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Oslavy 28. ﬁíjna v Torontû

Torontské oslavy - Nahoﬁe zleva: Reverend Libor ·vorãík, kter˘ obdrÏel medaili Jana Masaryka, dva pamûtníci vzniku âeskoslovenska: paní RÛÏena Kytlová a Franti‰ek Tesaﬁ s Krist˘nou Kottovou, která
bûhem odpoledne zastupovala nejmlad‰í generaci. Dole: trio Andrej Saradin, Milan Brunner a Marta Laurincová a vpravo za asistence Krist˘ny Kottové pﬁebírá Pamûtní medaili Radmila Locherová.

Byly to vlastnû nedoÏité 92. narozeniny âeskoslovenské
republiky a oslavy byly rozdûleny do tﬁech ãástí. První
se konala v nedûli 24. ﬁíjna v kostele svatého Václava.
Dal‰í dvû se budou konat ve ãtvrtek 28. ﬁíjna, tedy po
na‰í uzávûrce. V poledne bude vztyãena ãeská ãi
ãeskoslovenská vlajka pﬁed ontarijsk˘m parlamentem
a veãer bude slavnostní koncert Czech Serenade ve
Walter Hall, v Edward Johnson Building.
JiÏ v nedûlní ãásti dominovala hudba, o kterou se
postaralo trio Milan Brunner hrou na flétnu, Marta
Laurincová klavírem spolu s doprovodem trubky Andreje
Saradina. Na poﬁadu byla hudba Bedﬁicha Smetany,
Franti‰ka Bendy, Antonína Dvoﬁáka, Vítûzslava Nováka
a slovenského skladatele Gejzy Dusíka, kterého
pﬁedstavila právû Marta Laurincová.
Z nov˘ch Sokolsk˘ch dûjin od Jana Waldaufa, které
právû vy‰ly, ãetla Barunka Sherriffová. Zde stojí za
zmínku, Ïe v první svûtové válce pﬁi‰la první sokolská

obûÈ (V. Kratochvíl - popraven 28. 11. 1914) jiÏ necel˘ch
pût mûsícÛ po vyhlá‰ení války 28. ãervna 1914, i to, Ïe
si Sokolové nechávali sokolské legitimace pro pﬁípad
zbûhnutí na druhou stranu barikády. Proto se rakou‰tí
dÛstojníci snaÏili tyto legitimace zabavovat.
Vrcholem odpoledne bylo udûlení cen Jana Masaryka
torontsk˘ konzulem Richardem Krpaãem. První medaili
dostal Richard James Bradshaw, kter˘ zemﬁel 15.
srpna 2007 ve vûku 63 let. Narodil se v Rugby v Anglii.
V Torontu vedl Canadian Opera Company a uvedl
nûkolik Janáãkov˘ch oper, mezi nimi Vûc Makropulos,
Její pastorkyÀu a KáÈu Kabanovou.
Dal‰ím nositelem je Milo‰ Krajn˘, kter˘ pravidelnû
dodává nejen krajanÛm, ale i ‰ir‰ímu torontskému
publiku kvalitní ãeskou hudbu s ãesk˘mi hudebníky a v
Torontu jiÏ desát˘m rokem produkuje nedûlní Nokturna.
Za krajanskou komunitu byla ocenûna Radmila
Locherová. Radmila je aktivní ve tﬁech hlavních

krajansk˘ch organizacích: v Sokolu, v MMI i v âSSK.
Do Kanady pﬁi‰la s rodiãi jako ‰kolaãka, ale díky rodiãÛm,
kteﬁí mûli siln˘ vztah ke své pÛvodní vlasti, zapojila se
nejprve do Sokola a pozdûji do ostatních organizací. Pﬁi
udûlování ceny pﬁipomnûla v˘rok svého otce Karla
Jeﬁábka: „âeskoslovensko je moje matka, Kanada
moje manÏelka, kterou jsem si vyvolil.“
Nechce se vûﬁit, Ïe poslední z ocenûn˘ch, Libor ·vorãík
je jiÏ v Kanadû 11 let a za tu dobu udûlal skuteãnû
hodnû nejen pro farnost svatého Václava, kde mûl na
co navazovat. VÏdyÈ legenda Otce Jandy je stále Ïivá.
Libor v‰ak se neuzavﬁel pouze ve své farnosti, ale
otevﬁel svoji farnost celé komunitû. Ocenûní medailí
Jana Masaryka, kterou mu v nedûli pﬁedal generální
konzul Richard Krpaã za jeho „pozemskost“, je ocenûním
jeho „nenáboÏenské interpretace evangelia“, jak by
ﬁekl protestantsk˘ teolog Dietrich Bonhöffer.
Ale‰ Bﬁezina
***
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âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
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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: NejbliÏsí
bohosluÏby budou oznámeny - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: 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. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 31.10. a 28. 11.
v 13 hod., 24.12 v 16:30.

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:
20. listopadu 2010 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20. listopadu 2010 v
17:00
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
21. listopadu 2010 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.

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.
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Kalendáﬁ
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
***
31.10. 10:45
Den reformace
Kostel sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto
***
3.11. (st) 19:30
Klavírní recitál prof. Jana Novotného
City View United Church
6 Epworth Ave., Nepean
***
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. a 13. 11 (so) 17:00
Kaãacie hody - J.K Productions
Restauracia Cherry Hill 680 Silver Creek
Blvd.
***
7.11. (ne) 15:00
Vancouversk˘ bazar
Slovenien Hall, 5762 Sprott St., Burnaby
(604) 307-0878
***
14.11. (ne) 12:00
Tradiãní vánoãní bazar Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
18.-20. 11. (ãt-so) 20:00
Tenor na roztrhání
Divadlo za rohem -Vancouver
Studio Theatre
Shadbolt Centre for the Arts
6450 Dear Lake Ave., Burnaby, BC
(604) 205-3000
***
20.11. (so) 20:00
Wonderful
jazz & ‰anson
Lenka Nováková & Josef Musil
Restaurace Praha - Masaryktown
***
27.11.(so) 19:00
Mikulá‰ská Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
28. 11. (ne) 17:00
Felix Slováãek a Boris Krajn˘
Nokturna v mûstû
Hala kostela sv. Václava
***

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006

We acknowledge the financial support of the Government of
Canada through Canada Periodical Fund (CPF) for our
publishing activities.

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

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

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

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto

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

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax: (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Rozvrh cviãení
Sokola Toronto pro
sezónu 2010/2011
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 Ave. West)
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
27. 10. 2010 v 3:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
18. 11. 2010

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
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

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

5,81 CDN $
17,21 Kã
1,43 CDN $
0,70 EURO
1,03 CDN $
0,98 US $

Universal Currency Converter - 23. 10. 2010

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 22. 10. 2010

17,27 Kã
24,60 Kã
17,66 Kã
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Torontsk˘ ﬁíjen
(první tﬁi t˘dny)
Náv‰tûva Vûry Noskové na Masaryktownu a oslava 60. v˘roãí svatby manÏelÛ
Verflov˘ch; zpráva torontské poboãky âSSK; upomínka na 23. srpna 1939 (doslov
Markuse Hesse) a vítání ãesk˘ch RomÛ; tleskali jsme (dvakrát) skvûlému houslistovi
Vítu MuÏíkovi (i kdyÏ nebyl ve smokingu); pili jsme Milo‰e (zatím zadarmo); pﬁeãetli
jsme si nov˘ jídelníãek Johnse Hopkinse (tak nevím); louãili jsme se s létem...
Ani v ﬁíjnu jsem v‰ecko nestihl. Také by to
bylo nelidské oãekávat to od kmeta,
blíÏícího se devadesátce - já si v této
vûkové kategorii docela lebedím - aby se
dennû (a nûkdy nûkolikrát za den)
prohánûl pû‰ky, autobusy, tramvajemi a
podzemkou po Torontu a ‰irokém okolí.
Jako na pﬁíklad 2. 10. bych byl b˘val
musel b˘t (pov‰imnûte si prosím
spoleãného slovesného koﬁene ãtyﬁ z
posledních pûti slov) v Streetsville
(bravãové hody), nebo - dokonce stejn˘
veãer - v Mississauze (3. ples klubu M. R.
·tefánika) - obû místa jsou sice v Ontariu,
ale pﬁece jen kousek od sebe. Hody
zaãínaly v 17 a ples v 18 hodin, takÏe
pû‰ky bych to b˘val zcela urãitû nesvedl.
A proã bych to vlastnû mûl svádût? Aby
z mé práce, z m˘ch mozolÛ (i kdyÏ jen na
mozku) majitel Satellitu bohatl? Ten
ãlovûk, kter˘ - zatímco já si v Torontu
mozolním mozek - je ve Florencii, kde
jeho paní pÛl roku vyuãuje na malíﬁském
uãili‰ti - jako kdyby ve Florencii nemûli
domácích malíﬁÛ víc neÏ nadbytek - a
projíÏdí se na gondole po kanálech v
Benátkách. To by z jednoho udûlalo
komunistu!
Ta jeho paní ale musí b˘t dobrá, kdyÏ si
ji pozvali do Florencie - co kdyby nûkdy
namalovala mne? Jestli to opravdu umí,
tak by bylo zajímavé vidût, jak ãlovûk
vlastnû vypadá. Jak jste nepochybnû
postﬁehli, nûjak se nemohu dostat in
medias res (jak mi latiníci ﬁíkáme), nebo
jak my normální lidé ﬁíkáme: do prostﬁedku
vûcí. Ale uÏ se blíÏím.
3. ﬁíjna nav‰tívila Masaryktown
v˘znamná ãeská spisovatelka Vûra
Nosková. Já tam nebyl, a je to ‰koda,
protoÏe podle v‰ech zpráv si svoji reputaci
zaslouÏí - uÏ i proto, Ïe doporuãuje
ochranu muÏÛ. Nebyl jsem tam,
ponûvadÏ jsem skoro ve stejné dobû
pomáhal oslavovat vzácné v˘roãí (vzácné
zvlá‰È v ãase, kdy se bûhem nûkolika let
po svatbû velké procento manÏelství
rozvádí, a o pár let pozdûji i dal‰í znaãné
procento: staãí se podívat na manÏelsk˘
stav uchazeãÛ o prezidentskou nominaci
v USA pﬁed dvûma roky, zvlá‰È u
republikánÛ - zatímco na demokratické
stranû dva hlavní uchazeãi, Obama a
Hillary Clinton byli v prvním manÏelství,
mezi republikány v‰ichni pﬁední uchazeãi,
vãetnû sen. McCaina, byli alespoÀ jednou
rozvedeni): 60. v˘roãí svatby dvou velmi
pûkn˘ch lidí - Jiﬁího a Jarmily Verflov˘ch.
Pﬁed odchodem z âSR Jiﬁí pÛsobil na
Kladnû jako trenér, hlavnû hokejistÛ.

ZaloÏil hokejovou ‰kolu, zaãal s tﬁílet˘mi
kluky, a vedl je , aÏ v roce 1968 vyhráli
(jedním z hráãÛ byl Milan Nov˘) juniorsk˘
pﬁebor republiky. Jarmila dálkovû
vystudovala pedagogickou ‰kolu. V roce
1968 âeskoslovensko pﬁepadli jeho
spojenci a Verflova rodina ode‰la do
Nûmecka a skonãila v Kanadû, kde
Jarmila v padesáti letech vystudovala
Faculty of Education a pak aÏ do penze
uãila a Jiﬁí - jako ﬁada jin˘ch - na‰el
zamûstnání v továrnû Ladislava Myslivce,
Aircraft Appliances and Equipment Ltd.
Oba byli pﬁi oslavû ve v˘borné formû (i
kdyÏ samozﬁejmû ne tak dobré, jako kdyÏ
se v roce 1950 na Kladnû brali). Zvlá‰È
Jiﬁí svítil, povídal, hrál na kytaru a zpíval
písniãky s rozmarn˘mi a la‰kovn˘mi texty
i odrhovaãky svého mládí, kter˘mi
pomáhal vychovávat své vnuky, Iana a
Brandona, kteﬁí se oba (spolu s maminkou
Zuzanou Hahnovou a tetou Dagmar
Benedikovou oslav zúãastnili.
7. ﬁíjna - s tím datem rozeslala svoji
podzimní zprávu torontská poboãka
âeského a Slovenského SdruÏení v
Kanadû. Zaujal mne hned první bod
zprávy: referát o oficiálním Black Ribbon
Day v Kanadû, letos oficiálnû poprvé
vzpomínaném po celé Kanadû. Vzpomíná
se 23. srpna, v upomínku na MolotovRibbentrop Pakt, podepsan˘ 23. srpna
1939. Leto‰ní vzpomínka, organizovaná
The Eastern and Central European
Council of Canada (jehoÏ je sdruÏení
ãlenem) a sponzorovaná U of T Centre
For European, Russian and Euroasian
Studies, se konal v Munk School of Global
Affairs na Torontské univerzitû.
V Satellitu jsme o vzpomínce referovali
v ãísle z 26. srpna. Na mne snad
nejmocnûji zapÛsobil krátk˘ doslov
pﬁedsedy Councilu, Markuse Hesse.
Snad i proto, Ïe znovu nûkteﬁí lidé exaltují
ne právû vzne‰enou doktrínu ‘oko za
oko a zub za zub’ (pﬁesto, Ïe je to doktrína,
která podle oficiálních statistik
popraven˘ch v USA vedla k popravû
desítek lidí, kteﬁí nikomu ani nevypíchli
oko ani nevyrazili zub). Cituji HessÛv
doslov v ãeském pﬁekladu:
“Nejzákladnûj‰ím
principem
civilizovaného svûta je úcta pro práva
jedince a tvorba spoleãností, ﬁídících se
kolektivní vÛlí, která vyvûrá z individuální
my‰lenky. KaÏdá spoleãnost, která nastolí
vládu nereflektující vÛli lidu, je odsouzena
k neúspûchu, bez ohledu na pouÏité
prostﬁedky. Lidstvo se znovu a znovu
pﬁesvûdãilo, Ïe mocnûj‰í neÏ
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nejvá‰nivûj‰í projevy, na nichÏ byla
vybudována impéria, mocnûj‰í neÏ
jakékoliv pﬁinucování k vz˘vání fale‰n˘ch
ideologií je sotva sly‰iteln˘ ‰epot. Tiché
hlasy star‰ích lidí uprostﬁed noci, za okny
zastﬁen˘mi dekami a dvojnásobnû na
závoru zavﬁen˘mi dveﬁmi, nabízející
prÛzraãnost a jistotu pravd, pﬁedávají pﬁi
kmitavém svûtle svíãek pamûÈ a historii
mladistv˘m u‰ím. Je to tento ‰epot a
vûdomí, Ïe tato slova se kupí dohromady
a - jako de‰Èové kapky se spájejí v oceány
- vytváﬁí trvalou ozvûnu, která bude znít niãím neumlãitelná - v myslích a svûdomí
dobr˘ch muÏÛ a Ïen v budoucnosti.
Tato konference pamûti a historie je
vûnována tomuto stateãnému zvuãnému
‰epotu. Jemu je vûnován i tento národní
den vzpomínky, Black Ribbon Day.”
Zpráva poboãky se dále zmiÀuje o úãasti
pﬁedsedkynû poboãky, Radmily
Locherové a Hany Mrázové na pﬁivítání
pro novû pﬁíchozí Romy, vût‰inou z âech.
V této souvislosti stojí za zmínku, Ïe
vût‰ina RomÛ, která pﬁi‰la v
devadesát˘ch letech, dostala uprchlick˘
status a Ïije v oblasti Hamiltonu, zatímco
velká vût‰ina RomÛ, kteﬁí pﬁi‰li v poslední
dobû, se vrátila do âeské republiky,
hlavnû proto, Ïe - na rozdíl od RomÛ z
devadesát˘ch let - se jim uprchlick˘ status
podaﬁilo získat jen v˘jimeãnû.
10. ﬁíjna - v 10. sérii Nokturen Milo‰e
Krajného vystoupil v kostele Sv. Václava
v Torontu pﬁední ãesk˘ houslista (první
houslista Moravského filharmonického
orchestru v Olomouci a umûleck˘ ﬁeditel
Camerata Moravia Chamber Orchestra)
Vít MuÏík. Vít MuÏík studoval, po studiích
doma, na Manes College of Music v New
Yorku, University of Music v Cincinnatti,
graduoval na Music Festival v Aspenu,
získal akademickou hodnost Master of
Classical Music na Canterbury University
v Anglii a graduoval na PraÏské
Mozartovû Academii. 10. ﬁíjna hrál na‰i
klasickou muziku (Smetana / nepﬁímo ve Fantazii F. Drdly/, Dvoﬁák, Suk) a hrál
ji tak krásnû (mûl i skvûl˘ doprovod v
kanadské pianistce Elizabeth Acker), Ïe
jsme mu (vût‰ina z nás ctitelÛ klasické
hudby je uÏ trochu nebo i hodnû pﬁistárlá
a chceme, hlavnû na‰e dámy, jako tﬁeba
paní Hana Pelnáﬁová, aby na‰i hudební
umûlci pﬁed nás pﬁedstoupili elegantnû
obleãení) skoro odpustili, Ïe pﬁi‰el v ko‰ili
ponûkud neurãité barvy, volnû plandající
kolem jeho bokÛ. Má naprosto platné
odÛvodnûní: smoking omezuje svobodu
pohybu. Naprosto chápu, ale Paganini a
Kubelík (otec) taky slu‰nû hráli a
nepamatuji se, Ïe by hráli v ko‰ili. Já mu
to rád odpou‰tím (taky rád chodím
tﬁiãtvrteãnû obleãen˘ - ale já uÏ na housle
nehraji), ale paní Hana Pelnáﬁová má
zﬁejmû pocit, Ïe s jeho ko‰ilí pﬁi koncertu
je to stejné, jako kdyÏ dáte Ïenû krásnou
rÛÏi zabalenou do zmuchlaného papíru.
Ale tleskala mu...
13. ﬁíjen - Ten den (moÏná) vstoupí do
pivní historie Kanady. Do jedné z pﬁedních
restaurací v Torontu, Duke of
Westminster (on je to cel˘ ﬁetûzec
“vévodsk˘ch” restaurací)
byla generálním konzulátem v Torontu
(i jin˘mi) pozvána v‰elijak promíchaná
spoleãnost, aby její individuální pﬁíslu‰níci
oko‰tovali (a zamilovali se) nové ãeské
(vlastnû ãesko-kanadské) pivo. Pivo se
jmenuje Milo‰ - po sládkovi, kter˘ s ním
má nûco spoleãného. Pivo se bude dûlat
tak, Ïe v âeské republice se namíchá
pivní preparát a ten se pﬁiveze (v tomto
pﬁípadû) do Kanady a namíchá se do

Toronto
kanadské vody. Kanada zﬁejmû není
jedin˘m pokusn˘m králíkem. Podobné
akce (ãesk˘ preparát a místní voda)
probûhly v ﬁadû jin˘ch zemí, takÏe
Prazdroj bude moÏná mít konkurenci.
Mnû pivo chutnalo, chuÈovû nûco mezi
plzeÀsk˘m a kanadsk˘m pivem. Veãera
se zúãastnil i generální konzul âR,
Richard Krpaã, jehoÏ zásluhy v Kanadû,
nejen o pivo, ale také o ãeskou hudbu,
literaturu a kulturu vÛbec, jsou bez poãtu.
Ale hlavní organizátorkou této zajímavé
události byla pozoruhodná Ïena, Helen
Notzl, s kterou jsem se pﬁi této pﬁíleÏitosti
setkal v Torontu potﬁetí a vÏdycky ‰lo o
nûco nezvykle pûkného a uÏiteãného:
poprvé v roce 1967, kdyÏ jsme vydali - k
stému v˘roãí Kanady - zvlá‰tní vydání
Na‰ich hlasÛ a Helen napsala vynikající
anglické ãlánky o ãeskoslovenské hudbû,
slovenské literatuﬁe (o ãeské psal profesor
René Wellek, Sterling professor na Yale
University, a ãeskoslovenském filmu; po
druhé jsme se setkali pﬁed nûkolika málo
lety na Torontské univerzitû pﬁi konferenci
o âeskoslovensku; a teì pﬁi ko‰tování
Milo‰e (a do toho se zdá b˘t zapleten
praÏsk˘ bratr na‰eho Jerry Formánka,
kter˘ právû zázraãnû vstal z údajn˘ch
ekonomick˘ch mrtv˘ch.
14. ﬁíjna - A zase Vít MuÏík. A zase v
ko‰ili, ale tentokrát v ko‰ili docela
elegantní, do tmavofialová pﬁecházející.
A hrál BeethovenÛv Houslov˘ koncert,
tentokrát s Torontsk˘m filharmonick˘m
orchestrem ﬁízen˘m Uri Mayerem,
b˘val˘m
Hudebním
ﬁeditelem
Edmontonského
symfonického
orchestru. Koncert (striktnû Beethoven:
Houslov˘ koncert a Symfonie ãíslo 7)
jsme poslouchali v George Weston
Recital Hall v Toronto Centre for the Arts,
5040 Yonge Street, coÏ pro lidi bydlící na
jihozápadû Toronta je skoro v severní
Albertû. No nic, po hrozn˘ch útrapách s
tramvají a podzemkou jsem se koneãnû
dostal..., ale nechci si kazit náladu, tak o
tom rad‰i pomlãím. A nelitoval jsem. Byl
to pûkn˘ koncert, Vít MuÏík hrál skvûle,
pro mne je prakticky nepochopitelné, Ïe
nûkdo dokáÏe ze ãtyﬁ preparovan˘ch
stﬁívek (nemám ponûtí, z ãeho se struny
dûlají) vyloudit zvuky tak náramné, nûkdy
skoro hrozivé a jindy mazlivû nûÏné,
skﬁivánãí písnû i medvûdí mruãení a Vít
MuÏík to umí tak dokonale, Ïe kdyby
pﬁi‰el i bez ko‰ile, prostû bych zavﬁel oãi
a pokornû poslouchal. V druhé polovinû
koncertu, v Beethovenovû Symfonii ãíslo
7 jsme zase sly‰eli na‰eho znamenitého
flétnistu, Milana Brunnera.
16. ﬁíjna - To je datum nejnovûj‰ích
informací Johnse Hopkinse o tom, co
jaksi bychom mûli jíst, nechceme-li dostat
rakovinu anebo chceme-li se jí zbavit,
kdyÏ uÏ ji máme a ztratili jsme víru v
chemoterapii. Tyto velmi cenné informace
rozeslal Henry Komárek. Patﬁí mu ná‰
dík.
Na ãem si rakovinové buÀky
pochutnávají a ãemu bychom se tedy
mûli vyhnout?
Cukr a náhraÏky (v malém mnoÏství je
dovolen Manuka med a molasa), sÛl
(smíme pouÏít Bragg’s aminos nebo
moﬁskou sÛl), mléko: nepít (nahradit
neslazen˘m mlékem ze sóji), maso
(kromû ryb a obãas kuﬁete), káva, ãaj
(zelen˘ ãaj je v poﬁádku) a ãokoláda s
vysok˘m obsahem kofeinu.
Nemáme jídlo (hlavnû tuãné) ohﬁívat v
mikrovlnce a v plastick˘ch nádobách.
Doporuãuje se jíst: 80% stravy má tvoﬁit
ãerstvá zelenina a ‰Èávy, zrní, oﬁechy a

trochu ovoce, 20% vaﬁená strava vãetnû
fazolí.
Doporuãuje se pít ãi‰tûná nebo filtrovaná
voda.
Dobré chutnání!
Doporuãuje se mít kladnou mysl, milující
a odpou‰tûjící srdce, vyh˘bat se stresu,
nerozãilovat se a nehnûvat se.
17. ﬁíjna - tﬁi hlavní krajanské organizace,
MasarykÛv ústav, torontská poboãka
âSSK a Sokol Toronto uspoﬁádaly na
Masaryktownu piknik pro dûti i pro
dospûlé -jakési rozlouãení s nádhern˘m
létem, snad nejhezãím, jaké jsem v
Kanadû zaÏil. Omlouvám se, Ïe jsem se
nezúãastnil - na v‰ecko uÏ prostû
nestaãím.
Josef âermák
***
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Jan Waldauf: SOKOL - malé dûjiny velké my‰lenky
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Senátní volby 2010

1. díl (od zaloÏení Sokola do roku 1952),

25.10.2010

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)

Levicov˘ Senát. Co zmÛÏe?

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

PRAHA-mfd/klr-âTK-Tereza Strnadová·éfové sociální demokracie se o víkendu
usmívali. Otázka ov‰em je, jak velk˘
dÛvod k úsmûvu skuteãnû mají.
âSSD dostala o víkendu od voliãÛ
náplast na stále Ïivou ránu - Ïe není ve
vládû.
Nejsilnûj‰í levicová strana poprvé v
historii, minimálnû na dva roky, ovládla
Senát. Voliãi, kter˘ch pﬁi‰la k urnám
necelá ãtvrtina, do nûj poslali dvanáct
nov˘ch
sociálnûdemokratick˘ch
senátorÛ. Strana tak má v druhé komoﬁe
parlamentu vût‰inu 41 hlasÛ z 81.
ODS získala osm senátorÛ (obhajovala
18), TOP 09, KDU-âSL a Severoãe‰i.cz
vyhráli shodnû ve dvou obvodech a jeden
mandát získala nezávislá kandidátka v
Pardubicích Milu‰e Horská.
Úﬁadující pﬁedseda sociálních demokratÛ
Bohuslav Sobotka opakuje to, co ﬁíkal
pﬁed volbami: „Sociální Senát“ se mÛÏe
stát protiváhou vlády. „Podaﬁilo se nám
vyváÏit pravicovou Snûmovnu,“ ﬁekl
Sobotka, jemuÏ volební úspûch pomohl
posílit pozici uvnitﬁ strany.
Naopak vládní koalice v˘znam voleb
sniÏuje. „V˘sledek voleb nezmûní na
pomûrech ve vládû ani jeden milimetr,“
prohlásil premiér a pﬁedseda ODS Petr
Neãas.
Kdo z nich má pravdu?
1. Senát nic blokovat nemÛÏe, pokud je
vláda jednotná Poslanci vládních stran v souladu s ústavou - pﬁípadn˘ nesouhlas
Senátu s reformními zákony hravû
pﬁehlasují vût‰inou 118 hlasÛ, které ve
Snûmovnû mají. A to i kdyÏ jde o dÛleÏité
a bolestivé reformní zákony. „Jen se
proces schvalování prodlouÏí o ãtyﬁi aÏ
pût t˘dnÛ,“ ﬁekl ministr financí Miroslav
Kalousek (TOP 09).
Pouze v pﬁípadû, Ïe by vládní koalice
nebyla jednotná a pro nûkteré zákony by
nemûla ve Snûmovnû vût‰inu 101 hlasÛ,
Senát by skuteãnû mohl zaãít zákony
blokovat. Volby skonãily velkou poráÏkou
pro Vûci veﬁejné: právû jejich poslanci by
se mohli od vlády odklánût - zda se to
v‰ak skuteãnû stane, není jisté. „MoÏná
jsme se opticky vych˘lili doprava,“
pﬁemítal nad dÛvody místopﬁedseda Vít
Bárta.
2. âSSD mÛÏe Senát vyuÏít
propagandisticky Pﬁesto se víkendov˘mi
volbami na ãeské politické scénû zmûnilo
víc, neÏ je koalice ochotná pﬁipustit.
Minimálnû z psychologického hlediska:
sociální demokraté budou totiÏ mnohem
víc vidût.
U zákonÛ, které si vyberou, mohou
prostﬁednictvím Senátu zaãít dûlat
rozruch - v‰e neproletí parlamentem tak
hladce jako dosud. „Zjednodu‰enû
ﬁeãeno mÛÏou z kaÏdého zákona o psích
známkách udûlat celostátní záleÏitost,
coÏ má v politice v˘znam,“ ﬁíká politolog
Zdenûk Zboﬁil. „A vláda se nemÛÏe tváﬁit,
Ïe Senát není dÛleÏit˘, bude s ním muset
spolupracovat,“ doplnil politolog Jan
Bure‰.
3. Nûkteré vûci se bez souhlasu âSSD
neobejdou Sociální demokraté v Senátu
sice nemají sílu zablokovat reformní
zákony, nûkteré vûci v‰ak zablokovat
mohou. Podle ústavy je souhlasu Senátu
bezpodmíneãnû potﬁeba napﬁíklad pﬁi
schvalování mezinárodních smluv,
zahraniãních misí nebo ústavních zákonÛ.
V˘hodou âSSD navíc je, Ïe nyní má

dohromady minimálnû 40 hlasÛ
(podpisÛ), které jsou potﬁeba na stíÏnost
k Ústavnímu soudu. Sobotka uÏ plánuje
stíÏnost napﬁíklad na návrh vlády zdanit
zpûtnû stavební spoﬁení.
***
Senát po volbách: âSSD 41,ODS 25,
KDU-âSL 5, KSâM 2, TOP 09 + STAN 5,
ostatní 3
Snûmovna: âSSD 56, ODS 53, TOP 09
41, KSâM 26, VV 24.
***

Pravomoci Senátu
Praha-mfd-Senát má 81 ãlenÛ, kteﬁí jsou voleni
na ‰est let. KaÏdé dva roky se volí tﬁetina
senátorÛ.
Nelze jej rozpustit Dojde-li k rozpu‰tûní
Poslanecké snûmovny, pﬁíslu‰í Senátu
pﬁijímat zákonná opatﬁení. Ta pak platí jako
zákony, ale musí b˘t posléze potvrzena na
první schÛzi nové Snûmovny. Jinak pozb˘vají
platnosti.
Senát posuzuje návrhy zákonÛ, které mu
pﬁedloÏí Snûmovna.
Senátoﬁi mohou zákon schválit, zamítnout
nebo vrátit poslancÛm se zmûnami. JestliÏe
Senát návrh zákona zamítne ãi vrátí, hlasuje
o nûm Snûmovna znovu. Poslanci mohou
senátory pﬁehlasovat a schválit své pÛvodní
znûní (s v˘jimkou ústavních zákonÛ), k ãemuÏ
jim staãí 101 hlasÛ. Proto je Senát oznaãován
za slab˘.
Senátoﬁi spolu s poslanci volí na spoleãné
schÛzi prezidenta republiky. Senát mÛÏe
podat k Ústavnímu soudu na prezidenta Ïalobu
pro velezradu.
Bez souhlasu nadpoloviãní vût‰iny v‰ech
senátorÛ není moÏné vyhlásit váleãn˘ stav ãi
vyslat ãeské vojáky do zahraniãí.
Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident
se souhlasem Senátu. Senátoﬁi téÏ navrhují
kandidáty na ombudsmana.
***

Nejvût‰í vítûz Jan Îaloudík
vrátil úder Tomá‰i Julínkovi
BRNO - mfd/ Ti dva spolu mûli nûco
spoleãného uÏ dﬁíve: onkolog Jan Îaloudík
a exministr zdravotnictví a také lékaﬁ
Tomá‰ Julínek.
O víkendu voliãi rozhodli, Ïe v Senátu
zasedne Îaloudík, nestraník za âSSD.
Dostal pﬁes dvaadvacet tisíc hlasÛ. Dost
na to, aby se stal absolutním vítûzem
leto‰ních senátních voleb. Naopak Julínek
propadl.
Je‰tû pﬁed pÛl rokem mûl pﬁitom navrch
Julínek a dal‰í lékaﬁ, ‰éf brnûnského
Masarykova onkologického ústavu Jiﬁí
Vorlíãek, kter˘ mimochodem nyní také
neúspû‰nû kandidoval do Senátu za TOP
09 hned v sousedním obvodu. Právû
Vorlíãek, kterého na post dosadil tehdej‰í
ministr Julínek, totiÏ nynûj‰ího vítûze
senátních voleb „pro nadbyteãnost“
propustil.
Tehdy za onkologem Îaloudíkem stáli jeho
pacienti i kolegové. Marnû. Vítûz v‰ak
tvrdí, Ïe víkendov˘ duel nebere jako
zadostiuãinûní za vyhazov.
Tomá‰e Julínka z vysoké politiky odstavil
po dvaceti letech. „Budu se asi zase
vûnovat sám sobû,“ ﬁekl po prohran˘ch
volbách exministr - a v âT ostﬁe zaútoãil
na sociální demokracii. V nedûli pak uÏ
nezvedal telefony a nereagoval na textové
zprávy.
BrÀané a lidé z okolí mûsta, kteﬁí o víkendu
volili, v‰ak Julínkovi kromû Îaloudíka
zpûtnû spoãítali nepopulární regulaãní
poplatky a také plán na zru‰ení Úrazové
nemocnice. „V senátních volbách proti
sobû stál nepopulární, aÏ skoro zl˘ politik,
kter˘ chtûl zru‰it Úrazovku, a vlídn˘ onkolog
bez politické zku‰enosti a pﬁíslu‰nosti. Ta
se ukázala b˘t v˘hodou, nikdo si ho
nespojuje s politick˘mi prÛ‰vihy,“
vysvûtluje souboj politolog Vlastimil Havlík.
***
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Sobotka
chce b˘t prezidentem,
‰anci má ·vejnar
Praha-mfd- Václav Dolej‰í-Po ovládnutí
Senátu sociální demokracií rostou nadûje
Jana ·vejnara na zvolení prezidentem.
ODS proto bude pﬁístupnûj‰í kompromisní
dohodû, aby hlavu státu volili pﬁímo obãané.
Pak by mohl projít i Pﬁemysl Sobotka.
·ance âechoameriãana Jana ·vejnara,
Ïe se v únoru 2013 stane prezidentem, se
po víkendov˘ch senátních volbách v˘raznû
zv˘‰ily.
Profesor ekonomie z Michiganské
univerzity ve Spojen˘ch státech tak mÛÏe
uspût na druh˘ pokus, v roce 2008 tûsnû
prohrál s Václavem Klausem.
Hodnû záleÏí na tom, zda uÏ Klausova
nástupce budou volit pﬁímo obãané (jak
slibují politici), anebo opût spoleãnû
poslanci a senátoﬁi.
Osmapadesátilet˘ Jan ·vejnar o post stále
stojí a nadûje má slu‰né v obou variantách.
Lídr âSSD Bohuslav Sobotka uÏ slíbil, Ïe
ho jeho strana bude prosazovat.
I v pﬁípadû pﬁímé volby má kandidát
navrÏen˘ velkou parlamentní stranou
v˘hody oproti konkurentÛm. Minimálnû v
tom, Ïe se mÛÏe spoléhat na finanãnû
nákladnou celorepublikovou kampaÀ a
pomoc stranického aparátu.
UÏ v roce 2008 se ukázalo, Ïe pﬁes
poãáteãní opatrnost k „cizinci“ si pÛvodní
outsider získal pﬁízeÀ veﬁejnosti. Podle
tehdej‰ího exkluzivního prÛzkumu MF
DNES mezi 2 093 respondenty si ·vejnara
za prezidenta pﬁálo 47 % lidí, silného
Václava Klause 53 %.
Lidé v prÛzkumu odpovídali, Ïe ·vejnar je
„mlad‰í, sympatick˘, má charizma a Ïe to
chce na Hradû zmûnu“. Zafungoval i jako
Antiklaus, hodnû lidí zdÛvodnilo jeho
podporu jednodu‰e tím, Ïe Klaus jim
pﬁipadá „arogantní“.
JestliÏe se politici stejnû jako doposud
nedokáÏou do roku 2013 dohodnout na
zpÛsobu pﬁímé volby, i pak se zatím Jan
·vejnar jeví jako favorit.
Osmapadesátilet˘ profesor sází na
podporu trojice stran: hlavnû âSSD
(nedávno ji podpoﬁil na ideové konferenci)
a pak lidovcÛ a Vûcí veﬁejn˘ch (jejich
kandidáty podporoval v senátních volbách).
Pojìme poãítat, jak by prezidentské volby
mohly dopadnout dnes. Sociální demokraté
mají v Poslanecké snûmovnû a Senátu
dohromady 97 mandátÛ. KdyÏ k tomu

pﬁipoãteme 24 poslancÛ za VV a pûtici
senátorÛ za KDU-âSL, má aktuálnû
„‰vejnarovská aliance“ sílu 126 hlasÛ.
Ke zvolení prezidenta je potﬁeba
minimálnû 141 hlasÛ, ·vejnarovi tudíÏ dnes
chybí jen patnáct stoupencÛ. Ty mÛÏe,
podobnû jako v roce 2008, snadno získat
mezi sedmi nezávisl˘mi senátory anebo u
26 komunistÛ, kteﬁí ho tehdy rovnûÏ
podporovali, i kdyÏ v závûreãném
rozhodujícím kole ho nakonec zradili.
ODS si dokonce myslí, Ïe socialisté kvÛli
nadûjn˘m vyhlídkám zmûní názor. „Bude
velmi zajímavé sledovat, zda âSSD
nezaãne ustupovat od pﬁímé volby,“
upozorÀuje premiér a pﬁedseda
obãansk˘ch demokratÛ Petr Neãas.
Tyto propoãty samozﬁejmû je‰tû ovlivní
podzimní volby v roce 2012, kdy se tûsnû
pﬁed prezidentskou volbou volí dal‰í tﬁetina
Senátu. Sociální demokracie bude
obhajovat jen sedm kﬁesel, pﬁiãemÏ obvykle
opoziãní strany uprostﬁed poloviny
funkãního období vlády spí‰e posilují neÏ
oslabují.
Senátní volby naopak zkomplikovaly cestu
na Hrad kandidátovi ODS Pﬁemyslu
Sobotkovi, kter˘ v sobotu zájem o Hrad
potvrdil. Zatím se mÛÏe opírat o pouh˘ch
78 poslancÛ a senátorÛ vlastní strany. Na
pomoc koaliãních partnerÛ z TOP 09 a
Vûcí veﬁejn˘ch moc spoléhat nemÛÏe.
Kdyby se v‰ak vládní koalice dohodla na
spoleãném kompromisním kandidátovi, jak
by si pﬁál premiér Neãas, velmi snadno ho
coby prezidenta prosadí. VÏdyÈ vláda v
celém parlamentu disponuje silou 145
hlasÛ. Dnes taková dohoda vypadá spí‰e
jako sci-fi. Proto moÏná ODS, kdysi nejvût‰í
odpÛrkynû, bude pﬁímou volbu paradoxnû
nejvíc prosazovat. „Pﬁedpokládám, Ïe téma
pﬁímé volby bude bûhem pﬁí‰tího roku
zvládnuto a Ïe na tom najdeme shodu a
ústavní vût‰inu,“ vûﬁí Pﬁemysl Sobotka.
KdyÏ se ODS takto snaÏila v roce 2002
dostat na Hrad Klause pomocí dﬁíve
odmítané pﬁímé volby, tehdej‰í senátor
Mirek Topolánek to oznaãil za „politickou
prasárnu“. I dnes se obãansk˘m
demokratÛm jeví, Ïe pﬁímá volba dává
Sobotkovi víc ‰ancí na zvolení. Aby hlavu
státu volili sami lidé, chtûjí oficiálnû v‰echny
strany. Neãasova vláda se k tomu dokonce
zavázala v programovém prohlá‰ení. PotíÏ
je uÏ roky stále stejná: neumûjí se shodnout
na jejím zpÛsobu. Jestli má b˘t jednokolová,
nebo dvoukolová, nebo kolik kandidátÛ
má postupovat.
***

Upozornûní ãtenáﬁÛm
Podobnû jako na ostatní noviny i na nás dolehla ekonomická krize. Nûkteré anglické
noviny pﬁestaly vycházet jako deník. Pﬁípadnû vynechávají jeden den v t˘dnu.
Ostatní sníÏily svÛj objem. Nûkteré odbouraly televizní pﬁílohu.
Podobné je to s krajansk˘mi novinami. Americké listy pﬁestaly vycházet v létû
leto‰ního roku. âeskoslovenské noviny, jak jsme na‰li na internetu byly pozastaveny
v roce 2002, chicagsk˘ Hlasatel v roce 1994. JiÏ del‰í dobu jsme nedostali Hlas
národa rovnûÏ z Chicaga, na internetu jsme objevili Hlasy národa, ale nikdy jsme
je nedostali. Z americk˘ch tiskovin dostáváme uÏ jen v˘mûnou Hospodáﬁ z Texasu.
Vloni ukonãil pûknou roãenkou vydávání Kanadsk˘ listÛ Mirko Janeãek. Pﬁesto je
asi Toronto s tím, Ïe zde vycházejí dvoje ãeskoslovenské a jedny slovenské noviny
unikátem.
I my v‰ak procházíme krizí. SníÏil se pﬁíjem z inzerce i pﬁedplatného. Kanadsk˘
program PAP, kter˘ umoÏÀoval levnûj‰í posílání novin byl nahrazen Canada
Periodical Fundem, o kter˘ se musí pravidelnû Ïádat a není jisté jestli jej pﬁí‰tí rok
dostaneme. Pûtiprocentní daÀ GST byla nahrazena tﬁináctiprocentní daní HST, coÏ
znamená nejen draÏ‰í tiskárnu, ale i ostatní suroviny. I kdyÏ nûco se vrátí,
nemÛÏeme odeãíst v‰e.
Pﬁesto jsme nezv˘‰ili cenu Satellitu, ale museli jsme sníÏit frekvenci vydávání novin:
vloni z dvaceti ãtyﬁ ãísel na tﬁiadvacet a letos z tﬁiadvaceti vydání roãnû na
jedenadvacet. Od pﬁí‰tího roku budeme vycházet, pokud to bude moÏné, dvacetkrát
roãnû. Vûﬁíme, Ïe pﬁi tomto poãtu dvaceti ãísel roãnû, zÛstaneme nejménû dal‰í dva
roky a to do roku 2013.
Do konce toku tedy vyjdou dvû ãísla: 18. listopadu 2010 a vánoãní 9. prosince 2010.
Dûkujeme Vám za pochopení!
Ale‰ Bﬁezina
***

âSSD se vrací
k pÛvodnímu kandidátovi
Jan ·vejnar, âechoameriãan a profesor
ekonomie je opût (tak jako pﬁi minulé volbû v
roce 2008) kandidátem âSSD na prezidenta,
aÈ uÏ ho budou v roce 2013 volit pﬁímo obãané
nebo tradiãnû poslanci a senátoﬁi. „Platí, Ïe
my budeme prosazovat pﬁímou volbu
prezidenta a hlasovat pro ni a rádi bychom v
ní podpoﬁili Jana ·vejnara,“ slibuje lídr
socialistÛ Bohuslav Sobotka.
Jiﬁí Paroubek, b˘val˘ pﬁedseda âSSD, o
funkci prezidenta snil.Tvrdil dokonce, Ïe k
tomu má jakési „poslání od nejvy‰‰í bytosti“.
Dnes ﬁíká, Ïe uÏ nemá zájem, protoÏe
nedokázal v kvûtnov˘ch snûmovních volbách
dovést âSSD k takovému vítûzství, jeÏ by mu
umoÏnilo sestavit vládu. „Na tuto funkci
neaspiruji, neboÈ jsem v minulosti jasnû ﬁekl,
Ïe bych nejdﬁíve musel po tûchto volbách
obstát jako premiér,“ uvedl.
***
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com
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hodiny:
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10-13 a
15-19.

Tel.: 416/533-0005

âeská a slovenská televize
na internetu!

Travel

8

October 28, 2010

V˘let na jih
Pﬁed ãasem jsem se doãetl, Ïe Jim Pattison, snad nejbohat‰í
obãan na‰í provincie BC, zakoupil v Palm Springs veledÛm
Franka Sinatry. Nepochybnû i s pianem, neboÈ nehraje
jenom na trubku, ale i na tento královsk˘ nástroj. MuÏi typu
pana Pattisona si samozﬁejmû mohou takové transakce
dovolit, na rozdíl od mojí maliãkosti.
Nejednou jsem se zamyslel nad tím, zda kaÏd˘ ãlovûk mohl
by se stát tak bohat˘m jako tento muÏ, Jim Pattison. (A není
zdaleka nejbohat‰í na stupnici bohat˘ch jedincÛ). Dospûl
jsem k pﬁesvûdãení, Ïe to nemÛÏe dokázat kaÏd˘. Îe k tomu
je nepochybnû zapotﬁebí ﬁady vlastností, schopností a jistého
naturelu, coÏ není dáno kaÏdému.
Ale k vûci. KdyÏ jsem se vcelku náhodnû dozvûdûl o tomto
nákupu Sinatrovy residence, napadlo mû, Ïe to místo, Palm
Springs v Kalifornii, bych moÏná mûl nav‰tívit. Je tam teplo a
pak, ti úspû‰ní lidé asi vûdí, kam se vrtnout, kde je pûknû. A
uÏ po nûkolik let v blízkém okolí Palm Springs, ‰est mûsícÛ v
roce tráví na‰e dobrá pﬁítelkynû. A moc se jí to líbí.
Tak jsme si tam zaletûli. BohuÏel, jak se rychle ukázalo, ná‰
pobyt byl aÏ trestuhodnû krátk˘ vzhledem k tomu, co to místo
nabízí!
Palm Springs je neÏ jedno z míst, které se nalézá v dlouhém
údolí mezi horsk˘mi masivy. Dal‰í jsou Cathedral City,
Thousand Palms, Palm Desert, Indian Wells (tam kde se hrají
‰piãkové profesionální tenisové turnaje), Indio, Coachella, na
severu pak Desert Springs. Z nedostatku ãasu tato místa
jsme nestaãili nav‰tívit. Co jsme ale staãili nav‰tívit a uvidût,
staãilo nám dokonale k úÏasu a spokojenosti.
Spoleãnost pronajímající vozidla, kterou jsme pouÏili
(Enterprise) je jediná, kde vás musí k zaparkovanému vozu,
kter˘ si chcete vypÛjãit, zavést firemní minibus. Z toho místa
jsme pak vyjeli mal˘m, pﬁíjemn˘m vozem americké znaãky
Chevy Aveo.
Aã v Palm Springs je nespoãet dobr˘ch hotelÛ i motelÛ, Best
Western Las Brisas mohu vﬁele doporuãit. Nalézá se v
samém downtownu, ale pobyt tam je tich˘ a niãím neru‰en˘.
Ne právû mal˘ komplex v mexickém stylu, jenÏ velmi lahodí
mému oku. Bazén, víﬁiv˘ bazének a nûkolik pﬁíjemn˘ch
zákoutí, kde je moÏno popít kávu, vypít lahodnou lihovinu, dát
si lehk˘ obûd. Areál má tﬁi kﬁídla, pokoje lemované jsou
balustrádou z níÏ je vidût do hornatého okolí. Personál je,
alespoÀ v dobû na‰eho pobytu byl, pﬁíjemn˘ a ochotn˘. Navíc
do‰lo k jakési krátkodobé poru‰e v registraci telefonních
hovorÛ, takÏe jsme mohli jedno odpoledne a veãer telefonovat
kamkoli zcela zdarma. Pouãil nás o tom velmi mil˘ recepãní,
nepochybnû pﬁíslu‰ník tûch, kteﬁí ke spokojenosti nepotﬁebují
nûÏné pohlaví a jak sdûlila ona zmínûná pﬁítelkynû, ten mil˘
a ochotn˘ recepãní není zdaleka jedin˘m této sexuální
orientace v Palm Springs.
Ubytovali jsme se a vy‰li si na orientaãní prohlídku
downtownu, v jehoÏ srdci se ná‰ hotel nalézá. Místo malinko
pﬁipomíná mûsta mexická, ov‰em na vy‰‰í úrovni a v
dokonalém poﬁádku. Ulice jsou k sobû kolmé a tu jsem si

uvûdomil, v ãem je, alespoÀ dle mého názoru, pÛvab
evropsk˘ch mûst. Je to vyuÏití kﬁivky. Die Kurve. A mírného
zvlnûní terénu. Má-li mûsteãko ulice se zatáãkami a tu a tam
kopeãek, je o jeho pÛvab postaráno!
V Palm Springs se o pÛvab starají horské masivy mûsteãko
(a ona zmínûná dal‰í) obklopující.
Druh˘ den po snídani jsme vyjeli do Indian Canyons, atrakci
nepﬁíli‰ vzdálené od místa na‰eho pobytu. Cena za vstup do
areálu je ‰est americk˘ch dolarÛ a sotva kdy si jeden mÛÏe
tak libovat, jakou to nádheru za ten peníz mÛÏe vidût.
Vydali jsme se na prohlídku jedné z nich, Andreas Canyonu.
Je to procházka zhruba dva a pÛl kilometrÛ, ale jeden se ocitá
v krajinû doslova mystické. Pod horsk˘mi masivy s
vrstevnicemi kamene uloÏen˘mi v jednom jediném smûru a
úhlu, jeÏ se tyãí nad údolím, protéká potÛãek z jehoÏ vláhy
vzpínají se palmy. Dle informací tam dodan˘ch, existuje jich
v tom místû 150 druhÛ. My jich ale rozeznali jenom nûkolik.
(To není nedÛvûra k informaci znalcÛ, ale pﬁipomínka na‰í
nevûdomosti).
K dokonalosti záÏitku pak pﬁispûla Pﬁíroda jasnou oblohou a
teplotou 22 °C. Absolutnû ideální podmínky k takové pﬁíjemné
a neveliké túﬁe.
Není to ale jenom tato oblast; nûkolik málo mil od tohoto
místa rozkládá se dal‰í pozoruhodnost, Palm Canyon s
nûkolika moÏn˘mi vycházkami neuvûﬁitelnou krajinou. Vybrali
jsme si Victor Trail a tak se nám naskytla podívaná shora do
hlubokého údolí a pak, po sestupu, pohled zdola a pochod
úzk˘m palmov˘m hájem mezi horsk˘mi masivy, kde jeden by
mûl mít s sebou alespoÀ pût filmÛ a nebo aparát digitální. Ten
já ale nemám, coby ãlovûk konzervativní. (Na v˘hody a
nev˘hody digitálních fotoaparátÛ mám svÛj názor).
K dokonalému ukonãení na‰í prohlídky byl kratiãk˘ hovor s
rangerem té oblasti. Opálen˘ fe‰ák fascinoval mojí Ïenu a já
ocenil jeho vlídné a pﬁátelské chování.
¤ekl jsem: „Je to tady neuvûﬁitelnû krásné!“ „Já vím … a
proto jsem tady,“ pravil ten mil˘ ãlovûk v uniformû stráÏcÛ
pﬁírodních pokladÛ Ameriky.
KdyÏ jsme se po návratu ponoﬁovali v hotelovém komplexu
do bazénu plaveckého a stﬁídavû do bazénku víﬁivého, byli
jsme tam zcela sami. Nad námi temnûla se obloha a na ní
stﬁibrnû záﬁil mûsíc. Nebyl v úplÀku, ale i tak byl nádhern˘. S
poÏitkem jsem usrkával levné víno a díval se na temnou
oblohu srpkem mûsíce pﬁizdobenou. BlíÏící se podzim hladinu
bazénu ozdobil spadl˘mi lístky z okolních stromÛ. Nijak mi
nevadilo, Ïe je nikdo z hladiny bazénu neodstranil.
Vrátili jsme se na pokoj. Pﬁál jsem si nepou‰tût televizi,
abychom si pohodu nûjak nenaru‰ili. Îena souhlasila a jala
se ﬁe‰it Sudoku. Já jsem si ãetl dal‰í z moudr˘ch knih A.
Rooneyho.
Den nato vyjeli jsme si do Joshua Tree National Parku. Je to
z Palm Springs asi 4O mil k prvnímu, v˘chodnímu vjezdu do
tohoto fantastického, ohromného areálu pﬁírodních pozoruhodností.

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!

Ponûkud mne pﬁekvapilo, jak odboãka do vûhlasného parku
je chabû znaãená; tak, Ïe hlá‰ka se vám objeví skoro míli
pﬁedem, ale tam, kde tﬁeba odboãit, je neÏ cedulka Park Blvd.
(Jak chtûjí mojí milí Ameriãané vyhrát válku v Iráku, krátce a
zcela nevhodnû mû napadlo).
Nicménû, vjeli jsme do parku, zaplatili poÏadovanou ãástku
(15 dolarÛ US za vozidlo) a ujíÏdûli do jeho nitra. Kolem
dokonalé asfaltky rozkládá se po obou stranách rovina
zdobená nespoãtem kaktusÛ a hlavnû pak onûch Joshua
trees. A pﬁib˘vá seskupení ohromn˘ch balvanÛ k dokonalosti
omlet˘ch ãasem, drÏících pﬁi sobû mnohdy v neuvûﬁiteln˘ch,
z fyzikálního hlediska nazíráno, pozoruhodn˘ch pozicích.
Absolutním skvostem pro mû byla procházka místem zvaném
Hidden Valley. Okruh vede nádherou, na jakou sotva lze
zapomenout. Jejím vrcholem je místo, které vzdálenû mÛÏe
pﬁipomínat ﬁeck˘ amphitheater, ale místo sedadel je kotlina
obklopena hojnou divotvorností obl˘ch balvanÛ spoãívajících
na sobû do pozoruhodné v˘‰e. V úÏasu procházíte se mûlk˘m
údolím mezi muÏíky i muÏi rozko‰n˘ch kaktusÛ a vy‰‰ích
stromÛ Joshua. Slunce svítilo a pﬁíjemná teplota onûch 22 °C
jen umocÀovala absolutní pﬁíjemnost procházky.
Ale takov˘ch krás je v parku v rÛzn˘ch obdobách nespoãet.
Za náv‰tûvu stojí místo Keys View 5185 ft (1581m) nad
moﬁem, z nûhoÏ se naskytne podívaná do celého údolí; v dáli
mÛÏete spatﬁit i velikou plochu solného jezera.
(Pojednou mû napadlo, jak cílevûdomost mÛÏe promûnit k
nepoznání Ïivot ãlovûka … z rakouského kulturisty a herce ve
filmech, které nemohu vystát, Arnolda Schwarzenegera, je
hlava tohoto velikého, pﬁírodou tak ‰tûdﬁe obdaﬁeného státu
Kalifornie!)
Une‰eni tím, co jsme doposud vidûli, rozhodli jsme se pak
vyjet z nûj druhou bránou. A tak jsme je‰tû nav‰tívili dal‰í
pozoruhodná místa: Ryan Mountain, aã na tu uÏ jsme z
nedostatku ãasu nevystoupili, ale z ãásti cesty dopﬁáli jsme si
pohled na onu aÏ neskuteãnou krajinu kolem, zase jinou, neÏ
je vidût z Keys View.
Za zastávku vûru stojí místo Jumbo Rocks, které, nemohl
jsem si pomoci, nûjak mi pﬁipomínalo biblickou krajinu, alespoÀ
jak jsem si jí v duchu pﬁedstavoval, ale Ïádná z onûch
mystick˘ch postav se neobjevila.
Nápad vrátit se do Palm Springs jiÏní stranou jsme zavrhli
díky dlouhé cestû a tak jsme se se rozhodli pro uÏití druhého
v˘jezdu/pﬁíjezdu do toho fenomenálního parku
Stálo to za to. Objevili jsme dva nádherné stanové tábory
(Belle a White Tank). Aãkoli moje stanovací éra uÏ víceménû
skonãila, sem bych si moÏná na pár dnÛ je‰tû zajel.
Stihli jsme projet druhou severní branou pár minut pﬁed jejím
uzavﬁením a po dálnici ã. 62 ujíÏdûli jsme zpût k Palm Springs.
Zaãalo se stmívat a svûtla mûsta v dáli byla stále v˘raznûj‰í.
Veãer jsem uplavali pár bazénÛ coby jediní jeho náv‰tûvníci,
z horkého víﬁivého bazénku hledûli jsme k temné obloze
pﬁizdobené nûkolika zlat˘mi teãkami a litovali, Ïe uÏ nám k
pobytu zb˘vá jen jeden den.
Na závûr na‰í kratiãké náv‰tûvy zb˘vala je‰tû jedna
pozoruhodnost: Palm Springs Aerial Tramway. Je to svého
druhu (cesta vzhÛru i dolÛ zvolna rotující kabinou) nejvût‰í
lanovka. Vyveze vás do nádhery ohromného Mt. San Jacinto
Parku (jeho rozloha je 14,000 akrÛ, nabízí 54 mil túr i místa na
pﬁespání pod stanem). MÛÏete tam nahoﬁe, ve v˘‰i 2600
metrÛ nad moﬁem konat i krátké ‰pacíry s nádhern˘mmi
v˘hledy hluboko do údolí. Jak popravdû sdûluje prospect, je
to jakobyste podnikli v˘let z Mexika na Alja‰ku jen v nûkolika
minutách!
Máte-li chvilku a zájem, lze tam nahoﬁe shlédnout zajímav˘
film o budování této pozoruhodnosti. (Dokonalost záÏitku
na‰í nav‰tûvy mírnû naru‰il jen lehk˘ opar, kter˘ se projevil i
na fotografiích prohlíÏen˘ch po návratu).
Byl ãtvrtek a v tento den konají se pravidelnû na ulici Palm
Canyon veãerní trhy. Je to celkem zajímavá podívaná v délce
nejménû jedné míle. Stánky nabízejí pochutiny, obrazy,
plastiky, textilie, v˘robky umûlcÛ, na nûkolika místech men‰í
kombo, na jiném taneãní orchestr studentÛ. Pravda, nabízené
vûci se dost opakují a celé aktivitû ponûkud chybí Ïivûj‰í
atmosféra. Snad je to tím, Ïe lihovinu lze zakoupit jen v
nûkolika málo stabilních podnicích na obou stranách ulice.
Îádn˘ burãák pﬁímo na místû jak pﬁi podobn˘ch pﬁíleÏitostech
prodávají tﬁeba na Námûstí míru v Praze.
TakÏe nakonec jsme koupili pár maliãkostí pro vnouãka,
syna a jeho Ïenu v jednom ze stál˘ch obchodÛ na chodníku.
Druh˘ den, jakobych tu‰il men‰í zádrhel, vyjeli jsme pÛjãen˘m
automobilem na leti‰tû dﬁíve neÏ nutno. Byl to ale dobr˘
nápad. Spoleãnost Enterprise, jak uÏ sdûleno, jako jediná má
své stanovi‰tû jinde neÏ tûsnû u leti‰tû a na lokálních mapách
o tom není valná a pﬁehledná zmínka. A nebo jsem se ‰patnû
na ní díval.
Dojeli jsme ale vãas a na‰e letadlo mûlo dvacet minut
zpoÏdûní.
Za zmínku je‰tû stojí, dle mého názoru, leti‰tû v Palm
Spings. Není veliké, ale bájeãnû ﬁe‰ené; v hale, neÏ vejdete
ke své pﬁíslu‰né odletové bránû, mÛÏete posedût pod
prosklen˘m stropem, k nûmuÏ se pozvedají dvû mohutné
palmy.
Vznesli se sice se zpoÏdûním, ale hladce a na kratiãkou
chvíli naskytl se nám je‰tû pohled do údolí a na horské masivy
jej obklopující. A v tu chvíli jsem si pﬁál, aby se mi návrat do
tohoto místa co nejdﬁíve podaﬁilo opakovat...
Vladimír Cícha-Vancouver
***
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Je na pohled krásné,
jak marxismus hasne
S velik˘m zájmem, a pﬁipou‰tím i
zalíbením, sledujeme zanikání pozÛstatkÛ
komunistického impéria, které mûlo trvat
na vûãnû ãasy - coÏ nám vtloukali
marxistiãtí ideologové do hlavy. Dva
komunistické ostrÛvky, Kuba a Korea,,
které bez finanãních darÛ z Kremlu
nemohly existovat ani dekádu, je‰tû
existují, aã jejich skomírání je fascinující a
tristní cirkus.

âeské animované filmy
se pﬁedstavily
na Ottawa International
Animation Festival 2010
âesk˘ animovan˘ film mûl tento t˘den své
zastoupení na jednom z nejvût‰ích festivalÛ
animovan˘ch filmÛ v Severní Americe. PrÛﬁez
ãeskou animovanou tvorbou byl uveden pod
názvem “Solve et Coagula: Surrealismus a
magick˘ realismus v ãeské animaci”,
jedineãné kolekci filmÛ, jejichÏ autoﬁi svou
tvorbu naplnili osobit˘m stylem i sv˘mi politick˘mi a sociálními názory. Na v˘bûru filmÛ
se kurátorsky podílel Kaspar Saxena a Milada
Kováãová. Mezi prezento-van˘mi filmy se
objevil napﬁ. “Karneval zvíﬁat” Michaely
Pavlátové, která také zasedla v mezinárodní
porotû, “V lese” Václava Krejãího, “MoÏnosti
dialogu” Jana ·vankmajera nebo “Inspirace”
Karla Zemana.
Ottawa International Animation Festival
(OIAF) patﬁí mezi hlavní svûtové pﬁehlídky
animované tvorby, která jiÏ od roku 1976
kaÏdoroãnû nabízí ﬁadu zajímav˘ch projekcí,
v˘stav, workshopÛ a setkání zamûﬁen˘ch
v˘raznû pﬁímo na umûlce, producenty,
studenty animace a fanou‰ky.
Uvedení speciální ãeské projekce finanãnû
podpoﬁilo také velvyslanecví âR v Ottawû.
Pﬁehled v‰ech filmÛ a dal‰í informace k
programu jsou k dispozci na webové stránce
festivalu:
www.animationfestival.ca
pk-embassy
***

Pomoc pﬁi hledání

Jsem otec Sandry Macháãkové. Nemám
od ní Ïádné zprávy od ãervna, neodpovídá
ani na mail ani není k zastiÏení na skypu.
Odcestovala do Kanady za prací.
Naposledy bydlela v Torontu ve ãtvrti kde
bydlelo hodnû âechÛ, ale adresu mi
Ïádnou poﬁádnû nenapsala. Mûla uklízet
nûkde v hokejové hale. Její mailová
adresa je sunbrey@seznam.cz; a skype
sandra.machackova;
Jan Macháãek, Pod Zvonaﬁkou 10,
Praha 2
Tel. 602299964
Skype machycz2
***

Totální nedÛvûra ve vládnutí se
projevuje pﬁenesením nástupnictví v
rodinû. Kubánsk˘ stárnoucí diktátor
pﬁenesl hroutící se vládnutí na bratra
Raula, téÏ uÏ starce. Korejsk˘ a marodn˘
diktátor pﬁesunul vládnutí na sestru a
nejmlad‰ího syna.
V obou pﬁípadech se jeví tento mafiánsk˘
postup, udrÏet moc po krvi v rodinû,
bezperspektivní. Je zcela prÛsvitné, Ïe o
budoucnosti Kuby budou rozhodovat
Kubánci Ïijící na Floridû; Raul pﬁednesl
svoji verzi oÏivení kubánské ekonomie
experimentálním zpÛsobem, Ïe
pÛlmiliónu KubáncÛ bude propu‰tûno ze
státní sluÏby a tímto uvolnûná pracovní
síla zaãne podnikat, oãekává se s pomoci
movitûj‰ích pﬁíbuzn˘ch z Floridy. Korejská
budoucnost se rozhoduje v Pekingu, a ze
signálÛ je zjevné, Ïe Peking o záchranu
korejské budoucnosti nejeví valn˘ zájem.
A jiÏní Korea uÏ vÛbec ne. Neprostupná
hranice mezi âínou a Koreou má vût‰í
pukliny neÏ mívala a statisíce
SeverokorejcÛ prchají do âíny a odtud se
pﬁesouvají do JiÏní Koreje jako chudí
pﬁíbuzní. JestliÏe postkomunistická
globalizace otevﬁela âínû vrátka do
mezinárodního obchodu a vyhládl˘ ãínsk˘
národ se chytil této pﬁíleÏitosti a zaplavil
svûtové trhy lacin˘m zboÏím, tak Kubû a
Severní Koreji nejsou tyto vrátka otevﬁeny,
protoÏe jsou to zkaÏené zemû, které
nevyrábûjí nic co by kdokoliv chtûl.
Stojí za pozornost jak se tyto dva
komunistick˘ vﬁedy projeví, aÏ vﬁed
praskne a hnis vyteãe. Hlavní otázka je,
zdali bohat‰í Kubánci z Floridy a prachatí
Jihokorejci budou ochotni své chudé
pﬁíbuzné financovat. Zajisté tito bohat‰í
sponzoﬁi sledují v˘sledky sponzorování
západního Nûmecka svého chudého
v˘chodního bratra. Západní Nûmci v
záchvatu nad‰ení vrhli do povznesení
b˘valé kremelské provincie 1,3 bilionu
Eur a po skoro osmadvaceti letech je
v˘chodní ãást Nûmecka proslulá
dvojnásobnou nezamûstnaností a
inklinaci ke star˘m ãasÛm.
Sociologové debatují, jestli to ‰tûdré
povznesení b˘valého socialistického
obãana je prakticky moÏné a víc a víc se
protlaãuje studená sprcha jakou proÏily
post-komunistické zemû k vybabrání se
ze socialistického marasmu, jako se stalo
v Polsku, âesku a dal‰ích zemích RVHP.
Ono tíÏivé období, neÏ se ãlovûk ze
socialismu postaví na vlastní nohy a
pﬁevezme odpovûdnost za svÛj osud do
vlastních tlapiãek je svízelná perioda,
coÏ kaÏd˘ emigrant ví a zná. Leã to
chcípání marxismu leninismu je hezká
podívaná a sociální demokracii taky zvoní
umíráãek v celé západní Evropû. VÏdyÈ
ta plánovaná pan-evropská generální
stávka proti úsporn˘m opatﬁením
probûhla do ztracena a lidí ‰li radûji do
práce neÏ bouﬁit do ulic. A to vnímám na
podzim roku 2010 jako nejzajímavûj‰í a
positivní sérii politick˘ch události.
Jo, a vymetení DemokratÛ sveden˘ch
Obamou z Kongresu a Senátu bude
fajnové finále roku.
RosÈa Firla - Sudbury
***
Pozn. redakce: Poslední senátní volby
v âR v‰ak nenasvûdãují, Ïe by v‰e
probíhalo podle nastínûného scénáﬁe
na‰eho spolupracovníka.

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!

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Z v˘stavy: Puzzle 2009

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

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

Nature
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Akvárium uÏ plánuje vychovaÈ Paulovho nástupcu,
ktor˘ by sa mal volaÈ rovnako. “MoÏno sa rozhodneme,
Ïe Paulovi pripravíme mal˘ hrob s pomníkom. Asi bude
takéto zaobchádzanie s morsk˘m tvorom vyzeraÈ
BERLÍN - sme/sita- V akváriu Morsk˘ Ïivot v nemeckom zvlá‰tne, ale za svoj krátky Ïivot si získal takú popularitu,
Oberhausene uhynula chobotnica Paul, ktorá poãas Ïe to povaÏujeme za správne,” dodal Porwoll.
***
tohtoroãn˘ch majstrovstiev sveta vo futbale uchvátila
svet svojimi presn˘mi tipmi na víÈazov stretnutí. V
utorok o tom informovalo vedenie akvária.
“ManaÏment a zriadenci oberhausenského Morského
sveta sú zdrvení zistením, Ïe chobotnica Paul, ktorá sa
preslávila poãas nedávneho futbalového ‰ampionátu,
nás v noci opustila,” uvádza sa vo vyhlásení.
Sedem tipov, v‰etky správne
Dvojroãn˘ hlavonoÏec sa stal vìaka svojim úspe‰n˘m
predpovediam jedn˘m zo symbolov svetového
‰ampionátu v JAR. Vo viacer˘ch krajinách, najmä v
·panielsku bol veºk˘ záujem o jeho odkúpenie.
Chobotnica neomylne vybrala víÈaza v‰etk˘ch siedmich
zápasov nemeckej reprezentácie, ako aj finálového
duelu medzi ·panielskom a Holandskom.
Po semifinálovej predpovedi triumfu ·panielska nad
Nemeckom a prehre muÏstva Joachima Löwa sa objavili
viaceré v˘hraÏné správy, ktoré navrhovali, aby Paula
pouÏili ako potravu pre Ïraloky ãi ho inak zlikvidovali.
·panieli ho zasa chceli okamÏite odkúpiÈ.
“Svojím úspechom sa Paul postaral o moÏno e‰te
väã‰í príbeh, ako ponúkli samotné majstrovstvá sveta.
V‰etk˘ch si dokázal získaÈ svojou prirodzenou povahou,
bude nám veºmi ch˘baÈ,” povedal manaÏér Morského
Ïivota Stefan Porwoll.

Chobotnica Paul
uÏ zápasy tipovaÈ nebude
Uhynula v akváriu

No comments
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Tygr vyrazil ze Zlína za nevûstou
do Kodanû
Zlín-právo/Ale‰ Fuksa-Patnáctimûsíãní samec tygra
ussurijského Alex se rozlouãil se sv˘m domovem, a
hlavnû se sv˘mi dvûma sourozenci ve zlínské zoologické
zahradû. O‰etﬁovatelé jej natrvalo pﬁevezli do
Zoologické zahrady v Kodani.
„Nebude zde v‰ak Ïít sám, v pﬁírodní expozici na nûj
jiÏ ãeká tygﬁí samiãka,“ uvedla Romana Bujáãková ze
zlínské zoo. Alexe pﬁed cestou ve speciální pﬁepravní
bednû musel veterináﬁ uspat. „Pak uÏ na nûho ãekal
speciální transportní automobil nizozemské spoleãnosti
Ekipa, která zaji‰Èovala pﬁepravu tygra do kodaÀské
zoo,“ pﬁiblíÏila Bujáãková.
Zb˘vající dvû odrostlá mláìata prozatím zÛstávají i se
svou matkou, tygﬁicí Tanjou, ve zlínské zoo.
Nicménû i ona se do konce leto‰ního roku vydají do
sv˘ch nov˘ch domovÛ. Samec Marty poputuje do
·védska, samice Tera pak do nûmeckého Hamburku.
Chov tygrÛ ussurijsk˘ch ve zlínské zoo se datuje od
roku 1968. Od té doby úspû‰nû odchovali jedenáct
mláìat. Poslední trojice - Alex, Marty a Tera - pﬁi‰la na
svût 17. ãervence 2009.
„Narození mláìat tygrÛ bylo v˘znamnou událostí nejen
pro zoo Zlín, ale i pro cel˘ evropsk˘ chov. Rodiãe byli
vybráni na základû doporuãení koordinátora evropského
záchranného programu pro tygry ussurijské kvÛli svému
vysoce hodnocenému pÛvodu. Oba jsou geneticky
v˘znamní jedinci, kteﬁí se nenarodili pokrevnû pﬁíbuzn˘m
pﬁedkÛm, proto i na‰e mláìata jsou geneticky velmi
cenûna,“ dodala mluvãí. Nov˘ domov pro mláìata
vybírali koordinátoﬁi evropského záchranného
programu.
***

NHL
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Hokejista mÛÏe vydrÏet v NHL déle neÏ si vût‰ina lidí myslí
Toronto-Florida 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Florid‰tí Panteﬁi mají ve sv˘ch ﬁadách ãtyﬁi âechy. Nejzku‰enûj‰í z nich je asi leto‰ní
mistr svûta, brankáﬁ Tomá‰ Vokoun. Ten v‰ak v Torontu v úter˘ nehrál a tak jsme
po utkání vyzpovídali pravé kﬁídlo Radka Dvoﬁáka. Nejprve jsme se ho zeptali na
zhodnocení utkání.
RD: Bylo to vyrovnané utkání. Dle mého názoru
pﬁi druhé brance se jednalo o faul na brankáﬁe.
Byli jsme lep‰ím t˘mem, ale nemûli jsme ‰tûstí.
Zápas je za námi, nehráli jsme ‰patnû a musíme
se pﬁipravit na dal‰í utkání v Ottawû.
ABE: Co byste ﬁekl k této sezónû?
RD: PﬁestoÏe máme ãtyﬁi prohry, tak ji hodnotím
pozitivnû. Hrajeme dobr˘m systémem. Mûli jsme
smÛlu, nûkolikrát jsme prohráli, i kdyÏ jsme byli
lep‰ím t˘mem. Dáváme se dohromady. Máme
ﬁadu nov˘ch hráãÛ, takÏe chvíli bude trvat neÏ se
sehrajeme, ale zdá se Ïe to funguje. Stále je
hodnû zápasÛ do konce. Mûli bychom získat víc
bodÛ na zaãátku, protoÏe pak se to v závûru
tûÏko honí.
ABE: Nebyl pro vás nezvykl˘ led v úvodu
utkání?
RD: Rozhodnû ne. Zaãali jsme sezónu v Kanadû
a tady je led lep‰í neÏ u nás na Floridû. Oba t˘my
mají stejné podmínky.
ABE: Proã nechytal Tomá‰ Vokoun?
RD: Tomá‰ chytal ‰est zápasÛ za sebou, tak
dostal dnes volno a bude opût v brance proti
Ottawû a Montrealu.
ABE: Na soupisce jste v prvním útoku, ale
hrajete hodnû v oslabení…
RD: Moje role spoãívá v tom, Ïe hraji defenzívního
útoãníka, ale na druhou stranu hraji hodnû i v
oslabení. Nebráním se tomu. Pﬁesto si
vypracujeme i dost ‰ancí, takÏe mám i nûjaké
body. KdyÏ je dobrá obrana, mohou se vytvoﬁit
i pﬁíleÏitosti pro útok. Spí‰ jde o to, aby se t˘mu
daﬁilo.
ABE: Bude vám v bﬁeznu pﬁí‰tího roku tﬁicet
ãtyﬁi, patﬁíte tedy k star‰ím hráãÛm v NHL.
Byl jste draftován v roce 1995 Floridou. Co
se za tu dobu v NHL zmûnilo?

nemûli Ïádné mezinárodní úspûchy a to se
odrazilo na draftech.
ABE: Jak tráví hokejista z NHL léto?
RD: Já jsem ho strávil na Hluboké, kde bydlíme.
Hodnû jsem trénoval a vûnoval jsem se rodinû,
protoÏe bûhem sezóny moc ãasu na rodinu
není.
ABE: Jak dlouho mÛÏe vydrÏet hokejista
hrát NHL?
RD: ZáleÏí to na zdraví a na tom, aby o sebe
dbal. KdyÏ drÏí Ïivotosprávu tak hodnû dlouho.
Musí se vÏdy maximálnû pﬁipravit na sezónu.
KdyÏ se pﬁipraví, tak je pro nûj sezóna lehãí a
mÛÏe hrát klidnû patnáct let i více.
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
***

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

15
15
15
15
15
14
14
15
15
15
15
16
16
15

49:33
39:35
47:44
33:31
41:40
45:38
35:27
45:54
36:48
47:45
35:34
37:38
38:47
31:44

30
28
27
27
24
23
22
22
22
20
19
19
19
13

RD: Pravidla. Tehdy bylo hodnû bránûní, drÏení.
Tenkrát to rozhodãí nepískali, dnes se prakticky
nemÛÏe nikdo nikoho dotknout, coÏ je lep‰í.
Hlavnû v‰ak pﬁichází kaÏd˘m rokem hodnû
talentovan˘ch hráãÛ.
ABE: Proã je úbytek ãesk˘ch a slovensk˘ch
hráãÛ v NHL, nikoliv ve va‰em muÏstvu, tam
Slovenská hokejová
jste stále ãtyﬁi?
RD: V NHL b˘valo pﬁes ‰edesát âechÛ. Teì se
Slovnaft liga
to ãíslo pohybuje kolem ãtyﬁicítky. Je to generaãní
14.
kolo:
Poprad-Skalica
8:1, Trenãín-Ban. Bystrica
problém. V poslední dobû nejsou úspûchy na
1:4, Martin-Slovan 4:5 (SN), Zvolen-Ko‰ice 1:2,
juniorské úrovni. Kromû leto‰ního MS, které
Nitra-Îilina 0:5, Poprad-HK Orange 20 4:1.
jsme vyhráli, jsme prakticky v poslední dobû

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

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.18.satellite1-416.com
www.18.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***

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.

Tipsport extraliga
10. kolo: Vítkovice-Zlín 5:2, Liberec-Tﬁinec 0:5,
PlzeÀ-Mladá Boleslav 5:4, Pardubice-Brno 0:1,
Karlovy Vary-Litvínov 6:3, Budûjovice-Sparta 4:2,
Slavia -Kladno 3:0.
11. kolo: Kladno-Pardubice 0:5, Tﬁinec-Slavia 5:3,
Mladá Boleslav-Vítkovice 1:2, Zlín-Karlovy Vary
5:3, Litvínov-Budûjovice 3:1, Sparta-Liberec 3:2
(PP), PlzeÀ-Brno 0:3.
12. kolo: Pardubice-Zlín 1:3, Slavia-Mladá Boleslav
1:3, Liberec-Litvínov 3:2 (PP), PlzeÀ-Tﬁinec 3:1,
Kladno-Brno 4:1, Karlovy Vary-Budûjovice 1:2 (SN),
Vítkovice-Sparta 5:2.
13. kolo: Tﬁinec-Vítkovice 3:2, Zlín-PlzeÀ 3:4,
Litvínov-Kladno 4:1, Budûjovice-Liberec 2:4, BrnoSlavia 1:2 (SN), Pardubice-Mladá Boleslav 2:3
(SN), Sparta-Karlovy Vary 2:1 (SN).
14. kolo: Litvínov-Slavia 2:0, Tﬁinec-Brno 0:3, ZlínLiberec 4:3 (PP), Budûjovice-Vítkovice 3:2 (PP),
Mladá Boleslav-Kladno 0:2, Sparta-Pardubice 2:1
(SN), Karlovy Vary-PlzeÀ 5:2,
15. kolo: Slavia-Zlín 0:2, Brno-Mladá Boleslav 1:0,
Liberec-Karlovy Vary 3:4 (SN), Kladno-Sparta 3:1,
PlzeÀ-Budûjovice 4:2, Vítkovice-Litvínov 4:2,
Pardubice-Tﬁinec 9:2.
***

Tipsport extraliga

Radek Dvořák bojuje s Kesselem a
Kuleminem
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15. kolo: HK Orange 20-Slovan 0:6, Nitra-Poprad
2:3 (SN), Îilina-Zvolen 6:3, Ko‰ice-Martin 6:1,
Slovan-Trenãín 1:3, Ban. Bystrica-Skalica 9:2
16. kolo: Poprad-Ban. Bystrica 3:1, Skalica-Slovan
5:1, Ko‰ice-Trenãín 6:2, Martin-Îilina 5:4, ZvolenNitra 4:3 (SN).
17. kolo: Zvolen-Poprad 3:1, Nitra-Martin 7:3,
Ko‰ice-Skalica 3:4, Slovan-Ban. Bystrica 1:2 (PP),
HK Orange 20-Ko‰ice 0:3, Îilina-Trenãín 2:1 (SN).
18. kolo: Poprad-Slovan 5:0, Ban. Bystrica-Ko‰ice
2:5, Skalica-Îilina 4:1, Trenãín-Nitra 5:2, MartinZvolen 1:5.
19. kolo: Martin-Poprad 3:4, Trenãín-Zvolen 1:0,
Skalica-Nitra 2:4, Ban. Bystrica-Îilina 5:0, Ko‰iceSlovan 2:0, Martin-HK Orange 20 6:3.

Slovenská extraliga - tabuºka
1. Ko‰ice
2. Bystrica
3. Poprad
4. Slovan
5. Zvolen
6. Trenãín
7. Martin
8. Îilina
9. Skalica
10. Nitra
11. Orange

21
20
20
20
20
20
21
20
20
20
12

75:30
68:38
62:41
57:44
61:47
46:61
60:78
49:64
48:64
49:63
12:57

51
45
33
33
32
30
28
25
23
21
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
***

***

Sports
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Poháry
Liga mistrÛ
Marseille-Îilina 1:0 (0:0)

ligy proti Stuttgartu - sloven‰tí chuligáni zniãili
bariéru oddûlující je od nûmeck˘ch fanou‰kÛ,
vzduchem pak létaly kameny, sedaãky,
d˘movnice a dûlbuchy.

Ani v tﬁetím utkání se Ïilinsk˘m fotbalistÛm
nepodaﬁilo získat bod. O jejich poráÏce
rozhodl v 48. minutû Diawara. Po utkání
si trenér Hapal postûÏoval, Ïe utkání bylo
velmi vyrovnané a Ïe nikdo neãekal od
jeho muÏstva tak dobr˘ v˘kon. V skupinû
F vede Chelsea 9 b., 2. Spartak Moskva
6 b., 3. Marseille 3 b., 4. Îilina 0 b.
***

***

Úãastník druhé ligy postavil
Prahu na hlavu
Sparta-Lausanne 3:3 (3:1)
Praha-ãtk-sport.cz-FotbalistÛm Lausanne se
povedla v Praze senzace, Sparta doplatila
na vlastní nemohoucnost. V tomto duchu
pí‰e ‰v˘carsk˘ tisk o ãtvrteãní remíze 3:3 v
utkání Evropské ligy na Letné, která
papírovému outsiderovi pﬁinesla premiérov˘
bod do tabulky skupiny F i první góly v
soutûÏi.
“Úãastník druhé ligy postavil Prahu na hlavu,”
napsal deník Blick. Uznale se vyjádﬁil o
bleskové reakci Sparty na první gól soupeﬁe,
po nûmÏ tﬁemi zásahy bûhem 14 minut
otoãila skóre. “I tak rychle to ve fotbale
chodí,” uvedl list. Pochválil ale svÛj t˘m, Ïe
nesloÏil zbranû. “Za bojovn˘ v˘kon byl
odmûnûn bodem. Sparta mûla pﬁíleÏitosti,
ale troskotala na brankáﬁi Favrem nebo na
vlastní neschopnosti,” konstatoval Blick.
“Byl to happy end, v kter˘ uÏ po dvaceti
minutách hry nikdo nevûﬁil,” napsal server
20min.ch. Deník TSR Sport doplnil, Ïe se
‰v˘carsk˘ t˘m ve druhém poloãase na Letné
znovu na‰el po nepﬁíli‰ dobr˘ch v˘konech,
které po cel˘ ﬁíjen pﬁedvádûl. “V˘sledek
umoÏÀuje Lausanne nadále snít o postupu
ze skupiny,” uvedl.
“Silviova ‘boÏí ruka’ umoÏnila Lausanne
slavit,” poukázal portál sport.ch na situaci z
‰esté nastavené minuty, kdy se po
obrovském závaru pﬁed sparÈanskou
brankou odraÏen˘ míã dotkl s nejvût‰í
pravdûpodobností i ruky stﬁelce
vyrovnávacího gólu. Branky: 10. a 24.
Wlfried, 21. Kucka - 6. Meoli, 76. Steuble,
90+5 Silvio. Tabulka: 1. CSKA 9 b., 2. Sparta
4 b., 3. Palermo 3 b., 4. Lausanne 1 b.
***

Îilina dostala pokutu
10 000 eur za chování
fanou‰kÛ na Spartû
Praha-sport.cz/ãtk-Îilina dostala za chování
sv˘ch fanou‰kÛ v srpnovém utkání ãtvrtého
pﬁedkola Ligy mistrÛ na hﬁi‰ti praÏské Sparty
pokutu 10.000 eur (zhruba 245.000 korun) od
Evropské fotbalové unie UEFA. Podle serveru
pravda.sk musí slovensk˘ mistr platit za
dûlbuch v sektoru sv˘ch fanou‰kÛ v prvním
poloãase utkání na Letné. Nûkteré pﬁíznivce
Îiliny museli o‰etﬁit zdravotníci.
Je‰tû o pût tisíc eur víc musí kvÛli sv˘m
fanou‰kÛm zaplatit Slovan Bratislava, kter˘
navíc dostal trest zavﬁení zápasu na jeden
zápas s dvouletou podmínkou. Tvrdé jádro
pﬁíznivcÛ Slovanu ﬁádilo v pﬁedkole Evropské

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

Gambrinus liga
Sparta otoãila v závûru
Odrazila se Slavia od dna?
Jen nûkolik hodin byla Slavia na posledním
místû tabulky, kdyÏ Brno rozdrtilo Slovácko
7:0. Îe je nutné s touto situací nûco dûlat
pﬁedvedl jiÏ v druhé minutû Karol Kisel, kter˘
z dvaceti metrÛ dal vedoucí gól Slavie. To
domácí ãásteãnû uklidnilo, ale dal‰í branky
padly aÏ po pﬁestávce. I druhá branka v 51.
minutû padla po stﬁele Kisela, kdyÏ hostující
brankáﬁ Kuãera neudrÏel míã a doráÏku zaﬁídil
mladíãek Hora, kter˘ vstﬁelil svoji první ligovou
branku. Dal‰í dvû pak pﬁipojili v 64. minutû
âelÛstka a v 78. minutû Milan âern˘. Tﬁi body
slavili ãervenobílí po sérii osmi zápasÛ bez
vítûzství, bûhem níÏ utrÏili pût poráÏek.
SparÈansk˘ brankáﬁ Jaromír BlaÏek v Liberci
podcenil v 40. minutû stﬁelu Brenaníka, míã
mu proklouzl z rukavic na bﬁevno. Dobíhající
Nezmar pak bez práce zajistil domácím
poloãasové vedení. To trvalo aÏ do 82. minutû,
kdy dvû ãerné perly v dresu Sparty Kweuke a
Wlfried otoãily skóre. Nejzajímavûj‰í zápas
se hrál zﬁejmû v Boleslavi, kde poprvé okusila
hoﬁkost poráÏky vedoucí PlzeÀ. V utkání
bohatém na branky zvítûzili domácí 4:3.
Pﬁíbram hrála s Ústím 0:0, zatímco prohra
Ostravy s Jabloncem 1:3 stála místo trenéra
Koubka, kter˘ vloni Baník dovedl témûﬁ k
mistrovskému titulu. Olomouc si lehce poradila
s Bohemians 1905 3:1, kdyÏ jednu branku
dala pﬁed pﬁestávkou a dvû tûsnû po ní.
Jedinou branku hostí vstﬁelil aÏ za stavu 0:3
SÀozík.
V˘sledky pﬁedchozího 12. kola: Hradec
Králové-Mladá Boleslav 0:0, Bohemians
1905-Liberec 3:1, Slovácko-Olomouc 0:2,
PlzeÀ-Brno 4:1, âeské Budûjovice-Ostrava
2:1, Ústí-Slavia 1:1, Jablonec-Pﬁíbram 5:1 a
Sparta-Teplice 0:2.
***

Tabulka Gambrinus ligy
1. PlzeÀ
2. Olomouc
3. Sparta
4. Teplice
5. Boleslav
6. Jablonec
7. Slovácko
8. Budûjovice
9. Slavia
10. Hradec
11. Liberec
12. Bohemians
13. Pﬁíbram
14. Ostrava
15. Brno
16. Ústí

13 11
13 7
13 8
13 7
13 6
13 6
13 5
13 3
13 3
13 3
13 3
13 3
13 3
13 3
13 4
13 2

1
4
1
3
5
2
1
6
5
5
4
4
4
3
0
6

1
2
4
3
2
5
7
4
5
5
6
6
6
7
9
5

36:12
24:8
20:10
18:14
22:15
22:15
14:22
10:18
15:17
11:15
16:20
15:19
7:14
12:20
19:29
10:23

34
25
25
24
23
20
16
15
14
14
13
13
13
12
12
12

CorgoÀ liga
12. kolo: FC Zlaté Moravce-M·K Îilina
0:4 (0:2), MFK Ko‰ice-Slovan Bratislava 1:2
(1:1), Tatran Pre‰ov-MFK RuÏomberok 1:1
(1:1), Dunajská Streda-Banská Bystrica 0:0,
FK Senica-Spartak Trnava 1:2 (1:0), MFK
Dubnica-FC Nitra 1:1 (0:1).
13.kolo: MFK RuÏomberok-MFK Dubnica 0:1
(0:1), Banská Bystrica-MFK Ko‰ice 4:1 (1:1),
Spartak Trnava-FC Zlaté Moravce 0:0, FC
Nitra-Dunajská Streda 0:1 (0:0), FK SenicaTatran Pre‰ov 1:1 (1:0), Slovan BratislavaM·K Îilina 0:1 (0:0).
***

Tabuºka CorgoÀ ligy
Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

1. Îilina
2. Trnava
3. Senica
4. Slovan
5. Moravce
6.Bystrica
7. RuÏomberok
8. Nitra
9. Dun. Streda
10. Dubnica
11. Pre‰ov
12. Ko‰ice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
6
7
6
5
5
5
5
4
4
1
1

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

0
2
4
5
3
4
5
5
5
7
8
9

28:9
17:7
15:13
25:14
14:14
15:9
11:13
13:18
11:14
13:25
9:18
7:24

29
23
23
20
20
19
18
18
16
14
7
6
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Rosti
Brankovsky
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.
Jsem tu pro vás!

Royal Le Page, Signature Realty
Independant owned and operated Brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

