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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Svat˘ Václav a historie
VyrÛstal jsem ve Vr‰ovicích, v Edenu. Kdysi, snad za
První republiky, zde byl obrovsk˘ Lunapark, nûco jako
Prater ve Vídni nebo Tivoli v Kodani. KdyÏ jsme se tam
pfiistûhovali tak tam byl jen rybník, na kterém se
prohánûly husy, poblíÏ byly houpaãky a snad kolotoã.
Pak se tam zvedly tribuny stadionu, kter˘ se stal m˘m

osudem. To byla první atrakce v mém dûtství. Zábradlí,
které vedlo k pokladnám slouÏilo jako hrazda, na které
jsme cviãili, obãas si zlomili ruku ãi Ïebra. Na ‰kváfie
tréninkového hfii‰tû jsme upevÀovali zdraví. DomÛ
jsme chodili ãerní jako horníci z ostravsk˘ch dolÛ. KdyÏ
bylo sucho, tak od prachu, kter˘ se zvedal od kecek,
které slouÏily jako kopaãky. KdyÏ pr‰elo, vraceli jsme
se pro zmûnu zablácení jako krtci. Vût‰inou jsme v‰ak
‰kvárové hfii‰tû vymûnili za beton pfied garáÏemi a
Ïelezná roleta druhá zleva (patfiila Láviãkov˘m) slouÏila
k radosti majitelÛ garáÏe a obyvatel pfiízemí jako branka.
Pokud padl gól, tak se ozvalo temné zadunûní. Toto
zvukové zafiízení, kdy dosaÏená branka byla
nezpochybnitelná, aÏ koncem dvacátého století
nahradil v NHL videozáznam. FIFA by se od nás mohla
uãit.
Druhou velkou atrakcí byly houpaãky a kolotoãe,

které pfiijíÏdûly zaãátkem záfií. Ani jsme to moc nedávali
do souvislosti s nedalek˘m kostelem svatého Václava
na âechovû námûstí. Zkrátka kaÏdé záfií nám kysel˘
zaãátek ‰koly osladila stfielba nikoliv míãem na roletu
garáÏe, ale vzduchovkou na papírové rÛÏe. Na
fotoaparát Pion˘r nebo na popla‰Àák jsme si nedovolili
namífiit, protoÏe ‰pejle byly vodorovnû. Pravda, vystfielili
jsme si za cel˘ podzim pouze dvakrát nebo tfiikrát, ale
pouÈ nebyla k tomu, abychom zde vyhazovali peníze
rodiãÛ, ale proto, abychom pozorovali marnotratnost
druh˘ch, obzvlá‰tû v˘rostkÛ, ktefií pfiesnou stfielbou
získávali srdce panen a dívek.
Teprve v sedmé tfiídû jsme se od paní uãitelky Zemkové

pfii dûjepisu dovûdûli, kdo to vlastnû svat˘ Václav byl.
Nebylo toho moc dobrého. KníÏe Václav byl poplatn˘
NûmcÛm, dodával jim roãnû 300 volÛ a tak ho vlastenec,
pozdûj‰í kníÏe Boleslav I., revoluãnû zlikvidoval.
Následovali pak Boleslav II. a Boleslav III. Kolem roku
1004 se mi opût historie rozplynula do mlhy a zaãal
jsem ji sledovat aÏ za Pfiemysla Otakara I.
Od té doby si o kníÏeti Václavovi koriguji názor. Paní

uãitelka tehdy tvrdila, Ïe byl zavraÏdûn v roce 929. My
vlastnû víme celkem pfiesnû den úmrtí 28. záfií, ale
nevíme rok. Zrovna tak to mohlo b˘t v roce 935.
Objevily se i názory, Ïe to bylo nûkdy jindy v tomto
období. KníÏe Václav nebyl populární u komunistÛ,
nikoliv pro nedostatek vlastenectví, ale spí‰e proto, Ïe
se zaslouÏil o proniknutí kfiesÈanství do âech. Jednalo
se o souboj dvou kultur a jiÏ jeho babiãka, která ho
vychovala, kfiesÈanská knûÏna Ludmila byla
zavraÏdûna svou pohanskou snachou Drahomírou.
·lo tedy o pronikání nûãeho nového, diametrálnû

odli‰ného. Je ironií, Ïe svat˘ Václav, kter˘ zemfiel u
dvefií staroboleslavského kostela symbolizuje socha
bojovného jezdce na koni v centru Prahy. Podobnou
pfiemûnu mÛÏeme sledovat jako ãervenou niÈ v celém
kfiesÈanství, které vyzdvihlo ze starého zákona jako
základní prvek nenásilné následování Krista, ãi hledání
pravdy. JiÏ Pilát se ptá „Co jest pravda?“ Pravda totiÏ

není v nûjaké statické doktrínû, ale je dynamická, je
právû v tom hledání, v té cestû.
Svat˘ Václav není velk˘ jen tím, co hlásal, ale hlavnû

jak˘m zpÛsobem to hlásal a proto mûl respekt i v
dal‰ím historickém období. VÏdyÈ poslední Pfiemyslovci
na ãeském trÛnu byli Václav II. a Václav III. a Lucemburk
císafi Karel IV. se pÛvodnû také jmenoval Václav. Je
zajímavé, Ïe od smrti jeho syna Václava IV. aÏ po
novodobé dûjiny, kdy jsou zvoleni dva poslední
Václavové jako presidenti, se Ïádn˘ Václav na ãeském
trÛnu neobjevil.
Pfiesto místo sv. Václava v ãesk˘ch dûjinách zhodnotil

snad nejlépe dnes nedocenûn˘ uãenec a jeden z
nejvût‰ích duchÛ dvacátého století Angelo Guiseppe
Roncalli, kter˘ byl v roce 1958 zvolen papeÏem Janem
XXIII. KdyÏ za ním pfii‰li ãe‰tí duchovní, tak je pfiivítal
slovy: „Vítám vás ze zemû svatého Václava, Husa a
Komenského!“
V dobû, kdy je populární názor, Ïe na hrub˘ pytel

hrubá záplata, se od tûchto tfií ãesk˘ch velikánÛ má
svût stále co uãit, právû proto, Ïe ani jeden z nich
neprosazoval pravdu násilím, ale zpÛsobem Ïivota.
První dva zemfieli násilnou smrtí, tfietí jako vyhnanec v
exilu.

Ale‰ Bfiezina
***—-

Farnost sv. Václava v Torontu
srdeãnû zve na

SVATOVÁCLAVSKÉ
POSVÍCENÍ

V SOBOTU 30. ZÁ¤Í  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: 30.00 dolarÛ
Doporuãená rezervace

Informace:

416/225-9324

Obraz sv. Václava (podle interiéru v katedrále sv. Víta  v Praze) od M. Gabánkové
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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.

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

Tel.: 416-431-9477

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

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 anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: 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 TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 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.

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

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.

V˘let lodí po Ontarijském jezeru
s veãefií, kávou a hudbou

se bude konat
v sobotu 30. záfií od 19 hod.

Cena 35 dolarÛ!
Zájemci volejte Elizabeth:

416/303-8096
1623-19

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

T˘den zahraniãních
âechÛ

Minul˘ t˘den probûhl v Praze jiÏ ãtvrt˘
roãník T˘dne zahraniãních âechÛ, kter˘
pofiádá mimo jiné Stálá komise Senátu
parlamentu âeské republiky pro krajany
Ïijící v zahraniãí, Mezinárodní koordinaãní
v˘bor zahraniãních âechÛ a Ministerstvo

Karel Velan

30. 9. (so) 17:00
Svatováclavské posvícení

Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
30. 9. (so) 19:00

V˘let lodí po Ontarijském jezeru
Zájemci volejte Elizabeth:

416/303-8096
***

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
***

2007
21.1.. (ne) 17:00
Jifií Grosman
Swing Noir

Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354
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Czech &Slovak Institutions

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.

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

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

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

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

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

Canada/Exil

Slovensko-kanadsk˘ kulturny spolok
poz˘va krajanov v Toronte a okolí na

BRAVâOVÉ HODY
ktoré usporiada

v nedeºu 1. októbra 2006
v spolkovom letovisku

Creditvale Park
1720 Barbertown Rd.

pri Streetville

Zaãiatok o 16 hodine
Vstupné a veãera 12 dolárov

K veãeri budú podávané domáce klobásy a iné ‰peciality.
Zábava pri Ïivej hudbe!

Na hojnú úãasÈ sa te‰ia uporiadatelia!

Dlouho oãekávan˘

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

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

zahraniãních vûcí âeské republiky pod
zá‰titou prezidenta âR Václava Klause.
Tato akce je jedineãnou pfiíleÏitostí pro
setkání âechÛ Ïijících v zahraniãí a
zástupcÛ ãesk˘ch spolkÛ a organizací z
celého svûta s pfiedstaviteli nejvy‰‰ích
politick˘ch, kulturních a spoleãensk˘ch
institucí âeské republiky. Cílem akce je
vymûnit si zku‰enosti a pokusit se najít
vhodné oblasti pro dal‰í vzájemnou
spolupráci. Do Prahy se letos sjeli lidé z
celého svûta a nechybûli ani âe‰i a osoby
ãeského pÛvodu z Kanady. Úvodní projev
pronesl jeden z v˘znamn˘ch KanaìanÛ
ãeského pÛvodu, kter˘ se akce úãastní,
montrealsk˘ podnikatel Karel Velan (viz
snímek). Stejnû jako jiní âe‰i Ïijící v
zahraniãí i Karel Velan napomáhal a
napomáhá demokracii postavené na
etick˘ch základech ve své zemi pÛvodu
a podporuje napfiíklad Etické fórum âR
zaloÏené v roce 1999. Dnes jiÏ
osmaosmdesátilet˘ aktivní podnikatel je
od roku 1991 prezidentem Kanadsko-
ãeské obchodní komory, pozdûji
Severoamericko-ãeské obchodní komory
se sídlem v Torontu. www.mzv.cz
www.krajane.net

***

Petice pro Parlament
âeské republiky

Dne 20. záfií 2006 shromáÏdûní
zahraniãních âechÛ u pfiíleÏitosti T˘dne
zahraniãních âechÛ, kter˘ se koná ve
dnech 17. - 22. záfií 2006 v Praze, pfiijalo
následující rezoluci:
V minul˘ch volbách do Snûmovny

Parlamentu âeské republiky byl za KSâM
zvolen poslanec Josef Vondru‰ka, kter˘
podle svûdectví politick˘ch vûzÀÛ je bil a
muãil. Tento aktivní muãitel, kter˘
sadisticky kopal, mlátil a t˘ral vûznû, je
zákonodárcem placen˘m z daní ãesk˘ch
obãanÛ.
RovnûÏ tak byl zvolen místopfiedsedou

Poslanecké Snûmovny pfiedseda KSâM
Vojtûch Filip, kter˘ byl prokazatelnû
spolupracovníkem státních tajn˘ch sluÏeb
komunistického âeskoslovenského státu
pfied rokem 1989.
Tyto pfiíklady jsou tím nejv˘mluvnûj‰ím

svûdectvím, kam dospûl popfievratov˘
v˘voj KSâM a jak pokryteck˘ je oficielní
program této strany, zdánlivû vyhovující
podmínkám zákona o politick˘ch
stranách, ale souãasnû se hlásící ke své
historické tradici násilí, niãení a zmaru
v‰ech demokratick˘ch hodnot a
pluralitního demokratického zfiízení.
ShromáÏdûní T˘dne zahraniãních

âechÛ, lidí, ktefií v pfieváÏné vût‰inû
opustili svoji vlast, protoÏe nechtûli Ïít v
nesvobodné zemi ovládané komunisty,
dÛraznû protestuje proti politick˘m
nominacím poslancÛ s kriminální
komunistickou minulostí a
spolupracovníkÛ represivních
bezpeãnostních sloÏek. Je to nejen
neomluvitelnou ostudou KSâM, ale i celé
ãeské politické scény.
Jménem shromáÏdûní T˘dne

zahraniãních âechÛ a pro informace:
Dr. Oldfiich âern˘, pfiedseda

Koordinaãního v˘boru T˘dne
zahraniãních âechÛ,
mobil 605/440792
Milo‰ ·uchma, spoluautor petice a

pfiedseda âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû,
mobil 608/211929, e-mail:

suchma@sympatico.ca
***
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1552 Bloor St. W.

Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik

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

ABE
Letáky, broÏury,  tiskoviny.

Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca

P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

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

Česká doplňovací škola
začíná 30. září 2006
a bude každou sobotu

dopoledne od 9 do 11 hodin

v hale
Kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave.,

Toronto
Informace podá

L. Čarková: 416/536-5342

P¤IJëTE NA SEMINÁ¤
 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.

Denní kronika

19.9.2006

KvÛli akciím
zabil dva lidi a sebe

Ostrava-právo/Radim Kijonka, Ale‰
Honu-B˘val˘ fieditel Technick˘ch sluÏeb
Havífiov, 48let˘ Pavel Slíva, vãera v
poledne nejprve zastfielil v Ostravû
advokátku Ivanu Kabzanovou a o pÛl
hodiny pozdûji v nedalekém Havífiovû
námûstka primátorky, 32letého Martina
Bal‰ána (âSSD).
Motivem dvojnásobné vraÏdy byl podle

v‰eho spor kolem akcií podniku
technick˘ch sluÏeb, které mûl Slíva získat
jako fieditel. Pozdûji ale zaãal v médiích
prohla‰ovat, Ïe vedení mûsta chce
zpochybnit, jak˘m zpÛsobem je získal.
Slíva podle svûdkÛ pfii‰el vãera

dopoledne do advokátní kanceláfie v
Jureãkovû ulici v centru Ostravy, zamífiil
na pûtapadesátiletou Ïenu pistolí a usmrtil
ji nûkolika v˘stfiely.
Zatímco na místo ãinu jeli specialisté na

vraÏdy, pfiejel Slíva sluÏebním
automobilem do Havífiova, vzdáleného
asi dvacet kilometrÛ, kde v tu dobu
zasedalo mûstské zastupitelstvo.
Ze stejné zbranû tam nûkolikrát vystfielil

na dvaatfiicetiletého námûstka primátorky
Milady Halíkové (KSâM) Martina
Bal‰ána. Pak se sám na místû zastfielil.
Zda si Bal‰ána pfiedem vybral jako obûÈ,
nebo chtûl zabít i dal‰í zastupitele, není
známo.
Tragické události byla svûdkem lékafika

a zastupitelka ODS Emilie Veãefiová.
„Slíva na Bal‰ána ãekal u zadního
v˘chodu. Lidé ho vidûli pfiicházet pfies
bar. Na námûstka dvakrát vystfielil - jedna
kulka mu prostfielila plíce a druhá lebku.
Dvûma ranami se pak vrah sám zastfielil.
Nejdfiíve jsme sly‰eli jenom drnãení skla,

tak jsme si mysleli, Ïe se na sebe vrhli. AÏ
potom jsme vidûli tu hrÛzu. Slíva leÏel v
tratoli‰ti krve. Pan námûstek Bal‰án je‰tû
Ïil. D˘chal a ‰lo mu dlouho srdce.
Postupnû bohuÏel odcházel.
SnaÏili jsme se ho s paní doktorkou

Herokovou resuscitovat. Pak pfiijela
rychlá záchranná sluÏba a intubovali ho.
Bylo jasné, Ïe to nepomÛÏe. Je stra‰né,
kdyÏ vidíte, jak vám tak mlad˘ ãlovûk
umírá pod rukama,“ konstatovala sklesle
lékafika.
„Nejdfiíve jsme si mysleli, Ïe si Slíva

námûstka zavolal ven. Ale potkali se
zcela náhodou, kdyÏ si námûstek vy‰el

zavolat a mluvil se svou manÏelkou,“
fiekla Právu Veãefiová.
„Nezlobte se, ale nic vám v tuto chvíli k

tomu nefieknu,“ fiekl Právu sklesl˘m
hlasem námûstek primátorky Eduard
Heczko (KSâM). V‰ichni zastupitelé a
náv‰tûvníci zastupitelstva museli zÛstat
kvÛli v˘slechÛm nûkolik hodin na místû.
Pfiitom ‰lo o poslední jednání mûstského
zastupitelstva pfied nov˘mi volbami.
âlenové mûstské rady nechtûli tragickou

událost komentovat. „Je‰tû pfied
zasedáním zastupitelstva se se‰la
mûstská rada. V‰ichni pánové pfii‰li v
tmav˘ch oblecích kromû Bal‰ána, kter˘
byl ve svûtlém. Zeptal se nás, jestli jdeme
na funus, Ïe jsme v‰ichni v ãerném. V tu
chvíli jsme se tomu zasmáli,“ fiekl jeden z
ãlenÛ rady, kter˘ nechtûl b˘t jmenován.
Motivem dvojnásobné vraÏdy byl s

nejvût‰í pravdûpodobností spor kolem
520 technick˘ch sluÏeb, které mûl Slíva
získat jako fieditel za zhruba sto tisíc
korun. Jejich hodnota pfiitom byla
nûkolikanásobná. Mûsto totiÏ pfied
nûkolika lety umoÏnilo vedoucím
pracovníkÛm akcie získat za v˘hodn˘ch
podmínek, aby je více motivovalo k práci.
Pozdûji ale podle dfiívûj‰ích vyjádfiení

Slívy v médiích zaãalo vedení mûsta
smlouvy, které podepsal b˘val˘ primátor,
zpochybÀovat. ZavraÏdûná advokátka
Kabzanová vypracovala posudek, v nûmÏ
prohlásila pfiedmûtné akcie za neplatné.
Slíva chtûl akcie mûstu zpûtnû prodat za
fiádovû milióny a zaplacení se domáhal
více neÏ dva roky.
„Domnívám se, Ïe statutární mûsto

Havífiov se zmocnilo nezákonn˘m
zpÛsobem akcionáfisk˘ch práv k m˘m
akciím,“ fiekl Slíva pfied ãasem v âeské
televizi.
Kabzanová, která v minulosti pÛsobila

jako soudkynû ve Fr˘dku-Místku a potom
v Ostravû, pracovala od roku 1990 jako
soukromá advokátka.

***

V˘slechy k Unipetrolu zaãaly
DoleÏelem

Praha-právo-Vy‰etfiovací t˘m ãeské
protikorupãní policie veden˘ komisafiem
Gejzou Raka‰em zahájil vãera spolu s
polsk˘mi prokurátory v˘slechy v kauze
podezfiení z korupce pfii privatizaci
Unipetrolu.
První vypovídal celkem asi ãtyfii hodiny

Zdenûk DoleÏel, znám˘ z kauzy „pût na
stole v ãesk˘ch“.
B˘valého ‰éfa premiérského kabinetu

‰etfií ãeská protikorupãní policie kvÛli tomu,
Ïe údajnû sliboval polskému lobbistovi
Jacku Spyrovi, Ïe dokáÏe ovlivnit
privatizaci ãeského Unipetrolu a na
schÛzce s ním si mûl fiíct uveden˘m
v˘razem o úplatek pût miliónÛ korun.

Jeho vy‰etfiování není stále ukonãeno
také kvÛli Spyrovi. 4. záfií odmítl na
protikorupãní policii vypovídat, a dostal
proto pokutu 45 tisíc korun. Spyra to oznaãil
za ‰ikanování ze strany ãeské policie.
Vypovídat mají i ãe‰tí politici. Ti v‰ak

vãera na pofiadu nebyli. V˘slechy provádûjí
ãe‰tí policisté a pol‰tí prokurátofii mohou
klást jen doplÀující otázky.
Samotn˘ DoleÏel z úãasti polského

prokurátora u v˘slechu moc nad‰en˘
nebyl. „Není to adekvátní úctû âeské
republiky. Sklouzáváme tak do atmosféry,
která tu byla v padesát˘ch letech,“ svûfiil
se âT. DoleÏel tvrdí, Ïe nemûl s otázkami
vy‰etfiovatelÛ potíÏe. „KdyÏ pfiijdete do
jakékoliv ãeské hospÛdky, tak usly‰íte
takov˘ch rozhovorÛ, Ïe se vám zatoãí
hlava. Taky tam usly‰íte vûci, které mÛÏe
kaÏd˘ interpretovat jinak.“ dodal.
Chtûjí mluvit se ãtyfimi premiéry
„Îádost o právní pomoc se t˘ká minimálnû

deseti osob. Jména a konkrétní poãet
uvádût nebudeme,“ odpovûdûla na dotazy
Práva námûstkynû praÏského Ïalobce
Marcela Kratochvílová.
Podávat vysvûtlení by podle dostupn˘ch

informací mûli b˘valí premiéfii Vladimír
·pidla, Stanislav Gross a Jifií Paroubek. V
souvislosti s polskou úplatkáfiskou
miliardovou aférou okolo polské
spoleãnosti PKN Orlen, která získala
ãeskou spoleãnost Unipetrol, poÏádali
pol‰tí prokurátofii také o v˘slechy b˘val˘ch
ministrÛ Milana Urbana, Bohuslava
Sobotky, ZdeÀka ·kromacha, Miroslava
Grégra a Jaroslava Palase. Dále chtûjí b˘t
pfii v˘slechu úfiadujícího premiéra Mirka
Topolánka a prÛmyslníkÛ Pavla Schwarze
(b˘val˘ ‰éf Unipetrolu, nyní ‰éf státní
spoleãnosti âEPRO) a Andreje Babi‰e
(majitel Agrofertu).
„Ano, uÏ jsem byl k v˘slechu pozván.

Myslím, Ïe pozváni byli asi v‰ichni ãlenové
vlády a asi i celá politická reprezentace,“
fiekl Právu exministr práce a sociálních
vûcí Zdenûk ·kromach (âSSD). Dodal, Ïe
termín má stanoven na polovinu fiíjna.
Celou vûc ·kromach hodnotí jako

zpolitizovanou. „O Ïádné korupci nevím.
Poláci jsou asi na‰tvaní, Ïe koupili draho.
Je to spí‰e vnitropolská záleÏitost neÏ
záleÏitost âR,“uvedl ·kromach.
Paroubek: miliardová suma je ‰ílenost
Paroubek vãera v Rádiu Jizera ke svému

podávání vysvûtlení v kauze Unipetrol fiekl:
„Urãitû to bude zajímavé, co budu
vypovídat, protoÏe v té dobû, kdy probíhala
privatizace Unipetrolu, tak jsem sedûl je‰tû
na praÏské radnici. TakÏe o tom doopravdy
nevím nic. Mé v˘povûdi budou velmi
struãné a já celou záleÏitost povaÏuji tak
tro‰ku za konstrukci nûkter˘ch lidí v Polsku.
Kdyby nûkdo hovofiil o úplatcích ve v˘‰i,
kterou bych povaÏoval tfieba za - fieknûme
-reálnou, realistickou, ale kdyÏ nûkdo
hovofií o miliardû, tak to je úpln˘ nesmysl.

Press
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Financial

Kursovní lístek
100 Kã 5,14 CDN $
100 SK 3,91 CDN $
1 CDN $ 19,46 Kã
1 CDN $ 25,57 SK
1 US $ 1,14 CDN $
1 EUR 1,46 CDN $
Toronto Star  - 16. 9. 2006
1 CDN $ 19,94 Kã
1 EURO 28,48 Kã
100 Sk 76,01 Kã
1 US $ 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

Petr ChudoÏilov: Chleba

Otevfiu-li ve tfii hodiny ráno okno do dvora, nohy se mi
podlomí rozko‰í, neboÈ na‰i pekafii právû vytahují první
chleba z pece. D˘m z hofiícího dfiíví, vÛnû ãerstvû
upeãeného chleba a skfiehot probouzejících se vran, to
v‰e spíná se v neuvûfiitelném zázraku dne. V zimû, kdyÏ
poslední list s elegantním zakrouÏením opustí stromy,
vidím rovnou do pekárny, kde muÏ a Ïena v bíl˘ch
zástûrách ãipernû oddávají se svému fiemeslu. Jejich
pekafiství patfií k nejstar‰ím nejen v Basileji, ale i v
celém ·v˘carsku, první bochník chleba zde byl podle
dochovan˘ch historick˘ch záznamÛ upeãen v roce
1726. Kromû chleba, rohlíkÛ a sladkostí na‰i pekafii
pfiivádûjí na svût s˘rové a cibulové koláãky, jejichÏ
chuÈ nelze popsat jinak neÏ jako orgasmus v ústech.
KdyÏ jsem je okusil vÛbec poprvé, málem jsem klesl na
kolena a zvolal spolu s dûtsk˘m hrdinou slavného
pfiíbûhu Johna Habbertona H˘ta a Batul: „JakÏe! CoÏpak
i obyãejní lidé jako my smûjí péci takové dobroty?“
Krátce po páté hodinû ranní pfiiloudají se první zákazníci,
kromû kávy nebo tfieba i piva dostane se jim pfiíleÏitosti
poklábosit si s paní pekafikou nejen o novinkách v Malé
Basileji, ale i o sloÏitostech lidského Ïivota jako
takového vÛbec. Jsou lidé, ktefií sem docházejí uÏ
nûjak˘ch ãtyfiicet let. ¤ekl bych skoro, Ïe tenhle nepatrn˘

krámek funguje tak tro‰iãku podobnû jako fara vedená
pfiívûtivou a pfiející rukou. VÛnû chleba ve mnû probouzí
i politické zamy‰lení a úÏas: kde vzal ãeskoslovensk˘
bol‰evik po osmaãtyfiicátém roce tu nesl˘chanou drzost,
pekafie, hokynáfie, holiãe a celkovû Ïivnostníky spolu s
drobn˘m fiemeslnictvem, stojícím ve sluÏbû zpravidla
sedm dní v t˘dnu od rána do noci, oznaãit jako
maloburÏoazní ‰tûnice, vyssávající dûlnickou tfiídu a
okrást je o hodnoty, vytvofiené generacemi? NejenÏe
zmafiili desetitisíce lidsk˘ch existencí, ale na mnoho let
poslali do hrobu tu nejskromnûj‰í, ale neodmyslitelnou
souãást kultury v‰edního dne. Jestlipak si dnes je‰tû
nûkdo vzpomene na komunistické bezpohlavní gumové
rohlíky, které chutnaly tak, jako kdyby je upekli snad
pfiímo na ÚV KSâ?
Jako kaÏd˘ ãlovûk i na‰i pekafii holdují lidské slabÛstce:
zpravidla v lednu stáhnou na pár dní roletu a zmizí v
hlubinách ãerného kontinentu, sami sebe povaÏují trochu
za Afriãany. Pomohli vybudovat vesnickou pekárnu v
Zimbabwe, v Etiopii naopak pfiiuãili se umûní správnû
míchat tûsto pro kfiupav˘ kukufiiãn˘ chleba. Jak cestují?
S vostatními autobusem pfiece!

srpen 2005

STAVEBNÍ PROJEKTY
V âESKÉ REPUBLICE

A NA SLOVENSKU
Idealní kombinace pro Va‰i
investiãní ãinnost ve vlasti :
Perfektní znalost místních

pomûrÛ a západni know how
Vám nabízejí projekãní

kanceláfie:

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. Jan Rudolf 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

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

21.9.2006

FormanÛv film Goyovy
pfiízraky pfiijde v únoru

Praha -mfd (spa)- Nov˘ film oscarového
tvÛrce Milo‰e Formana bude mít v âesku
premiéru za reÏisérovy pfiítomnosti 1.
února 2007. Ponese název Goyovy
pfiízraky.

Zdej‰í distributofii ze spoleãností Falcon
a HCE se tak rozhodli vysly‰et pfiání
reÏiséra, kter˘ si nov˘ ãesk˘ titul osobnû
zvolil. Dosud se snímek - v angliãtinû
Goya’s Ghosts -pfiekládal jako Goyovi
duchové.

Na praÏskou premiéru pozval Forman
rovnûÏ svého dlouholetého spolupra-
covníka a pfiítele, amerického producenta
Saula Zaentze, pfiijet by mûlo také
hvûzdné trio hlavních hereck˘ch
pfiedstavitelÛ.

Goyovy pfiízraky vyprávûjí dramatick˘
pfiíbûh slavného ‰panûlského malífie
Franciska Goyi a jeho mladiãké múzy.
Titulní roli hraje Stellan Skarsgard, ãast˘
hrdina dramat Larse von Triera, ale také
fiady hollywoodsk˘ch velkofilmÛ vãetnû

dobrodruÏné komedie Piráti z Karibiku:
Truhla mrtvého muÏe.

Úloha umûlcovy múzy, která je za ãasÛ
inkvizice obvinûna z kacífiství, a souãasnû
její dcery pfiipadla Natalii Portmanové,
proslavené zejména hlavní Ïenskou rolí
v posledních tfiech dílech Hvûzdn˘ch
válek. Zástupce církve otce Lorenza, jenÏ
do osudÛ malífie i jeho chránûnky v˘raznû
zasáhne, pfiedstavuje hrdina filmu
Collateral Javier Bardem.

Ve ·panûlsku, kde Forman svÛj film
natáãel, se premiéra oãekává uÏ letos v
listopadu, ale dal‰í zemû od Brazílie po
sever Evropy se Goyov˘ch pfiízrakÛ
doãkají aÏ po ãeském uvedení. V titulcích
se objeví je‰tû jiné tuzemské jméno: ãást
hudby k Formanovû novince totiÏ napsal
a v Lond˘nû také nahrál Varhan
Orchestroviã Bauer.

***

Slovenskí politici:
My neklameme

BRATISLAVA -sme/Igor StupÀan-
Maìarského premiéra zradila nahrávka
z politického rokovania, na ktorej siln˘mi
slovami priznal, Ïe voliãov o situácii v
krajine klamal.
Na Slovensku sa v‰ak ãosi také asi staÈ

nemôÏe. Aj keì sa politici navzájom
obviÀujú zo lÏi, o sebe tvrdia, Ïe nikdy
neklamú. AspoÀ to vypl˘va z reakcií
politikov parlamentn˘ch strán, ktor˘ch
sme oslovili.
“Ja nikdy neklamem,” hovorí

podpredseda HZDS Milan Urbáni. Len
preto podºa neho HZDS získalo toºko
percent vo voºbách (8,7), lebo “sme
nemaºovali ruÏovú budúcnosÈ”.
Urbáni “absolútne nesúhlasí” s

dávnej‰ím v˘rokom Milana KÀaÏka, ktor˘
na adresu ‰éfa HZDS Vladimíra Meãiara
povedal, Ïe loÏ pouÏíva ako pracovnú
metódu. “Od obdobia, keì s Meãiarom
robím, nemám takú skúsenosÈ,” tvrdí
Urbáni.
Ani podpredseda SDKÚ Milan Hort si

nespomína na situáciu, Ïe by klamal,

aspoÀ nie verejne. “Nikdy som nemusel
odvolávaÈ to, ão som verejne povedal,”
hovorí.
Podºa Horta SDKÚ pri‰la “s pravdou o

krajine a ekonomike” a nepopulárnu
pravdu aj presadila.
Mikulá‰ Dzurinda za svojej prvej vlády

ãelil kritike, Ïe sºuboval dvojnásobné
platy. Hort hovorí, Ïe v tomto prípade
ne‰lo o klamstvo, ale dobr˘ úmysel a
navy‰e v prvej vláde spolu s SDª sa
nedali uskutoãÀovaÈ reformy.
Jedinou moÏnou postupnosÈou bolo

podºa Horta najskôr zmazaÈ
demokratizaãn˘ dlh a vrátiÈ Slovensko
do Európy, a potom zaãaÈ s reformami.
KresÈan neklame, hovorí líder SMK Béla

Bugár. Za in˘ problém povaÏuje, Ïe
niekedy nemôÏe istú vec povedaÈ, lebo
si to vyÏaduje napríklad politická taktika.
Podºa podpredsedu KDH Júliusa Brocku

má politik namiesto klamania moÏnosÈ
povedaÈ “nekomentujem, prosím si ìal‰iu
otázku”. Brocka vie, Ïe aj v politike sú
bezcitní ºudia, ktorí si uvedomujú, Ïe v
mnoÏstve informácií ºudia ãasto nemajú
moÏnosti si pravdu overiÈ. “Preto politici
pouÏívajú taktiku tvrdenie proti tvrdeniu.”
Paradoxne v‰ak podºa Brocku niektoré

klamstvá vyjdú na povrch tak r˘chlo, Ïe
ºudia ani nemusia maÈ dlhú pamäÈ.
Podpredsedníãka Smeru Monika

BeÀová vedome neklame, a potom má s
t˘m väã‰inou problém. Ak má
pochybnosti, rad‰ej pouÏije formulku
“nebudem sa vyjadrovaÈ”. Politici niekedy
prezentujú svoj pohºad na niektoré
skutoãnosti, ktor˘ by sa dal oznaãiÈ za
skreslen˘ alebo prispôsoben˘,
poznamenala.
Îiadneho obãana by neprekvapilo, keby

politik nehovoril pravdu, hovorí sociológ
Pavel Haulík. Podºa neho politici ani
nehovoria priame jednoduché klamstvá,
ale skôr si upravujú videnie reality. “V
tom sú majstri,” mieni.
V diskusiách zvlá‰È pred voºbami z úst

politikov ãasto zaznievali obvinenia, Ïe

Pokračování na str. 6

Samozfiejmû nesmysl jsou i podstatnû niÏ‰í
ceny, ale miliardová suma, to je skuteãnû
‰ílenost a myslím si, Ïe to tak trochu autofii
té pseudoaféry skuteãnû pfiehnali.“
Topolánek si svÛj pfiípadn˘ v˘slech

vysvûtluje jako zájem polské strany o jeho
názory. „Nikdo mû v této vûci
nekontaktoval. Nevím kdy a kam bych mûl
jít podávat vysvûtlení. Já jsem o této vûci
nerozhodoval. Asi chtûjí znát mé názory,“
fiekl.
Vypovídat by mûlo minimálnû 18 osob.

Tento poãet v‰ak nemusí b˘t koneãn˘.
Pol‰tí prokurátofii mají zájem i o v˘povûdi

b˘valého ãlena prezidia Fondu národního
majetku Karla Kühnla a  i o v˘povûdi
exministra zahraniãí Cyrila Svobodu,
b˘valého místopfiedsedy Fondu národního
majetku Pavla Kuty, Igora Fojtíka, kter˘
vedl odbor privatizace na ministerstvu
financí, a dvou pracovníkÛ poradenské
firmy Price@aterhouse Coopers.

***
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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

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:

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.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
uvádí premiérovû napínav˘ film

reÏiséra Jifiího Svobody

(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

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

22.9.2006
Aféra s odposlechy:
ODS chybí dÛkazy

Praha-mfd/JAN MATES, OLGA
MÁLKOVÁ, Václav Dolej‰í-Mûlo to
vypadat jako ãeská obdoba americké
odposlechové aféry Watergate. Ministr
vnitra a místopfiedseda ODS Ivan Langer
pfii‰el na stfiedeãní tiskové konferenci
vlády s bombastick˘m prohlá‰ením, Ïe
asi dvacet politikÛ a novináfiÛ zfiejmû
odposlouchává policie a Ïe ‰tûnice jsou
asi i v Poslanecké snûmovnû, na
ministerstvu vnitra a v âeském rozhlase.
UÏ druh˘ den kauza spí‰ neÏ Watergate

pfiipomínala bahnit˘ ãesk˘ rybníãek.
Langer nepfiedloÏil ani jedin˘ dÛkaz a
spu‰tûní aféry pfiisuzuje novináfiÛm. ·éf
âSSD Jifií Paroubek ho obvinil ze lÏi a
volal po jeho odstoupení.
Langer a dal‰í politici ODS podle

Paroubka kfiivû obvinili sociální
demokracii, Ïe politiky a novináfie nechala
‰pehovat ona. âSSD proto hodlá svolat
mimofiádnou schÛzi Poslanecké
snûmovny, kde bude chtít od vlády
vysvûtlení a omluvu. Langer pro zmûnu
od Paroubka Ïádal dÛkazy, Ïe lhal.
Jedin˘, kdo objednání odposlechÛ
pfiisoudil âSSD, byl totiÏ místopfiedseda
ODS Petr Neãas. Premiér a pfiedseda
strany Mirek Topolánek zase fiekl, Ïe
fiada politikÛ a novináfiÛ je “fízlována”.
Podle informací MF DNES od zdroje
blízkého Langerovi byl ministr pfiekvapen
tím, jak silnû kolegové vûc vyhrotili.
“Ministr si schválnû dával velk˘ pozor,

co pfiesnû fiekne,” uvedl ãlovûk z
Langerova okolí. Premiér Topolánek
nicménû nepovaÏuje zvefiejnûní za
unáhlené. “Pokud by se potvrdily obavy,
které mají v‰ichni slu‰ní lidé, tak je to
opravdu na pováÏenou. Já mám osobní
zku‰enost s neoprávnûn˘m
odposlechem a myslím, Ïe nejen tento
pfiípad by nás mûl vést k tomu, abychom
zákonem zpfiísnili kontrolu odposlechÛ,”
fiekl Topolánek.
LangerÛv ãlovûk tvrdí, Ïe ministr opravdu

má dÛvûryhodné informace, Ïe Inspekce
ministra vnitra je‰tû za jeho pfiedchÛdce
Franti‰ka Bublana nasadila s povolením
soudu pfii vy‰etfiování úniku takzvané
Kubiceho zprávy odposlechy na politiky,
a to témûfi v˘hradnû z fiad ODS. A také na
novináfie kriticky pí‰ící o sociální
demokracii.
Langer nicménû neukázal Ïádné v˘pisy

z odposlechÛ ani seznamy
“napíchnut˘ch” ãísel a patrnû je ani nemá.
Vãera dokonce pfiipustil, Ïe jako ministr

vnitra mohl postupovat opatrnûji a
nenechat se strhnout emocemi. “Jako
ãlovûk jsem ale nemohl jednat jinak,”
dodal rozpolcen˘ politik.
Zvefiejnûním informací o odposle‰ích

pr˘ reagoval na textové zprávy tfií
novináfiÛ, které dostal ráno a dopoledne
pfied stfiedeãní tiskovou konferencí vlády.
V‰echny se podle nûj nesly ve stejném
duchu: Máme informace, Ïe jsme
odposloucháváni Inspekcí ministra vnitra.
Co o tom víte?
ProtoÏe tyto zprávy zapadaly do toho,

co se k Langerovi doneslo uÏ dfiíve,
rozhodl se vefiejnû promluvit. Pramen
sv˘ch informací v‰ak prozradit nechce.
Získat jména z údajného seznamu

‰pehovan˘ch pfiitom nemusí b˘t tak
sloÏité. Ministr spravedlnosti si mÛÏe
vyÏádat od státního zastupitelství zprávu
o stavu vy‰etfiování. Zákon uÏ v‰ak nefiíká,
zda “stavem vy‰etfiování” se rozumí i
podrobnosti ze spisÛ, jako tfieba jména

odposlouchávan˘ch. “Já se vÏdy klonil k
obecnûj‰ímu pojetí, tedy Ïe mám právo
jen vûdût, v jakém stadiu vy‰etfiování je.
Proto jsem také nepoÏádal o konkrétní
jména,” vysvûtlil ve stfiedu ministr
spravedlnosti Jifií Pospí‰il. Nevylouãil, Ïe
pozdûji na pfiání kolegÛ z vlády skuteãnû
o seznam odposlouchávan˘ch poÏádá.
Langer by to uvítal. “Pokud státní
zastupitelství potvrdí, Ïe to neohrozí
vy‰etfiování, pak budu první, kdo bude
jména Ïádat,” fiekl ‰éf vnitra.
Aãkoli má Langer podezfiení, Ïe “‰tûnice”

jsou i na jeho úfiadû, pfiiznal, Ïe si po
nástupu do funkce nenechal ani provûfiit
vlastní kanceláfi.
“Jako ministr moÏná mlãet mohu, ale

jako ãlovûk jednoznaãnû mlãet nemohu”
ministr vnitra Ivan Langer

***

Fale‰ní policisté pr˘ pfiepadli
kamion a ukradli náklad

televizí
Bor‰ov nad Vltavou-mfd/ (t‰)-Policie po
celé republice pátrá po ukradeném
kamionu plném plazmov˘ch televizí, kter˘
podle tvrzení jeho fiidiãe pfiepadli muÏi
maskovaní jako policejní hlídka.
âtyfiiatfiicetilet˘ fiidiã popsal pfiepadení

takto: Na dálnici D5 poblíÏ Berouna ho
zastavili dopravní policisté, omráãili ho
ranou pûstí do obliãeje a naloÏili ho do
kufru bílé ·kody Octavia s ãerven˘m
majákem. Pak se rozjeli a po del‰í dobû
ho vyloÏili na neznámém místû. Tam
unesen˘ muÏ zastavil auto, které ho
dovezlo na policii v Bor‰ovû nad Vltavou
na âeskobudûjovicku.
Podle policistÛ byl fiidiã dezorientovan˘,

stresovan˘ a cel˘ se tfiásl. Kriminalisté
vãera cel˘ den jezdili po trase kamionu a
hledali místo pfiepadení. „Tvrdil, Ïe tam
byla benzinová pumpa, ale víc neví. Jeli
jsme s ním aÏ k Plzni, ale místo pfiepadení
jsme nena‰li,“ uvedla ãeskobudûjovická
policejní mluvãí Lucie Ptáãková.

***
Mozart netradiãnû a s Ivou

Bittovou
Praha -mfd/VùRA DRÁPELOVÁ-Koncert
proslulé nûmecké ‰ansoniérky Ute
Lemperové zahájí v nedûli v Národním
divadle jedenáct˘ roãník festivalu Struny
podzimu. Lemperová v Praze poprvé
vystupovala loni, kdy v Obecním domû
interpretovala písnû Kurta Weilla.
Tentokrát si pfiipravila program oznaãen˘
jako kosmopolitní kabaret, v nûmÏ zazní
pestr˘ v˘bûr stylÛ a jazykÛ.
Struny podzimu nabídnou aÏ do 19.

listopadu dal‰ích osm programÛ, jimiÏ
obsáhnou i propojí nejrÛznûj‰í Ïánry.
Nûktefií umûlci budou v Praze koncertovat
poprvé, jako tfieba americk˘ pianista Brad
Mehldau, pohybující se na rozhraní
nûkolika ÏánrÛ, anebo ruská
akordeonistka a zpûvaãka Evelyn
Petrova, která se pfiedstaví s programem
Roãní doby, inspirovan˘m událostmi a
zvyky ruského venkova v prÛbûhu
jednoho roku. Dal‰ími hosty pfiehlídky
budou ázerbájdÏánská zpûvaãka Aziza
Mustafa Zadeh, která na svém koncertû
pfiedvede vlastní tvorbu i klasické árie,
hobojista Maurice Bourgue, âeské
klarinetové kvarteto a Ondfiej Havelka se
souborem His Melody Makers. V rámci
festivalu bude mít také recitál sopranistka
Eva Urbanová, která zazpívá operní árie
za doprovodu PraÏské komorní
filharmonie a jejího ‰éfdirigenta Kaspara
Zehndera. Leto‰ní mozartovské v˘roãí
pfiipomenou Struny podzimu

súper klame. Podºa Haulíka to ºudia
vnímajú ako súãasÈ politického folklóru.
“Pri konfliktoch málokedy dochádza k
tomu, Ïe by politik z druhého tábora
presvedãil, on skôr utvrdzuje svojich
priaznivcov. Tam sa to zaãne a aj konãí,”
podotkol.
Za najväã‰iu devízu kaÏdého úspe‰ného

remesla povaÏuje psychologiãka Jana

·túrová dôveru. “PouÏívaÈ klamstvo vo
verejnom Ïivote sa obyãajne vypomstí,”
tvrdí. Ak sa politici navzájom obviÀujú z
klamstiev, na ºudí to dobre nepôsobí, aj
keby jeden z nich mal pravdu,” dodáva s
t˘m, Ïe “je to konfrontaãn˘ ‰t˘l debaty”.
Podºa ·túrovej sa argumenty zamieÀajú
za útoky a debata politikov potom nevedie
k hºadaniu pravdy.

***

Pokračování ze str. 5
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Kratší Jméno, Více Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

TCT týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou, 
s možností distribuce po celé Evropě, 
Kanadě a USA.

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.

• 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

�

�

✈
�

Změnili jsme lokalitu abychom mohli
nabídnout kvalitnňejší služuby

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

T O R O N T O •  P R A H A •  O T T A W A •  M O N T R É A L •  B U F F A L O •  C H I C A G O •  A T L A N T A

�

Zmûnili jsme lokalitu, abychom mohli
nabídnout kvalitnûj‰í sluÏby!

Kratší jméno, více místa!

nekonvenãní adaptací Mozartovy opery
Don Giovanni nazvanou Don Juan in
Prague. Jejím autorem je americk˘ reÏisér
a producent David Chambers.
Pfiedstavení se uskuteãní 22. fiíjna ve
Stavovském divadle. „Tento projekt nemá
ve svûtû obdoby,“ zdÛrazÀuje fieditel
festivalu Marek Vrabec.
Hlavní postavou inscenace nebude Don

Giovanni, n˘brÏ Donna Elvíra, kterou
ztvární zpûvaãka, houslistka a hereãka
Iva Bittová. „Donna Elvíra jako by
pfiicházela z jiného svûta ãi stála na hranici
mezi na‰ím a jin˘m svûtem. A pfiesnû
takov˘ typ je Bittová,“ podot˘ká David
Chambers. ReÏisér vûfií, Ïe produkce
osloví ‰iroké publikum. „Mozart byl ve
své dobû tím, ãím jsou dnes rockové
hvûzdy. Chtûli jsme proto divákÛm
nabídnout soudobou vizi nejvût‰í opery,
jaká kdy byla napsána,“ tvrdí. V
pfiedstavení, které bude koncem roku
uvedeno i v rámci newyorského festivalu
NextWave, je pouÏita poãítaãovû
generovaná hudba, grafika a
videoprojekce. Vedle Bittové jsou
obsazeni ameriãtí sólisté, spolupracovat
budou ãlenové Agon Orchestra pod
taktovkou Petra Kofronû.

***

Slota prehovoril: Bugár by
mal odísÈ

BRATISLAVA-sme/MIROSLAV KERN-
Predseda vládnej SNS Ján Slota vãera
preru‰il svoje dlhé mlãanie o
vnútropolitickej situácii.
Na prvej oficiálnej tlaãovej konferencii

svojej strany od parlamentn˘ch volieb
obvinil predsedu SMK Bélu Bugára z
vyvíjania ãinnosti proti vlastnému ‰tátu.
Kritizoval aj maìarského premiéra

Ferenca Gyurcsánya. Situáciu v
Budape‰ti v‰ak rovnako ako Gyurcsány
prirovnal k protikomunistick˘m
nepokojom v roku 1956. “UÏ asi len tie
tanky tam ch˘bajú, aby to bolo pribliÏne
rovnako,” povedal.
Slota tvrdí, Ïe Bugár sa v Maìarsku po

voºbách stretol s niektor˘mi maìarsk˘mi
politikmi a diplomatmi a vyz˘val ich, aby
“zakroãili na medzinárodnom fóre proti
teraj‰ej politickej koalícii na Slovensku”.
Predseda SNS nepovedal kde, kedy a s

k˘m sa mal Bugár stretnúÈ a neprezradil
ani zdroj svojich informácií.
Údajná schôdzka predsedu SMK je

podºa Slotu “jednoznaãne v polohe”, Ïe
by Bugár mohol prísÈ o poslaneck˘
mandát. âo bude ìalej, sa podºa Slotu
uvidí po konzultáciách v koaliãnej rade.
Tá je zloÏená zo Slotu, Roberta Fica a
Vladimíra Meãiara.
Béla Bugár pre SME povedal, Ïe Slotove

v˘roky komentovaÈ nemieni.
Politológ Miroslav Kus˘ povaÏuje

Slotove obvinenia za absurdné, ale myslí
si, Ïe v podobn˘ch v˘rokoch bude
pokraãovaÈ.
Podºa Kusého vyjadrenia ‰éfa SNS

neprospievajú najmä Smeru, ktor˘ ho
bude urãite snaÏiÈ “spacifikovaÈ”.
HovorkyÀa SMK Lívia Solymos si myslí,

Ïe rétorika predsedu SNS z obdobia 1994
aÏ 1998 sa nezmenila.
Podpredseda vlády za Smer Du‰an

âaploviã pre SME povedal: “K agende
SMK a menovite pána Bugára, ktorá bola
vyslovená v Budape‰ti, a súãasne k
straníckej agende-reakcii pána Slotu,
ktorá bola vyslovená na tlaãovej
konferencii, sa nemieni podpredseda
vlády v‰etk˘ch obãanov vyslovovaÈ.”
“Toto je uÏ silná káva skutoãne pre

kaÏdého. Po klamstvách typu sleãny - jak

sa volá tá údajne zbitá - Malinovej a
ìal‰ích klamstvách je to skutoãne vrchol
drzosti,” povedal predseda koaliãnej SNS
Ján Slota o predsedovi SMK. Bugár vraj
postupoval proti svojej vlasti, ão je
“nezluãiteºné s funkciou ústavného
ãiniteºa”. Na tlaãovke pritom niekoºkokrát
zdôraznil, Ïe nemá niã proti maìarskej
men‰ine ani proti “cigáÀom”.
Slota sa vyjadril aj k udalostiam v

Maìarsku po zverejnení nahrávky
premiéra Gyurcsánya o klamaní o stave
ekonomiky. “Charakteristika t˘ch
nepokojov sa môÏe nazvaÈ jednoznaãne
revolúciou,” povedal. V naráÏke na
demon‰trácie a násilné zráÏky s políciou
poznamenal, Ïe “boÏie mlyny melú
pomaly, ale isto”.
Podpredsedníãka SNS Anna

Belousovová povedala, Ïe “extrémizmus
a ‰ovinizmus v Maìarsku sa ujíma ako
veºmi nebezpeãn˘ trend a keìÏe uÏ
naplno hovoria títo ãlenovia v˘boru na
riadenie demon‰trácie o zru‰ení
Trianonu, tak je jasné, Ïe je to hrozbou aj
pre Slovensko”. Európska únia sa podºa
nej k Slovensku niekedy správa ako
macocha a pokiaº sa v˘voj v Maìarsku
nezastaví, ohrozí to celú Európu.
Slovenská diplomacia ani predstavitelia

in˘ch politick˘ch strán na rozdiel od SNS
udalosti v Maìarsku nekomentujú.
âo povedal Ján Slota
O Ferencovi Gyurcsányovi
“Asi najdemokratickej‰í politik galaxie

povedal sám, Ïe vládne na základe lÏí a
klamu. Pomaliãky je tam uÏ zranen˘ch
asi 500 ºudí a 200 policajtov, pácha sa
tam násilie doslovne porovnateºné
pomaliãky s revolúciou, uÏ len to strieºanie
tam hádam ch˘ba a tie tanky a niã sa
nedeje. V Európskej únii nech teraz sa
ozvú ich partneri zo Socialistickej
internacionály z Brusela.”
O Bélovi Bugárovi
“V Ïiadnom prípade nemôÏe ústavn˘

ãiniteº SR na území cudzieho ‰tátu
komunikovaÈ s politikmi dotyãného ‰tátu
a vyz˘vaÈ, aby uãinili niektoré kroky proti
jeho vlastnej domovine. Proti vlasti, kde
je ústavn˘m ãiniteºom. Veì to je nieão
nepredstaviteºné.”

O svojom nevystupovaní v médiách
“Prijali sme jednoznaãne také

rozhodnutie, Ïe nebudeme vystupovaÈ,
nech ukáÏeme verejnosti, kde je to
ãertovo kop˘tko. A ja osobne si myslím,
Ïe sme dokázali, Ïe to ãertovo kop˘tko
urãite nie je na na‰ej strane. Îe tí, ktorí
vyvolávajú toho diabla z t˘ch pekeln˘ch
útrob - tí sú niekde inde, ale nie na
Slovensku a nie v SNS.”

***

Lexu uÏ  nestíhajú
BRATISLAVA - sme/tasr-Ivana Lexu uÏ
nestíhajú ani v prípade vraÏdy Róberta
Remiá‰a.
Trestné stíhanie proti b˘valému riaditeºovi
Slovenskej informaãnej sluÏby Lexovi v kauze
návodu na vraÏdu Remiá‰a vãera ‰peciálna
prokuratúra zastavila. Informovala o tom
televízia Markíza.
Podºa televízie riaditeº úradu ‰peciálnej
prokuratúry Du‰an Kováãik dospel k záveru,
Ïe sa skutok nestal.

***
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âesk˘ ACAT informuje - záfií 2006
VáÏení ãlenové a pfiíznivci hnutí ACAT,
dal‰í dopis, kter˘ Vám nabízíme k podpisování a jako námût pro pfiímluvné modlitby,
je adresován Nejvy‰‰ímu prokurátorovi âínské lidové republiky.
Obsah dopisu v ãe‰tinû:
Na základû informací organizace ACAT (KfiesÈané proti muãení) Vám blahopfieji k
pfiijetí zásad, které zakazují policii pouÏívat muãení. Tyto zásady svûdãí o vÛli
ãínsk˘ch úfiadÛ bojovat s touto metlou, která Ïel Va‰i zemi suÏuje. Pfieji si, aby
nezÛstaly mrtv˘m textem a aby je následovala konkrétní opatfiení.
Rád bych Vás povzbudil k tomu,
• aby o pfiijat˘ch zásadách byli informováni v‰ichni pfiíslu‰níci policie
• aby dodrÏování tûchto zásad kontroloval nezávisl˘ orgán, kter˘ bude mít právo
nav‰tûvovat detenãní zafiízení
• aby muãení spáchané pfií‰lu‰níky policie bylo nestrannû vy‰etfieno
• aby bylo zaji‰tûno, Ïe obûti muãení nebudou kriminalizovány
• aby byli pachatelé muãení odsouzeni
• aby byly revidovány procesy s osobami odsouzen˘mi na základû doznání
vynuceného muãením
Dopis je velmi zdvofiil˘. AÈ uÏ jej po‰lete pfiímo do âíny, nebo na na‰i adresu, za
ãesk˘ ACAT Vám srdeãnû dûkujeme.
S pfiáním krásného babího léta Vás zdraví

Alain Cleyssac a Monika Îárská
ACAT, ·kolní 1, 252 67 Tuchomûfiice, tel: 220 199 441

mail: acat@centrum.cz, webové stránky: www.acat.ecn.cz

Mr Jia Chunwang Jianchazhang

Supreme People’s Procurator,

Zuigao renmin Jianchayuan

Beijing 100726

People’s Republic of China

……… September 2006

Dear Mr Chunwang,

I am writing to congratulate you on the adoption of the code of conduct prohibiting the use of

torture by the police, of which I have been informed by FIACAT (International Federation of

ACAT).  This code demonstrates the determination of the Chinese authorities to combat this

scourge which is unfortunately widespread in your country.  I hope that this code will not be

a vain effort and that it will be accompanied by specific provisions to ensure that it is properly

implemented.

With this in mind, I urge you to:

• provide specific instruction on the code to all police officials;

• set up an independent body with visiting rights to detention centres to monitor

implementation of the code’s provisions;

• order impartial inquiries following complaints of torture carried out by police officials;

• provide compensation for torture victims;

• penalise those who practise torture;

• review the trials of people convicted on the basis of confessions obtained by torture.

Thank you in advance for taking action on my request.

Yours sincerely,

Jméno Adresa Podpis

Konãí léto - trudné je to
Podle kalendáfie léto konãí 23. záfií, ale mnû léto konãívá prvním ‰kolním dnem.
Nejsem ‰kolákem uÏ ãtyfiicet let, a mé dûti uÏ chodí do práce a ne do ‰koly, a pfiece
první ‰kolní den v záfií mne dojímá je‰tû víc neÏ poslední ‰kolní den v ãervnu.
KaÏd˘ rodiã ví, Ïe ‰kolním rokem konãí bosonoh˘ chaos prázdnin a zaãíná ‰kolní

pofiádek. AÈ mi nikdo nefiíká, Ïe prázdniny pro dûti jsou i prázdninami pro rodiãe. A
pfiece dospûlí v harmonii se ‰kolním rokem pociÈují vÛni ãervence a srpna - ménû
se chvátá, oblékání je neformálnûj‰í, i horliv˘ zamûstnanec se v pfiestávkách  mezi
povinnostmi zatoulá do parku ãi k fiece, lajdaãení vûnuje více ãasu. Prodavaãi v‰eho
druhu vûdí, Ïe v létû se hÛfie prodává to, co nemá návaznost na léto a leno‰ení a
legraci. V létû ãasto lituji, Ïe nejsem uãitelem, protoÏe bych neuãil.
V první ‰kolní den jsem dostával novou ko‰ili nebo dvû, ‰nûrovací boty a dlouhé

kalhoty; od dûtství nemám rád nové obleãení, ko‰ile ‰krábala, kalhoty svrbûly a
‰nûrovací boty byly trest za ledabylost tenisek a chození bosky.
Do ‰koly jsem chodil rád, tvrdil jsem sv˘m dûtem, i kdyÏ jsem chodil pû‰ky a obû

cesty do kopce. ProtoÏe jsem do ‰koly  chodíval jefiábovou alejí, mám rád od let
‰kolní docházky jefiáby a hlavnû jefiabiny, které se v záfií ãervenaly, padaly na zem.
Znamenaly v‰ak i konec prázdninové svobody.
Kuliãky  jefiabin jsem sbíral do kapsy a pfii vyuãování  jsem dlouhou trubkou foukal

kuliãky po sv˘ch spoluÏácích a kdyÏ se jefiabina trefila do krku, ‰típlo to jak vosa.
Trubku, kterou jsem snadno získal na skládce odpadu z instalatérství v sousedství,
mi spoluÏáci zazlívali a uãitelé mne trestali pohlavky a jejím zabavením. Jefiabinová
stfielba dûlala poãátek ‰kolního roku snesitelnûj‰ím.
Tento rok je jefiabin na stromech nevídaná spousta, vûtve se pod nákladem plodÛ

oh˘bají a mÛj témûfi stolet˘ soused pfiedpovídá krutou zimu.
Jefiabiny nesbírám, nechávám je ptákÛm, a mám je rád, protoÏe zdobí konec léta.
Nejvíce na konci léta Ïelím konce no‰ení triãek, kraÈasÛ, sandálÛ,  leÏérnosti v

oblékání, které ãlovûk v létû rychle propadne; trvá mi t˘den dva neÏ si zas uváÏi uzel
na kravatû, jak se patfií, nezapomenu pfiele‰tit boty, dát do kapes saka vûci, které
nosím a málokdy potfiebuji jako tfieba kapesní nÛÏ, perofiízek, kter˘ mám vÏdy s
sebou, ale léta jsem ho nepouÏil.
Chápu kosmick˘ pofiádek, Ïe Zemûkoule je naklonûna k ekliptice, ke dráze

krouÏení kolem slunce 23 stupÀÛ, a tím absolvujeme v na‰í zemûpisné ‰ífice ãtyfii
roãní období, ale na jaro se tû‰ím a odchodu léta lituji nejvíce.
Proã se fiíká podzim a ne pfiedzim?
Na‰tûstí v Ontariu se fiíká podzimu indiánské léto, a v záfií i fiíjnu b˘vají dny letní, Eva

fiíká na kraÈasy, dá se plavat v jezefie, ale podzim uÏ zbarvil listy a tak to není uÏ léto.
Minul˘ rok jsme si prodlouÏili léto aÏ do fiíjna v ¤ímû; ale k mému úÏasu uÏ v záfií

¤ímané zaãali nosit dlouhé kalhoty a bundy, i kdyÏ nám triãko a kraÈasy vyhovovaly;
buì jsme my z Ontaria otuÏilej‰í, anebo chápání podzimu má pramálo co dûlat s
venkovní teplotou, ale zpÛsob oblékání diktuje lidem tradice a kalendáfi na v‰ech
zemûpisn˘ch ‰ífikách. Pamlskem podzimu jsou pro nás houby. Neznám jinou
rostlinu (i kdyÏ houby nejsou rostliny, protoÏe neznají fotosyntézu, nemají chlorofyl
a parazitují na organické hmotû, ale pfiece jenom rostou), kromû hub (s v˘jimkou
ÏampiónÛ pozn. red.), která by vzdorovala prÛmyslovému pûstování a tak spoãívá
na pfiíjemné náhodû, jestli ji nalezneme. Houby se nesklízejí, ale sbírají v potu tváfie
a v˘sledkem je radost zlatokopa. Doãetl jsem se, Ïe 50 000 hub je popsáno a dal‰ích
100-200 tisíc je‰tû popsáno není, coÏ mi téÏ pfiipadá pÛvabné b˘t mykologem a
objevitelem. Neb˘t zaãínající houbafiské sezóny, asi by mne konec léta souÏil víc.
Zdravím a pfieji hezk˘ den a v‰ecko dobré na kaÏdém kroku!

Ross Firla - Sudbury
 ***

Sousedská pfiíhoda
Asi t˘den poté, co jsme se nastûhovali do na‰eho domu, nav‰tívil nás vysok˘ muÏ
se ‰viháck˘m knírkem na opálené tváfii a s jiskrou v oku.
„Jste tady noví, dovolte, abych vás pozval na skleniãku. Jsme sousedi,“ fiekl.
Pfiijali jsme. Seznámil nás se svou chotí, milou dámou hovofiící tich˘m hlasem.
Servírovan˘ nápoj byl lahodn˘, siln˘ a kvalitní. Na stûnû pov‰iml jsem si nûkolika
fotografií. Statn˘ muÏ na plachetnici ve spoleãnosti milé dámy.
„Obepluli jsme tady v‰echny ostrovy, jednou jsme málem vyrazili aÏ do Mexika,“
pravil, kdyÏ zachytil mÛj pohled. Na tûch fotografiích vypadali oba malinko mlad‰í.
„Bude se vám tady líbit, je tu hezky,“ pravila dáma. Vysok˘ muÏ dolil mi sklenici
lahodn˘m nápojem. V jejich pokoji cítili jsme se dobfie, jakobychom se uÏ znali déle.
Za nûjak˘ ãas ‰aramantní soused zaklepal u nás opût.
-Mám dojem, Ïe jste zapomnûli zhasnout svûtla u va‰eho vozu,“ fiekl s mírn˘m
úsmûvem. Mûl pravdu.
Nûkolik let poté milá dáma stala se vdovou. Ten její dÏentlmen, mofisk˘ vlk a
dokonal˘ soused, nijak se nesnaÏil odepfiít si poÏitek nûkolika denních dou‰kÛ
kvalitní whisky...
Nemohli jsme si pfiát lep‰í sousedku neÏ jakou i nadále byla vdova po tom muÏi.
PÛjãovala mi Ïebfiík vhodn˘ k m˘m nejnezbytnûj‰ím aktivitám kolem domu, já se
staral o spoleãn˘ vavfiínov˘ plot mezi námi, pfiípadnû opravu plotu po náv‰tûvû
medvûda (na‰tûstí jen ãerného).
âas plynul a milá paní byla postiÏena lehãí mrtvicí. Na její milé letofie nedo‰lo k
Ïádné zmûnû. Její stav se zvolna, nepatrnû zlep‰oval. Kdykoli jsem s ní mluvil,
povídala, Ïe se má dobfie. Nic ale netrvá vûãnû. Nebylo tomu tak ani s tím celkem
uspokojiv˘m stavem milé dámy. Jednoho dne telefonovala nám jedna z jejích ãtyfi
dcer, Ïe jejich matka zemfiela.
Bylo nám jasné, Ïe dÛm bude dán na prodej. Dostavily se obavy kdo jej koupí.
Nejspí‰ stavitelská firma, zbofií jej a postaví ohromn˘ veledÛm, bude hluk a mnoho
prachu kolem, pfiedpokládali jsme. Nemovitost ale koupila profesionální, tedy
vzdûlaná dvojice nesmírnû tlust˘ch manÏelÛ. Krátce poté oba se k nám dostavili se
dvûma lahvemi domácího vína a plachtami v˘kresÛ.

„Oceníme, kdyÏ nebudete mít námitky proti na‰im zámûrÛm uãinit z toho domu ná‰
dream house, (tedy po na‰em vysnûn˘ domov, “ pravil mohutn˘ psycholog, nov˘ to
majitel nemovitosti. A na stole rozvinul v˘kresy. Vidûli jsme, Ïe renovace se bude
dít horizontálnû a malinko se uklidnili. Nakonec jsme obûma hostÛm popfiáli úspûch
a spokojenost.
Asi t˘den poté, chtûla je manÏelka pozvat a spoleãnû zdolat pfiinesené láhve
domácího vína. Pod jejím vlivem, jsem je pozval.
„Omlouváme se, Ïena je nûjak chorá,“ pravil mohutn˘ psycholog.
„Dejte vûdût aÏ jí bude lépe,“ fiekl jsem.
Vûdût nedal.
Zato se zapoãala renovace. Na ulici pfied na‰ím domem ocitalo se mnoÏství
automobilÛ rÛzn˘ch velikostí a úãelu. Rypadla dala se do díla, neb majitelÛm se
zachtûlo semi-podzemní garáÏe pro dvû auta.
O dílo starala se hlavnû firma Truhláfi a dÏentlmen (The Carpenter & Gentleman).
Nechci povídání protahovat, tak jen struãnû. Renovace probíhala neuvûfiiteln˘m
zpÛsobem a v neuvûfiitelnû dlouhém ãase. V poslední fázi byla tûsnû u na‰eho
pfiíbytku umístûna jednotka dodávající stejnû tak teplo jako chlad do domu (heat-
pump, tepelná pumpa). Její hluãnost pohnula mne nakonec ke kontaktování
pfiíslu‰ného oddûlení na‰í radnice. Chlapík ve slu‰ivé uniformû posléze se dostavil
s pfiístrojem a zmûfiil na nûkolika místech na‰eho majetku v˘‰i hlukové hladiny. Ta
vût‰inou pfiesahovala pfiípustné hodnoty. Majitelé byli poÏádáni o zjednání nápravy.
Ta byla se zdrÏením a s chab˘m v˘sledkem uãinûna. Jednoho dne objevila se pfied
zrenovovan˘m domem cedule hlásající, Ïe je na prodej. PoÏadovaná cena je více
neÏ dvakrát vût‰í neÏ za kterou byl dÛm odkoupen od dûtí hodné vdovy.
Psycholog ukázal se jako ãlovûk schopn˘ ãíst my‰lenky bliÏních, neboÈ kdyÏ hovofiil
o dream housu, mûl nepochybnû nemûl jiÏ na mysli sen svÛj ani svojí choti.
Do‰lo k t.zv. Open housu, Domu otevfien˘ch dvefií. Ve‰el jsem. Dokonalost, úroveÀ.
Drah˘ nábytek. Zfiejmû si dali oba majitelé práci pfiestûhovat ho tam aÏ do doby
prodeje. Kde zatím bydlí nevím. Ale jenom si vzpomínám na tu jejich náv‰tûvu s
vínem a v˘kresy, nad‰ení o tom, jak si svÛj nov˘ domov zrenovují. Nechápu, jak se
ti lidé nemohou a nechtûjí nastûhovat do toho pfiepychu a dokonalosti, jen za cenu
v˘dûlku nûkolika set tisíc.
Ale asi jsem nic nechápající moula.
A vím, Ïe nejsou jediní, ktefií takov˘mto zpÛsobem se podílejí na nehorázném rÛstu
cen nemovitostí v místû, které jsem si oblíbil a které povaÏuji za svÛj domov ...a
zvy‰ování daní z nemovitosti, které jsou také dÛsledkem.

Vladimír Cícha - Vancouver
***
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MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069
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SLOVAKOTOUR
Je čas zajistit si letenky do Evropy!

Zavolejte si o nejlepší ceny!

WINTER SEAT SALE IS HERE

PRAGUE from 619.00 plus tax
BRATISLAVA from 619.00 plus tax

CALL US FOR THE BEST PRICES
TO THE OTHER DESTINATIONS

Zavolejte si o podrobnosti o cenách a jednotlivých letech!

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

Josef Lnûniãka: Páni Kasafii
Poznal jsem v Ïivotû dva vyhlá‰ené vykradaãe ohnivzdorn˘ch a nedobytn˘ch
pokladen. Potkal jsem je pochopitelnû v prostfiedí populárním za nepopulárního
reÏimu, kdy „Velk˘ bratr” chtûl mít pod „palcem” cel˘ svût. Páni kasafii byla tfiída i v
tomto prostfiedí. Kasafi Metelák se tû‰il takové dÛvûfie dozorcÛ, Ïe nosil klíãe od cel,
sám si mohl otvírat, chodil po v‰ech prostorách vûznice bez doprovodu, nosil z
kuchynû jídlo. Navíc mûl mezi sv˘mi lidmi své zpravodajce, ktefií mu podávali
„zaruãené informace”. KdyÏ se nûkdy uvolil vyprávût o svém „povolání” (práci
provádûl v˘hradnû sám), jeho oãi záfiily vá‰ní. VÏdyÈ vylupoval pokladny v dobách,
kdy ãeskoslovenská kaãka stála na svûtové úrovni. Pozdûji „dûlat káãi” se vÛbec
nevyplácelo. Pokládal se za soukromého v˘bûrãího daní. Je nutno poznamenat, Ïe
bezpeãnostní popla‰ná zafiízení tehdy v podnicích a záloÏnách vlastnû ani nebyla. A
tak policie a okraden˘ jen zírali na vypáãené nebo „rozpárané” trezory a teprve podle
stylu „práce” typovali na „v˘bûrãího”. Je zajímavé, Ïe se trefili obyãejné pfiesnû.

Nûkolik let jsem vozil v dolech „ãerné zlato”, jako strojvedoucí dÛlní lokomotivy.
Jednoho dne mi „‰taigr” dal nového pomocníka. Byl to muÏ atletické postavy, jiÏ na
pohled pfiíjemného zevnûj‰ku. S prostfiedím dolÛ byl obeznámen. Byl tu uÏ podruhé
jak pfiiznal. Pfied tfiemi lety se mu podafiilo utéci. Nyní mu pfiidali dva roky.

- âím jsi byl v civilu? ptám se ho. Byl jsem zpoãátku úfiedníkem
-Potom?
- Potom kasafiem... Staãí. Já jen abych vûdûl, s k˘m mám tu ãest osm hodin

pracovat, dodal jsem.
Musím pfiiznat, Ïe kasafi G. byl velmi pracovit˘ a uãenliv˘. Mûl velkou sílu v pfiípadû

potfieby. Jednou, kdyÏ jsme na vyhybce ãekali naproti jedoucí vlak, mi vyprávûl o tom
jak utekl:

- Dûlali jsme dva na odpolední smûnû. Pfii kontrole dÛlního jsme mu nahlásili, Ïe
zÛstaneme na „tuplovku”, aÈ to nahlásí v útvaru tábora. V nadloÏí stropu byl krásn˘
bíl˘ pískovec.

Stfielec nám ke konci smûny provedl odpal a my jsme „ustlali” kaÏd˘ v jedné huntû
(dÛlní vozík) mezi tûmi placáky. Vûdûli jsme, Ïe pozdûji pfii odpoledni nebo noãní
smûnû vozíky vyvezou a nás s nimi na nádvofií dolu. Odtud se vozy s kamenem
odváÏejí pod les, kde bylo vyklápûcí zafiízeni. Museli jsme ale vydrÏet dvû hodiny neÏ
nás vyvezou ‰achtou. Jeden vûzeÀ nás pfiikryl, ale musel slíbit, Ïe o na‰em zmizení
nic neví. Placáky narovnal pfiesnû. V noci nás pod lesem vyklopili. Nûjaká odfienina
byla, ale nic, co by stálo za fieã. Roze‰li jsme se podle dohody a kaÏd˘ ‰el svou cestou.
Dlouho jim trvalo, neÏ pfii‰li na to, Ïe jsme utekli a trvalo je‰tû déle neÏ mû zase na‰li.
Prozradil mû soused moji milé, byl komunista a dûlal pro bezpeãnost.

Dlouho jsme ale spolu nepracovali, protoÏe brzy ho deponovali k soudnímu jednání,
ze kterého se uÏ na dÛl nevrátil. Z novin jsem se dozvûdûl o jedné jeho práci:

Na po‰tovní úfiad v ¤evnicích pfii‰el elegantní pán a Ïádal o rozmluvu s vedoucím
po‰tovního úfiadu. Zamával mu pfied nosem listinou, Ïe je z ministerstva po‰t. Mají pr˘
informace o tom, Ïe se v jejich okolí vyskytují fale‰né stokorunové bankovky a on je
povûfien provést kontrolu bankovek. Vedoucí má urãit osobu z úfiadu, která bude této
kontrole pfiítomná. Vedoucí urãil jednu Ïenu a za chvíli pfiinesli pánovi z ministerstva
ke kontrole 21 tisíc korun.

Kontrolor dal po chvíli stranou 700 korun s tím, Ïe se mu zdají b˘t podezfielé. Potom
hledal vedoucího, ale ten z po‰ty z neznámého dÛvodu ode‰el. Náhle se v ruce
kontrolora objevila automatická pistole, poruãil zamûstnancÛm ulehnout na zem, vzal
21 tisíc korun a utekl. Byl to kasafi G.

Myslel jsem si, Ïe se s panem G. uÏ nikdy nesetkám, ale náhoda sehrála svou. Asi
za pût rokÛ jsem byl s manÏelkou v Krkono‰ích na chatû. V nedûli ráno jsem musel
z pracovních dÛvodÛ odjet na doly. Z Pece jsem jel autobusem. V Horním Mar‰ovû
ãekalo nûkolik lidí. Upoutal mû ãlovûk, jehoÏ pohled bloudil po autobuse. Na‰e
pohledy se setkaly. Poznal jsem kasafie G. a on mû také! Protlaãil se ke mnû s
roz‰klebenou hubou a podává mi tlapu: ‘

- To jsem rád, Ïe mi jde‰ do rány.
- Co tmavák? Stále tam dfie‰ ty koleje?
- Stále.
- Chci jet do Bratislavy. Vím, kde je v jednom ‰uplíku nûco pfies milión. Hledám

nûkoho do party.
- PromiÀ, ale na tohle nejsem stavûnej.
- Pomysli, milión „kachlíkÛ” a moÏná i víc. To není k zahození.
- To opravdu není, ale potom ty zahozené roky! V‰ak to zná‰ sám dobfie. “ pûknû

jsem mu podûkoval a pomyslel jsem si, Ïe ani ten nejtûÏ‰í Ïaláfi a nejtemnûj‰í dÛl
nûkoho nepouãí.

Kasafii jsou kasafii!
***
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662 Queen St. West, Toronto, M6J 1E5

Fall 

(416) 504 3800   or   1-800-825-7577

Czech Airlines
Praha-Brno-Ostrava-Bratislava-Kosice and beyond...

September 22 - October 29     from $669.00
November 04 - December 06  from $619.00

+tax :  Praha, Brno - $250.84
            Ostrava - $272.40
            Bratislava - $276.00
            Kosice - $276.00

Sale ends October 10, 2006

Austrian Airlines
Vienna

from $696.00 + tax $150.00

email:  nitratravel@gmail.com

Sale
Seat 

TICO: #2631380

In His Doubtful Excellency: A Canadian Novelist’s Adventures as President
Havel’s Ambassador in Prague, Czech-Canadian author, Jan Drabek, regales the
reader with the escapades of an artist pressed into diplomatic service. When,
after the fall of communism, his former schoolmate, playwright Vaclav Havel,
becomes president of the Czech Republic, Drabek is named ambassador and
chief of protocol, welcoming dignitaries such as Queen Elizabeth and Pope
John Paul II. First published in Czech as Po Usi v Postkomunismu (Up To My
Ears in Post-Communism), Drabek’s poignant memoir of a pivotal moment in
a changing global landscape has been a bestseller in Czech Republic. “Drabek’s story of our times is in places
full of humour, but also coloured by nostalgia over his loss of illusions...” wrote one reviewer. Adapted and
translated by Drabek, author of 15 books, His Doubtful Excellency takes an ironic view of post-communist
Czech society, where corruption is rampant, “but somehow improved since it’s now ‘democratic corruption’.”
Drabek also includes interviews with Vaclav Havel and the present Czech President, Vaclav Klaus. His Doubtful
Excellency reveals one man’s experience of a political atlas in flux as well as an entertaining glimpse below the
smooth surface of diplomacy, when Popes and Queens come to visit.

P      R      E      S      S               R      E      L      E      A     S     E
..........................................................................................................................
E K S TA S I S E D I T I O N S C E L E B R AT E S T H E R E L E A S E O F A N E W M E M O I R

Contact Ekstasis for details or to arrange appearances, events or media opportunities.  
For further information: Richard Olafson or Carol Sokoloff      () -    () - (Fax)

www.ekstasiseditions.com      e-mail: ekstasis@islandnet.com

His Doubt fu l
Excel lency

JAN DRABEK

Jan Drabek is the author of six novels including the acclaimed Report on the Death
of Rosenkavalier (M. & S.). His memoir of early years, Thirteen, was published by
Caitlin Press. Born in Czechoslovakia, Jan Drabek returned there in 1990 to teach
English, and ended up an ambassador under president Vaclav Havel. He now lives
and writes in Vancouver, BC.

Available now
ISBN ---
ISBN ----
Memoir / Politics
 Pages
.
 x 

Povídka, která se jmenuje:

DLAÎDIâ ·TùPÁN
Jsem jedin˘m ãlovûkem, kter˘ je schopen
pfiejít toto pohofií pfies severní prÛsmyk.
Nikdy jsem se nevûnoval horolezectví,
aÏ teprve teì, kdyÏ uÏ mám nejvy‰‰í ãas
se usadit, jsem musel vyjít z údolí, kde
jsem se narodil, vyrostl, oÏenil a zplodin
své tfii syny. Mám lehké stfievíce a stále
pomalu stoupám vzhÛru. Tam dole bylo
najednou k zalknutí a teprve zde, nûkolik
set metrÛ nad vesnicí, se dá trochu d˘chat.
Nejhor‰í na tom je, Ïe ostatní to nepociÈují.
Necítí to ani moje dûti. Vlastnû bych to
necítil ani já, kdyby mi o tom nefiekl ten
muÏ. Pamatuji si ho dobfie. Bydlel na
druhém konci vesnice a jmenoval se
·tûpán. Byl dlaÏdiãem, ale chodil také
pracovat do lomu v horách. Mûl jedin˘
sen, udûlat silnici, která by vedla z
vesnice. Chtûl ji vést právû zde pfies
severní prÛsmyk. PovaÏovali ho za
‰ílence, ale protoÏe byl jinak ne‰kodn˘,
mûl svobodu bláznÛ. Lámal kámen a se
sv˘m koníkem ho vozil do vesnice. âást
nákladu prodal na stavbu a ãást odvezl na
svoji silnici. Zpoãátku byli obyvatelé
vesnice nad‰eni. VydláÏdil náves. Spojil
hospodu se star˘m ml˘nem, takÏe mlynáfi
mohl do hospody v lak˘rkách. Pak udûlal
silnici od hasiãské zbrojnice k rybníku,
tím se zlep‰ila práce hasiãského sboru.
KdyÏ v‰ak silnice zaãala stoupat pomalu
vzhÛru, zavolali si ·tûpána na obec, aby
to vysvûtlil. ·tûpán se jim svûfiil se sv˘m
snem. Starosta mu pak jasnû vysvûtlil, Ïe
v zájmu obrany  vesnice je, aby taková
silnice nebyla. ·tûpán se sice bránil tím,
Ïe i kdyby Ïil tfii sta let, silnici by
nedokonãil aÏ k severnímu prÛsmyku, a
pak, Ïe na takové silnici není pfiece nic
‰patného, a Ïe bude i nûãím uÏiteãná pro
obyvatele vesnice. ¤ekli mu, Ïe o tom, co
je dobré pro obyvatele vesnice rozhodují
jiní a on aby si hledûl svého. On je‰tû
namítl, Ïe je to jeho povolání - stavût
silnice. S tím se roze‰li.

Jednou jsem ho potkal, jak veze se
sv˘m koníkem náklad. Bylo uÏ k veãeru,
a tak jsme se dali do fieãi. Vyprávûl mi o
tom, Ïe za severním prÛsmykem je velik˘
horsk˘ hotel. A k nûmu Ïe vedou tfii
silnice. KdyÏ se jede po silnici, která
vede dále na sever, dojede se do velikého
mûsta. Je tam v‰e, co je ve velkomûstû.
Kina, divadla, fotbalov˘ stadion,
katedrála, galerie, ale i bordely, blázince,
vûzení, zkrátka v‰e. Nalezne‰ tam lásku
i nenávist, dobro i zlo. Nalezne‰ tam
Ïivot. PÛjde‰-li na západ, silnice bude
klesat, aÏ dojde‰ k mofii. Bude‰-li po ní
pokraãovat, objeví‰ pfiístav, z nûhoÏ
odplouvají lodû aÏ do Brazílie. A pÛjde‰-
li na jihov˘chod, dostane‰ se do hor,
které jsou o mnoho vy‰‰í neÏ kopce okolo
nás. Nerozumûl jsem ·tûpánovi. Je mi tu
dobfie. Mám svÛj dÛm, svou Ïenu, dûti.
Proã bych mûl chodit do svûta? A proã by
mûl nûjak˘ cizinec chodit k nám? ·tûpán
se jen usmál a fiekl: „ProtoÏe pak bude
Ïivot bohat‰í. Bohat‰í, i kdyÏ jen o málo,
bude Ïivot tûch, co Ïijí ve mûstû i ná‰
tady, kdyÏ se objeví nûjak˘ cizinec. Mûl
jsem ·tûpána za podivína, a tak jsem ho
opustil a popfiál mu dobrou noc.
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Ubûhl nûjak˘ ãas. ·tûpán dál stavûl
silnici, kterou nemohl dokonãit. ¤íkal o
ní, Ïe je to stavba pro nûkolik generací.
Nic ho nemohlo odradit. A jak stavba
rostla, rostl i hnûv vesniãanÛ. Minul˘
t˘den zastavili jeho koníka, ·tûpánovi
poruãili slézt z vozu a pak ho
ukamenovali. Ne, na tom není nic
divného. Takové vûci se stávaly u nás ve
vesnici. To se vÏdycky sebûhla vesnice a
v‰ichni jako jeden muÏ vyjádfiili svou
vÛli. Byl jsem tam také. Nechtûl jsem
·tûpánovi ublíÏit, a tak abych se tomu
vyhnul, jsem jim hlídal kabáty. Pohfibili
ho hned vedle jeho silnice. V noci jsem
nemohl usnout. K ránu se mi zjevil a fiekl:
„Pavle, jdi pfies severní prÛsmyk aÏ k
hotelu a pak jdi dál aÏ do mûsta, a tam
povûz, Ïe silnici musí postavit oni k nám,
protoÏe tato vesnice je tou druhou ãástí
svûta  a nebude pokoje na zemi, dokud
svût nebude spojen do jediného celku.
Jdi, povûz jim to.“ Od toho okamÏiku
bylo ve vesnici k zalknutí. Nedalo se tam
d˘chat. A tak jsem opustil rodinu a vydal
se do hor. UÏ brzy budu v severním
prÛmyslu.

(PlzeÀ-Bory, samovazba, ãervenec
1979)

***
Kanadská mozaika

Velká jezera: vliv klimatick˘ch
zmûn

Velká jezera tvofií nejvût‰í sladkovodní
ekosystém na svûtû, kter˘ je domovem
rozmanit˘ch rostlin a ÏivoãichÛ. Kromû
Michiganského jezera prochází státní
hranice mezi Kanadou a USA v‰emi
jezery. Tyto dvû zemû zahájily práci na
spoleãné studii, která se bude zab˘vat
dÛvodem, proã v posledních letech klesly
hladiny jezer. Zkoumat se bude
pfiedev‰ím vliv klimatick˘ch zmûn a eroze.
Na studii, která potrvá pût let, vûnuje
kanadská strana 17,5 milionÛ
kanadsk˘ch dolarÛ. Kanadská ministrynû
pro Ïivotní prostfiedí Rona Ambrose
prohlásila, Ïe hladina vody v Huronském
a Michiganském jezefie byla toto léto o 45
centimetrÛ niÏ‰í, neÏ je prÛmûr. Byla to
nejniÏ‰í hladina od 60. let 20. století.
Pfiitom jen o pÛl centimetru niÏ‰í hladina
znamená ztrátu milionÛ litrÛ vody. Od
listopadu minulého roku existuje tzv.
Conservation Blueprint Velk˘ch jezer,
tedy databáze, která zahrnuje mapy,
ãíselné údaje a jiné informace, které
pomohou vûdcÛm a vládû rozhodnout,
které oblasti je potfieba chránit nejvíce.
www.on.ec.gc.ca/great-lakes-atlas
www.mnr.gov.on.ca

***
Kanadská stipendia pro

akademick˘ rok 2006 - 2007
Kanadská vláda nabízí ãesk˘m a
slovensk˘m vysoko‰kolsk˘m uãitelÛm
a vûdeck˘m pracovníkÛm mûsíãní
stipendijní pobyty v Kanadû. FEP
(Faculty Enrichment Program/ Bourse
de complément de spécialisation) je
urãen na pfiípravu nového kurzu, jehoÏ
obsah se t˘ká alespoÀ z 50 % Kanady.
Kurzy kanadsk˘ch studi í  mohou
nabídnout sociální a humanitní vûdy
jako ekonomie, právo, mezinárodní
vztahy, historie, politologie, sociologie,
geograf ie, umûní a l i teratura,
lingvistika, vzdûlávání, mediální studia,
Ïivotní prostfiedí, architektura a dal‰í
pfiíbuzné obory. Oproti tomu exaktní

obory typu fyzika, chemie, lékafiství ãi
inÏen˘rství pro stipendium uznávané
nejsou. Dal‰í program FRP (Faculty
research program/ Bourse de
recherche) je urãen na pfiípravu
odborn˘ch ãlánkÛ a publikací v oblasti
kanadsk˘ch studií. Termín odevzdání
pfiihlá‰ek je 24. l istopadu 2006.
Podrobné informace vãetnû formuláfiÛ
naleznete na www.canada.cz nebo
www.iccs-ciec.ca. V pfiípadû
jak˘chkoliv dotazÛ se neváhejte obrátit
na Magdalenu Fifitovou z Velvyslanectví
Kanady na:
 magdalena.firtova@international.gc.ca.

***
Podpora bilingvismu

v Kanadû stoupá
Podle studie Decima Research zadané
Úfiadem komisafie pro oficiální jazyky
cel˘ch 72 % KanaìanÛ vûfií, Ïe

bilingvismus je pro zemi prospû‰n˘. Je
to velk˘ skok oproti roku 2003, kdy byla
podpora pouze 56% (a od té doby
stoupla hlavnû u anglofonních obyvatel
- o 14 %). Nejvíce dvojjazyãnost
podporují obyvatelé Québecu (91 %) a
provincií pobfieÏí Atlantiku (77 %),
nejmen‰í oporu má v Albertû (58 %).
Dva jazyky obecnû více podporují
frankofonní obyvatelé Kanady (90 %)
oproti anglofonním (65 %) a mlad‰í lidé
(od 18 do 34 let). Kanad‰tí obyvatelé
vûfií, Ïe dva oficiální jazyky mají zásluhu
na otevfienûj‰í spoleãnosti v zemi a
vût‰í toleranci mezi obûma jazykov˘mi
skupinami. Kanaìané se rovnûÏ
domnívají, Ïe obû skupiny by mûly mít
dostupné stejnû kvalitní vzdûlání ve
svém jazyce. B˘t bilingvní znamená
podle kanadsk˘ch obyvatel velkou
v˘hodu v osobním i pracovním Ïivotû,

navíc si 7 z 10 obãanÛ myslí, Ïe Ïivot v
zemi se dvûma oficiálními jazyky je
jedna z vûcí, která Kanaìany definuje.
Takzvané Immersion Classes/des
immersions ( intenzívní v˘uka
francouz‰tiny pro anglofonní obyvatele
a naopak) nab˘vají mezi Kanaìany,
stejnû jako mezi nov˘mi imigranty, stále
vût‰í oblibu.  www.ocol-clo.gc.ca
Kanadskou mozaiku pfiipravuje
Kanadské velvyslanectví v Praze

***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

22.9.2006 v 15:25
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

12.10.2006
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Karin

Waldstein

3804 A Bloor St. W

(Křižovatka Bloor & Kipling)

West Etobicoke, ON

M9B 6C2

Tel.: 416/233-6209

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.18.satellite1-416.com

www.18.zpravy.ca
***

InternetInternetInternetInternetInternet

Holičství & kadeřnictví

Gambrinus liga
7. kolo: Mladá Boleslav-Kladno 2:0 (0:0)
4810, Tescoma Zlín-Marila Pfiíbram 1:0
(1:0) 1775, Teplice-Sparta Praha 1:1 (1:0)
7060, Dynamo â. Budûjovice-Jablonec
1:0 (1:0) 3557, Baník Ostrava-Viktoria
PlzeÀ 1:1 (1:0) 6593, Slavia Praha-
Slovácko 0:0 (0:0) 2463, Slovan Liberec-
SIAD Most 3:0 (1:0) 5428, igma Olomouc-
Brno 1:0 (0:0) 6170.

Tabulka
1. Boleslav 7 6 1 0 13:2 19
2. Liberec 7 6 1 0 11:0 19
3. PlzeÀ 7 3 3 1 8:4 12
4. Brno 7 3 3 1 4:2 12
5. Sparta 7 3 3 1 6:5 12
6. Jablonec 7 3 2 2 6:6 11
7. Budûjovice 7 3 2 2 5:5 11
8. Ostrava 7 3 1 3 12:10 10
9. Slavia 7 3 1 3 8:7 10
10. Zlín 7 2 1 4 5:8 7
11. Teplice 7 1 3 3 9:12 6
12. Most 7 1 3 3 9:12 6
13. Pfiíbram 7 1 2 4 5:8 5
14. Kladno 7 1 2 4 3:10 5
15. Slovácko 7 1 1 5 5:10 4
16. Olomouc 7 1 1 5 3:11 4

Slovenská liga CorgoÀ
10.KOLO (15.-17.9.2006): FC Senec-
AS Trenãín 1:0 (0:0), MFK Ko‰ice-Inter
Bratislava 1:0 (1:0), Slovan Bratislava-
Spartak Trnava 2:0 (2:0), FK ZTS
Dubnica-M·K Îilina 1:5 (1:3), FC Nitra-
Artmedia 0:3 (0:1),  MFK RuÏomberok-
Banská Bystrica 1:0 (0:0)
11.KOLO (19.-20.9.2006):  Inter
Bratislava-Slovan Bratislava 1:1 (1:0),
Spartak Trnava-FK ZTS Dubnica 2:2
(0:2), AS Trenãín-MFK Ko‰ice 0:2 (0:0),
Artmedia-FC Senec 3:1 (0:0), M·K Îilina-
MFK RuÏomberok 2:0 (1:0), Banská
Bystrica-FC Nitra 1:0 (0:0)

***
Tabuæka

1. Îilina 11 9 0 2 29:8 27
2. RuÏomberok 11 7 1 3 20:9 22
3. Bystrica 11 6 3 2 17:9 21
4.  Artmedia 10 5 2 3 18:16 17
5. Ko‰ice 11 5 1 5 16:16 16
6. Senec 11 5 1 5 13:18 16
7.  Slovan 11 4 2 5 13:17 14
8. Nitra 11 4 1 6 9:12 13
9. Dubnica 10 4 1 5 15:24 13
10. Trnava 11 2 3 6 11:20 9
11.  Inter 11 1 5 5 10:16 8
12. Trenãín 11 2 2 7 9:15 8

âeská hokejová
extraliga

4. kolo-15.9.06: Vsetín-Tfiínec 5:4 sn,
Vítkovice-Kladno 3:4 pp, Budûjovice-K.
Vary 2:1 pp, Znojmo-PlzeÀ 4:1,
Pardubice-Zlín 0:1 sn, Litvínov-Liberec
2:1, Slavia-Sparta odloÏeno.
5. kolo-16. a 17.9.06: Budûjovice-Slavia
3:2 sn, Zlín-Znojmo 2:1, Sparta-Kladno
2:5, Tfiinec-Vítkovice 6:1, Liberec-Vsetín
4:3, PlzeÀ-Pardubice 1:0, K. Vary-Litvínov
2:1 pp.
6. kolo-19.9.06: Vsetín-Budûjovice 1:3,
Vítkovice-K. Vary 1:0, Kladno-Zlín 8:3,
Znojmo-Liberec 2:1 pp., Litvínov-PlzeÀ
4:1, Sparta-Pardubice 6:1, Slavia-Tfiinec
4:3.

Tabulka
1. Zlín 6 20:16 14
2. Budûjovice  6 15:7 13
3. Litvínov  6 17:13 12
4. Znojmo  6 15:10 11
5. K. Vary  6 13:9 11
6. Pardubice  6 16:11 10
7. Liberec  6 12:13 9
8. Kladno  6 22:19 8
9. Slavia  6 16:20 8
10. Sparta  6 16:17 7
11. PlzeÀ  6 10:17 6
12. Tfiinec  6 17:19 5
13. Vsetín  6 17:24 5
14. Vítkovice  6 8:19 4

Slovenská hokejová
extraliga

2. kolo-15.9.06: MHC Martin-HK ·KP
Poprad 1:3, HC Ko‰ice-HK 32 L.Mikulá‰
9:3, HK 36 Skalica-Dukla Trenãín 3:4
p.p., HKm Nitra-HKm Zvolen 3:2 p.p.,
MsHK KP Îilina-Slovan Bratislava 2:4.
3. kolo-17.9.06: Dukla Trenãín-HKm Nitra
2:1, HK 32 L. Mikulá‰-HK 36 Skalica 4:2,
Slovan Bratislava-HC Ko‰ice 4:2, HK
·KP Poprad-MsHK KP Îilina 3:1, MHC
Martin-HKm Zvolen 5:1.
4. kolo-19.9.06: MHC Martin-MsHK KP
Îilina 1:2 p.p, HK 36 Skalica-Slovan
Bratislava 2:6, HC Ko‰ice-HK ·KP
Poprad 2:1, HKm Nitra-HK 32 L.Mikulá‰
6:1, Dukla Trenãín-HKm Zvolen 5:1.

Tabuºka
1. Slovan 4 20:7 12
2. Ko‰ice 4 16:10 9
3.Trenãín 4 13:8 8
4. Martin 4 11:8 6
5. Poprad 4 8:10 6
6. L. Mikulá‰ 4 12:20 6
7. Nitra 4 12:9 5
8. Zvolen  4 9:14 3
9 Îilina 4 8:12 2
10. Skalica 4 8:19 0

Pohár UEFA
HEART OF MIDLOTHIAN-SPARTA 0:2
Branky: 34. Koláfi, 71. Matu‰oviã.
Rozhodãí: Bertini (It.), Ïluté karty: Aguiar
-Koláfi, Kadlec, Homola, 27 255 divákÛ,
poloãas 0:1.
Hearts: Gordon - Neilson, Pressley, Berra,
Wallace - Beslija (64. Tall), Aguiar,
Hartley, Mole - Bednáfi, Pinilla (64.
Cesnauskis).
Sparta: BlaÏek - Pospûch, ¤epka,
Homola, Kadlec - Kisel, Sylvestre (86.
Lustrinelli), Sivok, Koláfi (76. Ha‰ek) -
·imák (64. Matu‰oviã) - Do‰ek.

***
 MARSEILLE-MLADÁ BOLESLAV 1:0
Branka: 32. Bamogo. Rozhodãí: Berntsen
(Nor.), Ïluté karty: Oruma - Kuliã,
·evinsk˘, ãervená: 79. ·evinsk˘ (MB),
22 000 divákÛ, poloãas 1:0.
Marseille: Carrasso - Beye, Civelli, Cesar,
Cantereil - Nasri (46. Cana), Lamouchi,
Oruma - Maoulida (75. Ribéry), Pagis,
Bamogo (69. Niang).
Ml. Boleslav: Miller - ·evinsk˘, Brezinsk˘
(13. ·merda), Rolko, Palát - Vaculík (68.
Sedláãek), Matûjovsk˘, Rajnoch, Poláãek
(83. Vít) - Kuliã, Pecka.

***
SLOVAN LIBEREC-CZ BùLEHRAD 2:0
Branky: 43. Frejlach, 90.+3 BlaÏek.
Rozhodãí: Thomson (Skot.), Ïlutá karta:
Bi‰evac (CZ), 7215 divákÛ, poloãas 1:0.
Liberec: âech - Hamouz, ·inglár, Matula,
JanÛ - Frejlach (71. Papou‰ek), Bílek,
Hodúr, Pudil - Holenda (75. Hochmeister),
Pospûch (58. BlaÏek).
Bûlehrad: Randeloviã - Pantiã, Bi‰evac,
Tutoriã, Tri‰oviã - Dokiã, Milovanoviã,
Castillo (51. Peroviã), Milija‰, Georgijev
(58. Ely) - Ailton (73. Puroviã).

***
SLAVIA-TOTTENHAM HOTSPUR 0:1
Branka: 37. Jenas. Rozhodãí: Piccirillo
(Fr.), Ïluté karty: Gaúcho - Assou-Ekotto,
14 869 divákÛ, poloãas 0:1.
Slavia: Vorel (28. Kozáãik) - ·vec, Latka,
Such˘, Hubáãek - Janda (72. Neãas), L.
Jarolím, Hrdliãka, ·vento - Vlãek, Gaúcho
(62. Fofit).
Tottenham: Robinson - Chimbonda, King,
Dawson, Assou-Ekotto - Jenas, Zokora,
Huddlestone (71. Davids), Tainio - Defoe
(78. Keane), Mido.

***

MFK RuÏomberok - FC Bruggy 0:1
(0:1)

Gól: 38. Balaban, ÎK: 38. Laurinc, 84.
BoÏok - 16. Blondel, 62. Klukowski, 81.
Salou, rozhodovali: Trivkoviã - Grgec,
·etka (v‰etci Chorv.), 4200 divákov
RuÏomberok: Hajdúch - Siva, Dvorník,
Laurinc, Pospí‰il - Zo‰ák (64. Babniã),
Îofãák, T. Sedlák (46. Doviãoviã), BoÏok
- Nezmar (79. M. Tomãák), Rák
Bruggy: Stijnen - Priske, Maertens,
Clement, Klukowski - Englebert (83. Yulu-
Matondo), Blondel, Vermant, Daerden
(46. Gvozdenoviã) - Roelandts - Balaban
(71. Salou)

***
Artmedia Bratislava - Espanyol

Barcelona 2:2 (2:1)
Góly: 36. Halenár, 41. Tchufi - 31. Riera,
53. W. Pandiani, ÎK: 58. âvirik, 59.
Buryán, 87. G. Straka - 26. Pandiani, 51.
Zabaleta, 84. Alvarez Perez, 85. Rufete,
rozhodovali: Ivanov - Golubov, Semionov
(v‰etci Rus.), 3480 divákov
Artmedia: Kollár - Burák (90. Guédé), O.
Debnár, âvirik, R. Koneãn˘ - Buryán (60.
ª. Reiter), J. Kozák ml., G. Straka, Tchufi
- Hartig (68. Oravec), Halenár
Espanyol: Iraizoz - Zabaleta, Torrejon,
Jarque, David García (45. El Yaagoubi) -
Rufete, Moisés, Alvarez Perez, Riera -
W. Pandiani (85. Corominas), Tamudo
(64. Luis García)

***Chára si zranil ãlenok
NEW YORK-sme/sita-UÏ druh˘m gólom v
druhom zápase pomohol obranca Zdeno
Chára k víÈazstvu Bostonu v Montreale 3:1.
Jeden z najlep‰ie hodnoten˘ch bekov NHL
v‰ak nedohral zápas pre zranenie ºavého
ãlenka, keì po prvej tretine odstúpil. Cháru
nastrelil uÏ v úvodn˘ch minútach duelu pri
presilovej hre o dvoch hráãov Sheldon Souray.
Napriek tomu Chára odohral takmer desaÈ
minút z úvodnej ãasti duelu.
“Zdeno chcel pokraãovaÈ. Spolu s ìal‰ími
trénermi sme v‰ak usúdili, Ïe bude lep‰ie,
keì si dá ºadové obklady. Po zápase nemal s
ãlenkom a chodením váÏny problém. V
Bostone absolvuje ìal‰ie vy‰etrenia a röntgen
ukáÏe, aké to je váÏne,” povedal tréner Bruins
Dave Lewis. V obrane “medveìov” ch˘bal jej
stabiln˘ ãlen z minulého roãníka Milan Jurãina.

***

Galis moÏná skonãí
Bratislav-právo-Trenér Du‰an Galis moÏná
kvÛli politice opustí slovenskou fotbalovou
reprezentaci, která je soupefiem ãeského t˘mu
v evropské kvalifikaci. Nov˘ vládní zmocnûnec
pro mládeÏ a sport a poslanec to pfiipustil ve
stfiedeãním veãerním rozhovoru pro Slovensk˘
rozhlas. Podle médií by od t˘mu mohl odejít
uÏ po fiíjnov˘ch zápasech proti Walesu a
Nûmecku.

***

Edinburgh oázou pohody
Edonburgh-právo/Karel Felt-Na jafie bylo v
kádru Hearts pût fotbalistÛ z ãeské nejvy‰‰í
soutûÏe. âe‰i Rudolf Skácel, Roman Bednáfi,
Michal Pospí‰il a Ludûk Stracen˘ a s nimi
Slovák Martin Petrá‰. Do Skotska je pfiivedla,
stejnû jako v letos v létû Sionka s Jaro‰íkem,
agentura Sport Invest International. V
Edinburghu uÏ zÛstali jen Bednáfi s Pospí‰ilem.
Líbí se jim tam nejen po fotbalové stránce, ale
vychutnávají si i krásy jednoho z nejhezãích
mûst Velké Británie.
„Mám apartmán v mûstské ãásti Holyrood s
nádhern˘m v˘hledem na hory. Moc se mi tam
líbí. KdyÏ je volno, chodím i do kopcÛ nebo jen
tak po mûstû, protoÏe star˘ Edinburgh je
opravdu pohádkov˘ a v‰ude je blízko. Nemám
Ïádnou speciální kavárnu nebo hospÛdku.
Tûch tradiãních je tu spousta, takÏe si staãí
vybrat podle chuti a momentální nálady.
Ru‰nûj‰í nebo klidnûj‰í. V nûkter˘ch jsou i
ãeská piva, pfiedev‰ím PlzeÀ, Budvar a
Staropramen. Lidé nás tu znají, takÏe se

zastaví, popovídají si, ale rozhodnû to není nic
nepfiíjemného. NeobtûÏují, i kdyÏ z rozhovoru
s nimi cítíte, Ïe mají radost z vítûzství a jsou
smutní z poráÏek,“ vypraví Roman Bednáfi.
„Fanou‰ci tu jsou skvûlí. Nûktefií hráãi mají i
svoje hymny ãi popûvky, které krásnû znûjí z
tribun na‰eho stadiónu Tynecastle. Roman i
já se v nich objevujeme, coÏ si povaÏujeme.
KdyÏ je volno, zajdeme na kávu nebo na
veãefii, zahrajeme si tenis. S Gabrielou máme
pÛlroãního syna Davida, takÏe uÏ nechodíme
tak ãasto jako dfiív,“ dodá Michal Pospí‰il.
Skotsko je také zemí whisky a kiltÛ, coÏ jsou
tradiãní suknû... „K whisky se chováme velmi
opatrnû. Spí‰ ko‰tují známí, kdyÏ sem pfiijedou,
a odváÏejí si je i jako suven˘r. Ke kiltu a jin˘m
skotsk˘m tradicím zachováváme patfiiãnou
úctu,“ pfiizná Roman Bednáfi s tím, Ïe s
Michalem Pospí‰ilem nezkoumali tradiãní
otázku, jestli chodí Skotové pod kiltem
„naostro“. Tradice ale velí, Ïe ano...

***


