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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Chvála pfiebûhlictví aneb budou volby ãi nebudou
Pfied ãasem si jeden bezv˘znamn˘ fotbalista v druhé
belgické lize podal stíÏnost k Evropskému soudu, kvÛli
tomu, Ïe nemÛÏe hrát, protoÏe je ãtvrt˘m cizincem v
muÏstvu. Evropsk˘ soud jeho stíÏnost pfiijal a od té
doby nezÛstal kámen na kameni. Stane se tfieba, Ïe v
bohaté anglické lize nehraje v t˘mu ani jeden Angliãan.
Bohaté kluby se staly bohat‰í. Chudé je‰tû chud‰í. A
tak fotbalové hvûzdy za velké peníze marní svÛj talent
a nejlep‰í léta na stfiídaãkách bohat˘ch klubÛ. Diváci v
Anglii si to pochvalují. âeské kluby se do nejprestiÏnûj‰í
evropské soutûÏe Ligy mistrÛ ani letos nedostaly a
pouze dva nejbohat‰í Slavia a Sparta budou hrát druhou
nejvy‰‰í evropskou soutûÏ Evropskou ligu. Nikdo pfii
tom nezpochybnil charakter tohoto druholigového
fotbalisty. Nikdo mu nenadával. Pokud si nûkdo
vzpomene na jeho jméno tak spí‰ o nûm bude hovofiit
s respektem.

V tûchto dnech udûlal nûco podobného a zpochybnil
soudní cestou konání pfiedãasn˘ch voleb poslanec ing
Milo‰ Melãak Csc. Doposud oznaãovan˘ periorativnû
jako „pfiebûhlík“. UÏ toto oznaãení by mûlo znamenat,
Ïe je to stvofiení, kterému bychom se mûli vyhnout. Co
vlastnû provedl, Ïe poslanci vyz˘vají, aby lid na nûj
podával trestné oznámení a Ïe je vefiejn˘m nepfiítelem
ãíslo jedna. Chtûl jen, aby se dodrÏovala Ústava.

Nejprve jsem se tedy podíval na jeho Ïivotopis. Je to
Beran. Nikoliv, Ïe by byl potomkem evangelíkÛ z pfielomu
18. a 19. století (to moÏná taky, ale o tom nic nevíme),
ale narodil se ve znamení Berana 19. dubna 1939 a ve
Zlínû. Tam strávil cel˘ Ïivot. Vystudoval zde strojnickou
prÛmyslovku. JiÏ tento fakt získává moji úctu. Vystudovat

strojnickou prÛmyslovku byla dfiina. Stovky a stovky
rysÛ a probdûl˘ch nocí. Zfiejmû byl dobr˘ a udûlal je‰tû
v Brnû strojnickou fakultu. Málokdo dnes ví, Ïe celá
revolta v ‰edesát˘ch letech zaãala v ãasopise studentÛ
Strojnické fakulty âVUT v Praze Buchar.

Nûktefií z tûchto rebelÛ pak vstoupili do KSâ, protoÏe
mûli pocit, Ïe to je jedin˘ zpÛsob, jak se dá nûco zmûnit.
I poslanec Melãák byl v ‰edesát˘ch letech ãlenem
KSâ, z které byl v roce 1970 vylouãen, protoÏe
nesouhlasil se vstupem vojsk Var‰avské smlouvy. Tím
se li‰í od politikÛ, ktefií naopak v dobû normalizace
vstoupili do strany nebo do SSM. Pracoval jako technik
ve Zlínû a je autorem i dvou vynálezÛ. Teprve po roce
1989 se zaãal politicky angaÏovat, má tfii dûti, ãtyfii
vnouãata. Byl zvolen za socialní demokracii. Nyní je v
parlamentu jako nezafiazen˘. Z toho mi vychází, Ïe je
to spí‰ ãlovûk, kter˘ dává pfiednost vlastnímu svûdomí
pfied stanickou disciplinou.

Vzpomnûl jsem si, Ïe koncem osmdesát˘ch let se
konaly televizní debaty mezi pfiedstaviteli sovûtské
moci a Ameriãany. Americkou stranu zastupoval senátor
Daniel Patrick Moynihan (1927-2003). Zatímco Rusové
argumentovali tím, co v‰e uÏ obãanÛm v dobû
perestrojky povolují. Americk˘ senátor zdÛraznil, Ïe
stát nemá, co povolovat, ale Ïe obãan má nárok na
základní lidská práva. Má právo na svobodu pohybu,
projevu, náboÏenskou svobodu atd.

Mnohokrát jsem si na tuto diskusi vzpomnûl, obzvlá‰tû
pfii ãeském zákonû o obãanství z roku 1993. Ten, kdo
se v âR narodil má skuteãnû na obãanství právo a
Ïádná vláda, Ïádn˘m zákonem mu ho nemÛÏe odebrat.

V poslední dobû se v‰ak v âR rozmohl jin˘ zlozvyk.
Pokud vládû nebo nûjaké korporaci nevyhovuje nûjak˘
zákon, tak se jednodu‰e tento zákon novelou nebo
jin˘m zákonem zmûní.

Stalo se tak i tentokrát, jenÏe pfiedstavitelé v‰ech
stran narazili na Ústavní soud a ono to nejde jen tak
jako za komunistÛ, Ïe kdyÏ prezident Svoboda dlouho
postonával a nechtûl se vzdát moci, tak se svolal
parlament, bez jakékoliv diskuse se zmûnil zákon,
kter˘ umoÏnil zkrátit starému generálovi prezidentské
období a na stejné schÛzi zvolili Gustáva Husáka
prezidentem.

Pozdûji se zase v pfiípadû potfieby Husákovo
prezidentské období prodlouÏilo a pokud by nebylo
sametové revoluce nebo pokud by neumfiel, byl by tam
dodnes, jak se konãí pohádky.

Kdyby se tedy postupovalo podle stejné logiky. Mohl
by nejen prezident volební období zkrátit, ale i prodlouÏit.
Po Bílé Hofie takové prodlouÏení vlády trvalo tfii sta let.
Za komunistÛ jen jednaãtyfiicet.

Co politiãtí filutové vymyslí tentokrát je otázkou a jak
rychle to zvládnou je otázkou ãíslo dvû. Pokud by
pracovali rychle, mÛÏeme jít je‰tû v fiíjnu volit. Pokud
pomalu, tak v listopadu.

JestliÏe se budou konat volby, tak jak se konat mají,
nûkdy v létû roku 2010, prospûje to celé zemi, která má
ve svûtû po‰ramocenou povûst z doby pfiedsednictví v
EU a hlavnû by se o svrÏení vlády pfied koncem
volebního období jiÏ nikdo v budoucnu nepokou‰el.

Ale‰ Bfiezina
***

Tatjana Paºovãíková a Jaroslav Dvorsk˘
na Nokturnech u sv. Václava

Nokturna ve mûstû zahajují 13. záfií 2009
koncertem ze svûtov˘ch operních árii.
Úãinkovat budou sólisté Státní opery v

Ko‰icích Jaroslav Dvorsk˘, tenor a
Tatjana Paºovãíková, soprán za

doprovodu pianistky Marty Laurincové.
Koncert se koná v 17 hodin v kostele
sv.Václava na 496 Gladstone  (Bloor a

Dufferin Metro). Lístky moÏno objednat
pfiedem na 905/232-3092 a nebo pfiímo

pfied koncertem za 25 dolarÛ.
Je stále moÏné objednat si pfiedplatné na

v‰ech osm koncertÛ Nokturen za pouh˘ch
$ 155.00 (Dvofiákova Stabat Mater -
orchestr a sbor pod vedením Kerry

Strattona ve Ford Centru je zahrnut v
pfiedplatném) více informací a broÏura na

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

Tel.: 416-431-9477

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

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11

Tel.:  491 020 362
Fax:  274 770 929

Ale‰ Bfiezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.

$ 1.65 CDN  per line/col.
Pfiedplatné:

v Kanadû $ 38,10 + $ 1,90 (GST) = $ 40,00,
pro ostatní svût CND/US $ 60 .

v âR 1000 Kã, na Slovensku 40 eur.
PDF elektronicky $ 22 -

V âR  200 Kã , na Slovensku 8 eur.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

P.P.I.C. Accounts # 1001583

GST Business # 86957 0572 RT0001

 Paid in Toronto

Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 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

Canada

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

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

Kalendáfi

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

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: 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.: 416/532-
5272, fax: (416) 516-5311.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 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 Cemetery-
nedûle 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: 19.
záfií 2009 v 10 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 19. záfií 2009 v 17
hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
20. záfií 2009 v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Bude oznámeno.

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.

Upozronûní
DrÏitelé kanadsk˘ch pasÛ, nepotfiebují pfii krátkodobé náv‰tûvû

âeské republiky ãeská víza.
DrÏitelé ãesk˘ch pasÛ potfiebují od 14. 7. 2009 k náv‰tûvû Kanady

kanadské vízum, které jim vydá kanadsk˘ konzulát ve Vídni.
Adresa: Canadian Embassy, Laurenzerberg 2, 1010 Vienna

Tel.: +43 (1) 531-38-3000, Fax: +43 (1) 531-38-3321
Email: vienn@international.gc.ca

Otevfieno: Pondûlí - pátek: 08:30 - 12:30 a 13:30 - 15:30

H U D O B N O   P O E T I C K É   S K V O S T Y
8 cyklus, uvádzajú: 60 minút slová a hudby pod

názvom:

PUTOVANIE
ZA SV. CYRILOM A METODOM

RéÏia: Olga Turok
DÀa 11. Októbra 2009 o 13. hodine

V kostole sv. Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr., Mississauga

Vstupné: zdarma

11.9. (pá) 12:45
Scotiabank Theatre

13.9. (ne) 21:30
Varsity 6

18.9. (pá) 21:00
Varsity 4

Torontsk˘ mezinárodní filmov˘ festival
J. Hfiebejk: Nestyda

***
12.9. (so)

Veãefie a registrace Sokola Toronta
Hala kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave.
***

13.9. (ne) 13:00
Rockfest na Masaryktownu

***
13.9. (ne) 17:00

Tatiana Paºovãiková a Jaroslav Dvorsk˘
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava

***
16.9. (st.) 20:00

Zaãátek nové sokolské sezóny
pro dospûlé

George Harvey Colegiate Institute
1700 Keele St.

***
19.9. (so) 15:45

Zaãátek nové sokolské sezóny pro dûti
Steels West Gymnastic Club

21-601 Magnetic Dr., North York
***

20.9. (ne) 18:00
Ná‰ Broadway

Hudba z muzikálÛ
Lithuanian House
1573 Bloor St. W.

***
26.9. (so) 17:00, 18:30

Svatováclavské posvícení
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
27.9. (ne) 14:30

Z pokolenia na pokolenie
V˘chodna Slovak Dancers

Living Arts Centre, Mississauga
***

3.10. (so)
Bravãové hody

Letovisko Koliba
1720 Barbertown Rd., Streetville

***
9. a 10. 10. (pá a so)

Volby do ãeského parlamentu
âeské konzuláty v Ottawû,

Montralu a Torontu.
(MoÏnost zmûny)

***
11.10. (ne) 13:00

Putovanie za sv. Cyrilom a Metodom
Hudobno-poetické skvosty
Kostol sv. Cyrila a Metoda

5255 Thornwood Dr., Mississauga
***

17.10. (so) 16:00 a 20:00
18. 10. (ne) 16:00
Na skle malované

Slovenská mladá scéna
Michael Power/St. Joseph High School

105 Eringate Dr., Etobicoke
***

17.10. (so) 18:00
Slovensk˘ reprezentaãn˘ ples
SpoºoãnosÈ M. R. ·tefánika
Kostol sv. Cyrila a Metoda

5255 Thornwood Dr., Mississauga
***

25.10. (ne) 17:00
Felix Slováãek - klarinet,

Boris Krajn˘ -Klavír
Nokturna v mûstû

Oslava vzniku âeskoslovenska
Kostel sv. Václava

***
12.11. (ãt.) 20:00

Antonín Dvofiák: Stabat Mater
Eugen SuchoÀ: Baladická suita

Toronto Centre for Arts
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

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

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.

âesk˘ konzulát  v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines

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

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773

Fax: (613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

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:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.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

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:  9:00 - 12:00

 INFORMACE O VOLBÁCH
DO POSLANECKÉ SNÉMOVNY PARLAMENTU âR

Na základû rozhodnutí prezidenta republiky ã. 207/2009 Sb. ze dne 9. ãervence 2009 se
budou volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR u zastupitelsk˘ch úfiadÛ âR  v

Kanadû konat ve dnech 8. a 9. fiíjna 2009.

Obãané âR volí v Kanadû u toho zastupitelského úfiadu âR, v jehoÏ konzulárním
obvodu dlouhodobû Ïijí a u kterého jsou registrováni ve zvlá‰tním seznamu voliãÛ.

Voliã, kter˘ nebude moci volit u zastupitelského úfiadu âR, v jehoÏ seznamu voliãÛ je
zapsán, mÛÏe poÏádat o voliãsk˘ prÛkaz, kter˘ ho opravÀuje volit u kteréhokoliv
jiného zastupitelského úfiadu âR v zahraniãí ãi obecního úfiadu na území âR. O

voliãsk˘ prÛkaz mohou poÏádat téÏ voliãi, ktefií se nestihli vãas zaregistrovat u Ïádného
zastupitelského úfiadu âR v zahraniãí (lhÛta pro registraci uplynula dne 30. srpna

2009). Podrobné informace o tom, jak získat voliãsk˘ prÛkaz, poskytují zastupitelské
úfiady âR v zahraniãí a obecní úfiady v âR.

V souvislosti s odloÏením vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky  ã. 207/2009
Sb. Ústavním soudem se voliãÛm doporuãuje, aby sledovali na webov˘ch stránkách

zastupitelsk˘ch úfiadÛ pfiípadnou zmûnu termínu konání voleb.

Telefonická spojení na volební zastupitelské úfiady âR v Kanadû:
Velvyslanectví âR v Ottawû: (613) 562-3875

Generální konzulát âR v Torontu: (416) 972-1476
Generální konzulát âR v Montrealu: (514) 849-4495

Velvyslanec Michael Calcott
opou‰tí âeskou republiku

Jeho Excelence Michael Calcott konãí po
tfiech letech své pÛsobení na pozici velvyslance
Kanady v âeské republice a na Slovensku.
Bûhem svého pÛsobení na postu velvyslance
mezi fiadou v˘znamn˘ch hostÛ pfiivítal v âeské
republice i dva nejvy‰‰í pfiedstavitele Kanady,
generální guvernérku Michaëlle Jean a premiéra
Stephena Harpera, kter˘ nav‰tívil Prahu v rámci
summitu EU-Kanada. „Post velvyslance v âeské
republice a Slovenské republice byla pro mû
Ïivotní zku‰enost. Nauãil jsem se spoustu vûcí o
obou zemích, jejich historii, spoleãnosti a lidech,
ale i sám o sobû. Pfiedev‰ím díky lidem, které
jsem potkal a zku‰enostem, které jsem získal.
Byl to pro mne velk˘ dar, jenÏ mi umoÏnil lépe
ocenit Kanadu a její pozici ve svûtû,“ dodal
odcházející velvyslanec. V záfií Michaela Calcotta
ve funkci velvyslance pro âeskou republiku a
Slovenskou republiku nahradí zku‰ená
diplomatka Valerie Raymond.

***

Schránka na Ïádosti o vízum
stále k dispozici

LhÛta, do kdy je moÏné podat Ïádost o vízum v
budovû Velvyslanectví Kanady v Praze, byla
prodlouÏena. Nyní aÏ do 13. listopadu mÛÏete
vloÏit vyplnûnou Ïádost do schránky v budovû
Velvyslanectví Kanady v Praze, na adrese
Muchova 6, 160 00 Praha 6. Velvyslanectví
Kanady v Praze následnû zajistí pfieposlání va‰í
Ïádosti do Vídnû. Îadatelé si mohou vyzvednout
svÛj strojovû ãiteln˘ cestovní pas s vízem nebo
dopis vysvûtlující dal‰í kroky, které mají v rámci
své Ïádosti o vízum podniknout, v budovû
Velvyslanectví Kanady v Praze 12 dní po podání
své Ïádosti touto cestou. Vízové oddûlení ve
Vídni mÛÏe bûhem této doby v pfiípadû potfieby
komunikovat pfiímo se Ïadatelem. TéÏ je moÏné
zaslat vyplnûnou Ïádost a ostatní dokumenty do
Vídnû po‰tou, soukrom˘m kur˘rem nebo Ïádost
pfiinést osobnû ãi povûfiit tfietí osobu.

Kanadská mozaika -
Kanadské velvyslanectví v Praze

***
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Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

Translations

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Michael Eisner,
RMT, CDT

and

Practitioners of

Interview/Press

Integrated Medicine Clinic
Provide the Following

 Medical Services:
Massage Therapy, Manual Lymphatic
Drainage (CDT), Hot Stone Massage

***
Naturopatie, hypnoterapie, joga,

qigong. aromaterapie, chiropraxe,
akupunktura,  reflexologie,

psychoterapie, zdravá tûlesná váha,
postraumatick˘ stres a

programy pro dûti s ADD, ADHD,
etc.

Nûkteré soukromé poji‰Èovny kryjí
vybrané léãby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

Tel. 416/823-1165, e-mail
rmt-yyz@integratedmedicine.ca
www.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.ca

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ

KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

Denní kronika
3. 9. 2009

Kalvoda: Je to ústavní zloãin
Praha - mfd/ROBERT âÁSENSK¯,
JAKUB POKORN¯-B˘val˘ vicepremiér,
kter˘ sepsal Melãákovi stíÏnost k
Ústavnímu soudu, viní politiky, Ïe
„vekslácky drze mrzaãí ústavu“ Právník
Jan Kalvoda svou ústavní stíÏností na
ãas zablokoval volby. Politici podle nûho
obe‰li ústavu, coÏ se Kalvodovi nelíbí.
Chce zru‰it ústavní zákon, kter˘m
poslanci jednorázovû zkrátili volební
období, aby mohli co nejdfiíve vyhlásit
pfiedãasné volby. Podle Kalvody tím
vlastnû rozhodli naãas zru‰it platnost
jednoho z bodÛ ústavy, kter˘ se jim zrovna
nehodil.
Argumenty politikÛ, ktefií fiíkají, Ïe zmûnu

schválili ústavní vût‰inou hlasÛ, a tedy je
v souladu s ústavou, povaÏuje za
nesmyslné.
„V této logice by mohli pfiijmout ústavním

zákonem v‰echno - to, Ïe budeme mít
v‰ichni zelené hlavy nebo Ïe budeme
chodit po ãtyfiech,“ fiíká Kalvoda v
rozhovoru pro MF DNES. Na ústavû
nejspí‰ lpí i proto, Ïe kdysi patfiil k jejím
tvÛrcÛm. Pfiedsedové stran se vãera
shodli, Ïe zmûní ústavu uÏ natrvalo, aby
se volby mohly konat v pÛvodním termínu.
To je v‰ak pfiesnû ten druh fie‰ení, kter˘
se Kalvodovi nelíbí a kter˘ by napadl
dal‰í ústavní stíÏností. Kalvoda jedná jako
právní zástupce poslance Milo‰e
Melãáka. Ten s médii pfiímo
nekomunikuje.
* Proã se pan Melãák obrátil právû na

vás, abyste ho zastupoval?
On hlasoval pro obdobn˘ ústavní zloãin

v roce 1998 - a já jsem proti tomu tehdy
protestoval jedním ãlánkem. TotéÏ jsem
udûlal letos a on se se mnou spojil.
Nejdfiív jsme o tom hovofiili a já jsem mu
pfiedestfiel, Ïe se patrnû stane objektem
vefiejného lynãe. A musím fiíct, Ïe pokud
je nûjak˘ hrdina téhle kauzy, tak je to
Ústavní soud a pan Melãák.
* Melãák napadl zkrácení volebního

období s tím, Ïe to poru‰uje jeho
politická práva. Proã?
Na‰ím cílem je samozfiejmû napadnout

jednorázov˘ zákon o zkrácení volebního
období. Ten ale mÛÏe napadnout jen
urãit˘ poãet zákonodárcÛ, ne jeden
poslanec. Proto jsme museli najít model,
jak podat ústavní stíÏnost. Melãákovi
nejde o plat za osm mûsícÛ. Jeho cílem je
zru‰ení zhovadilého zvyku mûnit ústavu,
jak koho napadne, respektive ji na urãité
období odloÏit a pak se k ní zase vrátit. Ta
stíÏnost má tedy dvû ãásti, první se t˘ká
poru‰ení práv pana Melãáka (kterou mÛÏe
podat sám) a druhá navrhuje zru‰it sporn˘
zákon.
* Proã je podle vás zkrácení volebního

období protiústavní?
Na‰li jsme v tom celkem osm dílãích

poru‰ení základních náleÏitostí právního
státu. Ten zákon tfieba zpûtnû mûní délku
volebního období. Navíc politici ústavu
nezmûnili novelou ani nedoplnili, ale
jenom na urãitou dobu odloÏili její platnost.
* Ale politici fiíkají, Ïe zmûnu

odhlasovali potfiebnou vût‰inou hlasÛ,
a tedy nemÛÏe b˘t protiústavní.
„Politickou dohodou ‰iroké shody

politick˘ch sil,“ jak tomu fiíkají páni
pfiedsedové politick˘ch stran, nejde mûnit
v ústavû úplnû v‰echno. Kdyby to ‰lo,
mohli by také odhlasovat ústavní vût‰inou
doÏivotní prezidenturu nebo senátorsk˘
titul pro konû. To samozfiejmû není

moÏné. Musí tu b˘t nûjaká hranice, která
zamezuje libovÛli sebe‰ir‰í shody
momentálních politick˘ch sil v útoku proti
ústavû. No a to je základní kámen té na‰í
stíÏnosti, která byla ústavním soudem
pfiijata k projednání.
* Pfievedeno do lidské fieãi, Ústavní

soud pfiedbûÏnû naznaãil: Vy sice
mÛÏete mít ústavní vût‰inu, ale pokud
konáte proti logice ústavy, tak my to
odmítneme?
Soud to je‰tû nefiekl, ale fiekl nûco jiného

a velmi podstatného, coÏ pánÛm
pfiedsedÛm zatím uniká, i kdyÏ to vytváfií
obrovskou moÏnost pfiezkumu jejich ad
hoc politick˘ch dohod. Je to tro‰ku sloÏité,
ale zkusím to vysvûtlit. U nás není moÏné,
aby byl brán za zásah vefiejné moci do
ústavních práv nûjakého ãlovûka ãi
politika zákon, tedy v˘sledek legislativní
ãinnosti, ale pouze individuální právní
akt. A soud fiekl, Ïe takov˘m individuálním
aktem je i rozhodnutí prezidenta o
vyhlá‰ení voleb. A to skuteãnû otevírá
cestu pro pfiezkum rÛzn˘ch
jednorázov˘ch politick˘ch dohod.
* âekal jste, jak˘ to vyvolá ohlas?
Já jsem tak rychle neãekal ani ten

samotn˘ v˘sledek. Pokud bych ho ãekal,
ãekal bych i ten ohlas. Potrefení kejhají a
diví se, Ïe jejich politické dohody mají
nûjaké meze. To se mû na tom dot˘ká
nejvíc. Pfiedseda jedné strany fiekne, Ïe
to bylo neodpovûdné, pfiedseda druhé
strany fiekne, Ïe to bylo protilidové.
Myslím, Ïe by mûli oba potichu odstoupit.
* ·éf ODS Mirek Topolánek dokonce

naznaãil, Ïe rozhodnutí soudu by
mohlo b˘t protiústavní.
To je vyslovená ptákovina, promiÀte. V

zemi, kde dvacet let z dobr˘ch dÛvodÛ
platí vláda zákona nad politikou, tohle
nemÛÏe nikdo fiíct.

* V té stíÏnosti se argumentuje
vefiejn˘m zájmem, ale nám nûktefií
ústavní experti fiíkali, Ïe kdyÏ uÏ
pfiípravy voleb do‰ly tak daleko, je
pfiece ve vefiejném zájmu nûjak je
dotáhnout do konce a volit.
To se musím nadechnout, abych se

udrÏel. Víte, to je bezelstná pravda
politick˘ch zvífiátek. KdyÏ uÏ politici
pfiichystali volby a utratili za nû v‰echny
peníze, které si pÛjãili, tak se domnívají,
Ïe je obecn˘ zájem, aby volby probûhly.
Ale to se pletou. Obecn˘ zájem je na
dodrÏování pravidel politické soutûÏe, aby
byla zaji‰tûna demokracie. Oba pánové
pfiedsedové tro‰ku ‰vindlují. Oni fiíkají to,
co jste citovali vy. Expresivnûji, lidovû a
více bol‰evicky to vyslovuje pan
Paroubek. A popletenûji a ménû
ideologicky to fiíká zase pan Topolánek.
Ústavní soud fiekl, Ïe opravdu nena‰el
Ïádn˘ vefiejn˘ zájem, kter˘ by bránil
odloÏení voleb. Ale politici uÏ zapomínají
dofiíct tu vedlej‰í vûtu: To proto - fiíká
Ústavní soud - Ïe volební období
Snûmovny zahájené v roce 2006 je‰tû
pokraãuje a nic se nedûje.
* TakÏe nepovaÏujete za nutné krátit

volební období ústavním zákonem jen
proto, Ïe se na nûm shodlo víc neÏ 120
poslancÛ?
V této logice by mohli pfiijmout ústavním

zákonem v‰echno - to, Ïe budeme mít
v‰ichni zelené hlavy nebo Ïe budeme
chodit po ãtyfiech. Takhle to vykládají
jejich experti Zdenûk Jiãínsk˘ a Václav
Pavlíãek, ale to se vracíme do ústavního
práva první tfietiny 19. století. Na‰e ústava
není zaloÏena jen na vládû vût‰iny. Ona
v˘slovnû fiíká, Ïe men‰ina je hodna
respektu a ochrany. A dodává, Ïe základní
náleÏitosti právního státu jsou
nezmûnitelné a mezi nû patfií pfiedem
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Financial

1 CDN $ 16,34 Kã
1 EURO 25,73 Kã
1 US $ 18,02Kã
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Kursovní lístek
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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!
Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage

416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Tel.:416/698-2090

Pfiítelkyni hledá
59let˘ romantik, nekufiák,

social drinker

Tel.905/333-0490

E-mail
ivobrehovsky@hotmail.com

1908-18

stanovená pravidla politické soutûÏe.
* Jaké fie‰ení souãasné situace podle

vás politici vymyslí?
Mohli by dospût ke tfiem základním

variantám. Za prvé, protoÏe sporn˘
ústavní zákon fiíká, Ïe musí b˘t volby do
15. fiíjna a momentálnû byly pozastaveny
volby 9. a 10. - tak rozhodnou, Ïe volby
budou tfieba 13. a 14. fiíjna. To je karikatura
a bude napadena ústavní stíÏností. Druhá
moÏnost je, Ïe se sejdou, a protoÏe mají
ty svaly, tu vût‰inu, pokusí se vytvofiit
ústavní zákon, kter˘ natrvalo zmûní
ústavu a dovolí v‰em politick˘m stranám,
aby si kdykoli fiekly, Ïe konãí volební
období. (PfiibliÏnû k tomuto scénáfii
skuteãnû vedla schÛzka u prezidenta
republiky - pozn. red.) To je také hodné
ústavní stíÏnosti, protoÏe v fiádu t˘dnÛ
není moÏné ústavu zmûnit se v‰emi
pfiíslu‰n˘mi návaznostmi. Pokud se
nepletu, ústavní zákon senátorsk˘, kter˘
leÏí jako alternativa toho napadeného v
Senátu, by dával prezidentovi kdykoli
moÏnost vyhlásit volby. To by v‰ak
prezident dostal tak silné postavení, Ïe
by se musel prezident volit jin˘m
zpÛsobem neÏ dnes. A tfietí moÏnost je,
Ïe se politici vrátí pokornû k ústavû a
podstoupí tfii pokusy o sestavení nové
vlády - ve tfiech dnech tfieba. I to
napadneme ústavní stíÏností, protoÏe to
je smû‰né. Ústava pfiedpokládá váÏnû
mínûné pokusy o získání dÛvûry vlády a
to nikdo nezvládne ve tfiech dnech.
* Jak byste tedy tuto situaci v jejich

postavení fie‰il vy?
Pfiedev‰ím bych se vÛbec nedostal do

této situace, protoÏe podobné mrzaãení
ústavy povaÏuji za vekslácky drzé a
neodpovûdné. Ale kdybych mûl nûco
dûlat, tak bych se vrátil k ústavû a
podstoupil tfii váÏnû mínûné pokusy o
sestavení vlády. Teprve pak bych
Snûmovnu rozpustil. âeská ústava tfii
pokusy o sestavení vlády pfiedepisuje
zcela zámûrnû. Kodifikuje vládu velmi
stabilnû, protoÏe ten, kdo se pokusí ji
svrhnout, je zatíÏen odpovûdností sám
sestavit dal‰í vládu a odpovídající
program. A pak zase dal‰í. Tímto
zpÛsobem ta nûkdy vysmívaná ústava z
roku 1992 ãelí neváÏn˘m pokusÛm o
svrÏení vlády. Aby ji nebylo moÏné shodit,
aniÏ ten, kdo ji svrhne, nasadí svou
politickou odpovûdnost, aby sestavil
vládu novou.
* CoÏ byl pfiípad Jifiího Paroubka.
Ano a místo toho, aby se politici pokusili

o novou vládu, rozhodli se okamÏitû
ukonãit politickou soutûÏ a zkrátit volební
období. Topolánek se bál, Ïe se sestavení
vlády Paroubkovi podafií, proto to nechtûl.
A Paroubek se bál, Ïe bude riskovat
pozici v ãele strany, kdyÏ se mu to
nepovede. Tak si radûji fiekli, Ïe to
odpískají a zkusí to znovu. Ústava by se
nemûla pfiizpÛsobovat politikÛm, oni se
musejí pfiizpÛsobit ústavû.
* Nebojíte se, Ïe na‰tvete i obyãejné

lidi? Pfiedãasné volby brali jako nadûji,
Ïe skonãí období nejistoty.
Lidé to tak berou proto, Ïe jim to tak

politikové vykreslí. Politici lidem vysvûtlili,
jaké jsou obecné dÛvody, aby se honem
volilo. Zatajili jim, Ïe ty dÛvody jsou ve

skuteãnû jejich vnitfiní - stranické. Jejich
pojetí je oblíbené a srozumitelné: Melãák
je pfiebûhlík, zrÛda a jeho advokát je
kdovíco. Melãák uÏ je nyní lynãován, ale
on - a budiÏ mu to fieãeno ke cti - s
lynãováním i poãítal.
* Nebylo by nejpohodlnûj‰ím fie‰ením

buì podporovat souãasnou
úfiednickou vládu dál do ãervna s tím,
Ïe pfiipraví protikrizová opatfiení, nebo
ji naopak rychle svrhnout a jmenovat
nûjakou vût‰inovou?
V‰echno to, co fiíkáte, se klidnû mÛÏe

stát. Do toho já se nepletu. To je politika
v rámci ústavy. A je v pofiádku. Ale
‰okovala mû samozfiejmost, se kterou
vût‰ina politické sféry ústavu atakovala.
Mimochodem, povaÏuji také za
nehorázné, Ïe se svolávají lidové tábory,
aby radily Ústavnímu soudu, jak
rozhodnout. Dûlají to obû velké strany.
* Myslíte, Ïe se pfiedãasné volby i

pfies v‰echen tlak politikÛ opravdu
neuskuteãní?
Myslím, Ïe nebudou devátého a

desátého fiíjna. A jinak si netroufám nic
pfiedvídat. Ne, Ïe bych nemûl
pfiedstavivost, ale není dobré Ústavnímu
soudu vefiejnû doporuãovat, co má dûlat.

***

Interview/Press
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Od roku 1995

Jediná prodejna ãesk˘ch knih v Ontariu - zasílame po‰tou
Ceny knih jsou na‰í vizitkou.

NOVINKY:
âesko/anglick˘ a Anglicko/ãesk˘ slovník - Ondfiej Such˘ (...Franti‰ek Nepil) -
Iva  Herãíková (Dám si to je‰tû jednou)- Iva Pekárková (Sloni v soumraku) -

Ivanka Devátá (V oblaku desinfekce)
VELK¯ V¯BùR K¤IÎOVEK!!!

Pfiedãasné volby mohou b˘t
6. a 7. listopadu

Praha - mfd/OND¤EJ ·ËASTN¯-Lídfii
parlamentních stran se vãera na
PraÏském hradû s prezidentem Klausem
dohodli, jak zemi dovést k pfiedãasn˘m
volbám.
Ty mûly b˘t pÛvodnû uÏ 9. a 10. fiíjna,

jenÏe Ústavní soud, kter˘ pfiijal stíÏnost
poslance Melãáka, je odloÏil na neurãito.
Nejprve bude muset vyfie‰it, zda politici
nejednali protiústavnû, kdyÏ jednorázovû
zkrátili své volební období.
Politici teì chtûjí v rekordnû krátkém

termínu zmûnit ústavu tak, aby jejich
poãínání bylo v pofiádku. Mimofiádné volby
by se pak mohly konat na zaãátku
listopadu. Chtûjí k tomu vyuÏít stav
legislativní nouze, kter˘ umoÏÀuje rychlé
zmûny zákonÛ. Pokud v‰echno pobûÏí
jako „na drátkách“, nejbliÏ‰í moÏn˘ termín
je 6. a 7. listopadu.
„OkamÏitû v úter˘ zaãneme v

parlamentu projednávat zmûnu ústavy,
která umoÏní konat volby nezávisle na
tom, co dûlá Ústavní soud,“ komentoval
schÛzku pfiedseda ODS Mirek Topolánek.
Strany pak vytvofiily t˘m právních

expertÛ, ktefií mají do konce t˘dne zmûnu
ústavy pfiipravit.
„Nejvy‰‰í ústavní ãinitelé je‰tû vyzvou

Ústavní soud, aby své úterní rozhodnutí
zmûnil,“ doplnil Jifií Paroubek. Stále vûfií,
Ïe snûmovní volby probûhnou v pÛvodním
plánovaném termínu, tedy v fiíjnu.
Ústavní soud se bude zákonem o

pfiedãasn˘ch volbách, kter˘ napadl
poslanec Milo‰ Melãák, zab˘vat na
vefiejném zasedání 10. záfií. Pokud nedá
Melãákovi za pravdu, problém bude
rázem vyfie‰en a volby normálnû
probûhnou. Druhou moÏnost, jak
„zachránit“ pÛvodní termín, drÏí v rukou
sám Melãák. Ten mÛÏe svou ústavní
stíÏnost stáhnout.

***

Experti stran:
Volby do listopadu

Praha-právo/Naìa Adamiãková, Marie
Königová-AÈ uÏ Ústavní soud rozhodne
pfií‰tí t˘den o stíÏnosti poslance Milo‰e
Melãáka jakkoli, jsou politici odhodláni
pfiedãasné volby prosadit stÛj co stÛj.
Experti stran, vlády i Hradu vãera z

povûfiení politikÛ vãetnû prezidenta
Václava Klause navrhli trvalou zmûnu
ústavy, která umoÏní volby nejpozdûji 6.
a 7. listopadu.
V pfiípadû vítûzství politikÛ u Ústavního

soudu by se volby mohly podle expertÛ
stihnout je‰tû v pÛvodním termínu 9. a
10. fiíjna.
Úkol najít ústavnû ãisté fie‰ení, které by

u ÚS obstálo, expertÛm zadala vãera na
Hradû ãtyfika nejvy‰‰ích ústavních ãinitelÛ
spolu se ‰esticí pfiedsedÛ parlamentních
stran.
Hodinu a pÛl hledali k volbám cestu

prezident Václav Klaus, premiér Jan
Fischer, ‰éfové Senátu a Snûmovny
Pfiemysl Sobotka (ODS) a Miloslav Vlãek
(âSSD). Spolu s nimi lídfii ODS Mirek
Topolánek, soc. dem. Jifií Paroubek,
KSâM Vojtûch Filip, lidovcÛ Cyril
Svoboda, zelen˘ch Ondfiej Li‰ka a TOP
09 Karel Schwarzenberg.
„V‰ichni se budeme snaÏit hledat cestu

k tomu, aby volby probûhly buì v pÛvodnû
navrÏeném termínu, nebo co nejblíÏe k
tomuto termínu. V tom je názor velmi
blízk˘, i kdyÏ ne stoprocentnû identick˘,“
prohlásil Klaus.
Politici se podle nûj nehodlají smífiit s

my‰lenkou, Ïe pfiedãasné volby nebudou
a oni budou jen pfiihlíÏet, aniÏ zasáhnou.
A nejen to. âtyfika nejvy‰‰ích ústavních

ãinitelÛ je pfiipravena vrátit Ústavnímu
soudu úder spoleãn˘m prohlá‰ením.
Chce k tomu vyuÏít - fieãeno ústy
prezidenta - „hezkou formulaci“ v zákonû
o Ústavním soudu o tom, Ïe nesmí odloÏit
v˘kon rozhodnutí, je-li v rozporu s
dÛleÏit˘m vefiejn˘m zájmem.
„Máme pocit, Ïe je na nás, abychom se

odváÏili formulovat, co je, ãi není dÛleÏit˘
vefiejn˘ zájem,“ prohlásil Klaus. Dodal,
Ïe v rozboufiené politické a ekonomické
situaci je to právû konání voleb v co
nejkrat‰ím termínu.
Prezident si pfiitom pochvaloval, jak

plodné a uÏiteãné jednání vãera zaÏil.
Za pravdu mu dali Sobotka i Vlãek, kter˘

Právu fiekl, Ïe kdyby to tak bylo vÏdycky,
byla by situace v zemi úplnû jiná.
Jak potvrdil Právu Sobotka, hned pfií‰tí

pátek by o návrhu mohl hlasovat Senát.
„V‰ichni se shodli, Ïe to v obou komorách
podpofií,“ uvedl. SvÛj podpis by okamÏitû
pfiipojil i prezident - ten pfiitom nemÛÏe
ústavní zákony vetovat - a cesta k volbám
by tak mohla b˘t otevfiena.
Podle lidovce Svobody by byla nejãist‰í

cesta k rozpu‰tûní Snûmovny ta, která jiÏ
nyní v ústavû je, a to trojí neúspû‰né
hlasování o vládû. V tom pfiípadû by ale
museli politici „najít odvahu a pfiiznat
voliãÛm, Ïe dne‰ní stav je v˘sledkem
jejich politiky“.
Exprezident Václav Havel povaÏuje za

dÛleÏité, aby se strany shodly na trvalé
ústavní zmûnû, která usnadní zpÛsob
vyhla‰ování voleb. Chtûl by ale, aby
zmûna zahrnovala i nástroj, kter˘ by
zabránil povolebním patÛm. Uvedl to v
prohlá‰ení, které zvefiejnil na svém webu.

***

4.6.2009

âechÛm se i za krize zv˘‰il
prÛmûrn˘ plat

na 23 tisíc korun
Praha-právo/Martin Procházka-Mzdy v
âeské republice rostou podstatnû
pomaleji neÏ dfiíve. PrÛmûrná hrubá
mûsíãní mzda se v leto‰ním druhém
ãtvrtletí meziroãnû zv˘‰ila o 622 korun na
22 992 Kã. Meziroãnû tak vzrostla o 2,8
procenta, díky nízké inflaci si lidé mohli
za svou v˘platu koupit o 1,4 procenta
více neÏ ve stejném období loni.

V podnikatelské sféfie se prÛmûrná
mzda zv˘‰ila o 537 korun, tedy 2,4
procenta, na 22 842 Kã, reálná mzda
vzrostla o rovné procento. V
nepodnikatelské sféfie byl rÛst mezd vy‰‰í,
prÛmûrná mzda stoupla o 971 Kã (4,3
procenta) na 23 661 Kã, reálná mzda
vzrostla o 2,9 procenta.

Ekonomové v‰ak upozorÀují, Ïe dvû
tfietiny lidí berou podstatnû ménû, neÏ je
prÛmûrná mzda.

âísla za první pÛlrok podle analytika
âSOB Petra Dufka jasnû naznaãují, Ïe
leto‰ní rok bude z hlediska v˘voje
nominálních mezd nejslab‰ím v historii.
„Reálnû sice situace nevypadá tak zle,
av‰ak stále platí, Ïe na prÛmûrnou mzdu
nedosáhne velká ãást zamûstnancÛ,“
uvedl.

PrÛmûrná mzda od dubna do konce
ãervna poklesla o 7,5 procenta v odvûtví
tûÏba a dob˘vání. Nízk˘ relativní rÛst
nominálních mezd statistici zaznamenali
ve velkoobchodû a maloobchodû, u oprav
a údrÏby motorov˘ch vozidel a v odvûtví
profesní, vûdecké a technické ãinnosti.
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SLOVENSKO - KANADSKÁ SPOLOâNOSË
MILANA RASTISLAVA ·TEFÁNIKA

SLOVAK CANADIAN SOCIETY OF MILAN RASTISLAV
STEFANIK
PORIADA

DRUH¯

REPREZENTAâN¯ PLES
V SOBOTU, 17. OKTÓBRA 2009

V HALE KOSTOLA SV. CYRILA A METODA
5255 THORNWOOD DRIVE, MISSISSAUGA

VSTUPNÉ: $50.00
KOKTAIL O 18:00 HODINE
VEâERA O 19:00 HODINE

REZERVÁCIE:
BRIGITA HYKLOVÁ 426 225 7566

BLANKA - NITRA TRAVEL 416 504 3800
HELENA ·VIHRANOVÁ 416 744 4094

HUDBA: PRESSOVIA

DOVIDENIA NA PLESE

Naopak nejv˘raznûj‰í rÛst mezd
vykázala oblast zdravotní a sociální péãe,
o 7,6 procenta. Ve v˘robû a rozvodu
elektfiiny, plynu, tepla a klimatizovaného
vzduchu platy vzrostly o 6,4 procenta a
ve vzdûlávání o 5,4 procenta. Nejvy‰‰í
nominální mzda v odvûtví penûÏnictví a
poji‰Èovnictví byla asi 3,4krát vy‰‰í neÏ
nominální mzda nejniÏ‰í v odvûtví
ubytování, stravování a pohostinství.
PrÛmûrná mzda v penûÏnictví a
poji‰Èovnictví, kde lidé berou nejvíce ze
v‰ech oborÛ, se zv˘‰ila na 49 245 korun.
V informaãních a komunikaãních
technologiích vzrostly platy na 42 338 Kã
a ve v˘robû energií na 37 305 korun.
NejniÏ‰í prÛmûrná mzda byla v odvûtví
ubytování, stravování a pohostinství, a to
12 702 korun. Podle statistického úfiadu
ale v tomto odvûtví b˘vá ãást pracovních
pfiíjmÛ získávána ve formû spropitného.
Druhé nejniÏ‰í mzdy byly v administrativní
a podpÛrné ãinnosti, a to 16 113 korun.

„Celorepublikov˘ mzdov˘ v˘voj je
ovlivÀován podnikatelskou sférou, neboÈ
její zamûstnanci tvofií v souboru
sledovan˘ch subjektÛ více neÏ 80
procent. Zatímco mzdov˘ v˘voj v
podnikatelské sféfie b˘vá plynulej‰í a je
ovlivnûn pfiedev‰ím hospodáfisk˘mi
v˘sledky firem, v˘voj v nepodnikatelské
sféfie probíhá spí‰e skokovû, v závislosti
na moÏnostech státního rozpoãtu,“ uvedl
âesk˘ statistick˘ úfiad.

Obrat k rychlej‰ímu zvy‰ování mezd se
podle Dufka nedá oãekávat ani ve druhé
polovinû roku. „Spí‰e naopak. Tempo
mezd zÛstane s v˘jimkou vefiejného
sektoru hodnû utlumené,“ odhadl. Doba
‰etfiení nekonãí, je zatím je‰tû jen v prvním
poloãase.

„Pfies náznaky zlep‰ení souãasné
situace v podnicích neoãekáváme do
konce tohoto roku rÛst platÛ
zamûstnancÛ. Je tfieba si uvûdomit, Ïe
jakékoli v˘raznûj‰í zv˘‰ení mezd v
podnicích by v souãasné dobû bylo
vykoupeno jen dal‰ím sníÏením poãtu
pracovních míst,“ uvedl pfiedseda Unie
mal˘ch a stfiedních podnikÛ a poslanec
ODS David ·eich.

„Aãkoli v porovnání s minulostí rostou
mzdy v˘raznû pomaleji, vezmeme-li v
úvahu rychlost propadu ekonomiky a
rozsáhlé propou‰tûní, není tempo rÛstu
mzdy aÏ tak nízké,“ uvedla analytiãka
Next Finance Markéta ·ichtafiová.

Chcete-li brát vysok˘ plat, nejvût‰í
pfiíleÏitost máte v Praze. V ní brali lidé v
prÛmûru 28 738 Kã mûsíãnû. To je témûfi
o deset tisíc korun více neÏ v
Karlovarském kraji, kde jsou prÛmûrné
mzdy nejniÏ‰í v âR.

Lidé v Praze si letos od dubna do ãervna
vydûlali meziroãnû o 1001 Kã více neÏ
loni. Velk˘ rÛst zaznamenali také
zamûstnanci v Jihomoravském a v
Ústeckém kraji. Na Vysoãinû lidé brali o
146 korun ménû neÏ loni.

***
5.9.2009

Po‰tárom káÏu slovenãinu
BRATISLAVA-sme/Jozef âavojec, Miroslav
Kern-Nov˘ jazykov˘ zákon, ktor˘ za
nesprávne pouÏívanie slovenãiny hrozí
pokutami aÏ päÈtisíc eur, ako prv˘ch zasiahol
po‰tárov.

Vedenie Slovenskej po‰ty poslalo svojim
zamestnancom obeÏník, v ktorom ich na zákon
platn˘ od prvého septembra upozornilo. V
úradnom styku im káÏe pouÏívaÈ slovenãinu.
AÏ o niekoºko dní pravidlá doplnilo o v˘nimku,
Ïe na územiach s viac ako 20-percentnou
men‰inou môÏu pouÏívaÈ aj jej jazyk.

Prv˘ príkaz doslovne poslúchli na po‰te v

Moldave nad Bodvou. Vo ‰tvrtok tam po‰tári
odmietli hovoriÈ so zákazníkmi po maìarsky.
V meste Ïije asi 44 percent Maìarov. AÏ keì
vãera pri‰iel doplÀujúci obeÏník, vrátili sa
po‰tári aj k maìarãine. Na prípad upozornila
STV.

Po‰ta tvrdí, Ïe nové zákony beÏne vysvetºuje
obeÏníkmi. Jej hovorca Juraj Danielis v‰ak
pripú‰Èa, Ïe sami nevedia, ako podºa
niektor˘ch bodov zákona postupovaÈ. O
v˘klad poÏiadali ministerstvo kultúry.

„Pracovníci Slovenskej po‰ty v regiónoch,
kde Ïije národnostná men‰ina, majú obavy
rozprávaÈ v inom ako v ‰tátnom jazyku,“
povedal podpredseda SMK József Berényi.

SMK po‰tu obvinila z nadpráce aj napriek
tomu, Ïe jej vedenie dodatoãne o niekoºko dní
obeÏník doplnilo aj o v˘nimku pre územia,
kde Ïije viac ako 20 percent príslu‰níkov
men‰iny. Tam môÏu po‰tári hovoriÈ aj jazykom
tejto men‰iny. „Pre istotu ho po‰leme e‰te
raz, v pondelok,“ povedal hovorca Slovenskej
po‰ty Juraj Danielis.

Danielis tvrdí, Ïe na juhu Slovenska nikdy
nebol problém s pouÏívaním maìarského
jazyka. Mnohí tamoj‰í po‰tári sú podºa neho
maìarskej národnosti a beÏne komunikujú
svojím materinsk˘m jazykom. „My sme radi.
Vedia lep‰ie vyrie‰iÈ zákaznícko-
zamestnanecké veci.“

PouÏívanie ‰tátneho jazyka v úradnom styku
prikazoval aj star˘ jazykov˘ zákon. Za
poru‰enie pravidiel v‰ak neurãoval Ïiadne
sankcie. Teraz hrozí pokuta aÏ do v˘‰ky
päÈtisíc eur.

Po‰ta pripú‰Èa, Ïe sama nevie, ako  zákon
dodrÏiavaÈ na územiach, kde Ïijú men‰iny,
ale v zastúpení menej ako dvadsaÈ percent.

Problém v‰ak vo ‰tvrtok vznikol aj v meste,
kde Ïije takmer polovica Maìarov - v Moldave
nad Bodvou. Po‰tári podºa STV odmietli
hovoriÈ so zákazníkmi inak ako po slovensky.
K maìarãine sa vrátili, aÏ keì im pri‰iel
doplnen˘ obeÏník.

O vysvetlenie zákona po‰ta poÏiadala
ministerstvo kultúry. Metodick˘ pokyn v‰ak
bude podºa hovorcu rezortu Jozefa Bednára
najskôr na konci roka.

Slovenská po‰ta je najväã‰ou firmou, ktorú
priamo riadia nominanti SNS. Slotova strana
ju dostala v rámci koaliãn˘ch rozhovorov o
rozdelení vplyvu v krajine po voºbách 2006.

·éfom po‰ty je nominant SNS Libor Chrást,
predsedom dozornej rady je Juraj Hatvany z
firmy Avocat, ktorá uspela v ‰kandalóznom
nástenkovom tendri ministerstva v˘stavby,
ktoré kontroluje SNS.

Slotova strana vãera rozbehla petíciu
jazykového zákona a zároveÀ za podanie
‰kolského zákona na Ústavn˘ súd pre
dvojjazyãné názvy v uãebniciach.

Slota petíciu zdôvodnil tak, Ïe ide o „akt
toho, aby sa slovenskí obãania tak˘mto
spôsobom vyjadrili, ak˘ majú názor na prijatie
tohto zákona“.

***

7.9.2009
Jak zmûnit Ústavu?

Spory jsou i o slovíãka
Praha-novinky, právo/jov-Politici na
pondûlní veãerní jednání dostali od ãlenÛ
expertní komise doporuãení, jak
postupovat. Ve hfie jsou dvû varianty.
Poãítají s termínem voleb 30. - 31. fiíjna
nebo 6. - 7. listopadu. Politici oslovení
Právem tvrdí, Ïe jedním ze sporÛ je to,
zda v novelizaci Ústavy má b˘t formulace,
Ïe prezident mÛÏe rozpustit Snûmovnu,
nebo Ïe musí.
„Pfiedkládáme dvû alternativy. Za prvé:

Prezident mÛÏe/musí rozpustit
Snûmovnu, pokud mu to navrhnou tfii
pûtiny poslancÛ. Za druhé: Zkrácení lhÛt
ve volebním zákonû na 45/50 dnÛ, z
ãehoÏ vypl˘vají volby buì 30. 10. nebo 6.
11,“ informoval v pondûlí Právu
vyjednavaã za zelené Franti‰ek Korbel.
Zelení jsou podle nûj pro formulaci, Ïe

Pokračování na str. 8
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prezident mÛÏe na návrh ústavní vût‰iny
poslancÛ rozpustit Snûmovnu, povaÏují
to narozdíl od formulace, Ïe hlava státu
„musí“, za ústavní pojistku. ZároveÀ zelení
podle Korbela podporují termín voleb 6. a
7. listopadu, povaÏují jej za bezpeãn˘.
Vyjednavaã âSSD, ‰éf Asociace krajÛ

âR Michal Ha‰ek Právu po jednání
komise fiekl, Ïe rozpracovávali „variantu
jedna“, tedy právû návrh na rozpu‰tûní
Snûmovny. Pokud se jedná o dilema,
zda v pfiedloze uvést, Ïe prezident „mÛÏe“
nebo „musí“ rozpustit Snûmovnu na její
návrh, Ha‰ek varoval pfied variantou
„mÛÏe“. Mohlo by podle nûj dojít k
nepfiimûfienému posíleni moci v˘konné.
Uvedl ale, Ïe soc. dem. je pfiipravena
pfiispût k dohodû.
„Nechceme vytváfiet Ïádné umûlé

pfiekáÏky,“ sdûlil. Politické strany by mûly
podle Ha‰ka apelovat na Ústavní soud,
aby ve ãtvrtek rozhodl o stíÏnosti poslance
Milo‰e Melãáka, a pfiijmout trvalou a
nezpochybnitelnou zmûnu Ústavy
umoÏÀující dojít k pfiedãasn˘m volbám.
Podle Ha‰ka stále platí stanovisko soc.
dem., Ïe nejlep‰í by byly volby 9. a 10.
fiíjna. Ha‰ek zároveÀ odmítl, aby lidé
nedostali volební lístky do sv˘ch
schránek, ale aÏ ve volebních
místnostech.
Lídr ODS Mirek Topolánek Právu sdûlil,

Ïe bude prosazovat stále stejnou variantu.
„Budu souhlasit s rozumn˘m
kompromisem. To znamená „Prezident
rozpustí...“ a lístky do schránek, tedy
varianta 12 dní na podání kandidátních
listin,“ uvedl pro Právo. To znamená, Ïe
by se volby konaly 6. a 7. listopadu,
varianta data voleb 30. a 31. fiíjna poãítá
se sedmi dny na podání kandidátních
listin.
Pokud jde o komunisty, ti trvají na svém

novém návrhu, tedy, novelizovat ãlánek
Ústavy, jenÏ uvádí, Ïe je voleno 200
poslancÛ na ãtyfileté volební období. Novû
by ãlánek základního zákona podle Filipa
uvádûl, Ïe je právo Snûmovny zkrátit své
funkãní období ústavním zákonem. O
zkrácení by mûl spolurozhodovat i Senát.
PoslancÛm by zÛstal mandát aÏ do data
voleb, pobírali by i plat. Filip tvrdí, Ïe to
jeho strana neprosazuje kvÛli financím,
ale proto, Ïe chce je‰tû do voleb stihnout
schválit zru‰ení poplatkÛ ve zdravotnictví.

***

Politika blízko mafii. Jak
blízko, o tom se nemá mluvit

Praha-aktualne.cz/Sabina Slonková-
Vefiejnost má uÏ jen minimální nadûji, Ïe
se do voleb dozví, jak a ktefií politici si
zadali se zloãineckou organizací kolem
zavraÏdûného bosse podsvûtí Franti‰ka
Mrázka.
Poslanci zabránili tomu, aby pfied nimi

na utajeném zasedání vystoupili dva
b˘valí policisté - Karel Tich˘ a Oldfiich
Kopp, ktefií Mrázkovu organizaci roky
sledovali a informace sbírali do spisu
nazvaného Krakatice.
Oba muÏi poÏádali o zbavení mlãenlivosti

a chtûjí pfied poslanci vypovídat. Termín
sly‰ení v‰ak uÏ byl jednou posunut a
nejnovûji zkrachoval i poslední pokus.
“Tento ãtvrtek se nesejdeme. Prostû se

nepodafiilo zajistit dostateãn˘ poãet hlasÛ
poslancÛ na to, aby se mohlo jednání
konat,” potvrdil ‰éf v˘boru pro obranu a
bezpeãnost Franti‰ek Bublan (âSSD).
Svûdectví obou b˘val˘ch policistÛ je

pfiitom klíãové pro odpovûì na otázku,

jak tûsné byly kontakty nûkter˘ch politikÛ
na Mrázkovu organizaci.
Policejní spis Krakatice popisuje vazby

Mrázkovy skupiny napfiíklad na
místopfiedsedu ODS Ivana Langera,
poslance Vlast imi la Tlustého,
nûkdej‰ího ministra financí Ivo Svobodu
ãi Zemanova dÛvûrníka ·loufa. Jen
expolicisté Tich˘ a Kopp ale mohou
fiíct, jestli tito politici pomáhali mafii
vûdomû ãi je Mrázek jen zneuÏil.
Bublan pfiipustil, Ïe politikÛm se prostû

nechce, aby se pfied volbami rozvífiila
aféra typu Kubice.
V ní tûsnû pfied minul˘mi volbami

vystoupil ve snûmovnû tehdej‰í elitní
policejní dÛstojník Jan Kubice s
prohlá‰ením, Ïe politici zasahují do
vy‰etfiování citliv˘ch kauz.
“Co si budeme fiíkat, je tu snaha

nehrotit situaci,” dodal Bublan.
Velké strany ruku v ruce
Zatímco Tich˘ uÏ byl zbaven

mlãenlivosti a mÛÏe tedy pfied poslanci
vypovídat, Koppova Ïádost dodnes
nebyla vyfiízena.
Oba pfii tom podle informací

Aktuálnû.cz na svém v˘slechu trvají.
Chtûjí se tak bránit proti nejrÛznûj‰ím
nafiãením, Ïe vy‰etfiování Krakatice
manipulovali anebo Ïe ze spisu
vyná‰eli informace.
Oba také podle sv˘ch slov ãelí

neustálému tlaku, skryt˘m v˘hruÏkám
a jsou pfiedvoláváni na v˘slechy.
Oba muÏi ode‰l i  ze speciální

protikorupãní jednotky policie v éfie
vlády sociální demokracie, klidu se ale
nedoãkali ani poté, co vnitro ovládala
ODS.

***

Syndikát novinárov
 je znepokojen˘ Ficovou

Ïalobou na Sme
BRATISLAVA-sme/sita-So Ïalobou
premiéra Roberta Fica na denník SME,
ktor˘ nedávno uverejnil karikatúru
predsedu vlády, nesúhlasia predstavitelia
Slovenského syndikátu novinárov.
Predstavenstvo tejto profesijnej
organizácie na dne‰nom zasadnutí
kon‰tatovalo, Ïe ak premiér Fico Ïaluje
denník Sme za uverejnenie svojej
karikatúry, zasahuje do ústavou
garantovanej slobody obãanov SR ‰íriÈ,
vyhºadávaÈ a prijímaÈ informácie.
“Karikuje t˘m postavenie ústavného
ãiniteºa. Je smutné a znepokojujúce, Ïe
ho k tomu nevedie zmysel pre humor ãi
sebairóniu, ale nepochopenie práva
slobodne vyjadriÈ svoj názor,” uviedla v
stanovisku syndikátu jeho predsedníãka
Zuzana Krútka.
Fico chce od denníka Sme 33 tisíc eur za
to, Ïe 9. júla zverejnil karikatúru Martina
·útovca, tvoriaceho pod menom Shooty,
na ktorej je premiér u lekára. “Premiér
Robert Fico sedí na stoliãke u lekára.
Nemá krãnú chrbticu, ão ukazuje aj
röntgenová snímka, ktorú drÏí lekár. Ten
kon‰tatuje: Nem˘lil som sa. Tá va‰a
bolesÈ krãnej chrbtice je ãisto fantómová,“
opisuje kresbu Sme na webovom portáli
sme.sk.
·útovec v tom ãase reagoval na
informáciu úradu vlády, Ïe premiér ru‰í
pre “akútne bolesti krãnej chrbtice“ svoj
program, uvádza Sme na internete. “Fico
a jeho tlaãov˘ úrad na otázky o
zdravotn˘ch problémoch v lete nedávali
konkrétne odpovede,” vysvetºuje
karikaturistovu in‰piráciu sme.sk.

***

Pokračování ze str. 7
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VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@rogers.com

www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV

seriálÛ a zábavn˘ch pofiadÛ dovezla a Vám nabízí
v˘hradnû firma:

PRAHA - MùSTO VùÎÍ     1 - 16

Seriál (2009), kter˘ vás vezme do náruãe, pozvedne
k nebesÛm a uÏ vás nikdy nenechá klesnout. Uchopí
vás a pozvedne k vrcholkÛm stovek praÏsk˘ch vûÏí.
Vystoupáme za vás tisíce schodÛ, prolezeme spousty
pÛd, otevfieme stovky vik˘fiÛ. Na konci toho v‰eho

vám nabídneme takové pohledy na Prahu, mûsto vûÏí,
jaké jste je‰tû nevidûli. Vezemi nas provazi Viktor

Preiss.

Komplet 2 DVD

oprávnûn˘ distributor
ãesk˘ch filmÛ a TV serialu

nabizi novy pohled na Prahu
v programu

Nestyda na torontském
filmovém festivalu

Jifií Macháãek a Emília Vá‰áryová ve filmu Nestyda Foto: www.falcon.cz

Pût filmÛ na torontském filmovém festivalu má nûco spoleãného s âeskou republikou.
Nejvût‰í pozornost je vûnována filmu Jana Hfiebejka Nestyda. Film má ‰piãkové
herecké obsazení. V hlavní roli je Jifií Macháãek jako uãitel a pfiíleÏitostní televizní
kouzelník s poãasím, kter˘ má témûfi v‰e, ale zároveÀ má pocit, Ïe nûco zme‰kává.
Po tom, co je neúspû‰n˘ s mladou milenkou, zkou‰í to se star‰í atraktivní
zpûvaãkou, kterou hraje dal‰í hvûzda Emílie Vá‰áryová. Film mûl premiéru 9. fiíjna
2008, takÏe se nejedná ani o nejhlub‰í film z poslední doby ani o nejnovûj‰í. Pokud
film chcete vidût máte tfii moÏnosti:  v druh˘ den festivalu v pátek 11.9. 2009 od 12:45
v Scotiabank Theatre, v nedûli 13.9. 2009 od 21:30 ve Varsity 6 a v pfiedposlední
den festivalu v pátek 18.9. v 21:00 ve Varsity 4.
Pro nás bude zajímav˘ film rumunského reÏiséra Corneliu Porumboiu Police

Adjective, coÏ by se dalo pfieloÏit jako Policejní stát. Pfii nejmen‰ím je ve filmu
srovnání Ïivota v Bukure‰ti a v Praze.
Dal‰ím filmem, kter˘ by nás mohl zajímat je poslední film Harun Farockiho In

Comparison (Ve srovnání). Farocki se narodil v Novém Jiãínû a po válce byla jeho
rodina odsunuta.
Autofii animovaného filmu My Dog Tulip (MÛj pes Tulipán) jsou Paul a Sandra

Fierlingerovi ze Spojen˘ch státÛ. Paul Firlinger se narodil v Japonsku, v rodinû
ãeského diplomata.
Posledním filmem s ãeskou konexí je Solomon Kane, kter˘ je ve francouzsko/

ãesko/britské koprodukci.
Ze Slovenska podle informací, které máme i dispozici zatím nic nedorazilo a tak se

budeme muset soustfiedit zfiejmû na jiné filmy z v˘chodní Evropy.
abe

***
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EASTERN EUROPEAN

EXPLOSION
- AS PART OF THE SMALL WORLD

MUSIC FESTIVAL

SEPT 24 - OCT 4

TORONTO - THURSDAY, AUGUST 20TH, 2009 -

As part of the EIGHTH ANNUAL SMALL WORLD

MUSIC FESTIVAL, an extravaganza of Eastern

Europeanartists are set to explode on the Toronto

scene. The rich mix of new discoveries and returning

favourites includes Lviv-based Ukranian band LUDY

DOBRI, PARNO GRASZT in a special one-off

Gypsy jam with UK DJ/musician MAX PASHM,

Canadian Klezmer fusion heroes BEYOND THE

PALE and a return performance by global dance

party ELECTRIC GYPSYLAND w/DJ Dunklebunt.

For more information, please visit

www.smallworldmusic.com <http://

www.smallworldmusic.com/>

ELECTRIC GYPSYLAND

(Germany / Canada)
Thursday, Sept. 24 @ 9:00 pm

Gladstone Ballroom

Tickets: $15 / 20

***

LUDY DOBRI (Ukraine)
Wednesday, Sept. 30 @ 9:00 pm

Lula Lounge

Tickets: $15 / 20

***

BEYOND THE PALE (Canada /

Israel)
Thursday, Oct.1 @ 8:30 pm

Lula Lounge

Tickets: $15 / 20

***

PARNO GRASZT & MAX PASHM

(Hungary / UK)

Friday, Oct. 2 @ 9:00 pm
Lula Lounge

Tickets: $20 / 25

VENUE & ADVANCE TICKET

INFORMATION:

Lula Lounge

1585 Dundas Street W.

416 588-0307 / lulalounge.ca <http://lulalounge.ca>

for dinner reservations & guaranteed seating

Advance tickets: smallworldmusic.com <http://

smallworldmusic.com>  & Soundscapes, 572 College

St.

Gladstone Hotel

1214 Queen Street W.

416 531-4635 / gladstonehotel.com <http://

gladstonehotel.com>

Advance tickets: smallworldmusic.com <http://

smallworldmusic.com>  & Soundscapes, 572 College

St.

***

Kapfii jako sumci
KdyÏ str˘ãka je‰tû v roce 1948 zbavili uniformy Sboru
národní bezpeãnosti, do kterého vstoupil, kdyÏ jej
omrzelo vûnovat se krejãovskému povolání, tak se po
nûjakém ãase se svojí Ïenou odstûhovali na tehdy
Státní statek Zdonín, uÏ v ‰estnáctém století zaloÏen˘
dvÛr v okolí Nymburka.
Snad pro zmûnu, abych netrávil kaÏdé prázdniny na

Slapech, jednou nebo dvakrát pobyl jsem nûkolik t˘dnÛ
na tom statku, kde str˘ãek pracoval jako úãetní a tetiãka
v kanceláfii. Str˘ãek byl vÏdy schopn˘ a podnikav˘ a tak
zfiejmû snadno získal kvalifikaci úãetního, kdyÏ byl
vysvléknut z uniformy stráÏce pofiádku, která mu velmi
slu‰ela, ale pofiádky, které mûl stfieÏit, dostaly ponûkud
jin˘ v˘znam a podobu.

To místo Zdonín se nalézá v polabské níÏinû, krajina
kolem rovná jako mlat, jako stvofiená pro nádherné
v˘lety na kole, po silnicích klikatících se mezi vonícími
loukami a lány polí, tichem, kter˘m jen znûlo tiché
‰evelení pneumatik bicyklu a obãasn˘ popûvek ptactva.
Nijak moc mi nevadilo, Ïe v tom místû nemám

kamarády, alespoÀ si nepamatuji na dûti zamûstnancÛ
statku, moÏná je to tím, Ïe jsem s nimi neproÏil nic
pozoruhodného, Ïádné dobrodruÏství... Ale zato jsem
byl uÏasl˘m svûdkem zabíjaãky, pa‰ík vyrazil, snad
nedopatfiením, z chlívku a hnal se nádvofiím, kolem
hnoji‰tû uprostfied, nakonec dopaden k této vûci
pozvan˘m fiezníkem panem Kopeck˘m a nûkolika
dal‰ími muÏi, zachvûl jsem se, kdyÏ tlumenû zaznûla
rána z válcovité speciální pistole, která prohnala kuli
hlavou zvífiete, stejnû tak, kdyÏ kolem dlouhého noÏe
pana Kopeckého vyfiinula se z masivního, vykrmeného
tûla do veliké nádoby, koufiilo se z ní a já stál na tom
dvofie a ohromen pozoroval jak se to v‰echno v
nádherném rytmu dûje, jak je pa‰ík zavû‰en za nohy na
siln˘ trám stodoly odbornû vejpÛl rozdûlen˘ a pak uÏ
pan Kopeck˘ zku‰en˘mi rázy a tahy noÏe rozdûloval to
tûÏké tûlo na lehãí kusy, správnû rozdûlené podle
úãelu, na stole ãistû umytém objevila se motanice stfiev
a to uÏ Ïeny v horké vodû pfiipravovaly je k pouÏití na
jitrnice a jelita.
Na sklonku odpoledne pak uÏ zaãala hostina, vÛnû

stoupala od stolu a talífiÛ a tu mû napadlo, Ïe mû moÏná
na‰i posílají na ten statek Zdonín snad proto, Ïe hlavnû
máti si myslela, Ïe nekypím zdravím a v tom kraji byl
vzduch ãist˘ a teì navíc i tohle bohaté a ãerstvé jídlo.
Nûkdy jsem si na kole vyjel aÏ do Nymburka, ale

nejradûji jsem sedával u rybníka, souãástí obory
obklopující budovy statku, dfiíve tedy dvora, na lískov˘
prut uvazoval jsem vlasec s dvoubarevnou baniãkou
splávku, Ïádné náãiní s dokonal˘m navijákem, Ïádn˘
‰típan˘ prut   umoÏÀující vrh návnady do dálky o jaké se
mi tehdy na bfiehu toho rybníãka ani nesnilo. To byly
chvíle na které jsem se tû‰il, na splávek nehybnû
spoãívající na klidné, temnû zelené hladinû toho
nevelikého rybníka, metr pod ním na háãku kuliãka
tûsta, kterou mi teta pfiipravila, taková jako pár dal‰ích,
co leÏely vedle v plechovce, ty co také mûly nalákat
chudáka kapra, protoÏe vlastnû ono v‰echno podstatné
dûní prochází Ïaludkem.
Nestal jsem se nikdy rybáfiem, snad jako bych tu‰il a

domníval se, Ïe to moje poãínání v klidn˘ch vodách
nevelikého, klidného rybníka v obofie statku, dvora
Zdonín, vlastnû ani pofiádn˘m rybolovem není, ale pro
mû to bylo rybafiení dokonalé a to nejen pro znamenit˘
v˘sledek, ale i ty klidné chvíle, kdy ãas jakoby se
zastavil, ustrnul podobnû jako splávek spoãívající
nehybnû na hladinû, aby pak po chvíli vût‰inou ne
dlouhé pohnul se na vtefiinku, pak znova se ponofiil a
zanechal po sobû dokonalá, zvût‰ující se kola na
hladinû, a to nebylo tfieba panikovat, ale trhnout tím
obyãejn˘m klackem aÏ na tfietí vlnokruh ... a to jsem
vût‰inou cítil náhlé napûtí a odpor, nejednou jsem si
fiíkal, Ïe jsem si mûl pofiídit silnûj‰í vlasec, ale to uÏ se
hladina boufiila, vzdouvala a v její temné zeleni zazlátlo
bfiicho kapra a já, nevybaven navijákem, jsem po svahu
bfiehu couval aÏ jsem mûl kapra v trávû a ten kapr mi
pfiipomnûl svojí velikostí sumce, které jsme chytali do
ruky ve Vltavû, tam, kde je uÏ po léta slapské jezero,
tehdy, neÏ se slapskou pfiehradou tím jezerem stalo.
Chvilku jsem se pokochal pohledem na svÛj úlovek a

pak kapr skonãil ve velikém kbelíku s vodou, v nádobû
donesené v nadûji zdafiilého lovu. A pak jsem v‰echno
opakoval, nasadil na háãek tûstíãko tetinkou pfiipravené
den pfiedtím, a rozmáchl se tím klackem s vlascem na
konci a posadil jsem se do svûÏí trávy a díval se na
splávek leÏící pokojnû na klidné hladinû, od str˘ãka
jsem vûdûl o letitém pÛvodu tohoto místa, statku, dfiíve
dvora Zdonín, a díval jsem se na klidnou hladinu a do
okolní obory, aã byla pÛvabná, pfiipadala mi zanedbaná,
taková sotva vypadala v dávn˘ch ãasech, kdy vlastníkem
byl jeden ãlovûk a nebo jeho rodina, nejspí‰ aristokrati,
zatímco v tuhle chvíli, co jsem u rybníka sedûl, uÏ pár let
to místo patfiilo vlastnû v‰em, Státnímu statku, jeho
zamûstnancÛm, ale tím pádem vlastnû i str˘ci Emilovi,
jeho Ïenû, mojí tetiãce a v‰em tûm lidem, co se
ochomejtali kolem zabíjaãky, kromû fiezníka pana

Kopeckého a ptal jsem se v duchu, byli to ti b˘valí
majitelé, nebo kdo asi prvnû nasadil do tohohle
pÛvabného nevelikého rybníka ty krásné kapry velikosti
sumcÛ, které jsme chytali do ruky v místech Vltavy, jaká
tam uÏ v té podobû teì neexistuje.
A chytil jsem pak je‰tû jeden exempláfi a horko tûÏko

jsem vláãel velikou nádobu s kapry domÛ a chvíli nato
pfii‰el z kanceláfie str˘ãek, podíval se na ty dva obry a
fiekl mírnû:
„Pan ... oh, ano, soudruh správce, tû náhodou nevidûl?

V tom rybníce se ryby chytat nesmí. A je dobfie, Ïe asi
zase nûkde popíjel, místo aby tû naãapal. Hrome, to je
ale úlovek!“ pravil str˘ãek, kter˘ se vyuãil krejãím a pak
slouÏil u Sboru národní bezpeãnosti, ten nádhern˘
ãlovûk, kter˘ mû nauãil jezdit na kole a plavat, kter˘ si
s kaÏdou zmûnou, která jej potkala vûdûl rady, ten
krásn˘, urostl˘ str˘ãek Emil, kter˘ docela bezdûky, aniÏ
by o tom asi vûdûl, poznamenal mÛj Ïivot v tom nejlep‰ím
smyslu, stejnû tak, jako kdyÏ jsem byl malinkat˘
chlapeãek, podobnû se o mû staral dûdeãek, b˘val˘
legionáfi v První svûtové válce.
„Nachytal jsi, ale bude‰ muset ty dva kusy i zabít. Teta

má v˘born˘ recept na to, jak je pfiipravit,“ fiekl str˘ãek
Emil..
Uãinil jsem jak si pfiál, ale je‰tû nûkolik dnÛ poté

nemohl jsem se zbavit smutného dojmu, kter˘m mû ti
dva ‰upináãi velikostí sumcÛ znepokojovali, tím
kratiãk˘m pocukáním, následujícím je‰tû po smrtících
úderech kladiva.
A nebyl jsem schopen urãit, zda jsem si pochutnal více

na ovaru z pa‰íka, kterého skolil fiezník pan Kopeck˘,
nebo na kapru, pfiipraveném, zcela mimo vánoãní ãas,
tetiãkou. Zastydûl jsem se ale, aã jenom na chvíli, zato,
Ïe nejsem absolutní vegetarián ...

Vladimír Cícha-Vancouver
 * * *

Dvacet let ubûhlo jako voda
Posílám Vám odkaz na krátkou filmovou grotesku <http://
w w w . d e n i k . c z / m u l t i m e d i a / g a l e r i e /
1519673.html?section=1,3>  inscenovanou Spoleãností za
veselej‰í souãasnost a rozpohybované fotografie pofiízené
náhodnû Tomki Nûmcem z léta 1989. Dále informaci ze
stejné doby o svobodû projevu a policejní moci. Na v‰e se dá
s odstupem ãasu koukat s úsmûvem.
K zamy‰lení je ze souãasného pohledu zásadní posílení
policejních pravomocí v novém policejním zákonû, stálá
vysoká role komunistick˘ch struktur vãetnû StB v
rozhodování souãasné státní správy a samosprávy a nechuÈ
státních institucí v odhalování nepravostí dvacet let star˘ch
natoÏ souãasn˘ch.
K nastávajícím dvaceti letÛm od Sametové revoluce pfieji
osobní stateãnost a angaÏovanost alespoÀ v nûkteré z
vefiejn˘ch aktivit, abychom se za dne‰ní dobu nemuseli
stydût.
Srdeãnû

Stanislav Penc
Tel.: 605/701081

www.kozy.cz
***

Obãané zabránili nezákonnému poãínání
pfiíslu‰níkÛ StB

V Praze na Karlovû mostû probíhají dennû diskusní
fóra, která se v‰ak orgány státní moci snaÏí naru‰ovat
popfiípadû jim zcela zabránit. V minul˘ch dnech zde
do‰lo k nûkolika zásahÛm, napfi. dne 26.srpna 1989
zde byli zadrÏeni a asi po dvouhodinovém zadrÏování
propu‰tûni Josef Kuhn, Lubo‰ Vydra, Miroslav ·rámek
a Karel Ma‰ek. Dne 30. srpna 2009 po 20 hodinû se na
KarlÛv most, kde diskutovalo asi 15 lidí, dostavili dva
pfiíslu‰níci StB, ktefií dali Stanislavu Pencovi z Mírového
klubu Johna Lennona, jenÏ fiídil diskuzi, dvû minuty k
rozchodu této skupiny diskutujících. Pfiipojili pfiitom
pfied svûdky pohrÛÏku, Ïe jinak se bude koupat.
Diskutující se vskutku roze‰li, nicménû na zaãátku
Karlovy ulice na Starém Mûstû napadlo pût pfiíslu‰níkÛ
StB Stanislava Pence fyzicky. Bili ho a kopali, aÏ upadl
na zem. Mezi nimi byli i dva, ktefií pfiedtím Ïádali
rozpu‰tûní diskuzního krouÏku na Karlovû mostû. Do
sporu se vloÏili kolemjdoucí obãané, ktefií spolu se
Stanislavem Pencem poÏadovali pfiedloÏení sluÏebních
prÛkazÛ od policistÛ v civilu. Do‰lo k potyãce, pfiiãemÏ



11September 10, 2009 E-mail

obãané odtrhli pfiíslu‰níky Státní bezpeãnosti od
Stanislava Pence a umoÏnili mu, aby se vzdálil.
Pfii potyãce padaly rány na obû strany, lidé byli na
pfiíslu‰níky StB velmi rozezleni. VB nebyla pfiítomna,
nikdo nebyl zadrÏen a obãané zabránili pfiíslu‰níkÛm
StB Stanislava Pence pronásledovat. Stanislav Penc
není po mlácení ranûn, má jen podlitiny. Pfiíslu‰níci StB
nav‰tívili je‰tû v noci jeho matku a fiekli jí, Ïe ho chtûjí
oznámit pro trestn˘ ãin útoku na vefiejného ãinitele.
Bûhem potyãky je v‰ak Stanislav Penc nenapadl ani
slovnû ani fyzicky a k útoku na nû nevybízel. Volal
pouze o pomoc, kdyÏ ho bili a kopali. Od fiíjna 1987, kdy
pfii soudním procesu s Michalem Mrtv˘m si vynutili
olomouãtí obãané propu‰tûní zadrÏen˘ch,
zaznamenáváme první pfiípad takového postoje obãanÛ,
ktefií neváhali pouÏít násilí, aby zabránili zadrÏení
spoluobãana.

V˘chodoevropská informaãní agentura záfií 1989
***

Toto ãíslo bylo dáno do tiskárny
7. 9. 2009 v 18:13 hod.

Pfií‰tí ãíslo vyjde: 24. 9. 2009

45. letní hry Sokolské Ïupy
Kanadské

V sobotu 8. srpna 2009 se na hfii‰ti ‰koly v St. Jacobs
konaly 45. sokolské letní hry se závody v lehké atletice
za úãasti 27 závodníkÛ v‰ech vûkov˘ch skupin z
Caledonu, Guelphu, Mississaugy, St. Jacobs, Toronta
a Waterloo. Pfiedpovûì poãasí pro konání her nebyla
nejpfiíznivûj‰í, ohlá‰en˘ dé‰È v‰ak nastal aÏ pfii ukonãení
her, takÏe se podafiilo provést rozepsané závody v
plném rozsahu.  SoutûÏilo se v bûhu na 60 m a 100 m,
ve skoku dalekém, ve vrhu koulí, v hodu míãkem, ve
‰tafetovém bûhu a v pfiespolním bûhu na 2 km.  Závody
zku‰enû fiízené Ïupní náãelnicí Janou Otrubovou a
Lubo‰em Fryntou, kter˘ zastupoval Ïupního náãelníka,
probíhaly v pfiátelském duchu a v dobré pohodû a za
povzbuzování pfiítomn˘ch divákÛ.
Po ukonãení závodÛ se úãastníci letních her vãetnû

divákÛ shromáÏdili k pfiátelskému posezení v rezidenci
Jany a Jifiího Kargerov˘ch, ktefií spolu s ãlenkami místní
sokolské poboãky, pfiipravili pro v‰echny chutné
poho‰tûní. V tomto pfiíjemném prostfiedí byly Ïupní
náãelnicí Janou Otrubovou a Lubo‰em Fryntou
vyhlá‰eny v˘sledky závodÛ a pfiedány vítûzÛm získané
medaile.
Vítûzové jednotliv˘ch vûkov˘ch skupin - Ïáci do 11

let: Martin Janda 68 bodÛ, Ïáci 11-14 let: Andrej Janda
107 bodÛ; Ïákynû do 11 let: Sarah Syptáková 47 bodÛ,
Ïákynû 11-14 let: Nicole Syptáková 97 bodÛ.
Dorostenci: Luká‰ Takacs 109 bodÛ.
MuÏi 40-50 let: Miroslav Janda 82 bodÛ, muÏi 50-60

let: Lubo‰ Frynta 146 bodÛ, muÏi 60-70 let: Bofiivoj
âern˘ 86 bodÛ, muÏi nad 70 let: Ivo Sypták 108 bodÛ.
Îeny 40-50 let: Susan Santiago 78 bodÛ, Ïeny 50-60

let: Hana Jurásková 12 bodÛ, Ïeny 60-70 let: Marcela
Lukavská 114 bodÛ.

(jw)
***

Nûkolik postfiehÛ z ¤ecka…
V ¤ecku Ïije asi okolo 11 milionu obyvatel a 80% zemû
pokr˘vají hory (neúrodné). Tûch 20% úrodné pÛdy
uÏiví v‰echny ¤eky a je‰tû jim zbude!!! Jsou sobûstaãní
i v pûstování r˘Ïe!! BûÏnû na trzích je v nabídce tak 5 -
6 druhÛ r˘Ïe, Ve velkém se tam pûstuje i bavlna, tabák
a hlavnû ovoce a zelenina. 30% populace pracuje v
zemûdûlství! Nejvût‰ím prÛmyslov˘m odvûtvím je
námofiní doprava - je tretí nejvût‰í na svûtû. Pfiíjmy z
turistického ruchu jsou pro ¤eky s podílem asi 30% taky
velmi dÛleÏit˘m zdrojem státních penûz.
Na dovolené v ¤ecku jsem se od místních dozvûdûl,

jak tam fie‰í romskou otázku. Odpovûì byla tak
jednoduchá, Ïe mi upadla huba, jak jsem ãumûl. TakÏe
v ¤ecku je postoj státu k RómÛm velmi prost˘. Pokud
pracuje‰ pro stát a platí‰ danû (jako vût‰ina) stát
pracuje pro tebe. Pokud nepracuje‰ a neplatí‰ danû,
stát nepracuje pro tebe a je jedno, jsi li fialov˘ se Ïlut˘mi
puntíky na pupíku. Prostû Rómové ve vût‰ích mûstech
mají svá oplocená teritoria a tam pokud koãují -
pfiespávají a Ïijí.
Stát se o nû nezajímá. Obecnû se v‰ak Rómové

pasovali do role likvidátorÛ a uklízeãÛ ulic od vyhozeného
Ïeleza, spotfiební elektroniky a nepotfiebn˘ch vûcí…
Tyto suroviny sváÏejí na v˘kupní místa a inkasují za nû
odevzdané suroviny peníze.
¤eck˘ stát ale umí b˘t velmi vstfiícn˘ k mlad˘m lidem.

Pokud mladá rodina si pofiídí tfietí dítû, tak stát poskytne
této rodinû dotaci na koupi osobního auta a rodina jej
mÛÏe dostat je‰tû v cenû bez danû! Vozidlo je opatfieno
ãervenou státní poznávací znaãkou a pokud policista
takové vozidlo zastaví a nefiídí jej osoba, která vozidlo
kupovala s dotací od státu, privilegia jsou rázem pryã a
je‰tû navíc ostuda a pokuta jako fiemen. Po pûti létech
jej mÛÏe první majitel teprve prodat. Tato vozidla jsou
velkou pomocí mlad˘m lidem.
·kolství funguje tak, Ïe pokud oba rodiãe pracují a platí

danû, v‰echny dûti mají ‰kolství do maturity zdarma
vãetnû stravování. Pokud jeden rodiã pracuje a druh˘
ne - dûti mají ‰kolství zdarma, ale stravné si musí hradit
a pokud Ïádn˘ z rodiãÛ nepracuje, musí dûti platit ‰kolu
od 1. tfiídy tfieba aÏ do maturity vãetnû stravného.
¤ekové jsou v podstatû takoví pohodáfii, ktefií rádi si

posedí v hlouãku sv˘ch pfiátel nebo rodiny na své
verandû, nebo balkónu a pfiehnan˘ spûch je vzácnou
v˘jimkou.

Devadesát osm procent obyvatel jsou vûfiícími
pravoslavné církve, která klade velk˘ dÛraz na rodinu.
Dvû procenta obyvatel jsou muslimové a bez vyznání
spolu s namíchan˘m celosvûtov˘m spektrem víry a
boÏstev.
Ve vnitrozemí na venkovû témûfi neexistuje kriminalita

a ve mûstech je velmi v˘jimeãná. Prostû v ¤ecku se
nekrade.
Stát zakázal na území celého ¤ecka herní automaty.

Drogy jsou tam neznámou vûcí, protoÏe rodiny a víra
jim nedovolí nûco podobného.
Pokud nechce mladík nastoupit povinnou vojenskou

sluÏbu, tak o to mÛÏe poÏádat úfiady a ty mu vystaví bez
problému “modrou kníÏku”. Dnes je sluÏba v fieck˘ch
ozbrojen˘ch silách natolik váÏená, Ïe Ïádosti o “modrou
kníÏku” by se dalo poãítat na prstech jedné ruky,
protoÏe má to svá úskalí. Hlavním problémem je
vystavení a celoÏivotní vlastnûní “invalidity”, která
majitelÛm modr˘ch kníÏek neumoÏÀuje práci ve státních
sluÏbách a jistota posledního místa na v‰ech
seznamech, které stát pro uspokojování sv˘ch obãanÛ
musí vytvofiit. TakÏe nejsi osobou, která je volená, pfii
podpofie v pfiípadû nezamûstnání je posledním na fiadû,
pfii Ïádostech o byt, transplantaci… prostû nic nedá‰
pro stát - stát nic nedá tobû.
V zemi, kde vzniklo slovo demokracie, je úãast ve

volbách do parlamentu povinná a neúãast je
zpoplatnûna velmi vysokou pokutou. Jestli v‰ak do
volební urny voliã vhodí obálku s hlasem nebo bez, je
uÏ na voliãi. V˘sledky voleb tam nikdo nezpochybÀuje.
Je zajímavé, Ïe v ¤ecku neexistují extrémistické strany
a taky není proã. Men‰iny se buì pfiizpÛsobí vût‰inû,
nebo alou - nechceme Vás tady. Ve vedení zemû se
stfiídají dvû velké strany. Socialisté a demokraté.
Jejich jazyk je pro ¤eky velkou chloubou a jsou na

svou historii velmi py‰ní a mají b˘t na co. Je zajímavé,
Ïe v prÛbûhu mé dovolené jsem nikde nevidûl a ani
nesly‰el Ïádné interpretace u nás tak znám˘ch písní a
melodií z produkce USA, Británie a bÛhví odkaì je‰tû.
¤ekové jsou velmi hrd˘ a sebevûdom˘ národ, kde
západní kultura je na chvostu zájmu fieck˘ch obyvatel.
Tam mnû zastihla zpráva, Ïe zemfiel Michael Jackson.
Tuto zprávu jsem se dozvûdûl ze satelitního vysílání âT
24 nikoliv z fieck˘ch sdûlovacích prostfiedkÛ.

Dr. Jifií Balík, Podûbrady
***
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3rd Annual Golf Tournament
September 12, 2009

Station Creek Golf Club
12657 Woodbine Ave., Gormley, On.

Info:
Joe Macko, 89 Elmcrest Rd., Toronto, On. M9C3R7

416/562-6532 cell
***

Gambrinus liga
V 6. kole získali neãekanû tfii body vr‰oviãtí
Bohemians vítûzstvím 1:0 v Mladé Boleslavi,
pfiestoÏe mûli domácí po cel˘ zápas pfievahu.
Vítûznou branku vstfielil v ãtvrté minutû
nastavení ·tohanzel. I stfiíÏkov‰tí Bohemians
získali první tfii body vítûzstvím 2:1 nad
Libercem, kter˘ neuvûfiitelnû pfii‰el o
Evropskou ligu prohrou doma s Dinamem
Bukure‰È 0:3. Divné vûci se dûly i v Plzni, kde
domácí zvítûzili ve ·truncov˘ch sadech nad
Kladnem 1:0 vlastní brankou kladenského
Strnada. Budûjovice prohrály s ostravsk˘m
Baníkem 1:2. Pfiekvapivû se nedafiilo
vedoucímu Jablonci a doma pouze remízoval
s Pfiíbramí 0:0. Sparta sice  vedla v Olomouci
brankou Hubníka, ale Ordo‰ v 73. minutû
srovnal na 1:1. Dafiilo se Teplicím v Brnû,
které dokázaly díky JihoslovanÛm Merziãovi
a Mahmutoviãovi a brance Mare‰e v 89.
minutû zvítûzit v Královû Poli 3:2. V pondûlní
dohrávce pak Slavia udolala Slovácko 3:0.
Vedoucí branku vstfielil tûsnû pfied pfiestávkou
·enkefiík, v úvodu druhého poloãasu âelÛstka
protlaãil míã z levé strany na 2:0 a jako autor
tfietí branky byl oznaãen hostující KubáÀ, kter˘
dopravil míã spolu s Hlou‰kem do vlastní
branky. Slavia tak postoupila v tabulce na tfietí
místo.

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

CorgoÀ liga
8. kolo (29. -30. 8. 2009): Senica-Banská
Bystrica 2:2, Trnava-PetrÏalka 2:0.
Slovan-Dubnica 1:1, Îilina-Pre‰ov 1:0,
Ko‰ice-RuÏomberok 3:1, Nitra-Dunajská
Streda 2:0.

TABUªKA
1. Nitra 8 5 2 1 8 : 4 17
2. Bystrica 8 4 4 0 12 : 3 16
3. Îilina 7 5 1 1 10 : 3 16
4. Slovan 7 4 2 1 13 : 6 14
5. Trnava 8 3 1 4 12 : 11 10
6. Dun.Streda 8 3 1 4 8 : 9 10
7. Senica 8 3 1 4 8 : 15 10
8. PetrÏalka 8 2 3 3 3 : 7 9
9. Dubnica 8 1 4 3 7 : 10 7
10. Pre‰ov 8 2 1 5 6 : 9 7
11. Ko‰ice 8 2 1 5 9 : 13 7
12. RuÏomberok 8 1 3 4 7 : 13 6

Pohárová stfieda i v Torontu

Odvar pohárového zápolení mohli diváci sledovat i v Torontu, kde se stfietly dva t˘my zvuãn˘ch jmen
Benfica Lisabon a Glasgow Celtic, které v‰ak nastoupili vût‰inou s náhradníky. V souboji o Exibiãní
pohár zvítûzila Benfica 3:1. Na snímku Andreas Hinkel z Celticu bojuje s Di Mariou (20) a s Cesarem
Peitdim (25).

Evropská liga: Pouze Sparta s Slavia postupují
Liberec senzaãnû vyfiazen. Stejn˘ osud postihl i Teplice s

Olomoucí a v‰echny slovenské t˘my.
Po vítûzství 3:0 na domácím hfii‰ti nad Crvenou Zvezdou Bûlehrad, v odvetû Slavia
prohrávala v poloãase uÏ 0:2 a v‰e nasvûdãovalo tomu, Ïe to bude drama, pfiestoÏe obû
branky byly velice sporné; první z penalty, druhá po nepfiímém kopu, kdy brankáfi Vaniak drÏel
pfiíli‰ dlouho míã. Stanislav Vlãek v‰ak  brankou v 63. minutû, uklidnil muÏstvo a i  pfies prohru
1:2, Slavia postoupila.
Olomouc, která vyfiadila vítûzstvím ve Skotsku 5:1 a doma 3:0 Aberdeen, si tentokrát

nedokázala poradit s Evertonem a po prohfie 0:4, doma remizovala jen 1:1 a v Evropské lize
konãí. Konãí i Teplice, kter˘m se stala osudná branka v poslední minutû s izraelsk˘m Tel
Avivem díky které prohrály doma 1:2. a v Izraeli hrály jen nerozhodnû 1:1.
Postoupila Sparta, která vyhrála dvûma brankami Wilfrieda v Mariboru a stejn˘ hráã

skóroval i v Praze, kde Sparta rovnûÏ vyhrála 1:0.
Musíme se omluvit, protoÏe jsme minule uvedli, Ïe zcela jist˘ má postup Liberec, kter˘ vedl

tfii minuty pfied koncem utkáni v Bukure‰ti nad Dinamem 2:0. Do hfii‰tû vnikli domácí diváci,
utkáni bylo pfiedãasnû ukonãeno a zápas skonãil kontumaci 3:0 pro Liberec. O tom, Ïe zápas
je rozhodnut, jsme byli pfiesvûdãeni nejen my a domácí fotbalisté, ktefií nastoupili k utkání s
neuvûfiitelnou laxností, ale i hosté, ktefií pfiijeli do Liberce s „béãkem“. To v‰ak udûlalo zázrak
a v normálním ãase Liberec prohrál 0:3. A jelikoÏ ani v prodlouÏení branka nepadla, rozhodla
aÏ desátá série penalt, kterou Liberec nepromûnil a  prohrál v rozstfielu 8:9.
Slovensk˘ fotbal proÏíval euforii poté, co poslední Ko‰ice dokázaly ve 4. pfiedkole Evropské

ligy remízovat s italsk˘m favoritem AS ¤ím 3:3. Hlavním hrdinou byl útoãník Ján Novák, kter˘
k remíze pfiispûl dvûma góly a pfiipoutal na sebe pozornost t˘mÛ ze západních lig. V odvetû
se zázrak nekonal, i kdyÏ Jan Novák opût skóroval.  Ko‰ice prohrály v Itálii 1:7.
V prvním utkání se dafiilo i Îilinû, která uhrála na hfii‰ti Partizánu Bûlehrad slibnou remizu

1:1, doma v‰ak prohrála 0:2.
Neuspûl ani Slovan, kter˘  propadl nejen v Lize mistrÛ, ale i tentokrát v Evropské lize, po

prohfie 0:5 v Amsterodamu a v Bratislavû 1:2 s Ajaxem.
Slavia se utká v Evropské lize ve skupinû „B“ v prvním utkání 17. záfií 2009 s Janovem.  Dále

má ve skupinû Lille a Valencii.
Sparta má ve skupinû „K“ ponûkud lehãí, ale ménû atraktivní, soupefie. První zápas hraje

rovnûÏ 17. záfií 2009 doma s Eindhovenem, následují FC KodaÀ a rumunská KluÏ.
***

Koneãnû zase fotbal
Slovensko-âesko 2:2

Pfied utkáním Slovensko-âesko, se ‰pekulovalo, jak to bude, kdyÏ âe‰i prohrají nebo vyhrají, ale nikdo si skoro nepfiipustil
situaci, Ïe by se zápas mohl skonãit plichtou a skonãil se. Ten kdo vidûl zápas v televizi nebo pfies internet, mÛÏe diskutovat
o tom, jestli âe‰i byli lep‰í nebo jestli se utkání skonãilo po zásluze nerozhodnû anebo jestli Slovensko mûlo blíÏe k vítûzství.
Skuteãností je, Ïe Slovensko má po sobotû postup neuvûfiitelnû blízko, zatímco pfied âeskou republiku bude cesta na
Mistrovství svûta do Jihoafrické republiky trnitá a dokonce si âe‰i ani stfiedeãní zápas proti San Marinu nemohou dovolit
vypustit, protoÏe o baráÏi mÛÏe rozhodovat i skóre. ·patná zpráva: âe‰i musí vyhrát tfii zb˘vající zápasy. Dobrá zpráva
v‰echna tfii utkání hrají doma.

Trenér Ivan Ha‰ek poslal do utkání
trochu pfiekvapivou sestavu. Nenastoupil
stále je‰tû ne zcela zdrav˘ Rosick˘, ale v
útoku se objevil Koller, jenÏe bez Baro‰e.
V druhém poloãase hrál zase Baro‰ bez
Kollera. Nutno fiíci, Ïe druhá varianta byla
lep‰í a obzvlá‰tû po pfiíchodu Necida,
mûl ãesk˘ útok nûkolik ‰ancí. Dobfie hrál
i Daniel Pudil, kter˘ vstfielil první ãeskou
branku, ale to bylo uÏ za stavu 0:1.
Úvod utkání patfiil hráãÛm v ãerven˘ch

dresech a jiÏ v 2. minutû musel Mucha
vytahovat Pla‰ilÛv trestn˘ kop. âesk˘
útok byl o poznání lep‰í neÏ obrana,
které dûlal nejvût‰í problémy syn trenéra
Weisse. DÛrazn˘ byl i Holo‰ko s jehoÏ
stfielou mûl v první poloãase práci brankáfi
âech.
JestliÏe fotblisté obou t˘mÛ pfiedvádûli

v první pûtaãtyfiicetiminutovce dobr˘
fotbal, pak v druhém poloãase to byl
skuteãnû koncert. Po hodinû hry,pronikl
Weiss nahrál Vittekovi, na jeho centr
Jankulowski nedoskoãil, míã se dostal k
·estákovi a âech nemûl ‰anci. O ‰est
minut pozdûji pfii‰la nejhezãí akce utkání.
Necid pronikl po pravé stranû, nahrál,
Steinerovi ten prodlouÏil na volného
Pudila a bylo to 1:1. Rozhodující mohla
b˘t 72. minuta, kdy Pla‰il chyboval pfied
‰estnáctkou a vzápûtí zbyteãnû fauloval.
Nafiízenou penaltu promûnil Ham‰ík, i
kdyÏ âech vystihl smûr jeho stfiely. Mlad˘
fotbalista se radoval tak divoce, Ïe v
zápûtí dostal Ïlutou kartu a po zbyteãném
faulu o tfii minuty pozdûji musel pod
sprchy. Drtiv˘ nápor âechÛ v závûru po
Pla‰ilovû trestném kopu, kter˘ ëurica
pouze pfiizvedl, zuÏitkoval pût minut pfied
koncem hlavou Milan Baro‰. JelikoÏ
Polsko hrálo doma nerozhodnû se

Severním Irskem 1:1 mají v‰echny t˘my
s v˘jimkou San Marina v 3. skupinû ‰anci
na postup.
Slovensko: Mucha - Pekarík, ·krtel,

ëurica, Zabavník - ·trba -Holo‰ko (87.
Jendri‰ek), Weiss (74. Sapara), Ham‰ík,
·esták (82. M. âech) - Vittek.
âesko: P. âech - Grygera, Sivok, Kadlec,

Jankulovski - Hübschman - ·tajner (83.

Tabulka
1. Slovensko 7 5 1 1 19:8 16
2. Sev. Irsko 8 4 2 2 13:7 14
3. Polsko 7 3 2 2 19:8 11
4. Slovinsko 7 3 2 2 10:4 11
5. âesko 7 2 3 2 8:6 9
6. San Marino 8 0 0 8 1:37 0

Svûrko‰), Jarolím (65. Necid), Pla‰il, Pudil
- Koller (55. Baro‰).

abe

Hokejová reprezentace
poprvé od prosince 2002

triumfovala na evropské tour
âesko-Finsko 2:0

Vítûznû rozehrál národní t˘m âeské
hokejové hry. Góly âervenky a Hudlera
staãily v nové karlovarské hale na udolání
FinÛ, jejichÏ 29 stfiel kryl spolehliv˘
Mensator.

âesko-·védsko 5:2
Branky: 6. Melichar, 33. Bednáfi, 34.
Hudler, 40. Va‰íãek, 60. Kumstát - 18.
Harju, 42. Omark.

âesko-Rusko 3:2 po SN
Pfies osmdesát mûsícÛ trvající ãekání na
triumf v Evropské hokejové tour skonãilo,
domácí t˘m vyhrál na karlovarském ledû
âeské hokejové hry. Prvenství zdobí
nedûlní skalp mistrÛ svûta RusÛ, pod
nímÏ je jako autor v‰ech gólÛ podepsán
Jifií Hudler.

***

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.15.satellite1-416.com

www.15.zpravy.ca

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

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