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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Zelenû 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.

Petr ChudoÏilov:
Brzy, jazyk, naz˘vati

¤eã nevûzí v ãlovûku, n˘brÏ naopak ãlovûk v fieãi. Duch není
pfiítomen v já, n˘brÏ mezi já a ty. Martin Buber

ProtoÏe se Ïivím psaním, jazyk je pro mû tím, ãím je truhláfii ponk a hoblík. Pfied
druhou svûtovou válkou se v mém rodném Prostûjovû mluvilo ãesky, nûmecky,
hanáck˘m dialektem a jidi‰. Mnozí obyvatelé mûsta se snadno pohybovali ve v‰ech
ãtyfiech fieãech. Narodil jsem se v malém ãinÏovním domû, na zakázku
vyprojektovaném a postaveném m˘m otcem, jehoÏ matefi‰tinou byla ru‰tina. Pro
chleba a mléko jsme chodili do obchÛdku za rohem, anebo rovnou k pfiíbuzn˘m na
blízkém venkovû. Na‰e rodinná lékafika perfektnû ovládala rodinnou anamnézu,
byla u mého porodu a v‰ech dûtsk˘ch nemocí. Noviny z trafiky nosil ná‰ pes. Útuln˘
osobní svût se rychle rozpadl: vyhlazení ÎidÛ, vyhnání NûmcÛ, komunistick˘ puã.
K destrukci spoleãnosti a jejího obrazu, jazyka, pfiispûla televize. Promlouvala fieãí,
v níÏ ãlovûk sice rozumûl kaÏdému slovu, ale smysl to nedávalo. Pro chleba se uÏ
nechodilo do obchÛdku, ale do sámo‰ky, rodinnou lékafiku nahradil obvoìák, jenÏ
se úvodem ptával, jak se jmenuji, mléko uÏ neputovalo na stÛl ve smaltované
konviãce anebo sklenûné láhvi s vyraÏen˘m znakem mûsta, n˘brÏ v igelitov˘ch
pytlících. ·kolní definice Vûta je napsaná nebo vyslovená my‰lenka byla pro smích,
v‰ichni dávno vûdûli, Ïe myslet a mluvit jsou zpravidla dvû úplnû rÛzné vûci. Bûhem
vojenské prezenãní sluÏby jsem nasákl expresivním jazykem, vyjadfiujícím hnus,
beznadûj a ãekání. „Na vojnû se nedûkuje,“ pouãil mû frajtr hned první den.
V emigraci jsme se Ïenou na‰im ãtyfiem dûtem po mnoho let kaÏd˘ veãer ãetli ãeské
kníÏky, fiekli jsme jim, Ïe jsou moÏné krásnûj‰í jazyky, ale jenom jeden, ãe‰tina, je
jejich matefi‰tinou, tak jako kaÏd˘ ãlovûk má jenom jednu matku, která mu dala
Ïivot. Znám krajany, ktefií mají vlastenectví plná ústa, ale své dûti ãe‰tinû nenauãili.
Jeden star˘ ‰v˘carsk˘ uãitel mû kdysi naléhavû upozornil, Ïe bránou ke v‰em cizím
jazykÛm je rodná fieã, v níÏ je ãlovûk doma. V‰echny moje dûti mluví ãesky
bezvadnû a bez cizího pfiízvuku. Nûmãina, francouz‰tina, angliãtina, ‰panûl‰tina a
dal‰í jazyky jsou pro nû samozfiejmostí. Nauãil jsem se sice slu‰nû nûmecky, ale mÛj
psan˘ projev postrádá ‰mrnc. Moje ãe‰tina po pûtadvaceti letech koroduje, je to tím,
Ïe nefrekventuji a neoÏivuji celou nûkdej‰í slovní zásobu. Jazykem, resp. jazyky se
zab˘vám mnohem intenzivnûji neÏ kdysi dávno v pÛvodním domovû. Obohatil
jsem se o fiadu idiomÛ z cizích zahrádek, je to mÛj osobní jazyk, vyhovuje mi,
myslím, Ïe i zde platí kulináfiská svoboda obsluÏ se tam, kde ti chutná. Moji stafií
ãe‰tí pfiátelé sice nûkdy chválí archaickou kvalitu, jiÏ jsem pr˘ zachoval své
matefi‰tinû, ale obávám se, Ïe dopadnu jako onen básník z Chrámu a tvrze Pavla
Eisnera: jeho fieã se stále více podobá cizokrajné rajce, jíÏ se bude kochat jen
hlouãek zasvûcen˘ch ornitologÛ. Je dokonce moÏné, pí‰e Eisner, Ïe bude tfieba
znaãného úsilí básníkova, aby se vyjímal jako sliãná rajka a nikoli jako kuriózní a
ponûkud trapn˘ ptakopysk, jako tvor reziduální a pfieÏívající, kterého pfiíroda
zapomnûla vyhladit.
V Basileji si tu a tam kupuji na stánku Lidové noviny, dfiíve zde prodávali Rudé
Právo. Nûkteré fejetony Ludvíka Vaculíka ãtu se stejnû satanick˘m potû‰ením jako
kdysi kousky z pera Jana Klimenta. Témûfi v‰echny ãeské noviny mi pfiipadají
provinãní s nábûhem na bulvár, jsou psány jazykem, za nûjÏ ‰koláci dfiíve dostávali
v hodinách slohu pûtku, dokonce i rozdíl mezi ypsilonem a mûkk˘m i se zdá b˘t
pfiekonan˘m pfieÏitkem. Internet nepouÏívám, na zmáãknutí tlaãítka vyplivne
informaci, jeÏ je pouÏita a v zápûtí zapomenuta, aniÏ by si ji ãlovûk trvale osvojil,
moÏná to pfii dne‰ní informaãní explozi ani jinak nejde, Také je mi nepfiíjemná
pfiedstava ‰ikovného patnáctiletého hackera anebo policajta, pfiehrabujících se v
mém intimissimu. V‰imnul jsem si, Ïe internet se mÛÏe stát nepfiíjemnou závislostí,
podsunující dva míjející se jednosmûrné proudy pseudoinformací místo komunikace.
Îivot ve virtuální realitû mû neláká. Pí‰i na kuffiíkovém psacím stroji vyrobeném v
Sarajevû, nûkdy sáhnu po svojí redakãní underwoodce z roku 1925, koupil jsem ji
kdysi po likvidaci Literárních novin za 70 korun, po 81 letech provozu je pofiád je‰tû
funkãní. Zásobu prÛklepového papíru mám do konce Ïivota, problémem zaãínají
b˘t tfiináctimilimetrové pásky do psacího stroje, vozím si je jednou za rok z Prahy.

Miluji knihovnu,  jiÏ jsme se Ïenou vybudovali za 34 let spoleãného Ïivota, nûkteré
svazky mají úÏasnou osobní historii. Nûkdy zapomenu a hledám v regálech knihy,
o nûÏ jsme pfii‰li emigrací. Inu, ptakopysk!
Mobilní telefon jsem dal pryã po nûkolika mûsících úvah, co si s tím poãít. K
degeneraci vztahu ov‰em mÛÏe pfiispût i docela obyãejn˘ konvenãní aparát s
pevn˘m pfiipojením, pfied lety jsem protelefonoval dlouhé veãery s krajanem, kter˘
mi live zÛstal cizím ãlovûkem stejnû jako já jemu, nikdy jsme se nenauãili b˘t
skuteãnû spolu, reálná existence naprosto neodpovídala vybudovan˘m pfiedstavám
a konstrukcím. Orientovat se v digitálním svûtû nebude urãitû jednodu‰‰í neÏ tomu
bylo doposud. „PromiÀte, jak se dostanu do Hor‰ovského T˘na?” zeptal jsem se
kdysi z auta staré venkovské báby na silnici. Hledûla na mû nechápavû. „Hor‰ovsk˘
T˘n?“ vrtûla hlavou. „Von myslí Tejno,“ pouãila ji zku‰enûj‰í, svûta znalej‰í druÏka
a pfiátelsky mi vysvûtlily cestu, V Tejnû jsem byl za deset minut.

Oti‰tûno se svolením autora a Revue Prostor.
***

Lenin z Popradu v cizích sluÏbách

Vladimír Cícha se vypravil z Vancouveru do Seattlu, kde kromû jin˘ch pozoruhodností
na‰el i tohoto pfies pût metrÛ mûfiícího velikána, kterého pro na‰e noviny vyfotografovala
Hana Lenská. Podrobnosti naleznete na stranû 8.
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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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V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu opût v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

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

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Úfiední hodiny jsou jednou mûsíãnû,

vÏdy první  úter˘ od 19 do 20  hod. (po pfiedchozím zavolání)
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.

(KfiiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.)
Po‰tovní adresa je:

P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v  10:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (289) 242-0635, Internet: http:/
/www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.

¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: (416)
532-5272, fax: (416) 516-5311.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836.  Farár:  P. Dolinsk˘.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 20. 8., 10. 9., 8. 10., 19. 11.,
3. 12.  vÏdy o 13:00 hodine. a 24. 12. v 16:30.

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

Kanadsko-ãeské povolební srovnání
V leto‰ních lednov˘ch volbách v Kanadû
vyhrála  Konzervativní strana pod
vedením Stephena Harpera a získala ve
vût‰inovém volebním systému 124
poslaneck˘ch mandátÛ ze 308, tedy
40.3% mandátÛ a 36.25% hlasÛ voliãÛ. V
této men‰inové situaci Ïádnou koalici
nevytvofiila a byla jako vítûzná strana
podle tradice poÏádána generální
guvernérkou o sestavení vlády. Zb˘vající
3 v souhrnu vût‰inové strany v Kanadû
respektují a ctí tradici, Ïe vítûzná strana
má právo vládnout a pokusit se prosadit
svÛj program, s kter˘m do voleb ‰la. Bylo
by politickou a demokratickou
neslu‰ností, aby voliãi, ktefií vyjádfiili svoji
vÛli ve volbách byli neuznáním vítûzné
strany vlády podceÀováni nebo opût v
brzké dobû Ïádáni jít znovu k volbám,
aniÏ vítûzné stranû se dala pfiíleÏitost se
prokázat. Je pochopitelné, Ïe tato situace
není trvalá a Ïe po urãité dobû a sporn˘ch
politick˘ch rozhodnutích, taková vláda
mÛÏe b˘t v parlamentû poraÏena a podle
vÛle voliãÛ v nov˘ch volbách získat
vût‰inu nebo dÛvûru ztratit a pfiedat vládu
jiné vítûzné stranû. Je skuteãností, Ïe
vláda ministerského pfiedsedy Harpera
zatím svÛj volební program plní a nehrozí
jí bezprostfiední nebezpeãí nov˘ch voleb.
Kanada se svojí dlouholetou tradicí ov‰em
není âeská republika.

Strana ODS v ãervnov˘ch volbách získala
81 poslaneck˘ch mandátÛ ze 200, tedy
40.5%  mandátÛ a 35.38% hlasÛ voliãÛ.
Poãetnû situace velmi podobná situaci v
Kanadû. Navíc ve zvlá‰tním volebním
systému se jí ale podafiilo sestavit
trojkoalici  100 hlasÛ (tedy 50%) s 48.89%
hlasÛvoliãÛ, oproti opozici âSSD a KSâM
rovnûÏ se 100 hlasy, ale 45.13% hlasÛ
voliãÛ. âSSD si v poslední dobû pod
vedením Jifiího Paroubka zvykla s hlasy
komunistÛ, veden˘ch spolupracovníkem
StB, témûfi automaticky poãítat, i kdyÏ
podle bohumínského usnesení by to mûlo
b˘t mnoha sociálním demokratÛm velmi
nepfiíjemné a zahanbující.

Vzpomínám si, Ïe pfied nedávnou dobou
jsem se ptal jednoho poslance âSSD,
zda to Jifií Paroubek trochu v‰e nepfiehání.
On mnû fiekl, Ïe si to myslí taky a Ïe
Paroubek hraje velk˘ vabank, kter˘ mu
nemusí vyjít a pak se s ním straníci nemusí
mazlit, jak tomu zdánlivû nyní je. Poradce
Jifiího Paroubka pan Komárek v jednom
rozhovoru fiekl, Ïe pan Paroubek je velmi
citliv˘ ãlovûk a Ïe jeho pfiáním je, aby ho
lidé mûli rádi. Jeho citlivost mu zabraÀuje,
Ïe nedovede prohrávat a vítûzi není
schopen ani pogratulovat.

Pfiedev‰ím âSSD pod vedením Jifiího
Paroubka se sv˘mi 74 mandáty
nerespektuje v˘sledek voleb, Ïádá

korekci programu 100 ãlenné trojkoalice,
má v˘hrady vÛãi navrÏen˘m ministrÛm,
situace, která nepamatuji, Ïe by byla
opozicí v poÏadavcích uplatÀována v
minulém volebním období. âSSD
kfieãovitû prodluÏuje jednání, aby Jifií
Paroubek dostal vysnûnou touhu
sestavovat v poslední pfiíleÏitosti
prostfiednictvím svého soc. dem.
pfiedsedy Snûmovny vládu. K tomu mu
mûla poslouÏit taktika podle hesla „rozdûl
a panuj“, tedy trvat na jednání jen s ODS,
aby tím vrazil do trojkoalice klín a získat
nûkterého zviklaného a frustrovaného
poslance z pÛvodní trojkoalice na svoji
stranu.

Lze jen doufat, Ïe trojkoalice tuto hru
pochopí  a Ïe na takovou taktiku
nepfiistoupí. Ostatnû nebylo by to správné
vÛãi sv˘m voliãÛm (vãetnû tûch v
zahraniãí), ktefií trojkoalici volili. Pokud
skuteãnû nedojde k dohodû, jedin˘m
fie‰ením, oproti kanadské situaci, jsou
pfiedãasné volby, kdy doufejme, Ïe voliãi
pochopí nedemokratické a chorobnû
ambiciózní chování Jifiího Paroubka a
jeho âSSD, která je v jeho diktátorském
vleku.

Milo‰ ·uchma, Ottawa
***

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

13.8. (ne) 14:00
Swing Valse

Jazz na Masaryktownu
***

10.9. (ne) 14:00
The Sophia Perlman Trio
Jazz na Masaryktownu

***
24.9. (ne) 17:00

âenûk Vrba - housle
Yukiko Watanabe - klavír

Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354

***
21.10. (so) 18:00

Moravsko-slovácké hody
65 Christie St.

Ukrajinská hala
***

29.10. (ne) 19:00
Panochovo kvarteto

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

***
26.11. (ne) 17:00

Milo‰ Krátk˘ - kytara
Nokturna na Masaryktownu

Tel.: 416/439-4354
***
2007

21.1.. (ne) 17:00
Antonín Kubálek - klavír

Karolína Kubálková - housle a
klavír

Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354

***
25.2. (ne) 17:00

Jifií Grosman - Jazz Trio
Nokturna na Masaryktownu

Tel.: 416/439-4354

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

31.7.2006 v 21:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

17.8.2006
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul:
Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail:
jelinek@terramanagement.com.

âesk˘ konzulát
 v Montrealu

Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines

Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace

Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450

Obch. zast.: (613) 748-1773 ; Fax::(613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

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

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

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

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

âesk˘ konzulát
 v Torontu

Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500

Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úfiední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Canada/Czech Republic

Na okraj
 Zázraky v nás

Nûkdy se zdá, Ïe my, lidé, nestojíme
v˘vojovû pfiíli‰ vysoko na Ïebfiíãku
obyvatelÛ na‰í planety. Dovedli by na‰i
potomci (a koneãnû my sami) - bez
pomoci letadel, aut, map a jízdních fiádÛ
- ãistû instinktem nalézt cestu domÛ do
Toronta, kdyby nás nûkdo zavlékl tfieba
na Kamãatku? Pfii nejmen‰ím jeden druh
mot˘lÛ to dovede. PonûvadÏ mají krátk˘
Ïivot, vrací se z jihu nûkdy aÏ tfietí
generace...
Vût‰inou se zdá, Ïe na‰e schopnosti
staãí akorát na to, abychom se pár let
udrÏeli pfii Ïivotû, proÏili jednu nebo dvû
pohádky mládí, zaplnili (abychom
nemusili uvaÏovat o podivném bûhu
Ïivota) své smysly vizuálními a zvukov˘mi
efekty a tak se vybiãovali do dobré nálady,
potû‰ili se s potomky (pokud nás
nedoÏenou k zoufalství), a strávili
zb˘vající léta v koleãkov˘ch Ïidlích.
Kdokoliv naplánoval osudy lidského rodu,
musel to dûlat hroznû hajdalácky...
 A pak ãtete v novinách zprávy, které vás
udiví svou nepravdûpodobností. V
minul˘ch desíti letech jsme se ãasto
setkali s jménem amerického cyklisty L.
Armstronga. Umíral, prakticky zemfiel,
na rakovinu. JenomÏe neumfiel. Nûjak
obelstil smrt i lékafie, uzdravil se a pûtkrát
po sobû zvítûzil proti cyklistÛm ze v‰ech
zemí, v neobtíÏnûj‰ím cyklistickém
závodû na svûtû, Tour de France.
 Koncem ãervence patnáctiletá Jenna
Lambert, obûÈ mozkové obrny, pouÏívajíc
pouze ruce, pfieplavala jezero Ontario,
32 kilometrÛ z Baird Point, N.Y., do svého
domovského mûsta, Kingstonu v Ontariu.
Kde Armstrong a Lambert v sobû na‰li
sílu k v˘konÛm prostû neuvûfiiteln˘m?
A jsou ov‰em i jiná - zdánlivû neuvûfiitelná
vítûzství v oblastech srdce a du‰e. Z
jak˘ch pramenÛ ãerpala sílu Matka
Tereza nebo “polsk˘ papeÏ”Jan Pavel II.
anebo, chcete-li, Michael Fra‰tack˘.
 Michael Fra‰tack˘ se narodil 12.
ãervence 1950 v Torontu. Jeho otec byl
v˘znamn˘ slovensk˘ (a ãeskoslovensk˘)
politik a kanadsk˘ finanãník, Rudolf
Fra‰tack˘; jeho matkou byla Vierka,
pozoruhodná Ïena ze starobylého rodu
OrszaghÛ. Zatímco Michaelova sestra
Luba se stala knihovnicí s obdivuhodnou
reputací ve Fisherovû knihovnû
(Torontská univerzita) a Fedor následoval
ve ‰lépûjích svého otce, Michael si zvolil
biblické fiemeslo: tesafiství. Poslední léta
svou práci i své peníze (a také peníze
sv˘ch pfiátel) ukládal do zemû z
nejtvrd‰ích, Afganistanu. Stavûl tam ‰kolu
nedaleko Nahrinu pro 600 dûtí z 10
okolních obcí, v jedné z nejdivoãej‰ích
oblastí, mimo dosah kanadsk˘ch
jednotek. V poslední dobû - jak uvedl The
Globe and Mail z 26.ãervence - dostával
v˘hruÏky, Ïe jeho ‰kola bude zapálena,
ponûvadÏ v ní uãil i dûvãata. Michael se
také dostal do sporu s principálem a
nûkolika uãiteli, ktefií se nechali podplácet.
Postavil se skupinû ozbrojen˘ch muÏÛ,
ktefií se snaÏili zmocnit 14leté dívky (s
revolverem na spánku její matky) a donutit
ji k manÏelství... O víkendu   z 22. na 23.
ãervence 2006 skupina ozbrojen˘ch
muÏÛ vnikla do domu, kde Michael Ïil,
ztloukla jeho osobního stráÏce a
pfiekladatele, zmocnila se Michaela,
vhodila ho do vany a zastfielila ho. Kde
vzal Michael Fra‰tack˘ sílu riskovat (a
ztratit) Ïivot pro lidi v daleké divoké zemi,
jichÏ fieãi ani nerozumnûl?

Josef âermák
***

XIV. V·ESOKOLSK¯  SLET
Ve dnech 1.- 6. ãervence 2006 se konal v Praze XIV. v‰esokolsk˘ slet za úãasti dvou
desítek tisíc sokolÛ z dvaceti zemí.  Nejvût‰í poãet, pfies sedmnáct tisíc, byl z âeské
republiky, témûfi tfii tisíce sokolÛ byly ze zahraniãí, pfiiãemÏ nejpoãetnûj‰í sokolské
skupiny byly ze Slovenska, USA, Rakouska a ·v˘carska.

Zahajovacím sletov˘m podnikem v sobotu 1. ãervence veãer bylo „Sokol Gala“ v
nové Sazka arénû s bohat˘m programem ukázek velikého poãtu sportovních druhÛ
pûstovan˘ch v Sokole - od tradiãních jako volejbal a basketbal aÏ po rÛzné dal‰í jako
florbal, taekwondo, rock n roll a sumo.

V nedûli 2. ãervence se konal slavnostní prÛvod Prahou, v nûmÏ na dvacet tisíc
sokolÛ z celého svûta bylo pozdravováno obãany a náv‰tûvníky Prahy, ktefií
lemovali ulice, jimiÏ prÛvod procházel.  Pfiekvapilo jen, Ïe obdobnû jako na minul˘ch
dvou sletech v r. 1994 a 2000, ani tentokrát nebyly Ïádné domy ozdobené vlajkami.

Hlavní sletová vystoupení se konala ve stfiedu a ve ãtvrtek 5. a 6. ãervence na
strahovském stadionu E. Ro‰ického, na obou vystoupilo vÏdy na 17,000 cviãencÛ
v osmnácti  skladbách.  Stfiedeãní vystoupení, konané veãer za umûlého osvûtlení
a zpestfiené ohÀov˘mi efekty, utrpûlo ponûkud tím, Ïe osvûtlení na nûkter˘ch
místech cviãební plochy nebylo dostateãnû silné a nedovolilo divákÛm cviãení plnû
sledovat.  Hledi‰tû nebylo rovnûÏ zcela zaplnûno a za ohlá‰eného primátora
hlavního mûsta Prahy byl pfiítomen jeho zástupce.

Pfii ãtvrteãním odpoledním vystoupení sledovala pofiad fiada ãestn˘ch hostÛ na
zaplnûn˘ch tribunách, mezi nimi také prezident âeské republiky Václav Klaus, kter˘
pfii ukonãení sletu pozdravil cviãence slovy: „Dûkuji jménem sv˘m a já myslím, Ïe
cel˘ národ je rád, Ïe dûláte to, co dûláte.“  âeská televize rovnûÏ vysílala pfiím˘m
pfienosem celé ãtvrteãní vystoupení s velmi pûkn˘m doprovodn˘m komentáfiem.

Velik˘ ohlas u divákÛ mûla v‰echna vystoupení dûtí a zejména pak skladba
star‰ích cviãencÛ „Ta na‰e písniãka ãeská“.  Tûlocviãnû hodnotná byla skladba
„V˘let s aerobikem“ a rovnûÏ se líbila skladba „Pohoda“ cviãencÛ âeské asociace
sport pro v‰echny.

Souãástí sletu byla fiada kulturních, sportovních, turistick˘ch a spoleãensk˘ch
podnikÛ, které byly zakonãeny ve ãtvrtek 6. ãervence veãer setkáním se zahraniãními
hosty na nádvofií a v dal‰ích prostorách Tyr‰ova domu.

Sletu se zúãastnila ‰edesátiãlenná v˘prava Sokolské Ïupy Kanadské v ãele se
starostou Ïupy bratrem Jifiím Kofiistkou z Kitcheneru a náãelníkem a náãelnicí Ïupy
Lubo‰em Fryntou a Annou Janou‰ovou z Toronta; ve ãtyfiech sletov˘ch skladbách
vystoupilo celkem 40 cviãencÛ z Kitcheneru, Montrealu, Ottawy, Toronta a Waterloo.

PfiestoÏe se celkov˘ poãet cviãencÛ oproti minul˘m dvûma sletÛm nezv˘‰il,
kladn˘m nadûjn˘m úkazem byla skuteãnost, Ïe v sokolsk˘ch krojích a v fiadách
sokolsk˘ch ãinovníkÛ bylo více mlad˘ch lidí neÏ na pfiede‰l˘ch sletech.

 Zcela nedostateãná byla opût sletová propagace a pfii na‰em pfiíjezdu do Prahy
jsme se pfiíli‰ ãasto setkávali s lidmi, ktefií o sletu vÛbec nevûdûli.  ¤ada pfiíleÏitostí
k sletové propagaci byla ov‰em také zcela zbyteãnû promarnûna, jako napfi. na
Jihoãeské univerzitû v âesk˘ch Budûjovicích pfied sletem pofiádan˘ 23. Svûtov˘
kongres Spoleãnosti pro vûdy a umûní, kter˘ mûl v programu ãást vûnovanou
sokolskému hnutí;  Sokol v âeské republice bohuÏel pozvání k úãasti ignoroval.

Vût‰í ãást kanadské sokolské v˘pravy se po sletu zúãastnila autobusového
zájezdu po âeské republice, ostatní vyplnili zbytek sv˘ch pobytÛ náv‰tûvami
pfiíbuzn˘ch a znám˘ch a rÛzn˘ch míst a pamûtihodností.

Ing. Rudolf ·u‰aník - 85
Rudolf  ·u‰aník (jak uvádí zdravice jeho pfiátel a faráfie cirkevného Evanjelického
zboru sv. Pavla v Torontû) “narodil sa na slovensko-moravskom pomedzí pohoria
Javorníkov 4. augusta 1921. Svoje ‰tudentské obdobie na Slovensku zakonãil s
titulom lesn˘ inÏinier v Ko‰íciach v roce 1947....potom ìalej pokraãoval ‰tudiom na
univerzite v ParíÏi so zameraním na drevársku i obchodnú odbornosÈ. A napokon
ho zavr‰il postgraduálnym ‰tudiom v novej domovine, v Kanade, (kam emigroval v
roku 1949) na univerzite v Britskej Kolombii, titulom: Master of Forestry.”
Ing. ·u‰aník pracoval v Saskatchewanu a v Britské Kolumbii neÏ se usadil v roce
1955 v Torontu, Ontario. Nejdfiíve pracoval u Home Lumber Ltd., kterou vedl
Miroslav Fillo a o nûco pozdûji zaloÏil vlastní firmu, Tatra Lumber Ltd. V roce 1962
se oÏenil s Mariannou, s níÏ Ïije ‰Èastnû dodnes. Ing. ·u‰aník, kter˘ je dosud ãinn˘
ve zboru sv. Pavla, patfií mezi jeho nejoblíbenûj‰í ãleny.

Rada Olivier Nicoloff opou‰tí âR
Velvyslaneck˘ rada pro politické, ekonomické a kulturní záleÏitosti Olivier Nicoloff
ukonãuje k 1. srpnu pÛsobení na Kanadském velvyslanectví v Praze a vrací se do
Kanady. Olivier Nicoloff byl vlastnû jak˘msi ‰éfredaktorem Kanadské mozaiky a
vûnoval jí nemálo ãasu. Za jeho pÛsobení byla zavedena slovenská edice Kanadské
mozaiky. Olivier Nicoloff, kter˘ pfiijel do âeské republiky v dobû záplav a odjíÏdí za
extrémních veder, nestrávil od sv˘ch osmnáct˘ch narozenin více ãasu na jednom
místû neÏ právû v Praze. Jeho nástupcem na praÏském velvyslanectví bude Yvon
Turcotte. (Olivier Nicoloff se také zaslouÏil o velmi úspû‰nou v˘stavu Art Canada 5
v roce 2005, které se zúãastnilo pût v˘tvarnic, které se narodily v âeskoslovensku,
ale Ïily nebo Ïijí v Torontu; pozn. redakce)

- wf -
***

jã
***

Kanadská mozaika
***
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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

Plánování Ïivotního stylu v dÛchodu
âást 1: Základní informace o kanadském státním penzijním systému Canada Pension Plan

DÛchod. Slovo s tolika v˘znamy, kolik lidí
je vysloví. Pro jednoho vytouÏen˘
odpoãinek, pro jiného nové pfiíleÏitosti. Pro
nûkoho období pohody, pro jiného období
nejistoty. Z jednoho hlediska je v‰ak dÛchod
stejn˘ pro v‰echny - jedná se o velmi dlouhé
období - 15, 20, ale i 25 let - které musí
ãlovûk pfieÏít bez finanãního pfiíjmu ze
zamûstnání nebo podnikání. To pro mnohé
znamená v˘znamné zmûny v dosavadním
Ïivotním stylu.
RÛzné studie uvádûjí, Ïe po odchodu do
penze bude pouze jedna tfietina obyvatel
Kanady schopna udrÏet svÛj Ïivotní styl.
Podle tûchto prÛzkumÛ jen málo pfies
polovinu lidí Ïijících v Kanadû dnes ví, kolik
budou mít v dÛchodu finanãních prostfiedkÛ.
Plánování na penzi je váÏná vûc a jistû si
zasluhuje vût‰í pozornost kaÏdého z nás
bez ohledu na ná‰ vûk. ProtoÏe se
plánováním na dÛchod jako finanãní
poradce zab˘vám, chci se s vámi, krajany
Ïijícími v Kanadû, podûlit o zku‰enosti a
informace, které mám. Snad budete
souhlasit s tím, Ïe ãím více o urãitém
problému víme, tím lépe se dokáÏeme na
jeho zdolání pfiipravit.
KaÏd˘, kdo kdy v Kanadû pracoval, má
urãité povûdomí o místním penzijním
systému. Nicménû tento systém je rozsáhl˘
a sloÏit˘, coÏ vede k fiadû nezodpovûzen˘ch
otázek v okamÏiku, kdy ãlovûk hledá
konkrétní odpovûì. Právû díky jeho
rozsáhlosti a sloÏitosti se pokusím na mnohé
z otázek odpovûdût prostfiednictvím série
ãlánkÛ zamûfien˘ch na jednotlivé ãásti
tohoto systému. Tuto sérii zahajuji
pfiehledem jedné ãásti státního penzijního
programu - Canada Pension Plan (CPP).
¤eãeno slovníkem diskuse o dÛchodové
reformû v âeské republice a o dvou- ãi tfií-
pilífiovém systému, kanadsk˘ dÛchodov˘
systém stojí na tfiech pilífiích: státním,
soukromém firemním a soukromém
osobním. Samotn˘ státní dÛchodov˘
systém sestává ze dvou hlavních ãástí
Canada Pension Plan (CPP) a Old Age
Security (OAS). OAS se budu vûnovat v
jednom z pfií‰tích ãlánkÛ.
CPP je federální program, coÏ znamená,
Ïe pravidla pro pfiispívání a ãerpání z tohoto
programu jsou ve v‰ech provinciích stejná.
V˘jimkou je Quebec, kde existuje Quebec
Pension Plan (QPP), kter˘ v této chvíli
ponechám stranou. Nicménû tyto dva
systémy jsou na sebe úzce navázány a pro
dne‰ek zÛstaÀme u toho, Ïe kanadská
federální vláda a provinãní vláda Quebec
fungování CPP a QPP úzce koordinují.
V rámci CPP lze ãerpat tyto platby:
• platby v dÛchodu (penze)
• platby v pracovní neschopnosti
• platby pro pozÛstalé
• jednorázová platba pro pozÛstalé
v pfiípadû úmrtí
Do CPP je povinen pfiispívat prakticky kaÏd˘
ãlovûk Ïijící v Kanadû, kter˘ zde pracuje, je
star‰í osmnácti let a jeho pfiíjem pfievy‰uje
roãní minimum pro stanovení tohoto
pfiíspûvku (year’s basic exemption - YBE).
Pfiíspûvek se vypoãítává procentem z pfiíjmu
pfievy‰ujícího YBE aÏ do urãité v˘‰e
(maximum pensionable earnings - MPE).
Pfiíjem pfievy‰ující maximum se pro v˘poãet
pfiíspûvku nepouÏívá.
Do CPP pfiispívají povinnû v‰ichni
zamûstnanci a jejich zamûstnavatelé, kaÏd˘
jednou polovinou. Podnikatelé musí pokr˘t
celou ãástku sami, za coÏ získávají urãitou
daÀovou v˘hodu zamûstnavatelÛ.
Pfiíspûvky za zamûstnance odvádí
zamûstnavatel. Podnikatelé zodpovídají za
odvod pfiíspûvku sami - buìto ãtvrtletními
zálohami nebo v dobû podání daÀového
pfiiznání.

Penze se nezaãíná vyplácet automaticky.
KaÏd˘ ãlovûk musí vyplnit a podat Ïádost.
Správce systému - Human Resources and
Social Development Canada - doporuãuje
Ïádost podat nejlépe ‰est mûsícÛ pfied
datem, kdy Ïadatel chce, aby platby zaãaly.
Nárok na penzi má prakticky kaÏd˘, kdo
pfiispûl do CPP alespoÀ jednou a dosáhl
65. roku vûku. V˘jimky tvofií následující
skupiny, které zároveÀ nejsou povinny do
CPP pfiispívat:
• zamûstnanci, jejichÏ roãní pfiíjem
nepfievy‰uje minimum pro stanovení
pfiíspûvku ($3,500);
• neformální zamûstnanci (napfi.
hlídání dûtí);
• doãasní zamûstnanci, ktefií pracují
ménû neÏ 25 dní v roce nebo jejichÏ pfiíjem
od jednoho zamûstnvatele nepfievy‰uje
$250; a
• ãlenové církevních fiádÛ, jejichÏ
pfiíjem je pfienechán fiádu.
Vûk 65 let není jedin˘m vûkem, kdy lze
zaãít penzi pobírat. CPP umoÏÀuje
pfiedãasn˘ odchod do penze kdykoli mezi
60. a 65. narozeninami. V takovém pfiípadû
je penze krácena o 0.5% za kaÏd˘ mûsíc,
kter˘ zb˘vá do 65. narozenin. To znamená,
Ïe ten, kdo zaÏádá o penzi o 60.
narozeninách bude dostávat po zbytek
Ïivota ãástku dosahující 70% ãástky, na
kterou by mûl nárok od sv˘ch 65. narozenin.
Podmínkou pro uznání pfiedãasného
dÛchodu je ukonãení zamûstnání nejpozdûji
k poslednímu dni mûsíce, kter˘ pfiedchází
mûsíci, ve kterém mají platby zaãít a zároveÀ
Ïadatel uÏ nesmí pracovat v mûsíci, kdy je
první platba splatná. Îadateli také mÛÏe
b˘t uznán nárok na penzi mezi 60. a 65.
narozeninami v pfiípadû, Ïe jeho pracovní
pfiíjem nedosahuje maximální ãástky penze
pro dan˘ rok, která je $844.58 hrubého
mûsíãnû pro rok 2006. V tomto pfiípadû se
zohledÀuje pfiíjem v mûsíci pfiedcházejícím
v˘platû penze a v mûsíci, kdy má b˘t penze
vyplacena.
Îadatel o pfiedãasnou penzi se musí
kvalifikovat na základû dvou v˘‰e
uveden˘ch podmínek jen jednou. To
znamená, Ïe kdo jednou zaãal pobírat penzi
pfiedãasnû na základû ukonãení pracovního
pomûru mÛÏe zaãít znovu pracovat a pfiitom
bude dále pobírat penzi. Stejnû tak ji bude
pobírat ten, kdo zaãal vydûlávat více neÏ
stanovené penzijní maximum. Nikdo v‰ak
nemÛÏe penzi pobírat a zároveÀ do CPP
pfiispívat. Pro ãlovûka, kter˘ ode‰el do
dÛchodu pfiedãasnû to znamená, Ïe uÏ
nemÛÏe dal‰ími pfiíspûvky zv˘‰it penzi,
kterou zaãal pobírat.
CPP nestanovuje horní vûkovou hranici,
kdy má v˘plata penze zaãít. Uvádí pouze
70. narozeniny jako vûk, kdy konãí povinnost
pfiispívat do systému v pfiípadû, Ïe ãlovûk
stále je‰tû pracuje. V pfiípadû, Ïe Ïadatel
pozdrÏí podání Ïádosti o penzi po sv˘ch 65.
narozeninách, bude ãástka, na kterou by
mûl nárok nav˘‰ena o 0.5% za kaÏd˘ mûsíc

po 65. narozeninách, aÏ do jeho 70.
narozenin. V té chvíli bude mít nárok na
130% pÛvodní ãástky a jeho penze se
pfiestane navy‰ovat.
Jedna z ãast˘ch otázek, které sl˘chám
b˘vá, kdy je vhodn˘ vûk, aby ãlovûk podal
Ïádost o v˘platu penze. BohuÏel, odpovûì
není jednoznaãná. ZáleÏí totiÏ na nûkolika
faktorech ovlivnûn˘ch specifickou situací
kaÏdého jednotlivce. Budete-li mít zájem,
mohu se k této problematice podrobnûji
vyjádfiit v jednom z pfií‰tích ãlánkÛ.
Z v˘‰e uveden˘ch pravidel vypl˘vá, Ïe v˘‰i
penze ovlivÀují tfii faktory: kolik ãlovûk do
systému pfiispûl, jak dlouho pfiispíval a v
kolika letech podá Ïádost o penzi. Kdo má
zájem zjistit oficiální odhad v˘‰e jeho penze,
mÛÏe kdykoli zaÏádat u Human Resources
and Social Development Canada o
Statement of Contributions. Na nûm budou
uvedeny jeho dosavadní pfiíspûvky a
odhadovaná penze, na kterou by mûl nárok
k datu v˘pisu. Pro zajímavost, Human
Resources and Social Development
Canada uvádí, Ïe prÛmûrná penze
vyplacená v roce 2004 byla $457.99
hrubého mûsíãnû. Asi se mnou budete
souhlasit, Ïe na takovou sumu se nedá
spoléhat jako na hlavní zdroj Ïivobytí. Proto
je dlouhodobé plánování a pfiíprava na penzi
tak dÛleÏitá a proto má kanadsk˘ penzijní
systém je‰tû dal‰í pilífie. O tûch nûkdy
pfií‰tû.
Shrnutí základních údajÛ o CPP:
2006 - Minimální roãní pfiíjem pro v˘poãet
pfiíspûvku (year’s basic exemption YBE)
$3500. 2006 - Maximální roãní pfiíjem pro
v˘poãet pfiíspûvku (maximum pensionable
earnings MPE)  $42100 2006 Pfiíspûvek
zamûstnanci  4.95% rozdílu mezi MPE a
YBE. 2006 - Maximální pfiíspûvek
zamûstnanci $1,910.70. 2006 - Pfiíspûvek
podnikatelé 9.9% rozdílu mezi MPE a YBE.
2006 - Maximální pfiíspûvek podnikatelé
$3,821.40 Vûk pro podání Ïádosti o penzi
bez ohledu na pohlaví 65 let (v urãit˘ch
pfiípadech moÏno kdykoli po 60.
narozeninách). Maximální penze v rámci
CPP pro rok 2006 (o 65. narozeninách)
$844.58 hrubého mûsíãnû. SníÏení penze
pfii pfiedãasném odchodu do dÛchodu 0.5%
nárokové ãástky za kaÏd˘ mûsíc pfied 65.
narozeninami aÏ k 60. narozeninám..
Zv˘‰ení penze pfii opoÏdûném odchodu do
dÛchodu 0.5% nárokové ãástky za kaÏd˘
mûsíc po 65. narozeninách aÏ do 70.
narozenin * Jen pro doplnûní, pfii stanovení
penze podle vûku Ïadatele CPP nehledí na
pohlaví, ãi poãet dûtí v pfiípadû Ïen, tak jako
je tomu v âeské republice.
Zdroje dal‰ích informací:
website Social Development Canada
www.sdc.gc.ca
Ing. Miroslav Princ, MBA je finanãním
poradcem u firmy Freedom 55 Financial.
Budete-li mít dotazy ohlednû uvedené
problematiky, mÛÏete je zasílat na adresu
na‰í redakce anebo pfiímo autorovi ãlánku.

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

CPP
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Financial

1 CDN $ 19,70 Kã
1 EURO 28,42 Kã
100 Sk 74,11 Kã
1 US $ 22,51 Kã
âNB- 25. 7. 2006

Kursovní lístek
100 Kã 5,21 CDN $
100 SK 3,82 CDN $
1 CDN $ 19,19 Kã
1 CDN $ 26,18 SK
1 US $ 1,15 CDN $
1 EUR 1,48 CDN $
Toronto Star  - 22. 7. 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

PRODÁM
RODINNOU

VILKU
Z PRVNÍ REPUBLIKY

V âELÁKOVICÍCH U PRAHY.
DVA SAMOSTATNÉ BYTY 3 + 1

S BALKÓNEM, 75 M2 KAÎD¯,
KOMPLETNù PODSKLEPEN,

ZAHRADA 800 M2, DVOJGARÁÎ,
PLYN-AUTOMATIKA, MùSTSKÁ

VODA  A  ODPAD,
REKONSTRUKCE 1980,

30 MIN. PRAHA-MASARYKOVO
NÁDRAÎÍ. CENA 5,9 MIL. Kâ.

VÍCE INFO A FOTO TEL.:

 (905) 829-8918.
1612-16

Hºadám opatrovateºku
k 80-roãnej paní ktorá je v

dobrej du‰evnej kondícii, ale
slabosÈ srdca obmedzuje jej
moÏnosti variÈ a celkovo sa

o seba staraÈ.
Idealne by to mal byÈ niekto,
kto môÏe dochadzaÈ na 3 aÏ 6
hodiny denne do domácnosti
blízko downtown Brampton
a hovorí slovensky, ãesky

alebo francúzsky.
Prosim e-mailujte
care@michalek.org
prípadne zavolajte
905/453-0624.

31.7.2006
Slota pokraãuje v reãiach

o Maìaroch, tentoraz
 v Die Presse

BRATISLAVA-sme/ãtk-Predseda SNS
Ján Slota pokraãuje v protimaìarsk˘ch
v˘rokoch. Pre víkendové vydanie
rakúskeho denníka Die Presse hovoril o
brutálnej maìarizácii na Slovensku.
“Na juÏnom Slovensku vlastnia Maìari
tisícky firiem. Kto si tam hºadá prácu,
nemá ‰ancu, ak nehovorí po maìarsky,”
povedal Slota. Hovoril o náraste poãtu
maìarského obyvateºstva z niekdaj‰ích
250- na 450-tisíc.
Rozhodujúca väã‰ina slovensk˘ch
Maìarov je podºa neho lojálna, má v‰ak
veºké v˘hrady proti t˘m, ktorí povaÏujú
za svoju vlasÈ Maìarsko.
Slota obvinil Budape‰È, Ïe
“bezprecedentn˘m spôsobom zasahuje
do vnútorn˘ch záleÏitostí zvrchovaného
susedného ‰tátu”.
Slota sa pre Die Presse vyjadroval aj o
Rómoch. Má v˘hrady voãi t˘m, ktorí sa
za Ïiadnu cenu nechcú nechaÈ
prevychovaÈ.
Predseda SNS pobúril maìarsk˘ch,
rakúskych aj nemeck˘ch socialistov e‰te
predo‰l˘mi v˘rokmi. Tie Slota povedal
na adresu Maìarov pre ãeské Lidové
noviny pred t˘ÏdÀom. Predseda
vládnucich maìarsk˘ch socialistov István
Hille poslal koncom t˘ÏdÀa list premiérovi
Robertovi Ficovi, v ktorom ho Ïiada, aby
sa di‰tancoval od Slotov˘ch v˘rokov.
“Vyjadrenia pánu Slotu sú jednoznaãne
v rozpore s my‰lienkou a praxou slobody,
demokracie a rovnoprávnosti národa,”
napísal Hille, podºa ktorého tieto v˘roky
môÏu ohroziÈ ich spoluprácu so Smerom.
Koncom augusta budú o tejto veci rokovaÈ
vo Viedni lídri nemeckej SPD, rakúskej
SPÖ a maìarskej MSZP.
“PovaÏujem za dôleÏité, aby Smer a aj
Vy osobne ste do dátumu viedenskej
schôdzky oznámili stanovisko k názorom
pána Slotu, pretoÏe táto nejasnosÈ môÏe
vylúãiÈ na‰u spoluprácu,” napísal Hille.
Ficova hovorkyÀa Slotove v˘roky
nekomentovala. Pre âTK zopakovala
stanovisko, Ïe vláda sa bude správaÈ
proeurópsky a demokraticky.

***

29.7.2006
Európa sa uÏ ochladzuje

Bratislava-sme (ãtk, tasr)-Tropické horúãavy
uÏ v Európe pomaly doznievajú. V piatok e‰te
teploty vystúpili aj nad 35 stupÀov, od soboty
sa v‰ak bude mierne ochladzovaÈ a prídu
normálne letné teploty.
Severné ãasti Nemecka uÏ v piatok zaÏili
prudké búrky a lokálne záplavy. Nemeckí
meteorológovia zistili, Ïe tohtoroãn˘ júl je
zrejme najteplej‰í a najslneãnej‰í mesiac v
histórii. Priemerná teplota dosiahla 22,1
stupÀa Celzia.
 V Moskve zasa vládne uÏ takmer jesenné
poãasie. Teploty klesli na 15 stupÀov a
ochladzovanie má pokraãovaÈ.

***

Obvinûní v kauze âKA
ve vazbû

PRAHA -právo/(apb)-B˘valá ãlenka
pfiedstavenstva âeské konsolidaãní
agentury (âKA) Radka Kafková je ve
vy‰etfiovací vazbû. Rozhodla o tom vãera
soudkynû Iveta Nûmcová z Obvodního
soudu pro Prahu 7.

Soudkynû poslala do vy‰etfiovací vazby i
b˘valého zamûstnance âKA Josefa Tykvu
a podnikatele Pavla Hrácha. V‰ichni ãelí
obvinûní z úplatkáfiství buì ve formû
pfiijímání, nebo dávání úplatku.

„Vazba má zabránit moÏnému ovlivÀování
svûdkÛ, mafiení vy‰etfiování a pokraãování
v trestné ãinnosti,“ fiekl mluvãí soudu Tomá‰
Hájek.

„Rozhodnutí, podle kterého má vazba
zabránit obvinûn˘m pokraãovat v trestné
ãinnosti naznaãuje, Ïe budou zadrÏeni a
obvinûni dal‰í lidé,“ vysvûtlil právní expert.

Pfiípad vy‰etfiují komisafii protikorupãní
policie ve spolupráci s finanãní policií.

„Finanãní policie zajistila na úãtech
obvinûn˘ch skoro dva milióny korun. Dále

zajistila na úãtu spoleãnosti Cetus 420
miliónÛ a cenné papíry za 250 miliónÛ,“
upfiesnil vãera Právu kriminalista
seznámen˘ s pfiípadem.

Policie v pátrání po moÏn˘ch zahraniãních
kontech podezfiel˘ch spolupracuje se
zpravodajsk˘mi sluÏbami.

Vy‰etfiování dozoruje fieditel odboru
závaÏné hospodáfiské a finanãní kriminality
praÏského vrchního státního zastupitelství
(VSZ) Jaroslav Dolej‰í.

„Nemohu se vyjadfiovat. Jsem pracovnû
velmi zaneprázdnûn˘,“ fiekl vãera Právu
Dolej‰í. „Nyní nebudeme s ohledem na
vy‰etfiování podávat bliÏ‰í informace. Mohu
potvrdit jen rozhodnutí soudu o vazbû,“
odpovûdûla vãera Právu mluvãí VSZ Irena
Válová.

Opakovanû potvrdila, Ïe podstatou
obvinûní je, Ïe skupina za úplatky prodávala
pod cenou pohledávky âKA dal‰ím
subjektÛm.

Kafková je vinûna z pfiijímání úplatku v
souvislosti s ãervnov˘m prodejem
pohledávky za spoleãnost Cetus britské
firmû Arrwrise za 560 miliónÛ korun. ·lo o
pohledávku b˘valé IPB, která pfie‰la na
stát po jejím krachu.

***

Tfietina ãesk˘ch dûtí se rodí
mimo manÏelství

Praha-právoú Jifií VavroÀ-V âeské republice
se loni narodilo nejvíce dûtí od roku 1995 -
pfiesnû 102 211. Témûfi tfietina, 32 procent
z nich, ale mimo manÏelství.

Jak informoval âesk˘ statistick˘ úfiad
(âSÚ), v nûkter˘ch okresech, jako je
napfiíklad Most, Sokolov ãi Bruntál,
pfiedstavují dûti bez obou rodiãÛ nebo u
nichÏ matka uvádí „otec neznám˘“, více
neÏ polovinu z celkem narozen˘ch dûtí.

„V roce 1990 se mimo manÏelství narodilo
svobodn˘m ãi rozveden˘m matkám zhruba
deset procent dûtí. Od té doby jejich
procentní zastoupení v celkové porodnosti
prudce roste, a nejvy‰‰ích temp to nabylo
v posledních tfiech letech,“ sdûlila
demografka âSÚ Terezie Kretschmerová,
která se podílela na zpracování studie V˘voj
obyvatelstva âR v roce 2005.

¤ada dûtí se sice formálnû narodí
svobodné matce, ale to vÛbec neznamená,
Ïe potomek nemá rodinu. „Partnefii spolu
dlouhodobû a ãasto velmi spokojenû Ïijí,
jak se fiíká na hromádce, bez oficiálního
dokladu. Dítû v‰ak vyrÛstá v harmonickém
prostfiedí,“ pfiipomínají sociologové. Je to
obdoba modelu roz‰ífieného zejména v
seversk˘ch státech, kde podíl dûtí
narozen˘ch mimo manÏelství je zhruba
poloviãní.

Tomuto trendu odpovídá i pokles zájmÛ o
sÀatky, kter˘ch se v âesku stabilnû jiÏ
nûkolik let uzavírá roãnû kolem padesáti
tisíc.

Nûkdy ale stojí za narozením dûtí
svobodné matce i kalkul, Ïe jako svobodná
dostane od státu vût‰í sociální dávky. Má
totiÏ nárok na pfiídavek na dítû, sociální
pfiíplatek, rodiãovsk˘ pfiíplatek, pfiíspûvek
na bydlení a jednorázové porodné, i na
dávky sociální péãe stanovované
individuálnû. Pfiíspûvky státu svobodn˘m
matkám zaãínající od ‰esti tisíc korun
mûsíãnû, jsou vy‰‰í neÏ dávky poskytované
rodinám kompletním.

Není tedy divu, Ïe nejvíce dûtí mimo
manÏelství se rodí v regionech s velkou
nezamûstnaností a Ïenám se základním
vzdûláním. Svou roli mÛÏe sehrát i to, Ïe se
v˘raznû zv˘‰ilo porodné (17 tisíc korun na
jedno dítû), a od pfií‰tího roku i rodiãovsk˘
pfiíspûvek.

Podle odborné studie V˘zkumného
ústavu práce a sociálních vûcí vyrÛstají dûti
narozené v rodinách odkázan˘ch na
sociální dávky v prostfiedí, které chudobu

reprodukuje. Rodiãe Ïijící z dávek a na
hranici chudoby nejsou ãasto schopni zajistit
dítûti potfiebné vzdûlání. Prakticky tak
produkují dal‰í na sociální dávky odkázané
obãany.

âeská republika mûla koncem kvûtna 10
265 231 obyvatel. CizincÛ je v âR podle
oficiálních údajÛ 280 tisíc. Nejvíce UkrajincÛ
(87 800), SlovákÛ (49 446) a VietnamcÛ
(36 902).

„PfiestoÏe poãet narozen˘ch dûtí v âeské
republice roste, nejde o baby boom,“
upozorÀuje fieditel odboru statistiky v˘voje
obyvatelstva âSÚ Josef ·krabal.

NárÛst se podle ·krabala dal oãekávat,
protoÏe mladí lidé narození v sedmdesát˘ch
letech zaãali ve vût‰í mífie zakládat rodiny.
Po roce 2015 ale zfiejmû zaãnou poãty
novorozencÛ zase mírnû klesat.

Dûtí se pfies vzrÛstající poãet rodí ménû,
neÏ kolik obyvatel âeska umírá. Poãet
obyvatel na‰í republiky se tak jiÏ ãtvrt˘m
rokem sice mírnû zvy‰uje, zpÛsobují to ale
pfiedev‰ím pfiicházející cizinci.

Statistici také upozorÀují, Ïe v
následujících letech se bude stupÀovat
stárnutí populace. „Osoby star‰í 65 let tvofií
zhruba sedminu obyvatel, av‰ak do roku
2050 jejich podíl vzroste aÏ k jedné tfietinû,“
sdûlil ·krabal.

***

Denní kronika
28.7.2006

Nov˘ ‰éf SIS
o sebe niã nepovedal

BRATISLAVA-sme (moÏ)-Prezident Ivan
Ga‰paroviã ve ‰tvrtok vymenoval Jozefa
Magalu za ‰éfa Slovenskej informaãnej
sluÏby. Îivotopis tohto ãloveka ani jeho
politickú minulosÈ sa v‰ak médiá nedozvedeli.
Pri vymenovávaní do funkcií sa Ïivotopis
dotyãného ãloveka nahlas ãíta pred
prezidentom. Úrad vlády v‰ak Magalov
Ïivotopis prezidentskej kancelárii neposlal, a
tak nebolo ão ãítaÈ. “Z protokolárneho hºadiska
to nie je povinné,” povedal hovorca prezidenta
Marek Trubaã.
HovorkyÀa vlády Silvia Glendová povedala,
Ïe pán Magala si zverejnenie svojho Ïivotopisu
neÏelá. “Nateraz nebudeme niã zverejÀovaÈ,”
povedal riaditeº kancelárie SIS Vladimír
·imko. “Toto je jediné, ão môÏem povedaÈ.”
Utajenie Magalovej minulosti je nezvyãajné.
Svoje podrobné Ïivotopisy majú na
internetovej stránke zverejnené napríklad aj
riaditelia americkej CIA alebo ruskej FSB.
Samotn˘ Magala povedal novinárom iba
niekoºko viet: “Veºmi som pote‰en˘ va‰ím
záujmom a obmedzím sa na krátke vyhlásenie.
Dúfam, Ïe SIS si bude plniÈ svoje povinnosti
podºa zákona. SIS je tajná sluÏba, aj preto
dnes okrem tohto vyhlásenia vám
neposkytnem Ïiadne ìal‰ie informácie.” Na
ìal‰ie otázky hovoril len “ìakujem pekne”. O
piatej popoludní poslala Glendová redakcii
SME struãné vyhlásenie, podºa ktorého do
roku 1999 Magala sedem rokov pôsobil v
ústredn˘ch orgánoch ‰tátnej správy ako
riaditeº sekcie na ministerstve hospodárstva
a potom na ministerstve v˘stavby. “Od vzniku
strany Smer v roku 1999 pôsobil v ‰truktúrach
tejto strany.”
Bol vedúci tieÀovej vlády, tajomník
poslaneckého klubu a poradca Roberta Fica
pre otázky vnútornej bezpeãnosti.
“Na va‰e ìal‰ie otázky nebudeme
odpovedaÈ,” dodala Glendová.

***
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(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000  titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.

Nové i levné antikvariátní knihy
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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

Topolánek: odstupte, nebo
101 podpisÛ!

Praha-právo-Vmi‰ma‰ protichÛdn˘ch
prohlá‰ení a návrhÛ se zvrtl nedûlní duel
‰éfa âSSD Jifiího Paroubka se ‰éfem
ODS Mirkem Topolánkem. Ten premiéra
v âeské televizi vyzval, aÈ okamÏitû se
svou vládou odstoupí. A pfiisunul mu
prázdn˘ papír se slibem, Ïe kdyÏ na nûj
sepí‰e 101 jmen poslancÛ, pfienechá mu
právo sestavit pfií‰tí kabinet.
„Mil˘ pane Paroubku, podejte demisi,
prezident ji nepochybnû pfiijme,
odblokujeme tu situaci a budeme dál,“
fiekl ‰éf ODS.
Prezident Václav Klaus podle nûj uÏ
pochopil, Ïe demise by teì byla uÏiteãná.
V tu chvíli by totiÏ trojkoaliãní vláda mohla
b˘t jmenována a poÏádala by Snûmovnu
o dÛvûru. Paroubek v‰ak v˘zvu k demisi
odmítl. Topolánek pak v mírné nadsázce
dodal, Ïe pfiijde v pátek k prezidentovi a
fiekne mu, Ïe nemá moÏnost sestavit
vládu: „Vracím vám povûfiení, Jifií
Paroubek má 101 hlasÛ, aÈ si vládu
sestaví. Já myslím, Ïe je nemá.“
Souãasnû ohlásil, Ïe dnes zaãne jednat
o takové trojkoaliãní vládû s lidovci a
zelen˘mi, která by mûla omezen˘ ãasov˘
a programov˘ mandát a pfiivedla by zemi
k pfiedãasn˘m volbám. Jednu z variant, o
níÏ se zmínil uÏ pro sobotní Právo -
men‰inovou vládu ODS s podporou
ostatních stran kromû komunistÛ - odmítli
lidovci i zelení. Paroubek Topolánkovi na
oplátku zopakoval, Ïe trojkoaliãní projekt
v Ïádné variantû nepodpofií a Topolánka
vyzval, aÈ u prezidenta ohlásí neúspûch
své mise a zaãne váÏnû jednat s âSSD
o podmínkách vzniku vlády odborníkÛ
nebo men‰inové vlády ODS spodporou
soc. dem.
„Chápu, Ïe pan Topolánek je v úzk˘ch...
Já vám garantuji, pane pfiedsedo, Ïe od
nás pro vládu trojkoalice nedostanete
ani hlas... Legraci si z nás dûlat nebudete,“

zopakoval Paroubek.
Dodal, Ïe je k demisi v pfiimûfieném ãase
pfiipraven, ale aÏ na základû komplexního
návrhu. „Nechte zvolit soc. dem.
pfiedsedou Snûmovny, budete mít v
pondûlí nebo v úter˘ novou vládu, není to
vÛbec Ïádn˘ problém,“ zopakoval.
Pfiipomnûl, Ïe demisi jiÏ pfied mûsícem
nabízel, ale „pak ãestn˘ pfiedseda ODS
fiekl, Ïe se chovám nekonstruktivnû“.
Premiér podle sv˘ch slov chce nadále
jednat ve tfiech - s Klausem a Topolánkem
o ‰irokém balíku vûcí, aby vûdûl, kam
situace smûfiuje a nevyklidil pole ve
prospûch nûjak˘ch neústavních krokÛ.
Nápad se 101 podpisy oznaãil za nulové
gesto, marketingov˘ trik. ·éf ODS zase
vetoval Paroubkovy návrhy: „Nelze
politickou vládu nahradit tzv. vládou
odborníkÛ, kterou fiídí stranické
sekretariáty. Bez parlamentu a
sekretariátÛ neudûlá vÛbec nic. Jakékoli
upatlané komplexní fie‰ení zemi nic
nepfiinese. Zemû potfiebuje nového
správce s mandátem,“ dodal Topolánek.
Premiér naopak tvrdí, Ïe ODS váÏnû
nejedná a pouze vytváfií nátlak, aby
prosadila své pÛvodní, jak fiekl „naivní“
fie‰ení. „ODS potfiebuje na‰e hlasy. Nás
po dvou mûsících tahle situace pfiestala
bavit. My se prostû nebudeme bavit o
trojkoaliãním projektu. Pfiijìte, pane
pfiedsedo, s nûjak˘m jin˘m návrhem -
vláda odborníkÛ, minoritní vláda ODS...,“
opakoval neustále Paroubek.
Podle jeho pfiedstavy, kterou uvedl, by ve
vládû odborníkÛ zasedly i „urãité ‰piãky
ODS“, ale bez ãeln˘ch politikÛ âSSD. Ta
by nominovala své odborníky.
Podotkl, Ïe je tfieba najít pojistky, aby se
nezopakovala opoziãní smlouva, kterou
lidé podle nûj vnímali jako „synonymum
pro vyÏírání státu“.
Oba pfiedsedové se vãera shodli v
jediném: je tfieba sáhnout na volební
systém a posílit v nûm vût‰inové prvky.
Vzhledem k obecnému odporu vÛãi

jednokolovému vût‰inovému systému by
Topolánek nechal systém pomûrn˘, ale
pfiidal by bonus pro vítûze, kter˘ by se tak
pojistil jako napfiíklad v Itálii proti
volebnímu patu.
Paroubek oznámil, Ïe v soc. dem. nyní
pobûÏí asi dvoumûsíãní debata o zmûnû
volebního systému, poté budou uãinûny
návrhy a do roka by mohly b˘t schváleny.
Odmítl návrh Senátu vyhlásit volby
vût‰inou 51 hlasÛ ve Snûmovnû. „To je
dûtské, to by svádûlo strany, které jsou v
prÛzkumech preferencí ve v˘hodné
situaci, aby takov˘ zákon bouchly.“
Topolánek senátní návrh, o nûmÏ má v
polovinû srpna horní komora teprve
jednat, podpofiil.

***

V Kosovu zemfiel ãesk˘ voják
Kosovo-právo/Jifií Ro‰kot-V Kosovu byl
vãera nalezen mrtv˘ ãesk˘ voják.
„âtyfiiatfiicetiletého praporãíka vojenské
policie L. B. na‰el v 10.30 hodin na
ubytovnû na základnû ·ajkovac jeho
kolega,“ odpovûdûla na otázku Práva
Mira Tfiebická z tiskové sluÏby
ministerstva obrany.
Podle jejího vyjádfiení nebylo shledáno
cizí zavinûní, ale nebylo ani známo, jak
voják zemfiel. Ostatní ãlenové 9.
kontingentu v Kosovu jsou v pofiádku.
Smrt praporãíka se vy‰etfiuje, jeho rodina
byla informována a dal‰í podrobnosti mají
b˘t k dispozici v pfií‰tích nûkolika dnech.
âe‰tí vojáci pÛsobí v mnohonárodní
mírové operaci NATO (KFOR) v poãtu
asi 500 v severozápadní oblasti Kosova.
Dnes tam odlétá na plánovanou náv‰tûvu
delegace generálního ‰tábu u pfiíleÏitosti
ukonãení roãního ãeského velení v
uskupení Stfied.
V misi KFOR zahynuli bûhem sedmi let
celkem tfii ãe‰tí vojáci. Kromû
nejnovûj‰ího pfiípadu pfii‰li o Ïivot dva
vojáci 14. záfií 2002 pfii nehodû obrnûného
transportéru nedaleko základny 1. ãesko-
slovenského praporu KFOR poblíÏ obce
·ajkovac, uvedla âTK.
Loni 8. listopadu byl pfii pfiestfielce se
skupinou AlbáncÛ lehce zranûn ãesk˘
voják a vrtulníkem byl pfiepraven do místní
vojenské nemocnice. âeská hlídka byla
ostfielována také uÏ v ãervnu 2000, ale
nikomu se nic nestalo.
K incidentÛm pak patfií jen údajné fyzické
napadení podfiízeného poruãíkem za
hrubé chování v srpnu 2003. Vojáci byli
odvoláni a pfiípadem se zab˘vala
vojenská policie.

***

Znásilnil mû ve spánku, tvrdí
dívka z CzechTeku

Praha-právo/fk-Jedin˘m vût‰ím
incidentem o víkendu na technoparty
CzechTek ve vojenském prostoru v
Doupovsk˘ch horách by mohlo b˘t
oznámení 17leté dívky z Liberecka, která
tvrdí, Ïe byla v sobotu odpoledne ve
spánku znásilnûna.
„V sobotu veãer bylo policií pfiijato
oznámení 17leté náv‰tûvnice
CzechTeku, na jehoÏ základû byly
zahájeny úkony trestního fiízení pro
podezfiení z trestného ãinu znásilnûní.
Podle své v˘povûdi se stala obûtí zfiejmû
ve spánku. Policie vyrozumûla její rodiãe,
pfiípadem se zab˘vají chomutov‰tí
kriminalisté,“ uvedl pro Právo mluvãí
Policie âR Pavel Hanták.
Dívka policii sdûlila, Ïe pr˘ jí o znásilnûní
fiekli posléze okolní taneãníci. Lékafii v‰ak
údajnû pohlavní styk nepotvrdili.

„Pfiípadem se budeme zab˘vat dál,
pro‰etfiíme i její kamarády,“ fiekl âTK
kriminalista Jaroslav Pele‰ka.

***

Nové pasy: potíÏe pro turisty
Praha-mfd/JAN VACA-âe‰i za tfii t˘dny
zaãnou dostávat nové cestovní pasy,
které obsahují ãip s údaji o drÏiteli dokladu.
Lidem, ktefií se chystají za hranice, to
zkomplikuje Ïivot. Nové pasy budou tfiikrát
draÏ‰í neÏ dosud. ÚfiadÛ, které budou
pasy vydávat, bude ménû. A Ïadatel o
pas stráví na úfiadû nûkolikanásobnû více
ãasu.
âesko zavádí ãip kvÛli poÏadavku
Evropské unie. Má chránit pas pfied
padûláním, skr˘vá v‰ak nebezpeãí -
pokud se porouchá v cizinû, mÛÏe mít
ãlovûk u tamních úfiadÛ velké potíÏe.
Samo ministerstvo vnitra, které v˘mûnu
pasÛ organizuje, pfiipou‰tí, Ïe ãip se mÛÏe
po‰kodit vysokou teplotou nebo
mechanicky.
DrÏiteli nového pasu se totiÏ mÛÏe stát,
Ïe se mu ãip po‰kodí v zahraniãí a zjistí to
aÏ v okamÏiku, kdy se bude chtít vrátit
domÛ. Tamní úfiady ho v‰ak nebudou
chtít pustit s vysvûtlením, Ïe pas mÛÏe
b˘t fale‰n˘, kdyÏ mu ãip nefunguje. „Ptali
jsme se na ministerstvu vnitra, jak máme
lidi na takovou situaci pfiipravit. Nikdo
nám na to neumí odpovûdût,“ fiekl jeden
ze stfiedoãesk˘ch úfiedníkÛ, kter˘ má
vydávání dokladÛ na starosti.
Mluvãí ministerstva Radka Kováfiová v‰ak
uji‰Èuje, Ïe se lidé, ktefií s nov˘m pasem
vycestují do zahraniãí, nemusí niãeho
obávat. „Ano, k takové situaci dojít mÛÏe.
Od toho jsou ale v pase v‰echny údaje
také vyti‰tûné, aby se daly zkontrolovat i
jin˘m zpÛsobem,“ fiekla. „V krajním
pfiípadû se prostû budou muset na‰i
obãané obrátit na konzulát,“ dodala.
Úfiedníci proto uÏ nyní radí, Ïe ten, kdo
dostane nov˘ pas, by si ho mûl v
budoucnu sám kontrolovat pfied kaÏdou
zahraniãní cestou. Na radnicích vût‰ích
mûst kvÛli tomu bude umístûno ãidlo, ke
kterému pÛjde pas bez front pfiiloÏit.
Rozsvítí-li se zelená kontrolka, má drÏitel
pasu jistotu, Ïe je v‰e v pofiádku.
âervená barva znamená problém, kter˘
pÛjde nûkolik dní pfied zaãátkem dovolené
fie‰it jen velmi tûÏko. Bude sice moÏné
poÏádat o pfiednostní vydání nového
pasu, bude to v‰ak stát patnáct set korun,
a navíc doklad bude platit jen pÛl roku.
„KaÏd˘ samozfiejmû mÛÏe svÛj pas
reklamovat. Musí ale poãítat s tím, Ïe to
bude trvat mnohem déle,“ fiekla Kováfiová.
Je tu je‰tû jeden problém. Lidé musí
poãítat s tím, Ïe získání nového pasu
bude zdlouhavûj‰í neÏ v souãasnosti.
Dosud totiÏ platí, Ïe o nov˘ pas mohou
Ïádat lidé na v‰ech matrikách, které jsou
také témûfi ve v‰ech mal˘ch mûstech.
Nové doklady budou vyfiizovat a vydávat
jen úfiady takzvan˘ch povûfien˘ch obcí.
A tûch je v celém âesku jen 227, v
nûkter˘ch okresech tfieba jen dvû.

***
Loni policie technafie ztloukla,
letos jim ochotnû ukazovala

cestu
Praha-mfd  (zek)-KaÏdoroãní problém s
obfií ilegální technoparty CzechTek
vyfie‰ili ãe‰tí politici a policisté zpÛsobem,
kter˘ je v Evropû zcela v˘jimeãn˘.
Uplynul˘ víkend ukázal, Ïe z jedné z
nejvût‰ích nepovolen˘ch technoparty ve
stfiední Evropû se stal legální festival,
kter˘ pomáhají pofiádat státní úfiady.
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Povídka, která se jmenuje:
POTOMEK KNULPÒV

Pro‰el jsem branou pod mûstsk˘m orlojem a minul tfii lékárny, které byly v téhle ulici.
Úzká uliãka se svaÏovala k fiece. Po levé stranû hodináfiství, kino a v ãísle 52 Hospitz zur
Heimat. Levn˘ hotel, nûco jako Armáda spásy, ale nerad bych urazil majitele hotelu, kter˘
byl ke mnû vÏdy vlídn˘ a jako stopafi, kter˘ s devíti korunami projel celou Evropu (jak o
mnû napsaly jedny norské noviny), jsem to nemohl srovnat s kvalitnûj‰ími zafiízeními. V
recepci jsem dostal pfiidûlen pokoj ãíslo 32. Byla to star‰í budova, a tak mû pfiekvapilo, Ïe
tam byl v˘tah. Vyjel jsem do prvního poschodí a recepãní mû uvedl do pokoje, kde za
stolem sedûl muÏ se sluchátky na u‰ích a pfied ním nejnovûj‰í gramofon znaãky Phillips
a ‰tos desek. Pozdravil jsem ho nûmecky, ale neodpovûdûl. VÛbec si mû nev‰iml. Umyl
jsem se a vydal do mûsta k firmû Lehnen und Luthrigen shánût práci. Tak jsem se stal
gastarbeitrem. V‰e dopadlo lépe, neÏ jsem si pfiedstavoval, a tak jsem dostal 100
‰v˘carsk˘ch frankÛ zálohu, coÏ bylo dost penûz na zaplacení hotelu, ale ten jsem platil aÏ
pfii odjezdu. Vrátil jsem se do hotelu a v recepci fiekl: „Zweiunddreissig.“ Recepãní, kter˘
se domníval, Ïe umím jen anglicky, mi fiek: „Sie sprechen sehr gut Deutsch!“ Vyjel jsem
do ãísla 32. MÛj spolubydlící právû pfiehrával nûjak˘ pochod Viléma Tella. Pomyslel jsem
si, Ïe by se pro nûho spí‰e hodilo Elinor Rigby od Beatles o osamûl˘ch lidech. Ode‰el jsem
do pokoje 48, kde bydleli Jirka a Vlasta. Taky na cestách. Jirka umûl pomûrnû slu‰nû
nûmecky, a tak sehnal místo v bance. Od nich jsem se vlastnû dozvûdûl o Hospitzu. Potkal
jsem je u medvûdÛ. To je místní atrakce. Chovají jich tady uprostfied mûsta asi ‰est. A tak
jako se v PafiíÏi scházejí âe‰i na eiffelovce, tady se scházejí u medvûdÛ. Ukázali mi cestu
a fiekli, aÈ se veãer stavím v ãísle 48. KdyÏ je ãlovûk gastarbeitrem, pfiijde mu vhod obãas
s nûk˘m pohovofiit. Neb˘t zkrátka osamûl˘m muÏem jako mÛj spolubydlící. Do pokoje
jsem se vrátil aÏ pfied  pÛlnocí. MÛj spolubydlící uÏ spal. Desky a gramofon mûl sloÏeny
pod postelí. Rychle jsem rozestlal a lehl si. Znovu jsem probíral cestu ze Îenevy sem. A
tak jsem usnul. Ve ãtvrt na sedm mne vzbudili. Oblékl jsem si dÏíny a vydal se do práce.
V práci jsem byl pfiidûlen k jednomu Jugoslávci z Bûlehradu. Mûl jsem pocit, Ïe je spí‰
z Bosny. Hádal bych tak podle bujného kníru. A tak zaãaly v‰ední dny. Snídanû -
zasekávání trubek - obûd - natahování drátÛ - veãefie - kino - beat club - Hospitz zur Heimat.
A mezitím jsem potkával svého spolubydlícího, jak sedí u gramofonu a poslouchá svoji
dechovku. Jednou jsem potichu vstoupil do místnosti. MÛj spolubydlící stál za stolem,
díval se z okna a dirigoval neviditeln˘ orchestr. M˘m pfiíchodech byl nepfiíjemnû vyru‰en.
Zatváfiil se velmi nevraÏivû a ztlumil gramofon. Chtûl jsem se mu omluvit, ale moje
omluvy by byly stejnû zbyteãné. Nevzal by je na vûdomí. Tak tohle byl potomek KnulpÛv,
o kterém psal Hermann Heese. Ne, tohle byl rezignovan˘ stafiec, kter˘ nevyjde jako Knulp
do boufie, aby tam zmrzl. Pfiesto byl zvlá‰tní jeho vzdor vÛãi svûtu. ZÛstal mu jen svût
tûchto nemoÏn˘ch pochodÛ uprostfied pokoje 3x3. A do toho mu je‰tû pronikl cizinec.
Nûjak˘ âech. Byl jsem urãen, abych hrál tuto roli. Nesmím promrhat ani okamÏik svého
pobytu. Nesmím se nechat unavit prací. Jak byla pfiíleÏitost, vyráÏel jsem do hor, do
Lichten‰tejnska, do Curychu. PfiiblíÏilo se záfií. Mûl jsem dost penûz. UÏ jsem nebyl stopafi
s devíti korunami. Zaplatil jsem hotel. Vybûhl do svého pokoje sbalit si vûci. MÛj pokoj
byl prázdn˘. Vymûnil jsem ãas za peníze. A teì bylo na ãase vrátit se domÛ: Zítra zaãíná
‰kola. V pût veãer jsem vyjel nonstop Bern, Basilej, Stuttgart, Frankfurt, Norimberk,
PlzeÀ, Praha. Je‰tû za svûtla jsem dorazil do Basileje. Vysadili mû uprostfied mûsta. Nemûl
jsem ãas. Potfieboval jsem co nejrychleji opustit mûsto. Zeptal jsem se na ãíslo tramvaje,
která by mû odvezla na v˘padovku. Nastoupil jsem a pfies sklo jsem uvidûl plakát, ze
kterého se usmíval mÛj spolubydlící z Hospitzu. Pod tím bylo nûco, jako Ïe má dnes veãer
jedin˘ koncert… Tramvaj se rozjela a já nezjistil jeho jméno. Ale byl to urãitû on. Na
plakátû mûl v jedné ruce gramofon a v druhé ‰tos desek. Na vrchní byla jeho fotografie.

Ale‰ Bfiezina (PlzeÀ-Bory, únor 1979)
***

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
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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!

1.8.2006
Fico si presadil program

Smeru
BRATISLAVA-sme (sp)-Vláda premiéra
Roberta Fica vãera jednomyseºne
odsúhlasila vládny program, ktor˘ dnes
predstaví v parlamente. Chce maÈ zo
Slovenska sociálny ‰tát a súãasne robiÈ
obozretnú rozpoãtovú politiku.
Premiér tvrdí, Ïe vláda neustúpila od

volebn˘ch sºubov. “Dôsledne do
programového vyhlásenia dávame
v‰etko, ão sme hovorili v predvolebnom
období,” povedal. Splnil sa mu cieº, ktor˘
ãasto opakoval, Ïe práve koalícia so SNS
a HZDS mu “umoÏní v najväã‰ej miere
realizovaÈ program sociálneho ‰tátu”.
Jeho zámer sa v‰ak nezrodil hladko.

Pracovná verzia vládneho programu,
ktorá sa minul˘ t˘ÏdeÀ objavila v médiách,
bola totiÏ oveºa opatrnej‰ia, neÏ dne‰ná
podoba.
Vláda zavedie tzv. milionársku daÀ pre

ºudí s nad‰tandardn˘mi príjmami, daÀ z
darovania pre tretie osoby, zníÏenú
sadzbu DPH a má v úmysle ãiastoãne
od‰kodniÈ klientov nebankov˘ch
subjektov.
V programe ch˘bajú konkrétne ãísla,

premiér o nich odmietol hovoriÈ s t˘m, Ïe
“vládny program nie je návrh zákona”.
Kabinet zaujal jednoznaãn˘ postoj k

prechodu na euro v roku 2009. “Vláda sa
priamo bez podmienok zaväzuje plniÈ
kritériá na euro,” vyhlásil premiér. UÏ
nehovoril to, ão v minulosti, termín
zavedenia eura vláda dodrÏí len vtedy,
ak to bude v˘hodné pre krajinu.
Naopak, Fico vãera viackrát zdôraznil,

Ïe vláda neohrozí Ïiadnym krokom “ná‰
záväzok vo vzÈahu k Maastrichtu”. Fico
si uvedomuje, Ïe bude nároãné to splniÈ
a súãasne dodrÏaÈ záväzok o sociálne a
ekologicky orientovanej trhovej
ekonomike. Cestu vidí len v podpore
hospodárskeho rastu a ‰etrení v˘davkov
na vládnu spotrebu.
Práve protichodné vyhlásenia ãlenov

vlády pred ãasom spolu s politickou
neistotou vyvolali váÏne oslabovanie
slovenskej koruny. Vãera v‰ak na
vyhlásenia premiéra finanãné trhy
nereagovali.
SDKÚ zaujala vyãkávací postoj. “Vládny

program si treba v pokoji na‰tudovaÈ,
vyjadríme sa v rozprave,” hovorí ‰éf klubu
SDKÚ Stanislav Jani‰. Podºa neho je
potrebné analyzovaÈ, ak˘ dosah bude
maÈ vládne vyhlásenie na smerovanie
Slovenska, jeho dôveryhodnosÈ ãi verejné
financie.
Jani‰ tieÏ odporúãa program vlády

porovnaÈ s predvolebn˘mi sºubmi Smeru
o bezplatnom zdravotníctve ãi men‰ej
spotrebnej dani na benzín.
B˘val˘ vicepremiér Pál Csáky má po

preãítaní programu vlády “zmie‰an˘
pocit”. Nepostrehol v Àom víziu v˘voja
spoloãnosti, je to “tak˘ eklektick˘
materiál”. Myslí si, Ïe program vlády asi
reaguje “na bezradnosÈ, ktorá panuje v
koalícii na základe niektor˘ch vyhlásení”.
Nezainteresovan˘ ãitateº by mohol podºa

podpredsedu KDH Júliusa Brocku
nadobudnúÈ z prv˘ch stránok vládneho
programu dojem, Ïe je to vyhlásenie “aj
b˘valej vlády”. Brocka to zdôvodnil
“reãami o stabilite verejn˘ch financií a
rozumnej rozpoãtovej politike”. Vládny
program hodnotí ako priveºmi v‰eobecn˘
a vágny.
Fico neoãakáva od opozície podporu

svojho programu a koalícia je v rozprave
podºa neho pripravená na klasick˘
politick˘ súboj. “Bude to tvrdé, ale nebude
to urãite iné ako predchádzajúce roky,”
dodal premiér.

***

Telefonovanie v aute
“oslepuje”

Bratislava-sme-Telefonovanie oberá
‰oféra o pozornosÈ. Podºa neoficiálnych
‰tatistík zapríãiÀuje telefonovanie - priamo
alebo nepriamo - okolo 30 percent
v‰etk˘ch dopravn˘ch nehôd. Potvrdil to
aj test denníka SME.
Na ploche starého letiska sme testovali

reakcie vodiãa, ktor˘ i‰iel pribliÏne
kilometer dlhú dráhu bez mobilu v ruke,
so sadou hands free, keì má slúchadlo
a nemusí pri komunikácii pouÏívaÈ ruky,
alebo si drÏí mobil pri uchu.
Reakcie vodiãov boli zásadne odli‰né.

Trasa plná kuÏeºov, ale aj parkovania,
trvala ‰oférovi bez mobilu pribliÏne minútu
a tri‰tvrte. Keì mal systém hands free,
trvala mu trasa v priemere o desaÈ sekúnd
dlh‰ie, keì mal v ruke mobil aÏ o dvadsaÈ.
Psychológovia David Strayer a Frank

Drews tvrdia, Ïe v‰etci ºudia, ktorí za
volantom telefonujú, trpia doãasnou
“slepotou pozornosti”.

***

Zatímco loni se mezi úãastníky
technoparty a tisíci policejními
tûÏkoodûnci s vodními dûly strhla
nûkolikahodinová bitva s mnoha
zranûn˘mi, letos policisté úãastníkÛm
ochotnû ukazovali cestu. Pfied rokem
policie dûlala v‰echno pro to, aby se
technafii na louku na Tachovsku vÛbec
nedostali, letos naopak fiídila dopravu
tak, aby se na místo dostalo co nejvíce
taneãníkÛ. V sobotu jich do Doupovsk˘ch
hor pfiijelo podle policie více neÏ ãtyfiicet
tisíc. „Uvítal bych, aby to takhle bylo i
pfií‰tí rok,“ fiekl ministr vnitra Franti‰ek
Bublan poté, co festival zhlédl z
helikoptéry. Technafii mají louku ve
vojenském újezdu v Doupovsk˘ch horách
pronajatou za ãtyfiiadvacet tisíc korun do
7. srpna, hlavní ãást technoparty v‰ak
skonãila vãera.

***
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V˘let do Seattlu
Mûsto Seattle (city 573000 obyvatel,
metropole 3,7 milionu, mírné klima, aã s
povûstí ãast˘ch de‰ÈÛ ve skuteãnosti tu
napr‰í jen 970 mm roãnû, zatímco v New
Yorku 1200 mm, prÛmûrn˘ plat
zamûstnan˘ch muÏÛ 40 929 americk˘ch
dolarÛ, Ïen 35 134 americk˘ch dolarÛ,
dle ãasopisu Fortune 500 v roce 2004 na
základû celkového pfiíjmu má tu 5
nejvût‰ích spoleãností ústfiedí, zmínûno
jen namátkou) leÏí asi 230 kilometrÛ jiÏnû
od Vancouveru.
Naposledy jsme v tomto místû jako noví
emigranti pobyli krátce v roce 1970. Z
oné první náv‰tûvy pamatuji si jen známé
trÏi‰tû Pike Market. Pak uÏ jsme jen
dvakrát nebo tfiikrát vidûli mrakodrapy
stfiedu mûsta z dálnice ã. 5. Bûhem leto‰ní
krátké náv‰tûvy se nám mûsto z nûkolika
dÛvodÛ opût zalíbilo.
Díky synovi, kter˘ v Seattlu byl na nûkolik
dní sluÏebnû, vidûli jsme jej v novém,
velmi pfiíjemném svûtle. V necel˘ch dvou
dnech nemohli jsme v‰ak vidût v‰e.
Staãilo nám v‰ak k jistému porovnání s
Vancouverem, kter˘ je dnes povaÏován
za nejlep‰í mûsto pro Ïivot na svûtû. Já
jsem pofiadí nesestavoval, ale pokusím
se o malé srovnání.
Stfied Seattlu je bohat˘ na mrakodrapy,
neli‰í se pfiíli‰ od jin˘ch downtownÛ v
americk˘ch a kanadsk˘ch mûstech. A
pfiece, snad topografie místa ãiní jej
ponûkud vlídnûj‰ím, nepohlcuje ãlovûka
tak, jako jiná mûsta.
Zmínûné trÏi‰tû nás v roce 1970
fascinovalo exotikou. Dnes uÏ známe

podobná místa i z Vancouveru. Tentokrát
jsme se ocitli v rÛzn˘ch ãástech mûsta,
jejichÏ vcelku spoleãn˘m jmenovatelem
byly ulice stoupající a klesající, lemované
mnoha typick˘mi domy z tmavû
ãerven˘ch cihel, oku pfiíjemného stylu,
ulice se stromy... Jednou z takov˘ch
mnoha je kupfi. Broadway bohatá na
lákavá místa (kavárny, restaurace,
hostince). Doslova jsme byli fascinováni
absolutní absencí vybouran˘ch domÛ, z
jejichÏ pozemkÛ narÛstají domy nové,
vût‰í, jak je to dnes ve Vancouveru tak
smutnû bûÏné. I v centru mûsta pov‰imli
jsme si snad jen dvou stavebních jefiábÛ.
V ulicích není ani mnoho tolik tak
nepfiíjemn˘ch hodin, které urãují ãas na
parkování.
Ten, kdo Ïije ve Vancouveru, rychle si
pov‰imne, Ïe v Seattlu si hledí historické
architektury, starají se o ní, budovy
nebourají za úãelem mnohdy nikoli
nezbytné modernizace. Prohlídku jsme
zaãali ve Volunteer Parku na jednom z
vy‰‰ích míst mûsta, jemuÏ dominuje vodní
vûÏ, na jejíÏ vrchol dostane se náv‰tûvník
po dvou schodi‰tích obepínajících budovu
v úhlu 106 stupÀÛ. Z vrcholu nask˘tá se
ov‰em dokonal˘ pohled na mûsto, stejnû
jako Union Bay, Lake Union ãi Elliott Bay.
VûÏ a ji obklopující park se nalézají v
rezidenãní oblasti, kde se stûÏí mÛÏe
ubytovat nepfiíli‰ movit˘ jedinec. Bezdûky

jsem si ale vzpomnûl na vancouversk˘
Stanley Park, kde uÏ po léta se za
parkování nemilosrdnû musí platit. Tady
po parkovacích hodinách není ani stopy.
Univerzitní komplex (University of
Washington) patfií k nejpûknûj‰ím, jaké
jsem v Americe ãi v Kanadû vidûl, vãetnû
Princetonu. I tady oko s poÏitkem spoãine
na letit˘ch budovách z tmavû ãerven˘ch
cihel dÛstojného slohu nalézajících se na
zvlnûném terénu mezi hojností ne právû
mal˘ch stromÛ. Navíc univerzita má velmi
dobrou akademickou povûst, patfií k
nejhodnotnûj‰ím americk˘m místÛm
zasvûcen˘m intelektu a vzdûlanosti.
Za náv‰tûvu stojí historick˘ Pioneer
Square, kde lze se ocitnout v podzemí
(Underground Tour, cena pro stafieãka
jako já devût americk˘ch dolarÛ), jeÏ do
poÏáru a zniãení mûsta v roce 1889, 38
let po jeho zaloÏení, bylo pfiízemím. Nov˘
Seattle pak byl postaven o jedno poschodí
v˘‰e.
PoblíÏ námûstí nalézá se téÏ krásná, 160
metrÛ vysoká, bûlostná budova Smith
Tower z roku 1914, tehdy to byla ãtvrtá
nejvy‰‰í budova na svûtû. Do detailu
vypracovan˘ interiér stejnû jako âínsk˘
pokoj na 35. patfie, jsou vûci v dne‰ních
moderních mrakodrapech sotva k vidûní.
Je to nepochybnû dÛsledek zlaté horeãky
z konce 19. století, která Seattlu dopfiála
nemalého zbohatnutí. Poslední patra této

budovy (36-42) tvofií soukromou rezidenci
o plo‰e 2000 ãtvereãních metrÛ, jeÏ je
ob˘vána mlad˘m manÏelsk˘m párem
sotva Ïijícím ze státní podpory. V˘‰e
nájmu je vefiejnosti zatajována.
Na‰inec ov‰em nemohl vynechat ãtvrÈ
Fremont, kde na místû v podstatû
nedÛstojném (roh ulic Evanston a N36
St.) topofií se nûkolik metrÛ vysoká socha
Vladimíra Iljiãe (ov‰emÏe Lenina)
zakoupená jak˘msi americk˘m
chlapíkem, kter˘ pro ten úãel vzal si
hypotéku na svÛj dÛm a bronzového
Zakladatele nechal dovést z Popradu.
Socha je to pûkná, vûrná, nechybí ani
typická ãepice. Informaãní povídání
sdûluje, Ïe tento muÏ (tedy V.I.L.) snad
ani nebyl tak zl˘ a kdyby Ïil déle, moÏná,
Ïe by se to ukázalo.
MilovníkÛm toãeného piva a tvrd˘ch
alkoholÛ moÏná by stál za náv‰tûvu
McCurry’s Steak Chops & Oyster Bar
(S.King Street nedaleko 1st Ave.)
ãtenáfiÛm pak ohromné a dokonalé
knihkupectví Elliott Bay Book Company
na 1st Avenue, které nelze minout cestou
od Pioneer Square ke zmínûnému Oyster
baru.
V jídle, pití a knihách mám dost velikou
zálibu a tak moÏná tímto svoje
zpravodajství ukonãím.
Cestou na jih v sobotu ráno ãekali jsme
na hranicích sotva dvacet minut, v nedûli
veãer cestou zpût vÛbec a celníci
nevûnovali nám pfiíli‰ pozornosti .

Vladimír Cícha-Vancouver
***

Co pfiíroda tropí - v Ontariu tropy?
Tfii t˘dny, nebo ãtyfii, vlastnû uÏ od konce
kvûtna, tu máme tropy; dnes kolem ãtvrté ráno
mû vzbudily blesky a hromy a liják; ale i
de‰Èová voda má 25°C a neosvûÏí, jen krajinu
zavlaÏí a pfii vysoké vlhkosti vzduchu kaluÏe
neschnou a ruãníky na ‰ÀÛfie plesniví. Kdybych
musel nûkam jet na dovolenku - tak pojedu na
sever, na Alja‰ku.

Tento víkend byl napfiíã kontinentem stolet˘
teplotní rekord.

Proã Kanaìané v zimû jedou na Floridu a na
jih, to je mi jasné, v zimû mají v‰ech pût
pohromadû a opl˘vají aktivitou; v ãervenci,
namísto aby se jeli podívat na  Alja‰ku ãi do
Grónska, málokoho to napadne, coÏ je asi
zpÛsobeno ohlupujícím horkem.

(TéÏ si tak vysvûtluji, proã skoro ve‰ker˘
pokrok se rodí v mírném klimatickém  pásu a
nikoliv v rovníkové Africe, Arábii, Indonésii.)

Tropické horko pfies den se dá pfieãkat, ale v
noci je horko jako tisíc pijavic sajících krev a
energii z tûla. Navrhuji spát nah˘ v síti, aby
zespoda nehfiála matrace.

Z oblékání nikdy nedûlám hlavolam, ale v
tropech se mi zdá kaÏd˘ textil tlust˘ jako
vlnûn˘ svetr; a v‰echny ko‰ile men‰í neÏ jsou
jindy a ponoÏky tûsnûj‰í.

Boty mne tlaãí, tenisky svûdí, sandály
‰krábou, chtûl bych chodit bosky.

Lituji kaÏdého, kdo v takovém ãase pracuje
venku; vãera jsem chtûl policistÛm, ktefií
vy‰etfiovali autonehodu na rohu ulic Elgin a
Durham pfiinést dÏbán piva nebo plechovku
limonády, coÏ mû mimo tropickou sezónu
nikdy nenapadne.

Své auto, kdyÏ ho potfiebuji, se snaÏím
zaparkovat do stínu stromu, pociÈujíc lítost ke
stroji pod palbou sluneãních paprskÛ. Mohl
by mi nûkdo vysvûtlit, proã je agregát chlazení
v autû umístûn pod kapotou v blízkosti Ïhavého
motoru? VÏdycky mne podûsí kaluÏ pod
motorem, a zkoumám, jestli je dûrav˘ a vytekla
kapalina z chladiãe, neÏ mi kdosi vysvûtlil, Ïe
pod autem je voda z roztátého ledu co

kondenzoval bûhem chlazení na agregátu a
trubkách klimatizace auta.

Jsem zaryt˘ odpÛrce klimatizace;
klimatizované prostory mi pfiipadají ‰kodlivé,
vzduch ‰patn˘, vyd˘chan˘ a klimatizace jako
spotfiebiã je Ïrout vzácné elektfiiny.

KaÏdé jaro vznikne doma debata, jestli
nainstalujeme klimatizaci nebo ne; na‰tûstí
Eva sná‰í horko s úsmûvem, Petr je zaryt˘
ekolog a Janice jsme pfiehlasovali.

Nerad mluvím o poãasí, které vÏdy je, jaké
je, a mÛj mistr Cicero ve své tisícovce
zachovan˘ch a publikovan˘ch dopisÛ se nikdy
o poãasí nezmínil ani slovem, pfiestoÏe po
stfiedomofií cestoval v kaÏdou roãní dobu do
vzdálen˘ch provincií.

Na druhé stranû chci psát o ãem se mluví, a
globální oteplování, aÈ uÏ skuteãné ãi
konverzaãní humbuk, je v ãervenci v popfiedí
zájmu, a ãlovûk se zajímá o co se jiní zajímají.

Budeme-li se kdy stûhovat jinam, coÏ
pochybuji - tak  jedinû  smûrem na sever.

Mudroval jsem, proã se slovo otuÏování
v˘luãnû t˘ká odolnosti k chladu a zimû; obrana
proti zimû je brnkaãka - ãlovûk pfiidá na sebe
svetr, chlupatou ãepici, tlusté spodní prádlo,
dvoje ponoÏky a je pfiimûfienû zaopatfien˘.
Minus 30°C mi pfiipadá stravitelnûj‰í neÏ plus
tfiicet. Nejsem had, abych si svléknul kÛÏi, a
co vím, tak syrové maso na slunci hnije rychleji
a nemá schopnost se opalovat (leda opékat).

Podíval jsem se na tfiídenní pfiedpovûì
poãasí, kaÏd˘ den bude pfies 30°C a plánujeme
se otuÏovat, nefÀukat, na‰tûstí máme krásné
jezero Ramsey za domem.

AÏ pfiijde první blizard v listopadu, budu se
za tento text stydût a plánovat v˘let na
Kostariku, kde je o Vánocích stejné horko
jako je tady v ãervenci zadarmo.

Ale ãlovûk uÏ je takov˘, Ïe kdyÏ za horko
neplatí tisíce, tak ho to otravuje.

Zdravím a pfieji Hezk˘ den a v‰ecko dobré
na kaÏdém kroku.

Ross Firla - Sudbury

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:

PODVRAËÁCI
Komedie líãící pfiíbûh Ïivotních outsideru
v jakési malé obci, kde ãas má svÛj vlastní

rytmus, a kde svou “hluãnou” samotu
naplÀují kamarádstvím a spikleneckou solidaritou.

Mladistvá naivita a komické ambice stejnû jako
naopak letité tzv.zku‰enosti, banální opakované
marné snahy o zmûnu Ïivota a trable se Ïenami
to jsou momenty pfiíznaãné pro hrdiny komedie,
která je vyprávûná s jemn˘m humorem a lehce

bizarní ironií.

Hrají R. Brzobohat˘, L. Kosteln˘,
O. Brancuzsk˘, A.Cónová, M. Hráská, V. âapka aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
uvádí premiérovû komedii

reÏiséra I.Macharáãka
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Maria Gabánková: Forgotton News
Obraz Forgotton News mÛÏete vidût na v˘stavû

 Fragility of Hope

v archivu a muzeu St. James Cathedral.

Tato v˘stava se koná pfii pfiíleÏitosti
XIV. World Aids Conference v Torontu

Zahájení v˘stavy je po bohosluÏbách v 11 hod. v nedûli 13. srpna 2006.
V˘stava je otevfiena dennû od 13 do 16 hodin a potrvá do 27. srpna 2006.

St. James Cathedral se nachází v Torontu na 65 Church St.
Roh ulic Church St. a Adelaide St.

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 letní letenky do Evropy!

Zavolejte si o nejlepší ceny!

New  summer and fall  seat sale to Europe.
Call  for the best price for the departures

From August 1, until October 29, 2006

Zavolejte si o podrobnosti o cenách a jednotlivých letech!

Ve velké vodû velké ryby b˘vají

TfieboÀsko
Tak jako i jiná ãeská krajina, je i tato dílem pfiírody, chcete-li Stvofiitele, tak i
lidsk˘ch rukou. PÛvodní zaãarování této zemû do tisícero mokfiadÛ, moãálÛ a baÏin,
jakoÏto i neúrodn˘ch slatin a neproniknuteln˘ch luÏních pralesÛ se v jisté fázi v˘voje
lidského osídlení promûnilo ve v˘zvu pro ãlovûka, v uvûdomûní si doposud skrytého
boÏího daru. Ale to jiÏ se probouzel i v âechách nov˘ vûk, renesanãní  my‰lení
dávalo lidskému duchu netu‰en˘ rozlet a jih království opanovali osvícení a
podnikaví aristokraté, nejprve z mocného rodu RoÏmberkÛ, pozdûji pak neménû
mocní Schwarzenbergové.

V souvislosti s renesanãním pfietváfiením Stvofiitelova odkazu jsou na TfieboÀsku
skloÀována pfiedev‰ím jména dvou velikánÛ: ·tûpánka Netolického a Jakuba
Krãína z Jelãan. Prvnímu, neduÏivému synkovi dfievorubce, pfiedurãily sudiãky
lásku k vodû, druh˘ pak dostal do vínku pro ‰lechtického potomka ponûkud
neobvyklou sudbu, totiÏ lásku k práci. Nakolik budoucí regent zdej‰ího panství

propadl v dÛsledku fiízení osudu
workoholismu, je dnes tûÏké posoudit,
jisté v‰ak je, Ïe ho poddansk˘ lid pro
jeho „vykofiisÈovatelské“ zpÛsoby
zrovna nemiloval a spojoval jeho
konec s ãerty a jin˘mi pekeln˘mi
zloduchy.

Buì jak buì, za oba mluví dodnes
jejich dílo. NuÏe, aby nedo‰lo omylu,
·tûpánkova Zlatá stoka není
stejnojmenn˘ hostinec z jedné místní
stfiediskové vesniãky, ale veledÛleÏit˘
pfiivadûã okysliãené vody pro rybníky
tehdej‰í i je‰tû tehdy neexistující. Titul
regenta zase nezdobí jen název

znamenitého tfieboÀského piva, ale pfiedev‰ím podpis budovatele onoho ãeského
mofie, velerybníku RoÏmberk. Mimochodem, jde vlastnû o mohutnou stfiedovûkou
pfiehradu na fiece LuÏnici, která tvofií jakousi osu tohoto kraje a celé unikátní rybniãní
soustavy.

PakliÏe je TfieboÀsko krajem rybníkÛ, potom tu nemÛÏe chybût ani jejich
nejtajemnûj‰í obyvatel, aÈ se to nûkomu líbí nebo ne, vládce tohoto podvodního
svûta, sám zelen˘ muÏíãek, neboli vodník, alias hastrman. A kdopak dneska ví, Ïe
to byl právû tento lidmi tolik opovrhovan˘ tvor, kter˘ dopomohl mûstu Tfieboni k jeho
dal‰í proslulosti?

NuÏe, bylo nebylo, na zaãátku Ïil chud˘ uãitel a jeho nemocná dcerka Berta
odkázaná na vozíãek. Jejího utrpení se pr˘ zÏelelo skfiehotavé postaviãce v
zeleném kabátku s dlouh˘mi ‰osy, z nichÏ stále crãela voda. AÏ sem je pfiíbûh vcelku
vûrohodn˘, zato dále spadá spí‰e do kategorie sci-fi neÏ do fií‰e pohádek ãi do
oblasti literárního realismu. Fakta totiÏ jednoznaãnû vypovídají o tom, Ïe know how,
jeÏ obdrÏel ztrápen˘ kantor mûlo cenu jednoznaãnû nad zlato, vodník z podvodního
svûta nebyl podvodník a chuìas uãitelsk˘ se ani du‰iãkou nemusel zadluÏit. Oh,
jak˘ to idylick˘ svût!

Zkrátka, milovanou svou dceru‰ku koupal pravidelnû ve zdej‰ím odporném
ãerném bahnû, nedbaje na posmû‰ky okolí, a tu se dûly opravdové zázraky.
Uzdravila se nejen Bertiãka, ale uzdravovaly se i dal‰í, a tak záhy spatfiily svûtlo
svûta ra‰elinné Bertiny láznû. Lidé kroucení revmatismem a suÏováni dal‰ími
nemocemi pohybového aparátu zde na‰li vytouÏen˘ lék. Lék z moãálÛ a baÏin. Kdo
by to byl b˘val fiek’, Ïe?!

TfieboÀsko bylo jiÏ takfika pfied tfiiceti lety zafiazeno mezi biosferické rezervace
UNESCO.  V‰ak se také chlubí sv˘m takzvanû udrÏiteln˘m rozvojem, a to je v
dne‰ním svûtû co fiíct, tedy harmonickou rovnováhou mezi ochranou pfiírodních
hodnot a aktivitou ãlovûka. Ten zde na‰tûstí nestaãil vystavût autostrády, ani
chemické komplexy ani jadernou elektrárnu. Pro tu temelínskou odtud ov‰em
vyhrabal celé hory kvalitního ‰tûrkopísku.

Ale ani ona souãasná rovnováha zvaná udrÏiteln˘ rozvoj není bez problémÛ.
Nebezpeãí pfiedstavuje pfiíli‰ intenzivní rybáfiské hospodafiení, v˘stavba nerespektující
tradice, ale i nepfiimûfiené a ne‰etrné aktivity spojené s turismem. Inu, chceme-li
zachovat toto mezinárodnû ocenûné bohatství, rozmanitost a hodnotu zdej‰í
pfiírody a krajiny, musíme b˘t schopni takov˘m civilizaãním hrozbám trvale ãelit.
Opírat se tu mÛÏeme uÏ ne jen o zákony národní, tedy relativnû kfiehké, n˘brÏ i o
existenci evropské a vÛbec mezinárodní legislativy, jako jsou napfiíklad soustava
chránûn˘ch území Natura 2000 nebo Ramsarská  úmluva o ochranû mokfiadÛ.

Úlohou ãlovûka zde je tedy stfieÏit tento poklad pfied ãlovûkem. Nevdûãn˘ úkol,
Ïe? Jinak fieãeno, schizofrennímu ãlovûku je nutno pfiipomínat, Ïe ony obdivované
stavby selského baroka, ony renesanãní paláce, ona lidská sídla citlivû zasazená
do krajiny, ale také ‰tûbetání vydry a pískot orla mofiského, jakoÏ i vÛnû vzácn˘ch
kvûtin, nejsou samozfiejmé. Patfií k na‰emu dûdictví, fieãeno s Karlem âapkem,
stejnû jako tfieba Zlatá bula sicilská a chrám sv. Víta, dûdictví, které jsme povinni
pfiedávat zase dál a dál.

Tak jako i jiná ãeská krajina, je i tato dílem pfiírody, chcete-li Stvofiitele, tak i lidsk˘ch
rukou. PoÏehnan˘ch lidsk˘ch rukou. Na‰i bohabojní pfiedkové si toho byli zfiejmû
velmi dobfie vûdomi. Ano, jinak by pfiece nemohli kupfiíkladu pokfitít své rybníky na
Víru, Nadûji a Lásku, jinak by nepostavili tak malebné kostelíky a kapliãky a
nerozseli po okolí desítky boÏích muk symbolizujících zasvûcení pÛvodnû tak
nepfiátelské krajiny jejímu TvÛrci. Ano, TfieboÀsko bylo a zÛstává krajinou víry,
nadûje a lásky.

Třeboň

Miroslav Petr -Hradec Králové 2006
***
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662 Queen St. West, Toronto, M6J 1E5

Book your 
winter now
and save !!!

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

Island Bali 
25 days

only $2449
(canadian airport taxes included)

Departure   November   or  January 

Moravská lidová hudba do Kanady
Dobr˘ den,
jsme umûlecká agentura z Moravy, z Velk˘ch Pavlovic, z kraje zaslíbeného Slunci
a vínu. Proto si také vybíráme pro své zastupování skupiny a umûlce s tímto
pozitivním nábojem a energií…
Budeme moc rádi, kdyÏ bychom jim mohli pomoci ‰ífiit krásu a náboj moravské
hudby i v daleké Kanadû. Proto se obracíme na Vás, zda byste nám mohli jakkoli
pomoci, poradit, ãi doporuãit kontakt na spfiíznûné pofiadatele, ktefií by mohli mít o
tuto hudbu zájem.
Chceme pfiedev‰ím hrát a pfiedávat slunnou energii moravské hudby dál a dál….!!!
Jedná se pfiedev‰ím o tyto dva lídry na‰í stáje:

Tomá‰ KOâKO & ORCHESTR
osobit˘ písniãkáfi, zpûvák, skladatel, aranÏér a badatel v oblasti pÛvodní moravské
a slovanské umûlecké tvorby, historie i religionistiky. âlovûk hledající do pravdy
vrostlé kofieny.  Se svou skupinou patfií ke ‰piãce na‰í world music. Jejich hudba zní
pfiímoãafie, má v˘razné melodické linky a rytmické figury s prvky rocku, folku a jazzu.
VyuÏívá pfiirozeného zvuku akustick˘ch nástrojÛ ve vyspûlém interpretaãním pojetí
- od kytary, houslí, cimbálu a fléten k perkusním aÏ po nejrÛznûj‰í lidov˘ instrumentáfi.
Tvorba, hudba, zvuk i cel˘ my‰lenkov˘ svût autora a jeho skupiny pfiiná‰í syntézu
tradice a dne‰ního moderního pohledu na umûní a Ïivot sám.
HudebníkÛ je 5: Tomá‰ KOâKO - zpûv, kytara, mandolína, koncovka; Helena
MACHÁâKOVÁ - zobcové flétny, housle, zpûv; Libu‰e âERNÁ - viola, housle,
zpûv; Petr “Tfaroch” HLADÍK - perkuse Kamil “Medvûd” TOMÁNEK - kontrabas,
zpûv
Technické poÏadavky: moÏnost hrát i akusticky, s pouÏitím 1 mikrofonu na sólov˘
zpûv, jinak obvykle se hrává na pln˘ aparát.
DoplÀující informace lze najít na www.kocko.cz

* * *
Cimbálové trio RIVUS

je tvÛrãí variací na klasickou moravskou cimbálovou muziku. Hraje v obsazení
housle, cimbál a basa, jeÏ mají ve sv˘ch rukou tfii mladí muzikanti. Podstatou své
tvorby vychází z bohatství lidové hudby Slovácka, kterou pfiedná‰í osobit˘m
zpÛsobem a ze které pramení také vlastní tvorba. Tak se dá i vysvûtlit název tria:
lidová hudba je zdroj, ze kterého pramení i ná‰ potok, neboli latinsky rivus.  V
pfiednesu je kladen dÛraz na uchopení a tvarování samotné energie hudby. Zvuãné,
citlivé a promy‰lenû vedené tfiíhlasé zpûvy, naléhavé oddání se smyslu písnû, z
nûhoÏ jako samozfiejmost vychází ãlenité dynamické tvarování je hlavní devizou
skupiny. Zkrátka “prvním pfiikázáním” je pro cimbálové trio Ritus motto: Du‰e musí
zpívat!
Hudebníci jsou 3:  Ladislav ·vidroÀ - zpûv, housle; Roman Veverka - zpûv, cimbál;
Jan Hajn˘ - zpûv, basa; Technické poÏadavky: hraje v podstatû jen akusticky, bez
ozvuãení,mají zvuãné hlasy.

* * *
Tolik tedy k charakteristice, obsazení a technick˘m poÏadavkÛm kapel. Co se t˘ká
finanãních nárokÛ, budeme rádi, kdyÏ by pofiadatel pokryl náklady na dopravu a
pobyt, jinak nejvût‰í odmûnou bude, pokud obdarujeme, zaujmeme a potû‰íme my
vás v Kanadû.
Pro bliÏ‰í jednání rádi za‰leme nahrávky, pfiípadnû propagaãní materiály skupin.
Dûkuji je‰tû jednou za Vá‰ ãas a laskavou ochotu.
Tû‰ím se velmi na Va‰i odpovûì.  Se srdeãn˘m pozdravem

Roman Veverka
Solis Art agentura * vydavatelství * propagace Brnûnská 10, 691 06 Velké Pavlovice
tel+fax. +420 519 428 573 mob: +420 777 137 488 mail: solisart@solisart.cz

Travel & Tourism
economic impact

for Czech Republic
The World Travel & Tourism Council
(WTTC) recently launched its 2006
forecasts of Travel & Tourism’s economic
performance for 174 countries.

As Travel & Tourism continues to grow
as one of the world’s highest priority
industries and employers, WTTC, in
partnership with Oxford Economic
Forecasting (OEF) and its global sponsor
Accenture, produces annually detailed
Tourism Satellite Accounting reports. The
research is based on the UN standard for
Satellite Accounting, quantifies the wide-
ranging economic impact of Travel &
Tourism and provides solid, credible and
professional statistical information that
can assist in informing government policy
and business decision processes.

WTTC President Jean-Claude
Baumgarten says “We are witnessing
the power, speed and vitality of Travel &
Tourism and how they can bring economic
opportunity and jobs to people and
economies seeking sustainable
development”.

WTTC reported that Czech Republic is
currently the 40th largest Travel &
Tourism economy, the 62nd most
tourism-intense country and 38th in
growth forecast. In 2006, WTTC is
forecasting:

Demand: Encompassing all
components of Travel & Tourism
consumption, investment, government
spending and exports, Czech Republic is
expected to generate US$24,282 mil. of
economic activity (Total Demand) in 2006,
growing (nominal terms) to US$48,017
mil  by 2016. Total Demand is expected
to grow by 7.0 per cent in 2006 and by 5.5
per cent per annum, in real terms,
between 2007 and 2016.

Visitor Exports: Travel & Tourism is
expected to generate 13.1 per cent of
total exports (US$12,761 mil) in 2006,
growing (nominal terms) to US$24,673
mil. (12.0 per cent of total) in 2016.

GDP: Czech Republic Travel & Tourism
Industry is expected to contribute 2.2 per

cent to Gross Domestic Product (GDP) in
2006 (US$2,775 mil), rising in nominal
terms to US$4,875 mil (2.1 per cent total)
by 2016. The Travel & Tourism Economy
contribution (per cent of total) should rise
from 13.6 per cent (US$17,491mil) to
14.5 per cent (US$33,462 mil) in this
same period.

Employment: Czech Republic Travel &
Tourism Economy employment is
estimated at 109,000 jobs in 2006, 12.6
per cent of total employment. By 2016,
this should total 661,000 jobs, 13.3 per
cent of total employment. The 109,000
Travel & Tourism Industry jobs account
for 2.3 per cent of total employment in
2006 and are forecast to total 111,000
jobs or 2.2 per cent of the total by 2016.

***

Knihy z nakladatelství
Pragoline Praha-CZ

Horst Kocour Haslbauer:
Transfuze Antona Horsta

VáÏení,
nakladatelství Pragoline-Praha vydalo
knihu k pláãi i k smíchu, s kontrasty:
dûtství-dospûlost, válka-mír, zdraví
v˘teãné i nalomené, sport ‰piãkov˘ nebo
nulov˘, ãesko-nûmecké vztahy veselé i
nalomené. Konání dûje: nûmeck˘
Weiden, Polsko, Ukrajina, Kavkaz,
Karlovarsko, Sokolovsko (Falknovsko),
Chebsko, Liberecko, PlzeÀsko, západní
fronta, dne‰ní Norimberk a Praha.
Dûj se pne od roku 1939-2005. Ukazuje
nûmeckého vojáka nejen z jiného úhlu,
ale i spoleãné dospívání âechoslovákÛ a
egerlandsk˘ch NûmcÛ, v popfiedí jejich
zájmu byly  kopaná, lední hokej, volejbal,
box a klukoviny. Také zrození
autoelektrikáfiÛ a automechanikÛ hraje v
knize dÛleÏitou roli. Transfuze pojednává
také o závofie AmeriãanÛ v roce 1945 na
tehdej‰í hlavní silnici z Lokte do Karlov˘ch
VarÛ u obce Jalov˘ DvÛr. Tamûj‰í
obyvatelé mají pojednou pfied sebou své
první ãernochy a mládeÏ svou první
„Ïvejkaãku.“
Na tuto knihu je‰tû letos volnû naváÏe
Ruksak, legrace, erotika a smrt. Humorná
kniha s nûkdy tragick˘mi konci. BliÏ‰í
informace na: www.pragoline.cz

***

Dovolená
bez komárÛ!

Quebec, Mt. Sutton.
Condo na pronájem
za  $530 na  t˘den.

Více na:
www.photos.yahoo.com/
condo207@rogers.com

nebo 905/837-8237.
1611-15

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.

www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.13.satellite1-416.com

www.13.zpravy.ca

InternetInternetInternetInternetInternet



August 3, 2006 11  satellite  1-416History

MASARYK
A DùTSTVÍ

Letos pfii pfiíleÏitosti narozenin T. G.
Masaryka mûl Josef âermák zajímav˘
pfiíspûvek o Masarykovû dûtství. Vycházel
hlavnû z âapkov˘ch HovorÛ s TGM.  Dnes
pfiiná‰íme podstatnou ãást z jeho povídání
k dûtem z Masarykovy ‰koly.

„KdyÏ Masarykovi byly asi tfii roky, vidûl v
Hodonínû spla‰eného konû, jak se hnal po
ulici, v‰ecko se rozutíkalo, jen nûjaké dítû
mu upadlo pod nohy. Ale kÛÀ je pfieskoãil a
dítûti se nic nestalo. Nebo si vzpomínal, jak
chodil k panu rechtorovi vyprosit si papír a
kousek plavajzu a s tím ãmáral, je‰tû neÏ
se nauãil psát. Já sám nevím, co plavajz je,
ale zfiejmû se tím dalo psát. Pak si vzpomíná
na ruce svého uãitele. ¤íká o nich: Takové
chlupaté a kostnaté, kter˘mi nás tloukl. Ale
ov‰em vesnick˘ uãitel v dobû, kdy Masaryk
chodil do ‰koly, to nemûl lehké: Vesnick˘
uãitel za m˘ch mlad˘ch let byl chudák;
platu mnoho nemûl, toÏ si vydûlával
v‰elijak˘m písafiením a kostelní sluÏbou,
zpíval na pohfibech a chodil koledou. O
vinobraní jsme my kluci chodili od jednoho
vinného presu k druhému a sbírali pro
uãitele do soudku víno, kolik mu kter˘ sedlák
odlil; ten soudek pak mûl po celou zimu ve
‰kole za kamny, protoÏe sklepa nemûl, a
tam mu ten burãák kvasil. Taková Ïebrota
to byla; to víte, sedlák, zvlá‰È kdyÏ to byl
radní nebo starosta, nejednal s uãitelem
jinak neÏ jako s nuzákem. To se rozumí, ten
zotroãen˘ uãitel nemûl u dûtí mnoho
autority; toÏ je fiezal a fiezal - to byl jeho
hlavní v˘chovn˘ prostfiedek. Nejste rádi, Ïe
Ïijete o 150 let pozdûji?

Na druhé stranû bychom se m˘lili,
kdybychom myslili, Ïe lidé - a hlavnû dûti -
byli tehdy ménû ‰Èastní neÏ jsme byli my a
neÏ jste vy. Poslechnûme si, jak vypadal
Ïivot dûtí — hlavnû klukÛ — v dobû
Masarykova dûtství: Takov˘ kluk na
venkovû má mnoho práce, jejej! ToÏ si to
spoãítejte: musí umût hvízdat na pysky,
mezi zuby, na jeden prst, na dva a na pûstû;
potom na dvojí zpÛsob luskat prsty; musí
umût v‰elijak zápasit, stát na hlavû, chodit
po rukách a lámat kolesa; a dobfie utíkat, to
hlavnû. Oblíbená hra-dfiina bylo „glckání”;
to se musí skákat na jedné noze, ruce
zaloÏeny kfiíÏem, a ramenem se drcá do
ramene, aby sok musel napadnout na
skrãenou nohu; obyãejnû jsou dva proti
sobû, ale i tfii, ãtyfii a cel˘ chumáã klukÛ.
Potom musí umût stfiílet z praku a luku,
trefovat kamenem, jezdit na koni, práskat
biãem, vylézt na kaÏd˘ strom, chytat raky a
srobáky (brouky), plavat, ohníãky dûlat,
klouzat, sáÀkovat, kulovat se, po chÛdách
chodit a co já vím, co v‰echno... Dûtsk˘ch
her bylo mnoho, v‰ecky venku na vzduchu;
docela nepacifisticky jsme si hráli na vojáky,
vlastnû na vojnu. Anebo na raubífie; já jsem
b˘val náãelníkem raubífiÛ a syn fieditele
panství náãelníkem ÏandárÛ; to se ví, kdyÏ
to ‰lo, nafiezal jsem mu. Ale nebyly to
jenom hry. Kluci dovedli i leccos udûlat. Jen
si spoãtûte v‰echna klukovská fiemesla:
dûlat bezové a brkové pukaãe, vyfiezávat
pí‰Èalky z vrbového proutí nebo z husích
kostí a klarinety z tfie‰Àového dfiíví...
vyfiezávat ml˘nky vodní i vûtrníãky nebo
dokonce velkonoãní klapaãku... A na to na
v‰ecko má kluk jen za gro‰ kudlu kapesní
nÛÏ... Ale Ïivot nebyl jen zábava: venkovsk˘
kluk musí pomáhat nejdfiíve mamince v
domácnosti a potom otci na poli. A jak˘ byl
vztah mezi kluky a dûvãaty? Masaryk
vzpomíná: Jak Ïijí dûvãata, to z vlastní
zku‰enosti nevím, my kluci jsme nemûli s
dûvãaty nic spoleãného, Ïili jsme úplnû
oddûlenû. Jednou, to mnû bylo asi osm let,
vzala mû matka s sebou do ·a‰tína na
pouÈ. Spali jsme tam u na‰ich znám˘ch
fofitÛ, ti mûli dcerku asi mého vûku; dva dny

jsme tam pobyli, a my dûcka jsme si spolu
hrály od rána do veãera. KdyÏ jsme se
vrátili domÛ, stra‰nû se mi po ní st˘skalo.

I kdyÏ Masaryk proÏil vût‰inu svého
dospûlého Ïivota ve velk˘ch mûstech,
dojmy z dûtství na venkovû v nûm zÛstaly
aÏ do smrti: KdyÏ si na v‰echno vzpomenu:
co dojmÛ má dítû na takové vesnici! Zima:
to chodí Mikulá‰ s ãertem - ãert je velice
vlivná osobnost; je‰tû jako profesor jsem
dûlal sv˘m dûtem Mikulá‰e. Pak máte
vánoce a koledy; k nám jezdil, bÛhví odkud,
ãlovûk s Betlémem, to byla podívaná pro
celou vesnici. Potom tfii králové a o
masopustû ma‰kary... pofiád se má dítû na
co tû‰it. Nejvíc na draní pefií;  tehdy se se‰lo
aÏ dvacet lidí-to bylo povídaãek! My dûcka
jsme se ‰típali a Ïduchali, abychom neusnuli
a nepfii‰li o nûjakou tu stra‰idelnou historku,
a pak se podávaly koláãe a placky. Sotva
pfiijde jaro, první vûc je shodit boty; je‰tû
b˘val led, a uÏ jsme bûhali bosky. Jak
uschne zemû, zaãne se vysoká sezóna s

fazolemi... Míã, my jsme fiíkali habán, byl
velká vzácnost... A uÏ zas byly velikonoce,
to jsme bûhali s klapaãkami, o velikonoãním
pondûlí na mrskut... ‰lehat dûvãata a
koledovat o vajíãka.. Vzkfií‰ení je velk˘
svátek, nejvût‰í ov‰em v Hodonínû, protoÏe
tam stávali u boÏího hrobu dva dragouni s
tasen˘mi ‰avlemi. Na tûch jsem mohl oãi
nechat. Pak je v máji procesí a litanie po
polích, aby byla úroda, jsou visitace, kdy se
sjedou faráfii z okolí i s dûkanem na trachtaci
— cel˘ t˘den kuchafiky napfied pekly a
smaÏily, a my kluci ministranti jsme jim
nosili na stÛl... Nebo oheÀ na vsi, to je také
pro kluky svátek; kdyÏ jsme sedûli ve ‰kole,
sotva jsme zaslechli zvonûní a troubení,
vyskákali jsme okny, dûvãata vybûhla
dvefimi; ve ‰kolní jizbû byla kachlová kamna,
z nich jsme vytáhli pár kachlíkÛ, a tou dírou
jsme utíkali ven.. A tak to ‰lo cel˘ rok.. Co
myslíte? Kdo by mûl mít vût‰í dÛvod závidût
— dûti z doby Masarykova mládí vám -
nebo obrácenû?

Masaryk mûl dûti rád a rozumûl jim. KdyÏ
mluví o pomûru, jak˘ by uãitelé mûli mít k
dûtem, fiíká: Hlavní vûc je: mít dûti rád, umût
se vmyslit a vcítit do jejich du‰evního Ïivota,
kter˘ je spí‰ konkrétní a obrazn˘ neÏ
abstraktnû vûdeck˘; vyuãovat názornû,
pfiipínat pouãování k tomu, co dûti konkrétnû
vidí ve svém okolí; a vyuãování co moÏná
individualizovat. PonûvadÏ jeho Ïena byla
Ameriãanka, Masaryk vûdûl hodnû o
Americe. Poslechnûme si jeho srovnání
dûtí v Evropû a Americe: Dítû docela dobfie
cítí, jsou-li dorostlí svobodní a jak˘ k sobû
mají pomûr. Takové dítû v Americe je
volnûj‰í neÏ v Evropû, je naivnûj‰í a prost‰í
ve styku s dûtmi i dospûl˘mi; nebojí se
dorostl˘ch, vidí, Ïe i oni jsou mezi sebou
upfiímní. To je vliv republiky a svobody; lidé
nelÏou a nebojí se pofiád, Ïe je chce ten
druh˘ napálit nebo jim chce nûco udûlat;
tam nemá ãlovûk z ãlovûka strach. “

***
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âesk˘ tenis stál v proslulém Wimbledonu krÛãek od semifinále
 Jedniãky vládly a tráva pomáhala

Opona se poprvé zvedla v roce 1877 a od
té doby se odehrálo 120 roãníkÛ! Je to
neuvûfiitelné, ale nic dokonalej‰ího neÏ je
Wimbledon v tenisovém svûtû uÏ nikdo
nikdy nevymyslel. A vÛbec nevadí, Ïe
hracím povrchem je tráva, na které se
dneska pofiádají velké turnaje uÏ jen
nûkolik t˘dnÛ v roce vÏdy na pfielomu
ãervna a ãervence. Ale pozor, fiíkáme-li
tráva, pak je tfieba je‰tû nûco objasnit.
Ano, pofiád je sestfiihávána na stejn˘ch
osm milimetrÛ, ale v porovnání s minulostí
se do ní dostává podstatnû víc vzduchu.
Proto mají míãe vy‰‰í odskok a uÏ po ní
tolik nesklouzávají jako v minulosti. TakÏe
do bojÛ o nejcennûj‰í tituly na
nejslavnûj‰ím tenisovém turnaji se uÏ
mohou se vztyãen˘mi hlavami pou‰tût
hráãi nejrÛznûj‰ích herních stylÛ. Tedy
vãetnû tûch, ktefií milují dvorce antukové.
Ostatnû leto‰ní ãtvrtfinálová úãast Kypfiana
Baghdatise nebo semifinálová ·véda
Bjorkmana hovofií jasnou fieãí…
 Ale pojìme od zaãátku. I letos v
lond˘nském jihozápadním pfiedmûstí s
názvem Wimbledon v‰echno fungovala
velkolepû. Od tradiãních jahod se
‰lehaãkou pfies neustále zaplnûn˘ areál,
pfied kter˘m jako obvykle kaÏdou noc
stanovaly dlouhé fiady nad‰en˘ch
tenisov˘ch fanou‰kÛ, aÏ po skvûlé v˘kony
nejlep‰ích aktérÛ. Mezi nû se ale uÏ léta
marnû snaÏí dostat domácí Britové.
Îenskou dvouhru naposledy vyhrála v
roce 1977 Virginia Vadeová, mimochodem
v tom roce Wimbledon také naposledy
nav‰tívila britská královna AlÏbûta. Av‰ak
v muÏích je to je‰tû mnohem hor‰í. ProtoÏe
od roku 1936, kdy se radoval Fred Perry,
se uÏ rovn˘ch sedmdesát let domácí triumf
nekonal! V posledních deseti letech zcela
pohasly britské ‰ance, Ïe by mohl vyhrál
domácí miláãek Tim Henman, kter˘ letos
vyklidil své pozice uÏ ve druhém kole
fenomenálnímu Federerovi. AlespoÀ, Ïe
to jeho devatenáctilet˘ nástupce Andy
Murray dotáhl mezi nejlep‰ích ‰estnáct
na uÏ zmínûného Baghdatise, takÏe
legendární trojnásobn˘ vítûz Wimbledonu
(1981, 1983 a 1984) sedmaãtyfiicetilet˘
Ameriãan John McEnroe pfiispûchal s
prohlá‰ením: „Tohoto chlapce teì zaãnu
a dotáhnu ho mezi nejlep‰ích deset tenistÛ
na svûtû!“ TakÏe alespoÀ jikra nadûje pro
budoucnost kdysi uznávané tenisové
velmoci.

 Pfiekoná Federer legendy?
 Pfiítomnost muÏského svûtového tenisu
je v‰ak jednoduchá a nad slunce jasná.
·v˘car Roger Federer se ·panûlem
Rafaelem Nadalem ostatní soupefie válcují
a pfievy‰ují o tfiídu! Nebylo tedy divu, Ïe si
oba vymetli cestu do finále. Nadal v‰ak s
neãekan˘mi komplikacemi ve druhém
kole, kde proti Ameriãanu Kendrickovi,
kter˘ se do hlavní soutûÏe dostal z
kvalifikace, prohrával uÏ 0:2 na sety.
Ov‰em Federer bez ztráty jediného setu.
·v˘car, jehoÏ prvním trenérem byl âech
Adolf Kacovsk˘ z Pardubic a uÏ nûkolik let
je pfiítelkyní rodilá Slovenka Mirka
Vavrincová, sice vyhrál poslední tfii
Wimbledony, figuruje v ãele svûtového
Ïebfiíãku, je vyloÏen˘m trávafiem, ale
pfiesto v tomhle vrcholném duelu v˘razn˘m
favoritem nebyl… Z pfiedchozích sedmi
zápasÛ totiÏ s Nadalem prohrál ‰est a ten
poslední ve finále leto‰ního mezinárodního
mistrovství Francie v PafiíÏi! Teì se v‰ak
karta obrátila a Federer svého soka zdolal
6:0, 7:6, 6:7, 6:3. A potvrdil, Ïe je
korunovan˘m wimbledonsk˘m králem, v

jehoÏ silách je i pfiekonat rekord
sedminásobného ‰ampióna Wimbledonu
(1993 aÏ 1995 a 1997 aÏ 2000) Ameriãana
Peta Samprase. Ov‰em uÏ pfií‰tí rok mÛÏe
dostihnout nezapomenutelnou ‰ÀÛru z
konce sedmdesát˘ch let zázraãného
‰védského mladíãka s dlouh˘mi vlasy
Bjorna Borga, kter˘ nena‰el pfiemoÏitele
pfii Wimbledonech 1976 aÏ 1980!
Mimochodem Borg na Federerovu adresu
zdÛraznil: „Federerovi je teprve
ãtyfiiadvacet a má v‰echny pfiedpoklady,
aby se dostal mezi nejvût‰í legendy
svûtového tenisu v‰ech dob, kter˘mi jsou
Rod Laver, Pete Sampras a také já…“
·v˘carsk˘ robot Federer v‰ak ve sv˘ch
v˘rocích zÛstává stát obûma nohama na
zemi: „Tohle vítûzství nad Nadalem pro
mû bylo mimofiádnû dÛleÏité. Kdybych s
ním prohrál posedmé a vlastnû po‰esté
za sebou, hodnû by to sníÏilo moje
sebevûdomí.“

 Mauresmová pfiekonala nervozitu
 Mezi Ïenami je souãasná v˘konnost
mnohem vyrovnanûj‰í. Na prvenství i pfii
neúãasti ãerné Ameriãanky Sereny
Williamsové mohla pom˘‰let témûfi desítka
hráãek. O nejvût‰í pfiekvapení se ale
postarala zatím mezinárodnû témûfi
neznámá Francouzka Brémondová, kdyÏ
se z kvalifikace probojovala aÏ do
ãtvrtfinále a teprve tam nestaãila na
Belgiãanku Heninovou. Nakonec v‰ak titul
z loÀského roku neobhájila Venus
Williamsová, z pfiedloÀského jej
nezopakovala Ruska ·arapovová,
dokonce se neradovala ani jedna z
Belgiãanek a b˘val˘ch prvních hráãek
svûtového Ïebfiíãku Heninová ãi
Clijstersová. Trofej koneãnû zbyla na
sedmadvacetiletou Franouzku Amelii
Mauresmovou. Momentální Ïenskou
svûtovou jedniãku, která uÏ pát˘m rokem
záfií na tenisovém v˘sluní, ale na
nejcennûj‰í trofej si je‰tû nesáhla. Teì
v‰ak, mimo jiné pfied oãima Ïelezné dámy
a b˘valé ministerské pfiedsedkynû Velké
Británie Margarety Thatcherové v
královské lóÏi, nechala v‰echny emoce
stranou a ve finále porazila Justine
Heninovou 2:6, 6:3, 6:4. A vzápûtí
konstatovala: „UÏ jsem nechtûla sly‰et o
tom, jak mám ‰patné nervy. Dala jsem do
toho v‰echny své zku‰enosti a
nepfiipou‰tûla jsem si ohromn˘ psychick˘
tlak, kter˘ se na mû valil.“

 Nepromûnûn˘ ·tûpánkÛv meãbol
 Na prázdno v‰ak z leto‰ního Wimbledonu
nevy‰el ani ãesk˘ a slovensk˘ tenis. âeské
barvy tentokrát nejvíc podrÏel Radek
·tûpánek, podporovan˘ z hledi‰tû svou
souãasnou pfiítelkyní a pûtinásobnou
vítûzkou grandslamov˘ch turnajÛ
(Wimbledon vyhrála 1997) Martinou
Hingisivou. Zásluhou maximální
bojovnosti, která pfiipomínala vítûze
Wimbledonu z roku 1973 Jana Kode‰e,
otoãil nervy drásající pûtisetové bitvy se
·panûly Ferrerem i Verdascem a ve
ãtvrtfinále líbivou i útoãnou hrou proti
·védu Bjorkmanovi sahal po senzaãním
úspûchu. Ale bohuÏel ve ãtvrtém setu
nepromûnil meãbol a v tomto pfiípadû po
ãtyfiech hodinách a tfiech minutách a prohfie
6:7, 6:4, 7:6, 6:7, 4:6 musel k postupu
pogratulovat soupefii. A také pfiiznal:
„Tenhle zápas jsem si prohrál sám. V
rozhodující chvíli jsem mûl b˘t odváÏnûj‰í.
Ale i tahle prohra mû nesmírnû posílila do
mojí tenisové budoucnosti.“ ·koda jen, Ïe
její souãástí nebudou, jak znovu ·tûpánek
potvrdil, zápasy ãeského reprezentaãního

t˘mu v Davisovû poháru. Ani ten
nejbliÏ‰í, ve kterém se âeská republika
v Nizozemsku od 22. do 24. záfií pokusí
po roãní pfiestávce o návrat do svûtové
skupiny této vysoce prestiÏní soutûÏe.
K ãesk˘m aktivÛm urãitû také patfiily
postupy do osmif inále Tomá‰e
Berdycha (podlehl Federerovi) a Nicoly
Vaidi‰ové. Ov‰em její prohra s âíÀankou
Li, zejména potom, co v PafiíÏi postoupila
aÏ do semifinále, byla pfiece jen trochu
zklamáním… NejÏhavûj‰ím Ïelízkem v
ohni slovenského tenisu byla Daniela
Hantuchová. Svou cestu skonãila v
osmifinále na raketû pozdûj‰í finalistky
Heninové. Jak opakovanû potvrdila,
ráda by se vrátila na pozice, kde byla v
roce 2003, kdy zahfiívala pátou pfiíãku
svûtového Ïebfiíãku. Experti se v‰ak
shodují v tom, Ïe k tomu by krásná
‰tíhlá blond˘nka potfiebovala vzhledem
k poÏadované herní razanci pfiece jen
asi pfiibrat nûjaké kilo na víc… Je‰tû
cennûj‰ím úspûchem v‰ak byl postup
zatím ne osmnáctileté Magdaleny
Rybárikové do finále wimbledonské
dvouhry juniorek. Tam sice v souboji s
Dánkou polského pÛvodu Wozniac-
kiovou uplatnila mnohem pestfiej‰í
úderov˘ rejstfiík, ale nezvládla situaci
psychicky a prohrála 6:3, 1:6, 3:6. Její
perspektiva se v‰ak pro slovensk˘ tenis
zdá b˘t hodnû nadûjná.

 JAROSLAV KIRCHNER, Lond˘n
***

Slovenská fotbalová liga
1. KOLO (14. a 15. júl 2006:  FC Senec-FC
Nitra 0:1,  FK ZTS Dubnica-Inter Bratislava
5:2, Slovan Bratislava-AS Trenãín 2:1,  Banská
Bystrica-M·K Îilina 2:1,  MFK RuÏomberok-
Spartak Trnava 4:0,  MFK Ko‰ice-Artmedia
2:0.
2. KOLO (21. - 23. júl 2006): FC Senec-MFK
Ko‰ice 4:1, FC Nitra-M·K Îilina 0:1, Inter
Bratislava-MFK RuÏomberok 2:1, Spartak
Trnava-Banská Bystrica 2:1, AS Trenãín-FK
ZTS Dubnica 0:1, 23.júl 2006 10:30 Artmedia-
Slovan Bratislava 4:1.
3. KOLO (29. a 30. júl 2006): MFK Ko‰ice-FC
Nitra 0:1, Slovan Bratislava-FC Senec 2:0,
MFK RuÏomberok-AS Trenãín 0:1, Banská
Bystrica-Inter Bratislava 0:0, M·K Îilina-
Spartak Trnava 1:0.

Tabuºka
1. Dubnica 2 2 0 0 6:2 6
2. Îilina 3 2 0 1 3:2 6
3. Nitra 3 2 0 1 2:1 6
4. Slovan 3 2 0 1 5:5 6
5. Bystrica 3 1 1 1 3:3 4
6. Inter 3 1 1 1 4:6 4
7. RuÏomberok 3 1 0 2 5:3 3
8. Artmedia 2 1 0 1 4:3 3
9. Senec 3 1 0 2 4:4 3
10. Trenãín 3 1 0 2 2:3 3
11. Ko‰ice 3 1 0 2 3:5 3
12. Trnava 3 1 0 2 2:6 3

Tenis
45. roãník Tenisového turnaje se bude
konat jako obvykle t˘den pfied “Labor
Day Weekend”, v sobotu 26. a v nedûli
27. srpna 2006 na kryt˘ch dvorcích Tennis
13 Lával. Máme k dispozici 10 kurtÛ po
oba dny. Hraje se o 15 putovních pohárÛ
v kategoriích od Juniors do Seniors,
singles, doubles a mixed doubles (round-
robin style). Finalisté a vítûzové kategorií
obdrÏí poháry a medaile, a v tombole
budou zase ceny darované ‰tûdr˘mi
sponsory, vãetnû letenky Montreal-
Praha, kterou nám darovaly âeské
aerolinie. Hrát mohou v‰ichni - rádi mezi
námi pfiivítáme nové hosty. Informace a
pfiihlá‰ky Standa Skála, tel. a fax (514)
733-0978 (zavolejte, neÏ budete faxovat),
nebo e-mail stan.skala@sympatico.ca.

Standa Skála
***

Rosti Brankovsk˘ je v mezinárodním
Ïebfiíãku ITF v kategorii nad 55 let na 22.
místû. Pfied ním je na 13. místû ve stejném
Ïebfiíãku âech Pavel ·evãík.

***

 Slavia zahájila ligovou
sezónu vítûzstvím

na Bazalech
V dohrávaném utkání zahajovacího kola 1.
fotbalové ligy pfiehrála praÏská Slavia
fotbalisty Baníku Ostrava na jejich hfii‰ti 0:2,
kdyÏ se o její vítûzství ve druhém poloãase
zaslouÏili útoãníci Vlãek a stfiídající Brazilec
Gaúcho. Tedy hráãi, ktefií je‰tû pfied nedávnem
mûli nakroãeno k odchodu z praÏského celku.
Utkání sledovalo 8246 divákÛ.
Ostatní vysledky 1. kola:Sparta-Kladno 0:0
(0:0) - 14805 divákÛ, Jablonec-SIAD Most 2:2
(1:1) 4215, Marila Pfiíbram-Viktoria PlzeÀ 1:1
(0:1) 5206,  Mladá Boleslav Sigma Olomouc
2:1 (0:1) 4420, Tescoma Zlín-Slovácko 1:2
(0:1) 3780, Teplice Brno 0:0 (0:0) 4100,
Dynamo â. Budûjovice-Slovan Liberec 0:2
(0:1) 5088.

***

Liga mistrÛ
1. pfiedkolo - 1. zápasy: Djurgaardens IF
(·véd.) - MFK RuÏomberok 1:0 (0:0), FK
Mladá Boleslav- Valerenga IF (Nór.) 3:1 (3:0),
7. Pecka, 11. a 19. Matûjovsk˘ - 67. Gashi.

UEFA
Spartak Trnava - Karvan Jevlach 0:1 (0:1) -
prv˘ zápas 0:1, postupuje Karvan Jevlach

***


