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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.

MuÏ, kter˘ vyhrál volby?
Tentokrát vlastnû moje cesta do âech nebyla tak bohatá na kulturní nebo sportovní
záÏitky. Kromû nového filmu od Chytilové Krásné chvilky bez záruky, nûkolika
v˘stava, fotbalového zápasu Slavia-Sparta a jednoho utkání v hokeji to bylo hor‰í
neÏ okurková sezóna. O spojení sportu a kultury se pokusila Martina Navrátilová,
kdyÏ vystfieluje tenisové míãky namoãené do rÛzn˘ch barev na plátno. Zato na
politickém nebi se to jen mlelo.
O fotbalu ãi hokeji jsem hovofiil snad jen jednou se sv˘m pfiítelem, novináfiem

Jardou. Hovofiili jsme (jak jinak, neÏ) o korupci ve fotbalu a jestli je to jiné v hokeji.
Poukázal jsem na pfiípad dnes torontského hokejisty Pavla Kubiny.
KdyÏ cel˘ národ vidí, Ïe fotbal je zkorumpovan˘ a nûkdo fiekne, Ïe je zkorumpovan˘,

tak se nic nestane. Ale bûda, jakmile ukáÏe na konkrétního ãlovûka; pak je
nebezpeãí, Ïe ho tento ãlovûk dá k soudu a je‰tû si vylep‰í ekonomickou situaci.
Jarda argumentoval tím, Ïe musím mít dÛkazy, abych mohl nûco takového tvrdit

a problém byl v tom, Ïe Pavel Kubina dÛkazy nemûl. „To je jako kdyby nûkdo o tobû
fiekl, Ïe jsi ukradl nûco v obchodû, tak to musí dokázat.“ Namítl jsem, Ïe v právním
státû existuje buì Ïe je ãlovûk vinen nebo nevinen anebo se pfiípad odloÏí pro
nedostatek dÛkazÛ a tak Ïe mûl skonãit tento spor.
KdyÏ nûkdo o mnû fiekne, Ïe jsem ukradl nûco v obchodû, tak mohu prokázat, Ïe

pfiedmût nemám, ãi Ïe mám úãet, jak jsem ho získal nebo Ïe jsem v tomto
obchodním domû vÛbec nebyl atd. KdyÏ nemohu ukázat, Ïe jsem zmínûn˘ pfiedmût
nabyl legální cestou, neznamená to, Ïe jsem ho je‰tû ukradl, ale zároveÀ nemohu
nikoho soudit pro pomluvu.
Není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe s Janem Kubicem se znám od dûtství. Pfiesnûji

fieãeno od jeho konfirmace, protoÏe je mlad‰í neÏ já a chodili jsme spolu do
Charkovské ulice, kde v b˘valé hospodû sídlila modlitebna âeskobratrské církve
evangelické.
KdyÏ jsem mohl z vûzení za celou dobu poslat jeden dopis nûkomu, kdo nebyl

blízk˘ pfiíbuzn˘ ãi snoubenka, tak jsem napsal jemu. Pro zmûnu, kdyÏ mne
propou‰tûli z BorÛ, ãekal za branou s pfiáteli právû Honza. Doprovázel mne na
leti‰tû, kdyÏ jsem odlétal do exilu. Nevûdûli jsme, jestli se nûkdy je‰tû setkáme.
Jednou odpoledne, kdyÏ jsem pracoval v redakci Nového domova a sedûl jsem na
Masaryktownu, zazvonil telefon. Ozval se Honza. Za ten desetiminutov˘ hovor
nechal prakticky polovinu v˘platy.
V roce 1985 jsme se rozhodli, Ïe se setkáme v Jugoslávii. JenÏe, jak se setkat,

kdyÏ jsme Jugoslávii neznali a pfiitom v‰e bylo utajené. Nakonec dohoda byla jasná.
V ten a ten den v pût veãer ve Splitu na nádraÏí pod hodinami. Dalo se pfiedpokládat,
Ïe ve Splitu mají na nádraÏí alespoÀ jedny hodiny. S eventualitou, Ïe by mûli hodiny
na kaÏdém peronu jsme nepoãítali.
V‰e bylo jinak. Potkali jsme se v hospodû jiÏ ve tfii odpoledne a za tûch ãtrnáct dnÛ

jsme staãili probrat v‰e. Diskuse byla tak napínavá, Ïe jsem si v zahradní restauraci
pod parapletem spálil nohu, na kterou dopadalo ostré slunce. Pozdûji toto setkání
mûlo pracovní název První alkoholick˘ festival. Do Jugo‰ky jsem pfiivezl zásobu
tiskovin, pfieváÏnû z nakladatelství od ·kvoreck˘ch a Honza pfiikázal své Ïenû, aby
pfied odjezdem nemyla nádobí, pak sehnal igelitové pytlíky, do kter˘ch zabalil knihy
a s úsmûvem je zamíchal mezi kastroly a dodal: „Tak se mi to líbí.“ Kastroly byly tak
mastné, Ïe by se jich Ïádn˘ pracovník celní správy ani nedotkl.
Rozlouãili jsme se a na dal‰í setkání jsme ãekali do léta 1989. To jiÏ jsme se se‰li

v hojném poãtu na Balatonu. Do Budape‰ti jsem pfiijel z Vídnû lodí po Dunaji. Druh˘
alkoholick˘ festival se vyznaãoval tím, Ïe vÏdy nûkdo ode‰el do vesnice k sedlákovi
pro víno. Pfii‰el s láhví vynikajícího bílého, ale ostatní ho s tím vyhodili, Ïe pfiece
nebudou pít takové patoky. V Maìarsku bylo bezvládí. Právû s nov˘mi poctami
pohfibili ministerského pfiedsedu Imre Nagye. KdyÏ jsme se na to místo chtûli dostat,
taxikáfi znervoznûl, nakonec nás na hfibitov odvezl, ale hrob nám nechtûl ukázat.
Nemohli jsme ho nalézt a tak nám naznaãil, kde je. Nakonec jsem se ho zeptal, jestli
chce forinty nebo dolary. Ze strachu se rozhodl pro mûkkou maìarskou mûnu.
Pfii louãení jsme mûli pocit, Ïe tentokrát je to na dlouho. Maìarsk˘ optimismus a

Jake‰ v Praze se zdáli na vûãné ãasy.
Vûãné ãasy trvaly v‰ak necelé ãtyfii mûsíce. Po devíti letech jsme se jiÏ v prosinci

stejného roku setkali opût v Praze a ve ãtyfii hodiny ráno jsme najednou ztichli a
zjistili jsme, Ïe v‰ichni mluvíme, ale Ïe nikdo neposlouchá. A tak jsme zaãali znovu
a znovu. Byli jsme plní dojmÛ, revoluce, Havla, Rumla…
Vzpomnûl jsem si na tu dobu jednak proto, Ïe si v tûchto dnech pfiipomínáme v˘roãí

maìarského povstání, ale hlavnû proto, Ïe mÛj pfiítel fieditel Útvaru pro boj s
organizovan˘m zloãinem Jan Kubice jiÏ po nûkolik mûsícÛ dominuje pfiedním

stránkám ãeského tisku. Také proto, Ïe nemohu pfiedstírat jakousi neutralitu.
Nikdy jsem nebyl pfiítelem velk˘ch stran a mám natolik dobrou pamûÈ, Ïe si

pamatuji korupãní skandály ODS. KdyÏ nûkdo pfiíli‰ trvá na politickém dûlení na
pravici a levici, pfiipadá mi to hloupé. Rozdíly uÏ se dávno smyly. Jedny torontské
noviny porovnávaly politiku Mulroneyho a Martina a liberální politik byl víc doprava
neÏ konzervativní premiér. Nedávno pro zmûnu vy‰la studie, Ïe Mulroney se
zaslouÏil nejvíc o kanadskou ekologii. Politika konzervativcÛ bazírovala na sníÏení
kanadského deficitu, ale dluh stále rostl. Chrétienovi liberálové ‰li do voleb s tím, Ïe
jim na dluhu nezáleÏí a svûte div se, ekonomika se otoãila z ãerven˘ch do ãern˘ch.
Konzervativci pfii‰li se sedmiprocentní GST. Liberálové v zápûtí ‰li do voleb, Ïe tuto
nepopulární daÀ zru‰í. Opak byl pravdou, nezru‰ili ji. Po letech se vrátili konzervativci
k moci se slibem, Ïe tuto daÀ sníÏí na pût procent. SníÏili ji zatím na ‰est. Pro malé
podniky se mnoho neu‰etfií, zato je to bolehlav pro malé podnikatele, protoÏe po
dobu jedné poloviny roku vládne jedno úãetnictví a od ãervna jiné.
Nemûl jsem tedy nic proti ãesk˘m sociálním demokratÛm, i kdyÏ to nebyla strana

mého srdce. Vladimír ·pidla odmítl ODS i KSâM. Nebyl zapleten do Ïádného
skandálu. Nezkou‰el si tvrdou policejní ruku na Technu jako Jifií Paroubek, kdyÏ
nastoupil k moci. NezviditelÀoval se. Proto jeho popularita a také popularita
sociálních demokratÛ ‰la rychle dolÛ.

PAVEL BÉM vyhrál také volby. Stal se opût praÏsk˘m primátorem. Pfii
pondûlním vysílání RadioÏurnálu se ho zeptala dvojice Pokorn˘-Nováãek, jestli
tûch plakátÛ  s jeho portrétem po Praze nebylo mnoho. Pavel Bém cudnû pfiiznal,
Ïe i on sám pfied nimi zavíral oãi. Redaktor rozhlasu se ho tedy zeptal, jestli tím chce
fiíci, Ïe jezdil po Praze s autem poslepu. Pfiedvolební fotografie je z torza nikdy
nedostavûné budovy âeského rozhlasu v Praze 4. Foto: M. Gabánková

Pokračování na str. 2
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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. Streda 18:00. Duch.
správce: Pavel Norbert Rou‰, St. Adalbert
R.C. Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington
L7T 1H2. Tel/Fax.: (905) 635-5763.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 18. listopadu .2006 v
17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 18.
listopadu 2006 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
19. listopadu 2006 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby.
5. listopadu 2006 ve 12:00.

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.

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

Na jeho místo pfii‰el Stanislav Gross. MuÏ
ne pfiíli‰ bystr˘, zato mlad˘ a zdrav˘. Ten
postavil do ãela svého kabinetu jakéhosi
ZdeÀka DoleÏela, kter˘ je nyní obvinûn, Ïe
spoleãnû se starostou Budi‰ína chtûli
nedovolenû ãerpat z fondÛ Evropské unie.
Navíc tento gang mûl údajnû v plánu
zavraÏdit i Jana Kubiceho. V první fázi mûl
b˘t zdiskreditován v tisku (první ãlánky se

jiÏ objevily v bulvárních novinách ·ÍP). Pak
mûl následovat vyhazov od policie (v tûchto
dnech byla vznesena Inspekcí ministerstva
vnitra tfii obvinûní). Zhroucen˘ dÛstojník by
pak mûl spáchat sebevraÏdu. V zápûtí TV
NOVA pfiinesla rozhovor s tím, kdo ho mûl
zasebevraÏdit.
Jifií Paroubek, jako vÏdycky kdyÏ vyplave

nûjak˘ skandál - a není jich k dne‰nímu dni
málo,  se od obvinûn˘ch distancuje. JenÏe,
jak to vypadá, u tohoto politika neví levice,
co ãiní pravice. Podle ãeské televize a
Práva (z 18. 10. 2006), kdyÏ do‰lo k obvinûní

Jana Kubiceho, Jifií Paroubek fiekl: „Cítím
urãitou satisfakci, protoÏe mû oznaãil za
pedofilního plánovaãe vraÏdy, coÏ se dotklo
celé mojí rodiny. Jsem pfiipraven po tom
ãlovûku jít aÏ na konec svûta.“
Problém je v tom, Ïe Jan Kubice Jifiího

Paroubka NEOZNAâIL za pedofilního
vraha. BohuÏel, nebo bohudík, tato ãást
tajné zprávy se objevila na internetu a
jednalo se o materiály, které byly zabaveny
pfii domovní prohlídce u zavraÏdûného
vÛdce podsvûtí Mrázka na jafie leto‰ního
roku. ¤eknu-li to polopatisticky: podsvûtí
chtûlo tímto zpÛsobem vydírat Jifiího
Paroubka.
JelikoÏ spis je tajn˘, Jan Kubice se nemÛÏe

bránit a je s podivem, Ïe si tuto „tajnou“
zprávu, která se objevila na internetu
nepfieãetli ani ãe‰tí novináfii. Jinak by
napfiíklad zku‰en˘ novináfi Pavel Verner v
Právu nemohl tuto dezinformaci opakovat.
Pavel Verner totiÏ ve stejném vydání napsal:
spis oznaãující (mimo jiné) tehdej‰ího
premiéra Paroubka za pedofilního
organizátora vraÏd.
Podobné rÛzné mutace tohoto v˘myslu

se objevují jako evergreen v ãesk˘ch
mediích, zatímco skuteãnost, Ïe
organizovan˘ zloãin pronikl do státní správy
se jaksi vytrácí. Dnes v pondûlí 23. fiíjna
2006, pfii‰la dal‰í zpráva, Ïe vedení sociální
demokracie podalo Ïalobu na TV NOVA a
ÚOOZ (Útvar pro boj s organizovan˘m
zloãinem).
Je tedy nejvy‰‰í ãas, aby Jan Kubice

podal Ïalobu na b˘valého premiéra Jifiího
Paroubka a aby premiér koneãnû doloÏil,
kdy ho Jan Kubice oznaãil za pedofilního
organizátora vrahÛ. Pokud to nemÛÏe
dokázat, pak je nejvy‰‰í ãas, aby z politiky
jako nedÛvûryhodn˘ ode‰el.
Doufejme jen, Ïe v jedné vûci mûl b˘val˘

premiér pravdu a to, Ïe volby nevyhrála ani
sociální demokracie ani ODS, ale Jan
Kubice. Pokud to bude vítûzství nad
organizovan˘m zloãinem, kter˘ proniká do
politiky, pak tyto volby, byÈ skonãily
povolebním patem, skonãily dobfie.

Ale‰ Bfiezina-Praha, Toronto
***

MuÏ, kter˘ vyhrál volby?
Pokračování ze str. 1

Za Jifiinou ·teinskou
Není mnoho lidí, ktefií mají dar prosvûtlit
své prostfiedí. Jedním z nich byla Jifiina
·teinská, kterou ãtenáfii Nového domova
znali pod jménem Inka Smutná. Spojovala
v sobû du‰i básnífiky, zvídavého intelektu
a pokorného srdce (ta pokora ale patfiila
jen tûm, kdo ji dovedli pfiijmout a oplácet).
Chovala se stejnû k boháãi jako k
Ïebrákovi, majetek pro ni hrál podfiadnou
roli. Aãkoliv po pádu komunismu  rodinû
jejího manÏela Jana byl vrácen v
âeskoslovensku rozsáhl˘ majetek, Jifiina
a Jan zÛstali ve svém skromném domovû
v severním Torontu.
Paní Jifiina ode‰la ve vûku 83 let. JestliÏe

její poslední léta byla poznamenána
chorobou stáfií, v mlad‰ích letech byla
neobyãejnû ãinná v krajansk˘ch
organizacích vãetnû âeskoslovenského
sdruÏení, ale hlavnû v Novém domovû,
kter˘ urãitou dobu redigovala a pozdûji
se stala ãlenkou redakãní rady. Její ãlánky
a básnû patfiily mezi nejoblíbenûj‰í.  Po
pádu komunismu její pfiátelé v âechách
vydali její básnû kniÏnû.
V pamûti mi utkvûlo nûkolik schÛzí, které

fiídila. Aãkoliv byla laskavá a skoro plachá,
schÛzím vtiskla peãeÈ autority, které se
sotva kdo dovolil vzdorovat. Byla to Ïena
elegantního zjevu a u‰lechtilého srdce
(jak fiídká to kombinace!). Neznám  mnoho
lidí -muÏÛ ãi Ïen - ktefií po sobû zanechali
tak jasnou stopu jako Jifiina ·teinská.

 Josef âermák

***
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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

Toronto/Canada

 VáÏená krajanská verejnosÈ,

zborové spoloãenstvo Evanjelickej a. v. Cirkvi sv. Pavla v Toronte
poriada, pri príleÏitosti :

D À a     R e f o r m á c i e ,
slávnostn˘ Banket 29.októbra 2006 po Sviatoãn˘ch SluÏbách BoÏích

v hale kostola sv. Pavla.
Milovaní krajania prijmite na‰e srdeãné pozvanie na chrámové
BohosluÏby o 10:45 a na následn˘ obed od 13:00 PM s krat‰ím

programom.
Cena vstupenky je $20.00.

Rezervácia telefón: 416/658-9793.
Úprimne sa te‰íme na va‰u milú náv‰tevu.

The parish of the

Mother of God
257 Shaw St, Toronto,

Saturday October 28,2006

at 7:00 PM
in our parish hall

on the occasion of the inaugaration

of our new parish internet web site -

homepage.

Live music will be provided

by the Miro Letko Band.

Ticket price are $ 20.
Reservations may be made by calling

416/531-4836.

 

Panochovo kvarteto
Panochovo kvarteto bylo zaloÏeno ãleny
PraÏské konzervatofie v roce 1968. Jifií
Panocha (nar.1950 v Kladnû) první housle,
Pavel Zejfart druhé housle, Miroslav
Snehoutka, viola a Jaroslav Kulhan
violoncello. Získalo si jméno vítûzstvím v
mezinárodní soutûÏi PraÏského jara v roce
1975. Od té doby procestovali ãlenové
kvarteta snad v‰echny zemû svûta, vãetnû
Afriky, Nového Zélandu, Austrálie a
Japonska. V Torontu koncertovali kolem
roku 1975 v St. Lawrence Centru
naposledy. Letos je to jejich osmnáctá
cesta do USA, kde hrají v New Yorku se
znám˘m pianistou Andrasem Schiffem. Pfii
cestû do Edmontonu, kde budou
vystupovat 28. fiíjna na Edmontonské
univerzitû se zastaví na pár dnÛ v Torontu,
kde budou vystupovat 25. fiíjna na koncertu
Mozartovy spoleãnosti, 175 St. Clair
Avenue West v 19:30, 26. fiíjna ve Waterloo
(Kitchener-Waterloo Chamber Music
Society) a 29. fiíjna v 19 hodin veãer v
kostele Sv. Václava, jako souãást oslav
na‰eho národního svátku. Pfii v‰ech tfiech
koncertech je doprovodí znám˘ pianista
Boris Krajn˘ z Prahy, spolu provedou
DvofiákÛv kvintet A-dur pro piano a
smyãcov˘ kvartet. V první pÛli koncertu v
kostele sv. Václava usly‰íte Smetanovu
skladbu Z mého Ïivota. Koncert je souãástí
populárních Nokturen na Masaryktownu a
podílí se na nûm v‰echny ãeské organizace
v Torontu a také nov˘ ãesk˘ konzulát.
Bude to jedineãná pfiíleÏitost sly‰et jedno z
nejlep‰ích kvartet na svûtû a vzpomenout
si na zaãátky âeskoslovenska.
Recepce s pfiedstaviteli vefiejného Ïivota
Kanady a âeské republiky bude
následovat.

M.K.
***
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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

1956 - Rok krizí: Maìarsko a Suez
 A co my v roce 2008?

Ve dnech 27 - 30. záfií 2006 probíhala v
Centru pro evropská, ruská a evropsko-
asijská studia (Munk Centre for
International Studies) na Torontské
univerzitû konference o dvou událostech,
které dominovaly roku 1956 a ovlivnily
pfií‰tí desetiletí. Konference, které
pfiedsedali maìarsk˘ velvyslanec v
Kanadû, Dénes Tomaj a kanadsk˘
velvyslanec v Maìarsku, Robert Hage,
zároveÀ se zúãastnili historikové z
univerzit v Kanadû, Maìarsku, USA,
Izraeli, Francii, Anglii, AlÏíru a JiÏní Africe.
S konferencí byla spojena v˘stava
dokumentující povstání i Ïivot a úspûchy
38 000 maìarsk˘ch uprchlíkÛ, ktefií se v
Kanadû usadili po útûku z Maìarska.

Profesor Robert E. Johnson, kter˘
pfiesedal panelu “The View from Moscow,
Warsaw and Washington”, pouÏil pfii
popisování práce historikÛ metaforu
jedoucího vlaku: “Cestujeme-li vlakem,
vidíme jednu krajinu, kdyÏ ji míjíme a
jinou krajinu, kdyÏ se na tutéÏ krajinu
díváme pozpátku. Jak se na‰e
perspektiva mûní, místo hor vidíme krtiny
a místo vysok˘ch stromÛ drobné skvrny.
Tuto metaforu mÛÏeme roz‰ífiit, kdyÏ si
pfiedstavíme, Ïe okna vlaku jsou zakryta
okenicemi, nebo Ïe kolem cesty jsou
pfiekáÏky, které nám brání vidût nûkteré
vûci, kolem nichÏ jedeme. Znaãná ãást
historie, kterou Ïijeme, je mimo ná‰ zorn˘
okruh, zvlá‰È v oblasti války a diplomacie,
která pfiekypuje tajnostmi. Ale v urãitém
bodu okenice jsou - alespoÀ ãásteãnû -
odstranûny. Po 25, 30 nebo 50 letech
archivy otevfiou dvefie. A nûkdy, jako ve
V˘chodní a Stfiední Evropû koncem
osmdesát˘ch let, se zmûní reÏim a tajnosti
starého systému jsou odhaleny.” Jako
tfietí faktor, omezující na‰e vidûní historie,
profesor Johnson citoval pochybnosti
polského autora Czeslava Milosze o
lidech, ktefií jsou stoprocentnû
pfiesvûdãeni o své pravdû a poukázal na
Studenou válku, bûhem které
Washington i Moskva tuto válku vidûly v
termínech boje mezi absolutním dobrem
a absolutním zlem. Prostû “souãasnou
historii vidíme jin˘mi ãoãkami, vãetnû
na‰ich pfiedsudkÛ... KdyÏ se zahledíme
do vzdálenûj‰í minulosti, musíme nûkdy
vymûnit ãoãky, abychom vidûli jasnûji.”

Profesor Scott Eddie nadhodil otázku,
spí‰ filosofickou neÏ historickou, kdo a co
vytváfií historické události. Sám se vyhlásil
za stoupence filosofie náhod a jako
ukázku uvedl vznik První svûtové války.
Podle Eddiho tuto válku roznítila náhoda,
bez níÏ by b˘valo nedo‰lo k zavraÏdûní
rakouského následníka trÛnu Ferdinanda
d’Este; a tedy ani k První svûtové válce a
tedy ani k Velké fiíjnové revoluce v Rusku
a k nástupu nacismu v Nûmecku;
pravdûpodobnû ani k Druhé svûtové
válce, a tedy ani k únorovému puãi a tedy
ani... A ona náhoda? ·ofér, kter˘ vezl
následníka trÛnu, si spletl cestu a místo
do prava (nebo do leva) namífiil do leva
(nebo obrácenû). A tam, kde zastavil, se
naskytl divok˘ student s nûjak˘m kverem
a kdyÏ uzfiel následníka, namífiil a vystfielil.
A strefil se...

Konference, jejímÏ hlavním
organizátorem byl Dr. Robert Austin, byla
mimofiádnou událostí nejen sv˘m
rozsahem, ale také svou akademickou
úrovní, jak dosvûdãují i názvy nûkolika

pfiedná‰ek (v pfiekladu): Sovûtsk˘ svaz a
Maìarsko v padesát˘ch letech; Socio-
psychologické kofieny nespokojenosti;
Zajaté mysle a hrdinové. Maìarská
revoluce roku 1956 v maìarské a
evropské intelektuální historii; Západní
v˘zvûdné sluÏby a maìarská revoluce
1956; Sovûtsk˘ svaz a krize v Maìarsku
a Polsku, 1956; Chru‰ãov a maìarská
revoluce; Maìarsko: Eisenhower a
politika nezasahování; ZpÛsobila
americká zahraniãní politika krveprolití v
roce 1956; 1956 - 1989: Maìarská
revoluce a pád komunistick˘ch satelitÛ;
Konfrontace národa se s sebou: 1956 a
Háza museum teroru; ‘Nesobeck˘
zájem?’ Kanada a maìarská revoluce.

V programu o Suezu mne zvlá‰È zaujaly:
Velká Britanie: Suezská krize a britsk˘
ústup z Jordánu, 1955-1957; Francie:
PÛvod “collusion” - Strategické pozadí
francouzsko-izraelského spojenectví
1956; Egypt: Dopad krize 1956 na
AlÏírskou osvobozovací válku; Kanada a
Suez: Diplomacie udrÏování míru.

Dvû drobné poznámky na okraj: V
pfiedná‰ce “Nesobeck˘ zájem” Greg
Donaghy s odzbrojující otevfieností
konstatoval, Ïe rozhodnutí pfiijmout velk˘
poãet maìarsk˘ch uprchlíkÛ byl diktován
více taktikou v nadcházejících volbách a
nedostatkem pracovních sil, neÏ
humanitními ohledy.  Anal˘za tím
pozoruhodnûj‰í, Ïe Greg Donaghy
pracuje pro kanadské ministerstvo

zahraniãích vûcí... A v pfiedná‰kách o
suezské krizi jsem se dozvûdûl, Ïe
âeskoslovensko hrálo ne nev˘znamnou
roli v suezské krizi: dodalo totiÏ - na
pfiíkaz Moskvy - desítky tankÛ Egyptu a
tím rozk˘valo rovnováhu sil.

Putovní v˘stava, o níÏ je zmínka v prvním
paragrafu, z Toronta poputuje do Ottawy
a dal‰ích kanadsk˘ch mûst.

 A co my v roce 2008? âeskoslovenská
historie je posedlá ãíslicí  “8”: 1918
(zaloÏení republiky); 1938 {Mnichov];
1948 (komunistick˘ puã;1968 (invaze
armád var‰avského paktu). A
samozfiejmû ná‰ styk s Kanadou zaãal
dávno pfiedtím: princem Rupertem...
Myslím, Ïe bychom dokázali dát
dohromady vynikající konferenci i
v˘stavu. Domnívám se, Ïe Torontská
univerzita by mûla zájem a myslím i
nûkteré instituce v âeské republice. Mohli
bychom konferenci nazvat tfieba: From
Prince Rupert to the Velvet Revolution, ãi
bychom tfieba koncept Muzea hanby
komunismu roz‰ífiit na Muzeum hanby
nacismu a komunismu - konec koncÛ
nacisté popravili více na‰ich lidí neÏ
komunisté a kdo Ïil v dobû po zavraÏdûní
Heydricha ví, Ïe krvavûj‰í teror je tûÏko si
pfiedstavit. A sv˘m zpÛsobem tyto
systémy na sebe - s tfiíletou pfiestávkou -
navazují. Mûli bychom na to dva roky, ale
je to práce na tfii i víc. Chceme-li se o to
pokusit, musíme zaãít vãera.

 Josef âermák
***

 

 

         SOKOL TORONTO 
         Společenská činnost v roce 2006 
 

 

Podpořte náš cvičební program, přijďte s rodinou a přáteli na 
 
 

VÁNOČNÍ TRHY 
 

Neděle 12. listopadu 2006 
 

12:00 – 16:00 hod. 
 

Vánoční dobroty všeho druhu, dárkové předmety, knihy a pod. 
Zájemci o prodej vlastního zboží jsou vítáni! 

 
Mikulášská nadílka pro děti! 

 
Velká tombola. 

 

******************************************************************************** 
 

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA 
 

Sobota 25. listopadu 2006 
 

Lístky: $20 v předprodeji (do 20. listopadu); $25 u dveří 
 

Možnost zakoupení večeře. 
 

Přineste dárky, Mikuláš je bude rozdávat 
 

K tanci hraje skupina Miro Letka 
 
 

Obě akce jsou pořádané v hale kostela Sv. Václava 
496 Gladstone Avenue, Toronto 

 
Veškeré informace a předprodej lístků 

Prague Fine Food Emporium: (416) 504-5787 
Hana Jurásková: (905) 838-2541 

History
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Financial

1 CDN $ 19,90 Kã
1 EURO 28,38 Kã
100 Sk 77,61 Kã
1 US $ 22,45 Kã
âNB- 20. 10. 2006

Kursovní lístek
100 Kã 5,16 CDN $
100 SK 4,00 CDN $
1 CDN $ 19,38 Kã
1 CDN $ 25,00 SK
1 US $ 1,14 CDN $
1 EUR 1,46 CDN $
Toronto Star  - 21. 10. 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

Pfied padesáti lety v Betlémské 1
MÛj kamarád Václav obdrÏel kuli od profesora matematiky Kamelského. Sotva se staãil
vrátit do lavice, hlásil ‰kolní rozhlas ... pfiíkaz, aby se v‰echny tfiídy této prÛmyslové ‰koly
strojnické dostavily do tûlocviãny z dÛvodu váÏného a naléhavého. Hlá‰ení bylo je‰tû
dvakrát opakováno.
Tfiídou zavládlo pfiekvapení stejnû jako radost z pfieru‰ení v˘uky.
V tûlocviãnû, pfiíli‰ malé na basketbalové hfii‰tû legálních rozmûrÛ, nicménû kde pan uãitel

tûlocviku Vránek zanedbával prostná a dopfiával nám hojnû ãasu k basketbalu, kter˘ se mi
velmi zalíbil a na ty hodiny jsem se tû‰il, tu nevelikou tûlocviãnu zaplnilo studentstvo do
posledního místeãka.
¤editel ‰koly Vanûk, o jehoÏ vûrnosti komunistické stranû ten, komu situace v zemi nebyla

lhostejná, nepochyboval, kdyÏ si zjednal klid a ticho, pravil:
-Soudruzi studenti,
nastala velmi váÏná chvíle, která mÛÏe, v krajním pfiípadû, ponûkud naru‰it va‰e studium.

NeboÈ, jak moÏná uÏ víte, nekalé sily snaÏící se zvrátit socialistické zfiízeni v bratrském
Maìarsku, rozhodly se v tûchto dnech uãinit tak se zbraní v ruce. Není vylouãeno, Ïe v zájmu
internacionální solidarity, ve jménu komunismu a socialismu, bude i va‰í pomoci zapotfiebí,
aby ony reakãní sily podporované imperialistick˘m Západem, byl okamÏitû pokofieny a
rozmetány!
NuÏe, zapomeÀte teì na matematiku, fyziku a jiné vûdy exaktní a uvûdomte si závaÏnost

situace. Reakãní síly v pfiátelském Maìarsku dopou‰tûjí se násilností a zloãinÛ. NeÏ bude
tomu uãinûna pfiítrÏ Sovûtsk˘m svazem, není vylouãeno, Ïe bude zapotfiebí i va‰í pomoci.
Budete o tom vãas uvûdomûni.
MÛÏete se teì vrátit do uãeben, vzít si své vûci, jít domÛ a sledovat pozornû zprávy a

instrukce ãeskoslovenského rozhlasu. AÈ Ïije mír, smrt váleãn˘m ‰tváãÛm!-
A skuteãnû, mohli jsme jít domÛ. Tedy jen pro zbytek toho dne.
Byl podzim roku 1956. Bylo to dvanáct let pfiedtím, neÏ v moji domovinû nastalo, z pfiíãin,

které jsou mi jen nedostateãnû jasné, ono slavné PraÏské jaro. Od ledna do srpna nedo‰lo v
zemi k jedinému ublíÏení na tûle, kromû sebevraÏd nûkolika osob, které snad zmohlo
svûdomí nad tím, jak podporovali totalitní reÏim v zemi kdysi demokratické.
Trvalo dvanáct let neÏ i do Prahy a jin˘ch ãesk˘ch mûst téÏ vjely sovûtské tanky spolu s

tanky zemí Var‰avského paktu (s v˘jimkou Rumunska).
Myslím, Ïe tento maìarsk˘, krvav˘ podzim roku 1956 nebyl docela bez souvislostí s tím,

co pak proslavilo Dubãekovu vládu a její snahu o socialismus s lidskou tváfií i v
âeskoslovensku. Tedy ...vzato do slova, je ten termín rozporem sám o sobû, neboÈ svûtlono‰i
socialismu neholedbali se pfiece niãím víc, neÏ blahodárností jakou tento systém obohatí
lidstvo.
A jakou má ‰Èastn˘ a spokojen˘ ãlovûk tváfi, ne-li lidskou? Proã tedy najednou právû tohle

pfiipomenutí? Ale to je uÏ stará vesta, jak by snad fiekl Jifií Such˘.
MÛj spoluÏák dostal onoho podzimního dne roku 1956 kuli. Jinou ale neÏ ti, ktefií padli v

Budape‰ti za snahu zmûnit systém totality a lÏi, Stalinem a jeho následovníky pohlcující
stfiední, nesovûtskou Evropu.
Je tomu uÏ skuteãn˘ch padesát let.
¤í‰e zla, jak jí nazval R. Reagan se sice rozpadla, ale problémÛ ve svûtû nikterak neubylo.
To mi ale nijak nebrání v tom, abych jakkoli soukromû si nepfiipomnûl odvahu tûch, ktefií

onoho podzimu v Budape‰ti povstali proti útisku a zloãinnosti. BudiÏ ãest jejich památce.
Jejich obûÈ, moÏná, nebyla tak docela marná a zbyteãná ...

Vladimír Cícha-Vancouver
***

Praha- Aktuálnû.cz , Ondfiej Besperát,
Sabina Slonková- To jméno voliãi dfiíve
neznali. Jan Kubice je nezajímal.Teì jsou
tu dal‰í volby a on zase plní média.
Pamatujete si ale, jak to s ním bylo?
Je‰tû nikdy v historii âeské republiky
nevstupoval do rozhodování voliãÛ tak
váÏn˘ skandál, jak˘m je leto‰ní pfiípad
policejního dÛstojníka Kubiceho. Zaãalo
to v kvûtnu pfied volbami do snûmovny a
pokraãuje nyní, kdy jsou tu volby senátorÛ
a místních zastupitelstev.
Nikdo nikdy pfiesnû neprokáÏe, jak˘ dopad
ten pfiípad na v˘sledky voleb vlastnû má.
V rukou politikÛ se v‰ak stal zbraní
nejvy‰‰ího kalibru. A protoÏe soupefii ve
volbách dokáÏí fakta oh˘bat podle sv˘ch
potfieb, stává se kauza stále ménû
pfiehlednou.
V den voleb vám proto dostupné informace
pfiedkládáme tak, jak jsou zatím k dispozici.
Posuìte je sami.
Pfiípad Kubice - dostupná fakta
Na poãátku bylo zat˘kání ãlenÛ âSSD
kvÛli obvinûní z korupce v kauze Biolíh.
Po sedmi mûsících pfierostl ryze kriminální
pfiípad - byÈ s politick˘mi aktéry - v politick˘
a bezpeãnostní skandál dosud
v˘jimeãn˘ch rozmûrÛ.
Hrají v nûm roli odposlechy politikÛ a
novináfiÛ, pfiíslu‰níci elitních policejních

sloÏek rozpoutali vzájemnou “válku” a
politici se obviÀují ze zneuÏívání moci. Na
pozadí toho v‰eho speciální t˘m vy‰etfiuje
podezfiení, Ïe se kdosi snaÏil zavraÏdit
právû Jana Kubiceho.
Co se tedy od leto‰ního bfiezna vlastnû
odehrálo?
Bfiezen
• Kubiceho útvar pozat˘kal skupinu lidí
kvÛli podezfiení, Ïe za úplatky ovlivÀovali
rozhodování státu. Mimo jiné kvÛli
chystan˘m pravidlÛm pro v˘robu biolihu.
Mezi zatãen˘mi skonãili i ãlenové sociální
demokracie.
Duben
• Policisté oznámili, Ïe spojili vy‰etfiování
“kauzy biolíh” s pfiípadem vraÏdy bosse
podsvûtí a spolupracovníka nûkolika
politikÛ Franti‰ka Mrázka. A to kvÛli
vzájemn˘m osobním vazbám. Záhy
policejní prezident rozhodl, Ïe útvar nesmí
o sv˘ch aktivitách doãasnû informovat.
Kvûten
• Inspekce ministra vnitra prohledala
kanceláfie Kubiceho podfiízen˘ch, ktefií
vedou vy‰etfiování pfiípadÛ biolíh a Mrázek.
Zabavila jim poãítaãe a oznámila, Ïe uÏ je
pÛl roku vy‰etfiuje kvÛli údajnému fal‰ování
cestovních pfiíkazÛ a chystá jejich stíhání.
Dodnes za to ale nikoho neobvinila.
• Státní zástupce odmítá povolit Kubiceho

útvaru domovní prohlídky u Mrázkova
obchodního partnera, kter˘ shromaÏìoval
informace na politiky. Policisté z
odposlechÛ zji‰Èují, Ïe se dÛvûrník
expremiéra Grosse Pavel Pfiibyl snaÏí
zasahovat do kauz spojen˘ch s âSSD. Je
v úzkém kontaktu se ‰éfy jin˘ch elitních
policejních útvarÛ.
• Jan Kubice vystoupil v parlamentu a
oznámil poslancÛm, Ïe vy‰etfiování
citliv˘ch kauz Biolíh a Mrázek je politicky
manipulované. PfiedloÏil jim zprávu, v níÏ
byly kromû údajÛ z odposlechÛ a
vy‰etfiování i neprovûfiené záznamy o
domovní prohlídce u Mrázkova partnera.
Mimo jiné ‰lo o tvrzení, Ïe Jifií Paroubek
zneuÏíval nezletilou dívku.
âerven
• Paroubek oznaãil v emotivním projevu
Kubiceho za “hnusného ãlovûka “ a
prohlásil, Ïe kvÛli nûmu sociální
demokracie nevyhrála volby. Podal na nûj
také trestní oznámení, protoÏe Kubiceho
zpráva vedená v reÏimu utajení unikla v
den projednání pfied poslanci do médií.
• Tajná sluÏba získala pfii odposlechu v
jedné své kauze informaci, Ïe kdosi chystá
vraÏdu Jana Kubiceho. Souãasnû dostali
stejnou zprávu i Kubiceho podfiízení.
Policejní prezident proto v tichosti vytvofiil
speciální t˘m, kter˘ plán na likvidaci
Kubiceho zaãal provûfiovat. Plán poãítal
nejprve s Kubiceho diskreditací,
obvinûním, postavením mimo sluÏbu a
následnou vraÏdou fingovanou jako
sebevraÏda.
• Kubiceho podfiízení zaãali vy‰etfiovat
b˘valého Paroubkova a Grossova ‰éfa
kabinetu ZdeÀka DoleÏela kvÛli podezfiení
z machinací s dotacemi.
Záfií
• Inspekce ministra vnitra nechala v den
nástupu Topolánkovy vlády
odposlouchávat politiky ODS, novináfie a
Kubiceho kvÛli úniku jeho zprávy ze
snûmovny. Odposlechy mûla povoleny
aÏ do prosince, ale o jejich existenci
promluvil ministr vnitra Ivan Langer a po
mûsíci byly podle oficiálních záznamÛ
zastaveny.  Mezi novináfii kolují
diskreditující hanopisy na Kubiceho.
¤íjen
• Do âSSD prosákly informace, Ïe se
nûco dûje kolem DoleÏela. Jeho skupina
souãasnû mûla zaãít ãerpat peníze z
dotaãního programu, o nûmÏ policie tvrdí,
Ïe z nûj chtûli ukrást tfiicet miliónÛ.
Kubiceho útvar proto v‰echny podezfielé
zatknul a soud je poslal do vazby.
• Inspekce ministra vnitra oznamuje, Ïe
chce Kubiceho a dva jeho podfiízené stíhat
za to, Ïe sepsali kvûtnovou zprávu pro
poslance. Mimochodem jde o stejné
policisty, které inspekce pÛvodnû chtûla
zavfiít za fal‰ované cestovní pfiíkazy a jeÏ
kromû pfiípadÛ Biolíh a Mrázek vy‰etfiují i
DoleÏela. Inspekce ale dodnes neví, jak
se zpráva dostala na vefiejnost.
• Vy‰la najevo existence speciálního
t˘mu kvÛli plánu na Kubiceho vraÏdu. Za
ni v‰ak nikdo doposud obvinûn nebyl.
Média ob‰írnû informují o okolnostech
DoleÏelova pfiíbûhu.
âSSD nejprve vyjadfiuje policii plnou
podporu a od DoleÏela a spol. se
distancuje, den pfied volbami ale
oznamuje, Ïe se ji Kubiceho útvar ve
spolupráci s ODS a médii opût snaÏí pfied
volbami po‰kodit. Novináfii totiÏ zvefiejnili,
Ïe jedna z obvinûn˘ch - Paroubkova
námûstkynû z ministerstva pro místní
rozvoj - pfii v˘slechu fiekla, Ïe v pfiípadû
dotací pro DoleÏelovu skupinu byla pod
Paroubkov˘m tlakem.

***

Kubice - elitní detektiv, kter˘ je trnem v oku politikÛm z âSSD

Česká doplňovací škola
je každou sobotu dopoledne

od 9 do 11 hodin

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

Toronto
Informace podá

L. Čarková: 416/536-5342

Kanadská základina pre umenie
a divadlo uvádza pásmo poézie,

prózy a hudby z tvorby
Ïidovsk˘ch autorov slovenského

pôvodu,
spojené s v˘stavou pod názvom

SHALOM.
Predstavenie sa koná v Toronto

Centre for the Arts, Studio
Theatre,

5040 Yonge Street v Toronte
 dÀa 26. novembra 2006

o 16.00 hodine.
Vstupné $20.00, dôchodcovia a ‰tudenti $15.00.

Vstupné Ticket Master, pokladna divadla

K d ká ákl di i di dl á á é ó ž ý é ô
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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

WHO WILL RENT
large light room (could be basement) w. kitchenette, bathroom
and separate entrance in Toronto to an older artist with limited

means & desperate need of place where to live and paint.  Up to $
400/m - he can help with garden and sit the house or pets - please

call evening to his friend: 416/289-2476.
1622-23

Denní kronika

Volby

23.10.2006

ODS prevalcovala Paroubka
PRAHA - sme/(mch, ãtk, tasr)-”Desí ma modrá
totalita,” vyhlásil predseda âSSD Jifií Paroubek
po víkendov˘ch senátnych a komunálnych
voºbách. Vyzval strany, aby sa v druhom kole
senátnych volieb spojili v boji proti ODS. Na
jeho v˘zvu v‰ak reagovali len komunisti.

ODS suverénne vyhrala prvé kolo volieb do
Senátu a v piatok a sobotu ju ãaká neºútostn˘
súboj s âSSD. Do druhého kola postúpilo 26
kandidátov z 27, ão je pre ODS mimoriadny
úspech. âSSD postaví 11 finalistov. ODS
Mirka Topolánka bodovala aj v komunálnych
voºbách.

V Prahe ODS získala väã‰inu a bude môcÈ
vládnuÈ samostatne.

Aj keì najviac mandátov v komunálnych
voºbách dostali nezávislí kandidáti, ODS bola
z politick˘ch strán najúspe‰nej‰ia.

Voºby pritiahli v situácii, keì strany nedokáÏu
zostaviÈ vládu, viac voliãov ako v minulosti.
Na senátnych voºbách sa zúãastnilo 42
percent voliãov, na komunálnych 46 percent.

***

V Praze poprvé absolutní
vût‰ina

Praha-právo-Nevídan˘m úspûchem ODS
skonãily volby do zastupitelstva Prahy, které
probíhaly jako krajské. Obãan‰tí demokraté
pod vedením primátora Pavla Béma získali
poprvé absolutní vût‰inu 54,43 procenta hlasÛ
a v zastupitelstvu budou mít 42 kfiesel ze 70.
To jim umoÏÀuje vládnout ve mûstû bez
koaliãních partnerÛ.

Proti pokraãování v koalici se soc. dem.,
která trvala osm let, se vãera vyslovil pfiedseda
ODS Mirek Topolánek. Právu fiekl: „Jestli se
rozhodnou s nûkter˘m z tûch men‰ích partnerÛ
- SNK ED nebo s nûk˘m dal‰ím - jít do koalice,
tak to pokládám za moÏné, ale nepokládám
dost dobfie za moÏné pokraãování velké
koalice. Dominance tûch dvou stran v
zastupitelstvu by byla taková, Ïe by kontrolní
mechanismy a opoziãní kontrola byly sníÏeny.“

PraÏsk˘ primátor Pavel Bém si ale nechal
otevfiená vrátka. Uvedl, Ïe jeho strana bude
vyjednávat se v‰emi stranami kromû KSâM,
pfiiãemÏ nevylouãil, Ïe vznikne jednobarevná
mûstská rada.

Stranické vedení bude podle Topolánka své
kandidáty na starosty a primátory vyz˘vat k
jednání se v‰emi stranami kromû KSâM.
Podle Topolánka je v˘sledek voleb dobr˘
právû v tom, Ïe se naru‰í velká koalice,
„protoÏe v˘razná silná opozice s v˘razn˘mi
kontrolními mechanismy dává sociální
demokracii moÏná lep‰í postavení, neÏ kdyby
byla formálnû v nûjaké velké koalici“.

***

ODS dob˘vá mûsta i Senát,
Paroubek vyz˘vá k jednotû

proti „modré republice“
Praha-právo/Po vítûzství v ãervnov˘ch
volbách zaznamenala ODS v prÛbûhu víkendu
dal‰í cenné body k ovládnutí radnic a také
Senátu. V nûkter˘ch místech, jako tfieba v
hlavním mûstû, je pfievaha obãansk˘ch
demokratÛ natolik drtivá, Ïe se nemusí na
nikoho ohlíÏet a mohou vládnout zcela sami.
V horní parlamentní komofie postoupili do

druhého kola její kandidáti v 26 z 27 senátních
obvodÛ.
V komunálních volbách si ODS pfiipsala

36,2 % hlasÛ, coÏ je o témûfi 11 % více neÏ
pfied ãtyfimi roky. Posílila ale také soc. dem.,
byÈ jen o nûco málo neÏ jeden bod na 16,6
procenta. Do druhého kola senátních voleb
vysílá âSSD 11 kandidátÛ, zatímco pfied
dvûma lety to byli jen tfii a zvolen tehdy nebyl
ani jeden.
V reakci na ãerstvé v˘sledky vyzvala soc.

dem. pro druhé kolo senátních voleb k jednotû
v‰ech proti ODS, aby strany zabránily „modré
republice“. Soc. dem. ale vzápûtí dostala
ko‰em jak od lidovcÛ, tak zelen˘ch. Naopak
se pfiipojili komunisté. ODS ústy svého

místopfiedsedy Pavla Béma oznaãila v˘zvu
za smû‰nou a zbyteãnou. Lidovci podle svého
‰éfa Jana Kasala nebudou z centra
doporuãovat nic, záleÏí na jejich jednotliv˘ch
kandidátech, zda se budou nûjak domlouvat.
Zelení podle pfiedsedy Martina Bursíka stojí

o pestrobarevnost Senátu. „Nepfiipojujeme
se ke kampani pana pfiedsedy Paroubka,
ãervené z principu nevolíme,“ vzkázal Bursík.
Právû zelení opakovanû varují pfied velkou

koalicí, kterou podle nich mÛÏe ODS a soc.
dem. utvofiit po spoleãném získání ústavní
vût‰iny v horní komofie.
Ze sympatií k takovému uspofiádání Bursík

opakovnû obvinil i prezidenta Václava Klause.
Spojení dvou nejsilnûj‰ích stran by pro
samotného prezidenta znamenalo jistotu
setrvání na Hradû i pro dal‰í pûtileté období.
Pokud budou chtít kandidáti podporu od

KSâM, musí o ni poÏádat vefiejnû. Stejn˘
postup zvolí komunisté i vÛãi âSSD. Sdûlil to
novináfiÛm pfiedseda KSâM Vojtûch Filip po
jednání v˘konného v˘boru.
Tam, kde nepro‰li kandidáti levice, je otázka

podpory otevfiená. „Budeme se drÏet toho, Ïe
ten, kdo poÏádá o podporu ve druhém kole,
ten ji bude moci dostat,“ vysvûtlil Filip. Podle
nûj bude záleÏet na znalosti konkrétního
místního prostfiedí a zda chce b˘t dotyãn˘
„senátorem pro v‰echny voliãe“.
Na Bursíkovo vyjádfiení, Ïe „ãervené z

principu nepodpofií“, ‰éf poslancÛ KSâM Pavel
Kováãik fiekl: „Pan Bursík si slintá pfies pysk.
Kdyby nebylo ãerven˘ch hlasÛ, nestal by se
Jaromír ·tûtina senátorem.“

***

24.10.2006
ODS jedná o koalici s âSSD

 v 15 mûstech
Praha-právo-Jednání o pfií‰tích koalicích ve
velk˘ch mûstech se vãera rozbûhla naplno,
na mnoh˘ch radnicích je v‰ak uÏ jasno.
Jednání naznaãují, Ïe nejménû v 15 z nich je
uÏ jistá spolupráce ODS a âSSD.

V Brnû 15 let byli v ãele radnice vÏdy obãan‰tí
demokraté, vût‰inou v koalici s lidovci. Nyní
ale spoleãnû nemají v zastupitelském sboru
pfievahu a dal‰í malé strany s ODS prozatím
vyjednávat nechtûjí.

Druhá nejsilnûj‰í strana v zastupitelstvu se
podle lídra âSSD Romana Onderky rozm˘‰lí
mezi velkou koalicí s vítûznou ODS a pfiípadnû
i s KDU-âSL a spoluprací se zelen˘mi, lidovci
a nestraníky z kandidátky Brno 2006 senátora
Jifiího Zlatu‰ky. „Rozhodnou dal‰í jednání,“
fiekl Právu Onderka.

Situace se ãásteãnû zauzlila poté, kdyÏ
vãera obãan‰tí demokraté popfieli, Ïe by byli
ochotni pfiepustit kfieslo primátora âSSD.

·éf brnûnské ODS Miroslav Ho‰ek oznaãil
své nedûlní protichÛdné vyjádfiení za
dezinformaci. „Pokud bude ODS v Brnû v
koalici, bude to koalice s primátorem z fiad
ODS,“ fiekl pfiedseda jihomoravské ODS Milan
Venclík.

***

VyÏeÀte âSSD z vedení mûst,
vyzval Topolánek

Praha-mfd/VÁCLAV DOLEJ·Í, JOSEF
KOPECK¯-V nûkolika velk˘ch mûstech uÏ
vãera zaãala ODS, jeÏ o víkendu s pfievahou
zvítûzila v komunálních volbách, plnit svÛj
plán: co nejrychleji odstavit sociální demokraty
od moci na radnicích.

Je to pfiání lídra obãansk˘ch demokratÛ
Mirka Topolánka, kter˘ do regionÛ vzkazuje -
kde to není nutné, neberte do mûstské rady
âSSD. „Nemohu do jednání ve mûstech
zasahovat. Ale já osobnû nevûfiím na velkou
koalici s âSSD tam, kde je moÏné jiné
uspofiádání. Zavání to rozparcelováním moci,
která není kontrolovatelná,“ fiíká Topolánek.

O místa námûstkÛ uÏ vãera pfii‰li sociální
demokraté napfiíklad v Mladé Boleslavi, Hradci
Králové nebo Dûãínû. Doposud tam vládly
ODS a âSSD spoleãnû, ale díky v˘raznému
vítûzství se tam nyní Topolánkova strana uÏ
obejde bez levice.

Obãan‰tí demokraté také spoléhají na to, Ïe
tím, jak mnoha socialistÛm vezmou lukrativní
místa na radnicích, oslabí dosud pevnou pozici
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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
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Zmûnili jsme lokalitu, abychom mohli
nabídnout kvalitnûj‰í sluÏby!

Kratší jméno, více místa!

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

28. 10. (so) 19:00
Slovensk˘ grecko-katolick˘ kostel

Tanec s hudbou M. Letka
257 Shaw St.

***
29.10. (ne) 10:45 a 13:00

DeÀ reformácie
Kostol sv. Pavla

1420 Davenport St.
***

29.10. (ne) 19:00
Panochovo kvarteto

Koncert v kostele u sv. Václava
(Souãást Nocturen)
Tel.: 416/439-4354

***
6.11. (po) 19:30

Boni Pueri
Metropolitan United Church

55 Queen St. E.
âesk˘ chlapeck˘ sbor

***
26.11. (so) 16:00

SHALOM
Toronto Centre for the Arts,

Studio Theatre,
5040 Yonge Street

***
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

pfiedsedy âSSD Jifiího Paroubka. JenÏe v
fiadû mûst obãan‰tí demokraté v˘zvu
nerespektovali a velmi rychle se dohodli s
„úhlavními nepfiáteli“ z âSSD.

Jde tfieba o Pfierov a k dohodû hlavních
ideov˘ch rivalÛ se schyluje také v Olomouci,
Karlov˘ch Varech nebo Ústí nad Labem. Co
fiíká stranické nekázni Topolánek? „VÏdy
záleÏí na situaci ve mûstû, zasahovat do tûch
ujednání nemíním.“

Ovlivní tato atmosféra celostátní jednání o
vládû? Topolánek míní, Ïe minimálnû
„opadnou vá‰nû“. Paroubek v obavách z
pfiedãasn˘ch voleb vãera zopakoval svou
nabídku na vytvofiení spoleãné vlády ODS a
âSSD.

Paroubek se nebojí, Ïe v‰ude poslechnou
Topolánkovo pfiání a „vyÏenou“ sociální
demokraty z radnic. „To se nemÛÏe stát,“ fiíká.

A jsou i mûsta, kde zásadní odpÛrce velké
koalice ODS a âSSD Mirek Topolánek
spolupráci s levicov˘mi nepfiáteli doporuãuje
- jde o Ostravu a Havífiov. Obãan‰tí demokraté
v tûchto mûstech sice zvítûzili, ale pokud se
domluví âSSD s komunisty, mohou znovu
skonãit v opozici, kde byli doposud. „Velmi
bych stál o to, domluvit se tam na
nekomunistické koalici,“ argumentuje
Topolánek.

·éf ODS dal vãera do regionÛ je‰tû jedno
doporuãení: i ve mûstech, kde získala ODS
vût‰inu, pfiibrat do rady partnera. „Mûlo by to
b˘t s nûjakou programovû blízkou stranou,
ideovû nejbliÏ‰í,“ fiíká Topolánek.

Tohle pfiedsedovo pfiání vysly‰eli obãan‰tí
demokraté napfiíklad v Dûãínû, kde by klidnû
mohli vládnout sami. „Nejsme sebestfiední a
také vyhrávat se musí umût. Proto uÏ jsme
oslovili místní sdruÏení Volba pro mûsto,“
vysvûtluje starosta Vladislav Ra‰ka z ODS.

***

ªudia vidia hor‰ie vzÈahy s
Maìarmi

BRATISLAVA -sme/IGOR STUP≈ AN,
VERONIKA ·UTKOVÁ-VzÈahy medzi
Slovákmi a Maìarmi sa v posledn˘ch
mesiacoch zhor‰ili. Myslí si to aÏ 62 percent
op˘tan˘ch v prieskume agentúry MVK.

Politici slovensk˘ch parlamentn˘ch strán sú
v‰ak pokojní. Niektorí dokonca povedali, Ïe
situácia sa nezhor‰ila, zmenila sa iba vláda.

Naopak, SMK ústami predsedu Bélu Bugára
tvrdí, Ïe vládni politici svojimi vyjadreniami
prispievali k vytváraniu nedôverãivého
prostredia. SMK na to musela reagovaÈ “a uÏ
je problém”, povedal.

Podpredseda vládneho Smeru Du‰an
âaploviã si osobne myslí, Ïe vzÈahy medzi
maìarskou men‰inou a väã‰inou sú v
poriadku. Informácie “zdola”, ktoré idú cez
veºkú politiku, sú deformované a aj preto sa
obãania takto vyjadrujú, mieni âaploviã o
v˘sledkoch prieskumu. SMK sa snaÏí vzÈahy
vyostrovaÈ preto, lebo nie je vo vláde, tvrdí
zasa poslanec HZDS Ján Kovarãík. Podºa
poslanca SNS Rafaela Rafaja ide len o reakciu
ºudí na to, ão sa dosiaº dialo na Slovensku a
v Maìarsku.

“Staãí jedna udalosÈ a v‰etko sa zaãne
emocionálne ‰íriÈ,” varuje poslanec KDH
Franti‰ek Miklo‰ko.

Sociológ Pavel Haulík z MVK nie je zisteniami
prieskumu prekvapen˘. Pripomína, Ïe zber
údajov na prieskum sa udial na zaãiatku
októbra, keì sa diskutovalo o úãasti SNS vo
vláde a zaznievala aféra okolo údajného útoku
na Hedvigu Malinovú. Keby sa údaje zberali
neskôr, zistenia by boli priaznivej‰ie, mieni.

Za zhor‰ením vzÈahov s Maìarmi vidí
najviac, aÏ 17 percent op˘tan˘ch,
nespokojnosÈ Bugárovej strany s t˘m, Ïe nie
je vo vláde. Podºa politológa Miroslava Kusého
zrejme zabrala kampaÀ SNS a Smeru, ktoré
zaãali “‰íriÈ tento dôvod”.

NeúãasÈ SMK vo vláde najãastej‰ie ako
príãinu zhor‰enia vzÈahov uvádzali voliãi
HZDS a SNS - pribliÏne 35 percent, ale len
necel˘ch 19 percent voliãov Smeru. Haulík to
pokladá za ukáÏku faktu, Ïe SNS prebrala
Meãiarovmu hnutiu nielen voliãov, ale aj témy.
Meãiar pre zahraniãie ustúpil od nacionálnej
rétoriky, aj keì voliãi od neho oãakávajú
razantnej‰ie postoje, hovorí Haulík.

***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

24.10.2006 v 21:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

9.11.2006

25.10.2006

MF DNES: Langer ukryl
rodinu, hrozí mu anonym

Ministr vnitra Ivan Langer musel ukr˘t rodinu.
VyhroÏuje mu anonym. Politikovy pfiíbuzné
chrání policie. “Oãekával jsem ledacos, ale
jsou vûci, které jsem neãekal,” fiekl v rozhovoru
pro MF DNES Langer.
KvÛli hrozbám anonyma musel Langer

dokonce na ãas poslat rodinu do ciziny.
“Ta hrozba byla tak reálná a váÏná, Ïe jsme

se rozhodli pfiijmout opatfiení,” fiekl fieditel
ochranné sluÏby Lubomír Kvíãala.
Policie zatím neví, kdo a proã ministrovi

vyhroÏuje. Jednou z pracovních verzí policie
mÛÏe b˘t i Langerova role pfii úniku tzv.
Kubiceho zprávy.
“Dokud se to nevyfie‰í, budeme Langerovu

rodinu hlídat,” fiekl Kvíãala.

***

Husák ako DKP socializmu
Bratislava-sme/ZUZANA ULIâIANSKA-
Gustáv Husák - neodmysliteºné DKP, drobn˘
a krátkodob˘ predmet socializmu, ktorému
inscenátori prisúdili prelomové ãíslo 3848.
Divadlo Aréna ponúklo svojim divákom akoby
ìal‰í diel cyklu „nevyjasnen˘ch Ïivotov“ na‰ich
‰tátnikov. S Tisom, ktorého do divadla
doniesol reÏisér Rastislav Ballek, spája
Husáka nielen osud väzÀa, ale i zodpovednosÈ
za Ïivoty mnoh˘ch. Obaja si navy‰e pripisovali
k dobru, Ïe pod ich vedením nebolo aÏ tak zle,
ako mohlo byÈ. UvaÏovanie v ‰tatistick˘ch
ãíslach patrí k prekliatiam politiky.
Samovravu divadelného Tisa v cele preru‰il

v jednom momente radostn˘ pospolit˘ ºud, z
ktorého sa vzápätí stali vyhnanci so Ïltou
hviezdou na hrudi. Husák je na javisku tieÏ
prakticky sám. Monodrámy sú v trende,
inscenovanie v˘javov z histórie by bolo
autorsky, finanãne i inscenaãne nároãnej‰ie,
s väã‰ím rizikom banálnosti a neprehºadnosti.
Do socialistického kulturáku vpadnú obãas

len nezorientovaní pionieri a pionierky. ·koda,
Ïe sa inscenátori nedokázali zaobísÈ bez
tohto najbanálnej‰ieho symbolu socializmu,
hoci mládeÏ v druhej ãasti vhodne ilustruje
generáciu tzv. Husákov˘ch detí sploden˘ch v
ére ‰tedr˘ch prídavkov na deti a
mladomanÏelsk˘ch pôÏiãiek. Klimáãkov
Husák nám prezentuje svoje politické
memoáre. Je len tak˘ úprimn˘, ako dokáÏeme
byÈ v knihe o svojej kariére. Jeho názory nie
sú prekladané in˘mi pohºadmi, o konfontáciu
so skutoãnosÈou sa musí divák postaraÈ sám.

Príbeh budúceho generálneho tajomníka
strany sa zaãína handrkovaním o v˘‰ke
podnájmu v dome Hany Gregorovej. Text sa
dlh‰ie nezastavuje pri dramaticky lákavej
predvojnovej ºavicovej avantgarde, ani pri
triednom boji na slovensk˘ spôsob, kde
gardisti i komunisti veãer spoloãne pijú vo
vieche. Klimáãek pracoval s presvedãením
mladého komunistu uÏ ako s dan˘m faktom,
nepátral hlb‰ie po tom, preão Husákovou
vierou neotriasol ani pohºad na masové hroby
v Katyni, väzenie, ani socialistická realita.
V prvej ãasti máme Husákov hneì dvoch,

nedá sa v‰ak hovoriÈ o akomsi alter egu. Ján
Galloviã a Marián Prevendarãík sa v
rozprávaní prakticky len striedali, robili to síce
decentne, ale bez väã‰ej vzájomnej interakcie.
V druhej ãasti si Emil Horváth vo v˘bornej

maske Juraja Steinera poradil aj sám. A
v˘borne. Na prv˘ pohºad by sa zdalo, Ïe
zveriÈ postavu politika so strnulou tvárou
hercovi známemu svojou emotivitou bude
omylom. Horváth na moment síce Husáka aj
zámerne imituje, dokázal sa ale vyhnúÈ
povrchnému stvárneniu. Jeho Husák je
predov‰etk˘m smutn˘, osamel˘ muÏ.
Dokonale autentické prostredie scénografa

Toma Cillera sa v‰ak inscenaãne posunulo
len v ojedinel˘ch momentoch, keì napríklad
Husák za sebou na ‰núre od mikrofónu Èahal
reãnícky pult. Metaforou mechanizmu, ktor˘
v‰etko dokázal rozmliaÏdiÈ, bol zasa lis na
jablká, ktor˘ prichádzal na scénu so
zlovestnosÈou vlakov smerujúcich do
koncentrákov.
Husák v závere zvnútra zatvoril sálu

komunizmu, následne nie veºmi ‰Èastne
pre‰iel cez plátno, na ktoré sa premietali
neopakovovateºne opakovateºné Husákove
novoroãné prejavy. Práve v dimenzii
surreálna, emotivity a divadelnosti zostala
produkcia divákom ãosi dlÏná. Dokázala v‰ak
udrÏaÈ pozornosÈ bez zostupu do sféry
banálnej grotesky.
Viliam Klimáãek sa v jednom z rozhovorov

vyjadril, Ïe nepísal hru o ºudskej tvári muÏa
moci, ale o jeho verejnom a politickom
pôsobení. Na konci tohto divadelného
snaÏenia skutoãne nebol ãlovek, ale skôr
„m⁄tvy politik, po ktorom zostali len prejavy“.
MoÏno by ale hlb‰í pohºad do oãí, ktoré

zostali skryté za siln˘mi okuliarmi, mohol
povedaÈ viac aj o pionieroch vyrasten˘mi pod
Ïiariv˘m slnkom, ão neboli len nevinn˘mi
obeÈami. V‰etko ostatné je totiÏ, ako v hre
zaznie, len dejepis.

***
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You are invited to an opening of fine art exhibition of

Hana Mráz
Original Works of Art

“Inspired by the landscape”

October 26, 2006 at 6 PM
Mind and Body - The Gallery

Lakeshore Village Integrated Medicine
2921 Lakeshore Blvd West, M8V 1J3; Etobicoke, On

Tel 252 3665, Fax 252 3815
www.integratedmedicine.ca; E-Mail: connect@integratedmedicine.ca

Info: 416/651-7175

Boj o parkování - to je pochutnání
Jako chlapec jsem ãetl knihu Jaroslava Foglara Boj o první místo. Byl to takov˘ chlapeck˘
pfiíbûh o úsilí urvat pfiední pozici a hlavnû jak ji udrÏet. Od ãasÛ mistra Foglara jsme se
motorizovali a boj o parkovi‰tû zajímá kaÏdého. Málokdo pfii koupi auta, zvlá‰tû prvo-
nákupãí, myslí na to, Ïe 95% Ïivotnosti je auto kdesi stojící, parkující a zabírající vzácn˘
Ïivotní prostor.
V Sudbury byly tento rok zbourány v centru tfii budovy; pfii kaÏdé demolici jsem doufal, Ïe

na parcele vznikne park a laviãky k polední rekreaci na sluníãku. Ve v‰ech tfiech pfiípadech
jsem se zm˘lil - parcela byla vyasfaltována, pomalována parkovacími fleky, asi ãtyfiiceti na
jednu parcelu, a bûhem nûkolika t˘dnÛ jsou v‰echny zaplnûné parkujícími auty (za dva
dolary na hodinu).
Sudbury je ve vûci parkování prÛkopníkem - první mûsto v Kanadû, které v roce 1940

instalovalo parkovací metry a dodnes tato politika placeného parkování nezvadla. VyloÏenû
se mi protiví vydat minci za nûco co nemusím a vhodit dolar do parkovacích hodin se mi pfiíãí
stejnû jako vhodit dolar do kanálu, a tak na placeném parkovi‰ti zásadnû neparkuji a
hledám místo neplacené byÈ o pár krokÛ dále od cíle mé pochÛzky; prostû radûji kousek
pÛjdu neÏ platit za nechození.
Boj o parkovací místo je nemilosrdn˘; z americk˘ch filmÛ má divák pfiedstavu, Ïe kam

filmov˘ hrdina pfiijíÏdí - tam ãeká parkovací flek, hrdina zajede k chodníku, práskne dvefimi
auta a pádí za dûjem filmu; opravdov˘ Ïivot vypadá jinak.
Takoví, ktefií mají vá‰eÀ parkovat pfiesnû u místa kam míní vejít, zpravidla krouÏí a ãekají

aÏ nûkdo vyjede, aby se tam se sv˘m autem vpáãili. Profesionální parkovaãí do parkovacího
místa couvají, ãímÏ se vystavují nebezpeãí, Ïe nûkdo rychlej‰í se tam vsune pfiedkem za
jejich zadkem.
Jednou jsem pozoroval takovou pÛtku mezi nacouvávajícím a pfiedkem vjíÏdûjícím fiidiãem

do místa mezi dvûmi vozy; z auta vystoupil stafiík, urãitû 80 let a jak mne míjel, fiekl jsem
obdivnû, Ïe tam zajel jako nÛÏ do másla (nedbaje zlosti zklamaného fiidiãe, kter˘ mínil do
stejného místa zacouvat). Stafiík se na mne usmál a fiekl: To jsem se nauãil na Shermanech’,
a pokraãoval, Ïe válãil v Evropû a tam bylo parkovacích míst pro tanky je‰tû ménû neÏ pro
auta v Sudbury.
V ¤íme na historické ulici Via Octavia Portico, jsme sedávali v kavárniãce na chodníku a

já nemohl odtrhnout oãi od zpÛsobu parkování ¤ímanÛ, a hlavnû ¤ímanek diagonálnû k
chodníku v zákazu parkování.
Bylo to jako dûtská hra ‘na policajty a zlodûje’: fiidiã(ka) zpomalil a hledal místo, zároveÀ

hledal policejní vÛz, kter˘ch je po ¤ímû jak smetí; kdyÏ na‰el (na‰la) místo a carabiniere
nebyl v dohledu, vsunul auto k chodníku, tryskem vbûhl do obchodu, kter˘mi je Via Octavia
lemována, provedl svÛj nákup a vybûhl do nastartovaného auta a odjel, aby uvolnil místo
dal‰ímu. Mohl jsem tuto hru sledovat hodinu, fiidiãe, ktefií se snaÏili v zákazu parkování na
pár minut parkovat, i policisty, ktefií sázeli pokutové bloky za stûraãe kaÏdého auta. Bylo
to ‰ílenû, podle mého gusta, ale bez hádek ãi nedorozumûní, protoÏe Via Octavia Portico
je jednosmûrka a kdo první pfiijel, ten první parkoval.
Jen jednou jsem sly‰el opodál zv˘‰ené hlasy popuzen˘ch fiidiãÛ a se zájmem jsem vstal

z Ïidliãky u stolku kavárniãky a ‰el se podívat zblízka: situace byla prostá, nûkdo se postavil
za zaparkované auto se sv˘m autem a ten první nemohl vyjet a musel ãekat, aÏ ten za ním
se vrátí ze své pochÛzky. Náhodou pr‰elo, a kdyÏ jsem do‰el blíÏe, rozeznal jsem, Ïe oba
fiidiãi si spílají navzájem anglicky, Ïe nejsou zdej‰í a nemají o taliánsk˘ch moresech
potuchy.  V ¤ímû se parkuje na chodníku, na pfiechodu, v zatáãce i na mostû, dokonce na
mozaikové dvoranû antického chrámu, pozdûji kfiesÈanského kostela, Kosmy a Damiána.
Tato zhÛvûfiilost, zaparkované Audi na tisíc let starém nádvofií mne tak vydráÏdila, Ïe jsem

si sednul opodál na mramorovou zídku a ãekal na to hovado; mûl jsem ‰tûstí. KdyÏ jsem
sedûl a listoval v prÛvodci po ¤ímû, uvidûl jsem koutkem oka nûjakého preláta zahaleného
v kutnû od hlavy aÏ k patû, pfievázaného provazem v pase jak vy‰el z vrat, vklouznul do
Audi a odjel mi pod rozzufien˘ma rukama.
Na svou ãest prohla‰uji, Ïe církevní hodnostáfii z Vatikánu parkují stejnû agresívnû a

hovadsky jako neznabozi, pohani a plebejci z ulice.
Troufám si tvrdit, Ïe podle zpÛsobu parkování se dá urãit národnost. Ostraváci na poãátku

21. století parkují na placen˘ch parkovi‰tích (20 Kã za pÛl hodiny) a souãasnû nafiíkají nad
drahotou jízdenky na trolejbus (6 Kã). V centru Ostravy se parkuje podél chodníku a dvakrát
jsem zaÏil hledání auta v okolí ãinÏáku, kdyÏ si majitel vozu nepamatoval pfiesnû, kde
pfiedchozí veãer své auto ukryl. Ve dvorcích ãinÏáku, kde jsme jako mládeÏ hrávali
vybíjenou a volejbal dnes parkují auta, a kdyÏ jsem se jednoho známého zeptal, kde si dnes
hrají dûti, fiekl mi bez váháni, Ïe si nehrají, Ïe moderní dûti se dívají na televizi.
Konvergence automobilismu kanadského a ostravského spoãívá v tom, Ïe kdyÏ si ãlovûk

najde ‰ikovné parkovací místo blízko baráku, radûji chodí pû‰ky, aby mu to v˘hodné
parkovací místo nûkdo nevyÏral...
Nûkdy se dívám na parkovi‰tû pfied fitness centrem YMCA a pozoruji parkovaãe jak se

snaÏí najít parkovaní, co nejblíÏe vchodu do tûlocviãny, aby se spokojenou tváfií, Ïe
zaparkovali doslovnû na zápraÏí tûlocviãny, ‰li cviãit své zlenivûlé tûlo. Parkovi‰tû u
Superstoru kam chodíme je obrovské, zeje prázdnotou s v˘jimkou nakládací zóny, kde je
zákaz parkování, kam se kaÏd˘ fiidiã snaÏí vecpat navzdory znaãce s varováním, Ïe bude
vÛz odtaÏen na jeho vlastní náklady.
Vãera jsem mûl schÛzku s jedním znám˘m v centru Sudbury, v kavárnû Books&Beans;

jemnû pr‰elo, ne dost, abych otevfiel de‰tník. âekal jsem marnû u kafe pÛl hodiny a pfieãetl
komentáfie o korejské A-bombû v The Globe & Mail. Po návratu domÛ mi mÛj znám˘ zavolal
omluvu, Ïe se neukázal, a vysvûtlil, Ïe nemohl najít parkovi‰tû v blízkosti kavárny a nechtûl
zmoknout?!
V Sudbury se kvÛli odklízení snûhu nesmí parkovat v noci  na silnicích od listopadu do

dubna; je mi záhadou, kam se ta auta parkující na cestách na zimu zastrkaji. MÛj nov˘
soused pfies cestu má jedno parkovací místo pfied domem a tfii auta; jsem napjat, co v
listopadu udûlá a jestli bude ta auta parkovat na svém vypiplaném anglickém trávníku pod
peãlivé ostfiíhan˘mi okrasn˘mi jehliãnany.
Pfied m˘ma oãima se jízdní vlastnosti aut vylep‰ují závratn˘m tempem, tedy tûch pût

procent ãasu uÏívání auta jízdou, ale pramálo se vym˘‰lí ve vûci parkování; tempo pfiib˘vání
automobilÛ je závratné, roãnû pfiibude 3-5 milionÛ aut v Asii.
Vãera mne napadlo, Ïe de‰tník, kter˘ jsem nesl v pfiíruãní ta‰ce, se dá rozvinout; proã je‰tû

Ïádn˘ konstruktér nepfiedloÏil skládací vozidlo, které by se vlastním servomotorem svinulo
do balíku a rozvinulo k pouÏití, kdyÏ je zapotfiebí?
Nefantazíruji, ale navrhuji konstrukãní ideu a pfiístup otevfien˘m hlavám...
Zdravím a pfieji hezk˘ den a v‰ecko dobré na kaÏdém kroku!

Ross Firla, Sudbury
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Míra víry

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

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!

T˘den zahraniãních âechÛ, konan˘ 17. - 22. záfií 2006

Plánování Ïivotního stylu v dÛchodu
âást 6: Jak u‰etfiit na daních sdílením penze mezi manÏeli
Vûfiím, Ïe na‰i pravidelní ãtenáfii dnes uÏ mají dobrou pfiedstavu o struktufie a základních
pravidlech fungování kanadského státního penzijního systému. Dnes se podívejme na jednu
ze strategií, která penzistÛm umoÏÀuje zv˘‰it jejich rodinn˘ pfiíjem. Canada Pension Plan má
v sobû zabudovanou moÏnost sdílet penzi mezi manÏeli, anebo osobami Ïijícími v partnerském
vztahu. V˘sledn˘m efektem má b˘t niÏ‰í daÀové zatíÏení domácnosti a tedy více penûz v
rodinné pokladnû.
Podstatou této moÏnosti je pfierozdûlení penze mezi manÏeli smûrem od osoby s vy‰‰ím

pfiíjmem a vy‰‰í daÀovou sazbou k osobû s niÏ‰ím pfiíjmem a tedy niÏ‰í daÀovou sazbou.
Pfiedpokladem je, Ïe CPP penze jednoho z manÏelÛ je v˘znamnû vy‰‰í neÏ penze druhého.
Takové jsou pfiípady, kdy jeden z manÏelÛ pfiispíval do CPP del‰í dobu (pracoval v Kanadû
dlouho) anebo jeho pfiíjem pro v˘poãet nároku na dÛchod byl vy‰‰í, neÏ v pfiípadû druhého
z manÏelÛ.
Podívejme se, jak mÛÏe sdílení penzí fungovat v praxi. Je‰tû pro upfiesnûní, neÏ se

dostaneme ke konkrétním ãíslÛm, pro v˘poãet penze, která mÛÏe b˘t mezi manÏeli sdílena
se pouÏívá penze (nebo nárok na ni) získaná v dobû spoleãného souÏití obou manÏelÛ. To
znamená, Ïe pokud dva lidé pracovali dvacet let, ale z toho spolu Ïili pouze deset let, budou
sdílet jen ãástku penze odpovídající pfiíspûvkÛm v dobû deseti let spoleãného souÏití. Tento
v˘poãet za nû udûlá Human Resources and Social Development Canada.
A nyní uÏ k pfiíkladu. ¤eknûme, Ïe Franti‰ek má dnes nárok na CPP penzi $750 mûsíãnû

a Marie na $350. Pro jednoduchost pfiedpokládejme, Ïe tento nárok vznikl v dobû jejich
spoleãného souÏití. Franti‰kovi je 65 let a Marii 62. âást Franti‰kova pfiíjmu, díky jeho celkové
v˘‰i ze v‰ech zdrojÛ (firemní penze, pfiíjem z investic, pfiíjem z nájmu), je danûna sazbou 40%.
Horní sazba, kterou je danûn pfiíjem Marie, je 25%. V tomto pfiípadû Franti‰ek zaplatí daÀ z
pfiíjmu $3,600 na jeho CPP penzi a Marie zaplatí daÀ $1,050 na její penzi. To je celkem $4,650
za rok. V pfiípadû sdílení penzí budou jak Franti‰ek tak i Marie dostávat CPP penzi ve v˘‰i
$550 mûsíãnû. Franti‰ek z tûchto plateb zaplatí daÀ z pfiíjmu $2,640 a Marie $1,650. To je
celkem $4,290. V˘sledkem sdílení jejich penzí budou Franti‰ek a Marie mít navíc $360 roãnû.
V na‰em pfiíkladu jsou sdíleny obû penze. Podmínkou pro sdílení obou penzí je, Ïe obûma

manÏelÛm penze jiÏ musí b˘t vyplácena (nebo o ni museli oba zaÏádat). Také je moÏné sdílet
jen jednu penzi. Podmínkou pro sdílení jedné penze je, Ïe jednomu z manÏelÛ penze jiÏ musí
b˘t vyplácena (nebo o ni musel zaÏádat) a druh˘ z manÏelÛ nikdy do CPP nepfiispíval a
zároveÀ mu je alespoÀ ‰edesát let.
Sdílení penzí bude ukonãeno v tûchto pfiípadech: na Ïádost penzistÛ; dvanáct˘ mûsíc po

rozchodu (separation) penzistÛ; v mûsíci, kdy se manÏelé rozvedou; ve chvíli, kdy jeden z
manÏelÛ, kter˘ nikdy do CPP nepfiispíval zaãne pfiispívat; nebo v mûsíci, kdy jeden z manÏelÛ
zemfie. V pfiípadû ukonãení sdílení se penze kaÏdého ãlovûka vrátí na úroveÀ, na kterou mûl
nárok pfied zahájením sdílení.
Na závûr je‰tû dvû upozornûní. MoÏnost sdílet penzi se t˘ká pouze plateb v rámci Canada

Pension Plan, nikoli Old Age Security plateb. V˘‰e uveden˘ pfiíklad je zjednodu‰en˘ pro
znázornûní, jak mÛÏe sdílení penzí fungovat. KaÏd˘, kdo by chtûl této moÏnosti vyuÏít by mûl
konzultovat vhodnost rozhodnutí s daÀov˘m specialistou.
Zdroje dal‰ích informací: website Human Resources and Social Development Canada

www.sdc.gc.ca
Ing. Miroslav Princ, MBA je finanãním poradcem u firmy Freedom 55 Financial. Budete-

li mít dotazy ohlednû uvedené problematiky, mÛÏete je zasílat na adresu na‰í redakce anebo
pfiímo autorovi ãlánku.

***

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

Podávám struãnou zprávu o T˘dnu
zahraniãních âechÛ, konaném ve dnech 17.
- 22. záfií 2006 v Praze, kterého se úãastnili
âe‰i z více neÏ 20 zemí.
Za âSSK jsem na tomto T˘dnu vedle mne

zaregistroval je‰tû úãast R. Locherové, M.
Slepãíkové, L. Horáka, J. Rotbauera, V.
Rollerové a J. Najmana z Calgary.
Zá‰titu nad T˘dnem mûl prezident V. Klaus,

Univerzita Karlova a Senát âR. T˘den mûl
hezk˘ spoleãensk˘ ráz se slavnostním
zahájením v aule Univerzity Karlovy a
zakonãení v Senátu âR. Hor‰í to bylo s
v˘sledky T˘dne.
Jak nûktefií víte, minul˘ T˘den pofiádan˘ v

roce 2003 se usnesl na fiadû rezolucí, které aÏ
na men‰í v˘jimky nebyly splnûny, následkem
‰patné nestabilní politické situace.
Leto‰ní T˘den vedle plenárních zasedání

pracoval v sekcích rozdûlen˘ch na sekci
v˘chodní Evropy (mimo EU), sekce státÛ EU
a sekce Severní Ameriky a anglicky mluvících
zemí (kde prezentace byly hlavnû v angliãtinû).
ProtoÏe jsem s konceptem i závûry T˘dne

nebyl pfiíli‰ spokojen, se‰el jsem se po
zakonãení T˘dne s I. Dubovick˘m, generálním
sekretáfiem Koordinaãního v˘boru, kter˘ bude
pfiipravovat koneãnou zprávu vãetnû rezolucí.
ZdÛraznil jsem, aby rezoluce z minulého
T˘dne, kter˘ se konal v roce 2003 byly
uvefiejnûny s reakcí jednotliv˘ch ministerstev
podle témat. Jakmile celá zpráva bude
pfiipravena, za‰lu Vám ji, pfiípadnû upozorním
na odkaz, kde bude uvefiejnûna.
Zajímavé bylo sympozium „Média a

zahraniãní âe‰i“, na kterém vystoupila M.
Slepãíková a také já. Celkovû na‰e organizace
byla hodnocena velmi pozitivnû, jako dobfie
organizovaná, coÏ se v jin˘ch státech stává
spí‰e raritou.
Se‰el jsem se také s nov˘m velvyslancem

Kanady panem Michaelem Calcottem, kter˘

na mne zapÛsobil dosti informovan˘m a
‰armantním dojmem, s kter˘m bude dobré
spolupracovat. Velvyslanec má del‰í
zku‰enost z práce na ministerstvu Imigrace a
také ministerstvu Zahraniãí. Zdá se, Ïe se
vûci v záleÏitosti odstranûní kanadsk˘ch víz
pro ãeské obãany se pfieci jen trochu pohnuly
dopfiedu, alespoÀ slíbením hodnotících kritérií
a snad fie‰ením celé situace v pfií‰tím roce.
Velvyslanec mnû pfiedal také situaãní zprávu
EU hodnotící situaci vízové povinnosti
nûkter˘ch státÛ (USA, Kanada, Austrálie atd.)
k zemím EU, u kter˘ch se tato povinnost stále
vyÏaduje. Jak jsem zjistil velvyslanec byl
seznámen s na‰í webovou stránkou a proto je
pro nás dÛleÏité, abychom provádûli
aktualizace stránek jednotliv˘ch poboãek,
vãetnû anglické ãásti. Webové stránky jsou
na‰í vizitkou na dálku.
Také jsem se setkal s fieditelkou Národního

archívu, která slíbila pfiípadnou odbornou
pomoc v katalogizaci na‰eho archívu vysláním
odborného pracovníka.
DÛleÏitá byla na T˘dnu náv‰tûva, projevy a

odpovûdi na otázky z fiad pfiedstavitelÛ ODS,
aÈ jiÏ pfiedsedy Senátu P. Sobotky na
slavnostním zahájení, nebo na plenárním
jednání vystoupením pfiedsedy vlády M.
Topolánka, místopfiedsedy vlády a ministra
sociálních vûcí P. Neãase a ministra zahraniãí
A. Vodry. V‰ichni jmenovaní vysoce ocenili
ná‰ pfiíspûvek ve volbách, kdy jsme vlastnû
docílili patového v˘sledku a zabránili âSSD
ve spolupráci s KSâM, aby vytvofiili vût‰inovou
vládu.
T˘den zahraniãních âechÛ plní uÏiteãnou

roli, ale musí b˘t pfií‰tû lépe pfiipraven a
zainteresovány média, která aÏ na vzácné
v˘jimky T˘den nekomentovala, obdobnû jako
sokolsk˘ slet.

Milo‰ ·uchma
***
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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

Myslím, Ïe svût by byl daleko lep‰í, kdyby lidé dávali trochu jin˘m a
nesoustfieìovali se tolik jen na sebe...

UÏ je to jedenáct let, co ãlenky Dámského odboru uspofiádaly svÛj poslední dobroãinn˘ bazar. Pro mnohé z nás to byla kaÏdoroãní netrpûlivû oãekávaná pfiíleÏitost k
pfiedvánoãnímu setkání, nákupu vánoãního peãiva a posezení u talífie dr‰Èkové polévky. Zde se kupovaly kníÏky, obloÏené chlebíãky, zástûry, rukavice, vánoãní ozdoby
- a rakviãky, které mistrnû vyrábûla paní Cvachovcová se sv˘mi pomocnicemi.
Místo bazaru Vám, milí ãtenáfii, pfiiná‰íme letos hrst vzpomínek na 35 let nezapomenuteln˘ch let existence Dámského odboru — organizace skuteãnû pamûtihodné
pro poãet lidí, jejichÏ Ïivoty ovlivnila, a pozoruhodné proto, co její ãlenky dokázaly bez jakékoliv státní podpory udûlat.
S A. Machovou, která jejich ãinnost poznala za léta své práce pro Mezinárodní vysílání Kanadského státního rozhlasu, rozmlouvaly Erika Vieznerová a Blanka Rohnová.

Kdy vlastnû do‰lo k zaloÏení Dámského
odboru?
EV: Do‰lo k tomu v roce 1960 z podnûtu
paní Valerie Bílé. I kdyÏ poãáteãní setkání
vlastnû k niãemu nevedlo, protoÏe plány
byly pfiíli‰ veliké a lidí velmi málo, pfiece jen
mûlo jeden dobr˘ v˘sledek. Ruth Petfiíãková,
která se schÛze rovnûÏ zúãastnila, se spojila
krátce potom s nûkolika z nás, ustavily jsme
zakládací v˘bor, a to byl vlastnû ten prav˘
zaãátek.
PÛvodnû nás bylo málo, nûco pfies deset.
Vzpomínám si na paní Steinskou,
·majzlovou, Mendlovou a Jefiábkovou.
Poãet rychle vzrostl na nûkolik desítek a
nakonec pfiesáhl stovku. Bez Ruth
Petfiíãkové by se asi ale Odbor nikdy
nepostavil na nohy. Ona byla skuteãnû ten
správn˘ ãlovûk na správném místû. Byla
vysoce náboÏensky a morálnû zaloÏená a
navíc mûla spoustu energie a organizaãních
schopností.
Proã Dámsk˘ odbor? Neodrazoval
trochu tento název?
BR: Dámsk˘ odbor vznikl pod zá‰titou
âeskoslovenského národního sdruÏení,
tudíÏ podle stanov to byl odbor. Odbor Ïen
byla komunistická organizace, proto takov˘
název nepfiicházel v úvahu. V pozdûj‰ích
letech jsme se snaÏily najít název kter˘ by
neznûl tak „vzne‰enû“, ale nikdy se nám to
nepovedlo.
Jaké dÛvody k jeho zaloÏení vedly?
BR: Na to by asi nejlíp dokázala odpovûdût
Ruth Petfiíãková. ·koda, Ïe uÏ mezi námi
není. Chtûly jsme sdruÏit Ïeny ãeského a
slovenského pÛvodu pro osvûtovou a
sociální ãinnost. Program jsme realizovaly
jednak pravideln˘mi mûsíãními setkáními,
jednak bazary, pfiípadnû je‰tû jin˘mi akcemi.
KaÏd˘ mûsíc jsme pofiádaly pfiedná‰ky na
rÛzná témata. Zvaly jsme fieãníky z
nejrÛznûj‰ích oborÛ: lékafie, umûlce,
historiky, dokonce i odborníky na vafiení. Na
jafie jsme organizovaly zájezdy na divadelní

festivaly do Stratfordu nebo Niagara on the
Lake, v˘lety k Erice Vieznerové na rodinnou
farmu nebo lodí na Thousand Islands.
Pofiádaly jsme také pravidelné jarní
vzpomínky na muãedníky na‰eho národa,
vánoãní veãefie, veãery poezie a „baby
showers“ pro novû pfiíchozí. Dále módní
pfiehlídky a vydaly jsme nûkolik kuchafiek.
Pfiedná‰ky jsme vÏdycky zakonãily
obãerstvením, které na‰e sestry pfiipravily.

V‰echny na‰e akce byly v˘sledkem práce
skupiny oddan˘ch, pracovit˘ch a
spolehliv˘ch Ïen.
Co bazary?
BR: Bazary zaãaly hned po zaloÏení na‰í
organizace. Mimo penûÏních darÛ od
jednotlivcÛ a firem to byl pro nás hlavní
finanãní zdroj. Konaly se kaÏd˘ rok v
listopadu. Do jejich pfiíprav se zapojila
vût‰ina na‰ich ãlenek. Bylo to v dobû, kdy

krajanská vefiejnost uznávala na‰i práci,
nesmlouvala a neãekala s nákupem na
koneãn˘ v˘prodej. AÏ na posledních pár let
(ná‰ poslední bazar byl v roce 1995) ruãní
práce, jídlo a peãivo pfiipravily na‰e Ïeny.
Pozdûji, kdyÏ ãlenek ub˘valo, obãerstvení
pfiipravovalo Prague Deli, ale vût‰ina peãiva
byla je‰tû domácí.
V nejúspû‰nûj‰ích letech na‰í ãinnosti jsme
utrÏily aÏ 16,000.00 dolarÛ. PfiipomeÀme si,
Ïe to bylo v 60., 70. a 80. letech a Ïe to byl
vlastnû ohromn˘ úspûch. Vût‰inu penûz
jsme pouÏily na sociální pomoc potfiebn˘m
lidem zde: pomoc novû pfiíchozím, finanãní
dary pro nû k VánocÛm. Posílaly jsme ale
také finanãní dary do uprchlick˘ch táborÛ v
Nûmecku, Itálii a Rakousku. Zbytek jsme
pouÏily na programy zde, na nájmy místností
apod. Nikdy jsme neÏádaly peníze od vlády.
Kdy vznikly jarní vzpomínky na
muãedníky? Proã tato ãinnost?
BR: Vzpomínky na muãedníky byly také
zafiazeny do na‰ich programÛ brzo po vzniku
Odboru. Cítily jsme, Ïe bylo na‰í povinností
uctít osoby, které daly svÛj Ïivot za obhajobu
pravdy a svobodného my‰lení. Tyto veãery
byly slaveny ve jménu Milady Horákové,
aãkoliv pfiedná‰ky byly o rÛzn˘ch obûtech
totalitního reÏimu.
Jak vidíte postavení Dámského odboru
v kontextu ãesk˘ch a slovensk˘ch
spolkÛ v zahraniãí? Jak vypadala
spolupráce s ostatními sloÏkami ãeské
komunity?
BR: Myslím, Ïe Dámsk˘ odbor jak zde, v
Torontu, tak i v Montrealu byl jedním z
nejaktivnûj‰ích spolkÛ, pokud se t˘kalo
pfiímé pomoci uprchlíkÛm. KdyÏ si pomyslím,
Ïe jsme byly schopny uspofiádat kvalitní
programy kaÏd˘ mûsíc, mimo tûch dvou
letních, tak to dnes musím obdivovat. Byly
jsme napojeny na âeskoslovenské národní
sdruÏení, ale na‰e aktivity byly nezávislé.

V roce 1962 se ãlenky Odboru vydaly do Ottawy na náv‰tûvu tehdej‰ího ministerského pfiedsedy Diefenbakera a jeho manÏelky. V
pfiední fiadû druhá zprava je Ruth Petfiíãková, první pfiedesedkynû Odboru.
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Spolupracovaly jsme s ãeskou ‰kolou, jejíÏ
studenti se zúãastÀovali nûkter˘ch
programÛ, hlavnû jarních vzpomínek na
muãedníky. Mûly jsme velice dobrou
spolupráci také se ãleny Nového divadla,
ktefií úãinkovali na na‰ich vánoãních
veãerech, pfiipravovali pro nás veãery poezie
a programy pro slavnostní veãery, které
jsme pofiádaly vÏdy po pûti letech. Poslední
bylo 35. v˘roãí spolku v roce 1995. Bylo to
poslední sbohem Dámskému odboru.
Na co si osobnû vzpomínáte nejradûji?
BR: Je toho hodnû, ale moÏná nejhezãí
vzpomínky mám na na‰e vánoãní veãefie.
Po mnoho let jsme je mûly v restauraci Old
Mill, která mûla tu správnou, krásnou
atmosféru. Cenila jsem si pospolitosti a
oddanosti na‰ich ãlenek. Já vím, Ïe ten
název spolku dal dojem, Ïe jsme skupina
„na‰kroben˘ch“ dam, ale opak byl pravdou.
ZaÏily jsme hodnû legrace a zábavy.
EV: Já si také velice ráda vzpomínám na
vánoãní veãefie. Ale stejnû dobré vzpomínky
mám na to, jak jsme se pfied bazarem
scházely u nás doma a balily cukroví. Taky
moc ráda vzpomínám, jak jsme udûlovaly
kaÏd˘ rok cenu MuÏe roku, a to na základû
toho, kdo nám nejvíc pomohl. UÏily jsme
skuteãnû hodnû legrace. Vzpomínám ale
také na to, kdyÏ se sem pfiivalila vlna
pfiistûhovalcÛ v roce 1968. Vûnovaly jsem
se jim doslova od rána do veãera, pfiekládaly
jsme, pomáhaly jsme se jim zorientovat v
novém prostfiedí, shánûly jsme pro nû
o‰acení i vybavení do domácnosti.
BR: Je‰tû bych chtûla dodat, Ïe moc ráda
také vzpomínám na poãítání penûz po
bazaru.
Odbor mûl vlastnû jen tfii pfiedsedkynû:
Ruth Petfiíãkovou, Eriku Víznerovou a
Blanku Rohnovou. âím jste se od sebe
li‰ily, co jste mûly spoleãného, co
specifického kaÏdá z vás Odboru dala?
BR: Ruth Petfiíãková dala spolku
nenahraditelné základy a morální hodnoty.
Byla velice náboÏensky zaloÏená, v˘borná
fieãnice, a umûla zaujmout schopné Ïeny.
Erika mûla plno dobr˘ch nápadÛ, byla - a je
- veselé a spoleãenské povahy. Byla hybnou
pákou bazarÛ a spoleãensk˘ch událostí.
Já? To bych snad radûji nechala odpovûdût
nûkomu jinému! V‰echny tfii jsme byly
oddány Odboru a vûfiily v jeho poslání.
 EV: Blanka se zapojila do Odboru krátce
po jeho zaloÏení. Hned od zaãátku jsme si
byly blízké - vûkovû I v˘tvarnû. Blanka byla
vÏdy velmi svûdomitá a v‰echno musela
mít dopodrobna vãas pfiipravené a
propracované. Pevnû vûfiila v úãel na‰eho
spolku a brzo se stala jedním z pilífiÛ
Dámského odboru. Myslím, Ïe jsme se
dobfie doplÀovaly.
 Jako místopfiedsedkynû jsem musela
doslova pfies noc pfievzít vedení po
neãekaném úmrtí Ruth Petfiíãkové. Bylo mi
z toho namále, ale cítila jsem, Ïe nejsem
sama, Ïe mi ostatní ãlenky budou velkou
pomocí a oporou. Blanka dostala funkci
místopfiedsedkynû. Myslím, Ïe za tûch pár
rokÛ, co jsme spolupracovaly, jsme toho
hodnû dokázaly a dobfie jsme se poznaly.
Bazary se právû v tûch letech a staly
opravdovou tradicí v na‰í ãeské spoleãnosti.
Blanka se nikdy nebála nápadÛ, s kter˘mi
jsem pfii‰la, jelikoÏ mûla pfiedstavivost a
sdílela do znaãné míry moje “dobrodruÏné”
my‰lení, i kdyÏ byla více zamûfiená na
ideologii, zatímco já spí‰e na uvolnûnou
tvofiivost. Dobfie jsme se doplÀovaly. Blanka
je velice pracovitá, ãestná, a hlavnû oddaná
pomoci tam, kde je toho nejvíce zapotfiebí.
Osobnû jsem byla uÏ v té dobû zapojena do
vedení celokanadské organizace, která
propaguje tûlesnou v˘chovu, a ãasové
konflikty mû pfiinutily, abych se vzdala funkce
pfiedsedkynû. Cítila jsem ale, Ïe Dámsk˘
odbor bude v dobr˘ch rukou - v rukou
Blanãin˘ch.
Projevila se nûjak v ãinnosti Odboru

generaãní problematika?
BR: Nepamatuji se, Ïe by po celá léta
nûjaká existovala. Snad to bylo tím, Ïe v
zásadû ty Ïeny, které se staly ãlenkami,
mûly zájem o práci, kterou jsme dûlaly, o
mûsíãní programy, o to sejít se jednou za
mûsíc se Ïenami stejného pÛvodu, jejichÏ
vûk se pohyboval od 25 do 70 let. V
soukromém Ïivotû jsme se jistû li‰ily a také
jsme mûly na vûci rÛzné názory. V zásadû
to ale nebyl velk˘ problém.
Proã do‰lo k uzavfiení ãinnosti
Dámského odboru?
BR: âlenek ub˘valo, nové se nám
nepodafiilo získat. Bylo nám trapné zvát
fieãníky, kdyÏ nakonec pfii‰lo 10 nebo 15
Ïen. Star‰í ãlenky, které pamatovaly
úspû‰né bazary, byly zklamané, kdyÏ
pfiíjem byl daleko niÏ‰í neÏ v letech
minul˘ch. Do‰ly jsme k názoru, Ïe standard
na‰ich aktivit klesl a Ïe na‰el ãas louãení.
Nebylo to lehké.
Zajímá se o Vás nová generace?
BR: Program o historií Dámského odboru

byl jedním z prvních, kter˘ se mnou udûlala
Markéta Slepãíková pro televizní program
Nov˘ zábûr. âlánky o na‰ich akcích pro
ãeské noviny v Torontu mûla na starosti
vÏdy jedna z na‰ich ãlenek. Po léta to byla
Jifiina Steinská. Zájem o na‰i ãinnost projevili
v Blansku, kde jsme hodnû pomáhaly
Domovu Caritas (nyní Domov Olga), kde
pofiádají denní programy pro du‰evnû choré.
Mluvila jsem o na‰í práci v televizi a byly o
nás ãlánky v novinách. Zájem projevila také
skupina studentÛ z Liberce pod vedením
Jakuba Hoìboìa, která pfiijela do Kanady
dûlat reportáÏe s uprchlíky z roku 1948. Byli
pfiekvapeni, jak˘ kus práce jsme zde udûlaly.
Oficiální odborníci na emigraci se s námi
nikdy nespojili. Musím ale poznamenat, Ïe
my jsem se nikdy o svoji propagaci nestaraly.
Vûdûly jsme, Ïe dûláme dobrou práci, a
Ïádnou slávu jsme nehledaly. Ale jak se teì
ohlíÏím nazpût, nemohu se nedivit, Ïe jsme
se setkaly kaÏd˘ mûsíc, pfiipravily bohat˘
program, vedle toho se postaraly o v‰echny
speciální schÛze, oslavy a bazary. Nyní

dûlá nûkter˘m organizacím problém se sejít
jednou za rok.
Dûdictví? V ãem vidíte nejvût‰í pfiínos
Odboru?
BR: Snad v tom, co pfied lety prohlásila
Ruth: “...in creating our Council, I must warn
those joining us that we are not - never will
be - a coffee and cake social club... we are
a very special group of women, whose
prime motivation is SERVICE - service to
those who need us... we are privileged to be
able to help...“ Snad jsme sehrály alespoÀ
malou roli v Ïivotû lidí, kter˘m jsme pomohly
v tûÏk˘ch zaãátcích v nové zemi.
EV: Osobnû mû to nesmírnû obohatilo a
obohatilo to urãitû Ïivoty mnoha jin˘ch lidí.
Hodnû ãasto se setkám s lidmi, ktefií mi
fieknou: Nikdy nezapomeneme na to, jak
jste nám pomohly.
BR: Urãitû jsme se v Dámském odboru
nauãily myslet na druhé lidi. Myslím, Ïe svût
by byl daleko lep‰í, kdyby lidé dávali trochu
jin˘m a nesoustfieìovali se tolik jen sebe.

***
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Mistrovství Evropy
Sanmarinsk˘ trpaslík

dostal milosrdnou
sedmiãku

âR-San Marino 7:0
·ancí mûl ãesk˘ t˘m na dvouciferné
vítûzství, ale pfiedvedená hra i góly
uspokojily nejen zaplnûn˘ stadión
Sedm branek si odvezl z promoklého
libereckého stadiónu U Nisy fotbalov˘
trpaslík ze San Marina. âesk˘ t˘m tak
vyrovnal rekord ve v˘‰i vítûzství o sedm
branek (8:1 loni porazil v Liberci Andorru).
Od vût‰í pohromy zachránili San Marino
pfiedev‰ím gólman a obûtaví obránci.
Branky: 28. a 68. Baro‰, 43. a 52. Koller,
15. Kuliã, 22. Polák, 49. Jarolím.9514
divákÛ, poloãas 4:0.

***

Slovenskí futbalisti odãinili
blamáÏ s âeskom

Wales-Slovensko 1:5
Malo to byÈ peklo. Nakoniec sa z neho
stal raj. Na py‰nom cardiffskom ‰tadióne
Millennium ryÏovali slovenskí futbalisti
ako v zlatej bani. Nepotvrdila sa zlá
predtucha z obávaného ostrovného
prostredia. Ani ch˘ry z dobrého v˘konu
waleskej reprezentácie v Tepliciach proti
âesku. Slováci odãinili v Cardiffe hanbu
spred mesiaca. Nekompromisne i‰li za
svojím cieºom a na ihrisku mu podriadili
v‰etko. Na‰li stratenú odvahu
nebezpeãne zaútoãiÈ, prekvapujúco
vystreliÈ. Pokú‰ali ‰Èastie a boli odmenení.
GÓLY: 37. Bale - 32. a 38. Mintál, 14.
·vento, 51. Karhan, 59. Vittek. Pred 28
493 divákmi rozhodoval Holanìan Van
Egmond, Ïlté karty Koumas, Davies.
Polãas: 1:3.

***

Bod z irského pekla má
vysokou cenu
Irsko-âR A:1

V kvalifikaãním utkání skupiny D o postup
na EURO 2008 v Dublinu ãesk˘ celek
poprvé nevyhrál Remíza s Iry, bojujícími
o zachování nadûje na postup, má
vysokou cenu. V pekle, které vytvofiili
místní fanou‰ci, se domácí dopou‰tûli
brutálních zákrokÛ, které sudí trestal jen
sporadicky. I tak je deset bodÛ ze ãtyfi
zápasÛ solidním vkladem pro dal‰í ãást
kvalifikace o postup na EURO 2008.
Branky: 62. Kilbane - 64. Koller. 35 900
divákÛ, poloãas 0:0.

***

Po âechoch nás doma
rozsekali aj Nemci

Slovensko - Nemecko 1:4
BRATISLAVA - Zbohom rakúske a
‰vajãiarske majstrovstvá Európy.
Slovenskí futbalisti ich budú sledovaÈ
opäÈ len z televízorov. Mesiac po ãeskej
príuãke rozsekali Slovákov v domácom
prostredí aj Nemci. Po dosÈ podobnom
priebehu ako nedávno na‰i susedia v
derby. GÓLY: 58. Varga - 13. a 72.
Podolski, 25. Ballack, 36. Schweinsteiger.
Pred 21 582 divákmi rozhodoval Nór
Hauge, Ïlté karty P. Petrá‰, M. Petrá‰ -
Fritz. Polãas: 0:3.

***
ME - skupina D

1. âesko 4 3 1 0 13:2 10
2. Nûmecko 3 3 0 0 18:1 9
3. Slovensko 4 2 0 2 12:9 6
4. Wales 3 1 0 2 5:8 3
5. Kypr 2 1 0 2 7:11 3
6. Irsko 3 0 1 2 3:7 1
7. San Marino 2 0 0 2 0:20 0

âeská fotbalová liga
9. kolo:Tescoma Zlín-Jablonec 0:0 1670,
Teplice-Mladá Boleslav 2:0 (0:0) 3760,
Dynamo â. Budûjovice-Viktoria PlzeÀ 2:1
(2:1) 3385, Baník Ostrava-Marila Pfiíbram 1:1
(1:1) 5836, Slavia-Sparta 0:0 14373, Slovan
Liberec-Kladno 4:1 (1:0) 5800, Sigma
Olomouc-Slovácko 2:1 (1:1) 4262, Brno-SIAD
Most 1:1 (1:1) 4121.
10. kolo:Sparta-Baník Ostrava 3:0 (3:0)
14814, Jablonec-Sigma Olomouc 2:0 (1:0)
2550, Marila Pfiíbram-Slovan Liberec 1:0 (1:0)
4382, Mladá Boleslav-Dynamo â. Budûjovice
4:2 (2:1) 4650, Tescoma Zlín-Teplice 1:4
(1:0) 1810, SIAD Most-Slovácko 2:0 (0:0)
4158, Viktoria PlzeÀ-Brno 1:1 (1:0) 3117,
Kladno-Slavia 0:1 (0:0) 4000.
11. kolo:Teplice-Kladno 2:0 (2:0) 3180,
Dynamo â. Budûjovice-Marila Pfiíbram 2:1
(0:1) 3458, Baník Ostrava-Tescoma Zlín 1:0
(1:0) 4105, Slavia-Jablonec 2:2 (1:2) 2225,
Slovan Liberec-Viktoria PlzeÀ 4:1 (3:0) 6892,
Sigma Olomouc-SIAD Most 2:0 (0:0) 3878,
Brno-Mladá Boleslav 2:0 (0:0) 4350, Slovácko-
Sparta 0:1 (0:0) 6505.

TABULKA
1. Liberec 11 8 2 1 20: 4 26
2. Boleslav 11 8 1 2 19: 8 25
3. Sparta 11 6 4 1 13: 5 22
4. Teplice 11 5 3 3 20: 13 18
5. Slavia 11 5 3 3 15: 9 18
6. Brno 11 4 6 1 8: 4 18
7. Jablonec 11 4 5 2 11: 9 17
8. Budûjovice 11 5 2 4 11: 14 17
9. Ostrava 11 4 2 5 15: 16 14
10. Most 11 3 4 4 14: 16 13
11. PlzeÀ 11 3 4 4 11: 15 13
12. Olomouc 11 3 1 7 9: 17 10
13. Pfiíbram 11 2 3 6 8: 14 9
14. Zlín 11 2 2 7 6: 15 8
15. Kladno 11 2 2 7 7: 19 8
16. Slovácko 11 1 2 8 6: 15 5

Slovenská fotbalová liga
13. KOLO (30. 9. a 1.10.): Banská Bystrica-
Spartak Trnava 2:2 (1:0), MFK Ko‰ice-FC
Senec 2:0 (1:0), FK ZTS Dubnica-AS Trenãín
0:0 (0:0), M·K Îilina-FC Nitra 1:1 (0:0), Slovan
Bratislava-Artmedia 2:2 (0:1), MFK
RuÏomberok-Inter Bratislava 0:0 (0:0).
14. KOLO (3. a 4. 10.): FC Nitra-MFK Ko‰ice
0:2 (0:0), Spartak Trnava-M·K Îilina 0:3 (0:1),
Inter Bratislava-Banská Bystrica 2:0 (0:0),
Artmedia-FK ZTS Dubnica 2:1 (0:0), AS
Trenãín-MFK RuÏomberok 0:2 (0:1), FC
Senec-Slovan Bratislava 2:0 (1:0).
15. KOLO (14.10.): Slovan Bratislava-MFK
Ko‰ice 3:1 (2:1), FK ZTS Dubnica-FC Senec
1:1 (0:0), MFK RuÏomberok-Artmedia 1:3
(0:1), anská Bystrica-AS Trenãín 1:0 (0:0),
M·K Îilina-Inter Bratislava 1:0 (0:0), Spartak
Trnava-FC Nitra 2:0 (1:0).
16. KOLO (17.10.): Inter Bratislava-Spartak
Trnava 2:0 (2:0), Artmedia-Banská Bystrica
3:0 (1:0), FC Nitra-Slovan Bratislava 1:0 (0:0),
MFK Ko‰ice-FK ZTS Dubnica 0:0 (0:0), AS
Trenãín-M·K Îilina 1:1 (0:0), FC Senec-MFK
RuÏomberok 0:0.
17. KOLO (21.10.): Inter Bratislava-FC Nitra
3:0 (1:0), FK ZTS Dubnica-Slovan Bratislava
1:1 (0:0), MFK RuÏomberok-MFK Ko‰ice 1:1
(1:0), Banská Bystrica-FC Senec 1:1 (1:1),
M·K Îilina-Artmedia 3:0 (1:0), Spartak
Trnava-AS Trenãín 3:2 (2:2).

Tabuºka
1. Îilina 17 13 2 2 42:10 41
2. Artmedia 17 10 3 4 32:23 33
3. RuÏomberok 17 8 5 4 24:13 29
4. Bystrica 17 7 5 5 21:21 26
5. Ko‰ice 17 7 3 7 22:23 24
6. Slovan 17 6 4 7 21:25 22
7. Senec 17 6 4 7 17:24 22
8. Nitra 17 6 2 9 13:20 20
9. Inter 17 4 7 6 18:18 19
10. Dubnica 17 4 6 7 19:30 18
11. Trnava 17 4 5 8 18:29 17
12. Trenãín 17 2 4 11 13:24 10

11. kolo: Tfiinec-Zlín 5:4 pp, Vsetín-Vítkovice 1:2,
Budûjovice-Sparta 5:2, Znojmo-Litvínov 4:0,
Liberec-Kladno 3:1, Slavia-Pardubice 4:5, K. Vary-
PlzeÀ 4:1.
12. kolo: Vítkovice-Litvínov 3:1, Zlín-Budûjovice
5:4, Sparta-Liberec 1:3, Kladno-Slavia 2:1, PlzeÀ-
Vsetín 5:3, K. Vary-Tfiinec 1:4, Pardubice-Znojmo
2:3.
13. kolo: Tfiinec-Sparta 2:9, Vsetín-Zlín 4:3,
Budûjovice-Kladno 3:0, Znojmo-K. Vary 1:2,
Litvínov-Pardubice 7:3, Liberec-PlzeÀ 6:3, Slavia-
Vítkovice 5:3.
14. kolo: Slavia-PlzeÀ 2:3, Vsetín-Pardubice 2:1
pp, Vítkovice-Zlín 0:3, Znojmo-Sparta 2:3 pp,
Budûjovice-Tfiinec 3:1, K. Vary-Liberec 3:2 pp,
Litvínov-Kladno 7:4.
15. kolo: Sparta-Vsetín 6:1, Tfiinec-Liberec 2:3 sn,
Zlín-Litvínov 2:4, Vítkovice-Pardubice 1:3, PlzeÀ-
Budûjovice 5:3, Kladno-Znojmo 7:1, K. Vary-Slavia
2:4.
16. kolo: Vsetín-K. Vary 2:3 pp, Litvínov-Sparta
2:1, Znojmo-Tfiinec 4:1, Budûjovice-Liberec 5:4,
Pardubice-Kladno 7:0, Slavia-Zlín 6:5 pp, Vítkovice-
PlzeÀ 5:3.
17. kolo: Liberec-Litvínov 1:0, Zlín-Pardubice 3:4,
Tfiinec-Vsetín 5:1, Slavia-Sparta 5:4, K. Vary-
Budûjovice 1:3, PlzeÀ-Znojmo 5:1, Kladno-Vítkovice
1:2.
18. kolo: Vítkovice-Tfiinec 2:1 sn, Vsetín-Liberec
2:1, Znojmo-Zlín 1:3, Kladno-Sparta 5:3, Litvínov-
K. Vary 4:3, Pardubice-PlzeÀ 2:4, Slavia-Budûjovice
7:3.

Tabulka ãeské hokejové extraligy
1. Litvínov  17 52:44 32
2 Budûjovice  17 51:39 32
3. Liberec  17 45:41 30
4. Zlín 17 54:53 30
5. Pardubice  17 58:44 29
6. Znojmo  17 43:39 29
7. Sparta  17 62:49 27
8 Tfiinec  17 59:58 27
9. PlzeÀ  17 45:52 27
10. Vítkovice  17 34:41 27
11. K. Vary  17 37:40 24
12. Slavia  17 52:64 23
13. Kladno  17 48:57 21
14. Vsetín  17 39:58 20

Slovenská hokejová extraliga
8. kolo: Martin-Skalica 13:2. Zvolen-Îilina 2:3,
Mikulá‰-Slovan 1:2 sn, Nitra-Ko‰ice 4:3 sn, Trenãín-
Poprad 4:2.
9. kolo: Slovan-Martin 3:2, Poprad-Mikulá‰ 1:2 sn,
Ko‰ice-Zvolen 0:1, Skalica-Nitra 2:3 sn, Îilina-
Trenãín 2:0.¨
10. kolo: Martin-Nitra 4:3, Poprad-Slovan 5:3,
Zvolen-Skalica 2:0, Ko‰ice-Trenãín 2:1 sn, Îilina-
Mikulá‰ 3:1.
11. kolo: Poprad-Martin 4:3 pp, Slovan-Îilina 4:2,
Mikulá‰-Ko‰ice 2:4, Trenãín-Skalica 5:3, Zvolen-
Nitra 2:3.
12. kolo: Skalica-Mikulá‰ 1:4, Zvolen-Martin 5:3,
Nitra-Trenãín 0:3, Ko‰ice-Slovan 1:3, Îilina-Poprad
1:3.
13. kolo: Poprad-Ko‰ice 5:3, Mikulá‰-Nitra 2:1,
Zvolen-Trenãín 1:0, Îilina-Martin 1:5, Slovan-
Skalica 7:1.
14. kolo: Martin-Trenãín 3:2 pp, Zvolen-Mikulá‰
3:0, Skalica-Poprad 1:3, Ko‰ice-Îilina 4:2, Nitra-
Slovan 3:4.
15. kolo: Poprad-Nitra 7:2, Mikulá‰-Trenãín 3:5,
Ko‰ice-Martin 1:0, Îilina-Skalica 5:0, Slovan-Zvolen
5:1.
16. kolo: Martin-Mikulá‰ 4:2, Zvolen-Poprad 3:2,
Skalica-Ko‰ice 2:3 sn, Trenãín-Slovan 3:4 sn, Nitra-
Îilina 4:2.
17. kolo: Skalica-Martin 3:6, Ko‰ice-Nitra 4:1,
Poprad-Trenãín 3:0, Slovan-Mikulá‰ 3:2, Îilina-
Zvolen 2:3 sn.

Tabuºka
1. Slovan 17 66:34 43
2. Martin 17 61:42 29
3. Poprad 17 52:43 29
4. Ko‰ice 17 55:40 28
5.Trenãín 17 47:37 26
6. Zvolen  17 37:39 26
7. Nitra 17 43:50 21
8 Îilina 17 43:48 20
9. L. Mikulá‰ 17 36:54 17
10. Skalica 17 30:85 3

âeská hokejová liga
9. kolo: Tfiinec-Kladno 7:5, Vsetín-Litvíno 3:6,
Budûjovice-Vítkovice 1:2, Znojmo-Slavia 5:2,
Sparta-PlzeÀ 5:3, K. Vary-Zlín 2:3 sn, Liberec-
Pardubice 4:3.
10. kolo: Zlín-Liberec 4:1, Pardubice-Budûjovice 5:1,
Sparta-K. Vary 4:1, Vítkovice-Znojmo 1:2, Kladno-
Vsetín 2:0, PlzeÀ-Tfiinec 1:4, Litvínov-Slavia 2:1 sn.

Soud nadûlil rozhodãím
pokuty za podplácení

Ostrava-právo-(kij, bir)-Sedmdesátitisícovou pokutu
za podplácení potvrdil b˘valému fotbalovému
rozhodãímu Lubomíru Puãkovi v odvolacím fiízení
ostravsk˘ krajsk˘ soud. Stejnou ãástku musí zaplatit
i Jifií Vodiãka, kter˘ navíc nesmí dva roky pískat.
Puãek vãera po rozsudku odstoupil z pozice
manaÏera Slavie Praha. „Jsem soudn˘ a drÏím
slovo, proto konãím,“ fiekl Právu. Aã nemá zákaz
ãinnosti ve fotbale, plní slib, Ïe v pfiípadû potvrzení
trestu Slavii opustí.

Krajsk˘ soud zamítl odvolání b˘val˘ch arbitrÛ proti
rozsudku karvinského okresního soudu. Ten
potrestal Puãka za to, Ïe v roce 2003 zprostfiedkoval
pro Vodiãku 70tisícov˘ úplatek za ovlivnûní zápasu
slovenské ligy, kterou ãe‰tí sudí jezdili pískat.
Oba usvûdãily telefonické odposlechy. V nich
zaznûlo, Ïe je pro rozhodãí pfiipraveno na Slovensku
70 litrÛ kvalitního slovenského vína, tedy 70 tisíc
Kã. Advokáti se marnû snaÏili napadnout rozsudek
kvÛli moÏné podjatosti soudce Ale‰e Dufka, kter˘
odposlechy povoloval a byl v té dobû ãlenem
arbitráÏní komise fotbalového svazu.

 ***

Krvácení do mozku
CT vyvrátilo

TEPLICE - (e‰, âTK)-Kanaìan Dave Simpson,
útoãník Kladna, kter˘ kvÛli otfiesu mozku nedohrál
zápas v Teplicích, je podle lékafiÛ mimo ohroÏení
Ïivota. Simpson utrpûl tûÏk˘ otfies mozku po
souboji s domácím obráncem Josefem
Kaufmanem a pfii pfievozu do místní nemocnice
upadl do bezvûdomí. Následné CT vy‰etfiení
vzápûtí vylouãilo krvácení do mozku a také dal‰í
neurologické pfiíznaky jeho po‰kození.
Hráã pr˘ uÏ byl chvílemi pfii vûdomí a
komunikoval. „Jeho stav je stabilizovan˘,
Simpson je mimo ohroÏení Ïivota. Ke krvácení
do mozku nedo‰lo,“ uvedl lékafi kladensk˘ch
fotbalistÛ Vladimír Lemon, podle kterého bude
Simpson v pondûlí pfievezen z oddûlení ARO
teplické nemocnice na jednotku intenzivní péãe
nemocnice v Kladnû.

 ****


