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Filmy mieria do domácností
Bratislava-sme-28.10.06-Osemdesiate roky, to je
nostalgia sama osebe. Napríklad, do kín vhupla
Fontána pre Zuzanu a za dva dni sa na Àu pri‰lo
pozrieÈ toºko divákov, koºko dnes nov˘ slovensk˘
film naháÀa cel˘ rok.
„Fontánu hrali najmä v amfiteátroch, ºudia preliezali
plot, nebolo vidieÈ ani sedadlá, ani schody. My sme
sedeli úplne hore, sledovali ºudí pod nami, ako sa
chúlia pod dekou. Keì pri‰lo k ãasti, kde si Robo
Grigorov zapálil cigaretu, tritisíc ºudí to po Àom
okamÏite zopakovalo. Veºmi by som doprial mlad˘m
reÏisérom, aby niekedy zaÏili také splynutie s
publikom,“ vraví dnes reÏisér Du‰an Rapo‰.
Filmov˘ muzikál Fontána pre Zuzanu je prv˘ film z
edície Slovensk˘ film 80. rokov, ktorú na DVD spolu
vydáva denník SME a Slovensk˘ filmov˘ ústav. V
stánkoch sa bude predávaÈ od pondelka po 99 korún.
Po nej príde deväÈ ìal‰ích titulov, kaÏd˘ t˘ÏdeÀ
jeden.
Prirodzene, scenáristi a reÏiséri vtedy neboli veºmi
slobodní, nemohli rozprávaÈ presne také príbehy, aké
chceli. Museli vym˘‰ºaÈ spôsoby, ako presvedãiÈ
schvaºovaciu komisiu. V˘hodou boli fungujúce ‰túdiá
Koliba. Vyrábalo sa v nej a veºa. Vznikli pestré filmy
- Fontána bola diváckym muzikálom pre mlad˘ch,
Chodník cez Dunaj silnou drámou, Slané cukríky sú
zas skvelou komédiou. Ja milujem, ty miluje‰ sa stal
najúspe‰nej‰ím filmom, získal Strieborného medveìa
na festivale v Berlíne.
Dobre vieme, ão pri‰lo s deväÈdesiatymi rokmi.
Kolibu zavreli, ‰tát nemal peniaze, ani verejnoprávna
televízia nepomáhala. Nové filmy sa skoro nevyrábali
a ani tie staré a dobré filmy sa príli‰ nevysielali. Nová
edícia je pokusom vrátiÈ slovensk˘ film do domácností.
V‰etky filmy edície pre‰li pri digitalizácii istou
re‰tauráciou. Najprv sa z negatívu odstraÀovali ‰pinky
a prach, robili sa aj farebné korekcie. Zásadnou
úlohou bolo neovplyvniÈ estetiku a atmosféru filmov.
Du‰an Tranãík sa ‰iel pozrieÈ na úpravu svojej Inej
lásky a mal isté v˘hrady: „Teraz je obraz trochu
jemnej‰í, my s kameramanom Alojzom Hanúskom
sme sa snaÏili, aby mal film drsnej‰ie vyznenie. Ale
aj tak ìakujem.“
Jeho kolega, kameraman Laco Kraus oponoval:
„Musíme re‰pektovaÈ nové technológie.“ Stano
Párnick˘ má vo v˘bere film JuÏná po‰ta a z celej
kolekcie má veºkú radosÈ: „Je to skvelá vec. Len
dúfam, Ïe slovenské filmy sa budú vydávaÈ ìalej a
systematicky.“
MoÏno sa bude zdaÈ zvlá‰tne, Ïe v edícii
osemdesiatych rokov nie je Ïiadny Jakubisko. Práve
pre re‰tauráciu. So Slovensk˘m filmov˘m ústavom
sa uÏ pred dvomi rokmi nedohodol, ako by mala
vyzeraÈ.
Zostáva otázka, preão filmy na DVD nezaãali
vychádzaÈ skôr. Riaditeº filmového ústavu Peter
Dubeck˘ hovorí: „NeÏili sme normálnu dobu, bola
príli‰ divoká. Po sprivatizovaní Koliby nemáme
technické zariadenie, chodíme do zahraniãn˘ch
laboratórií.“
Na re‰taurovaní a sprístupÀovaní archívu
slovensk˘ch filmov sa v‰ak robí ìalej. âi sa budú aj
ìal‰ie filmy vydávaÈ spolu s novinami za v˘hodnú
cenu, rozhodne záujem trhu.
***
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Radûji netahat tygra za fousy
Nedávno jsem si ‰el vymûnit baterie, které mûly záruku. Prodávají se po ãtyﬁech, ale já jsem jednu nûkde ztratil. KdyÏ jsem
pﬁi‰el do prodejny s elektronikou, obsluhující prodavaã afro-kanaìan mne upozornil, Ïe mi jedna baterie chybí. SnaÏil jsem
se mu vysvûtlit, Ïe mi mÛÏe dát ãtyﬁi nové baterie a já, Ïe mu jednu vrátím. Pok˘val hlavou nûco naÈukal do poãítaãe a dal
mi ãtyﬁi baterie. Chtûl jsem mu tedy jednu vrátit. Usmál se a ﬁekl, Ïe je to v poﬁádku.
Letos na jaﬁe jsem ‰el na fotbal na Spartu se Slavií. Kanceláﬁ Sparty byla narozdíl od podobn˘ch utkání na Slavii
nedostupná. Nebyla akreditace, ani nebyly lístky. Zkusil jsem tedy jeden koupit pﬁed pokladnou. Pán, kter˘ mi lístek prodal,
nijak nespûchal na peníze. „V‰ak budeme sedût vedle sebe.“ Sedûli jsme. Nechtûl mne prozradit, komu bude fandit. Pak
teprve z nûho vylezlo, Ïe je sparÈan. Já jsem mu sdûlil, Ïe jsem slávista. Po utkání jsme se pﬁátelsky rozlouãili, zatímco
kousek od nás do‰lo k jedné z bitek mezi fanou‰ky.
Nedávno mnû pﬁi‰ly e-mailem fotografie z demonstrace. Nápisy na fotografiích byly ‰okující. JenÏe… nejsem pﬁesvûdãen,
Ïe jsou pravé. Písmo nemûlo stejnou texturu jako podklad. Nelámalo se, tak jako papír pod ním. Autor byl neznám˘.
Netvrdím, Ïe k podobné demonstraci nedo‰lo, ale bylo tu pﬁíli‰ mnoho ale…
Vzpomnûl jsem si na T. G. Masaryka a jeho boj proti fale‰n˘m rukopisÛm. DÛraz na pravdu byl a je v politickém svûtû
nûãím nezvykl˘m. Nejeden politik se kvÛli lhaní dostane do problémÛ. Bill Clinton, aãkoliv mu ekonomika ‰lapala pﬁi‰el kvÛli
lhaní málem o kﬁeslo a demokraty to stálo v roce následujícím volby.
V tûchto dnech ãelí kvÛli lhaní velk˘m problémÛm maìarsk˘ premiér Ferenc Gyurcsany. Pﬁi tom Gyurcsany chtûl prav˘
opak, aby se pﬁestalo lhát.
Je zajímavé, Ïe veﬁejnost nûkteré lÏi toleruje, jiné ne. Pﬁi tom Clintonova leÏ nijak neovlivnila politickou scénu, zatímco
lhaní o nukleárních zbraních ano. Dnes se tedy politici pﬁou, jestli válka v Iráku nebezpeãí terorismu zv˘‰ila nebo sníÏila.
Veﬁejnost má tendenci odpustit politikovi spí‰e xenofobní lÏi, které vypadají jako, Ïe nás ochraÀují.
V tûchto dnech jsou v Praze mimoﬁádná bezpeãnostní opatﬁení. Problém je, Ïe se nikdo nedoví proã a jak dlouho budou
trvat. Jsou na základû pravdiv˘ch informací, kdyÏ se tolikrát lhalo? Nebo je to dal‰í xenofobní leÏ?
Tak pomalu vyklízíme pozici svobody aniÏ si to uvûdomujeme. PapeÏ Benedikt XVI. se za citaci stﬁedovûkého textu musel
omluvit a vysvûtlovat, Ïe nebyl pochopen. V Berlínû zru‰ili pﬁedstavení Mozartovy opery, protoÏe by mohla zpÛsobit emoce.
Jedné ãeské profesorce hrozil pr˘ teroristick˘ útok za to, Ïe redigovala spis Jana Blahoslava ze ‰estnáctého století o islámu.
V Anglii kdosi poÏadoval zakázat Shakespearova Romea a Julie, protoÏe se tím pr˘ diskriminují homosexuálové. V Toronto
Star pﬁed ãasem kdosi poÏadoval zákaz Janova evangelia, kvÛli tomu, Ïe se jedná o literaturu, která roz‰iﬁuje nenávist.
Milo‰ Zeman jednou prohlásil, Ïe se s terorismem nejedná, ale bojuje. JenÏe opak je pravdou xenofobie nás dostává na
kaÏdém kroku a my se pod siln˘mi hesly zterorizujeme sami.
Proto nemám rád fotografie, které strach roz‰iﬁují a pokud hrozí nûjaké nebezpeãí terorismu, pak bychom mûli b˘t o nûm
pravdivû informováni. Mám tedy rád kaÏdé pﬁátelské gesto, které pﬁijde od nûkoho, kdo zrovna není stejn˘ jako já. AÈ je
to prodavaã v obchodû s elektronikou nebo fanou‰ek z protilehlého tábora, ãi nûkdo s jin˘m vyznáním neÏ je to moje. V tom
je ten skuteãn˘ zápas proti terorismu.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Churches
âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (289) 242-0635, Internet: http:/
/www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: (416)
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.

U.S.A./Canada

Notable Americans with
Czech Roots
A New SVU Initiative
The newly elected SVU Executive Board has
launched a new initiative toward preparation
of a comprehensive reference work on
American personalities of Czech ancestry.
The project will be directed and carried out
by Past SVU President Mila Rechcigl who
has been collecting this type of information
for decades.

This won’t be a traditional Who’s Who
consisting of a hatch-patch or chancy listing
of individuals based on their popularity or
whether they contributed financially toward
the publication. Instead, this will be a
systematic and comprehensive effort to
include all significant individuals in specific
fields of human endeavor. The resulting
publication accordingly will be organized
into various sections by professions or
disciplines.

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

âeská televize 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.

October 12, 2006
The intent is to include all significant persons
starting from the colonial times to present.
Apart from individuals who were born on the
territory of the historic Czech Lands, the plan
is to also encompass American personages of
Czech descent irrespective where they were
born.
To assure that no important individuals are
left out, Dr. Rechcigl would welcome if the
SVU members, as well as non-members,
would bring to his attention significant
persons who ought to be included. Please
send your suggestions to the following
address: SVU1@comcast.net.
SVU-Press Release
***

Kalendáfi
7.10. (so) 19:00
Seznamka na Masaryktownu
***
14.10. (so) 10:00
Valná hromada Sokola Kanada
v Kingstonu
***
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
***
18. 10. (st) 13:00
SchÛzka seniorÛ
Hala sv. Václava
***
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
***
2007
21.1.. (ne) 17:00
Jiﬁí Grosman -Swing Noir
Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354

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.

âeská doplÀovací ‰kola
zaãíná 30. záﬁí 2006
a bude kaÏdou sobotu dopoledne
od 9 do 11 hodin

v hale
Kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave., Toronto
Informace podá
L. âarková: 416/536-5342
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KANADSKÁ MOZAIKA
Sonda zmûﬁí poãasí
ve vesmíru
Kanadská sonda (The Enhanced Polar
Outflow Probe, ePOP), která byla vyvinuta na
University of Calgary, bude fungovat od
pﬁí‰tího roku na satelitu. Pﬁístroj bude mûﬁit
vliv sluneãního vûtru (proudu vysoce nabit˘ch
ãástic), kter˘ proudí od slunce a mÛÏe pﬁeru‰it
signály telekomunikaãní sítû a sítû elektrického
vedení. Dûje se tak ve vrchní atmosféﬁe, kde
na sebe vzájemnû pÛsobí sluneãní vítr a
magnetické pole Zemû.
www.space.gc.ca
***

Ekonomick˘ pﬁínos
boreálních ekosystémÛ
V Québecu skonãil 10. národní lesnick˘
kongres na téma UdrÏitelná správa boreálních
(severních) oblastí. Jedním z ﬁeãníkÛ byl
ekologick˘ ekonom Mark Anielski, kter˘ zde
prezentoval v˘sledky studie o ekonomické
hodnotû „produkce“ pﬁírodních systémÛ
zalesnûn˘ch oblastí severní Kanady. Studie
neziskové organizace Kanadská boreální
iniciativa a ústavu Pembina pﬁiná‰í konkrétní
ãísla o jejich ekonomickém pﬁínosu. Autoﬁi
studie spoãítali, Ïe kaÏdoroãní hodnota
„netrÏních sluÏeb“ boreálních oblastí
pﬁedstavuje ãástku 93,2 miliardy kanadsk˘ch
dolarÛ. Patﬁí sem napﬁíklad ãi‰tûní vody a
vzduchu, omezení eroze pÛdy, zadrÏování
uhlíku (omezuje klimatické zmûny), sníÏení

Canada
v˘skytu povodní ãi pﬁínos pro pÛvodní
obyvatele tûchto oblastí. Ekonomická anal˘za
dokonce ukazuje, Ïe hodnota tûchto netrÏních
sluÏeb dvaapÛlkrát pﬁevy‰uje hodnotu trÏních
sluÏeb, tj. hodnotu tûÏby dﬁeva, ropy a plynu
a dÛlní ãinnosti a produkce vodních elektráren.
Autoﬁi zdÛrazÀují, Ïe nechtûjí dosáhnout
zastavení ekonomick˘ch aktivit v boreálních
oblastech.
www.borealcanada.ca www.nfc-cfn.ca
***

pﬁedstaví celé pásmo kanadsk˘ch filmaﬁÛ
jihoasijského pÛvodu. Toto pásmo
krátkometráÏních a video snímkÛ rozdûlené
do dvou projekcí - Until Vanishing 1 - Inside/
Out a Until Vanishing 2 - Star Light - sestavil
a pﬁivezl Kaspar Saxena, multimediální
umûlec Ïijící v Torontu. Nemûli bychom
zapomenout na lahÛdku, kterou je úvodní film
loÀského torontského filmového festivalu
Water ocenûného ﬁadou cen Genie v rÛzn˘ch
kategoriích (kanadská filmová obdoba
Oskara). Kontroverzní film indické reÏisérky
Bollywoodsk˘ festival
provdané do Kanady Deepy Mehty zobrazuje
a kanad‰tí tvÛrci
nelehk˘ osud indick˘ch vdov na konci 30. let
Od 9. do 15. ﬁíjna se v kinu Aero koná Festival minulého století.
bollywoodského filmu. I kdyÏ by se na první www.kinoaero.cz
pohled zdálo, Ïe kanadsk˘ film nemá s Kanadskou mozaiku pﬁipravuje Kanadské
indick˘m mnoho spoleãného, na akci se velvyslanectví v Praze
***
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Czech &Slovak Institutions

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

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773 ; Fax::(613) 748-0699

âesk˘ konzulát
v 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

3
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·est˘ roãník Nokturen zahájen

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.
a t

Také

October 12, 2006

Music

nabízíme

Homeopatii, Yogu, Qikong,
Reflexologii,
Reiki,
Akupunkturu
atd.
Nûkteré
soukromé
kryjí
vybrané

poji‰Èovny
léãby!

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

âenûk Vrba, první houslista Calgarského
symfonického orchestru s pianistkou
Yukiko Watanabe zahájil ‰est˘ roãník
Nokturen na Masaryktownu. Narodil se v
Brnû, kde studoval na místní konzervatoﬁi,
V roce 1968 ode‰el s celou rodinou do
Calgary, kde jeho otec pﬁedná‰el
farmakologii na místní univerzitû.
Studoval v Indianopolis u prof. Josefa
Gingolda a v létû jezdil na mistrovské
kurzy do ·v˘carska ke známému
houslovému
virtuosu
Henryku
Szeryngovi. Po skonãení studií si ho pﬁi
konkursu vybral ná‰ dirigent Karel Anãerl
do Torontského symfonického orchestru.
To bylo v roce 1971. Po jeho smrti v roce
1973 zÛstal v Torontû aÏ do roku 1975,
kdy udûlal konkurs na prvního houslistu v
Calgary, kde je dodnes. Kromû plného
úvazku v orchestru je‰tû uãí na univerzitû
a rovnûÏ podniká koncertní turné. KaÏd˘m
druh˘m rokem vystupuje v Japonsku a z
Tokia také pochází paní Watanabe, která
pﬁiletûla specielnû na tento koncert (má
zde dvû dcery). Koncertují spolu témûﬁ
dvacet let.
Vystoupení bylo zahájeno LeClairovou
Sonátou, která byla v˘born˘m úvodem.
Následovala Dvoﬁákova Sonatina opus
100, kterou ãesk˘ skladatel napsal pro
své dûti a je jeho jedním z nejznámûj‰ích
dûl. Byla zahrána naprosto mistrnû, s
jistotou a dojemn˘m pﬁednesem. Italské
housle mistra Vrby nehrály , ale nûÏnû
zpívaly. Po pﬁestávce následovaly
Rumunské tance Bely Bartóka,
Massenetova skladba Meditace z Thai a
Smetanova skladba Z domoviny. V
naprosto zaplnûné Restauraci Praha lkaly
dojemnû Vrbovy housle v mistrném
pﬁednesu. Intimní v˘zdoba restaurace,
hoﬁící svíãky vedle piana a obrovsk˘ liják
venku, pﬁidávaly na dramatiãnosti
Smetanovû hudbû. âenûk Vrba se
pﬁedstavil jako naprosto vyzrál˘ muzikant,
kter˘ dopﬁedu upozornil na urãité pasáÏe
a v nûkolika vûtách nastínil, co chtûl
skladatel vyjádﬁit svou hudbou. Pﬁitom to
podal tak vûcnû, Ïe posluchaãi byli ihned
vtaÏeni do celé skladby je‰tû pﬁed tím
neÏ zaãal hrát. Po úÏasném programu
pﬁi‰ly pﬁídavky - Kreisler, Glück a opût
Kreisler. A zde nám ukázal Vrba jak má
Kreisler znít - naprosto perfektní podání
tohoto vídeÀského skladatele, s
pﬁednesem, kter˘ nebyl pﬁedimenzován,
ale pﬁece jen tam v jeho interpretaci byl
ten vídeÀsk˘ ‰malc - v dobrém slova
smyslu. Prostû Vrba se pﬁedstavil jako
v˘born˘ interpret v‰ech ÏánrÛ klasické
hudby.
Japonská doprovodná pianistka se
zhostila svého úkolu v˘bornû, pﬁestoÏe
piano nebylo v poﬁádku je‰tû v sobotu pﬁi
zkou‰ce.
Posluchaãi, z nichÏ nûkteﬁí, jako pianista
Milan Buãil, si pamatovali Vrbu z dob
pÛsobení v Torontském orchestru, mûli
moÏnost bûhem zkou‰ky i po koncertu
komunikovat s umûlci naprosto
bezprostﬁednû a tak po koncertû do‰lo k
mnoha mil˘m setkáním. „Hodnû dlouho
budeme na tento vynikající koncert
vzpomínat,“ ﬁíkali mi posluchaãi.
Prostﬁedí Restaurace Praha bylo opût
v˘bornû vyzdobeno, jídlo a obsluha byly
v˘teãné a trvalo nûkolik hodin neÏ se lidé
zaãali zvedat a odcházet.
Byl to jeden z nejlep‰ích koncertÛ na‰ich
Nokturen. Na poãátku koncertu byli
ohlá‰eni noví sponzoﬁi a ‰edesát

pﬁedplatitelÛ mûlo moÏnost si vybrat volné
CD s klasickou nebo jazzovou hudbou.
Pﬁedplatné na sezónu se uzavírá po
pﬁí‰tím koncertu Panochova kvarteta,
kter˘ se koná tentokrát v kostele Sv.
Václava a bude souãástí oslav 28. ﬁíjna.
Pﬁedplatitelé Nokturen mají vstup
zdarma (souãást pﬁedplatného) ostatní
vstupenky je moÏné si zakoupit v Prague
Fine Food Emporium, v kanceláﬁi MMI, a
v samotném kostele sv. Václava (cena je
20 dolarÛ) Rezervace u Julie Novotné
416/439-4354.

JelikoÏ Panochovo kvarteto je jedním z
vrcholn˘ch tûles v âeské republice i na
svûtû (nehrálo v Torontû 32 let) zajistûte
si vstupenky vãas. Na programu bude
Smetanova skladba Z mého Ïivota a
DvoﬁákÛv klavírní kvintet, kdy kvarteto
doplní znám˘ pianista Boris Krajn˘.
Recepce, kterou pﬁipraví Prague Fine
Food Emporium bude následovat po
koncertû, kter˘ zaãíná v 19 hodin veãer
Dr. Milo‰ Krajn˘
***
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ORATORIUM TEREZÍN
Za druhé svûtové války témûﬁ ve‰keré
Ïidovské obyvatelstvo “Protektorátu âech
a Moravy” bylo uvûznûno v terezínském
ghetu (a pozdûji zavraÏdûno v Osvûtimi).
Tam jsem strávil svÛj dvanáct˘ a tﬁináct˘
rok vûku. Jako dûti jsme byli ubytovány
ve ‰kolách a na pÛdách.
Snili jsme, psali básnû a malovali. Sice
mladí básnici válku nepﬁeÏili, jejich básnû
(a malby) byly zachránûné. Jak je známo
z patnácti tisíc dûtí které pro‰ly Terezínem,
jen asi stovka válku pﬁeÏila.
Mezi básnûmi, snad nejznámûj‰í je
Mot˘la jsem zde nevidûl.
Mezi nejsmutnûj‰ími je Zahrada, napsaná
tﬁináctilet˘m Franti‰kem Bassem:

Zahrada
Zahrada malá
plná rÛÏí, voní
cestiãka je úzká
chlapeãek prochází se po ní.
Chlapeãek mal˘, hezouãk˘
jak poupû rozkvétající
aÏ poupû rozkvete
chlapeãek uÏ nebude.
Ruth Fazal je kanadská hudební
skladatelka. V roce 1999 ji nûkdo dal
kníÏku Mot˘la jsem tu nevidûl (anglicky
I Never Saw Another Butterfly). Paní
Fazal se pokusila reflektovat umûní mezi
lidsk˘m trápením. Vze‰lo velké klasické
dílo pro symfonick˘ orchester a chorus
dospûl˘ch a dûtí.
Toto dílo bylo pﬁedvedeno v roce 2003
v Torontû, v pﬁí‰tích letech v Praze, Brnû,
Bratislavû, Jeruzalémû, a v Tel Avivu.
Dvû pﬁedstavení budou pﬁedvedené v
Torontu, 11. a 12. Listopadu v Toronto
Center for the Arts, George Weston
Recital Hall, 5040 Yonge Street, North
York.

Jako jedno z tûch sto dûtí, které válku
pﬁeÏilo, jsem dojat˘ hudební skladbou a
humanismem pani Ruth Fazal a na
koncert se tû‰ím.
www.oratorioterezin.com
John Freund - Toronto
***

Film o Sametové revoluci
nominován na cenu Gemini

Dokumentární film kanadské producentky
Fern Levittové Velvet Revolution, kter˘
mûl televizní premiéru loni v únoru, byl
nominován na prestiÏní cenu Gemini
Awards. Film, jak uÏ naznaãuje jméno,
ZE SVùTA KULTURY
pojednává o sametové revoluci a
BONI PUERI opût v Torontu událostech v âeskoslovensku v roce
V pondûlí 6. listopadu vystoupí v 1989. Udílení cen se bude konat v ﬁíjnu.
Torontu slavn˘ ãesk˘ chlapeck˘ sbor B. Sherriffová, âSSK, Odb. Toronto
BONI PUERI, a to v 19:30, v
***
Metropolitan United Church na 56 Denní
kronika
Queen Street East.
25. 9. 2006
Soubor pÛsobí od r. 1982. Postupnû se
Slovensko má priveºa
zaﬁadil mezi v˘znamná evropská hudební
poslancov
tûlesa, a absolvoval více neÏ 2500
BRATISLAVA
-SME (mp)- Na Slovensku
samostatn˘ch koncertÛ po celé Evropû,
pripadá
na
tisíc
voliãov 5,2 poslanca. Z krajín
Americe a Asii, vydal osm vlastních
V4
má
vy‰‰í
pomer
poslancov len âesko.
nahrávek a na dal‰ích devatenácti se
Podºa analytika Konzervatívneho in‰titútu
podílel. Boni pueri úãinkovali po boku
M. R. ·tefánika Du‰ana Slobodu je to preto,
v˘znaãn˘ch umûlcÛ jako napﬁ. José Ïe u nás ani v âesku sa stále neurobila
Carreras, natáãí pro televizi a rozhlas a komunálna reforma.
spolupracují s v˘znaãn˘mi soubory a Poãet mandátov si v kaÏdom meste a obci
orchestry po celém svûtû. Absolvují schvaºujú samotní poslanci, musia v‰ak
pravidelná profesionální koncertní turné dodrÏaÈ rozpätie, ktoré im podºa poãtu
po Japonsku, JiÏní Koreji po Evropû. obyvateºov stanovuje zákon. Väã‰ina miest a
Loni slavili velk˘ úspûch zde v Torontu. obcí má v‰ak maximálny moÏn˘ poãet
Sbor, kter˘ má dnes má 350 ãlenÛ, je poslancov.
Niektoré obce a mestá majú poslancov
také zván na svûtové hudební festivaly a
dokonca viac, ako im umoÏÀuje zákon. V Îiari
v ãervenci 2004 se stal historicky prvním nad Hronom a Dolnom Kubíne naposledy
evropsk˘m hostitelem svûtového volili 25 poslancov, hoci patrili do kategórie s
festivalu chlapeck˘ch a muÏsk˘ch sborÛ rozpätím 13 aÏ 19 poslancov.
“World Festival of Singing for Men and
***
Boys”. âlenové Boni pueri úãinkují i jako
Bugár má vysvetliÈ,
sólisté v operních pﬁedstaveních.
ão robil v Budape‰ti
âesk˘ chlapeck˘ sbor Boni pueri - se Bratislava-sme-Zástupcovia vládnej koalície
sbormistry Pavlem Horákem a Jakubem súhlasia s názorom predsedu SNS Jána Slotu,
Martincem - je kulturním velvyslancem Ïe politici SMK chodia do Maìarska brojiÈ
sborové federace pﬁi Evropské unii proti Slovensku a súãasnej vláde. Podobne
“European Federation of Choirs of the ako on vyz˘vajú SMK, aby to vysvetlila.
Predstavitelia Smeru a HZDS sa tak pripojili
Union”.
k
Slotov˘m v˘rokom z tlaãovej konferencie
Nenechte si ujít tento kulturní záÏitek!
SNS minul˘ t˘ÏdeÀ. Slota povedal, Ïe sa
***

Klub Moravan
zve na

Moravsko-Slovácké hody,
které se konají
v Ukrajinském centru
65 Christie St., Toronto

hraje

CZECH EXPRESS
ze St. Louis
Veãeﬁe je v 18 hod.
Program zaãíná v 19 hod.
Tanec bude o 20. hod.
Obãerstvení, tombola
Vstupenky v pﬁedprodeji 20 dolarÛ
v Prague Fine Food Emperior
U dveﬁí 22 dolarÛ.

predseda SMK Béla Bugár po voºbách
domáhal v Budape‰ti pomoci proti súãasnej
vládnej koalícii a vyvíjal ãinnosÈ proti vlastnému
‰tátu.
Zástupcovia SMK povaÏujú takéto tvrdenia
za absurdné. Hovoria, Ïe vládna koalícia proti
nim pritvrdzuje rétoriku. Tá je podºa nich
totoÏná s obdobím Meãiarovej vlády z rokov
1994-1998. Podºa poslanca Gyulu Bárdosa
chodia poslanci SMK nielen do Maìarska,
ale majú dobré kontakty aj v in˘ch krajinách
Európskej únie. Pripomenul tieÏ, Ïe
men‰inové otázky nemôÏu byÈ iba vnútornou
záleÏitosÈou jednotliv˘ch ‰tátov
K Slotovej kritike Bugára sa medzi prv˘mi
pridal premiér Robert Fico. Podºa hovorkyne
Silvie Glendovej sa chystá poslaÈ Bugárovi
otvoren˘ list s v˘zvou, aby vysvetlil svoje
schôdzky s politikmi v Budape‰ti. Glendová
predpokladá, Ïe ‰éf Smeru po‰le list tento
t˘ÏdeÀ.
Isté v˘hrady k SMK vyjadrili aj zástupcovia
opozície. Poslanec za KDH Pavol Minárik
napríklad povedal, Ïe situáciu okolo
slovensko-maìarsk˘ch vzÈahov do istej miery
vyhrotila aj SMK, keì jej predstavitelia krátko
po voºbách hovorili o potrebe monitoringu
Slovenska.
“Som presvedãen˘ o tom, Ïe by to mal
vysvetºovaÈ, pretoÏe mám skutoãne dojem,
Ïe sa pán Bugár chodí radiÈ do cudzieho
‰tátu, ako sa má správaÈ,” povedal poslanec
za HZDS Ján Kovarãík. Politici z SMK podºa
neho cestujú do Maìarska “veºmi ãasto”, aj
keì sa to “nikomu nedá zakázaÈ”. “Ale aby
tam chodili nejako podnecovaÈ proti vlastnej
krajine, to sa mi zdá choré,” dodal.
“O t˘chto informáciách sa uÏ dlho hovorí na
verejnosti, takÏe si myslím, Ïe je to urãite tak,”
povedala o údajnom nahováraní maìarsk˘ch
politikov ºuìmi z SMK podpredsedníãka
poslaneckého klubu Smeru Renáta
Zmajkoviãová.
***
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kadeﬁnictví

Karin
Waldstein
3804 A Bloor St. W
(KﬁiÏovatka

Bloor

&

Kipling)

West Etobicoke, ON
M9B 6C2
Tel.:
416/233-6209

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

5,14 CDN $
3,91 CDN $
19,46 Kã
25,57 SK
1,14 CDN $
1,46 CDN $

Toronto Star - 16. 9. 2006

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

19,94 Kã
28,48 Kã
76,01 Kã
22,46 Kã

âNB- 20. 9. 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

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
28.9.2006 v 21:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
22.10.2006
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Topolánek se rozzuﬁil, Ïe mu
ministﬁi neﬁekli o tiskovce
Praha-právo-(gö)-Rozpálen do bûla byl
v Kolodûjích premiér Mirek Topolánek,
kdyÏ zjistil, Ïe se je‰tû v prÛbûhu jednání
kabinetu koná tisková konference a on o
tom neví.
„¤ekl jsem, Ïe bude aÏ po skonãení
vlády,“ rozãilenû volal ve foyeru vládního
zámku, zatímco s dílãí informací o
sestavování státního rozpoãtu informoval
novináﬁe vicepremiér Petr Neãas a ministr
financí Vlastimil Tlust˘.
Premiér dokonce otevﬁel dveﬁe do
místnosti, kde se konference odehrávala,
ale kdyÏ uvidûl, Ïe je v plném proudu,
rychle vycouval.
Podle informací Práva mluvil i o
personálních postizích tiskového oddûlení
Úﬁadu vlády. Dlouhou dobu totiÏ nikdo
nevûdûl, zda k setkání novináﬁÛ se ãleny
vlády vÛbec kolem 16. hodiny, na kdy
byla plánovaná konference, dojde.
„Nevíme, co bude, nemají zatím co ﬁíci,“
sdûlovali novináﬁÛm premiérovi nejbliÏ‰í
spolupracovníci s odkazem, Ïe k
hlasování o rozpoãtu má dojít aÏ o pÛl
osmé veãer.“
***

âechÛ se víc rodí, neÏ umírá
Praha-právo/Martin Kavka Zdenûk
Nevûlík-Poprvé od roku 1993 se v âesku

Internet

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
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narodilo více lidí, neÏ jich zemﬁelo. Uvedl
to âesk˘ statistick˘ ústav (âSÚ), podle
nûhoÏ v prvním pololetí ãinil pﬁirozen˘
pﬁírÛstek proti stejnému období loÀského
roku 700 osob. V âR nyní Ïije 10 268 607
obyvatel. Za pozitivním v˘sledkem v‰ak
není poãínající populaãní exploze, ale
spí‰e men‰í poãet zemﬁel˘ch. Zatímco
dûtí se proti loÀskému prvnímu pololetí
narodilo o témûﬁ tisícovku více, poãet
úmrtí poklesl o 4500.
Poãet obyvatel se celkovû zv˘‰il o 17
500, nejdÛleÏitûj‰í roli v tom uÏ del‰í
dobu hraje hlavnû migrace. Nejãastûji do
âeska pﬁicházejí Ukrajinci, kter˘ch v
prvním pololetí 2006 pﬁibylo okolo ‰esti
tisíc, Slováci (3,2 tisíce), Vietnamci (2,1
tisíce) a Rusové (0,8 tisíce).
V prvních ‰esti mûsících leto‰ního roku
se narodilo 52 200 dûtí, tedy o zhruba
tisíc více neÏ loni. PﬁírÛstek narozen˘ch
dûtí se ov‰em sníÏil. Mezi stejn˘mi
obdobími let 2004 a 2005 byl totiÏ
zaznamenán nárÛst o 2300 dûtí.
Podle statistikÛ se o pﬁírÛstek obyvatel
postaraly zejména Ïeny okolo tﬁicítky z
roãníkÛ 1975 aÏ 1978. „Tyto roãníky mûly
mít podle pÛvodních pﬁedpokladÛ dûti uÏ
v polovinû 90. let, ale tﬁeba kvÛli riziku
nezamûstnanosti ãi snaze budovat
kariéru svá rozhodnutí oddálily,“ ﬁekl
Právu demograf Daniel Seidenglanz z
Masarykovy univerzity v Brnû.
Pﬁíznivému trendu napomohly i mlad‰í
Ïeny narozené na pﬁelomu 70. a 80. let,
které jiÏ neodkládají narození dítûte tak
ãasto, jako tomu bylo dﬁíve. Podle
odborníkÛ v‰ak pozitivní bilance nebude
mít dlouhého trvání.
„V horizontu tﬁí let dojde ke kulminaci
poãtu Ïivû narozen˘ch a poãínaje rokem
2008 nebo 2009 budeme opût svûdky
poklesu hodnot tohoto ukazatele,“ uvedl
pro Právo demograf Tomá‰ Kuãera z
praÏské Univerzity Karlovy.
Podle nûj bude pokles nejprve mírn˘,
av‰ak po roce 2015 by mûl nabírat na
intenzitû a kolem roku 2025 by poãet
narozen˘ch dûtí za rok mûl dosahovat
hodnot kolem 85 tisíc, coÏ by bylo zhruba
o dvacet tisíc dûtí ménû, neÏ se oãekává
letos.
„V té dobû budou rodit Ïeny narozené
ve druhé polovinû 90. let a bezprostﬁednû
po roce 2000, pﬁiãemÏ tyto generace
jsou svou poãetní velikostí poloviãní ve
srovnání s generacemi Ïen narozen˘ch
okolo poloviny 70. let,“ doplnil Kuãera.
Ze statistick˘ch údajÛ je také patrné, Ïe
se jen pomalu zvy‰uje prÛmûrn˘ poãet
dûtí narozen˘ch jedné Ïenû. Zatímco v
roce 2005 to bylo 1,28, nyní se tato
hodnota jen mírnû zvedla nad 1,3 dítûte.
Statistici ve své zprávû také uvedli, Ïe
polovina manÏelství konãí rozvodem.
Stejnû tomu bylo i v pﬁedcházejících
letech. Za pololetí bylo rozvedeno 16 400
manÏelství. Trvá zároveÀ men‰í zájem o
sÀatky, poãet uzavﬁen˘ch manÏelství klesl
o 1400. S tím souvisí fakt, Ïe dûti se stále
ãastûji rodí nesezdan˘m párÛm. V prvních
‰esti mûsících leto‰ního roku to bylo 17
200 dûtí, tedy 32,9 procenta ze v‰ech
novû narozen˘ch. V prvním pololetí 2005
byl tento podíl 31,1 procenta.
Vedle toho stále klesá poãet umûl˘ch
pﬁeru‰ení tûhotenství, bylo jich provedeno
o 349 ménû neÏ v loÀském období.
Naopak o 443 vzrostl poãet samovoln˘ch
potratÛ, coÏ má vazbu na vy‰‰í poãet
tûhotenství i na odsouvání mateﬁství do
pozdûj‰ího vûku. Celkovû tak bylo potratÛ
o 76 více neÏ v prvním pololetí roku 2005.
I kojenecká úmrtnost zÛstala na nízké
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úrovni, od ledna do ãervna 2006 dosáhla Na mezinárodních leti‰tích v republice
3,3 promile. ÚroveÀ novorozenecké vyjma Ruzynû zatím zv˘‰ené kontroly
úmrtnosti (do 28 dnÛ od narození) byla zavedeny nebyly.
2,3 promile.
„Ostraha zpﬁísnûna nebyla, a to ani ze
strany leti‰tû, ani na pokyn státu,“ ﬁekl
***
Právu ﬁeditel brnûnského leti‰tû v
Policie zaãala kvÛli teroru
Tuﬁanech Tomá‰ Plaãek. Podobnû mluvili
kontrolovat lidi
i zástupci karlovarského leti‰tû nebo
Praha-právo/Jakub Troníãek-Obavy z leti‰tû v Mo‰novû.
teroristického útoku v metropoli âeska
***
patrnû neustupují. Naopak, ministr vnitra
Zamestnanci naãierno sú
Ivan Langer (ODS) vãera v podveãer
najmä na stavbách
novináﬁÛm oznámil, Ïe opût „byly
BRATISLAVA-SME/RICHARD
FILIPKOzpﬁísnûny kontroly na urãit˘ch místech“.
In‰pektori
práce
odhalia
kaÏd˘
mesiac
„Dojde ke zpﬁísnûní kontroly osob a
aspoÀ
stovku
nelegálne
zamestnan˘ch
vozidel na nûkter˘ch místech,“ uvedl
ºudí a rozdajú státisícové pokuty. Zatiaº
Langer bez dal‰ích podrobností.
Policejní prezident Vladislav Husák pak to v‰ak veºmi nepomáha - mnoÏstvo
doplnil, Ïe „policie nemûní rozsah opatﬁení zamestnávateºov naìalej zamestnáva
nûjak razantnû“. „Nyní se nebavíme o ºudí naãierno.
tom, Ïe bychom napﬁ. navy‰ovali poãty Koºko ºudí na Slovensku pracuje
nelegálne, v‰ak nikto presne nevie.
sil a prostﬁedkÛ,“ ﬁekl Právu Husák.
Vedení policie tak podle nûj spí‰e B˘val˘ ‰tátny tajomník ministerstva
upﬁesnilo nûkteré kroky, které mají práce Miroslav Beblav˘ odhaduje, Ïe
policisté provádût. DÛkladnûj‰í kontrola poãet ãiernych zamestnancov sa dá rátaÈ
má probíhat hlavnû u aut nebo lidí, kteﬁí na desiatky tisíc.
se budou pohybovat v blízkosti Hoci Beblav˘ dáta o práci naãierno
nepovaÏuje za veºmi spoºahlivé, dá sa z
stﬁeÏen˘ch objektÛ.
Pﬁísnûj‰í reÏim i nadále nemá nich vyãítaÈ, Ïe najviac ãiernych
nepﬁesáhnout hranice hlavního mûsta. pracovníkov je v stavebníctve a
Husák také vyzval jednotlivé krajské re‰tauráciách.
policejní správy, aby se do akce zapojily “Stavebné firmy si nemusia zháÀaÈ ºudí
spí‰e v pﬁípadech informaãní podpory. na práce naãierno. Hlásia sa sami, kaÏd˘
Husák jen pár hodin pﬁedtím uvedl, Ïe deÀ niekto príde, Ïe chce robotu. ·éf mu
policie zatím od zpravodajcÛ nemá Ïádné povie, Ïe môÏe pracovaÈ, ale naãierno,”
informace, na jejichÏ základû by se hovorí muÏ, ktor˘ má s ãiernou prácou
musela opatﬁení buì zpﬁísnit, nebo skúsenosti.
naopak uvolnit. „Budou tak trvat je‰tû “Stavbyvedúci mávajú zmluvy odloÏené
nûkolik dnÛ, moÏná i t˘dnÛ. Informace o v zásuvke. Keì niekoho prijmú, zmluvu
rizicích se v‰ak zatím nezmûnily,“ doplnil podpí‰e, ale kópiu nedostane. Ak nepríde
Husák. PraÏsk˘ primátor Pavel Bém kontrola, ‰éf zmluvu roztrhá.”
(ODS) odhadl, Ïe posílená bezpeãnostní Ak kontrola príde, podnikateº riskuje
opatﬁení v Praze potrvají nejménû t˘den. pokutu, Ïe neprihlásil zamestnanca do
„Dûláme stále maximum pro to, sociálnej a zdravotnej poisÈovne, ale
abychom pÛvodní informace zpﬁesnili, môÏe sa vyhováraÈ, Ïe to nestihol.
ale víc v tuto chvíli nemÛÏeme ﬁíct,“ uvedl “Robia to tak aj väã‰ie firmy, nielen
vãera mluvãí Bezpeãnostní informaãní malé,” hovorí.
sluÏby (BIS) Jan ·ubrt. V nedûli pﬁitom MuÏ hovorí, Ïe ãierni zamestnanci
pﬁipustil, Ïe dílãí úspûchy uÏ ãe‰tí dostávajú na stavbách aj sto korún na
zpravodajci v tomto smûru zaznamenali. hodinu.
Stále tak není jasné, kdo je pÛvodcem “BeÏne a radi zamestnávajú naãierno
Rómov, lebo robia za poloviãnú sumu.
teroristick˘ch hrozeb.
O ukonãení masivních opatﬁení nechtûl Podºa mojich skúseností najviac
Husák pﬁíli‰ spekulovat. Hlídky na ulicích zamestnávajú naãierno na sadrokartóny,
podle nûho pÛsobí preventivnû a mohou tesárov, stolárov, pomocníkov,” hovorí
pﬁípadné pachatele odradit. Proto muÏ, ktor˘ má s ãiernou prácou
povaÏuje za vhodnûj‰í policisty stahovat skúsenosti.
postupnû. „I poté zÛstanou v platnosti ·éf odborového zväzu Stavba Miroslav
neviditelná opatﬁení, která se t˘kají Barãík tvrdí, Ïe naãierno zamestnávajú
pﬁedev‰ím spolupráce se zpravodajsk˘mi najmä na stavbách, kde sú dvaja-traja
subdodávatelia
sluÏbami,“ sdûlil policejní prezident.
Bublan vãera poznamenal, Ïe “Firma dostane nejakú zákazku, ale
rozhodnutí o odvolání masivních vyberie si za subdodávateºa Ïivnostníka,
bezpeãnostních opatﬁení bude velmi ktor˘ to urobí. Ten si potom napríklad na
sloÏité, pokud se zpravodajsk˘m sluÏbám kopáãske práce zoÏenie Rómov,
nepodaﬁí alespoÀ pﬁibliÏnû identifikovat Ukrajincov alebo in˘ch. Naãierno. Nikde
ich neeviduje. Vypláca ich denne alebo
nepﬁítele.
keì dostanú za úlohu vykopaÈ napríklad
Opatﬁení na hranicích
Policie v Praze zatím nehlásí Ïádné stometrov˘ rigol, potom im zaplatia,”
mimoﬁádné události. V ulicích stále hlídkují hovorí Barãík.
Podºa neho sa to deje na celom
stovky policistÛ.
Slovensku.
So zamestnávaním naãierno
Jinde v krajích pﬁesnûj‰í informace
sa
nestretáva
napríklad vo firmách, ktoré
poskytli mluvãí Cizinecké a pohraniãní
stavajú
diaºnice,
alebo na in˘ch stavbách
policie. „Na hraniãních pﬁechodech je
zo
‰tátnych
zdrojov.
“Tam musia byÈ
provádûno vytipovávání a kontrola tzv.
povinne
robotníci
oznaãení
logom firmy
zájmov˘ch osob a automobilÛ, zejména
na
montérkach,
aby
bolo
jasné, pre
vozidel do 3,5 tuny, vãetnû typÛ dodávek,
ktorého
dodávateºa
pracujú,”
hovorí
pick-up,“ ﬁekla Právu napﬁ. mluvãí Ivana
Barãík.
JeÏková z Hradce Králové. „Policisté se
zvlá‰È zamûﬁují na kontrolu pﬁevozu Myslí si, Ïe in‰pektoráty práce majú
zbraní a stﬁeliva. DÛkladnû kontrolují také málo in‰pektorov, ktorí by dokázali
totoÏnost osob. Jsou vyuÏívání psi, odhaºovaÈ ãiernu prácu vo veºkom. “A
vycviãení k vyhledávání v˘bu‰nin,“ ﬁekla beÏne sa stáva, Ïe keì máme podozrenie
na nelegálnu prácu a ideme sa na to
mluvãí z Ostravy Daniela Vlãková.

Press

October 12, 2006
pozrieÈ, zamestnávateº akosi dostane
informáciu a tí ºudia sa stratia. Stáva sa
to hlavne vtedy, keì je pracovn˘ úraz.”
Viceprezident
Konfederácie
odborov˘ch zväzov Vladimír Moj‰ hovorí,
Ïe naãierno zamestnávajú väã‰inou na
pomocné práce.
“Sami zamestnávatelia prezentovali, Ïe
pokiaº sa nezlep‰ia podmienky, tlaãí ich
to k zamestnávaniu naãierno. LenÏe
nemáme Ïiadne odhady o poãtoch.
Zaoberali sme sa t˘m, ale k serióznemu
ãíslu sme sa nedostali,” hovorí Moj‰.
***
27.9.2006

Hrozba terorismu:
mafián promluvil
Praha, Kosovo - mfd/TEODOR
MARJANOVIâ, J. Kmenta a J. Pokorn˘ MF DNES mluvila s muÏem, kter˘ je
stopou k praÏskému poplachu-B˘val˘
drogov˘ boss Princ Dobro‰i, kter˘ by
mohl b˘t spojovacím ãlánkem mezi
zat˘káním islámsk˘ch radikálÛ v Norsku
a protiteroristick˘m poplachem v Praze,
promluvil. V rozhovoru s MF DNES
pﬁiznal, Ïe se s jedním ze zatãen˘ch znal
a nedávno se s ním setkal.
I kdyÏ to norské ani ãeské bezpeãnostní
úﬁady nechtûjí potvrdit, pﬁíãinou poplachu
mohlo b˘t podezﬁení, Ïe Pákistánec s
norsk˘m pasem Arfan Qadeer Bhatti
pﬁipravuje v Praze útok. Kosovsk˘
Albánec Dobro‰i pﬁitom znal dobﬁe nejen
jeho, ale i ãeské hlavní mûsto. Bhatti byl
minul˘ t˘den zatãen v Norsku se tﬁemi
dal‰ími muÏi. Stalo se to poté, co je
policie zaãala podezﬁívat, Ïe spáchali
útok na synagogu v Oslu.
Po Dobro‰im, kter˘ Ïil nûkolik let v Praze
a podle policistÛ byl drogov˘m bossem,
je nyní v Evropû velká sháÀka.
MF DNES se ho podaﬁilo telefonicky
zastihnout v jeho domû v kosovském
mûstû Peja. Dobro‰i pﬁipustil, Ïe Bhattiho
dobﬁe zná. „Seznámili jsme se pﬁed pár
lety ve vûznici Ringerike v Norsku,“ ﬁekl.
Odmítl v‰ak, Ïe by Bhatti po nûm chtûl
peníze nebo Ïe by spolu plánovali násilné
akce.
Bhatti je‰tû letos v létû nav‰tívil
Dobro‰iho v Kosovu. „Bavili jsme se jen
o sportu a o na‰ich rodinách,“ ﬁekl
Dobro‰i.
Norové zatkli Bhattiho minul˘ t˘den.
Podezﬁívají ho, Ïe s komplici vystﬁelil
nûkolik ran ze samopalu na synagogu v
Oslu.
Policie,
která
skupinu
odposlouchávala, oznámila, Ïe Bhatti
plánoval také pumové útoky na izraelskou
a americkou ambasádu v Oslu.
âeská vláda ani tajné sluÏby stále
nechtûjí ﬁíct, co zpÛsobilo, Ïe vyhlásily
„stav ohroÏení“. Ministr vnitra Ivan Langer
vãera odmítl odpovûdût na otázku, zda
Princ Dobro‰i souvisí s teroristickou
hrozbou. „Tohle nemohu komentovat.
Díky za pochopení,“ ﬁekl. Dobro‰i by mohl
mít dÛvod mstít se âesku. V Praze byl v
roce 1999 zatãen a policisté ho pak vydali
do Norska.
Princ Dobro‰i je Kosovsk˘ Albánec, jenÏ
byl v kontaktu s muÏi, kteﬁí jsou v Norsku
podezﬁelí z terorismu. Je mu 42 let a byl
dlouho povaÏován za drogového ‰éfa
pro stﬁední a severní Evropu. V roce
1996 utekl z norského vûzení, nechal si
zmûnit tváﬁ plastickou operací a tajnû Ïil
v Praze.
***

Je záﬁí, kvetou tﬁe‰nû
Praha - mfd (zek)-Teploty jsou o pût
stupÀÛ vy‰‰í, neÏ je obvyklé, a pﬁírodu to
mate. Na nûkter˘ch místech zaãaly

dokonce rozkvétat ka‰tany, jablonû,
tﬁe‰nû a rododendrony.
„Tím, jak se v srpnu ochladilo, jako by
byl podzim. A teì se zase oteplilo, takÏe
se stromy ,chovají‘, jako by bylo jaro,“
vysvûtluje vedoucí zahradnictví v Dobﬁí‰i
Zuzana ·krovanová.
„Ka‰tany kvetou hlavnû proto, Ïe jsou
oslabené z toho, Ïe je napadla klínûnka
jírovcová, takÏe jim brzy opadaly listy,“
dodává zahradnice. Fakt, Ïe na podzim
zaãínají kvést stromy a keﬁe, dûlá
zahradníkÛm a pûstitelÛm starosti.
„Stromy a keﬁe, které teì vykvetou, jsou
slab‰í. Pupeny pﬁipravené na pﬁí‰tí rok
odkvetou uÏ teì a za rok jich bude ménû.
Tím pádem bude také ménû plodÛ,“
vysvûtluje ·krovanová.
Radost mohou mít pûstitelé ﬁepy. UÏ
na‰i pﬁedkové totiÏ vûdûli, Ïe kdyÏ „svat˘
Václav v slunci záﬁí, sklizeÀ ﬁípy se vydaﬁí“.
Souãasné poãasí tû‰í také vinaﬁe. „Letos
je podzim opravdu perfektní. Vína bude
sice ménû, zato bude velmi kvalitní,“
pochvaluje si Martin Puãek z ãeského
svazu vinaﬁÛ. Ne v‰ichni pûstitelé jsou
v‰ak z poãasí nad‰ení.
Nûkteré jihomoravské obce stejnû jako
tﬁeba Poohﬁí trápí sucho, protoÏe vody je
v místû, kam sahají koﬁeny rostlin, málo.
Koncem pﬁí‰tího t˘dne pﬁijde ochlazení
a dé‰È. Tato prognóza v‰ak vychází z
dlouhodobé pﬁedpovûdi, u níÏ je zhruba
pûta‰edesátiprocentní moÏnost, Ïe se
vyplní.
***

Na Lond˘n vraj mohli útoãiÈ
na‰e lietadlá
BRATISLAVA - sme/(bo, knm)Pakistansk˘ prezident Parvíz Mu‰arráf
vo svojej knihe spomienok nazvanej V
palebnej línii napísal, Ïe na Lond˘n malo
zaútoãiÈ
lietadlo
unesené
z
v˘chodoeurópskej krajiny. Do úvahy
pripadalo aj Slovensko.
Chálid ·ejk Muhammad, jeden z
hlavn˘ch plánovaãov teroristickej siete
al-Káida, zvaÏoval útok v roku 2002.
Útok na lond˘nske letisko Heathrow a
finanãné centrum britskej metropoly sa
na‰Èastie neuskutoãnil.

satellite

Pakistanské tajné sluÏby Chálida ·ejka
Muhammada v marci 2003 zatkli.
Ten potom podºa Mu‰arráfa vypovedal,
Ïe na útoky plánovali pouÏiÈ letiská a
lietadlá âeskej republiky, Slovenska,
Chorvátska, Poºska, Rumunska ãi Malty,
“keìÏe bezpeãnostné opatrenia na ich
letiskách a v lietadlách boli nedbalé”.
Bratislava sa v‰ak v roku 2002 na
podobn˘ zámer teroristov príli‰ nehodila.
Z Bratislavy do Lond˘na vtedy pravidelne
nelietala Ïiadna letecká spoloãnosÈ.
Podºa Vladimíra Mitra, vtedaj‰ieho ‰éfa
Slovenskej informaãnej sluÏby,
spravodajské sluÏby dostali informácie o
ohrození strednej Európy, boli v‰ak len
v‰eobecné.
***

Milionárska daÀ
poslancov obíde
BRATISLAVA - Na poslancov Národnej
rady sa zatiaº nebude vzÈahovaÈ takzvaná
milionárska daÀ. Ministerstvo financií totiÏ
upustilo od úmyslu zdaÀovaÈ pau‰álne
náhrady,
ktoré
‰tát
poskytuje
zákonodarcom k ich platu. Hrub˘ plat
poslanca predstavuje 51 800 korún, ale s
pau‰álnymi náhradami to môÏe byÈ aÏ 93
420 korún.
“Rozhodli sme tak preto, lebo chceme
zdaÀovanie pau‰álnych náhrad roz‰íriÈ aj
na sudcov, prokurátorov, vedúcich
sluÏobn˘ch úradov ãi ‰tátnych tajomníkov,”
povedal hovorca rezortu Miroslav ·mál.
Podºa jeho slov chce ministerstvo novelu
zákona pripraviÈ, ale aÏ zaãiatkom
budúceho roka.
Premiér Robert Fico koncom júla v
pripomienkach k návrhu programového
vyhlásenia vlády napísal, Ïe by mal plat
poslanca do milionárskej dane “patriÈ
automaticky”.
V súãasnosti plat poslanca predstavuje
trojnásobok priemernej mzdy v roku 2005.
Na budúci rok to bude viac. Napriek tomu
sa poslanci nedostanú medzi t˘ch, ktorí
budú platiÈ vy‰‰ie dane.
Ministerstvo financií totiÏ navrhuje, aby
suma, ktorú si daÀovníci môÏu odpoãítaÈ
od daÀového základu, postupne zaãala
klesaÈ aÏ od hrubého mesaãného zárobku
viac ako 56-tisíc korún.
***
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Pﬁíznivci ultrapravice se stﬁetli
s anarchisty v Kladnû
Kladno-idnes/jum, nel-U pﬁíleÏitosti Dne ãeské
státnosti pro‰el Kladnem prÛvod asi dvou set
nacionalistÛ z organizace Vlastenecká fronta.
Pﬁes policejní dohled se její pﬁíznivci dostali
do potyãky s anarchisty. Tﬁi lidi policie zadrÏela.
PrÛvod asi 200 pravicov˘ch extremistÛ se
vydal na pochod na námûstí Starosty Pavla.
Jejich pohyb monitorovala policie. Akce
probíhala v klidu, ke konfliktu do‰lo aÏ po jejím
oficiálním skonãení.
Na pû‰í zónû se do stﬁetu dostala dvacítka
anarchistÛ s pﬁibliÏnû stejn˘m poãtem
pﬁíznivcÛ Vlastenecké fronty. Policisté ale od
sebe skupiny oddûlili dﬁív neÏ do‰lo ke rvaãce.
Vzduchem ale prolétlo nûkolik pln˘ch petlahví
a spr‰ky nadávek spadly na obû strany.
Kladenská policie tﬁi úãastníky zadrÏela. “Z
trestného ãinu v˘trÏnictví byli obvinûni dva
pravicoví radikálové a jeden anarchista,” ﬁekla
MF DNES policejní mluvãí Jana Dûtská. Stﬁetu
mezi znesváﬁen˘mi skupinami bránilo 200
policistÛ vãetnû tûÏkoodûncÛ a 50 mûstsk˘ch
stráÏníkÛ.
***

Pod svat˘m Václavem
vyvrcholil Den ãeské státnosti
Starí Boleslav-idnes/Dopoledne slouÏil
kardinál Miroslav Vlk s dal‰ími ãesk˘mi a
moravsk˘mi biskupy a desítkami knûÏí
svatováclavskou m‰i ve Staré Boleslavi. Mezi
úãastníky slavnostní ﬁímskokatolické
bohosluÏby byl premiér Mirek Topolánek.
“âesko, nezapomeÀ, Ïe jsi vybudované na
kﬁesÈansk˘ch základech,” ﬁekl v promluvû
biskup Franti‰ek Lobkowicz.
Premiér Topolánek se poté se‰el s kardinálem
Miloslavem Vlkem, aby spoleãnû jednali o
vztazích státu a katolické církve. K té se hlasí
asi tﬁetina ãeské populace.
“Tohle bylo na‰e první setkání,” ﬁekl po
skonãení schÛzky kardinál Miroslav Vlk.
“Otázky, které jsou mezi církví a státem
‰estnáct let nedoﬁe‰ené, tak ty se snaÏí nov˘
premiér a nová vláda uchopit a pﬁinést
konkrétnûj‰í ﬁe‰ení.”
Za “trvalku” oznaãil Vlk církevní zákon, o
vztahu církví a náboÏensk˘ch spoleãností ke
státu. Vláda si podle nûj dobﬁe uvûdomuje, Ïe
je tﬁeba tuto otázku doﬁe‰it. “¤ekl bych, Ïe na
to máme nikoliv totoÏné, ale blízké názory,”
dodal kardinál.
***
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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.
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mohli
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lokalituabychom
abychom
mohli
nabídnout
kvalitnûj‰í
sluÏby!
nabídnout kvalitnňejší služuby
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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
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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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Nov˘ majitel Denison Mines
V polovici záﬁí (19.záﬁí) torontsk˘ tisk pﬁinesl
zprávu o prodeji Denison Mines Inc .
vancouverské spoleãnosti International
Uranium Corp. za 511 milionÛ dolarÛ. Jde v
podstatû o slouãení tûchto dvou spoleãností
v˘mûnou akcií: International Uranium nabídla
2.88 sv˘ch akcií za kaÏdou akcii Denison
Mines. Slouãená spoleãnost ponese jméno
Denison Mines Ltd.
Nás víc zajímají zaãátky Denison Mines,
komerãního dítûte Stephen (·tefana)
Romana, jedné z nejbarvitûj‰ích postav
kanadského prÛmyslu. M˘m pramenem je
fascinující kniha Paul McKaye The Roman
Empire, vydaná nakladatelstvím Key Porter
Books Limited v roce 1990.
·tefan Boleslav Roman pﬁibyl do Kanady se
sv˘m bratrem Jurajem, ‰vagrovou Marií a
synovcem Tonym v ãervnu 1937. Bylo mu
‰estnáct let. Pﬁivezli s sebou 2500 dolarÛ, z
nichÏ vût‰inu utratili na zakoupení malé farmy
poblíÏ Port Perry. ·tefan si vydûlával v‰elijak
(jedním z jeho prvních zamûstnání bylo v
kanceláﬁi Karla Buzka, v té dobû zástupce
ãeskoslovenského konzula v Torontu a pozdûji
jednoho z nejv˘znamnûj‰ích krajansk˘ch
pracovníkÛ. VydrÏel jen první t˘den a ani si
nepﬁi‰el pro v˘platu. Celkem pochopitelnû:
kanceláﬁská práce mu zﬁejmû nesedûla,
nepsal na stroji a neumûl anglicky). Ale
rozhodnû byl pracovit˘: sklízel rajãata,
pracoval pro souseda, kter˘ mu za to pÛjãil
konû, jako dûlník na montáÏní lince v Oshawû,
kde jeho pﬁedákem byl John Puhky, bral
kurzy v angliãtinû, obchodu a v právu. A
peníze, které vydûlal, investoval v
grejcarov˘ch akciích na burze. Zaãátek nebyl
slibn˘: prvních 2000 dolarÛ ztratil. Potom (v
lednu 1946) se sv˘m b˘val˘m pﬁedákem
Puhkym a dal‰ími investory (vãetnû Johny
Gardona, bratra jeho Ïeny Betty) vytvoﬁili
Concord Mining Syndicate, dali dohromady
20 000 dolarÛ a vyznaãili dva první pozemky
pro prÛzkum. Jeden z nich, v severním Ontariu
byl objeven˘ Joe Burkem, kter˘ pod
vyvrácen˘m stromem na‰el kus rudy bl˘skající
zlatem. Nález prodali spoleãnosti Dome
Mines. KaÏd˘ ãlen syndikátu dostal 15 000
dolarÛ. O nûkolik dní pozdûji jeden z nejlep‰ích
kanadsk˘ch geologÛ nav‰tívil Romana s
nabídkou 500 000 dolarÛ.
Concord zmûnil jméno ãtyﬁikrát v pûti letech,
bûhem nichÏ majetek syndikátu vzrostl na
$750,000. NeÏ-li vyneseme pﬁíli‰ tvrd˘ soud
nad Romanov˘mi metodami, musíme si
pﬁipomenout, Ïe ãtyﬁicátá a je‰tû pozdûj‰í
desetiletí byla bukan˘rská léta (nebo chcete-

li, divok˘ západ) na severoamerick˘ch
burzách. Ve Spojen˘ch státech teprve
nedávno zneuÏívání informací, které nejsou
pﬁístupny ‰iroké veﬁejnosti (insider trading),
je trestním ãinem, jak se v posledních dvou
tﬁech letech pﬁesvûdãili napﬁíklad Martha
Stewart, Bernard Ebbers z WorldCom a
Andrew Fastow z Enron Corp.
Ale to byla pouze uãÀovská léta, která
Romana pﬁipravila na daleko divoãej‰í v˘boje
v arénû, která aÏ do roku 1960 byla ovládána
bohat˘mi bûlochy, hlavnû anglosaského
pÛvodu. První, kdo tuto jednolitost naru‰il, byl
Joe Hirschhorn, v˘chodoevropsk˘ Îid, kter˘
vyrÛstal bez rodiãÛ (a bez penûz) na
newyorksk˘ch ulicích a pﬁesto spekulacemi
nahromadil pﬁed sv˘m osmnáct˘m rokem ãtyﬁi
miliony dolarÛ. Své akcie prodal pﬁed krachem
newyorkské burzy v roce 1929. Do Kanady
pﬁi‰el v roce 1933 a hned hodil Kanadû rukavici
v ãasopise Northern Miner: Kanado, TvÛj ãas
pﬁi‰el. Svût je u tv˘ch nohou a prosí, abys
vydala bohatství nahromadûné v Matce
Zemi... Po Hirschhornovi pﬁi‰li desítky dal‰ích
bukan˘rÛ, snících o rychlém zbohatnutí, mezi
nimi (a nejschopnûj‰í z nich) ·tefan Roman,
slovensk˘ nacionalista, obdivovatel Tisova
reÏimu… Hirschhorn a Roman, oba
nespokojeni sv˘ni drobn˘mi postavami
(Roman dal ve své kanceláﬁi zkrátit nohy u
Ïidlí pro náv‰tûvníky a sám sedûl za sv˘m
masivním vídeÀsk˘m stolem na vyv˘‰ené
platformû) a oba obdaﬁeni temperamentem
kohoutÛ, byli pﬁedurãeni utkat se v
pamûtihodném souboji... Souboj zaãal uÏ v
roce 1946, kdy Roman, tehdy je‰tû celkem
neznám˘ imigrant, pﬁi‰el k Hirschhornovi s
Ïádostí o peníze na investici. Hirshhorn
Romana chvíli poslouchal a pak ho netrpûlivû
odbyl: “Nepl˘tvejte m˘m ãasem.” Roman to
nikdy nezapomnûl. O tﬁi roky pozdûji, v létû
1949 nûmeck˘ imigrant Karl Gunterman
pﬁemluvil majitele místního hotelu, Aime
Bretona, aby mu koupil GeigrÛv poãítaã a
nabídl mu poloviãní vlastnictví v‰ech
uranov˘ch loÏisek, které objeví. Pﬁi náv‰tûvû
kanceláﬁe v Sault Ste. Marie Guterman pﬁejel
Geigrov˘m poãítaãem plechovou krabiãku na
cigaretov˘ popel a ozval se zvuk, naznaãující
pﬁítomnost uranu. Na dnû krabiãky byl ãern˘
úlomek uranové rudy s pﬁívûskem s jedním
sotva ãiteln˘m slovem. Mohlo to b˘t buìto
Lang nebo Long. Nikdo nemûl ponûtí, co
slovo znamenalo. AÏ Guterman si vzpomnûl,
Ïe asi 100 kilometrÛ od Sault Ste. Marie, na
severní stranû jezera Huron, divoká oblast,
plná jezer, se jmenovala Long Township.
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Joubin vyznaãil nûkolik oblastí, kaÏdá v
rozsahu 40 akrÛ a nabídl svá práva
Hirschhornovi. Spolu utvoﬁili Peach Uranium
Syndicate a zaãali tajnû vrtat. V padesáti z
padesáti ‰esti vrtÛ na‰li uran. V ãervnu 1953
se do oblasti tajnû vypravilo 80 prospektorÛ,
geologÛ, právníkÛ, kuchaﬁÛ a v‰ichni
kolikovali. V‰echny nároky musily b˘t
zaznamenány v pﬁíslu‰né vládní kanceláﬁi
bûhem 31 dní. V‰ichni úãastníci nezvyklé
brigády se zavázali naprostím mlãením. 11.
ãervence 1953 vyrazili z lesÛ a rozletûli se do
registraãních kanceláﬁí. Bûhem jednoho dne
registrovali 1400 nárokÛ, kryjících 56 000
akrÛ algomské divoãiny.
Úãastníci brigády drÏeli slib mlãení. AÏ na
jednoho. InÏen˘r, jménem Art Stollery, kter˘
obãas pracoval s Joubinem, se dozvûdûl od
prodavaãe aut jménem McVitte, Ïe Joubin
znovu pracuje v algomské oblasti. McVitte
zaplatil Stollerymu cestu letadlem do oblasti,
kde Guterman na‰el uranium. Stollery spolu
s jin˘m spekulantem, Fred Jowsem se
ubytovali v kabinû blízko místního hotelu a
ãekali, aÏ se objeví Joubin. Joubina nevidûli,
ale za to si v‰imli, Ïe letadlo, vlastnûné Carl
Mattainim, bylo poﬁád v provozu. Vypravili se
k Mattainimu s lahví whisky. Whisky
zapracovala. K veãeru Mattaini prozradil, Ïe
ráno odvezl plné letadlo vzorkÛ od skupiny,
pracující u jezera Quirke.
Pﬁí‰tí den tam pﬁistáli Stollery, Jowse a jejich
pracovní skupina. PÛl hodiny po svém pﬁíletu
Stollery narazil na Joubinovu skupinu, jejímuÏ
pﬁedákovi jen tak mimochodem (a nepravdivû)
oznámil, Ïe uÏ vykolíkoval velikou oblast na
jedné stranû. Joubinova skupina jeho tvrzení
nakonec pﬁijala a dovolila mu pokraãovat.
Stollery pádloval k men‰ím ostrovÛm v Quirke
jezeru a rozsáhlou oblast vykolíkoval, vãetnû
velké ãásti jezera a tím i nárok na minerály
pod vodou. TotéÏ udûlal Fred Jowsey.
Dohromady vyznaãili 80 oblastí v rozsahu
3500 akrÛ. 2000 stop pod jejich kolíky se
nalézala nejbohat‰í uranová Ïíla v celé oblasti.
Stollery hledal kupce, ale v‰ichni soudili, Ïe
Hirschhorn obsadil nejlep‰í území, zatímco
Stolleryho pozemky byly vût‰inou pod vodou
a Stollery sám nemûl nejlep‰í reputaci.
Nakonec pﬁi‰el k Romanovi. Roman nemûl
zájem, ale nakonec koupil 900,000 akcií v
spoleãnosti North Denison, za které zaplatil
8.5 centÛ za akcii. Potom svolal schÛzi
ﬁeditelské rady a stal se presidentem.
Po dal‰ích transakcích koupil od Stolleryho a
jeho partnera, James Kenmaye, jejich nároky
a vyplatil kaÏdému 30 000 dolarÛ a dal

662 Queen St. West, Toronto, M6J 1E5
email: nitratravel@gmail.com

Czech Airlines
Praha-Brno-Ostrava-Bratislava-Kosice and beyond...
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from $669.00
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- $276.00
- $276.00
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from $696.00 + tax $150.00
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Strollerymu, Jowseyovi a Kenmayovi 500
000 akcií. Také se postaral o sebe. Ve svém
jménû koupil 40 nárokÛ a ve jménu své
spoleãnosti Romandale Farms Ltd. dal‰ích
43 a provedl rekonstrukci North Denison: se
sv˘mi star˘mi pﬁáteli, John Puhkym, Johnem
Gardonem a dva advokáty z Concord
Syndicate získal kontrolu spoleãnosti. Dále
byl spor s Joubinovou (vlastnû
Hirschhornovou) skupinou o vlastnictví urãité
oblasti. Joubin navrhl rozdûlit oblast na dvû
ãásti a nabídl Romanovi lep‰í polovinu v
oãekávání, Ïe Roman bude podezírat podfuk
a vybere si tu druhou. Mûl pravdu.
Na podzim 1954 vrt na Romanovû pozemku
se zdál neúspû‰n˘ a Roman hodil na trh velk˘
blok akcií. Ale hned nato dal‰í vrt narazil na
hlavní Ïílu a cena letûla nahoru. Joubin se o
tom dozvûdûl dﬁíve neÏ Roman a skoupil
v‰echny akcie, které byly na prodej. Roman
byl nakonec donucen kupovat akcie, které
hodil na trh, za trojnásobnou cenu. Brzy na to
do‰lo k závûreãnému souboji mezi Romanem
a Hirschhornem, kterého Joubin pﬁesvûdãil,
aby koupil kontrolu Consolidated Denison.
Roman vlastnil pﬁedkupní právo na jeden
milion akcií za $1.25 za akcii. Hirschhorn
Romanovi nabídl $1. Roman trval na $1.25.
Hirschhorn trval na svém a tehdy do‰lo k této
v˘mûnû mezi dvûma star˘mi rivaly:
Hirschhorn: „Jste koÀskou zadnicí!” (‘horse’s
ass’]. Roman:„Jsem sedlák a to je poklona,“ k
prodeji nedo‰lo. Skonãili velmi rozdílnû.
Hirschhorn prodal své doly a nashromáÏdil
6000 obrazÛ, soch a umûleck˘ch pﬁedmûtÛ a
daroval je veﬁejnosti jako Joseph H.
Hirschhorn Museum and Sculpture Garden
ve Washingtonu. Roman vybudoval mocnou
spoleãnost, která prakticky diktovala svûtovou
cenu uranu. Mezi ãleny ﬁeditelské rady jeho
spoleãnosti nacházíme dva premiéry provincie
Ontario, ministra zahraniãí v liberální vládû a
nûkolik senátorÛ. Ministersk˘ pﬁedseda Brian
Mulroney strávil dovolenou v Romanovû vile
v Karibském moﬁi. B˘val˘ americk˘ president
Richard Nixon byl v ‰edesát˘ch letech
Romanov˘m americk˘m právním zástupcem.
Na svém markhamském 1200 akrovém
panství vybudoval katedrálu (repliku kostela
na Slovensku), jejíÏ základní kámen posvûtil
papeÏ Jan Pavel II. v jejíÏ kryptû jsou uloÏeny
jeho ostatky. Podporoval kostely, nemocnice
a semináﬁe. Nerad platil danû a soudil se s
federální vládou pﬁibliÏnû o deset milonÛ dolarÛ
nezaplacen˘ch daní. Odvolával se aÏ k
nejvy‰‰ímu kanadskému soudu a - prohrál.
Aãkoliv byl stoupencem Hlinkovy strany a
ochráncem pﬁedstavitelÛ Tisova reÏimu, on i
Kanadská Slovenská Liga odsoudila Hitlera a
Roman sám se pﬁihlásil do kanadské armády.
SlouÏil jen nûkolik mûsícÛ. Není docela jasno,
proã pﬁedãasnû sluÏbu ukonãil. Napsal:
„KaÏd˘ je poslán na tuto zem, aby vykonal
nûjak˘ boÏí úkol. MÛj je spasit mou vlastní
du‰i.“Doufám, Ïe se mu to podaﬁilo.
Sám jsem se ·tefanem Romanem mûl dva
nebo tﬁi nepﬁímé kontakty. Nûkdy v
sedmdesát˘ch ãi zaãátkem osmdesát˘ch let
se nûkteﬁí ãe‰tí politicky zamûﬁení lidé rozhodli
sejít se s Romanem a pokusit se o nûjakou
spolupráci a pozvali také mne. Odpovûdûl
jsem, Ïe pﬁijdu, ale jedinû tehdy, kdyÏ mne
pan Roman pozve osobnû. Nepozval. Já
ne‰el.... Pozdûji, kdyÏ jeho pﬁítel a mentor,
Jozef Kirschbaum, na Jiﬁího Corna, Jiﬁího
HlubÛãka, Josefa Kuﬁila a mne podal Ïalobu,
Roman hrozil advokátní kanceláﬁi, jíÏ jsem byl
ãlenem, Ïe kanceláﬁi odejme v‰echnu práci
pro jeho spoleãnost, jestliÏe mne nepﬁinutí,
abych se Kirschbaumovi omluvil anebo mne
nepropustí. Po deset rokÛ se mi o tom nikdo
ve firmû vÛbec nezmínil. Ani o odpovûdi,
kterou Romanovi dali. Tím si na pana Romana
nechci stûÏovat. Ani nehodlám b˘t mezi jeho
Ïalobci. Nevím totiÏ, za co vlastnû v Ïivotû
mÛÏeme a jak˘ kﬁíÏ neseme, kter˘ jiní nevidí.
Nemyslím, Ïe navzdory svému obrovskému
bohatství, které mu dovolovalo Ïít v císaﬁském
pﬁepychu a vymáhat pro sebe pﬁízeÀ mocn˘ch,
Roman byl ‰Èastn˘ ãlovûk. Byl - alespoÀ pro
mne - fascinující postava.
Josef âermák
(Redakãnû zkráceno)
***
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Plánování Ïivotního stylu v dÛchodu

Nohy-Dobré zprávy

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

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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CALL US FOR THE BEST PRICES
TO THE OTHER DESTINATIONS
Zavolejte

si

o

podrobnosti

o

cenách

a

jednotliv˘ch

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

STAVEBNÍ PROJEKTY
V âESKÉ REPUBLICE
A NA SLOVENSKU

Retirement & Estate planning

Idealní kombinace pro Va‰i investiãní ãinnost ve vlasti :
Perfektní znalost místních pomûrÛ
a západni know how Vám nabízejí projekãní kanceláﬁe:

• 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
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

âást 5:
Kdy zaãít pobírat penzi v rámci Canada Pension Plan?
Dnes jsem slíbil vûnovat se otázce kdy je vhodn˘ vûk k podání Ïádosti o penzi v
rámci Canada Pension Plan. UÏ v prvním ãlánku o CPP jsem uvedl, Ïe odpovûì není
jednoznaãná. ZáleÏí totiÏ na nûkolika faktorech, které ovlivÀují specifickou situaci
kaÏdého jednotlivce. Pﬁed tím, neÏ se k tûmto faktorÛm dostanu, dovolte mi
zopakovat fakta o CPP z této oblasti pro ty, kter˘m první ãlánek unikl.
Maximální penze v rámci CPP je pro rok 2006 stanovena na $844.58 hrubého
mûsíãnû (pro zajímavost, prÛmûrná penze vyplacená v roce 2004 byla $457.99
hrubého mûsíãnû). To je pro Ïadatele ve vûku 65 let. Nicménû vûk 65 let není
jedin˘m vûkem, kdy lze zaãít penzi pobírat. CPP umoÏÀuje pﬁedãasn˘ odchod do
penze kdykoli mezi 60. a 65. narozeninami. V takovém pﬁípadû je penze krácena
o 0.5% za kaÏd˘ mûsíc, kter˘ zb˘vá do 65. narozenin. To znamená, Ïe ten, kdo
zaÏádá o penzi o 60. narozeninách bude dostávat po zbytek Ïivota ãástku
dosahující 70% ãástky, na kterou by mûl nárok od sv˘ch 65. narozenin.
CPP nestanovuje horní vûkovou hranici, kdy má v˘plata penze zaãít. Uvádí pouze
70. narozeniny jako vûk, kdy konãí povinnost pﬁispívat do systému v pﬁípadû, Ïe
ãlovûk stále je‰tû pracuje. V pﬁípadû, Ïe Ïadatel pozdrÏí podání Ïádosti o penzi po
sv˘ch 65. narozeninách, bude ãástka, na kterou by mûl nárok nav˘‰ena o 0.5% za
kaÏd˘ mûsíc po 65. narozeninách, aÏ do jeho 70. narozenin. V té chvíli bude mít
nárok na 130% pÛvodní ãástky a jeho penze se pﬁestane navy‰ovat.
âasto sl˘chám názor, Ïe v˘hodnûj‰í je zaãít pobírat penzi co nejdﬁíve, ﬁeknûme v
60. letech. To proto, Ïe ten kdo tak uãiní, získá za prvních pár let náskok pﬁed tím,
kdo zaãne v 65. a nejhÛﬁ na tom bude ten, kdo bude ãekat aÏ do 70. let. Podle
matematického v˘poãtu tomu, kdo zaãne dÛchod pobírat v 65. bude trvat aÏ do 77
let, neÏ suma jeho penze dosáhne té sumy, kterou dosud získal ten, kdo zaãal ve
sv˘ch 60. letech. Suma vyplacené penze toho, kdo zaãal ve sv˘ch 70. letech se
vyrovná sumû prvních dvou aÏ v prÛbûhu osmdesát˘ch let jejich vûku. To za
pﬁedpokladu, Ïe mluvíme o tﬁech lidech s nárokem na maximální penzi.
Tolik matematick˘ v˘poãet, kter˘ je pouze teoretickou kalkulací. Nebere totiÏ do
úvahy specifickou Ïivotní situaci kaÏdého ãlovûka. Bylo by asi hodnû tûÏké najít tﬁi
lidi, kteﬁí by mûli ve stejném vûku nárok na stejnû vysokou penzi. ZároveÀ by se asi
tûÏko shodli na tom, jak chtûjí trávit léta po ‰edesátce. Podívejme se tedy, které
faktory by lidé uvaÏující o dÛchodu mûli brát do úvahy, kromû v˘‰e uvedeného
teoretického v˘poãtu.
Vá‰ plán, jak chcete strávit léta po ‰edesátce: Nûkdo se nemÛÏe doãkat, aÏ se
zbaví pracovních povinností a bude se vûnovat rÛzn˘m zálibám. Pro jiného je práce
koníãkem a chce se jí vûnovat i dlouho po ‰edesátce, protoÏe se stále je‰tû cítí
produktivní. Ve vût‰inû pﬁípadÛ sníÏení pracovní produktivity bude znamenat i
sníÏen˘ pﬁíjem a zmûnûn˘ Ïivotní styl. To, jak˘ Ïivotní styl kaÏd˘ povede a jak˘
pﬁíjem k nûmu bude potﬁebovat bude záleÏet na potﬁebách kaÏdého jednotlivce. Ty
ovlivní rozhodnutí, kdy zaãít penzi pobírat.
Kolik jste v Kanadû za léta pobytu vydûlávali (a tedy pﬁispívali do CPP): Pro ty, kdo
v Kanadû zaãali pracovat s nízkou mzdou a jejich plat se zvy‰oval postupem let,
mÛÏe b˘t vhodnûj‰í pokraãovat v práci a tím zv˘‰it ãástku penze, na kterou budou
mít nárok. To za pﬁedpokladu, Ïe stále je‰tû pracují s platem vy‰‰ím, neÏ dﬁíve.
Jak dlouho jste do CPP pﬁispívali: Pro ty, kdo v Kanadû pracovali relativnû krátce
a dnes stále je‰tû pracují - a tedy mohou do CPP pﬁispívat - mÛÏe b˘t vhodnûj‰í
pokraãovat v práci a tím zv˘‰it ãástku penze, na kterou budou mít nárok.
Vá‰ zdravotní stav: Pro toho, kdo má zdravotní potíÏe a perspektiva dlouhého
Ïivota v dÛchodu pro nûho není pravdûpodobná, bude asi vhodnûj‰í zaãít pobírat
penzi co nejdﬁíve.
Jiné zdroje pﬁíjmu: Platby CPP penze jsou zdanitelné. Pro toho, kdo má rÛzné
zdroje pﬁíjmu a jeho celkov˘ pﬁíjem ho posunuje do vy‰‰í daÀové sazby, mÛÏe b˘t
vhodnûj‰í s penzí poãkat, protoÏe ji bude mít zdanûnou vy‰‰í sazbou a tedy dostane
ménû.
Snad se mi podaﬁilo vysvûtlit, proã povaÏuji odpovûì „âím dﬁíve, tím lépe“ za
zjednodu‰enou. Doufám, Ïe tûm z vás, kteﬁí se zaãínáte otázkami o va‰em Ïivotním
stylu v dÛchodu zab˘vat, jsem poskytl novou perspektivu. Pﬁí‰tû se zamûﬁím na
strategii sdílení CPP penze mezi manÏeli.
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.
***

1-416

Harald’s Rekonstrukce
ing.arch Harald âadílek
CZ 662 37 Brno, Rybkova 1
Tel.: 011-420 543 244 716
Fax:011-420 543 244 716
E-mail: hcadilek@haralds.cz
Internet: www.haralds.cz

Dipl.Ing. J. R. Chylek Architekt BDA
D 82 152 Planegg bei München,
Kraillinger Str.1
Tel.:011-49 89 857 25 17
Fax:011-49 89 857 67 31
E-mail: architekt.chylek@t-online.de
Internet: www.architekt-chylek.de
1621-xx
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Alena’s
Unisex
1849

Hair

Kadeﬁnictví
Yonge

(Dental

Tel.:
Otevﬁeno:

St.,

Design
a

holiãství

Toronto,

Building-Concourse

Ontario
level)

416/481-6570
úter˘-sobota

October 12, 2006

KdyÏ nemáme hladu - pﬁib˘vá odpadu
Kdyby mne kdosi poÏádal o radu, jak porozumût opulentnímu blahobytu, pozval
bych zájemce o takovou informaci na ranní vycházku podél na‰í ulice Wembley ve
stﬁedu, v den sbûru odpadkÛ; pak by ãlovûk ze skromnûj‰ího kouta glóbu zíral, co
v‰echno se vyhodí pﬁed dÛm, aby to mûst‰tí zﬁízenci odvezli na bobtnající mûstskou
skládku.
To, co moji sousedé nepotﬁebují a vyhodí pﬁed dÛm, nûjak˘ ãas pﬁedtím koupili za
drah˘ peníz, z ãehoÏ pozorovatel usoudí, kolik penûz se zde bez rozmyslu utrácí.

9:30-17:30

Pro nové zákazníky 20 % sleva

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

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

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

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

Chodím ráno na vycházku kaÏd˘ den, nejen ve stﬁedu, ale ve stﬁedu mám více
legrace pozorujíce, co moji drazí sousedé kupují a zakrátko vyhazují.
Vãera ráno jsem obhlíÏel na trávníku pﬁed domem mého obézního souseda trio
posilovacích ma‰in - rotoped, stroj na chÛzi a ma‰inu na veslování. Jsem zvûdav˘,
jestli vypátrám, zda se soused bude stûhovat do men‰ího bytu, kde na posilovací
stroje nebude mít místo, anebo se rozhodl b˘t je‰tû vût‰í kolem pasu a stroje uÏ vice
nepotﬁebuje; já ty stroje nezkou‰el, v na‰í oblíbené tûlocviãnû YMCA jich vût‰inou
zahálí desítky, ale napohled vypadaly neupotﬁebené, tedy jako nové.
Pﬁedstavoval jsem si jak mÛj tlust˘ soused Gordon tyto ne-laciné stroje kupoval,
zajisté platil na splátky, kaÏd˘ takov˘ stroj stojí pár stovek nebo tisícovku dolarÛ, a
je‰tû neÏ posilovací stroj splatil zjistil, Ïe krasavcem, kter˘ stroj pﬁedvádí v televizní
reklamû on sám nikdy nebude, a pak vztekle stroj vyhodil pﬁed dÛm.
V kaÏdé domácnosti m˘ch znám˘ch takov˘ nûjak˘ stroj zdobí interiér - stroj
‰lapací, veslovací a natahovací a z pouhého sociologického zájmu pﬁejedu prstem
po sedadle ãi drÏadlech, abych vidûl kolik prachu na tom leÏí.
Neznám lidi, kteﬁí by takov˘ stroj nemûli také neznám lidi, kteﬁí by ho pouÏívali, a
basta.
Co vede moderního ãlovûka k úvaze, Ïe bude chodit doma na ‰lapadle nebo ‰lapat
na rotopedu, kdyÏ nechodí do práce ãi nejezdí na kole do pﬁírody, to je za hranicí
mého chápání, porozumûní ãi selského rozumu, ale tak to prostû je.
Nûkdy s úÏasem pozoruji své bliÏní jak parkují svá auta co nejblíÏe u vchodu do
tûlocviãny YMCA a ptám se proã procházka k tûlocviãnû není preferována pﬁed
‰lapáním na pohyblivém páse v zaprá‰ené tûlocviãnû?
Navíc ten boÏí chodník venku je zadarmo, zatímco ãlenství v tûlocviãnû stojí
peníze.
Dá se téÏ ﬁíct, Ïe co je v pﬁírodû zadarmo uÏ nemá pro moderního ãlovûka cenu?
Nikdo mne nevaroval, Ïe budu mít v ‰edesáti letech takové primitivní otázky.
Zdravím a pﬁeji hezk˘ den a v‰ecko dobré na kaÏdém kroku!
Ross Firla, Sudbury
***

Nesprávná informácia

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

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

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

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.
Nové i levné antikvariátní knihy
O katalog nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742 Fax: (514) 425-0742
e-mail: cskniha@sympatico.ca web page: www.cskniha.com

Vo va‰om vydáni v Satellite no. 17 zo dÀa 31. augusta 2006 str. 5 Warhol Ontarijskej galerii
ste sa dopustili nesprávnej informácie.
Andy Warhol sa nenarodil ãesk˘m, ale slovensk˘m rodiãom, ktorí do‰li do Pittsburghu z
v˘chodného Slovenska z obci Mikova okr. Medzlaborce. Toto mesto, ktoré bolo a je
okresn˘m mestom pre obec odkiaº jeho rodiãia pochádzali zriadilo v Àom Andymu
Warholovi múzeum. Osobne v r. 2004 bol som v Àom.
Îiadam, abyste sa nasledujúcom vydáni Satellite ospravedlnili v opaãnom prípade budem
ÏiadaÈ o zákrok proti tomuto ãasopisu u Canadian Governmet. Tak˘chto nesprávnych
informácií, ktor˘ch ste sa v Satellite dopustili voãi Slovensku mám viacej.
NaãoÏe je ãeskoslovensk˘ ‰trnástideník, keì âeskoslovensko uÏ neexistuje mnoho rokov!
IsteÏe ste zaspali v˘vojovú dobu povy‰e jednej dekady rokov.
Ostávam s pozdravom: Na zdar!
V˘chodniar zpod Karpat
***
VáÏen˘ pane V˘chodniare zpod Karpat
dûkujeme Vám za pﬁipomínku i za pûknou nálepku prezidenta Tisa na obálce.
·koda jen, Ïe neãtete dostateãnû pozornû. O v˘stavû jsme psali poprvé 13. ãervence 2006 a v ãlánku
na první stranû pí‰eme o Andy Warholovi, jako o malíﬁi slovenského pÛvodu. Ve zmínûném ãlánku
Josef âermák upozorÀuje na rozpor mezi audio-prÛvodcem v AGO, kde se ﬁíká, Ïe se narodil ãesk˘m
rodiãÛm a slovy reÏiséra Davida Cronenberga, kter˘ o nûm mluví jako o Slováku.
StûÏovat si mÛÏete, nikoliv v‰ak na na‰e noviny, ale na Art Gallery of Ontario a nikoliv u kanadské
vlády, ale u ontarijské pod kterou galerie spadá.
âeskoslovenské noviny jsme, protoÏe se zab˘váme situací, jak v âechách, tak i na Slovensku.
Pﬁeji Vám v‰e dobré!
Ale‰ Bﬁezina
***

Soccer
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Gambrinus liga
18. kolo
Liberec dostal první gól
na podzim aÏ od Jablonce
Sparta-âeské Budûjovice 3:0
Sparta bez problémÛ a po dobrém v˘konu
rozstﬁílela ne‰kodné Jihoãechy. „S
v˘sledkem je spokojenost. V první pÛli to
bylo i hernû dobré. Ve druhé pÛli uÏ
zápas ztratil na tempu. Nûkteré hráãe
jsme pak nechali pﬁed ãtvrtkem
odpoãinout,“ ohlédl se za zápasem trenér
domácích Michal Bílek. Branky: 25. a
45.+1 Lustrinelli, 42. Do‰ek. 9402 divákÛ,
poloãas 3:0.
Jablonec- Liberec 1:1
V severoãeském derby zachránili domácí
bod aÏ v nastaveném ãase druhé pÛle,
kdy záloÏník Jindﬁi‰ek promûnil penaltu
naﬁízenou za ruku Zápotoãného. ZároveÀ
tím ukonãil ligovou neprÛstﬁelnost
libereckého gólmana Marka âecha, která
trvala 730 minut. „Jsem nespokojen˘, Ïe
jsme nevyhráli, ale hráãi si sáhli na dno
sil a nakonec musíme brát i remízu,“
konstatoval jabloneck˘ trenér Petr Rada.
Jeho protûj‰ek Vítûzslav Laviãka
poznamenal: „Hráãi byli z naﬁízené
penalty frustrovaní, pﬁesto nechci verdikt
rozhodãího zpochybÀovat.“ Branky: 90.
+ 2 Jindﬁi‰ek z penalty -22. Papou‰ek.
6215 divákÛ. poloãas 0:1.
PlzeÀ-Slavia 0:4
Bylo to zápas Pavla Foﬁta, kter˘ byl za 40
minut autorem tﬁí branek. První pohroma
pro hostitele pﬁi‰la v 17. minutû, kdy
Jarolím na‰el oblouãkem Foﬁta, toho
neuhlídal Zakopal a ten po zemi pﬁekonal
brankáﬁe DaÀka. Druhá pohroma pro
plzeÀsk˘ celek pﬁi‰la pﬁed uplynutím první
pÛl hodiny. Müller zahrával hlavou malou
domÛ velmi ‰patnû a Foﬁtovi staãilo jen
obhodit brankáﬁe DaÀka. Pût minut pﬁed
koncem první ãásti opût domácí zadáci
neuhlídali tohoto slávistického útoãníka,
a ten hattrickem dokonãil své stﬁelecké
pﬁedstavení. Kalich hoﬁkosti dopili plzeÀ‰tí
fotbalisté v 60. min., kdy se trefil
teãovanou stﬁelou L. Jarolím. Branky:
17., 29. a 40. Foﬁt, 60. L. Jarolím. 7825
divákÛ, poloãas 0:3.
Kladno-Olomouc 3:2
Domácí tﬁímali tﬁíbrankov˘ náskok, ale
totální pasivitou v 2. pÛli se o nûj pﬁipravili
a o v˘hru se strachovali. Branky: 9.
Simpson, 24. Kalina, 35. Radzineviãius 64. Randa, 88. Schulmeister. 3450
divákÛ, poloãas 3:0.
Mladá Boleslav-Zlín 2:0
Boleslav‰tí se po vítûzství nad Zlínem
odpoutali Liberci v ãele tabulky, ale hernû
tentokrát pﬁíli‰ nepﬁesvûdãili. Zejména
obrana nepÛsobila nejjistûj‰ím dojmem
a jen pohotovost brankáﬁe Millera a
neschopnost hostujících stﬁelcÛ
zachránila domácím v˘hru. Branky: 25.
Pecka, 90. (+5.) Holub. 4150 divákÛ,
poloãas 1:0.
Pﬁíbram- Teplice 0:3
Trenérská zmûna nepﬁinesla domácímu
celku efekt: prohrál popáté v ﬁadû. Dûravá
obrana notnû soupeﬁi ulehãila cestu k
vítûzství, vÛbec prvnímu po ãtyﬁech
kolech. Branky: 20. a 39. DÏeko, 15.
Kaufman. 3835 divákÛ, poloãas 0:3.
Slovácko-Brno 0:0
Slovácko získalo premiérov˘ bod na svém
stadiónu. BrÀané poãtvrté z pûti stﬁetnutí
uhráli na soupeﬁovû stadiónu
bezbrankovou remízu. Venku ov‰em
je‰tû neskórovali. 4625 divákÛ.
***

Dohrávka
Most- Ostrava 2:1
Mosteãtí fotbalisté si pﬁipsali druhou
podzimní v˘hru, o níÏ rozhodl deset minut
pﬁed koncem Ga‰parík z pokutového
kopu. Branky: 29. vlastní Marek, 80.
Ga‰parík z penalty - 73. Varadi. 4158
divákÛ, poloãas 1:0.
***
Tabulka
1. Ml. Boleslav
2. Liberec
3. Sparta
4. Slavia
5. Brno
6. PlzeÀ
7. Jablonec
8. â. Budûjovice
9. Ostrava
10. Teplice
11. Most
12. Kladno
13. Zlín
14. Slovácko
15. Pﬁíbram
16. Olomouc

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

0 15:2
0 12:1
1 9:5
3 12:7
1 4:2
2 8:8
2 7:7
3 5:8
4 13:12
3 12:12
3 11:13
4 6:12
5 5:10
5 5:10
5 5:11
6 5:14

22
20
15
13
13
12
12
11
10
9
9
8
7
5
5
4

Z

utkání

PlzeÀ-Slavia

0:4

Foto: Mal˘ -www.slavia.cz
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âeská extraliga
7. kolo: Vítkovice-Sparta 5:1, VsetínZnojmo 3:1, PlzeÀ-Zlín 3:1, BudûjoviceLitvínov 5:3, K. Vary-Kladno 4:3 sn,
Liberec-Slavia 5:4, Tﬁinec-Pardubice 7:5.
8. kolo: Pardubice-K. Vary 4:1, ZlínSparta 1:4, Slavia-Vsetín 0:2, VítkoviceLiberec 2:1, Kladno-PlzeÀ 1:3, ZnojmoBudûjovice 4:3 pp, Litvínov-Tﬁinec 3:4.
4. kolo (dohrávka 25.9.): Slavia-Sparta
2:6.
Tabulka
1. Budûjovice
2. Zlín
3. Pardubice
4. Znojmo
5. Sparta
6. K. Vary
7. Litvínov
8. Liberec
9. PlzeÀ
10. Tﬁinec
11. Vsetín
12. Vítkovice
13. Kladno
14. Slavia

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

23:14
22:23
25:19
20:16
27:25
18:16
23:22
18:19
16:19
28:27
22:25
15:21
26:26
22:33

17
14
13
13
13
13
12
12
12
11
11
10
9
8

Slovenská liga CorgoÀ
12. kolo (23. a 24. 9): FC Nitra-FC
Senec 2:0 (1:0), Inter Bratislava-FK ZTS
Dubnica 1:1 (0:1), AS Trenãín-Slovan
Bratislava 1:2 (0:2), Spartak Trnava-MFK
RuÏomberok 0:0, M·K Îilina-Banská
Bystrica 4:0 (3:0), Artmedia-MFK Ko‰ice
3:0 (3:0)
Tabuºka
1. Îilina
2. RuÏomberok
3. Bystrica
4. Artmedia
5. Slovan
6. Nitra
7. Ko‰ice
8. Senec
9. Dubnica
10. Trnava
11. Inter
12. Trenãín

12 10
12 7
12 6
11 6
12 5
12 5
12 5
12 5
11 4
12 2
12 1
12 2

0
2
3
2
2
1
1
1
2
4
6
2

2
3
3
3
5
6
6
6
5
6
5
8

33:8
20:9
17:13
21:16
15:18
11:12
16:19
13:20
16:25
11:20
11:17
10:17

30
23
21
20
17
16
16
16
14
10
9
8

Slovenská hokejová
extraliga
5. kolo: Poprad-Skalica 5:3, L. Mikulá‰Zvolen 3:1, Trenãín-Martin 4:1, ÎilinaKo‰ice 5:4, Slovan-Nitra 2:3.
6. kolo: Trenãín-L. Mikulá‰ 4:1, SkalicaÎilina 4:3, Martin-Ko‰ice 4:3, SlovanZvolen 2:0, Nitra-Poprad 4:2.
7. kolo: L. Mikulá‰-Martin 1:2, SlovanTrenãín 4:3, Poprad-Zvolen 2:4, ÎilinaNitra 4:2, Ko‰ice-Skalica 7:0.
Tabuºka
1. Slovan
2.Trenãín
3. Ko‰ice
4. Martin
5. Nitra
6. Poprad
7. L. Mikulá‰
8 Îilina
9. Zvolen
10. Skalica

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

28:13
24:14
30:19
18:16
21:17
17:21
17:27
20:22
14:21
15:34

18
14
12
12
11
9
9
8
6
4

Pohár UEFA
Tﬁi ãeské kluby postupují,
louãí se Slavia
a sloven‰tí zástupci
âesk˘ fotbal bude mít mezi 40 kluby v základních
skupinách Poháru UEFA trojnásobné zastoupení.
Postup si ve ãtvrtek zajistili fotbalisté Liberce,
Mladé Boleslavi i praÏské Sparty, jen Slavia
vypadla po prohﬁe na hﬁi‰ti lond˘nského
Tottenhamu 0:1.
Mladá Boleslav - Marseille 4:2 (1:1)
Branky: 62. z pen. a 83. Holub, 34. Pecka, 90+2.
Sedláãek - 15. Maoulida, 56. Taiwo. Diváci:
5000. První zápas 0:1, postupuje Mladá Boleslav.
Fotbalisté Mladé Boleslavi se postarali o jedno z
nejvût‰ích pﬁekvapení dne‰ního programu, kdyÏ
vyﬁadili Olympique Marseille, finalistu Poháru

UEFA z roku 2004 a jeden z nejslavnûj‰ích
evropsk˘ch klubÛ. První duel sice prohráli 0:1 a i
dnes museli dvakrát dotahovat ztrátu, ale tﬁemi
góly v závûreãné pÛlhodinû ‰okovaného soupeﬁe
poslali ze hry.
Sparta - Heart of Midlothian 0:0
Diváci: 16 505. První zápas 2:0, postupuje Sparta.
Sparta zaãala odvetu proti SkotÛm velmi útoãnû
a hned v úvodu si vytvoﬁila dvû velké ‰ance. Ale
Pospûchovu doráÏku vykopl Hartley z brankové
ãáry a Koláﬁova stﬁela otﬁásla bﬁevnem soupeﬁovy
branky.
CZ Bûlehrad - Liberec 1:2 (1:1)
Branky: 43. Ailton - 2. Bílek, 65. Holenda. Diváci:
23 000. První zápas 0:2, postupuje Liberec.
Liberec poslal do vedení uÏ ve 2. minutû Bílek,
domácí vyrovnali po trefû Ailtona. Vítûzn˘ gól
vstﬁelil Jan Holenda.
Tottenham Hotspur - Slavia 1:0 (0:0)
Branka: 79. Keane. Rozhodãí: Skjerven - Holen,
Tosse (v‰ichni Nor.). ÎK: Tainio - Latka. Diváci:
36 000. První zápas 1:0, postupuje Tottenham.
Fotbalisté Slavie se jako jedin˘ ãesk˘ t˘m s
Pohárem UEFA rozlouãili. Na hﬁi‰ti lond˘nského
Tottenhamu prohráli stejnû jako pﬁed dvûma t˘dny
na Strahovû 0:1, a to znamená, Ïe si loÀské
úspû‰né taÏení nezopakují. Malou útûchou jim
mÛÏe b˘t, Ïe dnes sehráli s “Kohouty” vcelku
vyrovnan˘ zápas a mûli i ‰ance. Vítûzn˘ gól dal
11 minut pﬁed koncem Ir Robbie Keane.
FC Bruggy - MFK RuÏomberok 1:1 (0:1)
Góly: 90. Balaban - 29. Rák, ÎK: 67: Klukowski 26. Siva, rozhodovali: Dereli - Eyisoy, Gökcü
(v‰etci Tur.), 8425 divákov. Prv˘ zápas 1:0,
postupuje FC Bruggy
Úvodn˘ gól zápasu strelil v 29. min po hrubej
chybe domáceho brankára Stijnena ruÏombersk˘
kanonier Rák. V poslednej minúte riadneho
hracieho ãasu sa v‰ak domácim podarilo vyrovnaÈ,
Hajdúcha rovnako ako pred dvoma t˘ÏdÀami v
RuÏomberku prekonal Balaban, a to strelou k
ºavej Ïrdi.
Espanyol Barcelona - Artmedia 3:1 (1:1)
Góly: 19. a 80. W. Pandiani, 67. Corominas - 13.
Buryán, ÎK: 26. Luis Garcia, 55. W. Pandiani - 29.
Buryán, 55. Straka, rozhodovali: Kapitanis Petrou, Xanthou (v‰etci Cyprus), 8100 divákov.
Prv˘ zápas 2:2, postupuje Espanyol Barcelona
Prv˘ gól zápasu strelil v 13. minúte Jan Buryán po
centri Jána Kozáka z priameho kopu, ale za
domácich v 19. minúte - takisto hlavou po centri
- vyrovnal Walter Pandiani, v 67. minúte pridal ich
druh˘ gól Corominas doráÏkou a v 80. minúte
svojim druh˘m presn˘m zásahom napokon
definitívne rozhodol v prospech Espanyolu
Pandiani. V úvodnom stretnutí v Bratislave
remizovala Artmedia 2:2.
***

Tenisté jsou po roãní pauze
zpût mezi elitou
Nizozemsko-âesko 1:4
Postup z daviscupové baráÏe zajistila uÏ
v sobotu dvojice Damm, Berdych
LEIDEN/PRAHA - Jen minimální moÏnou
dobu byli ãe‰tí tenisté v Davisovû poháru
mimo elitu. Díky suverénnímu vítûzství v
Leidenu nad domácím Nizozemskem
slaví po roce návrat do Svûtové skupiny
Oslavy propukly uÏ v sobotu, ãesk˘ t˘m
potﬁeboval na postup z baráÏe pouze tﬁí
zápasy. Po páteãních vítûzn˘ch
dvouhrách Jiﬁího Nováka a Tomá‰e
Berdycha o den pozdûji potﬁebn˘ tﬁetí
bod zajistil ve ãtyﬁhﬁe opût Berdych
spoleãnû s Martinem Dammem,
Nizozemci opou‰tûjí elitní skupinu po 15
letech.
***

Belgiãania vytlaãili
slovensk˘ch tenistov z elity
Tenisti Slovenska hrali vlani vo finále
Davisovho pohára (v Bratislave prehrali
s Chorvátskom 2:3) a tohto roku vypadli
z elitnej 16-ãlennej skupiny. Cez víkend
prehrali v Sibamac aréne v baráÏi s
Belgickom 2:3. Oproti minuloroãnej
zostave sa vymenila polovica tímu: Karol
Kuãera ukonãil kariéru, Karol Beck si
odpykáva dvojroãn˘ trest za pozitívny
dopingov˘ test a mladí ich nenahradili.
Dominik Hrbat˘ sám na v‰etko nestaãí. A
aj on nie je stroj, tieÏ má slab‰ie dni.
***
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Nav‰tívili jsme…
Toronto-Montreal 5:1
(2:1, 1:0, 2:0)
Branky: 1. Tucker (Welwood, Sundin)
pﬁesilovka, 4. Sundin pﬁesilovka, 27. Pohl
(Leeb, Wozniewski), 55. Suglobov (Newbury),
57. Ponikarovskij (Sundin Wellwood) - 35.
Ferland (Jacevski, PereÏogin). Stﬁely na
branku: 27:23. Pﬁesilovky: 8:5. VyuÏití: 2:0.
Diváci: 18980.

Torontu patﬁil úvod utkání. JiÏ v 16.
sekundû ‰el na trestnou lavici
montrealsk˘ Downey a neubûhla ani
minuta z utkání a domácí vedli brankou
Tuckera. TotéÏ se opakovalo o dvû minuty
pozdûji, kdy chybu v obranû hostÛ trestal
pﬁi pﬁesilovce stﬁelou z pravé strany
torontsk˘ kapitán Sundin. Toronto
nastoupilo bez ãesk˘ch obráncÛ
Kaberleho a Kubiny. Montreal s Bonkem
a Plekancem v útoku. V 15. minutû sice
Ferland sníÏil, ale to bylo v‰e co vynikající
brankáﬁ Toronta Aubin hráãÛm v bíl˘ch
dresech dovolil. Je‰tû do poloviny utkání
zv˘‰ili toront‰tí Pohlem na 3:1. V 30.
minutû vystﬁídal montrealského brankáﬁe
Danise slovensk˘ gólman Jaroslav Halák.
Ten odolával torontsk˘m útoãníkÛm aÏ
do 55. minuty, kdy ho po sólovém nájezdu
pﬁekonal Suglobov. Skóre ukonãil po
Sundinovû stﬁele doráÏkou Ponikarovsk˘.
Po zápase jsme poloÏili nûkolik otázek
brankáﬁi Jaroslavu Halákovi a útoãníkovi
Radku Bonkovi. Nejprve Jaroslav Halák:
ABE: Ako hodnotíte zápas?
JH: Prehrávali sme od zaãiatku, zbytoãne
sme súperovi dali dvakrát moÏnosÈ
poãetnej prevahy a Toronto ju vyuÏilo.
Podarilo sa nám zníÏiÈ na 1:2, ale to bolo
v‰etko.
ABE: Ak˘ to bol pocit nastúpiÈ v drese
slávnych Montreal Canadiens?
JH: Neopísateºn˘. O NHL som básnil
odmaliãka. Teraz mi to vy‰lo, i keì to bol
iba prípravn˘ zápas."
ABE: Bol Montreal va‰ím vysnívan˘m
muÏstvom?
JH: Nemal som nijak˘ obºúben˘ tím.
NezáleÏí na tom, kto vás draftuje. Treba
dokázaÈ, Ïe na to hráã má. Montreal ma

Jaroslav

Halák

draftoval v roku 2003, po ìal‰ej sezóne
na Slovensku som nasledujúcu odchytal
v zámorí v juniorskej lige. Zmluvu som
podpísal na tri roky.
ABE: Proti Torontu ste pri‰li do bránky
v polovici stretnutia. Ako ste to
preÏívali?
JH: SnaÏil som sa dobre rozcviãiÈ, ão
najviac pohybovaÈ. âakal som na prvú
strelu a dlho neprichádzala. Doãkal som
sa aÏ pred koncom druhej tretiny.
ABE: Inkasovali ste v 56. minúte po
sólovom nájazde.
JH: Cúval som pred Suglobovom do
bránky a t˘m som mu dal priestor. Druh˘
gól bol v‰ak náhodn˘. Odrazen˘ puk sa
dostal Ponikarevskému priamo na
hokejku.
JestliÏe Jaroslav Halák patﬁí k tûm
nejmlad‰ím a po utkání byl poslán na
farmu, pak tﬁicetilet˘ Radek Bonk je spí‰e

veteránem v NHL.
ABE: Radku, jak bys hodnotil toto
utkání?
RB: Hned na zaãátku utkání jsme dostali
dvû branky a to nás tak trochu pohﬁbilo.
Po kaÏdé, kdyÏ se takto zaãne, tak z toho
nekouká nic dobrého.
ABE: Jak je duleÏit˘ takov˘to
pﬁípravn˘ zápas?
RB: Tak musí se jít do utkání naplno. Je
zapotﬁebí si zvyknout na tempo hry, na
naãasování, protoÏe se celé léto trénovalo
pouze bez ledu. Hráã si musí zvyknout.
ABE: Jaké to bylo letos v létû?
RB: Bylo to dobré horké léto. Strávili
jsme ho v âechách. Byla tam sice velká
vedra, ale jinak jsem hodnû ãasu strávil s
mal˘m. Rodina byla spokojená.
ABE: Strávil jsi hodnû ãasu na
motorce?
RB: Ani jednou, nebyl ãas musím ji prodat.
ABE: A kolo?
RB: Kolo bylo, najel jsem hodnû
kilometrÛ. Na zaãátku jezdím del‰í trasy
aÏ sto dvacet kilometrÛ, na konci jiÏ spí‰e
sprinty.
ABE: Kde jsi víc doma v âechách
nebo v Kanadû?
RB: Tak urãitû v âechách. VÏdycky se
rád vracím domÛ. Mám tam rodinu a
kamarády.
ABE: ManÏelka je Kanaìanka, nauãila
se ãesky?
RB: Trochu. Rozumí podstatû rozhovorÛ.
Ne úplnû v‰echno, ale uãí se. âe‰tina je
hroznû tûÏká pﬁi mluvení.
ABE: VraÈme se k hokeji. Tomá‰
Plekanec byl pﬁed dne‰ním utkání
nejlep‰í ve statistikách, ty hned za
ním. Pﬁikládá‰ statistikám nûjakou
dÛleÏitost?
RB: Pﬁípravné zápasy jsou spí‰ o tom,
abychom se dostali zpátky do hry a také
se selznamujeme s nov˘mi hráãi. Tohle
bodování není tak moc dÛleÏité.
ABE: Dne‰ní utkání bylo historické
pro Jaroslava Haláka, kter˘ hrál poprvé
v dresu Montrealu Canadiens. Jak bys
hodnotil jeho v˘kon?
RB: Podal dobr˘ v˘kon. Oba brankáﬁi
chytali dobﬁe. PﬁestoÏe jsme dostali pût
gólÛ, je‰tû toho dost pochytali a my jsme
jim v obranû moc nepomohli.
ABE: Nebyla hlavní chyby v
nedisciplinovanosti?
RB: Jistû, dvû vylouãení na zaãátku a
hned jsme dostali dva góly. Pak jiÏ jsme
se z toho nevymotali.
ABE: Jak se tû‰í‰ na tuto sezónu?
RB: Tû‰ím, vÏdycky se tû‰ím. Léto bylo
prima, ale na konci uÏ se chci vrátit na
led.
ABE: Do kolika let mÛÏe hrát hokejista
NHL?
RB: To záleÏí hlavnû na zdraví, jak mu
vydrÏí tûlo a jak se o sebe stará. Nûkdo
vydrÏí do pûtatﬁiceti, nûkdo i pﬁes ãtyﬁicet.
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