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Italské prázdniny
MÛj str˘c Oto (s jedním t uprostﬁed) pracoval v Chemapolu. Na tom by nebylo nic
divného, ale jednou mu tam kdosi donesl dva italské singly. Kde skonãily nevím.
Pamatuji se jen, Ïe na jednom byla písniãka Dove sei tu, coÏ bylo asi moje první
setkání s ital‰tinou. Druhá strana byla v nûjaké mizerné angliãtinû a uÏ se
nepamatuji ani jak se to jmenovalo. Byly to zﬁejmû kvalitní desky, protoÏe se
soustruÏily na supraphonovém ãtyﬁrychlostním gramofonu od rána do veãera.
I dal‰í setkání s ital‰tinou bylo pﬁes Chemapol. To ital‰tí dûlníci stavûli moderní
budovu tohoto podniku u nás ve Vr‰ovicích. Jednou v sobotu nastoupily na hﬁi‰ti
vr‰ovické Lokomotivy proti sobû dva t˘my. Italové mûli krásné dresy, které jim
zﬁejmû koupil podnik. S fotbalem to bylo ponûkud slab‰í. KdyÏ na zaãátku utkání
pronikl jeden z ItalÛ pﬁed branku a pokusil se vystﬁelit, míã pﬁeletûl asi v
jedenáctimetrové v˘‰ce plot a skonãil v nedalekém Botiãi. Jeho spoluhráãi k tomu
lamentovali a oz˘valy se nezapomenutelné v˘kﬁiky: „Kretíno, kretíno!“ Z ãehoÏ jsem
usoudil, Ïe i ItalÛm se dá rozumût.
O nejkrásnûj‰í uãitelce na prÛmyslovce, která vypadala jako Brigitte Bardotová,
kterou jsme jako Ïáci v‰ichni milovali, se tvrdilo, Ïe umí italsky. Jednou jsem se jí
zeptal, co to znamená Dove sei tu a ona mi to hbitû pﬁeloÏilo nûco jako Kde jsi.
Pﬁes v‰echny tyto pokusy byla pro mne Itálie nedostupná. AÏ v roce 1969 bûhem
krátké doby, kdy bylo trochu svobody, jsem získal italské tranzitní vízum. Myslel
jsem, Ïe mám vyhráno. Omyl - na francouzském vízu byla malá poznámka, Ïe
opustím Francii na mostû ve ·trasburku nebo na leti‰ti v PaﬁíÏi. Tohoto malého
nedopatﬁení ve svém pase jsem nev‰iml. Asi sto kilometrÛ pﬁed italsko-francouzsk˘mi
hranicemi mne vzali dva Nûmci. Po chvíli jízdy mnû oznámili, Ïe nemají peníze na
benzin, jestli bych jim pÛjãil nûjaké ty franky, Ïe mi dají v Itálii liry. Tak jsem jim pÛjãil
v‰echny peníze. Dojeli jsme na italské hranice a francouzsk˘ celník si v‰iml té
poznámeãky na francouzském vízu. Zvedl ukazováãek u pravé ruky a pomalu zleva
doprava, na znamení nesouhlasu s moji dal‰í cestou s ním zak˘val. Musel jsem
vyndat svÛj batoh z telecí kÛÏe, kter˘ byl je‰tû koﬁistí z druhé svûtové války a
vystoupit z auta, zatímco moji nûmeãtí dobrodinci pokraãovali dál. Rozhodl jsem se,
Ïe svÛj sen po Itálii nevzdám. Pﬁi svitu mûsíce jsem se pustil do hor a pﬁes dva
prÛsmyky, které byly vykácené, jsem pﬁe‰el jako pa‰erák dobytka hranice. Se‰el
jsem k silnici a brzy jsem dorazil do Turínu. JenÏe, jak praví staré ãeské pﬁísloví: Bez
penûz do hospody nelez, v tomto pﬁípadû Bez penûz do Turína nelez a já mûl hlad
a moje francouzské franky nûkde propíjeli západonûmeãtí studenti. Místo na ¤ím
jsem zamíﬁil do Milana, ale ani tam se moje ekonomická situace nelep‰ila. Musel
jsem zkrátka na sever. NejbliÏ‰í pomoc byla aÏ v Bernu, kde jsem mûl známé. JenÏe
rok 1969 nebyl rok 1968. Náv‰tûvníci z âeskoslovenska jiÏ nebyli vítaní a kdyÏ jsem
pﬁijel na italsko-‰v˘carské hranice, tak jim bylo divné, Ïe nemám vstupní italské
razítko. Nakonec jsem to nûjak ukecal a tím skonãil mÛj sen po ¤ímû.
Zrestaurovaný Michelangelův Kristus se vrátil do Florencie

Pohled na Benátky z Dřevěného mostu

KdyÏ jsem pﬁijel domÛ do Prahy, tak právník, kter˘ tehdy je‰tû nebyl prezidentem,
zavﬁel hranice a bylo po vtákách. O pár let pozdûji se stal prezidentem a mnû
oznámili, Ïe jsem se zdrÏoval v âeskoslovensku pouze doãasnû a tak jsem se
octnul za moﬁem. Od té doby jsem vidûl nejvíc ItalÛ, kdyÏ Itálie porazila Nûmecko
3:1 ve finále MS ve ·panûlsku. To bylo na kﬁiÏovatce St. Clair a Dufferin.
Na dal‰í pokus o vstup do zemû filmov˘ch velikánÛ Pasoliniho a Felliniho jsem
ãekal dal‰ích sedm rokÛ. Po náv‰tûvû Maìarska, jsme byli ponûkud spoleãensky
unaveni a zastavili jsme se u na‰eho pﬁítele Franti‰ka ve Vídni. Chtûli jsme poãkat
den ve Vídni, ale on nedal jinak a Ïe vypÛjãí auto z pÛjãovny a Ïe to vememe
‰turmem na jih.
UÏ v pût ráno nás budil, v sedm za‰el do pÛjãovny a o dvacet minut pozdûji jiÏ byl
zpátky s ãerven˘m automobilem. Nasedli jsme, on zaﬁadil jedniãku, dvojku… Za
chvíli tam mûl sto ãtyﬁicet. V té euforii pﬁehlédl, Ïe auto pﬁed ním brzdí a kdyÏ zaãal
brzdit, tak jiÏ bylo pozdû. Pﬁedek byl ponûkud roz‰melcovan˘. To ho neodradilo.
Pravil na adresu pÛjãovny: „Teì si to vemou a pﬁivezou nám nov˘.“ Nepﬁivezli.
Putovali jsme zpátky do Vídnû pû‰ky a protoÏe to nebylo daleko, tak mûstskou
dopravou. V kleci jsme vezli amerického kocoura se jménem Cleveland. Dal‰í cesta
na jih zemû se konala vlakem. Pﬁesto Franti‰ek nedal jinak neÏ, Ïe musíme nav‰tívit
Itálii. Místní lokálkou jsme pﬁejeli hranice a spatﬁili jsme nûco jako italské PotÛãky.
Vesnici, kde bylo spousta stánkÛ a v nich prodávali jen koÏené bundy. Tolik
italsk˘ch koÏen˘ch bund jsem v Ïivotû nevidûl a tak skonãila moje druhá cesta do
Itálie.
Pokračování na str. 4
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na kanadském trhu.
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âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church);
BohosluÏby v kostele na 200 Annette St. se
jiÏ nekonají. Program budoucích bohosluÏeb
bude oznámen. Rev. Ján Banko. Tel.: 289/
242-0635.
Internet: http://www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661.
Duchovní správce: Rev.Margaret Hassler,
Pastor, 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: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. 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. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, 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: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. 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.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
16. ﬁíjna 2010 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 16. ﬁíjna 2010 v 17:00
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
17. ﬁíjna 2010 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
3. ﬁíjna 2010 v 17 hod. Jan Mí‰ek, tel. 905563-8547

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 169)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

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

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Porady a ovûﬁování dokladÛ po pﬁedchozím zavolání
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

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

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, sobota: 10:00-13:00.

Tel.: 416-439-0792
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 Canada Periodical Fund (CPF) for our
publishing activities.

Kalendáﬁ
16.10. (so) 17:00
V˘chodná Slovak Dancer
na Bankete KSL
6 Broadway, Welland
***
17.10. (ne) 15:00
Kanadsk˘ Slavík
Dûtská pûvecká soutûÏ
The Assembly Hall Community Centre
1 Colonel Samuel Smith Park Dr.
***
23.10. (so) 20:00
EUROPA
CD release party
Jirí Grosman
Rhino Club,
1249 Queen St. W. - Toronto
***
24.10. (ne) 12:30, 14:00
Spolecn˘ obûda a oslava vzniku
âeskoslovenska
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
26. 10. (út) 19:00
Uvedení knihy Anny Votické
"Knocking on Every Door"
5040 Yonge Street, Toronto
(North York Blvd entrance)
***
28. 10. (ãt) 12:00
Vztyãení ãeské vlajky
Legislative Assembly of Ontario
Grounds, Queens Park, Toronto
***
28.10. (ãt) 19:30
Toronto Sinfonietta
Jan ¤ezníãek - viola
Eduard Spáãil - klavír
Oslavy vzniku âeskoslovenska
Walter Hall-Edward Johnson Bldg.
University of Toronto
80 Queen’s Park
***
30.10. (so) 19:00
Band Ulica
Halloween Bash
505 Queensway West, Mississauga
***
30.10. (so) 19:30
A Celebration of Voices
Restaurace Praha, Masaryktown
***
6.11. (so) 14:00
7.11. (ne) 14:00 a 18:00
Ve státním zájmu
Nové divadlo
Mysteriously Yours… Mystery Bistro
2026 Yonge St., Toronto
***
6.11. (so) 17:00
Kaãacie hody- J.K Productions
Restauracia Cherry Hill 680 Silver
Creek BLVD
***
14.11. (ne) 12:00
Tradiãní vánoãní bazar
Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václava
***

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

5,74 CDN $
17,41 Kã
1,41 CDN $
0,71 EURO
1,01 CDN $
0,99 US $

Universal Currency Converter - 9. 10. 2010

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 8. 10. 2010

17,32 Kã
24,54 Kã
17,60 Kã
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Czech &Slovak Institutions

Slovak House
Slovak Infocentre

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

8 Clarence Square,
Toronto
Otvoreno: Streda 15:0017:00
Tel.: 416/689-9889
E-mail:
info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org

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

âesk˘ konzulát v 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

Rozvrh cviãení
Sokola Toronto pro
sezónu 2010/2011

Honorary consulate
of the Czech Republic

Dûti (vûk 5-15 let)
Sobota: 15:45-18:00
Cviãení v tûlocviãnû, venku: atletika
v létû, lyÏování v zimû.
Sobota: 16:00-17:00
Cviãení rodiãÛ s dûtmi.
Oba programy jsou v
Steels West Gymnastic Club
601 Magnetic Drive, Unit 21
York (Dufferin Street & Steels
Avenue West)
***
Îeny (od 16 let)
Stﬁeda: 20:00-22:00
Gymnastika, aerobics, cviãení
***
MuÏi (od 16 let)
Stﬁeda: 20:00-22:00
Posilování na strojích, cviãení,
sálové sporty
***
Volejbal (od 16 let)
Pondûlí: 19:30-22:00
K dispozici jsou dvû tûlocviãny v
George Harvey Institute
1700 Keele Street
(Keele Street & Eglinton Avenue
West)
***
Sezóna zaãíná pro dûti 18. záﬁí, pro
dospûlé 20. záﬁí 2010.

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.

Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

e-mail:
Tatratravel@hotmail.com
Vám ponúka
cestovanie
do celého sveta
Spolahlivo vybavíme!
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Torontská odboãka âSSK
poﬁádá oslavy

92. v˘roãí vzniku âeskoslovenska
v nedûli 24. ﬁíjna 2010
Spoleãn˘ obûd je v 12:30
Program zaãíná ve 14:00
Oslavy se konají v Hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto, Ontario

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
11. 10. 2010 ve 14:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
28. 10. 2010
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âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE

Mezitím padla Ïelezná opona a my jsme zaãali jezdit do
starého domova a tam cesta pﬁes Itálii nevedla.
AÏ v roce 1996 se Slavia prokousala aÏ do ãtvrtfinále Poháru
UEFA a narazila na slavn˘ AS ¤ím. Z Prahy vyrazilo nûkolik
autobusÛ. A tak se mi podaﬁilo vyrazit do vûãného mûsta.
Zájezd sliboval jeden den v ¤ímû. JenÏe neukáznûní fanou‰ci

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005
Pruhovaní gondoláni jsou symbolem Benátek

Integrated Medicine Clinic
Some of the medical services
we provide
Registered Massage Therapy
Craniosacral Therapy
Lymphatic Drainage (CDT)
Lymphoma Treatment
Hot Stone Massage
Low Level Intensity Laser
Naturopathic Medicine
Acupuncture
Chiropractic Treatments
Relationship Issues and Psychoterapy

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby
2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)
Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.ca
Translations

v Rakousku zpÛsobili v˘trÏnost a rakouská policie autobus na
nûjakou dobu zadrÏela. KdyÏ se objevil opût na silnici a pﬁejel
hranice, byl takov˘ provoz, Ïe do ¤íma se místo ráno dorazilo
odpoledne, coÏ staãilo pouze na náv‰tûvu chrámu svatého
Petra. Utkání skonãilo dobﬁe, ale z náv‰tûvy toho moc nezbylo.
Bilance: Tﬁikrát v Itálii v celkovém poãtu hodin asi 24.
V poﬁadí ãtvrt˘ pokus se mûl uskuteãnit o rok pozdûji, kdy
Maria uãila na jaﬁe ve Florencii. Tûsnû pﬁed odjezdem, pﬁed
velikonocemi roku 1997 napadl v Torontu sníh a kdosi nemûl
lep‰í nápad neÏ ho naházet do pruhu, kter˘ je urãen pro
cyklisty a tak jsem si cestou do kina zlomil nohu. Nutno ﬁíci, Ïe
jsem si nenechal ujít film, ale cesta do Florencie se nekonala.
Ale o rok pozdûji se mi podaﬁilo do mûsta Michelangelova
Davida proniknout. Nebylo to v‰ak tak jednoduché a dorazil
jsem tam bez zavazadel, která leÏela t˘den na leti‰ti v ¤ímû.
Pﬁi páté cestû v roce 2003 mi pro zmûnu bankomat hned po
pﬁíjezdu seÏral kreditní kartu a v Palermu mnû ukradli foÈák
Letos to byl tedy mÛj ‰est˘ pokus a musím ﬁíci, Ïe témûﬁ bez
problémÛ. I kdyÏ i tentokráte se nûjaká ta chybiãka vloudila.
Moje Ïena, která se cel˘ srpen svûdomitû pﬁipravovala na
cestu do Itálie a zji‰Èovala, nezjistitelné - kolik ji bankomat vydá
najednou penûz. Rozporuplné odpovûdi pﬁicházely, protoÏe
kaÏd˘ automat vydá jinou sumu. A moje Ïena v okamÏiku
odchodu z domu na leti‰tû zjistila, Ïe tuto kreditní ãi debitní
kartu nemá. Nastalo zoufalé hledání obracení ‰uplat, aÏ v
jednom z nich byla nerozlepená obálka. To uÏ jsme mûli asi
dvacetiminutové zpoÏdûní. JenÏe to zároveÀ znamenalo, Ïe
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karta není aktivována. Museli jsme tedy do bankomatu, kter˘
je opaãn˘m smûrem neÏ leti‰tû. Tam byla pochopitelnû fronta
a pﬁed bankou se kolem páté hodiny nesmí stát. Vybûhl jsem
tedy k bankomatu, po chvíli ãekání se mi podaﬁilo proniknout
k pﬁístroji a ten kupodivu fungoval. Jak jiÏ jsem ﬁekl byla
odpolední ‰piãka a Dupont, kter˘ byl donedávna prÛjezdn˘,
prÛjezdn˘ nebyl, protoÏe tam udûlali pruh pro cyklisty. KaÏdá
hÛl má v‰ak dva konce. Dupont moc prÛjezdn˘ nebyl, ale kdyÏ
jsme se dostali na Dundas West, karta se obrátila. Ulice byla
najednou prázdná. Na leti‰tû jsme dorazili nikoliv jako poslední,
ale na ãestném pﬁedposledním místû. První polovinu jsme
tedy zvládli. Mariin odjezd se podaﬁil.
Pouãen, Ïe musím vyrazit vãas, jsem se pokusil s Air France
pﬁeskoãit velikou louÏi o mûsíc pozdûji.
Nejhor‰í jsou brouci pﬁi cestû do metra. Aãkoliv ãlovûk v‰e
zkontroluje, neustále má pocit, Ïe na nûco zapomnûl. Silou
vÛle se musí drát dopﬁedu. Nesmí se vracet. KdyÏ jsem dorazil
do metra, tak neustále tam nûco nesrozumitelnû mumlali.
Pozdûji jsem se dovûdûl, Ïe v podzemní dráze vypukl poÏár a
tak metro stálo asi deset minut pﬁed Kiplingem. To bylo malé
zdrÏení. To moje známá, která ve stejnou dobu letûla do
Lond˘na, pouÏila stejného nestabilního dopravního prostﬁedku
a v metru uvízla. Nakonec se jí podaﬁilo vybûhnout na ulici, ale
jak známo pﬁi takové kalamitû zavadí‰ o taxik jako pﬁi de‰ti o
dûti, které ãistí u auta pﬁední okna. Tûch je plno jen kdyÏ je
hezké poãasí. Nakonec mû odbavili a ãekal jsem vysílen na
svoje letadlo.
SmÛla je v tom, Ïe vût‰ina letadel letí okolo sedmé veãer, coÏ
znamená, Ïe kdyÏ ãlovûk koneãnû usne, tak ho probudí na
snídani. Tak jsem se snaÏil radûji neusnout, ale pak kdyÏ jsem
doletûl do PaﬁíÏe, tak se mi na leti‰ti Karlíãka de Gaula chtûlo
pûknû spinkat. V ten okamÏik jsem se podíval na svoji palubní
letenku a s hrÛzou jsem zjistil, Ïe moje letadlo letí aÏ o dvû
hodiny pozdûji a moje Ïena mû má ãekat u prvého letadla z
PaﬁíÏe do Florencie. Místo letadla do Florencie jsem zaãal
shánût telefonní budku. Tu jsem pomûrnû rychle na‰el.
PﬁestoÏe tam byla znaãka VISA. Moji kreditní kartu to nechtûlo.
JelikoÏ jsem mûl nejmen‰í bankovku padesátidolarovku, tak
jsem namíﬁil k bance, ale tam byla disciplinovaná fronta. Chtûl
jsem jít ke zmínûnému bankomatu, ale uvûdomil jsem si, Ïe by
mi to dalo zase papírovou bankovku. Chvíli jsem váhal, jestli

Florentská podloubí

mám stát frontu anebo vybrat bankovku a tu rozmûnit. Zvítûzila
první varianta a pak jsem oãekával nûco jako pﬁíbûh o magickém
oku, kter˘ se vyprávûl v dobû mého dûtství.
Pﬁíbûh je to prost˘: V Americe na nádraÏí je magické oko.
Pﬁijde k nûmu Newyorãan a vhodí tam minci. Magické oko se
rozsvítí zamrká a vypadne lísteãek: Jste z New Yorku, jedete
do Denveru, do odjezdu vlaku vám chybí 26 minut. Za tu dobu
si mÛÏete dát dvû whisky. Pak tam pﬁijde indián a vhodí tam
minci. Magické oko se rozsvítí zamrká, vypadne lísteãek: Jste
indián z kmene Delaware, jedete do Colorada do odjezdu
vlaku vám chybí 43 minut, za tu dobu si mÛÏete dát tﬁi velké
koÀaky. Newyorãan chvíli pﬁem˘‰lí a pak si ﬁekne, Ïe by to
magické oko mohl oklamat. PÛjãí si od indiana péra a vhodí
tam minci a vypadne lísteãek: Jste z New Yorku, jedete do
Denveru a zatímco tady blbnete s tûmi péry ujel vám vlak.
Ne, nestalo se tak, zatímco jsem blbnul s telefonem, neuletûlo
mi letadlo, ale dovolal jsem se do Florencie a jednou vûtou
jsem vychrlil potﬁebnou informaci. Toto poãínání bylo správné,
protoÏe telefon seÏral v‰echny peníze a uÏ jsem nesly‰el
odpovûì své Ïeny, ale ãekala u správného letadla. I zavazadlo
dorazilo tentokrát v poﬁádku.
Hned po pﬁíletu jsem pochopil, Ïe hlavní zloãin na tomto
národu spáchaly telefonní a televizní mafie. Jakmile vysvitne
slunko, vylezou nezamûstnané Italky na své balkóny a
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Ponte Vecchio ve Florencii

nepﬁetrÏitû celé hodiny Ïvaní. Vût‰inou zaãnou vûtou, kterou znám z dûtství: „Dove
sei tu?“ Ke v‰emu ‰tûbetají italsky a pﬁed tím není úniku. Jakmile jedna padne
únavou, okamÏitû zaãne dal‰í. Takto si pﬁedávají ‰tafetu aÏ do západu slunka. Po
západu slunce se rozsvítí svûtla televizních obrazovek a v‰ichni ãumí na
Berlusconniho stupidní show a mezitím turisti pozorují velikány italsk˘ch dûjin,
procházejí se po Ponte Vecchio. Sledují sochy Michelagela, obrazy Botichelliho,
v˘stavu, která nese hrdû jméno Caravaggia, aãkoliv je tam kromû jeho legendární
medúzy pouze jeden jeho obraz. Pﬁesto je to skvûl˘ záÏitek, b˘t po dvanácti letech
opût v tomto mûstû. Co víc si ãlovûk mÛÏe pﬁát?
A pﬁesto cesta Alenky v ﬁí‰i divÛ pokraãovala, kdyÏ jsme v sobotu ráno vyrazili do
Benátek. JestliÏe spojení mezi tûmito dvûma mûsty trvalo do nedávna ãtyﬁi hodiny,
dnes to italské Pendolino udûlá za necelé dvû. Pravda místa je tam jako v Airbusu
321 a po pﬁíjezdu do Benátek si v‰ichni fotografují star˘ luxusní Orient expres
jedoucí z Lond˘na do Istanbulu. Je to mûsto, jak zpívala Hana Hegerová, kde auta
nejezdí. Skuteãnû v cel˘ch Benátkách jsme vidûli auto pouze jedno a to na nûjaké
pﬁiblblé v˘stavû moderního umûní. Tam stál nûjak˘ vrak. Za to jako mûstská
doprava slouÏí motorové ãluny, které mají ãísla jako tramvaje. Tûch linek je tam asi
osm, ale mají svérázná ãísla jako 1, 2, 5, 43, 47 ãi 52. Nejlep‰í je koupit si
tramvajenku, pﬁesnûji ﬁeãeno lodûnku. Jen tak se vÏdy dostanete z jednoho bﬁehu
na druh˘ a uÏ mÛÏete v Akademii obdivovat Tiziana, u kterého se uãil El Greco, jak
jsme to vloni vidûli na filmovém festivalu EU v Torontu. A v‰ude je krásné ticho.
Dokonce i vûãnû telefonující Italky nûkam zmizely. A kdyÏ vás hodnû bolí noÏiãky,
jak by ﬁekl pro zmûnu Karel âapek, tak mÛÏete zajít na dvû deci bílého a postát u
pultu, protoÏe za posezení se v‰ude platí peníze extra. Objevili jsme jednu vinotéku,
kde mûli kromû dobrého levného vína i za jedno euro na‰e ãeské jednohubky. Byly
to v‰ak velké jednohubky, skoro dvojhubky nebo snad malé chlebíãky a to nám
naprosto staãilo, abychom se posilnili a míﬁili za star˘m ãi nov˘m umûním. Zatímco
to staré umûní je v Benátkách jedineãné. To nové je v‰ude nûjak stejné.
Platí zde nûco jako o vínû. âím star‰í tím lep‰í a kdyÏ jsme vyrazili do Toricela, tak
jsme vidûli to nejstar‰í, byzantské a tak jsme se dovûdûli od historika umûní Petra
Porcala, Ïe mûlká voda chránila tuto osadu, ãi mûsteãko a Ïe jen nûkolik lidí znalo
cestu, jak se pﬁes mûlkou vodu dostat s velkou lodí a to byly váÏené osobnosti.
Loìka zpátky jede kolem benátského hﬁbitova, kde si koupil za Ïiva hrob Stravinskij
a vÏdycky si tam chodil lehnout a pﬁem˘‰lel o vûãnosti. Jednou si tam ‰el takhle
odpoãnout a zjistil, Ïe v jeho hrobû leÏí ﬁecká princezna. Tak ‰el za vedením hﬁbitova
a oni zjistili, Ïe mu hrob skuteãnû patﬁí. Tak mu dali hrob vedle a on chodil odpoãívat
vedle.
Pﬁed svat˘m Markem, kter˘ je patronem mûsta, byla pûkná fronta a tak pﬁi ãekání
jsme pozorovali, kdo nejvíce pﬁedbíhá a zvítûzili Francouzi, zatímco Nûmci se
nak˘blovali pﬁed zlat˘m obraz v chrámu a stáli tam a prÛvodkynû jim nûco nûmecky
vypravovala a kdyÏ jsme odcházeli. prÛvodkynû stále nûmecky mluvila. Za‰li jsme
nahoru a tam se zase v‰ichni na balkonû fotografovali. Tak jsme se taky
vyfotografovali.
A pak jsem odjel rychlolodí za 13 eur na leti‰tû a pohádky byl konec.
Ale‰ Bﬁezina, Florencie, Benátky, Praha
Foto: M. Gabánková, Florencie, A. Bﬁezina, Benátky
***

A ještě jeden pohled na Benátky

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r, ﬁízek!
V nedûli, v pondûlí a ve stﬁedu mÛÏete mít populární kﬁidélka!

Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv
Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pﬁímé fotbalové
i hokejové pﬁenosy!
Na va‰i náv‰tûvu

na 781 Annette St. (kﬁiÏovatka Jane St.) v Torontu
se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!
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¤ímské kostely
V ¤ímû je 600 kostelÛ, nepoãítali jsme to, ale
ﬁímsk˘ prÛvodce to oznamuje. Asi bych se o
ﬁímsk˘ch kostelech, chrámech, kaplích a
bazilikách ani v ãe‰tinû nezmiÀoval, protoÏe
náboÏenství je téma âechÛm veskrze nemilé,
spí‰e k posmûchu neÏ k zamy‰lení ãi zaujetí.
Lidovky dnes otiskly zpráviãku pod titulkem
Vûﬁících ub˘vá, duchovních pﬁib˘vá. Stát musí
platit církvím víc a víc. V krátké zprávû se
pí‰e: âesko vyplácí mzdy stále vût‰ímu poãtu
církevních hodnostáﬁÛ, pﬁestoÏe vûﬁících lidí
podle dlouhodob˘ch trendÛ v zemí ub˘vá.
Jen v loÀském roce musel stát oproti roku
2008 pﬁidat na platy duchovních 31 milionÛ
korun, a coÏ v bezboÏném ãtenáﬁi vyvolá
zajistû pohor‰ení.
Leã neukvapujme se a doãtûme zpráviãku
aÏ do konce: Ve srovnání s rokem 2000 pak
vzrostly v˘daje na církve dvojnásobnû. A
právû nejvíc penûz stojí platy knûÏí. Tûch za
posledních deset let pﬁibylo víc neÏ dvanáct
stovek, celkem nyní stát eviduje 4754
duchovních. Platy církevních hodnostáﬁÛ a
duchovních se pro pﬁí‰tí rok sniÏují o deset
procent jako u v‰ech lidí placen˘ch státem,
ﬁekl LN ministr kultury Jiﬁí Besser.
Jak by mûl systém financování církví vypadat
v pﬁí‰tích letech, ale zatím nikdo neví. Politici
se nejdﬁíve musí dohodnout, jak vrátit církvím
majetek zabaven˘ komunisty.
Zpráviãka oznamuje vcelku polopaticky, Ïe
komunistická blbovláda v harmonii s uãením
marxismu-leninismu hned po uchopení moci
po únoru 1948 znárodnila církevní majetek a
pﬁevzala duchovní pod svou patronaci,
rozumûj diktaturu, formou státního platu. Za
40 let komunistického ﬁízení zemû se podaﬁilo
vymlátit náboÏenství z národa a ti nejvûrnûj‰í
jezdili do kremelského mauzolea se poklonit
památce vycpaného svatoﬁeãeného zloducha
Lenina. Logicky a zákonitû se za 20 let
svobody církev od státu neosvobodila a dále
skomírá...
KdyÏ jsem kamarádovi Jaroslavovi ﬁekl, Ïe
kanadsk˘ vûﬁící dává své církví asi 2-10%
svého pﬁíjmÛ, Jaroslav se upﬁímnû zhrozil, a
já ﬁekl, Ïe kaÏdá sranda, i ta duchovní, cosi
stojí.
Bûhem toho nádherného mûsíce v ¤ímû
jsme nav‰tívili asi tak 20 kostelÛ, hlavnû ty,
které architektonicky patﬁí mezi chrámy
ranného kﬁesÈanství postavené v prvním
tisíciletí, tedy brzy po Konstantinovû legalizaci
kﬁesÈanství v ﬁímské ﬁí‰i (313 n.l.) aÏ do roku
1000.
Eva má intenzívní zálibu v tûchto rann˘ch
kostelech, postaven˘ch v tzv. románském
stylu, protoÏe ranní stavitele stavûli své
chrámy na základech antick˘ch a pohansk˘ch
chrámÛ a s vyuÏitím materiálÛ z antick˘ch

staveb. Eva tvrdí, Ïe kﬁesÈanství tak vlastnû
zachránilo antiku pro budoucnost. Slavn˘
Pantheon se uchoval do 21. století, tedy 1880
let jen díky péãi církve. Hadriánova hrobka na
právem bﬁehu Tiberu je zachována pod
jménem Andûlsky hrad. Byl doãasnû sídlem
papeÏe neÏ se Vatikán stal tím, ãím je dnes.
Ale ty ranné kﬁesÈanské baziliky, ne tak
masivní a opulentní jako je chrám svatého
Petra, nás velice dojímají a kaÏd˘ náv‰tûvník
¤íma by mûl nav‰tívit svatou Sabinu na
pahorku Aventino, architektonicky ãistou a
svûtlou ...
V sousedství na‰eho bytu v Trastevere byly
tﬁi ranné baziliky, Santa Maria in Trastevere,
Santa Cecilia a San Crisogono a já chodil
nav‰tûvovat chrám svatého Crisogona skoro
kaÏdé ráno.
Nemíním sdûlovat své pocity k vy‰‰í autoritû,
protoÏe to povaÏuji za téma zhola privátní, ale
bez váhání tvrdím, Ïe kanadské man˘ry a
sm˘‰lení je ãestné a morální a motivováno
vírou ve vy‰‰í autoritu (85% KanaìanÛ je
vûﬁících). A projevy ãeské neutû‰enosti ve
vûci morálky a veﬁejného bídáctví si vysvûtluji
právû tím mnohem niÏ‰ím podílem vûﬁících.
Jednodu‰e ﬁeãeno, podstatnû více âechÛ
nevûﬁí na nebeské spasení ní pekelné trápení
- a v tomto duchu, lépe ﬁeãené neduchu, se
chovají na ulici i v Parlamentû.
Ale radûji se vrátím k tûm 600 kostelÛ v
¤ímû, i kdyÏ známé jen desetinu z nich: ty
rozmanité kostely dávají ¤ímu jakousi
vzne‰enost a unaven˘ poutník mÛÏe vejít a
sednout do lavice a chvíli setrvat v mudrování
jak˘ to je zázrak, kdyÏ nûjaká ideologie trvá
pár tisíc let a furt je utû‰ující.
A jak˘ to kontrast k ideologiím, které si
pﬁivlastÀovaly nárok na vûãnû ãasy a zdechly
na úbytû a z jejich sekretariátu jsou dnes
tristní trosky namy‰lené slávy.
Do baziliky svatého Chrisogona chodí vûﬁící
uÏ ‰estnáct set let a tam jsme chodili posedût;
a jsem pﬁesvûdãen, Ïe ten kostel existuje bez
státního pﬁíspûvku ãi státem placeného knûze.
RosÈa Firla
***

Zastav se na chvíli a ãti!

KdyÏ jsem vãera vystupoval z vlaku, pﬁede
mnou ‰la pomal˘m tempem stará Ïena.
Pospíchal jsem a nevûdûl, jak ji pﬁedbûhnout.
Nepﬁíãetnû mû vytáãela. Vtom jsem se zarazil
a ﬁíkám si, kam vlastnû pospíchám? Ozvaly
se ve mnû v˘ãitky svûdomí, Ïe jsem se v
duchu zlobil na Ïenu, která mûla dost ãasu a
navíc za svoji pomalost nemohla. Cel˘ Ïivot
pracovala a moÏná si i hodnû vytrpûla. A
moÏná i v‰echno trpûlivû nesla. A já jsem
takov˘ netrpûliv˘ a malichern˘. A to v‰echno
jen proto, abych byl o 10 minut dﬁív doma. Ty
minuty i tak promrhám na internetu nebo u
televize.

V poledne
ve ãtvrtek 28. 10. 2010
dojde

ke vztyãení ãeské (ãeskoslovenské) vlajky
pﬁed Legislative Assembly of Ontario Grounds
Queens Park, Toronto
Jan Waldauf: SOKOL - malé dûjiny velké my‰lenky
1. díl (od zaloÏení Sokola do roku 1952),
vázaná kniha, 380 stran, pﬁes 300 fotografií - ISBN 978-80-85948-67-7
Cena: $25.00 (+ po‰tovné a balné)
2. díl (âs. sokolstvo v zahraniãí 1952-1975)
vázaná kniha, 654 stran, pﬁes 200 fotografií - ISBN 978-80-85948-72-1
Cena: $ 30.00 (+ po‰tovné a balné)
3. díl (âs. sokolstvo v zahraniãí 1976-1995)
vázaná kniha, 790 stran, pﬁes 300 fotografií - SBN 978-80-84958-73-8
Cena: $ 30.00 (+ po‰tovné a balné)
Cena pﬁi zakoupení 2. a 3. dílu najednou $ 45.00 (+ po‰tovné a balné)
Objednávky v Kanadû a ve Spojen˘ch státech
vyﬁizuje kniÏní zásilková sluÏba:

âS KNIHA, 960A Duhamel, Pincourt, QC J7V 4H1
tel. (514) 425-0742, e-mail: cskniha@sympatico.ca
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Alibisticky to shodím na dobu, ve které
Ïijeme. V‰ichni jsme hroznû uspûchaní. A
veãer zjistíme, Ïe jsme toho zase moc nestihli.
Frustrovaní zalehneme a usneme spánkem
spravedliv˘ch. Pﬁes SMS si vyznáváme lásku,
komunikujeme pﬁes chat a do oãí si nemáme
co ﬁíct. Trápí nás úãty, kariéra.
Ve schránkách se nám hromadí maily,
protoÏe nemáme ãas odepsat. Na polici se
nám hromadí knihy, neboÈ nemáme ãas ãíst,
nevíme, jak voní pﬁíroda, protoÏe nemáme
ãas k ní pﬁivonût! Do kdy to ale vydrÏíme?
âím víc toho chceme stihnout, tím ménû toho
stihneme.
Vûnujeme mnoho ãasu vûcem, které si to
nezaslouÏí. Neumíme se zastavit a uvûdomit
si hodnotu vûcí. Nafotíme spoustu fotografií,
ale uÏ si je ani neprohlédneme. Vypálíme je
na CD a tím to konãí. Poãítaãe máme plné
hudby, na kterou nemáme ãas, máme
mnoÏství televizních kanálÛ, které ani
nestaãíme v‰echny sledovat. Místo zábavy
stres!
Stále kontrolujeme mobil, jestli nám nûkdo
nevolal, pﬁestáváme si váÏit krásn˘ch vûcí,
kvÛli kter˘m se vyplatí Ïít.
MÛj dûda má 87 rokÛ. V Ïivotû nebyl v
zahraniãí, nemá mobil, poslouchá jednu stanici
na svém starém rádiu. A pﬁitom si myslí, jak˘
krásn˘ Ïivot proÏil. S úsmûvem vzpomíná,
tû‰í se z pûkného dne, z vÛnû dﬁeva, ze sv˘ch
vnouãat. Îil tûÏk˘ Ïivot, ale váÏí si ho!
To my dnes neznáme. A tak máme infarkty,
rakovinu, deprese. A moÏná by staãilo jen
zpomalit! Tvrzení, Ïe se to nedá, neobstojí.
Zamysleme se, kolik ãasu vûnujeme
nepodstatn˘m vûcem. Zkusme vypnout
mobily a poãítaãe a porozprávût si.
Snad jsem si uvûdomil svÛj rychl˘ Ïivot
vãas, abych zpomalil. Kamarád má chalupu v
malé osadû obklopené horami, není tam
signál, Ïádná televize, obchod otevﬁen˘ jen v
úter˘ a ve ãtvrtek a jedna hospoda 5x5m. Asi
tam zabûhnu, abych zpomalil a nezlobil se na
staré lidi, kteﬁí si váÏí zbytku Ïivota a zbyteãnû
nespûchají za smrtí, tak jako mnozí z nás!
Pûkn˘ den…a zpomalte…Ïijete jen
jednou…a velmi krátce!

***
âe‰tina…
“âe‰tina není jazyk, to je vrozená vada!”
prskali na fakultû cizinci, kdyÏ se snaÏili
proniknout do tajÛ na‰eho mateﬁského
jazyka. Zápasili se sedmi pády, jazyk si
lámali na “ﬁﬁﬁﬁﬁ”, poÏadovali po nás
vysvûtlení záhady, jak to, Ïe slova Praha
a Praze se vztahují k jednomu mûstu...
Nechápali, Ïe první osoba od slovesa
hnáti je: já Ïenu… âlovûka to donutilo
zapﬁem˘‰let o jevech pro rodilého
mluvãího naprosto bûÏn˘ch. Uvûdomili
jsme si, jak krásná a poÈouchlá je ﬁeã,
kterou uÏíváme bûÏnû a vût‰inou
naprosto bezmy‰lenkovitû. S ãe‰tinou
jdou dûlat v‰elijaké vylomeniny...
Jak se vám líbí nejdel‰í vûta sloÏená
pouze ze souhlásek?
„SmrÏ pln skvrn zvlhl z mlh.“
Rekordmanem ve slovech bez
samohlásek je sloveso „scvrnkls“.
Naopak v‰echny samohlásky jsou pûknû
poskládané (i v uãebnicovém poﬁadí) ve
slovech „mateﬁí dou‰ky“, „dvacetikoruny“.
Urãit pﬁesnû, které slovo je v ãe‰tinû
nejdel‰í, nelze. Ale k favoritÛm urãitû
bude
patﬁit
i
„nejneobhospodaﬁovávatelnûj‰ími “.
Opakování stejn˘ch slabik nemusí
znamenat, Ïe dotyãn˘ koktá, tﬁeba si
zrovna jen hraje s ãe‰tinou:
Ulili-li liliputáni oheÀ vãas, zabránili
poÏáru. (5x) Nebudou se ‰títiti títi Ti ti ti‰í
‰pehové do vazu? (8x)
Na‰i rodnou ﬁeã také zdobí nejvût‰í poãet
háãkÛ, existují slova, ve kter˘ch se jich
objeví i pût: „ nejztﬁe‰tûnûj‰í “,
„pﬁesvûdãivûj‰í “ apod.
Umíte tûsnopis? No ãíslicov˘ urãitû:
Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající
pos3bﬁené pi100le, o5 a o5, s3leli.
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Také tzv. Q-systém v na‰í populaci
zlidovûl: Qapem pﬁiqaãil qartál a qelikému
pﬁeqapení qalita qasinek qÛli qantu
dodáveqázne. Qasinky neqasí .
Víte, co je palyndrom? To je tﬁeba “ kobyla
má mal˘ bok” - tedy vûty, které lze ãíst z
obou stran. Tûch má ãe‰tina také celou
ﬁadu, napﬁíklad: „Fe‰ná paní volá: Má
málo vína pan ‰éf ?“ „Do chladu si masa
mísu dal Chod .“ „Sabina hrává na varhany
bas.“
A co takhle jazykolamy? Nebudu se
zmiÀovat o “ohran˘ch” kﬁepelkách, co
lítají pﬁes stﬁechy, ale jak se poperete s
tímhle? „ V hlavní roli lorda Rolfa hrál
Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára
Králová.“ „Rozprostovlasatila-li se dcera
krále
Nabuchodonozora,
ãi
nerozprostovlasatila-li se dcera krále
Nabuchodonozora?“ „Od poklopu ke
poklopu Kyklop kouli koulí“.“ Kolouch,
kohout s mouchou mnohou s hloupou
chloubou houpou nohou, plavou dlouhou
strouhou ouzkou, chroupou oukrop s
pouhou houskou.“
Kterej hrdina zkusí nûco podobn˘ho v
angliãtinû??? A to jsme je‰tû mnohé
vynechali, tﬁeba „*xandy “ jeÏ, jak patrno,
jiÏ ani klávesnice nechce pozﬁít…
***

TORONTO PHILHARMONIA
ORCHESTRA CONDUCTOR
FINALISTS

TORONTO, ONTARIO. On October 14th,
the Toronto Phliharmonia Orchestra will
present an exciting 2010-2011 season
with Beethoven’s Symphony No. 7 and
Violin Concerto.
The orchestra Board, musicians, and staff
are thrilled to welcome Maestro Uri Mayer,
former Music Director of the Edmonton
Symphony, as Guest Conductor for this
inaugural concert.
The remaining five concerts for 20102011 will be conducted by finalists from
the orchestra’s search for a new
Conductor/Artistic Director. We are
delighted to introduce our devoted patrons
and new concertgoers to these fresh and
innovative conductors:
Simon Capet - November 4, Ravel/
Rodrigo - www.simoncapet.com
Christopher Zimmerman -December 2,
Holiday
Concert
www.chriszimmerman.com
Scott Seaton - January 25, Mozart’s
Birthday Celebration - www.scottseaton.com
Milen Nachev - April 7, Bel Canto’s Big
Three - www.milennachev.com
Bradley Thachuk - May 5, Dvﬁáík/
Rachmaninov
www.bradleythachuk.com
All concerts are 8:00 p.m. at the George
Weston Recital Hall, Toronto Centre for
the Arts Join with us and be part of the
final selection!
Contact: Dagmar Benedik, Phone:
647-439-8787,
office@torontophilharmonia.com;
www.torontophilharmonia.com

***
Styky s Bedﬁichem Cechlem
chtûjí obnovit staﬁí pﬁátelé z
Ol‰in pﬁed 60 léty.
Olda Málek,Venca Sic,Václav
Du‰ek a dal‰í.
Kdo by nûco vûdûl, aÈ se ozve
na e-mail:
s.houser@shaw.ca

âeská a slovenská televize
na internetu!

Toronto
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Bohat˘ (a únavn˘) leto‰ní mûsíc révy a brázd v kanadském Torontu
Tﬁi mûsíce se mi zahnízdily do pamûti. Bﬁezen 1939 (okupace zbytku âeskolovenska Hitlerovou armádou), únor 1948 (komunistick˘ puã), záﬁí 1948 (demonstrace,
Bene‰ova smrt a krátk˘ pobyt v kriminále). To záﬁí 1948 si nejvíc pamatuji pro uhranãivou krásu Seifertov˘ch ver‰Û: “Mûsíci révy, mûsíci brázd...”, jimiÏ se básník louãil
s Bene‰em (a hned vám naskoãí ver‰e téhoÏ básníka o kalném ránu, jimiÏ se o jedno desetiletí dﬁíve louãil s TGM). Nic tak osudového se nestalo v ãeském ãi slovenském
Ïivotû v Torontu v záﬁí 2010. Jenom se v‰echny krajanské organizace tuÏily a ty star‰í z nás, pokud se je‰tû úãastníme, málem uondaly k smrti (já zaãínám mít na smrt
celkem kamarádsk˘ názor - pokud mi slíbí, Ïe nebude bolet).
moc nelíbil a já na hrdinské tenory taky moc nejsem Pavla v Torontu, Rev. Ladislavu Kozákovi, s nímÏ jsem
Letní tábor v Masaryktownu
(moÏná taky proto, Ïe zpívají hlavnû Wágnera a film vidûl, zanechal siln˘ dojem. Rád bych se k filmu
Mûl bych vlastnû zaãít Letními sokolsk˘mi hrami na
Wágnerovy opery jsou prakticky nekoneãné). Ale je‰tû vrátil.
Masaryktownu, ale ty se jednak konaly uÏ v srpnu, za
tentokát ‰lo o nûco daleko dÛleÏitûj‰ího: u sv. Václava
***
druhé o nich bohatû napsal Ale‰ Bﬁezina a za tﬁetí jsem
starostka torontské jednoty, Hana Jurásková (kdypak
KniÏní
trhy
na
Masaryktownu
- 19. záﬁí
tam nebyl a ono, kdyÏ o nûãem pí‰ete, pﬁece jenom
tu uÏ prohlásí za v‰echnu její práci se sokolíky a u
pomÛÏe, kdyÏ jste u toho byli (já si nikdy neodpustím,
Îivot v rytmu Strausse - 19. záﬁí
kamen v kostele sv. Václava za svatou?), na zahájení
Ïe jsem tam nebyl, kdyÏ to v‰ecko (svût) zaãínalo, ale
sezony vaﬁila vepﬁové s knedlíkem a se zelím a já uÏ to Nedostal jsem se ani na KniÏní trhy na Masaryktownu
to uÏ bych byl opravdu letit˘).
v domácím vydání nemûl léta a najednou se ve mnû 19. záﬁí. Zamluvil jsem se ten den na koncert Klubu
***
ozvalo to nejbytostnûj‰í ãe‰ství a já vût‰inu Heppnerova Martina Rázusa Îivot v rytmu Strausse v Slovenském
Zahájení sokolské ãinnosti 11.záﬁí
koncertu myslil na Haninu vepﬁovou. A tak po koncertu luteránském kostele sv. Pavla. Program s elegantní
Na skok jsem se zúãastnil zahájení sokolské ãinnosti v si to Ïenu k sv. Václavu, vtrhnu do sálu, kde se struãností zahájila pﬁedsedkynû klubu Katarina
kostele sv. Václava 11. záﬁí 2010. To bylo tak: já mûl na neduchovní vûci odehrávají, sál prakticky prázdn˘, jen Kozáková. Jednotlivé skladby uvádûla (pro nûkteré z
ten den (vlastnû pozdní odpoledne) lístky na koncert sestra starostka a jedna nebo dvû dal‰í sestry uklízejí posluchaãÛ, vãetnû mne, trochu ob‰írnû) pﬁíjemn˘m
kanadského legendárního hrdinského tenora Heppnera. ubrusy. Oãima jsem se zavrtal do Hanin˘ch oãí a hlasem Vûra Kohoutová. Koncert mûl podtitulek (v
Koncert se mûl konat uÏ pﬁed pÛl rokem, ale Heppner vykoktal nûco o vepﬁové. Místo soucitu se Hana rozzáﬁila pﬁekladu) Veãer oblíben˘ch klasick˘ch skladeb a
onemocnûl, tak zpíval aÏ 11. záﬁí. Nûkter˘m kritikÛm se a s líbeznou samozﬁejmostí mi oznámila, Ïe v‰ecko vídeÀsk˘ch valãíkÛ. Nijak nevadilo, Ïe zde nebyli
prodala. Ani náznak soucitu. Dokonce si myslím, Ïe mi zastoupeni ani sloven‰tí, ani ãe‰tí skladatelé - v té dobû
mírnû vynadala, Ïe jsem pﬁi‰el pozdû. Tak jsem se moc nekonali. Vystoupili: Collegium Musicum Toronto
podûkoval a jel zkrou‰enû, hladov˘, domÛ... AÏ druh˘ (Paul Frieder, první housle; Jolanta Bieniek, druhé
den jsem se dozvûdûl, Ïe sokolské dûti byly ve housle; Andrej Pevny, piano a barytonov˘ saxofon) a
znamenité formû (jak taky ne, právû se vrátily z hosté Millan Brunner, flétna a hudební ﬁeditel; Marta
dvoumûsíãních prázdnin), cviãitelsk˘ sbor (i kdyÏ Laurinc, klavír; Heather Dudzinski, housle; a Miriam
neúpln˘) byl pln˘ elánu a vepﬁová byla z onoho svûta - Tikotin, soprán. V první ãásti programu jsme sly‰eli
Mozartovu VídeÀskou sonatinu , Beethovenovo Adagio
A já o to pﬁi‰el!
z
Patetické sonáty a Suitu Ranní nálada z Griegova
***
Peer Gynta. V dal‰í ãásti Millan Brunner a Marta
Nocturna v mûstû - 12.záﬁí
Laurinc zahráli ukázky z oper Giacoma Pucciniho,
První program této dnes uÏ legendární série koncertÛ, Giuseppe Verdiho a Luigi Denzy. První polovina
kter˘mi jiÏ ﬁadu let krajansk˘ Ïivot obohacuje dr. Milo‰ programu byla zakonãena valãíkem Veselá vdova ze
Krajn˘, nebyl koncert, ale poutavá pﬁedná‰ka profesora stejnojmenné Lehárovy operety (vystoupili v‰ichni
Iana Scotta, nazvaná Mozart v Praze. Profesor Scott, umûlci, vãetnû - samozﬁejmû - sopranistky Miriam
v pﬁedná‰ce doprovázené filmov˘mi vloÏkami z Tikotin)
Mozartov˘ch oper, nejen pﬁipomnûl gigantick˘ MozartÛv Druhá polovina programu, v níÏ opût vystoupili v‰ichni
talent, ale i pro nás lichotivou skuteãnost, Ïe zatímco uãinkující, byla vûnována Johannu Straussovi st.
VídeÀ a Salzburg se chovaly k Mozartov˘m operám (Radetzky - Marsch) a Johannu Straussovi ml. (KaiserpﬁehlíÏivû, PraÏáci pochopili, Ïe na svûtové hudební Walzer; Fruhlingsstimmen; Wiener Blut; An der schonen
scénû zazáﬁila veliká a jasná hvûzda.
blauen Donau, a Mein Herr Marquis). V Mém panu
***
mark˘zi se zvlá‰È ‘vydovádûla’ Miriam Tikotin, jejíÏ
TIFF
v˘kon jakoby kvalitnûl úmûrnû s obtíÏností zpívané
Nedostal jsem se na filmov˘ festival v poloviãce mûsíce árie.
s v˘jimkou filmu Of God and Men, kter˘ ve mnû, stejnû V‰ichni úãinkující odvedli dobrou a místy v˘bornou
jako v pastoru Slovenského Luteránského kostela sv. práci a jestliÏe se zvlá‰È zmíním o nûkter˘ch z nich, je
to proto, Ïe jsem blíÏe obeznámen s jejich kariérami.
Millan Brunner a Marta Laurinc se zhostili sv˘ch úkolÛ
(Millan Brunner jako flétnista i jako dirigent souboru) s
obvyklou inspirovanou rutinovaností. Kdo asi pﬁekvapil
v‰echny, co ho znají jako varhaníka u Sv. Pavla, byl
Andrej Pevn˘. KdyÏ sedí za klávesnicí varhan, vidíte
velmi dlouhého, váÏného, a skoro zarputile
soustﬁedûného pána neurãitého vûku s tváﬁí, která
jakoby neznala úsmûv. Ale obléknûte ho do smokingu
a posaìte za klavír - nebo (je‰tû lépe) dejte mu do rukou
barytonov˘ saxofon - a ejhle: zrodila se hvûzda! Na
omládlé tváﬁi úsmûv skoro svûtáck˘, horní ãást tûla v
rytmickém pohybu - a jak mi ﬁekli lidé, kteﬁí o hudbû
vûdí daleko víc neÏ já, klavír i housle pod jeho dotekem
vydávají zvuky vysoce profesionální hodnoty. Gratuluju
a tû‰ím se na pﬁí‰tí koncert.

Transcom Transport

s radostí oznamuje,
Ïe se spojil s t˘mem

ITN,

aby vám slouÏil lépe!

Nyní jsou na‰e sluÏby
nejen do v˘chodní Evropy,
Ale do celého svût!

Stejní lidé Dana, Jamie, Eva, Michal a Viktor
spolu s dal‰ími kolegy vyhoví va‰im sluÏbám
ãekají na va‰e zavolání.
A ov‰em Jerry zÛstane konzultantem!

Volejte (905) 362-1111
a chtûjte nûkoho z nás!

***

80. narozeniny Blanky Rohnové
Svatováclavské posvícení - 25. záﬁí
Také jsem se tû‰il na svatováclavské posvícení v
kostele Sv. Václava (zvlá‰È kdyÏ jsem se dozvûdûl, Ïe
druh˘ a tﬁetí díl Mal˘ch dûjin velké my‰lenky Jana
Waldaufa dorazily do Toronta a autor je bude na
posvícení podepisovat, ale upﬁímnû ﬁeãeno i proto, Ïe
jsem pﬁedpokládal, Ïe starostka torontské sokolské
jednoty, Hana Jurásková, pﬁipravuje veãeﬁi. My sokolové
ji totiÏ nûkdy za vysok˘ poplatek Otci Liboru ·vorãíkovi
pronajímáne. A jak stáﬁím duchovním (od slova
“duchovnûti”, které ale moÏná do této chvíle
neexistovalo), plody této zemû (umnû zpracované)
mají pro mne rostoucí pﬁítaÏlivost. A to jsem nevûdûl,
Ïe posvícení se zúãastní, i kdyÏ jen krátce, generální
konzul âeské republiky v Torontu, Richard Krpaã.

Pﬁislíbil jsem totiÏ na stejnou dobu úãast
na oslavách velkého v˘roãí Blanky
Rohnové, místopﬁedsedkynû (a b˘valé
pﬁedsedkynû) âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû, která se - spolu s
Ruth Petﬁíãkovou a Ericou Vieznerovou
- mimoﬁádnû zaslouÏila o pomoc
uprchlíkÛm v táborech v Evropû.
Byly to krásné oslavy. Ale proã nemÛÏeme
b˘t ve stejnou dobu pﬁítomni na dvou
místech?
***

M‰e vûnovaná Vlastû
Scheybalové - 26. záﬁí
V ãervenci minulého roku zemﬁela ve
Slaném Vlasta Scheybalová, o níÏ jsme
psali pﬁed krátk˘m ãasem. Ve své závûti
odkázala znaãné ãástky institucím jako
Torontská univerzita, PraÏská zoologická
zahrada, Heart and Stroke Foundation,
Princess Margaret Hospital atd.
Zanechala také slu‰né obnosy dvûma
krajansk˘m organizacím, Kostelu sv.
Václava a Masarykovu ústavu. A
pamatovala na vystoupení hudebních
umûlcÛ pﬁi m‰i (i na koncertu 28.
listopadu). Pﬁi m‰i zpíval ãlen Kanadské
opery Jan Vaculík Dvoﬁákovy Biblické
písnû # 2 (Skr˘‰e má) a #4 (Hospodin je
mÛj past˘ﬁ) a Hymnus Ad Laudates in
Festo. Na varhany ho doprovázela prof.
Dagmar Kopecká, na kterou se je‰tû
mnozí pamatují z PraÏského jara, která
své vystoupení pamûtihodnû zakonãila
Bachovou fugou.
****

Oslava Ïivota Tomá‰e Ma‰ka 26. záﬁí
V nedûli 26. záﬁí v 17 hodin se ãlenové
Nového divadla v Torontu spolu s jeho
rodinou a pﬁáteli rozlouãili s Tomá‰em
Ma‰kem, v˘znamn˘m hercem a
reÏisérem Nového divadla (ale i
kanadského divadla) a jedním z pﬁedních
recitátorÛ Divadla Poezie Milo Kubíka,
oslavou jeho Ïivota. Rozlouãili jsme se s
ním v divadle, ve kterém Nové divadlo
pod vedením Adolfa Tomana slavilo ﬁadu
sv˘ch nejvût‰ích triumfÛ. Divadlo, tehdy
známé jako Limelight Dinner Theatre
(dnes Mysteriously Yours Dinner Theatre)
hostilo poslední hru na‰eho souboru v
minulé sezonû a zﬁejmû bude na‰ím
domovem i v budoucnosti. Program
oslavy ﬁídili (a to je dost nevhodné slovo)
Tomá‰ova partnerka Zdenka Novotná a
jeho blízk˘ pﬁítel Pavel Král (byli to právû
Tomá‰ Ma‰ek a Pavel Král, kteﬁí na sebe
vzali bﬁemeno vést Nové divadlo po
odchodu
Adolfa
Tomana
do
âeskoslovenska). Ale zavzpomínali si i
jiní: Tomá‰ovy dcery, filmov˘ reÏisér
Václav Táborsk˘, syn Markéty
Pﬁíbramské, která souboru pﬁispûla svou
dramatickou osobností, a byl promítán
film, zachycující Tomá‰e v ﬁadû z jeho
rolí. Smáli jsme se (chvílemi závojem slz)
a zﬁídka jsme byli daleko od pláãe.
***

Voices within Walls -Toront‰tí
ve Winnipegu - 19. záﬁí
Nepochybnû jsem opomenul ﬁadu jin˘ch
akcí v ãeské a slovenské komunitû v
Torontu a okolí, jako zápasÛ ve fotbale a
volejbalu (Slováci jsou údajnû lep‰í ve
fotbale, âe‰i ve volejbalu), ãi slavnostních
obûdÛ a veãeﬁí, bûhem mûsíce révy a
brázd. Také nepochybuji, Ïe jsou mûsta,
která se mohou chlubit py‰nûj‰ími i
úctyhodnûj‰ími akcemi neÏ Toronto. Tak
tﬁeba Mûstsk˘ stát Vatikán, kde se ãeská
diplomacie utkala ve fotbalovém zápasu
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s muÏstvem Mûstského státu Vatikán.
âeská diplomacie sice prohrála v pomûru
8:1, ale pﬁedstava, Ïe by se ãeská
diplomacie v Ottawû - nebo i v Torontû utkala s muÏstvem provincie Ontaria
(kdyby takové muÏstvo existovalo) mne
naplÀuje skoro nadpozemskou
blaÏeností. Nebo - a já nechci b˘t
nevdûãn˘ za moÏnost v Torontu slavit
·tûdr˘ veãer hned ve dvou kostelech,
slovenském luteránském a ãeském
katolickém, - ale pﬁece jen trochu závidím
na‰im ve Vatikánu (kde, mimochodem,
velvyslancem âeské republiky je Pavel
Vo‰alík, kter˘ pﬁedtím zastával stejnou
funkci v Kanadû a zanechal za sebou
závidûníhodnou reputaci), kteﬁí budou v
bazilice sv. Marka v ¤ímû svûdky
provedení Rybovy âeské m‰e vánoãní
pastorální. Ale nemyslím, Ïe je ve svûtû
(mimo území âeské republiky) místo,
které jednomûsíãní krajanskou ãinností
pﬁedãí rekord Toronta v mûsíci záﬁí 2010.
A to jsem se je‰tû nezmínil (coÏ tímto
ãiním) o extrateritoriální ãinnosti
torontsk˘ch: 19. záﬁí skupina z Toronta,
vedená Zuzanou Hahnovou, pﬁedvedla
ve Winnipegu (díky Evû Sailerové a
krajanské komunitû ve Winnipegu)
program Voices within Walls, reÏírovan˘
Elley-Ray Hennessy, kter˘ mûl pﬁed
rokem premiéru v Torontu a jehoÏ filmová
verze (dílo Zuzany Hahnové) se tû‰ila
velké pozornosti na leto‰ním Mene Tekel
festivalu v Praze. Program, v nûmÏ
podává strhující v˘kon taneãnice na
provaze, Brandy Leary, a v nûmÏ sly‰íte
hlasy vûzÀÛ z komunistick˘ch
koncentraãních táborÛ a vûzení, byl
uspoﬁádán na podporu postavení
památníku obûtem komunizmu v Ottawû.
Josef âermák

***

Zemﬁel Jiﬁí Macek
Ve vûku témûﬁ devadesáti ãtyﬁ rokÛ
zemﬁel nejzaslouÏilej‰í ãlen na‰í
odboãky SdruÏení, pan Jiﬁí L. Macek.
Pro nás osma‰edesátníky byl - spolu
s manÏelkou Zdenkou - neuvûﬁitelnou
oporou pﬁi na‰ich zaãátcích v nové
zemi. Neúnavnû v‰em pomáhal at´
uÏ radou, pﬁekladem, ale hlavnû tím,
Ïe po t˘dny kaÏd˘ den po zamûstnání
rozváÏel novû pﬁíchozím darované
vûci potﬁebné pro kaÏdodení Ïivobytí,
v‰em kdoÏ pomoc potﬁebovali. A tûch
bylo mnoho. A Mackovic dÛm byl
vyhledávan˘m útoãi‰tûm pro
podporu, útûchu, a nûkdy i veãeﬁi.
Jirka byl po léta pﬁedsedou
vancouverské odboãky âSSK a jasnû
formuloval na‰i ãinnost. Za to se mu
dostalo
ocenûní
udûlením
Masarykovy ceny.
Kanadská vláda nedávno rozeslala
Ïádost etnick˘m organizacím,
abychom navrhli kandidáty na udûlení
ceny za v˘znaãné zásluhy o komunitu.
Samozﬁejmû jsme Jirku navrhli,
Ïádost jsme odeslali pﬁed asi tﬁemi
t˘dny a tak se mu moÏná dostane
dal‰ího ocenûní. A i kdyby
ne - v‰echna sláva, polní tráva, jak
ﬁíká staré úsloví - v na‰ich srdcích a
myslích bude Jirka
vÏdy na pﬁedním místû.
23. záﬁí 2010
Milo‰ Zach, Vancouver
***

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Mirákl (Detail)

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

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Pacholík v Kocourkovû
Dne 26. 11. 2007 poÏádal jeden plzeÀsk˘ dÛchodce o
pﬁíplatek k dÛchodu za perzekuci bûhem minulého reÏimu.
(·lo o nezákonné trestní stíhání za náboÏenskou ãinnost
svûdka Jehovova.) âeská správa sociálního zabezpeãení
v‰ak Ïádost nevyﬁídila, a tak dÛchodce podal dne 15. 1.
2008 stíÏnost na prÛtahy v ﬁízení. StíÏnost pﬁinesla
ovoce: âeská správa sociálního zabezpeãení 4. 2. 2008
Ïádosti vyhovûla a pﬁíplatek pﬁiznala. DÛchodce si ov‰em
následnû 4. 3. 2008 dovolil poÏádat Ministerstvo práce a
sociálních vûcí o zadostiuãinûní za prÛtahy v ﬁízení.
Îádal ãástku 1100,- Kã. Ministerstvo mûlo podle zákona
‰est mûsícÛ na odpovûì. Nicménû Ïádost byla
ministersk˘mi úﬁedníky proignorována. DÛchodce se
proto 27. 1. 2009 obrátil na soud. Rozsudkem Obvodního
soudu pro Prahu 5 ze dne 18. 3. 2009 ministerstvu
uloÏeno, aby dÛchodci zaplatilo ãástku 1100,- Kã a
náklady ﬁízení ve v˘‰i 6600,- Kã. Ministerstvo - do té doby
zcela neãinné - si nyní najalo proti dÛchodci advokátní
kanceláﬁ. A advokát podal proti rozsudku odvolání. To
ale Mûstsk˘ soud v Praze dne 16. 7. 2009 odmítl z
jednoduchého dÛvodu, Ïe jde o tzv. bagatelní rozsudek,
proti nûmuÏ není odvolání pﬁípustné. Ministerstvu bylo
uloÏeno zaplatit náklady odvolacího ﬁízení ve v˘‰i 3034,50
Kã. (Celkové náklady ﬁízení tak vzrostly na 9634,50 Kã.)
Advokátní kanceláﬁ zastupující ministerstvo se ov‰em
nevzdala. Zjistila formální nedostatek v postupu
Obvodního soudu pro Prahu 5 a podala Ïalobu na
zmateãnost. V˘sledkem bylo, Ïe usnesením Obvodního
soudu pro Prahu 5 ze dne 11. 2. 2010 byl pÛvodní
rozsudek ze dne 18. 3. 2009 zru‰en (vãetnû rozhodnutí
o úhradû nákladÛ) a vûc se vrátila na poãátek. Nyní
advokátní kanceláﬁ zastupující ministerstvo namítla
podjatost soudkynû Mgr. Magdy Kube‰ové, která mûla
vûc novû projednat. Námitku v‰ak Mûstsk˘ soud v Praze
jako nedÛvodnou zamítl dne 27. 7. 2010. Poté se
dÛchodce dne 18. 8. 2010 znovu obrátil na ministerstvo.

E-mail
Pﬁipomnûl, Ïe v jin˘ch kauzách bylo obdobn˘m Ïádostem
nedávno vyhovûno bez soudního ﬁízení, a poÏádal o
pﬁehodnocení stanoviska ve své vûci. Ministerstvo
neodpovûdûlo. Jednání u soudu probûhlo 8. 9. 2010.
Vûc v‰ak nesoudila Mgr. Magda Kube‰ová, jejíÏ údajná
podjatost prodlouÏila délku soudního ﬁízení zhruba o pÛl
roku. Soudkynû totiÏ mezitím ode‰la na krajsk˘ soud.
Vûc byla pﬁidûlena novému, mladému soudci, kter˘ byl
ãerstvû jmenován 26. 5. 2010. Soudce nejprve vyzval
obû strany ke smírnému ﬁe‰ení a pﬁipomnûl, Ïe spor kvÛli
1100,- Kã se vleãe uÏ skoro dva roky. Nato dÛchodce
vyjádﬁil ochotu spokojit se zadostiuãinûním v poloviãní
v˘‰i, tj. 550,- Kã. Advokátní kanceláﬁ zastupující
ministerstvo v‰ak smír odmítla s tím, Ïe dÛchodce na
Ïádné finanãní zadostiuãinûní nemá nárok. Proto zaãalo
klasické projednávání Ïaloby: pouãení stran, ãtení listin,
provádûní dÛkazÛ. Pﬁitom kaÏdá strana pomocí odkazÛ
na rozhodnutí Ústavního soudu prokazovala správnost
svého stanoviska. Soudce ãestnû pﬁipustil, Ïe mu
zmiÀovaná rozhodnutí Ústavního soudu nejsou známa,
jednání pﬁeru‰il, a ‰el si je vytisknout a prostudovat. Po
pﬁestávce pak obû strany emotivnû soudci vysvûtlovaly,
Ïe rozhodnutí Ústavního soudu v obdobn˘ch kauzách
svûdãí pro jejich stanovisko. Poté, co se obû strany
vypovídaly, soudce ukonãil dokazování a dal prostor k
závûreãn˘m ﬁeãem. V nich obû strany setrvaly na svém.
Po témûﬁ dvouhodinovém jednání soudce nakonec
vyhlásil rozsudek. Ve vûci samé byl pﬁitom v˘sledek
stejn˘ jako na poãátku: Soud pﬁiznal dÛchodci
zadostiuãinûní ve v˘‰i 1100,- Kã. Novû v‰ak byly vyãísleny
náklady soudního ﬁízení, které musí zaplatit ministerstvo;
ty soudce spoãítal na 24000,- Kã. KdyÏ pak soudce svÛj
rozsudek odÛvodÀoval, pﬁipustil, Ïe rozhodování
Ústavního soudu se mÛÏe jevit jako rozporuplné, nicménû
nelze ãekat na to, aÏ ústavní soudci sjednotí svoji
judikaturu, a to zvlá‰È kdyÏ se zde jedná o tak malou
ãástku a spor trvá uÏ tak dlouho. Soudce pﬁipomnûl, Ïe
k prÛtahÛm v ﬁízení do‰lo, Ïe tato skuteãnost zakládá
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nárok na zadostiuãinûní, Ïe navrhovaná ãástka nebyla
Ïádn˘m extrémním poÏadavkem a Ïe ministerstvo mohlo
vûc vyﬁídit mimosoudnû. Poté soudce strany pouãil, Ïe
proti rozsudku není odvolání pﬁípustné. Pﬁipadá vám to
celé jako v Kocourkovû? Pokud ano, pak musím dodat
je‰tû jednu dÛleÏitou informaci: ten dÛchodce se jmenuje
Milan Kocourek. On ale tento Kocourkov nezavinil. A
proã je tato zpráva nazvána Pacholík v Kocourkovû?
ProtoÏe ten mlad˘ soudce, kter˘ nakonec ,vynesl
rozsudek podle práva‘ (Jeremjá‰ 21:11), je JUDr. Ing.
Petr Pacholík. 19. 9. 2010
Zapsal: L. Müller
***

âínsk˘ disident, kter˘ se inspiroval
Havlem, dostal Nobelovu cenu míru
OSLO, PRAHA-mfd/(kec)-Norsk˘ NobelÛv v˘bor uãinil
odváÏné rozhodnutí. Nobelovu cenu míru dostal ãínsk˘
disident Liou Siao-po. VûzeÀ svûdomí, kterému vloni
soud v jeho zemi vymûﬁil jedenáctilet˘ trest odnûtí
svobody za „podvracení státní moci“.
Ocenûní ãínského aktivisty bylo pomûrnû pﬁekvapivé
i proto, Ïe v minul˘ch letech získávaly cenu ãasto
osobnosti z vrcholné politiky, jejichÏ vítûzství Ïádn˘
autokratick˘ reÏim nepobouﬁilo.
Vloni to byl Barack Obama, pﬁed ním tﬁeba nûkdej‰í
finsk˘ prezident Martti Ahtisaari nebo ekologick˘ osvûtáﬁ
a b˘val˘ americk˘ viceprezident Al Gore.
„V˘bor vûﬁí, Ïe mezi mírem a lidsk˘mi právy je úzká
spojitost,“ zdÛvodnil rozhodnutí pﬁedseda v˘boru
Thorbjörn Jagland.
âína reagovala okamÏitû a ostﬁe. Ministerstvo
zahraniãí zemû, kde je poru‰ování lidsk˘ch práv bûÏné,
oznaãilo udûlení ceny vûzni za nepﬁátelské gesto.
Pohrozilo také Norsku, Ïe bude mít verdikt negativní
vliv na vztahy mezi obûma zemûmi. Norsk˘ velvyslanec
musel ihned „na kobereãek“.
Ocenûní naopak stejnû jako ﬁada svûtov˘ch politikÛ
vﬁele uvítal b˘val˘ ãesk˘ prezident Václav Havel, kter˘
udûlení ceny âíÀanovi podporoval.
âtyﬁiapadesátilet˘ básník a literární kritik Liou se ve
svém zásadním politickém díle, jeÏ mu vyneslo vûzení,
inspiroval právû Havlem a dal‰ími disidenty z
komunistického âeskoslovenska. Pﬁedloni sepsal
Chartu 08, kde poÏaduje dodrÏování lidsk˘ch práv.
***
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âeská Gambrinu liga
9. kolo: FK Jablonec-Viktoria PlzeÀ 1:2,
1.FK Pﬁíbram-1.FC Slovácko 0:1, Baník
Ostrava-Hradec Králové 1:0, Sigma
Olomouc-Slovan Liberec 4:0, Ústí nad
Labem-âeské Budûjovice 1:1,1.FC BrnoBohemians 1905 1:0, Mladá Boleslav
FK-FK Teplice 3:3, SK Slavia Praha-AC
Sparta Praha 1:2.
10. kolo: Hradec Králové-Ústí nad Labem
3:3, Bohemians 1905-Baník Ostrava 1:1,
Slovácko-Slavia Praha 3:0, Viktoria
PlzeÀ-Pﬁíbram 2:1, âeské BudûjoviceJablonec 2:1, Teplice-Sigma Olomouc
1:0, Slovan Liberec-Brno 3:1, Sparta
Praha-Mladá Boleslav 1:1.
11. kolo: Jablonec-Ústí nad Labem 2:0,
Pﬁíbram-âeské Budûjovice 2:0, Slavia
Praha-Viktoria PlzeÀ 0:1, Baník OstravaSlovácko 2:1, Brno-Hradec Králové 1:2,
Mladá Boleslav-Bohemians 1905 3:2,
Sigma Olomouc-Sparta Praha 0:1,
Teplice-Slovan Liberec 1:0.
***
Tabulka
1. PlzeÀ
2. Sparta
3. Olomouc
4. Boleslav
5. Teplice
6. Slovácko
7. Jablonec
8. Králové
9. Liberec
10. Budûjovice
11. Pﬁíbram
12. Ostrava
13. Bohemians
14. Slavia
15. Ústí
16. Brno

11 10
11 6
11 6
11 5
11 5
11 5
11 4
11 3
11 3
11 2
11 3
11 3
11 2
11 2
11 2
11 3

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

0
1
4
2
3
5
5
4
4
3
5
5
5
5
5
8

29:7
20:6
17:8
18:12
14:13
14:13
14:13
10:13
14:15
9:13
6:10
10:15
11:15
10:16
9:22
11:25

31
22
19
19
18
16
14
13
13
12
12
12
10
10
10
9

CorgoÀ liga
9. kolo: FK Senica-FC Nitra 2:0 (1:0),
Dunajská Streda-MFK Ko‰ice 1:0 (1:0),
Tatran Pre‰ov-Slovan Bratislava 2:1
(2:1), Spartak Trnava-Banská Bystrica
1:1 (1:0), MFK RuÏomberok-FC Zlaté
Moravce 1:1 (0:0), MFK Dubnica-M·K
Îilina 2:5 (0:2).
10.kolo: M·K Îilina-Dunajská Streda 0:0,
FC Nitra-Spartak Trnava 1:0 (1:0, Banská
Bystrica-Tatran Pre‰ov 3:0 (1:0), Slovan
Bratislava-MFK Dubnica 6:1 (4:1), FC
Zlaté Moravce-MFK Ko‰ice 4:1 (2:0),
MFK RuÏomberok-FK Senica 1:2 (1:1).
11. kolo: MFK Dubnica-Banská Bystrica
1:0 (0:0), MFK Ko‰ice-M·K Îilina 0:4
(0:2), FK Senica-FC Zlaté Moravce 0:1
(0:0), Spartak Trnava-MFK RuÏomberok
2:0 (1:0), Dunajská Streda-Slovan
Bratislava 2:1 (0:0), Tatran Pre‰ov-FC
Nitra 1:2 (1:1).
Tabuºka
1. Îilina
2. Senica
3. Trnava
4. Moravce
5. Slovan
6. RuÏomberok
7. Nitra
8. Bystrica
9. Dun.Streda
10. Dubnica
11. Ko‰ice
12. Pre‰ov

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

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

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

0
3
2
2
4
4
4
4
5
7
7
8

23 : 9
13 : 10
15 : 6
14 : 10
23 : 12
10 : 11
12 : 16
11 : 8
10 : 14
11 : 24
5 : 18
7 : 16

23
22
19
19
17
17
17
15
12
10
6
5

âeská Tipsport extraliga
1. kolo: Vítkovice-Budûjovice 3:1, PlzeÀKarlovy Vary 6:5, Kladno-Mladá Boleslav 3:4,
Brno-Tﬁinec 2:3, Pardubice-Sparta 3:1, SlaviaLitvínov 5:1, Liberec-Zlín 6:3.
2. kolo: Tﬁinec-Pardubice 1:3, Sparta-Kladno
5:3, Budûjovice-PlzeÀ 5:4, Litvínov-Vítkovice
4:2, Karlovy Vary-Liberec 1:3, Zlín-Slavia 3:4
(PP), Mladá Boleslav-Brno 5:2.
3. kolo: Vítkovice-Liberec 3:2 (SN), PlzeÀSparta 4:3 (SN), Kladno-Zlín 2:3 (SN), Mladá
Boleslav-Tﬁinec 2:3 (SN), Brno-Litvínov 3:1,
Slavia-Budûjovice 1:3, Pardubice-Karlovy

Vary odloÏeno na 23. 11. 2010.
4. kolo: Sparta-Slavia 5:3, Tﬁinec-Kladno 7:3,
Zlín-Brno 1:4, Litvínov-Pardubice 3:1,
Budûjovice-Mladá Boleslav 3:2, Karlovy Vary
-Vítkovice 2:6, PlzeÀ-Liberec 1:6.
5. kolo: PlzeÀ-Litvínov 6:1, Liberec-Pardubice
0:2, Brno-Karlovy Vary 0:7, Tﬁinec-Sparta
5:3, Kladno-Budûjovice 0:2, Mladá BoleslavZlín 3:1, Slavia Vítkovice 1:2.
6. kolo: Liberec Slavia 1:4, Kladno-Karlovy
Vary 1:2, Vítkovice-PlzeÀ 6:1, Zlín-Tﬁinec 3:2
(SN), Litvínov-Mladá Boleslav 4:1,
Budûjovice-Pardubice 3:2 (SN), Sparta-Brno
3:4 (SN).
7. kolo: Slavia-Karlovy Vary 1:2, KladnoVítkovice 3:5, Brno-Liberec 2:1, TﬁinecBudûjovice 3:2 (PP), Zlín-Litvínov 10:2,
Pardubice-PlzeÀ 2:3 (SN), Mladá BoleslavSparta 5:0.
8. kolo: Vítkovice-Pardubice 1:2, LitvínovTﬁinec 2:4, Sparta-Zlín 3:2 (PP), PlzeÀ-Slavia
2:3, Budûjovice-Brno 3:2, Liberec-Kladno 2:1,
Karlovy Vary-Mladá Boleslav odloÏeno na
10. 10. 2010.
9. kolo: Litvínov-Sparta 2:1, Tﬁinec-Karlovy
Vary 3:4 (SN), Kladno PlzeÀ 4:3 (SN), Mladá
Boleslav-Liberec 3:5, Zlín-Budûjovice 2:3,
Pardubice-Slavia 2:4, Brno-Vítkovice 4:1.
***
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Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi

Pilsner Urquell a Czechvar!
K tomu jídlo po cel˘ den
Otevﬁeno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Tabulka
1. Budûjovice
2. Tﬁinec
3. Vítkovice
4. Liberec
5. Slavia
6. Pardubice
7. Brno
8. Boleslav
9. PZlín
10. Litvínov
11. Karlovy Vary
12. PlzeÀ 1929
13. Sparta
14. Kladno

9
9
9
9
9
9
9
8
10
9
7
9
9
9

25:19
31:24
29:20
26:20
26:21
18:19
23:25
25:21
31:30
20:33
23:20
30:35
24:31
20:33

21
18
17
16
14
14
14
13
12
12
11
11
10
3

Slovenská hokejová
Slovnaft liga
5.kolo: Skalica-Poprad 1:2 (SN), Ban.
Bystrica-Trenãín 3:2, Slovan-Martin 6:1,
Ko‰ice-Zvolen 3:2, Îilina-Nitra 2:0..
6. kolo: Poprad-Nitra 1:3, Zvolen-Îilina
4:2, Martin-Ko‰ice 0:6, Trenãín-Slovan 0:2,
Skalica-Ban. Bystrica 1:2, Îilina-HK Orange
20 4:3.
7. kolo: HK Orange 20-Trenãín 0:4, Ban.
Bystrica-Poprad 4:2, Slovan-Skalica 6:0,
Ko‰ice-Trenãín 3:4 (SN), Îilina-Martin 1:2,
Nitra-Zvolen 1:4 .
8. kolo: Poprad-Zvolen 5:3, Martin-Nitra
5:3, Trenãín-Îilina 4:3, Skalica-Ko‰ice 1:3,
Ban. Bystrica-Slovan 4:3.
9. kolo: Slovan-Poprad 4:3, Îilina-Skalica
3:1, Nitra-Trenãín 2:3, Zvolen-Martin 3:2
(SN), Ko‰ice-Ban. Bystrica 3:2 po predl.,
Nitra-HK Orange 20 6:0 .
10. kolo: HK Orange 20-Skalica 0:3,
Poprad-Martin 5:0, Zvolen-Trenãín 6:2,
Nitra-Skalica 2:5, Îilina-Ban. Bystrica 4:3
(SN), Ko‰ice-Slovan 2:1.
11. kolo: Ko‰ice-Poprad 3:1, Slovan-Îilina
7:2, Ban. Bystrica-Nitra 7:2, Skalica-Zvolen
4:3 (SN), Trenãín-Martin 3:5 .
12. kolo: Poprad-Trenãín 8:1, MartinSkalica 1:4, Zvolen-Ban. Bystrica 1:3, NitraSlovan 1:2, Ko‰ice-Îilina 4:0 , Zvolen-HK
Orange 20 odloÏeno.
13. kolo:, Îilina-Poprad 2:5, Ko‰ice-Nitra
2:3 po predl., Slovan-Zvolen 4:3 po predl.,
Ban. Bystrica-Martin 3:2, Skalica-Trenãín
2:3, HK Orange 20-Ban. Bystrica 1:3.

Tabuºka
1. Ban. Bystrica
2. Ko‰ice
3. Slovan BA
4. Zvolen
5. Martin
6. Trenãín
7. Îilina
8. Poprad
9. Skalica
10. Nitra
11. HK Orange 20

14
14
13
13
14
14
14
13
14
14
7

45:26
48:20
43:23
40:32
37:44
33:46
31:46
34:30
30:38
31:41
7:33

34
33
27
21
21
20
17
16
14
13
0

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

126 McCaul St.
Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca
www.villageidiotpub.ca

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca
www.sinandredemption.com
***
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PraÏské opakování NHL
se navzdory pesimismu vydaﬁilo
Ménû znamená nûkdy více
“Opakování je matka moudrosti,” tvrdí jedno staré ãeské pﬁísloví. Po dvou letech se do Prahy
opût vrátily dva zahajovací zápasy nového roãníku kanadsko-americké Národní hokejové
ligy. Ale pﬁíli‰ velk˘ optimismus pﬁed nimi nevládl. DÛvod? Fanou‰kÛm se neztratilo z pamûti,
Ïe pﬁedloÀské dva souboje New Yorku Rangers s Tampou Bay Lighting pﬁinesly dost chladn˘
a nezáÏivn˘ hokej. A ani oãekávanou velkou show pﬁi nich nezaÏili... PﬁipomeÀme, Ïe úvodní
utkání NHL v Evropû mají tradici od roku 2007, kdy je vidûl Lond˘n. O rok pozdûji se uÏ
poﬁadatelství rozrostlo na dvû mûsta a spoleãnû s Prahou se z této podívané tû‰il i
Stockholm. Loni pﬁevzaly ‰tafetu znovu Stockholm, ale také Helsinky. Letos se uÏ hrálo ve
tﬁech evropsk˘ch velkomûstech a vedle Prahy se o první body do NHL bojovalo opakovanû
v Helsinkách, kde mûﬁily síly Carolina Hurricanes s Minnesotou Wild a ve Stockholmu, kam
pﬁiletûly celky Columbus Blue Jackets a San Jose Sharks. A v praÏské O2 Arénû, v níÏ se
uskuteãnilo památné mistrovství svûta 2004, se pﬁedstavila muÏstva Phoenix Coytotes a
Boston Bruins. Zatímco Kojoti ve sv˘ch ﬁadách mûli trio ãesk˘ch hráãÛ Martin Hanzal, Petr
PrÛcha a Radim Vrbata, Medvûdi Davida Krejãího a s ním slovenskou hvûzdu první velikosti
Zdena Cháru.
Opakování v Praze sice z uÏ v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ vyprodané sedmnáctitisícové
hledi‰tû nemûlo, av‰ak první den pﬁi‰lo 15 299 a druh˘ 12 990 divákÛ. A to v dne‰ních
ãesk˘ch pomûrech není málo. Ale hlavnû se tentokrát vydaﬁilo a kdo z hokejov˘ch pﬁíznivcÛ
chybûl, mohl jen litovat. Zápasy mûly podstatnû vy‰‰í úroveÀ a bylo se na co dívat. Pﬁesné
kombinace v rychlém tempu, perfektní bruslení i ovládání puku a ukázková herní strategie.
Hokej pln˘ jednoduchosti, pﬁímoãarosti a úãelnosti. A tﬁebaÏe ve srovnání s plnou sezónou
se v˘konnost obou soupeﬁÛ zatím jevila jen na pÛl plynu, oproti ãeské extralize to byl jin˘
hokejov˘ svût... V sobotu ovládl hru Phoenix, k jejhoz vítûzství 5:2 dvûma góly a jednou
asistencí pﬁispûl Vrbata. V nedûli se naopak z v˘hry 3:0 radoval Boston, na jehoÏ dvû branky
pﬁihrával Krejãí.
A tﬁebaÏe ceny vstupenek byly poloviãní neÏ pﬁedloni, nejdraÏ‰í za 3900 a nejlevnûj‰í za
990 korun, spokojen˘ z opakované akce odcházel i její organizátor. Majitel spoleãnosti
âeská sportovní a. s. Miroslav âerno‰ek, kter˘ je nejmocnûj‰ím muÏem ãeského sportovního
marketingu v souãasné dobû, velmi racionálnû prohlásil: “Na takové ceny jako v roce 2008
uÏ jít nemÛÏeme. Je vÏdy lep‰í vydûlat, i kdyÏ ménû a mít v hale hodnû divákÛ!” ¤editel této
spoleãnosti Vladimír ·afaﬁík s vizí na pﬁí‰tí rok je‰tû dodal: “Pokusíme se o to, aby do Prahy
pﬁijelo hrát i nûjaké muÏstvo z Kanady.”
V˘sledky: Boston Bruins-Phoenix Coyotes 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)
Branky: 44. a 50. Horton - 8. a 59. Vrbata, 22. Pyatt, 36. Upschall, 40. Belanger.
Phoenix Coyotes-Boston Bruins 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Branky: 33. Lucic, 40. Horton, 50. Seguin
JAROSLAV KIRCHNER, Praha
***

Kanadská atmosféra v Praze
Tento víkend mi Praha v nûãem pﬁipomnûla Toronto. Jednak hrála se zde NHL a za druhé
krásn˘ stadion v Edenu, kde hrála ãeská reprezentace, byli domácí fanou‰ci, podobnû jako
kanad‰tí fanou‰ci v Torontu, v men‰inû. UÏ pﬁi cestû na stadion, kdyÏ jsem se zastavil v
restauraci v Tunelu, kde ãepuje pan Pavlis bylo narváno. Zákazníci v‰ak byli Skotovû v
sukních. Po pﬁíchodu na stadion, nad vût‰inou podchodÛ vlály skotské vlajky. Ze 14000
divákÛ mohlo b˘t 5000 SkotÛ. Bûhem utkání se to zvukovû vyrovnalo a na ‰tûstí na hﬁi‰ti

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

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

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

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

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

dominovali ãe‰tí fotbalisté, kteﬁí od prvního
hvizdu chorvatského rozhodãího Bebeka mûli
v˘raznou, ale neplodnou pﬁevahu a pokud se
ãe‰tí hráãi dostali pﬁece jen pﬁed branku byl
zde vynikající brankáﬁ SkotÛ McGregor z
Rangers, kter˘ dominoval v pokutovém území.
Druh˘ poloãas zaãal pﬁímo drtiv˘m náporem
ãesk˘ch fotbalistÛ, ale bylo to jak kdosi
poznamenal jako kdyÏ hluch˘ tluãe do vrat.
OÏivení pﬁinesl pﬁíchod Romana Bednáﬁe v
59. minutû a po desátém rohu, kter˘ zahrával
Rosick˘ v 69. minutû z levé strany. Byl to
právû Bednáﬁ, kter˘ jeho roh nadzvedl do
v˘‰ky a Roman Hubník, kter˘ hraje za
druholigovou Hertu Berlín míã koneãnû
dopravil za McGregorova záda. Zbytek utkání
uÏ âe‰i kontrolovali hru a Skotové se aspoÀ
symbolicky pokusili zaútoãit. Po utkání, jak
Petr âech tak Tomá‰ Necid shodnû prohlásili,
Ïe se jednalo o tûÏké utkání, kdy soupeﬁ
pouze bránil. Hráãe tentokrát pochválil i trenér
Michal Bílek a pro mne pﬁekvapivû dodal, Ïe
úterní utkání proti Lichten‰tejnsku, které se
hraje ve Vaduzu bude stejnû nepﬁíjemné. Ve
skupinû I porazilo veãer ·panûlsko Litvu 3:1,
aãkoliv stav utkání byl po 56. minutách 1:1.
Favorit ·panûlsko tak vede tuto skupinu se
‰esti body pﬁed Skotskem a Litvou se ãtyﬁmi.
âe‰i na ãtvrtém místû mají o bod ménû. Po
skvûlém vstupu do soutûÏe se tentokrát
nedaﬁilo SlovákÛm, kteﬁí prohráli s Arménií
1:3. Jejich jedinou branku vstﬁelit v 37. minutû
za stavu 0:1 Vl. Weiss III. V této skupinû mají
na ãele Irsko, Rusko a Slovensko ze tﬁí utkání
‰est bodÛ. Posledním páteãním pro nás
zajímav˘m utkáním bylo stﬁetnutí Kanady v
Kyjevû s Ukrajinou. V poloãase vedla Kanada
brankami Hutchinsona a Jacksona 2:0, ale
pozmûnûn˘ ukrajinsk˘ t˘m v druhé pÛli
vyrovnal na 2:2 a tak se senzace konala
pouze ãásteãnû.
Ale‰ Bﬁezina, stadion v Edenu, Praha
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anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
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