obû kladla stejnou otázku: Dopustil
se Topolánek podvodu, kdyÏ prodal akcie,
kter˘mi ruãil bance za ‰estnáctimilionov˘
dluh své firmy VAE?
Topolánek své poãínání vysvûtluje takto:
dohodl se na zru‰ení zástavní smlouvy
se spoleãností Eltodo, která nakonec dluh
z éry jeho podnikání odkoupila.
Za jak˘ch podmínek? To uÏ premiér ﬁíci
nechce.
Byla firma, která dluh koupila, napojena
na politiky?
Spoleãnost Eltodo se ke zpÛsobu,
kter˘m se s Topolánkovou spoleãností
vypoﬁádala, také nechce vyjadﬁovat.
„Dohodli jsme s firmou VAE splátkov˘
kalendáﬁ, kter˘ jí vychází vstﬁíc,“ ﬁekl pﬁed
ãasem prezident spoleãnosti Libor Hájek.
Podle slov b˘valého praÏského primátora
Jana Koukala z ODS, kter˘ byl v Eltodu
zamûstnán, si firma potrpí na
nadstandardní vztahy s politiky. „To, Ïe
se firmy, které se ucházejí o veﬁejné
zakázky, snaÏí toãit kolem politikÛ, kteﬁí
rostou, je pravda. Bylo by bláznivé tvrdit,
Ïe je to ze strany Eltoda z ryzí lásky k
bliÏnímu,“ ﬁekl MF DNES.
Právû Koukala zamûstnala firma Eltodo
zanedlouho poté, co pﬁestal b˘t
primátorem. Je‰tû za jeho pÛsobení na
praÏské radnici získala dlouholetou
stamilionovou zakázku na správu
veﬁejného osvûtlení Prahy.
Pﬁedstavitelé Eltoda vazby na politiky
odmítají. „Dluh firmy VAE jsme kupovali v
dobû, kdy nikdo nemohl tu‰it, Ïe to
Topolánek dotáhne tak daleko, ani jsem
ho v té dobû neznal,“ uvedl manaÏer
Eltoda Jan Rafaj.
Odkoupením pohledávky vÛãi
Topolánkovû firmû a zru‰ením zástavní
smlouvy na jeho akcie mu firma de facto
pomohla ke 2,5 milionu korun, za které
akcie nakonec prodal.
***

Zasláno e-mailem
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Kolojízda vpravdû fantastická ...
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Hodn˘ ãlovûk, talentovan˘ malíﬁ a sochaﬁ
Mirek M. mi zatelefonoval a poloÏil otázku,
zda bych se nechtûl setkat se zajímav˘m
ãlovûkem a pﬁípadnû o setkání nûco
napsat.
Nejsem osoba populární, opl˘vající
nespoãtem v˘znamn˘ch znám˘ch a
setkání se zajímav˘m ãlovûkem znûlo mi
velmi lákavû. Nejsem si jist, zda je na
svûtû mnoho zajímav˘ch lidí.
Se‰li jsme se, nejprve v malé kafírnû,
pak se pﬁesunuli na proslunûné patio
celkem solidního nedalekého hostince.
A já se seznámil s panem Vítem
Dostálem, v âR dnes ãlovûkem poprávu
znám˘m a populárním, neboÈ jeho
poãínání je obdivuhodné.
Pﬁíjemn˘ muÏ ‰tíhlé postavy a
skromného vystupování, narozen˘ v roce
1959, dnes spolumajitel farmy na severní
Moravû (30 hektarÛ - sdûlil, a také, Ïe to
není nijak moc), dûdictví to po dûdovi,
kter˘ z jeho vyprávûní musel b˘t ãlovûk,
kter˘ je onou solí zemû, v kaÏdé zemi,
státû. Moudr˘ hospodáﬁ, aktivní v Ïivotû
obce, moudr˘, logick˘, normální, vûcí
znal˘, svému okolí nesmírnû uÏiteãn˘.
Pan Vít seznámil se s bicyklem ve sv˘ch
‰esti letech jízdou na ‰lapce, na kole
bezmála vût‰ím neÏ byl on sám. âas
plynul a chlapec nalezl v onom
jednoduchém mechanismu jak˘m je kolo,
zalíbení. A nejen to. Stalo se jeho láskou.
Prostﬁedkem pro naplnûní jeho
klukovsk˘ch snÛ, jeho touhy poznat svût.
Cel˘ svût. V tom asi nebyl sám. JenÏe on
to chtûl udûlat na kole - bicyklu.
Jeho v˘lety zaãaly v roce 1985, v dobû
trvajícího totalitního omezování. TakÏe
mohl jen do Polska, Bulharska, na 3-4
t˘dny, v roce 1987 dvakrát do Jugoslávie.
Na kole, samozﬁejmû. KdyÏ uÏ se pád
reÏimu blíÏil, uskuteãnil projíÏìku
·panûlskem, Barcelonou a jin˘mi
krásn˘mi ‰panûlsk˘mi mûsty.
Zmûna pomûrÛ v roce 1989 nabídla mu
pak skuteãnou moÏnost splnûní tuÏeb a
snÛ.
V roce 1990 odjel do USA a bûhem
tﬁech mûsícÛ projel zemi kdysi naprosto
bezv˘hradné demokracie z Los Angeles
do New Yorku, trasu dlouhou 7500 km,
za tﬁi mûsíce.
Za podpory sponzorÛ v roce 1992 odletûl
do Austrálie, tam nasedl na kolo a z
Darwinu se vydal do Adelaide a
Melbourne.
Ale jeho sen, jak ﬁíká klukovsk˘, byl
objet na kole cel˘ svût. Sen se mu
uskuteãnil v roce 1994, mûl trvání tﬁi roky.
Z v˘znamnûj‰ích zemí vynechal jen
Rusko a to zcela zámûrnû.
Vzhledem k omezenosti místa v tûchto
novinách dobré úrovnû uvádím jen
chronologii nav‰tíven˘ch míst bûhem

onoho tﬁíletého pozoruhodného putování.
Pﬁesnûji ﬁeãeno, kolojízdû.
Gibraltar, Maroko, Egypt, Sinai, (tam
strávil první Vánoce tohoto v˘letu), Izrael,
Jordánsko, S˘rie, Turecko, Vran,
Pákistán, Indie, Nepal, pﬁes Himaláje
(tedy ne pﬁes Mt. Everest, ale kolem) do
Tibetu, pﬁes sedla aÏ ve v˘‰i 5000 metrÛ
nad moﬁem, Lhora, âína (·anghaj), pﬁes
pﬁístav Pusan do Soulu, pak lodí do
Japonska, Sapporo, Tokio, Osaka, pﬁelet
na Filipíny, projel si je, pak Bangkok, z
nûho projíÏìka Thajskem, pak Malajsie,
Indonésie, Bali, letadlem opût do Austrálie
(Darwin), Kerns, pak dal‰í kolojízdou po
v˘chodním pobﬁeÏí ... Canberra,
Melbourne, Tasmánie (zde setkání s
jedním z pozoruhodn˘ch âechÛ, kteﬁí
na‰í malou zem ve svûtû mocnû proslavili,
s panem Milanem Vyhnálkem, pÛvodem
z malé obce Hnátice, kter˘ v Tasmánii
vybudoval továrnu na kvalitní s˘ry a
naplnil tak svÛj Ïivotní sen ...pak z
Adelaide pﬁevoz na Nov˘ Zéland, poté
deset dnÛ stráven˘ch v Polynésii, na
Tahiti, dále na Velikonoãní ostrovy,
letadlem do Santiaga de Chile, Argentina,
Buenos Aires, La Plata v Uruguaji, pﬁesun
na bicyklu pﬁes Andy do brazilského Sao
Paulo a Rio de Janeira, mezi tûmito
znám˘mi mûsty v malé obci Lidice setkal
se s tehdej‰ím prezidentem Havlem pﬁi
jakési vzpomínkové oslavû, prezident
nerad létá helikoptérou a dorazil po sou‰i
unaven, na poãetné nabídky co by si pﬁál
k obãerstvení pravil, Ïe by si kousek
stranou a v klidu dal jedno pivko,
informoval pan Dostál... v tom místû Lidice
nalézá se i ‰kola dr. E. Bene‰e ... pak to
pan Dostál stﬁihnul do Paraguaje a poté
zpût do Argentiny, pak Bolivie, jeÏ, jak
ﬁekl, pﬁipadala mu zajímavá, ale velmi
chudá, poté do Peru, mûsta Limy, dále
Ecuador, Kolumbie, Venezuela a její
mûsto Caracas (zde mohl jsem se
skromnû vmísit sdûlením, Ïe tam jsem i
já s chotí strávil jedno odpoledne, pan
Dostál se pochvalnû usmál) ﬁekl, Ïe ve
Venezuele, aÏ se tam zase nûkdy
dostaneme, stojí za podívanou nejvy‰‰í
vodopád svûta ...1000 metrÛ... v Salto
Angel, poté si to pan Dostál ‰lapal po
Pacificamerican dálnici co vede s
malinkat˘m pﬁeru‰ením v Kolumbii v
Bogotû byl informován, Ïe kolumbijskopanamská hranice je velmi nebezpeãná
k nav‰tívení, tak letûl do Panama City
letadlem ... a následovaly pak zemû a
státy, v‰echno na kole: Kostarika,
Nicaragua, Salvador, Mexiko a poté pﬁes
Grand Canyon (tu jsem ti‰e poznamenal,
Ïe i tam jsme s chotí a synkem nedlouho
po imigraci do Kanady byli), Texas,
Arkansas, New York a do Evropy pﬁed
Glasgow, Cambridge (do Lond˘na ho to
nelákalo), Holandsko, kde celník jej vítal
slovy≥ „Oh, koneãnû ná‰ ãlovûk!“ Pak
Belgie, Lucembursko, Francie, Nûmecko
(zde Regensburg, to jsem mohl téÏ pﬁidat
pár poznatkÛ), pak uÏ Îelezná Ruda ...
zde se pan Dostál setkal se starostou
mûsta, kter˘ mu poloÏil otázku zda ví jak
se Îelezná Ruda jmenovala po roce
1948... Îelezná a rudá, odpovûdûl pan
starosta ... pak uÏ PlzeÀ a Praha. Tam
bylo veliké uvítání. V tûch tﬁech letech
ujel na kole 59,279 km.
Hlavním sponzorem akce byla firma
Velamos, dnes jiÏ neexistující a pár

men‰ích firem dal‰ích, které pan Dostál
neuvedl. Znaãnou ãást nákladÛ si hradil
sám.
Na tûch neuvûﬁiteln˘ch cestách byl jen
jednou sraÏen automobilem a ocitl se v
nemocnici. Kolo se pr˘ dalo opravit, stejnû
tak i jeho jezdec.
Domluví se snadno anglicky a
‰panûlsky. NejdraÏ‰í pﬁenocování bylo v
·anghaji ... 45 dolarÛ za noc. ·anghaj je
mûsto ohromné, spí‰ nevlídné neÏ
naopak.
Pan Vítûzslav Dostál vydal o svém
putování tﬁi knihy: Na kole tﬁemi svûtadíly
a ve dvou dílech ·Èastná planeta.
Po vojnû se ‰est let vûnoval triatlonu
závodnû. B˘vá hostem v ãeské televizi.
Na otázku, kde mûl nejménû pﬁíjemné
pocity po váhání ﬁekl, Ïe snad v Paraguaji.
V muslimsk˘ch zemích by Ïít nechtûl.
Snad nejvíce se mu líbilo v Austrálii a na
Novém Zélandû.
Britskou Kolumbii povaÏuje za jednu z
nejkrásnûj‰í oblastí; mnoho pﬁírodních
krás je tu koncentrováno jaksi
pohromadû, nudn˘ch oblastí není mnoho.
Podaﬁil se mu husarsk˘ kousek, setkat
se se syrsk˘m Ministrem informací. BûÏnû
kdokoli,, kdo chce po pﬁedchozí náv‰tûvû
Izraele nav‰tívit S˘rii, nedostane vstupní
vízum. Pan Dostál se jak se ﬁíká
za‰prajcoval a ﬁekl si: „V tom by byl ãert,
abych se tam nedostal! A podaﬁilo se mu
to. KdyÏ v Dama‰ku nav‰tívil ãeského
velvyslance, ten pravil: „âlovûãe, vy jste
první, komu se tohle podaﬁilo!“
Na hranici S˘rie s Jordánskem zaÏil
absolutní kafkovinu.
Mezi oblastí ob˘vanou Palestinci a
Izraelem je rozdíl jako kdyÏ se pﬁejde z
pou‰tû do kvetoucí oasy. Se Îidy mûl
velmi vlídnou zku‰enost. MoÏná, Ïe oni
získávají mnohdy nepﬁíjemnou povûst
sv˘m vystupováním, kdyÏ se vydají do
svûta jako turisté. Ale ve své zemi jsou
pr˘ k náv‰tûvníkÛm pozorní a milí. KﬁíÏová
cesta je turistÛm dostupná. Îeny mají
povinnou vojenskou sluÏbu 2 roky, muÏi
3 roky.
Toho úÏasného ãlovûka zastihl jsem na
jeho cestû zvané Panamericana má
láska. Zaãala se v ãervenci 2006 na
Alja‰ce v Anchoragi a mûla by se skonãit
na samém jihu JiÏní Ameriky, v místû
Ushuaia v bﬁeznu 2007.
Pohlédl jsem na hodinky. Slíbil jsem
Ïenû, Ïe budu snad zpût za hodinu.
Posezení uÏ trvalo hodiny ãtyﬁi a mohlo
trvat dal‰í ãtyﬁi. Ale klid domova je v mém
vûku dost dÛleÏit˘. A krom toho, pan
Dostál a mÛj pﬁítel Miro mûli jistû je‰tû
bohat˘ program pro zbytek dne.
A tak jsem se rozlouãili.
Napadlo mne, kdy asi se mi zase podaﬁí
potkat ãlovûka tak zajímavého, se
vztahem k pÛdû a prostému Ïivotu, stejnû
jako posedlého zvûdavostí na vlastní oãi
a smysly poznat cel˘ svût, pﬁemísÈující
se z jedné zemû do jiné a navíc na
velocipédu! A nejen to, kdyÏ jsem se
veãer je‰tû chtûl na cosi zeptat a
telefonicky s nim mluvil, shledal jsem, Ïe
tento pan Vít, aã z farmy na severní
Moravû a mnoho ãasu mimo svou vlast,
ohromil mne znalostmi praÏského
kulturního Ïivota. Mám zato, Ïe s takov˘m
ãlovûkem se setkat není kaÏdodenní
záleÏitostí!
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Plánování Ïivotního stylu v dÛchodu
âást 4: Základní informace
o státní penzi Allowance
Dnes uzavﬁeme pﬁehled kanadského státního penzijního systému pohledem na
platby nazvané Allowance. Prostﬁednictvím Allowance poskytuje federální vláda
podporu penzistÛm s velmi nízk˘m pﬁíjmem.
Nárok na Allowance, stejnû jako na Guaranteed Income Supplement (GIS),
vzniká na základû pﬁíjmu penzisty. Pro pﬁiznání Allowance, kromû podmínek
uveden˘ch níÏe platí, Ïe pﬁíjem penzisty, anebo souãet pﬁíjmu jeho a manÏela ãi
manÏelky, je niÏ‰í neÏ $26,496 hrubého roãnû. Pﬁíjmem se rozumí ve‰ker˘ pﬁíjem
ze zamûstnání, penze od zamûstnavatelÛ, platby z osobních RRSP, platby penze
ze zahraniãí, úroky z úspor, v˘nosy z investic, nájem z nemovitostí, a ostatní platby
jako podpory v nezamûstnanosti, nemocenská, alimenty a podobnû. Platby OAS
a samotná Allowance se do pﬁíjmu nezapoãítávají.
Podmínky pro získání Allowance jsou následující: Ïadateli musí b˘t 60 aÏ 64 let,
musí mít trval˘ pobyt v Kanadû anebo kanadské státní obãanství, musel Ïít v
Kanadû nejménû 10 let po sv˘ch osmnáct˘ch narozeninách a manÏelovi ãi
partnerovi jsou buìto jiÏ vypláceny, anebo na nû má nárok, platby v rámci OAS
a GIS (coÏ znamená, Ïe mu je 65 a více let).
Obdobnû jako v pﬁípadû Canada Pension Plan (CPP), OAS a GIS, o Allowance
je potﬁeba zaÏádat. Îádosti je nutno podávat opakovanû kaÏd˘ rok, protoÏe platby
závisí na pﬁíjmu v pﬁedcházejícím roce. Pro vût‰inu penzistÛ v‰ak staãí vyplnit
daÀové pﬁiznání a podat je do 30. dubna, aby platby Allowance byly obnoveny
automaticky.
Stejnû jako v pﬁípadû OAS a GIS, platby Allowance budou zastaveny tûm, kdo
pob˘vají mimo Kanadu déle neÏ 6 mûsícÛ. V takovém pﬁípadû lze po návratu do
Kanady zaÏádat o obnovení plateb. Allowance bude také pozastavena v pﬁípadû,
kdy pﬁíjem v pﬁedchozím roce dosáhl uvedenou hranici $26,496 hrubého. Narozdíl
o GIS, Allowance bude pozastavena v pﬁípadû rozvodu ãi rozchodu manÏelÛ
(separation) a také v pﬁípadû smrti manÏela ãi partnera. V takovém pﬁípadû mÛÏe
vzniknout nárok na platby Allowance for the survivor.
V roce 2006 jsou vypláceny dvû platby Allowance: Spousal Allowance $874.30
mûsíãnû pro osoby Ïijící s manÏelem ãi partnerem a Allowance for the survivor,
jinak Widowed Spousal Allowance, $967.24 pro vdovy a vdovce. Stejnû jako
platby GIS, Allowance nepodléhá zdanûní (narozdíl od CPP a OAS).
Jak uÏ jsem uvedl, Allowance je urãena penzistÛm ve vûku 60 aÏ 64 let. Platby
proto budou pozastaveny o 65. narozeninách a automaticky budou zmûnûny na
platby OAS v pﬁípadû, Ïe se penzista kvalifikuje. V pﬁípadû, Ïe se penzista
kvalifikuje pro platby GIS, mÛÏe v té chvíli také zaÏádat o tuto penzi. Nárok na
vdovskou penzi Widowed Spousal Allowance zanikne v pﬁípadû, Ïe se penzista
znovu vdá ãi oÏení, anebo bude Ïít v partnerském vztahu po dobu del‰í neÏ 12
mûsícÛ.
Tolik tedy k pﬁehledu kanadského státního penzijního systému. KdyÏ uÏ víme, z
ãeho se systém skládá, mÛÏeme na‰i pozornost zamûﬁit na hledání odpovûdí, jak
z nûj získat maximum. V pﬁí‰tím ãlánku se tedy budu zab˘vat otázkou, kdy zaÏádat
o penzi CPP.
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.

P¤IJëTE NA SEMINÁ¤

1-416

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Pád

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

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

SLOVAKOTOUR
Je čas zajistit si letenky do Evropy!
Zavolejte si o nejlepší ceny!
WINTER SEAT SALE IS HERE

PRAGUE from 639.00 plus tax
BRATISLAVA from 665.00 plus tax

Jak funguje kanadsk˘ státní penzijní systém
Ing. Miroslav Princ, MBA bude odpovídat na Va‰e dotazy. K dispozici
budou Ïádosti o penze a dal‰í materiály.Místo konání: klubovna v kostele
sv. Václava v Torontu, 496 Gladstone Ave.
Datum a ãas: stﬁeda 4.10. v 18:30 hod.
Komu je semináﬁ urãen: nejvíce získají úãastníci
ve vûku 55 aÏ 65 let, kteﬁí je‰tû penzi nepobírají
Vstupné: $7 na osobu + 1 host zdarma
Maximální poãet úãastníkÛ je 15 osob.
Rezervujte si místo na tel. 905-276-1177 ext. 586
Obãerstvení bude zaji‰tûno.

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

CALL US FOR THE BEST PRICES
TO THE OTHER DESTINATIONS
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
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Zuzka a její sestra…
Bratislava-sme/Hereãku Zuzku Zná‰íkovou známe z Nového divadla. Zajímav˘ byl rozhovor, kter˘ s ní a její sestrou Katkou udûlaly bratislavské noviny SME. Nejprve
pﬁi‰la ke slovu star‰í Zuzka Zuzana Zná‰iková je dcérou filozofa Jaroslava Martinku, matka je filologiãka. Vy‰tudovala bábkoherectvo na DAMU v Prahe, nikdy sa mu
v‰ak nevenovala. Ako ãinoherná hereãka pôsobila v Teatro Tatro a v trnavskom divadle.
Ako ãasto sa so sestrou stretávate?
Trávim na Slovensku ‰esÈ t˘ÏdÀov do
roka a Katarína sa snaÏí prísÈ kaÏdú zimu
do Toronta. Intenzívne sa vtedy jedna
druhej venujeme, denno-denne sme
spolu, pokiaº to len pracovné povinnosti
dovolia.
Aké sú témy va‰ich rozhovorov?
Obidve sme veºmi rodinne zaloÏené, za
súrodencov pokladáme aj sesternice a
bratrancov. VÏdy preberieme, ão je nové
v rodine. Máme spoloãn˘ch kamarátov,
takÏe máme aj veºa spoloãn˘ch tém.
Nepoznáme tabu, kedy by sme stíchli.
Ak˘ ste mali vzÈah, keì ste boli malé?
Katarína je o päÈ rokov mlad‰ia. AÏ k˘m
som ja nebola na v˘‰ke a Kata na
gymnáziu, mali sme prí‰ern˘ vzÈah. V
podstate sme sa len tækli. Mama z nás
bola zúfalá a prízvukovala, Ïe keì

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

nebudeme maÈ rodiãov, budeme jediné
pokrvné príbuzné, tak musíme spolu
dobre vychádzaÈ. Nakoniec sa jej to
podarilo, ale viedla k tomu stra‰ná cesta.
Kata sa stále chcela dostaÈ do mojej
partie a ja som sa za Àu hanbila, lebo
bola e‰te malá. âo má desiatka robiÈ
medzi pätnásÈroãn˘mi?! VÏdy s plaãom
odi‰la domov s krikom: „Mámá, Zuza ma
provokújé!” Potom sme sa prestali otækaÈ
a zaãali sme spolu dávaÈ Ïúrky!
Ako ste zná‰ali odlúãenie, keì ste sa
vydali a odi‰li do Toronta?
Doteraz tú odlúãenosÈ nezná‰ame dobre,
aj keì sme si uÏ trochu zvykli. Skoro
kaÏd˘ deÀ si telefonujeme. Ch˘ba mi
nielen Kata, ale celá rodina.
ManÏel je slovensk˘ emigrant.
NeuvaÏovali ste nad návratom?
UvaÏovali, ale k˘m syn neskonãí ‰kolu,
asi to neurobíme. Vie plynule po
slovensky, po anglicky a teraz mu
pribudne francúz‰tina, ktorá je tam na
‰kolách povinná.
Vychádzate lep‰ie s mamou, alebo
otcom?
Mama v‰etko organizuje a nedá si
povedaÈ, Ïe isté veci uÏ nezmení. Asi
nám uÏ zbytoãne bude hovoriÈ, Ïe netreba
míÀaÈ peniaze na zbytoãnosti a naão
ideme do re‰taurácie, keì sa najesÈ a
napiÈ môÏeme aj doma. Alebo Ïe dáma
nemá piÈ alkohol... Obidve sestry sme
skôr otcove povahy, zdedili sme po Àom
v˘bu‰nosÈ. My sme taká talianska rodina.
R˘chlo vzplanieme, pokriãíme, ale r˘chlo
sa aj znormalizujeme.
Na ãom sa viete pohádaÈ?
Na blbostiach. Preletí momentálna nálada
a je to. Posledné zaucho som Kate dala,
keì som mala 31 rokov. Bola som
tehotná, kúpila malému tú najdrah‰iu a
najkraj‰iu deku, nieão mi povedala, uÏ
ani neviem ão, tak som jej ‰ºahla a hodila
po nej aj tú deku. Odvtedy sa k bitkám
nezniÏujeme. Vekom je to ãoraz lep‰ie.
âo si neodopriete?
Îiadny pôÏitok si neodopriem. Jedlo, pitie,

cigaretku... Veºmi veºa a rada ãítam. Hoci
nie som práve ‰portov˘ typ, zvykli sme si
s rodinou chodiÈ na bicykle, na
prechádzky, veºa cestujeme. V lete sme
boli na Kube, v˘prava sa volala
„PripomenúÈ si socializmus”.
âo si neodoprie sestra?
TieÏ rada ãíta, rada chodí na koncerty, do
divadla, do kina. Myslím, Ïe ona nejaké
prechádzky ãi ‰port nemusí...
Trpí sestra nejak˘m zlozvykom?
Obhr˘za si nechty.
A vy?
Maãkám si u‰né laloky.
âo sa vám na sestre najviac páãi?
Zmysel pre spravodlivosÈ, empatia, chuÈ
pomáhaÈ slab‰ím. VáÏim si, Ïe vÏdy mala
peniaze a nikdy ju nepokazili.
V ãom ste podobné?
Sme v˘bu‰né, spoloãenské, extrovertné.
Aj typovo sme rovnaké, ºudia si nás ãasto
m˘lia.
V ãom ste odli‰né?
Kata je BlíÏenec - mení sa z minúty na
minútu, ja Rak - som stála, materská.
Ako by ste sestru struãne
charakterizovali?
Stra‰ne srdeãn˘ ºudsk˘ tajfún.
***

… Katka
Katarína Martinková vy‰tudovala klinickú
logopédiu na Pedagogickej fakulte UK.
Externe pracovala v Slovenskom
rozhlase, neskôr odi‰la do Rádia Twist,
kde pre‰la v‰etk˘mi mikrofónov˘mi
povolaniami - od správ aÏ po moderovanie
relácií. Z Rádia Twist odi‰la do reklamnej
brandÏe. Sedem rokov sa venuje
realizácii eventov, pred dvoma rokmi sa
osamostatnila a má vlastnú agentúru KM.
Ako ãasto sa so sestrou stretávate?
Stretneme sa raz za pol roka, raz v Kanade,
raz na Slovensku. V lete sem prichádza
Zuza, ale niekedy e‰te predt˘m nám po‰le
Bu‰ka (syn Martin), z ãoho sa celá rodina
te‰íme. Ak sú peniaze a moÏnosti, v zime
idem ja za nimi do Toronta.

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

Aké sú témy va‰ich rozhovorov?
Na staré kolená sme sa koneãne prestali
hádaÈ. Rozprávame sa o v‰etkom - o
rodine, priateºoch, práci, frajeroch, v
Zuzinom prípade o manÏelovi. A
pravdaÏe, najviac rozoberáme Bu‰ka.
Ak˘ ste mali vzÈah, keì ste boli malé?
V zásade nie zl˘, ale dosÈ sme sa tækli.
ËaÏko bolo. Mali sme sa radi takou
talianskou láskou. A tak je to aÏ doteraz.
VÏdy sme mali obdobia, kedy sme si
rozumeli a kedy nie, boli to veºké v˘kyvy.
Z veºkej lásky sme prechádzali do miernej
nenávisti a naopak. (Smiech.) Máme k
sebe blízky vzÈah, ale myslím si, Ïe jedna
druhú nere‰pektujeme. KaÏdá si vÏdy
spraví po svojom, ão nie je zlé, akurát, Ïe
si nevieme daÈ zapravdu.
Ako ste zná‰ali odlúãenie, keì sa
Zuzana vydala a odi‰la do Toronta?
T˘m, Ïe sme málo spolu, sme menej
konfrontaãné. Dáme si do tela, ale
podstatne jemnej‰ie ako kedysi.
Kedy ste sa naposledy pohádali?
Pred tromi dÀami v aute. Ale nepamätám
sa, preão. Skôr sú to uÏ len také v˘meny
názorov. Najviac sa vieme chytiÈ pri
anal˘zach, aká som ja a aká je Zuza. Ja
trvám na tom, Ïe som aká som a aj taká
budem, a Zuze sa to nepáãi, Ïe práve to
je naniã a mala by som to zmeniÈ...
Ktorá z vás vychádza lep‰ie z rodiãmi?
Obidve rovnako. Vychované sme na
absolútne demokratick˘ch princípoch.
Zuza je podºa mÀa trochu prchkej‰ia, ale
to neznamená, Ïe by sa jej dostávalo,
alebo Ïe by dávala menej lásky.
A vychádzate lep‰ie s mamou, alebo
otcom?
Obe milujeme bezhraniãne oboch svojich
rodiãov. Neznamená to v‰ak, Ïe by sme
ich bezv˘hradne re‰pektovali. (Smiech.)
Mama je priveºmi úzkostlivá, otec má
zasa svoj vlastn˘ svet. V kaÏdom z nich
je nieão, preão s ním vychádzame dobre,
a nieão, preão sa s ním vyjsÈ nedá.
Zdôverujete sa aj s intimitami?
Jednoznaãne áno.
âo si neodopriete?
Jedlo, spánok, umenie. A najnov‰ie
prechádzky.
âo si neodoprie sestra?
Jedlo, spánok, umenie... (Smiech.)
Trpí sestra nejak˘m zlozvykom?
Trpí zlozvykom menom zv˘‰en˘ hlas!
A vy?
Klasicky neurotick˘ - obhr˘zanie nechtov.
Ale ja mám plno zlozvykov!
âo sa vám na sestre najviac páãi?
Îe je dobr˘ ãlovek.
V ãom ste podobné?
V temperamente, v láske k humoru a
ºuìom. Obidve sme spoloãenské typy.
V ãom ste odli‰né?
Ja som mlad‰ia „heÏãí” a Zuza je star‰ia
a „o‰klivûj‰í”.
Ako by ste sestru struãne
charakterizovali?
Mám na Àu perfektnú charakteristiku.
Kto si pamätá Stellu Zázvorkovú v
Nemocnici na okraji mesta, ktorá tam
hrala mimoriadne prudkú osobu, pochopí.
Robila so v‰etk˘mi stra‰n˘ bordel, a keì
uÏ boli v‰etci rozvadení a totálne z nej
unavení, jej manÏel poznamenal: „Ono je
to ale z gruntu hodná Ïenská!” Tak to je
Zuza.
***
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Polícia:
Dievãina si útok vymyslela
BRATISLAVA -sme/MONIKA ÎEMLOVÁ-Vy‰etrovanie
útoku
na
vysoko‰koláãku Hedvigu M. v Nitre sa po
dva a pol t˘Ïdni skonãilo. Útok, ktor˘ e‰te
zostril napätie medzi Slovenskom a
Maìarskom spôsobené vstupom SNS
do vlády, sa totiÏ nestal. Informovali o
tom minister vnútra Robert KaliÀák a
premiér Robert Fico.
·tudentka, ktorá mala v piatok 25.
augusta ráno poslednú moÏnosÈ urobiÈ
skú‰ku z maìarãiny, si útok zrejme
vymyslela, aby k nej boli uãitelia milostiví.
âaká ju obvinenie buì z krivej v˘povede,
alebo zo ‰írenia popla‰nej správy.
Hedviga M. pri‰la ráno do ‰koly zniãená.
Potom, ão si uãitelia v‰imli nápisy na jej
blúzke Maìari za Dunaj a Slovensko bez
parazitov, zavolali políciu. Ona na políciu
ísÈ nechcela. Naopak, chcela robiÈ
skú‰ku. Bolo v‰ak uÏ neskoro.
Hedviga vy‰etrovateºom oznámila, Ïe ju
v parku napadli dvaja muÏi, Èahali ju za
vlasy, prikázali jej vyzliecÈ triãko a naÀ
perom napísali nápisy. Urobili to vraj preto,
Ïe do telefónu hovorila po maìarsky.
Dôkazy v‰ak svedãia proti nej. Patrí medzi
ne napríklad aj anal˘za DNA, ktorá je na
celom svete nespochybniteºn˘m
dôkazom. Tá sa na‰la na obálke, v ktorej
sa Hedvige vrátili doklady.
SMK vãera vy‰etrovanie spochybnila,
podºa nej je v Àom viacero otáznikov.
Hedvigu M. zastupuje poslanec SMK
Gábor Gál. Ten pre SME povedal, Ïe
svoju funkciu poslanca oddeºuje od
funkcie advokáta. O zastupovanie ho
vraj poÏiadali. Povedal, Ïe po‰le
vyjadrenie Hedvigy k celej veci, ale do
uzávierky Ïiadne stanovisko nepri‰lo.
Predseda SMK Béla Bugár povedal, Ïe v
sobotu telefonoval s Hedviginou matkou,
ktorá mu povedala, Ïe jej dcéra je ochotná
ísÈ na detektor lÏi.
“Na prípade pracovalo viac ako 250
policajtov. Preverili okolo 620 podozriv˘ch
a skontrolovali asi 100 re‰tauraãn˘ch
zariadení. Je nepochybné, Ïe sa skutok
nestal,” povedal KaliÀák. Polícia skôr
vyluãuje, Ïe by ‰tudentka konala na
objednávku.
Polícia mala prvé dôkazy, ktoré
spochybÀovali Hedviginu v˘poveì uÏ po
dvoch dÀoch. KaliÀák na otázku, preão o
tom neinformovali skôr, povedal, Ïe preto,
lebo sa o vy‰etrovanie nezaujímal.
Nechcel vraj zasahovaÈ do práce
policajtom.
Rozhodnutie o zastavení trestného
stíhania e‰te nie je právoplatné. Spis je
momentálne na Generálnej prokuratúre.
Ak ona vy‰etrovanie odobrí, polícia bude
zrejme pokraãovaÈ zaãatím nového
stíhania, tentoraz proti Hedvige.
Gál podºa STV podal sÈaÏnosÈ proti
zastaveniu trestného stíhania.
***

Minister Poãiatek sa chystá
meniÈ dane, ale len mierne
BRATISLAVA-sme-Dane remeselníkov a
niektor˘ch Ïivnostníkov budú v nasledujúcom
roku vy‰‰ie. Ministerstvo financií im chce zníÏiÈ
pau‰álne v˘davky zo 60 na 40 percent.
Viac zaplatia aj zamestnanci a Ïivnostníci s
hrub˘m príjmom nad 56-tisíc mesaãne. Od
tohto zárobku má totiÏ postupne klesaÈ
nezdaniteºné minimum, ktoré je dnes vy‰e
90-tisíc korún.
ªudia s hrub˘m príjmom 56-tisíc mesaãne
zaplatia roãne na daniach asi o tristo korún
viac ako doteraz. Ten, kto zarába nad 89tisíc, príde roãne o 17-tisíc korún.

Tower 115 je uÏ vy‰‰ia ako
Národná banka, má o ‰tyri
metre viac
Bratislava-sme/DOROTA KRÁKOVÁBratislava má novú dominantu.
Najvy‰‰ou stavbou v meste, ale i na
Slovensku, sa stala budova b˘valého
Presscentra Tower 115 so 115 metrami.
Vãera dopoludnia in‰talovali na jej strechu
pomocou vrtuºníka kon‰trukciu na
uchytenie antén pre mobiºn˘ch
operátorov. Stavba developerskej
spoloãnosti J&T má teraz o ‰tyri metre
viac ako doteraz najvy‰‰ia budova
Národnej banky Slovenska.
„Táto veÏa je základom pre budúci
bratislavsk˘ Downtown, teda ‰tvrÈ, kde
sa v˘‰kové budovy budú koncentrovaÈ,“
povedal hlavn˘ architekt mesta ·tefan
·lachta. Niektoré sú uÏ podºa neho
naprojektované, napríklad druhá fáza
v˘stavby novej mestskej ‰tvrte Eurovea,

iné e‰te na vypracovanie ãakajú. „Je to v
poriadku, chápem to ako prv˘ krok,“ dodal
architekt.
Budova bude maÈ po dokonãení
rekon‰trukcie 28 poschodí. Na streche
sa bude nachádzaÈ otvorená presklená
ãasÈ, ktorá bude slúÏiÈ ako VIP zóna s
v˘hºadom na celé mesto.
Nákladná rekon‰trukcia objektu,
postaveného v 80. rokoch sa zaãala v
závere roka 2004, jej ukonãenie je
naplánované na jeseÀ. Náklady na
získanie a rekon‰trukciu budovy sú
vyãíslené na takmer dve miliardy korún.
Pri rekon‰trukcii sa skorodovan˘ vonkaj‰í
skelet prekryl priehºadnou fasádou, ãím
budova získala aj viac plochy interiérov.
Predt˘m medzi fasádou a sklom bol e‰te
veºkorys˘ polmetrov˘ priestor pre
zastaranú vzduchotechniku a um˘vaãov
okien. Úpravou teda investor e‰te získal
1,2 metra na kaÏdom poschodí.

Po dokonãení rekon‰trukcie budú na
prvom a druhom podlaÏí obchodné
priestory, sluÏby a relax, v suteréne
skladové priestory. Ostatné podlaÏia
budú slúÏiÈ ako kancelárske priestory
vysokého ‰tandardu. Bude tu tieÏ banka,
kaviareÀ, re‰taurácia a fitnescentrum.
Budova bude maÈ aj modenú poÏiarnu
signalizáciu a 24hodinovú ostrahu.
***

Augustová inflácia bola
opäÈ vysoká

BRATISLAVA -sme (vf)-Spotrebiteºské
ceny boli v auguste v porovnaní s
rovnak˘m obdobím minulého roka o 5,1
percenta vy‰‰ie. Najr˘chlej‰ie rástli ceny
v zdravotníctve - o 15,2 percenta. Ceny
za b˘vanie, vodu, elektrinu, plyn a iné
palivá boli vy‰‰ie o vy‰e 12 percent.
Údaje o augustovej inflácii zverejnil
·tatistick˘ úrad.
***

12

satellite

Sports

1-416

Gambrinus liga
6. kolo (10.9): Sparta Praha-Tescoma
Zlín 2:0 (0:0) 8521, Jablonec-Teplice 2:1
(0:1) 4265. Marila Pﬁíbram-Mladá
Boleslav 1:2 (0:0) 5265, Brno-Baník
Ostrava 2:1 (0:0) 6950, Slovácko-Slovan
Liberec 0:1 (0:0) 3750, SIAD Most-Slavia
Praha 2:0 (0:0) 7123, Viktoria PlzeÀSigma Olomouc 2:0 (0:0) 4584, KladnoDynamo â. Budûjovice 2:1 (0:0) 2450.
Tabulka
1. Ml. Boleslav
2. Liberec
3. Brno
4. PlzeÀ
5. Jablonec
6. Sparta
7. Ostrava
8. Slavia
9. â. Budûjovice
10. Most
11. Pﬁíbram
12. Teplice
13. Kladno
14. Zlín
15. Slovácko
16. Olomouc

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
0

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

0
0
0
1
1
1
3
3
2
2
3
3
3
4
5
5

11:2
8:0
4:1
7:3
6:5
5:4
11:9
8:7
4:5
9:9
5:7
8:11
3:8
4:8
5:10
2:11

16
16
12
11
11
11
9
9
8
6
5
5
5
4
3
1

Slovenská liga CorgoÀ
8. kolo (30.8.): Artmedia-Inter Bratislava
1:1, FC Senec-Spartak Trnava 2:0, MFK
RuÏomberok-FK ZTS Dubnica 5:0
9. kolo (9.9): Inter Bratislava-FC Senec
1:2, M·K Îilina-Slovan Bratislava 3:0,
Spartak Trnava-MFK Ko‰ice 3:3, AS
Trenãín-Artmedia 4:0, MFK RuÏomberokFC Nitra 3:2, Banská Bystrica-FK ZTS
Dubnica 5:1.
Tabuºka slovenskej ligy
1. Îilina
2. RuÏomberok
3. Bystrica
4. Nitra
5. Senec
6. Dubnica
7. Artmedia
8. Ko‰ice
9. Slovan
10. Trenãín
11. Trnava
12. Inter

9
9
9
9
9
8
8
9
9
9
9
9

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

0
1
3
1
1
0
2
1
1
2
2
4

2
2
1
4
4
4
3
5
5
5
5
4

22:7
19:7
16:8
9:8
11:15
12:17
12:15
13:16
10:16
9:12
9:16
9:14

21
19
18
13
13
12
11
10
10
8
8
7

Zaãal hokej
âeská liga
1. kolo: Zlín-Vítkovice 3:1, Tﬁinec-âeské
Budûjovice 1:3, Kladno-Litvínov 1:2, PlzeÀSlavia 3:4, Pardubice-Vsetín 8:2, SpartaZnojmo 2:1, Karlovy Vary-Liberec 3:1.
2. kolo: Vsetín-Sparta 4:1, Liberec-Tﬁinec
3:2 (SN), âeské Budûjovice-PlzeÀ 3:0, SlaviaKarlovy Vary 2:3 (PP), Vítkovice-Pardubice
0:2, Znojmo-Kladno 4:3, Litvínov-Zlín 2:3.
3. kolo: Zlín-Slavia 8:4, Tﬁinec-Znojmo 1:3,
Kladno-Pardubice 1:5, PlzeÀ-Vítkovice 4:2,
Sparta-Litvínov 5:6 (SN), Karlovy Vary-Vsetín
4:2, Liberec-âeské Budûjovice 2:1.
***

Lafata - 85. Jiránek (vlastní). Rozhodãí
Eriksson (·védsko), Ïlutá karta:
Slovensko-Cyprus 6:1 (3:0) Gabbidon, 16200 divákÛ.
Presvedãivo vstúpila slovenská futbalová
***
reprezentácia do D-skupiny kvalifikácie
âesi
rozobrali
Slovákov
majstrovstiev Európy 2008. V sobotu 2.
do poslednej skrutky
septembra rozdrvila na Tehelnom poli
Cyprus po kolektívnom v˘kone, ku
Slovensko - âesko 0:3 (0:2)
ktorému pridala vysokú streleckú BRATISLAVA-sme-Slováci e‰te stále
efektivitu.
nedorástli na ãeského futbalového brata.
Tréner Du‰an Galis poslal na ihrisko V druhom súboji kvalifikácie ME 2008 utrpeli
ofenzívnej‰ie ladenú základnú zostavu. v susedskom derby po Ïalostnom a
Po hetriku do siete Malty dostal príleÏitosÈ zahanbujúcom v˘kone debakel. Pri
od zaãiatku v útoku Filip ·ebo a ani pohºade na októbrov˘ dvojzápas vo Walese
tentoraz nesklamal. V rozpätí piatich a doma s tretím tímom sveta Nemeckom
minút strelil dva góly a dokázal sa dostaÈ sa môÏu na‰e postupové nádeje skonãiÈ
veºmi r˘chlo.
aj do niekoºk˘ch ìal‰ích ‰ancí.
GÓLY: 9. ·krtel, 33. a 55. Mintál, 43. a Asi tak bleskovo, ako sme na nie
48. ·ebo, 52. Karhan - 90.+ Yiasoumi. vypredanom Tehelnom poli pustili súpera
dvojgólového
vedenia.
Po
Pred 4323 divákmi rozhodoval Orechov do
desaÈminútovej taktickej oÈukávaãke sa
(Ukr.).
na pravej strane uvoºnil Sionko a napálil
***
loptu do brvna. Odrazenej sa zmocnil
Jankulovski a jeho presn˘ center poslal
Lafata pﬁi‰el a dvûma góly
hráã Glasgowa Rangers ,koníkom’ do siete.
zachránil tﬁi body
ªadová sprcha v teplom veãere. ·ventova
âR-Wales 2:1 (0:0)
odpoveì spoza ‰estnástky pri‰la vzápätí,
Poprvé se trefil po necelé minutû na lenÏe tesne nad. V 21. min odcentroval
trávníku, podruhé v pﬁedposlední minutû nekryt˘ Polák, Koller vrátil loptu hlavou
po Jiránkovû vlastenci
dozadu a Sionko prestrelil v‰etko, ão mu
Tﬁi cenné body vydﬁeli ãe‰tí fotbalisté v stálo v ceste. Ofenzívny stredopoliar
sobotu veãer v bitvû s Walesem na ‰kótskeho veºkoklubu hral v sobotu proti
teplick˘ch Stínadlech v úvodním utkání Walesu len v druhom polãase, no stihol
kvalifikace na ME 2008. Zajistil je dvûma asistovaÈ Lafatovi na oba góly. Na
Tehelnom poli zobral do vlastn˘ch rúk.
trefami stﬁídající David Lafata,.
KdyÏ uÏ se vkrádalo do my‰lenek Psychicky zdeptan˘m Slovákom
zoufalství z remízy, pﬁi‰el na trávník nepomohol ani príchod Hodúra s
debutující Lafata. Po necelé minutû si Holo‰kom. Naìalej sa utápali v nepresnej
nabûhl pﬁed branku, kam vrátil odraÏen˘ kombinácii a neschopnosti ão len pribrzdiÈ
míã Sionko a jabloneck˘ stﬁelec ho zblízka prevahu rozbehnutého súpera. Totálna
rybiãkou propasíroval do sítû. Radost demontáÏ pri‰la v 57. min. Na zaãiatku
netrvala ani deset minut, kdyÏ po nacviãeného signálu z priameho kopu bol
Rosick˘, z múra sa elegantne odtrhol
ojedinûlém prÛniku WalesanÛ si Jiránek
neudrÏateºn˘ Sionko a voºn˘ Koller doráÏal
srazil stﬁílenou pﬁihrávku Cotterilla do
do prázdnej bránky - 0:3. âesi logicky
vlastní branky. Hororu v‰ak nemûl b˘t
zvoºnili tempo, stiahli sa dozadu a zápas
konec. âesk˘ t˘m se vzepjal k sa prakticky dohrával. Blízko k aspoÀ
závûreãnému náporu. Jankulovski vrátil ãestnému úspechu mal Holo‰ko a po Àom
míã do ‰estnáctky od brankové ãáry, aj Németh, ich strely leteli vedºa. Z
Sionko opût úspû‰nû hledal Lafatu, kter˘ doteraj‰ích piatich vzájomn˘ch zápasov
zamíﬁil pﬁesnû k pravé tyãi. A Stínadla si nám âesi po tretí raz udelili trojgólovú
zhluboka oddechla. Branky: 76. a 89. lekciu. Nebolo hernej ãinnosti, v ktorej by

ME - kvalifikace

Ossington Ave.

Broadview Ave.

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

2
2
2
1
1
1
1

2
2
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1

14:0
5:1
6:4
1:2
0:1
1:6
0:13

6
6
3
0
0
0
0

58letá pohledná vdova,
zaji‰tûná, v Karlov˘ch
Varech, hledá pﬁítele se
zájmem o kulturu, cestování a
turistiku. Zn: „Touha po
domovû“
jitkamann@seznam.cz
1615-18

Internet

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.17.satellite1-416.com
www.17.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

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

Danforth Ave.

Tabuºka D-skupiny ME
1. Nemecko
2. âesko
3. Slovensko
4. Wales
5. Írsko
6. Cyprus
7. San Maríno

Kratší
více
místa!
Kratšíjméno,
Jméno,
Více
Místa!

Slovenská hokejová extraliga

Bloor St. W

vãera za súperom nezaostávali. GÓLY:
10. a 21. Sionko, 57. Koller. Pred 27 683
divákmi rozhodoval Bennett (Angl.), Ïlté
karty ·krtel, ëurica, Krajãík. SLOVENSKO:
âontofalsk˘ - Krajãík, ·krtel, ëurica, âech
(24. Németh) - Karhan, Valachoviã (46.
Hodúr), Hlinka, ·vento - Mintál - ·ebo (46.
Holo‰ko). âESKO : âech - Ujfalu‰i, Jiránek,
Rozehnal, Jankulovski - Galásek - Sionko
(77. ·tajner), Rosick˘, Polák (72. Kováã),
Pla‰il - Koller.
***

***

1. kolo: 12.9.2006: Slovan-Poprad 6:1, NitraMartin 2:4, Trenãín-Ko‰ice 2:3, Mikulá‰-Îilina
4:3, Skalica-Zvolen 1:5.
***

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

September 14, 2006

•
•
•
•

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

