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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.

Janem Hálkem (ODS) z olomoucké Palackého university a b˘val˘m ministrem
kultury Václavem Jehliãkou (KDU-âSL). Zatímco redaktorka Nového domova Vûra
Kohoutová se ptala na klasické otázky, které se táhnou jako ãervená niÈ bûhem
v‰ech náv‰tûv (restituce, obãanství, korespondenãní volba), byly otázky Markéty
Re‰ovské z Nového zábûru konkrétnûj‰í a t˘kaly se spí‰e její problematiky a
televizního vysílání.
JelikoÏ kázání bylo ve sloven‰tinû a profesor inÏen˘r Jan Hálek pochválil krásnou

ãe‰tinu krajanÛ, zeptal jsem se ho na souãasn˘ vztah âechÛ a SlovákÛ:
JH: SouÏití je lep‰í neÏ bylo pfied rozdûlením âeskoslovenska. Mohu se o tom

pfiesvûdãit pfii kaÏdoroãní náv‰tûvû Tater, kam jezdím na dovolenou. V Olomouci
máme rozhlasovou stanici Radio Haná a hlasatelkou je tam Slovenka. Byl jsem
pfiedsedou spoleãnosti pro pfiátelství mezi Slovenskou a âeskou republikou a
snaÏili jsme se zavést slovenské pondûlky, jak tomu bylo kdysi, protoÏe s hrÛzou
zji‰Èujeme, Ïe na‰e dûti pfiestávají rozumût sloven‰tinû. BohuÏel se nám to
nepodafiilo. Pfiátelství zde v‰ak nadále existuje.
Senátora Jehliãky, kter˘ byl dlouhá léta starostou Telãe, jsem se zeptal na

Spoleãnost pfiátel Kanady a Radio Canada International, která sídlila v Telãi.
VH: Tato spoleãnost byla zaloÏena díky Stanislavu Dvofiákovi, kter˘ se stal

propagátorem vztahÛ mezi âeskoslovenskem, pozdûji âeskou republikou a
Kanadou.
Markéta Re‰ovská se zeptala na politickou situaci v âR.
JH: Situace v âR je váÏná, to vypl˘vá z toho, Ïe rozdûlení v poslanecké snûmovnû

je jedna ku jedné. Dalo by se fiíci, Ïe je 101 poslancÛ, ktefií hlasují s levicí, takÏe
prosadit zde nûco je velmi obtíÏné a bohuÏel se hlasuje nikoliv podle rozumu, ale
podle partají na povel. Kdyby nedo‰lo k obratu v postoji pana Paroubka, tak jsme
pfiesvûdãeni, Ïe by se volby konaly je‰tû na podzim v listopadu. To v‰e vytváfií
situaci, Ïe nûkterá rozhodnutí nejsou konsistentní coÏ by se  nemûlo dít.
MR: Co by se dalo zmûnit v politické kultufie?
VJ: To je dlouhodob˘ proces, po té co soc. dem s komunisty vyslovili nedÛvûru

vládû v naprosto nejnevhodnûj‰ím okamÏiku, kdy jsme pfiedsedali EU. Politická

Torontská zastavení
Po klidném aÏ bezstarostném létû v kulturním svûtû, se objevil podzim se svou neuvûfiitelnou nároãností. Nepamatuji se, Ïe by se najednou v záfií a fiíjnu konalo tolik
akcí v ãeské a slovenské komunitû. Pfii tom fiada z nich se prolíná, tûÏko se hledá pro nû volné datum. Místo toho, abychom spûchali z jedné akce na druhou, bychom
se mûli zastavit a zamyslet nad smyslem toho, co konáme. V dobû, kdy kvantita nahrazuje kvalitu a znalost mnoÏství informací je jakousi náhraÏkou pevného Ïivotního
postoje je zapotfiebí se obãas zastavit neÏ se rozebûhneme za nûãím nov˘m. KaÏdé povolání má svá pravidla. Historik nikdy nemÛÏe pouÏívat spekulace, Ïe by nûco
mohlo b˘t jinak. Pfiesto i tak velká postava jako Franti‰ek Palack˘ obãas sáhne po spekulaci. JelikoÏ se nepokládám za historika, poloÏil jsem si nûkolikrát otázku, na
kterou není odpovûdi. Kdyby 8. listopadu 1620 zvítûzili ãe‰tí stavové, jak by vypadal ná‰ Ïivot dnes. Byl by stejn˘? Byl by trochu jin˘? Byl by zcela jin˘?
Podobnû je novináfisk˘m hfiíchem míchat informaci s komentáfiem a pfiesto se tohoto pfiestoupení dopustím a to hned nûkolikrát a nad kaÏdou z následujících událostí

se pokusím zamyslet.

na PraÏské hradû, kde ho pozdravil její pfiedseda Pavel âern˘ z Církve Bratrské.
Oba vzpomnûli Mistra Jana Husa, jako církevního reformátora. Pondûlní m‰e v
Staré Boleslavi byla vûnována mlad˘m lidem, kter˘ch byla asi tfietina z padesáti
tisíc. PapeÏ varoval mladé lidi pfied konzumní spoleãností a ocenil to, Ïe mnozí
pfienocovali za chladného poãasí ve stanech.
Letos jsem se chtûl podívat na jiné bohosluÏby na Malé Stranû do kostela svatého

Mikulá‰e a k mému pfiekvapení jsem zjistil, Ïe v tomto snad druhém nejznámûj‰ím
praÏském kostele se bohosluÏby jiÏ nekonají. Tato katedrála slouÏí pouze jako
atrakce pro turisty (vstupné 60 Kã). Mûl jsem z toho smí‰ené pocity, protoÏe právû
zde jsem vidûl, jak komerce slaví své úspûchy i na církevní pÛdû.
PapeÏova náv‰tûva byla jedním z dÛvodÛ, Ïe na torontské svatováclavské

posvícení nepfiijel nikdo z biskupÛ. Hlavním kázáním poslouÏil slovensk˘ faráfi z
Ottawy Lic. Radoslav Lojan. Jeho kázání bylo na téma: Ty Hospodine vládne‰ nade
v‰ím z apokryfní knihy Moudrosti, z Petrovy epi‰toly byla ãtena pasáÏ o dûdictví,
které nepomine a kázání bylo na text z Matou‰ova evangelia (16, 24-25): Chce-li
kdo za mnou pfiijíti, zapfiiÏ sebe sám a vezmi kfiíÏ svÛj a následuj mne. NeboÈ kdoÏ
by chtûl du‰i svou zachovati, ztratíÈ ji; kdoÏ by pak ztratil du‰i svou pro mne,
nalezneÈ ji. V samotném kázání byl poloÏen dÛraz na Václavovu babiãku sv.
Ludmilu. Byl zv˘raznûn VáclavÛv entusiasmus, láska k Bohu i k lidem. ZároveÀ v‰ak
byl dÛleÏit˘ jeho zápas se sebou sam˘m i se svûtem. V kázání byly pfiipomenuty dvû
velké postavy z nedávné minulosti - kardinálové Josef Beran a Franti‰ek Tomá‰ek.
JestliÏe Radovan Lojan zdÛraznil, Ïe BÛh je v komunikaci, pak tato komunikace
pokraãovala pfii slavnostní veãefii a hlavnû po ní. To jiÏ hrála k tanci a poslechu
hudba  Miro Letka.

***
Zastavení druhé: Tentokrát s politiky

JestliÏe se posvícení nezúãastnili církevní hodnostáfii, pak je nahradila delegace
ãesk˘ch senátorÛ.
Díky ãeskému konzulátu v Torontu mûli zástupci médií moÏnost se setkat se

senátory z V˘boru pro vzdûlávání, vûdu, kulturu, lidská práva a petice s prodûkanem

Zastavení první: Svatováclavské posvícení
Letos byl tento den zvlá‰tní právû tím, Ïe se jednalo o kulaté v˘roãí podle tradice

byl svat˘ Václav zavraÏdûn 28. záfií 929. Ov‰em o tomto datu se vedou spekulace.
Nikoliv o dnu, ale o roku. Nûktefií historici tvrdí, Ïe to bylo jiÏ v roce 928, jiní se
domnívají, Ïe to bylo aÏ v roce 935, jiní dokonce je‰tû o rok pozdûji. Pfii této
pfiíleÏitosti nav‰tívil âeskou republiku papeÏ Benedikt XVI. Kromû Brna, kde slouÏil
m‰i pro 120 000 lidí, se zastavil v Praze na Malé Stranû v pÛvodnû v evangelickém
kostele, kde je PraÏské Jezulátko, setkal se s pfiedstaviteli Ekumenické rady církví

Bohoslužby při svatováclavském posvícení

Pokračování na str. 6

Václav Jehlička a Jan Hálek při diskusi s novináři
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 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: 17.
fiíjna 2009 v 10 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17. fiíjna 2009 v 17
hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
18. fiíjna 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.

Upozornûní
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 slova a hudby pod

názvom:

PUTOVANIE
ZA SV. CYRILOM A METODOM

RéÏia: Olga Turok
DÀa 18. Októbra 2009 o 13. hodine

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

Vstupné: zdarma

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
***

18. 10. (ne) 11:00-15:00
Vyprodej knih na Masaryktownu

***
18.10. (ne) 13:00

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

5255 Thornwood Dr., Mississauga
***

23.10. (pá) 20:00
24.10. (so) 16:00 a 20:00

25. 10. (ne) 16:00
Dobytí severního pólu

Nové divadlo
1350 Burnhamptorpe Rd. E, Missisauga

***
24. 10. (so)

Iva Bittová na festivalu
XAVANT New Music

Festival IV - Night Four
Music Gallery - Toronto

197 John Street
***

25. 10. (ne) 10:45
Den reformace s banketem

Kostel sv. Pavla
1424 Davenport Rd.

***
25.10. (ne) 17:00

Felix Slováãek - klarinet,
Boris Krajn˘ -Klavír

Nokturna v mûstû
Oslava vzniku âeskoslovenska

Kostel sv. Václava
***

28. 10. (st) 12:00
Vyvû‰ení státní vlajky pfied torontskou

radnicí
***

31. 10.
Slavnostní otevfiení slovenského domu

***
7.11. (so) 19:00

Koncert Luby Mason
Osada sv. Václava

***
12.11. (ãt.) 20:00

Antonín Dvofiák: Stabat Mater
Eugen SuchoÀ: Baladická suita

Toronto Centre for Arts
Torontskou filharmonii diriguje Kerry

Stratton
***

14.11. (so)
Pfiipomenutí sametové revoluce

Masaryktown
***

15.11. (ne) 12:00
Pfiedvánoãní bazar Sokola Toronto

Hala kostela sv. Václava
***

19.11.-3.12.
Evropsk˘ filmov˘ festival

Toronto
19. 11. st

Karamazovi
Film Petra Zelenky

Toronto
***

28. 11. (so)
Mikulá‰ská zábava

Hala kostela sv. Václava
***

12. 12. (so)
Dûtská mikulá‰ská s filmy
Hala kostela sv. Václava

***
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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 09.00 - 12.00

Valerie Raymond
novou velvyslankyní Kanady

30. záfií pfiedala Valerie Raymond prezidentovi republiky
Václavu Klausovi povûfiovací listiny a oficiálnû se tak
stala novou velvyslankyní Kanady v âeské republice.
Valerie Raymond vystudovala historii na University of
Guelph, Ïurnalistiku na Carleton University a získala
ãestn˘ doktorát práv na University of Guelph. V
kanadské státní správû pÛsobí od roku 1984. Na
ministerstvo zahraniãních vûcí nastoupila v roce 1986
po svém pfiedchozím pÛsobení na ministerstvech
energetiky, dolÛ a pfiírodních zdrojÛ, zamûstnanosti a
pfiistûhovalectví a statutu Ïen. V Ottawû pracovala na
mnoha pozicích vãetnû fieditelky oddûlení externích
komunikací, fieditelky lidsk˘ch práv a fieditelky odvûtví
umûní a kultury. Jako vysoká komisafika (velvyslankynû)
pÛsobila na Novém Zélandû (1997 - 2001) a na Srí
Lance (2002 - 2005), kde fiídila reakci velvyslanectví na
sunami v Indickém oceánu v prosinci 2004. V letech
2005 - 2006 byla zvolena viceprezidentkou programÛ
fiízení a správy Fóra federací a doposud zastávala
funkci generální fieditelky Kanadského diplomatického
vzdûlávacího institutu.

***
âestné obãanství âechokanaìanovi

Jifiímu Bradymu
V nedûli 20. záfií se v Novém Mûstû na Moravû uskuteãní
slavnostní pfiedání ãestného obãanství Jifiímu Bradymu
za celoÏivotní úsilí v oblasti ochrany lidsk˘ch práv a
svobod. Po pfiedání se v Novomûstském kinû od 17.00
konala ãeská premiéra kanadského filmu o Hanû
Bradyové Inside Hana’s Suitcase (volnû pfieloÏeno
jako Svûdectví Hanina kuffiíku) s úvodním slovem Jifiího
Bradyho, bratra Hany (pfiístupné vefiejnosti). Pfiíbûh
tohoto âechokanaìana a jeho rodiny se stal znám˘
pfiedev‰ím díky knize kanadské producentky Karen
Levine Hanin kuffiík: pfiíbûh dívky, která se nevrátila.
Knihu zfilmoval svûtoznám˘ kanadsk˘ dokumentarista
Larry Weinstein, kter˘ své pfiedchozí snímky osobnû
pfiedstavil ãeskému publiku na mezinárodním festivalu
filmÛ o hudbû Music on Film Film on Music v roce 2005.
Film zachycuje skuteãn˘ osud Ïidovské dívky, která
zahynula v nacistickém vyhlazovacím tábofie v Osvûtimi.
Pfiíbûh rodiny Bradyov˘ch zrekonstruovala Fumiko
I‰ioka, zakladatelka Tokijského centra pro studium
holocaustu. www.hanassuitcase.ca
www.novemestonm.cz

Kanadská mozaika - Vydává Kanadské
velvyslanectví v Praze

***

Evanjelick˘ a.v. cirkevn˘ zbor
 sv. Pavla v Toronte

na 1442 Davenport Rd., Toronto

si pripomenie
pamiatku

Reformácie
v nedeºu 25. októbra 2009

Slávnostn˘mi a sviatostn˘mi
sluÏbami BoÏími v 10:45

Po nich sa má v hale kostola
uskutoãniÈ banket

odet˘ do sviatoãného programu
uÏ s tradiãn˘m obedom.

Srdeãne vás milí krajania v‰etk˘ch
bratsko-sestersky poz˘vame.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

8. 10. 2009 v 03:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

22. 10. 2009
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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

TV-Theatre

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

Nové divadlo uvede opût Cimrmana
VáÏení pfiátelé, váÏení diváci, tak tedy vykroãme spoleãnû do nové sezóny. Nejen Ïe je 41., ale je také úplnû jinde - hrajeme
v nové sezónû v novém divadle a na novém místû. A aby toho nového na zaãátek nebylo zas moc, pfiipravujeme pro vás hru
z dílny osvûdãené trojice Cimrman, Smoljak, Svûrák, a to severské drama Dobytí severního pólu ãechem Karlem Nûmcem.
V minul˘ch letech jste v na‰em divadle mûli moÏnost vidût jejich hry Záskok (1997) a ·vestka (2004), kdy si s námi pfiijel zahrát
sám pan Ladislav Smoljak.

 Tentokrát ale nezveme ani pana Smoljaka
ani pana Svûráka. Ná‰ soubor se pustil do
nastudování hry samostatnû pod
taktovkou Dá‰i Beláãikové a vûfiím, Ïe se

opravdu dobfie pobavíte. MoÏná, Ïe se
nûkdo z vás ptá: proã tedy nepozvete
samotného Járu Cimrmana? Dobrá
otázka.

 Jeho literární rodokmen je star˘ a
rozvûtven˘. Poprvé zaznûlo jeho jméno v
rozhlasovém vysílání z nealkoholické
vinárny U pavouka 16. záfií 1966. Divadlo
Járy Cimrmana mûlo premiéru 4. fiíjna
1967 v Malostranské besedû se hrou Akt.
Od té doby napsala dvojice Smoljak a
Svûrák celkem patnáct her, které jsou
stále na repertoáru a na v‰echna
pfiedstavení je stále vyprodáno. Poslední
hra ãeské nebe mûla premiéru 28. fiíjna
2008. Prostû Divadlo Járy Cimrmana je
divadelní zázrak. Jejich humor je povût‰inû
slovní, napfiíklad: “Koupil dítûti ve
ãtvrtletních splátkách za poloviãní cenu
tfiíãtvrteãní housle,” nebo “To dítû je vskutku
na cestû, ale nejede vlakem,” nebo “Vy
jste Pulec? Já jsem znal nûjak˘ho Îábu.
Nejste vy jeho syn?” Ale vraÈme se ke hfie
Dobytí severního pólu ãechem Karlem
Nûmcem. UÏ sám název je krásná slovní
hfiíãka. Jako kaÏdá cimrmanovská hra,
uvádí i tato nejdfiíve soubor pfiedná‰ek,
kter˘ se v tomto pfiípadû skládá z
následujících:
 - Novû objevená báseÀ ·kolní bra‰niãka
 - Zkou‰ka nové technické síly
 - Objev arktického snûÏného ãlovûka
 - Cimrmanova záhadná hra PfietrÏené
dítû
 - Îivé obrazy Járy Cimrmana
 - Masová scéna ·kodu nezjistí, kdo se
pojistí
 Co bych vám dále psal. Pfiijìte v hojném
poãtu a já vám zaruãuji, Ïe budete
odcházet s dobrou náladou a úsmûvem
na tváfii.
 Hlavnû bych chtûl podûkovat panu
Ladislavu Smoljakovi za povolení tuto hru
uvést. A jelikoÏ s námi jiÏ dvakrát hrál, zdá
se b˘ti bez obav o úrovni na‰eho hraní.
 A jistû jste zvûdavi, co dal‰ího pro vás
chystáme. Jednáme s Adolfem Tomanem,
kter˘ by chtûl koncem dubna uvést muzikál
Balada pro banditu.

Pavel Král - Bulletin Nového divadla
***

Samozfiejmû jsem si vûdom ponûkud
neuctivého seskupení hvûzd tohoto ãlánku.
Ale v˘sledky televizního vysílání jiné seskupení
nedovolují. Na druhé stranû, ponûvadÏ jsem
se ke krátkému televiznímu zábûru, na kterém
se moje tfii hvûzdy objevily, dostal docela
náhodnû (náhodou jsem se díval na televizi a
nejsem si jist, byla-li to kanadská stanice
nebo tfieba CNN, ani si nejsem jist˘ datem,
ale myslím, Ïe to bylo 27. záfií 2009), je docela
moÏné, Ïe pozorovatelé celebritních událostí,
ktefií náv‰tûvu papeÏe Benedikta XVI. v âR
sledovali s daleko vût‰í dÛsledností neÏ já,
dospûli k jinému závûru.
Ten den papeÏ Benedikt XVI. byl na praÏském

hradû a to vím bezpeãnû, ponûvadÏ televizní
reportérka (kterou jsem bezdechu sledoval),
se o tom zmínila. Ale pfiedbíhám. Na televizi
se vût‰inou dívám dost nezúãastnûnû a dost
ãasto pfii tom dûlám je‰tû nûco jiného. Bylo
tomu tak i v onen osudn˘ den, o kterém je fieã.
Na televizi jsem pozíral jedním okem a druh˘m
ãetl chvílemi Ïivotopis Wilfrida Laurier a
chvílemi Cel˘ Ïivot Jana Zábrany. Najednou
mi z televize do oka cvrnknul  zábûr horní
ãásti muÏského tûla v bílém papeÏském
rouchu, ozdobeného usmûvavou, skoro
slovansky (aãkoliv hlava milovaného polského
papeÏe Jana Pavla II byla spí‰ hranatá) kulatou
hlavou, na temeni pokrytou papeÏskou
ãepiãkou. A to myslím byl okamÏik, kdy se
reportérka zmínila, Ïe papeÏ Benedikt XVI byl

na praÏském hradû. Ale skoro souãasnû
kamera zachytila nûco maliãkého pobíhat po
papeÏovû bílém rouchu. A od onoho okamÏiku
nikdo, ani papeÏ Klement, nemûl ‰anci.
Kamera se pfiímo pfiisála na pochodujícího
pavouka a já na jeho televizní portrét. A
pavouk po papeÏovi pobíhal do koleãka
dokola, jako by mûfiil rozmûry jeho poprsí pro
nové roucho. A papeÏ promlouval k
shromáÏdûn˘m pfiedstavitelÛm národa jakoby
o pavouãkovi nevûdûl. Tûch pár minut patfií k
nejnapínavûj‰ím, které jsem v poslední dobû
zaÏil. Co kdyÏ se pavouãek zatoulá
vzne‰enému hostu na krk a zaãne ho ‰imrat?
Co v tom okamÏiku vzácn˘ host udûlá? Do‰lo
nûkdy k nûãemu stejnû dramatickému v
dlouhé a pohnuté historii katolické církve? A
co to fiíká o PraÏském hradu, Ïe jeho správa
dovolí pavoukÛm bûhat po torsech i
nejvzácnûj‰ích hostÛ? To by se za Gottwalda
nebo Husáka  nemohlo stát. Ti pfies své kádry
- pod hrozbou smrti obû‰ením -  pavoukÛm
prostû zakázali vstup do oficiálních sálÛ,
vãetnû cestování po oficiálních hostech. A
není tato hanba posledním stéblem, které
velbloudovi zlomí vaz, jestliÏe se na tûÏce
zkou‰en˘ ãesk˘ lid díváme jako na velblouda
a vzpomeneme na pfiedcházející stébla
(skandály; pád vlády uprostfied prezidentství
âR v evropské unii; vyhlá‰ení voleb; odhlá‰ení
voleb  atd., atd.). Na Ïádnou z tûchto otázek
nemám odpovûì.

Jak televizní epizoda konãila, zahlédl jsem v
blízkosti papeÏe Benedikta XVI. prezidenta
âeské republiky, Václava Klause. O nûm se
(pokud jsem náhodou v tom okamÏiku nebyl
zaãten˘ buì do osudu Wilfrida Lauriera - taky
to nebyla Ïádná legrace - nebo do tichého
hrdinství Jana Zábrany) reportérka nezmínila.
TakÏe - pokud pfiidûluji hvûzdiãky m˘m tfiem

hvûzdám podle toho, jak mnoho ãasu jim
televize vûnovala a podle míry pozornosti,
kterou si  na mne vynutily, nemohu jinak neÏ
umístnit pavouka ve své tabulce na prvním
místû, papeÏe Benedikta XVI. na druhém
ãestném místû a prezidenta Klause na tfietím
a to jen proto, Ïe víc míst není (ale to není jeho
vina, to mu jen osud v této záleÏitosti rozdal
‰patné karty a on to v pfií‰tí partii urãitû napraví).
Ale právû jsem se dozvûdûl od zodpovûdného

ãinitele, Ïe co jsem vidûl byl zfiejmû jen zlomek
del‰ího programu, v nûmÏ prezidentu Klausovi
bylo vûnováno mnohem více místa. TakÏe na
oficiální tabulce celého programu by pofiadí
bylo mnohem konzervativnûj‰í: PapeÏ
Benedikt XVI., prezident Václav Klaus,
Pavouãek. PonûvadÏ já vÏdycky táhnu se
slab‰ími, jsem nakonec rád, Ïe jsem vidûl jen
mal˘ v˘sek programu, v nûmÏ jsem vítûznou
palmu mohl s klidn˘m svûdomím pfiedat
pavouãkovi.

Josef âermák
***

Pavouk, papeÏ a prezident
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Financial

1 CDN $ 16,13 Kã
1 EURO 25,44 Kã
1 US $ 17,49 Kã
âNB - 2. 10. 2009

Kursovní lístek
100 Kã 6,22 CDN $
1 CDN $ 16,08 Kã
1 EUR 1,58 CDN $
1 CND $ 0,63 EURO
1 US $ 1,08 CDN $
1 CND $ 0,92 US $

Universal Currency Converter - 4. 10. 2009

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,

spoleãensk˘ ãlovûk.

Tel.: 905/333-0490

E-mail
ivobrehovsky@hotmail.com

1908-18

Felix Slováãek a Boris Krajn˘
v Kanadû

Jednotlivá vystoupení:
24.10.  - v Londonu

pofiádá âSSK London, informace
TEL: (519) 434 - 9939

***
25. 10. v 17 hodin

Nokturna v mûstû - Oslava 28. fiíjna
Osada svatého Václava

496 Gladstone Ave. -Toronto
Program: Smetana, Chopin, Suk,  Debussy, Elington,JeÏek

 Vstupné  25 dolarÛ  Obãerstvení  po koncertû
***

27. 10.
Montreal - oslava 28. fiíjna

***
29. 10. Calgary - oslava 28. fiíjna

***
1.11. University of Alberta

Edmonton - oslava 28. fiíjna
***

4. 11. v 19:30
Mozart Society v Torontu
(First Unitarian congregation)

Boris Krajn˘ sólo recital
175 St. Clair Avenue West

Na programu
Beethoven: Apassionata sonata, Mozart a Scarlatti

***

Profesor Antonín Martínek a spisovatel a novináfi Paul Wilson
obdrÏeli cenu Gratias Agit 2009

Ministr zahraniãních vûcí âeské republiky
Jan Kohout udûlil v pátek 2. fiíjna 2009
bûhem slavnostní ceremonie v
âernínském paláci v Praze ceny Gratias
Agit 2009. Mezi 11 ocenûn˘mi
osobnostmi a organizacemi jsou také
dva Kanaìané - profesor Antonín
Martínek a novináfi a spisovatel Paul
Wilson.
Cena Gratias Agit je udûlována

ministrem zahraniãních vûcí od roku 1997
prominentním osobnostem nebo
organizacím bez rozdílu národnosti a
nezávisle na jejich zemi pÛvodu, které
svojí dlouhodobou ãinností nad rámec
profesionálních povinností nebo
v˘znamn˘m ãinem pfiispûly nebo
pfiispívají k ‰ífiení dobrého jména âeské
republiky v zahraniãí.
Antonín Martínek emigroval do Kanady

v roce 1968 a o dva roky pozdûji získal

titul Master of Applied Science na
University of Waterloo v Ontariu. Po
mnoho let stál v ãele Faculty of
Engineering Technologies na Conestoga
College v Ontariu. Profesor Martínek se
aktivnû zapojil do ãinností ãeské
krajanské komunity a po roce 1989 patfiil
mezi spoluzakladatele Kanadského
fondu pro âeské a Slovenské univerzity
v Torontu. Jeho úsilí  v˘znamnû pfiispûlo
k rozvoji ãesko-kanadsk˘ch vûdeck˘ch
kontaktÛ a vzájemn˘ch studentk˘ch
v˘mûn.
Paul Wilson je kanadsk˘ novináfi,

spisovatel a pfiekladatel. Narodil se v
Ontariu,  vystudoval University of Toronto
a King’s College, University of London. V
letech 1967-1977 Ïil v b˘valém
âeskoslovensku, kde vyuãoval angliãtinu.
Komunistickou vládou byl vyho‰tûn za
angaÏovanost v disidentském hnutí a

zejména za spojení s undergroundovou
hudební scénou jakoÏto ãlen legendární
rokové kapely Plastic People of the
Universe. Po svém návratu do Kanady
aktivnû propagoval práce ãesk˘ch

disidentÛ a hudebníkÛ. Paul Wilson patfií
mezi uznávané pfiekladatele ãesk˘ch
spisovatelÛ Josefa ·kvoreckého, Václava
Havla, Ivana Klímy nebo Bohumila
Hrabala.

***

Paul Wilson
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Točený Prazdroj a Czechvar

v západním Torontu!

Evropská i
kanadská
kuchynû!

Vyhfiívané
venkovní

patio!

20 toãen˘ch
domácích i
dovezen˘ch

piv!

Large
Screen DLP
Satellite TV

Sport

Wing
Nights

(Sun.Mon.Wed.)

Karaoke
(Fridays)

kultura se nezmûnila  bûhem dvaceti let a pravdûpodobnû se jen tak lehko nezmûní
ani v budoucnu.
Bûhem diskuse jsem se ohradil proti schématu, Ïe pravicové strany ‰etfií peníze

a proti stra‰áku státního bankrotu, protoÏe ten byl v âechách naposledy 1811. Tzv.
pravicové a levicové rozpoãty jsou si velice podobné (v roce 1999 byl schodek 31
miliard, 2000 - 35 md, 2001 - 49 md, 2002 - 46 md,  2003 - 111 md, 2004 - 115 md,
2005 - 84 md, 2006 - 74 md, 2007 - 91 md, 2008 - 71 md; od roku 2006 byla u moci
vláda M. Topolánka  pozn red.). Proto je toto rozdûlení zavádûjící. Zeptal jsem se
tedy, jestli by nepomohlo, kdyby nejen poslanci, ale i voliãi mohli volit podle
svûdomí, nikoliv podle toho jestli se jedná o levicovou ãi pravicovou stranu, ãemuÏ
by pomohlo zru‰ení pûtiprocentní hranice.
JH: Oponoval bych tomu, Ïe rozpoãty jsou podobné, podívejte se na rozpoãet

Topolánkovy a pfiedchozích vlád.  Pokud je to stejné tak se podívejte na situaci, kdy
HDP rostlo, nikoliv dnes, kdy je krize a kdy nejsme schopní splácet ani úroky.
NezapomeÀte, Ïe ODS je souãástí koalice a ODS musí brát zfietel na své koaliãní
partnery. Co se t˘ká pûtiprocentní hranice, je to vÏitá záleÏitost. Nejsou dÛvody,
proã by to mûlo b˘t sníÏeno.
MR: Jak vidíte v˘znam krajanÛ pro âR?
JH: Jejich v˘znam je v odli‰ném pohledu na rÛzné problémy. I kdyÏ to krajané

nepatfií pfiímo pod ná‰ v˘bor, ale díky jim získáváme informace, které jinak získat
nemÛÏeme.
VJ: Osobnû si váÏím krajanÛ a mrzí mne, Ïe v âR se nechováme ke krajanÛm a

k lidem, ktefií museli uprchnout pfied komunistick˘m reÏimem do ciziny, tak jak by
si tito lidé zaslouÏili. Nûktefií na‰i sousedé jako Poláci nebo Maìafii mají ke sv˘m
krajanÛm podstatnû lep‰í vztah. BohuÏel se po roce 1989 nevytvofiil Ïádn˘ úfiad,
kter˘ by se tímto problémem zab˘val. Nejotfiesnûj‰ím pfiípadem je, jak se âR
zachovala k tûm, ktefií za války nasazovali své Ïivoty, k zahraniãním letcÛm, k
vojákÛm, ktefií bojovali na západní frontû, ale i na v˘chodní. ¤ada z nich byla
popravena nebo umuãena.
ABE: 27. záfií 2009 oslavil 85. narozeniny Josef ·kvoreck˘, kter˘ vÏdy hodnotil,

pokud vím, Kanadu velice pozitivnû. V tûchto dnech získala literární cenu ãesky
pí‰ící Vietnamka, ta bohuÏel, tak pozitivnû âeskou republiku nehodnotí. Jste z
v˘boru pro lidská práva, co chcete v tomto ohledu zmûnit?
JH: V âR  má kaÏd˘ moÏnost uplatnûní, jestliÏe kniha vy‰la, pak zde Ïádné

problémy nejsou. Sám pracuji na lékafiské fakultû a tam je fiada cizincÛ a pokud se
uplatní, nedûlá se v tomto ohledu rozdíl. MoÏná, Ïe zaãátky jsou pro nû obtíÏnûj‰í.
ABE: Nemyslím, Ïe je to pro pfiistûhovalce do âR tak snadné, podívejte se

tfieba na souãasn˘ skandál s vízy na Ukrajinû, kde se muselo telefonicky
dohodnout interview a jiÏ za tento hovor se platily soukromé firmû horentní
sumy. Tady jsem nikdy nemusel stát jako pfiistûhovalec ve ãtyfii ráno pfied
cizineckou policií, jako musí ãekat cizinci v âR. Kanada se k novû pfiíchozím
chovala podstatnû lépe.
VJ: To je záleÏitostí Ministerstva zahraniãních vûcí.
MR: Jak na vás zapÛsobila náv‰tûva Kanady?
VJ: Chtûl bych zdÛraznit to, Ïe jsme se zúãastnili bohosluÏeb, které se konají v

souvislosti s na‰ím národním svátkem. Chtûli jsme zde b˘t s vámi, protoÏe si vás
váÏíme a protoÏe nám na vás záleÏí a do budoucna chceme s vámi spolupracovat.
MoÏná, Ïe na‰e debata vyzní jako pesimistická, ale kdyÏ se podíváme zpût do roku
1989, tak zaplaÈ Pán BÛh, co se událo. Dobré je, Ïe Ïijeme ve svobodné zemi, i kdyÏ

její politika má fiadu vad na kráse. Tím musí projít kaÏdá zemû.
JH: Prosím mûjte s námi trpûlivost.

***

Zastavení tfietí: Za Janem Sammrem
Není to samozfiejmostí, Ïe se rÛzné delegace setkávají s krajany. Vût‰inou

v‰echna setkání se uskuteãnila vÏdy v pfiátelském duchu aÏ do okamÏiku neÏ
vystoupil pan Sammer. Jeho boj za restituce byl nesmifiiteln˘ a vytrval˘ a nutno
dodat, Ïe to nebylo kvÛli jeho majetku. Jan Sammer bojoval z principu. Dokázal se
zahryznout jako buldok, nikdy neustoupil, ale dokázal b˘t také dÏentlemanem. KdyÏ
byly volby v roce 2002, sám se nabídl, Ïe mû doveze do Ottawy, aãkoliv jsem volil
jinou stranu neÏ on. Jako bojovník zaãal vystupovat aÏ po roce 1990 a tak se zapsal
do na‰í mysli.

Jan Sammer

Torontská zastavení
Pokračování ze str. 1
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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

Narodil se v Plzni 15. listopadu 1920 a oÏenil se v roce 1948 s manÏelkou Hanou
v roce 1948. V loÀském roce tedy oslavili neobvyklou diamantovou svatbu. ManÏelé
Sammerovi mûli dvû dûti - dceru Helenu a syna Jana. V roce 1966 emigrovali do
Kanady. Jan Sammer umûl dobfie nûmecky, francouzsky a anglicky. V 47 letech
zaãal v Montrealu studovat pfii práci ekonomii. Po dokonãení studií na‰el pfiimûfiené
zamûstnání, v kterém setrval aÏ do penze. Bojoval za americké âechy, ktefií pfii‰li
o své obãanství. Mnohokrát vyhrál soud ohlednû lidsk˘ch práv v Îenevû. Zemfiel v
North York General Hospital, sedm t˘dnÛ pfied dovr‰ením 89 let. Jan Sammer si
nepfiál mít pohfieb. PfiestoÏe jsem s Janem Sammerem v mnoha bodech nesouhlasil,
nûkteré vlastnosti byly pfies pokroãil˘ vûk obdivuhodné: jeho vitalita, ãilost, logické
my‰lení, neúnavnost, energie a schopnost diskutovat o jakémkoliv problému.
Mnozí lidé, kter˘m pomohl, budou na nûj rádi vzpomínat.

***
Zastavení ãtvrté: Oslava Ïivota

Mnohé kultury jsou oznaãované podle toho, jak se louãí se sv˘mi zesnul˘mi. Staãí
se jen podívat na rÛzné hfibitovy po Evropû. V Polsku tûÏko najdeme neozdoben˘
hrob. Jiné jsou hfibitovy pravoslavné a naopak zcela odli‰né jsou hfibitovy v severní
Americe a zde v Kanadû. Podobnû je tomu i s pohfibíváním. Dokud jsem Ïil v

âechách, byly pro mne pohfiby smutnou záleÏitostí. Zde v Kanadû mnû to naopak
mnohdy pfiipadá, Ïe se fieãníci pfiedhánûjí v tom, kdo bude vtipnûj‰í.
V poslední dobû jsem byl dvakrát na dosti neobvyklé oslavû Ïivota. První se konala

letos v létû a na památku Jaroslavy ·pejchalová, druhá koncem záfií na Masaryktownu
na památku Jarmily Knopové.
I tentokrát jsme mohli sly‰et hudbu, ale co bylo nejdÛleÏitûj‰í bylo  svûdectví o

Ïivotû a vyznání dûtí Biancy a Derka a vzpomenutí duchovní útûchy, kterou jim
poskytl jejich soused Otec Daniel. Teolog Paul Tillich v knize âestnû o Bohu hovofií
o hlubinû, s kterou se ãlovûk setkává v krizov˘ch situacích svého Ïivota. Byl jsem
rád, Ïe pfii tomto setkání, se také zrcadlil tento rozmûr.
Zádu‰ní m‰e za Jarmilu Knopovou se pak bude konat v kostele sv. Václava v pátek

16. fiíjna 2009 o 19 hodinû.
***

Zastavení páté: Plastici, Paul Wilson a Tom Stoppard
Poãátkem sedmdesát˘ch let, kdyÏ nastal útlum ve‰kerého kulturního dûní, kolovala

povûst, která se ‰ífiila rychlostí svûtla: S Plastiky zpívá nûjak˘ Kanaìan a budou v
nedûli v Klukovicích. Takovou událost jsem si nemohl nechat ujít a vypravili jsme se
s kamarádem Tomá‰em na druh˘ konec Prahy. Pak pfii‰el ten okamÏik a na pódiu
se objevil zmínûn˘ Kanaìan. Byl to Paul Wilson. MÛj pfiítel s úÏasem fiekl: „Hele ono
jim to ‰lape!“ Tak tuhle dobu se snaÏí zachytit anglick˘ dramatik ãeského pÛvodu
Tom Stoppard ve hfie Rock ‘n’ Roll.
Nyní tuto hru uvede Canada Stage - Bluma Appel Theatre, 27 Front St. E., v

Torontu. NejniÏ‰í cena lístkÛ je 20 dolarÛ. Informace na ãísle: 416/368-3110 nebo
v pokladnû divadla. Pfiedstavení se koná od pondûlí do soboty vÏdy ve 20 hodin. Ve
stfiedu je rovnûÏ odpolední pfiedstavení ve 13:30 a v sobotu ve 14 hodin. Pro
jednotlivá pfiedstavení jsou rÛznû zv˘hodnûná vstupné. Poslední pfiedstavení je 24.
fiíjna 2009.
Není to poprvé, co Kanadská divadelní scéna uvede hru Toma Stopparda v

minulosti jiÏ uvedla jeho hry Roough Crossing (1993-1994), ve tfiech z nich Arcadia
(1996-1997), Indian Ink (2001-2002) a Night and Day (1981-1982) hrála Fiona Reid.
ReÏisérkou je Donna Feore, která sedmnáct let pÛsobila na Stratfordském filmovém
festivalu.
Hra se odehrává, jak v Praze, tak v Lond˘nû, kde je ne pfiíli‰ kladn˘m hrdinou

marxistick˘ profesor Max. âasové období je nejen v dobû okolo roku 1968 a doby
normalizace, ale i po roce 1989.
A Paul Wilson, kter˘ Ïil v letech 1967-1977 v Praze? V tûchto dnech pfievzal cenu

Gratias Agit za propagaci ãeské kultury v zahraniãí.
Ale‰ Bfiezina

***

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:

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ a TV seriálÛ
nabízí premiérovû celou fiadu oblíben˘ch seriálÛ,
které navazují na pfiedchozí velice úspû‰né ãásti

·KOLA PRO ÎIVOT  II.  1 - 13
·kola na v˘sluní se nebude zavírat, a to je vítûzství nad
lidmi, ktefií chtûli z tohoto uzavfiení ‰koly profitovat. Z

b˘valé tfiídy sedmákÛ, patfiící  dfiíve k postrachÛm
‰koly dospûjí mladí k zodpovûdné tfiídû.

Do tfiídy nastoupûjí po prázdninách nové Ïákynû -
nûmá Lenka a Martina, problémová dívka z dûtského
domova. Jejich sloÏitá asimilace ve tfiídû a pátrání  po

neznámém Ïháfii jsou hlavními motivy druhé ãásti
·koly na v˘sluní.

V reÏii M.Balajky hrají V. Îilková, P. ¤ezníãek, Vl.
Javorsk˘, M.Steinmasslová aj.

 Komplet 3 DVD.

Gabánková a Galvánek
v Star Portraits - TV Bravo

Televize Bravo (kanál 40, TV Rogers) vysílá tento podzim kaÏdou sobotu
od 20 hodin (reprízy jsou nedûle v 7:00 a stfieda 21:30) sérii Star Portraits.

V kaÏdé epizodû tfii umûlci mají udûlat portrét známé osobnosti jako George
Chuvalo, Margaret Trudeau, Amazing Kreskin, Roberta Bondar, Ashley

MacIssac ãi Pamela Wallin. Mezi portrétujícími umûlci jsou
i ·tefan Galvánek (31. fiíjna 2009) a Maria Gabánková (21. listopadu 2009).

Z oslavy života na Masaryktownu
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OpoÏdûné blahopfiání
k devadesátce Jana Morawtze

Pamatuji se docela jasnû na své první setkání s rodinou
Jana Morawtze. Pfiesnûji, s Janov˘m tatínkem. Bylo to
nûkdy v padesát˘ch letech minulého století a já ‰el k
Richardovi Morawtzovi ‰kemrat o pomoc pro nûkoho
nebo pro nûco. Byl jsem v Kanadû dost krátce a
pfiimûfienû zelen˘ a Richard Morawetz si z
âeskoslovenska pfiivezl reputaci pfiítele profesora a
pozdûji prezidenta âeskoslovenské republiky, Tomá‰e
Garrigue Masaryka i reputaci v˘znamného prÛmyslníka
a kulturního ãinitele. Trochu jsem mûl ze setkání trému.
Nepamatuji si uÏ, jestli Richard Morawetz mému pfiání
vyhovûl, ale jasnû se pamatuji, Ïe na mne sv˘m
chováním i svou impozantní postavou udûlal znaãn˘
dojem. Ze v‰ech jeho dûtí (a v‰echny za sebou nechávají
v˘raznou stopu: Oskar v hudbû, Herbert v chemii,
Sonja v mediích a jako autorka Ïivotopisu Tomá‰e Bati
ml., Jan v obchodû) mi ho nejvíc pfiipomíná Jan.
Jan se narodil ve Svûtlé nad Sázavou 4. kvûtna 1919.
Pozdûji se rodina pfiestûhovala do Úpice, kde Jan zaãal
chodit do ‰koly. Po maturitû na gymnáziu v Praze (v
Truhláfiské ulici), studoval na univerzitû, ale po jednom
roce se odstûhoval do Anglie a v roce 1939 do Severního
Irska, kde byl zamûstnán v továrnû otcov˘ch pfiátel.
Tam ho zastihla druhá svûtová válka, ale protoÏe
továrna, v níÏ pracoval, byla nezbytná pro váleãnou
v˘robu, nemohl se pfiihlásit do armády. v Severním
Irsku se setkal Maureen McKee, s kterou se v roce
1949 oÏenil. Maureen byla (vlastnû je‰tû je, jen trochu
jinak) krásná Ïena a Jan byl pûkn˘ junák (a taky je‰tû
je, jen uÏ trochu ménû junáck˘). Po válce se pfiemístili
do Kanady, kde Jan nejdfiíve pracoval v otcovû továrnû
na pracovní obleãení a po otcovû smrti továrnu prodal
a zaloÏil si vlastní podnik.
Jan a Maureen mûli pût dûtí. Jedno z nich, Sylvii, letos
ztratili-zemfiela na rakovinu. Ale tím jsme se Janov˘m
Ïivotem probûhli ponûkud uspûchanû a nevûnovali
pozornost jeho dûtství. Tfieba tomu, Ïe byl uÏ ve tfiech
letech krátkodobû povaÏován za matematického genia:
suverénnû fie‰il poãetní problémy a sklízel obdiv
náv‰tûvníkÛ. Ti ov‰em nevûdûli, Ïe to, co vypadalo jako
pfiíslib einsteinovského genia, byl spí‰ dÛkaz hereckého
talentu, kter˘ Jan zdûdil po svém otci (kter˘ vedle v‰ech
ostatních ãinností byl amatérsk˘m hercem): tatínek a
syn si prostû umluvili signály - kdyÏ tatínek zkfiíÏil ruce,
znamenalo to ãíslici 2, kdyÏ se podrbal na hlavû, ãíslici
4 atd. A pfiedstavení probíhalo pfiibliÏnû takto: pfii‰la
náv‰tûva, tatínek pfiivedl syna a produkce zaãala.
Tatínek: kolik je pûtkrát ãtyfiicet ‰est. Jan (bedlivû
pozorující tatínka skládajícího ruce a drbajícího se na
hlavû): 230...
Jan také (ale v tom se nikdy nevyrovnal svému bratru,
pozdûj‰ímu slavnému hudebnímu skladateli Oskarovi)
pûstoval umûní tahat uãitele za ‰os jejich kabátÛ tak,
aby si jejich obûti nebyly jisty, kdo to udûlal...
Ale to uÏ je v‰ecko dávno. V Kanadû, pokud jsme mûli
‰tûstí b˘t pozváni, jsme Jana (a Maureen) obdivovali
jako vynikající hostitele na jejich kaÏdoroãní slavnostní
veãefii.
V‰ecko dobré, Jene (nebo Honzo, jak Ti fiíkají Tvoji
pfiátelé) do dal‰ího desetiletí...

Josef âermák
 ***

Vlasta Waldaufová - 80
KdyÏ jsem ji vidûl poprvé (nûkdy zaãátkem padesát˘ch
let minulého století), byla to krásná mladá Ïena. A moc
se za tûch posledních skoro ‰edesát let nezmûnilo, jen
ãas vkreslil nové rysy do její tváfie a zpomalil její krok.
Narodila se 14. fiíjna 1929 (‰est mûsícÛ po svém

budoucím manÏelovi) manÏelÛm Tichopádov˘m v
Hor‰ovském T˘nci u DomaÏlic. O deset let pozdûji je
nacismus vy‰tval z jejich domova. Usadili se v Torontu,
kde jsem Vlastu ji prvnû vidûl. Od té doby jsem ji
potkával ãastokrát, v mlad‰ích letech nejãastûji v
tûlocviãnû, ale obãas i v kostele Sv. Václava v Torontu.
Teì uÏ ji vidím nejvíc v kostele, v radostném a pokojném
království Otce Libora ·vorãíka, kterého jsem si oblíbil,
kdyÏ pfied fiadou let pfii nûjak˘ch m˘ch narozeninách,
byv poÏádán, aby o mne nûco (pfiedpokládám
pochvalného) fiek’, odpovûdûl: “Moc o nûm nevím, do
kostela nechodí...” V kostele (kdyÏ mne tam má bludná

du‰e zavede), Vlasta sedává v poslední lavici v levé
polovinû. VÏdycky elegantnû obleãená (spolu s na‰í -
ale hlavnû britskou - královnou se hrdû odmítá vzdát
kloboukÛ jako nutného doplÀku dobfie obleãené Ïeny).
VÏdycky sokolsky vzpfiímená (málokdo uÏ si vzpomene,
Ïe vyhrávala sokolské závody a byla náãelnicí i
svûtového sokolstva). I já si opravdu uvûdomil  rozsah
jejího pfiínosu na‰í komunitû, kdyÏ se mi dostalo cti
proãíst si sokolské dûjiny jejího manÏela Jana (druh˘ díl
má vyjít zaãátkem pfií‰tího roku) a pfieãetl si komentáfie
o této dvojici prakticky v kaÏdém ãeském, slovenském
a jugoslávském exilovém ãasopisu. A také jsem si
znovu ovûfiil, jak málo jsem kvalifikovan˘ pro úfiad
starosty Kanadského Sokola, kter˘ mi byl svûfien.
Jedním z vrcholÛ Vlastina (i Janova) sokolování jistû

musí b˘t slet Ustfiedí ãs.sokolstva v zahraniãí  v Curychu
v ãervenci 1976. Sletu, jak psal Zpravodaj, ãasopis
âechÛ a SlovákÛ ve ·v˘carsku “se zúãastnily jednoty
prakticky z celého svûta: jednoty sdruÏené v Americké
Obci sokolské, australské, brazilské, kanadské; nejvíce
v‰ak byly zúãastnûny jednoty evropské: VídeÀ, Mnichov,

PafiíÏ, Stockholm a ‰v˘carské: Basilej, Baden, Curych,
Solothurn, Lucern a Winterthur s poboãkami v St.
Gallen a v Thurgau. Cviãilo pfies 800 sokolÛ a sokolek
(podle Na‰ich hlasÛ v‰ech cviãících bylo 980 - pozn.
autora) a slet shlédlo více, neÏ 6000 divákÛ. Myslíme si,
Ïe Ïádná jiná exilová organizace, ba snad Ïádná jiná
organizace vÛbec by nedokázala ve své reÏii, za své
peníze, podporovaná pouze nad‰ením jednotlivcÛ,
dokázat podobné.”
Ludvík Rychtera v krajanském rozhlasovém vysílání

na stanici WXEN v Clevelandu v USA: “ProÏíváme
ovzdu‰í slavn˘ch praÏsk˘ch sletÛ. Jásot do ochraptûní,
smích a pláã... v ústech slano slzami, za nûÏ se
nestydím... sokolsk˘ slet v nejkrásnûj‰ím slova smyslu.”
Roy Îitn˘, starosta Americké obce sokolské, American

Sokol, Berwyn: “My ameriãtí Sokolové, ktefií jsme byli
souãástí sletu v nedûli, byli jsme prodchnuti úctou a
hrdostí k na‰í zemi, jako nikdy pfiedtím, kdyÏ jsme
pochodovali stadionem a dostalo se nám boufiliv˘ch
ovací od divákÛ... Blahopfiejeme sestfie a bratru
Waldaufov˘m k jejich snahám v organizování velmi
úspû‰ného sletu.”
JoÏka Pejskar, âeské slovo, Mnichov: “VÏdyÈ nebylo

pro ústfiedního náãelníka a náãelnici, manÏele
Waldaufovi z Toronta, maliãkost harmonicky sladit
pohyby cviãících, ktefií se na slet pfiipravovali podle
písemn˘ch pfiedloh v jednotách, které jsou od sebe
vzdáleny tisíce kilometrÛ”.
Dr. Ludvík Urban, Vûstník âs. Národního SdruÏení v

Kanadû: “Kanada a USA byly pfiirozenû poãetnû
zastoupeny, vÏdyÈ svûtov˘ náãelník a náãelnice, ktefií
slet fiídili, jsou toront‰tí manÏelé Waldaufovi.”

Franti‰ek Fiedler, S0S - Struãn˘ Oznamovatel Sokola
PafiíÏského: “Zásluhu o tento povzbuzující úspûch  má...
náãelnictvo Ustfiedí, bratr a sestra Waldaufovi, jehoÏ
dokonalá organizace se doplÀovala s organizací
cury‰sk˘ch.”
Pozdrav sletu z vlasti: “AÏ zazní na‰e hymny a vlajka

sokolská bude stoupat k obloze, tisíce zarosen˘ch oãí
ji bude sledovat, aÏ zavlaje v svobodném prostoru.
Sestry a bratfií, jste nadûjí na‰í a na‰ich dûtí.”
Bulletin KriváÀ, Na‰e snahy, Chicago: “Velk˘ dojem na

nás urobilo zazpievánie ãs. hymien, Kde domov môj a
Nad Tatrou sa bl˘ska cel˘m publikom. Bolo v nich cítit
vzájomnost medzi ãesk˘m a slovensk˘m národom v
súãasnosti i pre budúcnost.”
J.-P Macdonald v celostránkové reportáÏi ve

‰v˘carském deníku “24 heures”: “Musí v tom b˘t skrytá
dynamická síla, která vede k tomu, aby se pfiijelo z
Austrálie, Kanady, Spojen˘ch státÛ vzdát v pozoru ãest
okamÏiku, kdy sokolská vlajka je vztyãována na
stoÏár…” A v posledním odstavci: “Vûfiím s tisíci
âechoslovákÛ, rozpt˘len˘ch po celém svûtû, Ïe se
sokolové zase sejdou v Praze a Ïe zelen˘ trávník v
Curychu nebyl neÏ etapou na závodní dráze nazvané
nadûjí.”
Marie Provazníková (která se ve své zprávû zmiÀuje,

Ïe dívãí prostná ve spoleãném cviãení dorostencÛ byla
sloÏená Vlastou Waldaufovou): “KdyÏ se v‰ichni sefiadí
k slavnostnímu vztyãení sokolské vlajky v ãele s fiadou
sokolsk˘ch praporÛ a vlajek 13 zastoupen˘ch státÛ,
nebylo moÏno ubránit se hlubokému dojetí.”
Souhlasím se ‰v˘carsk˘m Zpravodajem, Ïe sotva

která organizace na svûtû by dokázala organizovat
podobn˘ podnik ve své reÏii, za své peníze,
podporovaná pouze nad‰ením sv˘ch ãlenÛ. A také
souhlasím s holdem Vlastû (a ov‰em i Janovi), kterého
se jim (spolu s Marií Provazníkovou) dostalo v ãlánku
“O hvûzdách na sokolském nebi”, uvefiejnûném pod
ãárou v ãasopisu Ustfiedí âeskoslovensk˘ Sokol v
zahraniãí pod znaãkou H, B-K, ·v˘carsko. Autorka
vzpomíná na své dávné sokolské mládí, na slet v roce
1938, na starosty âs. obce sokolské, pí‰e s obdivem a
vdûãností o Marii ProvaÏníkové a pokraãuje: “Poslední
ze zásluÏn˘ch ãinitelÛ jsou odstoupiv‰í náãelník a
náãelnice Sokola v zahraniãí manÏelé Vlasta a Jan
Waldaufovi. S obrovskou snahou a vÛlí byli ve sv˘ch
funkcích skuteãnû na místû a pfiíkladem nejen sv˘m
nástupcÛm, ale i v‰em cviãitelÛm. Bájeãnou souhrou a
vzácn˘m porozumûním manÏelé Waldaufovi dokázali,
Ïe jejich pokyny a laskavé rady se prakticky nesly do
celého svûta. Tento pfietûÏk˘ úkol nadchnout sokoly
v‰ude ve svûtû roztrou‰ené se jim skvûle podafiil.”
Obûma pfiejeme dlouhá léta ve zdraví a pfiátelství

sv˘ch sokolsk˘ch sester a bratfií.
Josef âermák

***

Hledá se Jaroslav Kamarád
Dobr˘ den,
jmenuji se Petr Klinovsk˘, jsem historikem a zároveÀ
redaktorem policejního serveru Policista.cz. V
souãasnosti organizuji zfiízení pamûtní desky pro
ãeskoslovenského ãetníka a pilota RAF, kter˘ v roce
1948 uprchl pred komunismem nejspí‰e do Kanady.
Touto cestou bych Vás chtûl poprosit, zda by mi Vá‰
ãasopis nemohl poskytnout pomoc pfii hledání jak˘chkoli
informací buì pfiímo o Jaroslavu Kamaradovi nebo o
jeho pfiíbuzn˘ch, Ïijících v Kanadû.
MÛj krátk˘ ãlánek o Jaroslavu Kamarádovi, zvefiejnûn˘
na stránkách na‰eho serveru najdete na:
http://www.policista.cz/clanky/reportaz/na-zemi-i-v-
oblacich-517/
Pfiedem dûkuji za odpovûì. Budu Vám vdûãn˘ za
jakoukoli pomoc.
S pozdravem

Vlasta Waldaufová

Hledá se MILAN Marek,
narozen˘ 1.5.1960, pÛvodem z Prostûjova,  kter˘

emigroval do Britské Kolumbie.
Posledním bytem:

1296 W 70 Ave apt.720, Vancouver, BC
Matka ãeká naléhavû zprávu.

Odpovûì e-mail: marie.hoskova.elias@gmail.com
1907-13

Toronto-Anniversary

Petr.Klinovsky@seznam.cz
 ***



9October 8, 2009 E-mail

pfiijdou na to, Ïe je podvádí a obelhává?“
Konãili jsme transatlantickou besedu o

Slade a Purkrábkovi a Karel povídá:
„Sly‰el jsi, Ïe komunisti pronajali Rolling
Stones a chtûjí takto naplnit strahovsk˘
stadion do posledního místeãka pro
Filipa?“ „Nesly‰el,“ fiekl jsem, „a doufám,
Ïe neusly‰ím, a tím jsme skonãili.“
Ale jak ty ãeské volby pfií‰tí rok skonãí je

otázka, která mi pofiád vrtá v hlavû.
Ross Firla - Sudbury

***

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

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

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

www.17.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com
***

NHL
Jak si vede Toronto Maple

Leafs v NHL
www.nhl.zpravy.ca
www.zpravy.org/nhl

***

TRAVEL INC.

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

e-mail:
Tatratravel@hotmail.com

Vám ponúka
cestovanie

do celého sveta
Spolahlivo vybavíme!

Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Chtûl bych vidût voly,
co Purkrábka zvolí

PfiestoÏe se volby do poslanecké
snûmovny letos na podzim neuskuteãní,
stále pfiicházejí e-maily, které se jich t˘kají.
A jelikoÏ Volby 2010, jsou za rohem,
sv˘m zpÛsobem se tímto jiÏ na nû
pfiipravujeme.
Dostal jsem Skypem od Karla z Ostravy

zajímavou zpráviãku: „Na námûstí pfied
ostravskou radnicí koncertovala britská
skupina Slade. Poslech Slade pfiilákal
3000 fanou‰kÛ, ktefií nejdfiív museli
vyslechnout volební projev Purkrábka a
mohli se nasytit klobásami a opít pivem
na útraty âSSD.“ Hned jsem odepsal
Karlovi, a dal mu dva dotazy jací byli
Slade a kdo je Purkrábek? (Pochopitelnû
mi do‰lo, Ïe Karel z Ostravy, namísto
ustálené pfiezdívky Pablbek pro Paroubka
uÏívá pfiezdívku novou Purkrábek a byl
jsem nadmíru zvûdav, odkud toto
pfiejmenování pfii‰lo.) Sladeovske
prvotfiídní album Slayed jsem na poãátku
sedmdesát˘ch let získal od dcery
polského konzula v Ostravû; poslouchali
jsme s Karlem písnû The whole world’s
going crazy a Mama we’re all crazy now
se zboÏn˘m zaujetím: brit‰tí Slade mûli
bláznivou dobu normalizace líp v malíãku
neÏ my, co v ní Ïili.
Karel se vzápûtí ohlásil po skajpu a

správnû jsem doufal, Ïe vyuÏije pfiíleÏitosti
pokecat si o Slade. Spolu jsme teì na
Slade zavzpomínali a Karel vsunul do vût
notn˘ díl sarkasmu, protoÏe Slade vydali
jen tfii prvotfiídní alba v letech 1971-74 a
dal‰ích 35 let velice úspû‰nû vafiili polévku
ze stejné vody. „Z pÛvodních Slade hrál
jenom Dave Hill, a Slade se teì jmenují
Slade2. Ale páru furt mají,“ fiekl Karel s
obdivem, „Hill je star‰í neÏ jsme my
‰edesátníci...“
„Proã naz˘vá‰ Paroubka Purkrábkem?“

optal jsem se Karla.
„Vzpomíná‰ si na dûtskou kníÏku o

cirkusákovi Purkrábkovi? Nevzpomíná‰?
To byla moje oblíbená dûtská kníÏka
vydaná za první republiky o roztomilém
majiteli kolotoãe, houpaãky a maringotky.
Cirkusák Purkrábek halasnû ‰ífiil povûsti,
Ïe má nejlep‰í kolotoã a houpaãky a
jezdil po ãeské zemi a bavil dûti. Jeho
bandurská reklama pfiinesla v˘sledky a
jednoho dne dostal cirkusák Purkrábek
telegram z Afriky a pozvání bavit hosty
na kfitinách novorozeného ãerno‰ského
princátka. Hned se Purkrábek s paní
Purkrábkovou rozhodli jet do Afriky bavit
ãernochy. Leã, kdyÏ se Purkrábek
informoval, co bude stát pfieprava
kolotoãe, houpaãek a maringotky, vãetnû
cirkusákÛ Purkrábkov˘ch, dozvûdûl se
sumu za hranicí své pfiedstavivosti.
‘Sleduje‰ mne je‰tû?’“ optal se Karel.
„Ale jo,“ fiekl jsem a on fiekl, Ïe ta pohádka

se konala dávno, kdyÏ se je‰tû mohlo
cestovat, kdyÏ ãlovûk mûl na to peníze, a
nemusel na to mít rudou kníÏku.
„Haha,“ zasmáli jsme se oba, a Karel

pokraãoval ve své pohádce: „Sklíãení
cirkusáci Purkrábkovi zalezli do postele
v maringotce a chtûli smutek zaspat.
Náhle Purkrábková sly‰ela venku vrzat
houpaãku a zatfiásla Purkrábkem, aby se
‰el podívat, kdo se houpá po pÛlnoci a
bez placení. Purkrábek si natáhnul gatû,
vylezl z maringotky a vidí na houpaãce se
houpal jak˘si chlap; Purkrábek zatáhl
brzdu a zakfiiãel na chlapa, co to jsou za
man˘ry houpat se po pÛlnoci a zadarmo?
Neznám˘ muÏ nejdfiív slu‰nû pozdravil.
Ono to bylo za první republiky, a vysvûtlil

Purkrábkovi, Ïe je námofiní kapitán a
zachtûlo se mu houpání pod nohama,
protoÏe se nemÛÏe doãkat, aÏ zas bude
na mofii, a Ïe je ochotn˘, pfiímo chtiv˘, za
pohoupání zaplatit dolarama. Purkrábek
pozval sympatického kapitána do
maringotky na kafe. Kapitán vidûl
uplakanou paní Purkrábkovou, optal se
proã smutní, a ona pfii nalejvání kávy
vyprávûla, Ïe jsou pozváni na kfitiny do
Afriky, ale cesta je drahá a tak ãerno‰i
neuvidí nejslavnûj‰í kolotoã a ãernou‰ek
nebude mít rÛÏovou ãepiãku, kterou uÏ
Purkrábková zaãala plésti pro miminko.
‘Haha,’ zaburácel kapitán, ‘vÏdyÈ já
popluju do Afriky!’ a protoÏe jste mû
pohoupali bez placení a pohostili kafem,
tak vás do Afriky i s cirkusem odplavím.
Purkrábková zajásala, hned zaãala balit
a nakázala Purkrábkovi, aby ráno sloÏil
kolotoã a houpaãky do beden a jedou s
kapitánem do Afriky obveselovat
ãerno‰ské kfitiny.“
„A co bylo dál?“ povzbudil jsem Karla do

sluchátka, aby si nemyslel, Ïe mne
pohádkou otravuje.
„Po rozmanit˘ch dobrodruÏstvích na mofii

dopluli Purkrábkovi s cirkusem do Afriky
a v pfiedveãer slavnosti pokfitûní princátka
Purkrábek postavil kolotoã i houpaãky a
nemohli dospat veliké slávy. Leã v opojné
tropické noci se vycpaná zvífiata na
kolotoãi probudila k Ïivotu a prchla do
dÏungle za svobodou, namísto, aby stály
na palubû kolotoãe a nosily na zádech
kolotoãování chtivé dûti. Ráno zdû‰en˘
Purkrábek zjistil, co se stalo, a ãerno‰i to
taky vidûli a rozhnûval se náãelník, Ïe
Purkrábek sliboval a slíbená sláva prchla
do lesa a popadli Purkrábka a tlusÈouãkou
paní Purkrábkovou cítíce se podvedeni,
Ïe je Purkrábek nepotoãil na kolotoãi, jak
chtûli, strãili je oba do hrnce, uvafiili je a
snûdli k slavnostnímu obûdu ke kfitinám
ãerno‰ského princátka. A tak fiíkám
Paroubkovi Purkrabek...“
„BoÏe,“ Karle, ty jsi vÛl, povzdechl jsem

se zalíbením a on fiekl: „Co ví‰ jak
Paroubek skonãí aÏ ti ãe‰tí kanibalové

Nûkolik vût 2009
Pfied 20 lety se schylovalo ke konci vlády
komunistÛ nad na‰í zemí a o tuto zmûnu
jsme aktivnû usilovali. Za 20 let mnozí z
nás sv˘m umem, pílí a inteligencí dosáhli
profesních úspûchÛ a blahobytu, o kterém
se nám za komunismu ani nesnilo.
Budování soukromého úspûchu jsme
vykoupili tím, Ïe jsme aÏ pfiíli‰ ochotnû
odevzdali osud vûcí vefiejn˘ch do chtiv˘ch
a chamtiv˘ch rukou. Skandály dne‰ních
politikÛ sledujeme se stejn˘m
znechucením jako nûkdej‰í tupost tûch
komunistick˘ch. Napfiíã zemí se rozrostl
bezprecedentní systém korupce na
komunální, krajské i centrální úrovni.
Vstupenkou na lukrativní posty

polostátních podnikÛ a organizací s
miliardov˘mi rozpoãty je legitimace nebo
spfiíznûnost s velkou politickou stranou.
Nepozastavujeme se nad tím, Ïe v zemi,
kde je pracovní síla 3x levnûj‰í neÏ v

západní Evropû, je kilometr dálnice 2x
draÏ‰í. Nepozastavujeme se nad tím, Ïe
narozeniny primátora ãi státního úfiedníka
rozhodujícího o miliardách, stoji jeho
“oficiální” roãní plat. Nepozastavujeme
se nad tím, Ïe miliardové vefiejné zakázky
získá ministrova firma s momentálnû
neznám˘m vlastníkem - akciemi na
doruãitele. Nepozastavujeme se nad tím,
ze b˘val˘ premiér vydûlal desítky milionÛ
na obchodû s akciemi od podnikatele,
kterému pfiedtím zajistil miliardovou
dotaci. Nepozastavujeme se nad tím, Ïe
v˘roba tramvajenky s ãipem stojí v Praze
10x více neÏ v Lond˘nû nebo v PafiíÏi.
Vleklá vy‰etfiování, kdyÏ k nim vÛbec

dojde, konãí tím, Ïe obvinûní se
neprokázala. Pokud magistrátní úfiedníci
uvíznou v síti policie, tak jedinû té
‰v˘carské nikoli ãeské. V na‰í zemi lze
dnes ustát jak˘koli skandál, za nûkolik
dní ho pfiekryje ten dal‰í. Hlavû státu,
zamûstnané vlastní je‰itností a bojem
proti nebezpeãí evropské integrace,
nestojí korupce za pÛl slova.
I kdyÏ je to dnes ménû okaté, média vûdí

o ãem psát víc, o ãem ménû, o ãem nic.
Zatímco v dobách komunismu jsme
museli pfiekonávat strach, nyní je
pfiekáÏkou lenost. Nadáváme na ceny,
ale jsme líní zmûnit banku nebo
telefonního operátora. Necháme se
stfiíhat jak ovce. Jsme líní se informovat,
vytváfiet si, prosazovat a bránit svÛj názor.
Místo pfiísunu a zpracování informací si

vym˘váme mozky stupidními seriály.
Místo zpráv a názorÛ ãteme v bulváru o
celebritách, kdo komu zah˘bá a s k˘m.
Ná‰ národní cynismus se masochisticky
vyÏívá v tom, jak hrozné panují pomûry a
sami kromû vymy‰lení vtipÛ nedûláme
nic. Ti pfiihlouplí se je‰tû rozãilují nad
stotisícov˘mi platy, ale miliardové causy
jim unikají.
Svou lenost pak omlouváme filozofií, Ïe

“jsou stejnû v‰ichni stejní” pfiípadnû “tihle
budou je‰tû hor‰í”. Za nezájem a
lhostejnost k osudu vûcí vefiejn˘ch
zaplatíme vysokou cenu. Korupce
prodraÏuje vût‰inu investic
financovan˘ch z daní i z obrovského
deficitu. Ukrajuje ‰ance na‰ich dûtí, na
nichÏ v soukromí tak usilovnû pracujeme.
ZadluÏuje zemi, která bude jednou jejich.
Dvû nejvût‰í strany si rozparcelovaly

tuto zemi s tím, Ïe stejnû budeme muset
volit jednu z nich bez ohledu na to, jak
pfiezíravû se k nám budou chovat. Myslí
si, Ïe staãí provûtrat stra‰áky, zahrát na
strunu sociálních jistot pro jedny a strunu
nízk˘ch daní pro druhé. Technika jejich
vládnutí pfiitom dlouhodobû vyluãuje
jedno i druhé. Monopol jedné strany v
na‰í zemi nahradila stfiídavá a na
komunální úrovni i spoleãná vláda dvou
stran, které se vÏdycky nûjak dohodnou.
Je pfiitom zfiejmé, Ïe i ostatní strany
vyuÏívají své zaslepené loajální
“fanou‰ky”, ochotnû jim odpustit úplnû
cokoli. Vedení velk˘ch stran sází na to,
Ïe se budeme bát zahodit ná‰ hlas
podporou mal˘ch, nov˘ch ãi exotick˘ch
a Ïe nám nezbude neÏ zvolit jejich
oranÏovou ãi modrou ko‰ili bliÏ‰í neÏ
toho druhého kabát.
Kolikrát jsme uÏ sly‰eli, Ïe “není koho

volit”, mnozí volit nechtûjí a nepÛjdou.
Kolikrát jsme svou volbu s pocitem studu
nikoli hrdosti, zdÛvodÀovali men‰ím zlem.
Není snad právû takov˘to vynucen˘ hlas
z rozumu ten “vyhozen˘”? Jakou cenu
má vÛbec ná‰ hlas, kdyÏ ho dáváme se
skfiípûním zubÛ? Nikdo z nás si nedûlá
iluze, Ïe by malé politické strany byly

lep‰í a ãestnûj‰í neÏ ty velké. Moc
korumpuje vÏdy. Ale absolutní moc
korumpuje absolutnû.
·ance podzimu 2009 nespoãívá v

konkrétní stranû ãi programu, spoãívá ve
zmûnû, v tom, Ïe pfiemícháme jiÏ zdánlivû
rozdané karty a dáme prÛchod na‰í
nespokojenosti alespoÀ ve volbách, kdyÏ
uÏ to neumíme na námûstích. Nemylme
se, dvû nejvût‰í strany budou urãovat
osud zemû i v budoucnosti, ale pokud
dnes jejich arogantní chování odmûníme,
odepfieme jim tím dÛvod ke zmûnû a k
obrodû. Pfiejeme-li si zmûnu jejich vedení,
pfiípadnû v nich chceme pozdûji najít
místo pro vlastní pravé ãi levé ambice,
cesta paradoxnû vede pfies jejich
podzimní volební neúspûch.
MoÏná jsme se nûkdy ptali na‰ich rodiãÛ

a prarodiãÛ: “A proã jste s tím tehdy nûco
neudûlali?” Pfiipravujme si dnes odpovûì
pro na‰e dûti.

Jifiina ·iklová,
 Klimentská 17, Praha 1

e-mail jirina.siklova@ecn.cz
***
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Podobnost ãistû náhodná?
Jsem obdivovatelem moderní digitální i jiné technologie
a souãasnû nikoli jejím absolutním vyznavaãem,
nekupuji si nejmodernûj‰í v˘dobytky. KaÏd˘ mûsíc
jeden v˘robek ve své dokonalosti pfiedãí ten nedávno
vyroben˘ a inzerovan˘. Kdysi byl poãítaã Minsk velikosti
ob˘vacího pokoje, dneska staãí krabiãka zvící velikosti
dámské pudfienky a to co poskytuje majiteli nemÛÏe se
nijak rovnat tomu, co poãítaã Minsk poskytoval
odborníkÛm a protoÏe mám rád muziku, náleÏitû ocením
ty dne‰ní technikou zdokonalené dfiívûj‰í záznamy a to
je‰tû zdaleka asi nevyuÏívám moÏností a schopností
svého, aã obstaroÏního poãítaãe, a dokonce se hrozím
tûch stále nov˘ch a nov˘ch termínÛ, blog, twitter a
jin˘ch, podobají se houbám rostoucím po de‰ti, jak jich
pfiib˘vá. Stále si myslím, Ïe bych si docela dobfie
vystaãil s magnetofonov˘mi pásky. JenÏe, není tomu
tak docela pfiesnû, ta nová a úÏasná technologie uÏ
takové vûci jako magnetofonov˘ záznam ãi dlouhohrající
desce (LP) nevûnuje pozornost, domnívám se, Ïe
bude-li kdy mít v oboru hudebních záznamÛ nûco
star‰ího nûjakou sbûratelskou cenu, tak to nebudou
magnetofonové pásky, ale právû gramofonové desky
znaãky Decca nebo Victor pfiípadnû i jiné, ale to jen tak
mimochodem a moÏná, Ïe se mejlím, mám jich pár a
obdivuji, jak dokonal˘ je i dnes na nich záznam. A byl
bych rád, kdyby tomu tak nûkdy bylo, tomu zv˘‰ení
jejich hodnoty s ãasem, ale obávám se, Ïe nebude.

A je to právû ona neuvûfiitelná dne‰ní technika
hudebních a televizních záznamÛ z minul˘ch let, kterou
je‰tû zvládá i mÛj obstaroÏní poãítaã, Ïe jsem si na nûm
mohl pfiehrát mnohé, co mi obãas nûkdo po‰le. A to se
stalo docela nedávno. V tûch záznamech pfievládal
Semafor a v‰e to, co tehdy v tûch ‰edesát˘ch letech
dovolil prezident Antonín Dobrotiv˘ a nebyla to jenom
ona snad pochopitelná nostalgie, ten pocit pfiipomínky
ãasÛ mojí mladosti, ale i úroveÀ, vtipnost a nápaditost,
nikterak nedovedená aÏ k úÏasu nejmodernûj‰í
technikou, jakou producenti disponují dnes, která mne
tû‰ila.
Jak˘ to návrat do tûch ãasÛ, které i dnes, po letech,

jsou povaÏovány nejen mnou, ale i odborníky v té vûci,
za renesanci poezie, hudby, nadûje a radosti, byÈ v
rámci omezen˘ch moÏností. Tak jsem si na tom svém,
stále slouÏícím aã obstaroÏním pro mnohé poãitadle,
pou‰tûl jeden záznam za druh˘m, nejradûji pak J.
Suchého a J. ·litra, ale i dal‰í jejich vrstevníky a to mne
opût uchvacovala vtipnost a poetick˘ náboj textÛ J.
Suchého, kter˘ i dnes neustále tvofií a baví nejen své
pfiíznivce, ale kaÏdého, kdy má smysl pro poezii (a to i
navzdory slab‰ím okamÏikÛm, ale jak fieãeno ve filmu
Nûkdo to rád horké „Nikdo není dokonal˘!“), pro humor
a kdo dokáÏe ocenit osobit˘ zpûv toho velikána divadla
mal˘ch forem, stejnû jako jeho dlouholetou, neménû
zdatnou, navíc rozko‰nou a milou Jitku Molavcovou tak

si mÛÏe libovat stejnû jako jsem si i já pfii poslechu
liboval a bylo mi smutno ze záznamÛ Jifiího ·litra,
pfiipomenutím toho, jak neskuteãnû brzy ten talentovan˘
muzikant a malífi opustil svût, bez ohledu na to za
jak˘ch pohnutek, nedopatfiením nebo snad s s úmyslem.
Svût, kter˘, jak se mi zdálo, Ïe tak moc miloval.
Je‰tû jsem nepodlehl nátlaku své Ïeny, abych se

zbavil lecjak˘ch vûcí a nûkdy se obávám, Ïe v tom
souhrnu je leccos, ãeho se nehodlám vzdát leda na
smrtelné posteli. Odolávám a tak jsem si tent˘Ï den, ãi
veãer, pfiehrál na piano nûkolik zpûvníãkÛ J. JeÏka s
texty V&W, a pak znechucen svou muzikální
ne‰ikovností vloÏil jsem do pfiístroje záznam J. Such˘
zpívá J. JeÏka a pojednou jsem si uvûdomil, snad pod
vlivem svého vztahu k ãíslÛm, Ïe to nezapomenutelné
období tvorby Voskovce a Wericha a J. JeÏka trvalo
vlastnû od roku 1928 (Vest Pocket Revue) do roku
1938, tedy deset let. A od poãátku té nádherné éry
Semaforu do onoho neslavného srpna 1968 v podstatû
uplynula stejnû dlouhá doba a navíc rok na to zemfiel J.
·litr a nic na tom nemûní to, Ïe Semafor i nadále
existoval a dosud existuje, ale to dvojí desetileté období
svobody a jejího násilného ukonãení mû smutn˘m
zpÛsobem fascinuje, ov‰em, Ïe je to nic neÏ náhoda,
ale to pfiece je cel˘ Ïivot, abych se odvolal na notoricky
znám˘ slowfox.
A tak jsem sedûl a poslouchal zmínûn˘ pásek, texty

V&W neztratily ãasem nic na své pÛsobivosti. Na
moudrosti a vtipu. A pfiipomínal si debilitu mocn˘ch,
ktefií dokáÏí bez valného dÛvodu a navzdory v‰em
poÏadavkÛm kulturnosti a lidskosti uãinit konec, krom
jiného, krásn˘m ãasÛm pln˘m pfiíjemné hudby a
skuteãné poezie, ale tûm, jen nûkter˘ch z nich, ktefií
moÏná nûjak˘m nedopatfiením, snad ve chvílích své
nepozornosti, dovolili, aby se dûlo co je v normálních
zemích, co zpfiíjemÀuje a usnadÀuje snad kaÏdému
jeho Ïivot, snad se i slu‰í malinko podûkovat...

Vladimír Cícha-Vancouver
 * * *

29.9.2009
Dolej‰ po skandálu nechce

odejít z funkcí
PRAHA-právo/Vlastní zpráva Poslanec a místopfiedseda
KSâM Jifií Dolej‰ se postavil svému ‰éfovi Vojtûchu Filipovi
a odmítl rezignovat na svou stranickou funkci i post v
parlamentu. K tomu ho pfiedseda komunistÛ vyzval poté, co
se ukázalo, Ïe Dolej‰ spoleãnû s dal‰ím místopfiedsedou
âeÀkem Milotou byl ochoten hlasovat proti zmûnû loterijního
zákona za miliónov˘ úplatek do stranické kasy od údajného
majitele heren.
Ukázala to reportáÏ MF Dnes. „K rezignaci se nechystám,

neb jsem vytrvale pfiesvûdãen o své nevinû,“ fiekl vãera Právu
Dolej‰. V˘konnému v˘boru dnes chce navrhnout pouze
pozastavení v˘konu funkce místopfiedsedy do té doby, dokud
soud nerozhodne o Ïalobû na ochranu osobnosti, kterou jiÏ
podal.
Pokud nebudou rezignovat Filip a Dolej‰, odejde pr˘ Filip

sám. „Kdybych udûlal jak˘koli jin˘ krok, tak bych musel
uvaÏovat o své vlastní rezignaci,“ prohlásil Filip. „ZpÛsob,
jak˘m po‰kodili stranu, já pfiijmout nemohu,“ zdÛraznil. Podle
‰éfa KSâM má Dolej‰ do voleb dost ãasu na to, aby se obhájil
soudnû. Dolej‰ovou aférou se vãera veãer zab˘vala také
praÏská KSâM, jejímÏ je místopfiedseda strany ãlenem. ·éfka
praÏsk˘ch komunistÛ Marta Semelová po jednání Právu
fiekla, Ïe vût‰inovû doporuãili pro‰etfiení kauzy a podpofiili,
aby dal Dolej‰ k dispozici svoji funkci místopfiedsedy. Samotn˘
Dolej‰ ale veãer na dotaz Práva upfiesnil, Ïe praÏ‰tí komunisté
podpofiili jeho stanovisko, tedy aby nabídl na dne‰ním jednání
v˘konného v˘boru pouze pozastavení své stranické funkce
do vy‰etfiení celého pfiípadu soudem.
PraÏská KSâM také odsoudila jednání obou místopfiedsedÛ

strany v kauze. „Takové jednání povaÏujeme za nepfiijatelné
a stranu po‰kozující,“ tlumoãila Semelová stanovisko
praÏsk˘ch komunistÛ. Dolej‰ je lídrem snûmovní kandidátky
KSâM v Praze a jako pfiedstavitel reformního kfiídla v KSâM
má s Filipem napjaté vztahy uÏ del‰í dobu. Napfiíklad kvÛli
tomu, Ïe opakovanû podporoval omluvu komunistÛ za
minulost.
Dolej‰, kter˘ je také místopfiedsedou rozpoãtového v˘boru

Snûmovny, uvedl, Ïe rezignaci odmítá s tím, Ïe by mohla b˘t
vnímána jako pfiiznání viny. Také Milota v prohlá‰ení pro
média tvrdí, Ïe se nedopustil niãeho, co by mohlo diskreditovat
KSâM.
Milota a Dolej‰ nabízeli fiktivnímu majiteli heren, Ïe peníze

mÛÏe stranû poskytnout formou inzerce v deníku Haló noviny,
kter˘ vydává akciová spoleãnost Futura.
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MF Dnes skrytou kamerou doloÏila, Ïe i poslanec Ladislav
·ustr, kter˘ ve Snûmovnû pfie‰el od lidovcÛ k TOP 09, byl
ochoten za milión hlasovat ve prospûch majitele smy‰lené
sítû heren. ·ustr vzápûtí oznámil odchod ze Snûmovny, z
kandidátky TOP 09 i z dozorãí rady Sazky.

Zelení, âSSD a ODS „obchod“ s fiktivním majitelem heren
odmítly.

·ustr prohlásil, Ïe ‰lo o jeho osobní iniciativu, o níÏ nikoho
z vedení TOP 09 neinformoval.

„Pokládal bych za nespravedlivé a zcela nepravdivé tvrzení,
Ïe mÛj postup byl postupem TOP 09. Po celou dobu jsem
jednal já sám a s nik˘m dal‰ím jsem svá jednání nekonzultoval.
V urãité fázi jsem jednání pfieru‰il, protoÏe jsem zaãal ztrácet
dÛvûru v celou záleÏitost,“ uvedl v prohlá‰ení ·ustr.

Místopfiedseda rozpoãtového v˘boru a nyní jiÏ b˘val˘ ãlen
dozorãí rady spoleãnosti Sazka ·ustr patfiil k nejúspû‰nûj‰ím
poslancÛm pfii „porcování rozpoãtového medvûda“ a pro
kfiesÈanskou tûlov˘chovnou organizaci Orel, jejímÏ je
starostou, vylobboval za nûkolik let desítky miliónÛ korun.

***

CO POLITICI ¤EKLI
NA SKRYTOU KAMERU

J. Dolej‰ (KSâM): „Poradíme se nad konkrétním návrhem, co
je reálné a kde bysme vidûli skulinu, jak to posunout...
Nejjednodu‰‰í cesta je, aby se tam (v Haló novinách)

objevila inzerce. A tím pádem my mÛÏeme novinám sníÏit
svou dotaci... To není problém. Je to o‰etfien˘ právnû, bez
problému.“
L. ·ustr (za TOP 09)“ „Jsem v dozorãí radû Sazky a v mém

zájmu je, abych bojoval za jejich vûci... Máme volební agenturu.
Udûláte si s nima smlouvu, Ïe bude dûlat pro vás reklamu.
Oni nám dûlají kampaÀ a budou po mnû chtít, abych ji
zaplatil... Musím Mirkovi Kalouskovi fiíct, Ïe jste nám pomoh,
aby mûl pocit, Ïe je povinovanej zareagovat.“
J. StodÛlka (KDU-âSL): „Zakazovat kurzové sázení a

podobné vûci povaÏuji za volovinu. Já s Cyrilem Svobodou
promluvím. Mám takov˘ pocit, Ïe tyhle vûci vidí z rychlíku a
moc o tom neví... Já jsem ze Zlínska, u nás má centrum Synot.
A fiada lidí od nás ode‰la do TOP 09 právû proto, Ïe jsme se
nedohodli na té spolupráci tfieba se Synotem.“

***
30. 9. 2009

Zaã ten zákon
Praha-právo/Jifií Franûk-Zatímco se mediální publikum
kochalo aférou s fale‰n˘m úplatkáfiem, kter˘ se „jako“ snaÏil
zmírnit navrhované zdanûní hazardu, ve Snûmovnû frãel
byznys jako obvykle. Pokus koupit si politika za milión skonãil
hezky, chytli se hned tfii pûkní kapfiíci: toplidovec Ladislav
·ustr a komunisté Jifií Dolej‰ a âenûk Milota.
Kdo tu samou vûc ovlivnil nejen „jako“, ale doopravdy, se

nikdy nedozvíme, navrhovatel Cyril Svoboda v‰ak tvrdí, Ïe
„lobbisté pracovali silnû celou noc“. Kdo s k˘m a za kolik, BÛh
suì, jisté je jen, Ïe k‰eftafii s hazardem uhráli ãtyfii miliardy, o
které mohl b˘t rozpoãtov˘ schodek niÏ‰í.
Rozhodnû tedy není z ãeho se radovat, odchodem tfií

víceménû náhodnû polapen˘ch obûtí se v ãeské politice
zmûní rozhodnû ménû, neÏ kupfiíkladu odchodem ‰íbrÛ ve
vedení neblaze proslulé právnické fakulty na Západoãeské
univerzitû v Plzni.
JenÏe tonoucí se stébla chytá a zbytky optimismu v mé

okoralé du‰i politického komentátora Ïiví malinká nadûje, Ïe
by snad mohl nastat ãas v˘mûny profláknut˘ch ‰íbrÛ za
mlad‰í a trochu ãist‰í du‰e.
Je ostatnû známo, Ïe i ve vedení partají je dost nespokojencÛ,

které ‰tve vlastnû to samé co normální lidi. Navenek velkolep˘
politick˘ box, ale kdyÏ se ve Snûmovnû peãe nûjaká úlitba
tûm, kdo platí nenávistné billboardy, pak padouch jako hrdina,
v‰ichni jedna rodina. I v nejvy‰‰í politice musí b˘t pfiece lidé,
ktefií je‰tû neztratili pud sebezáchovy, v tom ta zbytková
nadûje spoãívá. Ale taky v tom, Ïe do voleb zase zb˘vá nûco
ãasu.
¤eãi o defenestraci, které se uÏ del‰í dobu mezi lidem

vedou, v‰ak nikam nevedou. TotéÏ platí o vejcích pro Paroubka
a o ‰utérku na Topolánka. Podstata na‰í v˘roãní deziluze z
demokracie po ãesku spoãívá pfiece v tom, Ïe vlastnû nevíme,
kdo tady skuteãnû vládne. Jen asi správnû tu‰íme, Ïe jsou to
ti, kdo si za bak‰i‰ kupují zákony a s nimi i zákonodárce.
Mûli bychom se tedy ptát, zeptání pfiece nic nestojí, jak praví

lidová moudrost. Otázka zní: Kdo vás sponzoruje a co za to
Ïádá?

***

vychází agentura z pfiesného zisku kladn˘ch hlasÛ na jedno
desetinné místo. Tento detailní údaj STEM ale nezvefiejÀuje.
Zatímco obliba lídra TOP 09 se proti ãervnu nezmûnila,

Sobotka si pohor‰il o pût bodÛ.
Názory lidí mohly v dobû prÛzkumu ovlivnit napfiíklad debaty

o rozpoãtovém balíãku ministra financí Eduarda Janoty, kdy
soc. dem. ustoupila od nûkter˘ch sv˘ch poÏadavkÛ.
·etfiení také zaznamenalo rozhodnutí amerického prezidenta

Baracka Obamy nestavût v Polsku a âesku raketovou a
radarovou základnu. Schwarzenberg, jeden z hlavních
zastáncÛ radaru, to komentoval slovy, Ïe se nic nedûje.
Tfietí místo pfiipadlo zakladateli TOP 09 Miroslavu Kalouskovi

(43 procent), jehoÏ obliba se rovnûÏ nezmûnila.
Kalousek prosazoval pfiijmout JanotÛv balíãek bez

pozmûÀovacích návrhÛ.
Jen zãásti ‰etfiení zachytilo ostrou hádku ve Snûmovnû, pfii

níÏ Kalousek nazval soc. dem. poslance a hejtmana Davida
Ratha „debilem“ poté, co se ohradil proti Rathovû uráÏce.
·éf soc. dem. Jifií Paroubek si s 36 procenty o bod pohor‰il.

V dobû dotazování STEM se pfies Právo napfiíklad pohádal s
exprezidentem Václavem Havlem, o nûmÏ napsal, Ïe je
zastáncem Ïelezné opony, naãeÏ Havel kontroval, Ïe ‰éf
soc. dem. lÏe.
V˘raznûj‰í propad agentura zaznamenala u ‰éfa ODS Mirka

Topolánka (30 %). Ubyly mu ãtyfii procenta sympatizantÛ.
MoÏná doplatil na své rozhodnutí vzdát se mandátu ve
Snûmovnû a nejasné v˘roky o své politické budoucnosti.
Pohor‰il si také hlavní TopolánkÛv rival v ODS, praÏsk˘

primátor Pavel Bém, kter˘ s 41 procenty (-4 %) nicménû
nadále zÛstává na páté pfiíãce z 22 hodnocen˘ch politikÛ.
Propadl se také pfiedseda lidovcÛ Cyril Svoboda s 34 procenty

(-6 %).
V˘sledek koresponduje s nedávno zvefiejnûn˘mi prÛzkumy

preferencí, podle nichÏ by se KDU-âSL nemusela dostat do
Snûmovny. Zjevnû ji po‰kodil vznik TOP 09, do níÏ pfie‰la
ãást lidoveck˘ch politikÛ.
Pozice dal‰ích pfiedsedÛ parlamentních stran se proti ãervnu

v˘raznû nezmûnila.
PrÛzkum je‰tû nezaznamenal kauzu, v níÏ jiÏ b˘val˘

místopfiedseda KSâM Jifií Dolej‰ a exposlanec TOP 09
Ladislav ·ustr byli ochotni pfiijmout do stranické kasy od
fiktivního lobbisty milión korun za to, Ïe zafiídí zmûnu zákona
regulujícího hazard. PrÛzkum probûhl od 18. do 25. záfií mezi
1256 respondenty.
STEM do Ïebfiíãku zafiazuje pouze pfiedstavitele stran.

Nehodnotí tak nûkteré ústavní ãinitele. Podle nedávno
zvefiejnûného prÛzkumu konkurenãního CVVM byl v záfií
tfietím nejdÛvûryhodnûj‰ím politikem premiér Jan Fischer s
56 procenty (+3 %). Dotáhl se tak na vedoucí dvojici.
Nejoblíbenûj‰í je dlouhodobû prezident Václav Klaus. Tomu
vûfiilo 59 procent (-2 %). Druh˘ byl nadále ombudsman
Otakar Motejl s 58 procenty. I on si pohor‰il, a to o pût bodÛ.
Zajímav˘ byl v˘sledek u pfiedsedy Ústavního soudu Pavla

Rychetského, kter˘ byl na páté pfiíãce. Ten si polep‰il o ‰est
bodÛ na 41 procent. PrÛzkum probûhl od 31. srpna do 7. záfií.
Tedy v dobû, kdy ÚS pozastavil konání voleb a odstartovala
se tak otevfiená válka s politiky.
·est˘ byl ministr financí Eduard Janota (31 %), do prÛzkumu

zafiazen˘ poprvé. Pfiitom by mu fiada lidí mohla vyãítat, Ïe jim
„sahá na peníze“.

***

tak komick˘ a pfiitom ve skuteãnosti s ním není vÛbec legrace,”
prozrazuje sympatie ke zmínûnému obojÏivelnému zvífieti
Paroubek.

Své pfiíznivce navíc ubezpeãuje, Ïe kaÏdé tajemství je u nûj
v bezpeãí. “Hrob je proti mnû mluvka,” pí‰e.

Paroubek v knize vypráví o svém Ïivotû, plánech, rodinû a
samozfiejmû politice. Neopomnûl zmínit ani svého nejvût‰ího
politického rivala Mirka Topolánka. S ním by podle sv˘ch slov
neb˘t politické kariéry klidnû za‰el na pivo.

“V osobním Ïivotû mu opravdu pfieji v‰echno nejlep‰í… ale
v politice mu pochopitelnû nemohu pfiát nic dobrého. Vûfiím,
Ïe po poráÏce ODS ve volbách bude mít Topolánek - po
odchodu z vysoké ãeské politiky - dost ãasu na svÛj osobní
Ïivot,” rozhovofiil se o lídrovi ODS Paroubek.

Paroubek ve své knize nijak nepochybuje o tom, Ïe se
stane pfií‰tím ãesk˘m premiérem. “UÏ jsem jednou premiéra
dûlal. Vím jakou zátûÏí ten úfiad je. Nebudu zkrátka z ãasového
hlediska úplnû ideálním partnerem v rodinû s mal˘m dítûtem,”
odpovûdûl na otázku ohlednû skloubení práce a rodiny.

Kfiest probûhl témûfi pfiesnû rok poté, co se na kfitu minulé
Paroubkovy knihy stfiílelo. V restauraci Monarch tehdy
ParoubkÛv pfiítel Bohumír ëuriãko zastfielil Václava Koãku
mlad‰ího. Nynûj‰í kfiest se obe‰el bez tragického incidentu.

Navzdory ‰patné zku‰enosti z minula neãekala na pozvané
hosty Ïádná bezpeãnostní opatfiení. “Îádné bezpeãnostní
opatfiení není. Tehdy to bylo prostû ne‰tûstí, jako nûkde
spadne dÛm, nebo nûco takového,” komentoval to ‰éf âSSD.

Proto Paroubek nevidûl dÛvod zasahovat do v˘bûru hostÛ.
Nicménû nikdo z rodiny KoãkÛ letos na kfitu nebyl.

Mezi hosty byli hlavnû umûlci. Z politikÛ se na akci dostavili
souãasní a minulí pfiedstavitelé sociální demokracie. Po dlouhé
dobû se na vefiejnosti ukázala exministrynû ‰kolství Petra
Buzková. Pro podpis si pfii‰el také dal‰í b˘val˘ ministr Ivan
David.

Paroubka na akci doprovodila jeho Ïena Petra, která se ale
zdrÏela je krátce.

***

6. 10. 2009
Schwarzenberg se dotáhl

do ãela popularity
Praha-lidovky-Lídr TOP 09 a b˘val˘ ministr zahraniãí Karel
Schwarzenberg byl v záfií nejoblíbenûj‰ím politikem.
Ve vãera zvefiejnûném prÛzkumu agentury STEM poprvé
dostihl prvního místopfiedsedu soc. dem. Bohuslava Sobotku.
Oba politiky kladnû hodnotí 51 procent dotázan˘ch. STEM
uvádí na prvním místû Schwarzenberga. Pfii urãování pofiadí

7.10.2009
Policie znovu poÏádala

Milo‰ Zeman je násoska, pí‰e v nové
knize pfiedseda âSSD

Praha-lidovky/Josef Kolina, Pavla Kubálková-Milo‰ Zeman
je násoska, pí‰e ve své nové knize pfiedseda âSSD Jifií
Paroubek. I kdyÏ nûkdej‰ího ‰éfa strany nejmenuje, je zfiejmé,
Ïe následující charakteristika patfií právû jemu: “...pfiidal se
dal‰í násoska, kter˘ pfied pár lety pfie‰el z uÏívání becherovky
na slivovici.”

Podle Paroubka nyní uÏ Zeman jen papou‰kuje názory
ostatních. “Zmínûn˘ dobr˘ muÏ b˘val dfiíve alespoÀ trochu
zábavn˘ a neopakoval se tolik. Na vlastní bonmoty mu zfiejmû
nezb˘vá invence,” pí‰e Paroubek.

Zbrusu novou knihu s titulem Jak˘ opravdu je? pokfitil ‰éf
âSSD v  divadla Hybernia. Mezi kmotry patfiili hereãka
Katefiina BroÏová, zpûvák Petr Muk, baviã Jifií Krampol ãi
hudebník Michal David.

Kniha je souborem rozhovorÛ. K jejímu napsání Paroubka
pr˘ donutila média, která o nûm referují jen v negativním
svûtle. “Kdybych si mûl brát váÏnû v‰echno, co si o sobû v
denním tisku pfieãtu, tak bych si pfied sebou musel odplivnout.
Chtûl jsem, aby si o mnû lidé pfieãetli jak˘ opravdu jsem,”
vysvûtlil Paroubek. I proto se obrátil na tfii autory, které
povaÏuje za nejlep‰í ve svém oboru.

Padesát otázek tak Paroubkovi poloÏil Arno‰t Lustig, Jan
Kraus a Jifií Krampol. Kfitu se ale zúãastnil jen poslednû
jmenovan˘. “Nejaktivnûj‰í byl pan Lustig, kter˘ poslal asi o
‰edesát otázek navíc,” fiekl Paroubek.

Paroubek odpovídá i na odlehãenûj‰í otázky. Napfiíklad na
to, jak˘m zvífietem by chtûl b˘t. “Líbí se mi i takov˘ hroch. Je

8. 10. 2009

PlzeÀská právnická fakulta tajnû
rozdala dal‰í tfii tituly

PRAHA - Lidovky- Je to aÏ k nevífie. Zatímco akreditaãní
komise hlasitû kritizuje, jak se rozdávaly tituly na plzeÀské
právnické fakultû, kritizovaní je v tichosti rozdávají dál.
Toto pondûlí se se‰la tfiíãlenná komise, sloÏená z b˘valého

prodûkana fakulty Milana Kindla a jeho blízk˘ch
spolupracovníkÛ Daniela Teleckého a Ondfieje Davida.
Hodnotila tfii rigorózní práce, které jsou podmínkou pro titul
JUDr.
Pfiípad plzeÀsk˘ch práv pfiitom odstartoval právû Kindl. LN

zjistily, Ïe se podílel na plagiátorství. Následnû pak v‰ichni
jeho aktéfii - dûkan Jaroslav Zachariá‰, prodûkan Ivan
TomaÏiã i prodûkan Kindl odstoupili ze sv˘ch funkcí.
Exministr spravedlnosti Jifií Pospí‰il, kter˘ je vedením práv

povûfien, se o tfiech nov˘ch doktorech práv dozvûdûl jen
náhodou. Nadzvedlo ho to z kfiesla.
“Nechal jsem si zjistit, kdy mají b˘t obhajovány dal‰í

rigorózní a dizertaãní práce. Pfiitom se ukázalo, Ïe na
katedfie obãanského práva do‰lo k tomuto,” fiíká Pospí‰il.
Neváhal a aÏ do odvolání obhajoby jak˘chkoliv rigorózních

prací zastavil. Kvalitu v pondûlí obhájen˘ch tfií prací si
nechá provûfiit. “Poprosím profesora Eliá‰e, aby si ty tfii
práce pfieãetl a fiekl, zda jsou v pofiádku,” slibuje Pospí‰il.

***

âiernej práce pribúda
BRATISLAVA-sme/Ján Krempask˘-Predavaãka alebo
ãa‰ník, ktorí síce majú pracovnú zmluvu, ale zamestnávateº
za nich neplatí odvody - to je u nás typick˘ príklad nelegálne
zamestnaného ãloveka. Vypl˘va to z chystanej správy o
nelegálnej práci za prv˘ polrok 2009.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roku stúpol  poãet
nelegálne pracujúcich, a zmenilo sa aj poradie odvetví, ktoré
majú s ãiernou prácou najväã‰í problém. Stavebníctvo na
prvom mieste vystriedali veºko  a maloobchod, re‰taurácie a
hotely.

Premiér Robert Fico si za jednu z priorít stanovil „urobiÈ
poriadok“ s ãiernou prácou. Poãet kontrol z Národného
in‰pektorátu práce sa oproti prvému polroku 2008 zv˘‰il
dvaapolnásobne a in‰pektori odhalili o vy‰e 15 percent viac
nelegálne zamestnan˘ch. „Tejto oblasti sa venuje veºká
pozornosÈ pre hospodársku krízu, keìÏe sa predpokladá vo
zv˘‰enej miere zneuÏívanie zamestnancov,“ povedala jeho
hovorkyÀa Slavena Vorobelová.

„Zamestnávatelia si môÏu vyberaÈ. A nezamestnaní prijmú
akékoºvek podmienky,“ hovorí Alexander Jakubiãka z úradu
práce v PovaÏskej Bystrici. Pritom si podºa neho neuvedomujú,
Ïe ãiernou prácou prichádzajú o dôchodok ãi podporu v
nezamestnanosti.

Marián StrmeÀ z In‰pektorátu práce v Banskej Bystrici
povedal, Ïe pracujúci pred kontrolami neraz utekajú a
zamestnávatelia sa odvolávajú na známosti.

***
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Evropská liga
Slavia Praha-LOSC Lille 1:5 (1:0)

Praha-tv-abe-Druh˘ zápas ve skupinû dopadl
pro Slavii je‰tû hÛfie neÏ první, pfiestoÏe
ãervenobílí v prvním poloãase hráli dobfie a
vedli 1:0, kdyÏ vedoucí branku vstfielil jiÏ v 6.
minutû po úniku ·enkefiíka a faulu brankáfie
Butella Belaid z penalty. Osudná se stala 47.
minuta, kdy Marek Such˘ si dal vlastní gól,
pfiesto domácí stále útoãili. Kolaps pfii‰el v 71.
minutû, kdyÏ stfiídající Frau dal druhou branku
FrancouzÛ a tfii góly v závûru utkání bylo
krutou lekcí pro se‰ívané a pravdûpodobnû i
pfiedãasné vyfiazení z Ligy mistrÛ. Branky: 6.
Belaid z pen. - 85. a 90.+1 Gervinho, 47.
Such˘ vlastní, 71. Frau, 88. Souquet. Rozhodãí
Schörgenhofer (Rak.), Ïluté karty: Vole‰ák -
Butelle, Dumont, 9158 divákÛ.

***

FC KodaÀ-Sparta 1:0 (1:0)
KodaÀ-právo/Malina-Dûs a bída, do jaké
mizérie zabfiedli fotbalisté Sparty. Ve druhém
vystoupení ve skupinû K Evropské ligy totiÏ
na pfiede‰lé v˘kony na mezinárodní scénû
nenavázali, byÈ KodaÀ slab˘m v˘konem body
soupefii pfiímo vnucovala. Právû z kfiídelních
prostorÛ se domácí díky Grönkjearovi a
Pospûchovi dostávali stále ãastûji do ‰ancí.
První hlaviãka Santina v tutové pozici ‰la
je‰tû nad branku, ale kdyÏ HubníkÛv nákop
vrátil Hutchinson hlavou hned do
nezformované obrany PraÏanÛ, bylo zle.
N’Doye si totiÏ míã na hranici velkého vápna
pfiiÈukl a po zemi propálil BlaÏka. Branka: 25.
N’Doye. Rozhodãí Kaasik (Estonsko), Ïluté
karty: Ku‰nír (Sparta), 15 043 divákÛ.

***

Skupina B
1. Lille 2 1 1 0 6:2 4
2. Valencie 2 1 1 0 4:3 4
3. Janov 2 1 0 1 4:3 3
4. Slavia 2 0 0 2 1:7 0

Skupina K
1. Eindhoven 2 1 1 0 3:2 4
2. KluÏ 2 1 0 1 2:1 3
3. KodaÀ 2 1 0 1 1:2 3
4. Sparta 2 0 1 1 2:3 1

Milan Michálek zaplatil za vítûzství nûkolika zuby
Toronto Ottawa 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

O vítûzství ottawsk˘ch rozhodlo 37 vtefiin v druhé tfietinû. Nejprve Donovan v 27.
minutû dotlaãil puk za záda torontského brankáfie Jonase Gustavssona, kter˘ mûl
premiérové vystoupení v NHL. O této brance rozhodli aÏ po bedlivém zkoumání
video-rozhodãí. Jakmile se v‰ak znovu zahájila hra ujelo levé kfiídlo ottawsk˘ch
Milan Michálek a jeho sólo zabrzdila hokejka do obliãeje torontského Luka Schenna.
Milan Michálek tak pfii‰el o nûkolik zubÛ, ale rozhodãí okamÏitû ukázali na znaãku
trestného stfiílení. JelikoÏ musel ãesk˘ útoãník na o‰etfiovnu, postavil se k puku
ottawsk˘ kapitán Daniel Alfredsson a bezpeãnû penaltu proti svému krajanovi v
brance promûnil. Teprve v závûreãné tfietinû se Toronto vzchopilo k náporu a
Tomá‰ Kaberle z levé strany obrany nahrál pfiesnû na pravou stranu Matt Stajanovi,
kter˘ jeho pfiesnou pfiihrávku v pokleku promûnil. Závûreãn˘ nápor  Maple Leafs i
pfiesilovka bez brankáfie pak vyznûly naprázdno.

Po utkání byl Milan Michálek s vítûzstvím nadmíru spokojen˘, protoÏe to bylo jeho
první vítûzství v dresu SenátorÛ. V prvním utkání totiÏ Senátofii prohráli v New Yorku.
Je rád, Ïe je v muÏstvu obránce Filip Kuba, kter˘ sice v Torontu nehrál, protoÏe byl
v San Jose, kde pfied tím pÛsobil, ãtyfii roky, sám. V utkání nastupoval v první útoãné
fiadû, takÏe mûl dost ãasu na ledû (17:29). Zranûní v druhé tfietinû ho vyfiadilo pouze
na nûkolik stfiídání. Torontsk˘ obránce Tomá‰ Kaberle byl na ledû témûfi 26 minut,
asistoval pfii jediné brance Toronta, která padla pfii pfiesilovce, kdyÏ na trestné lavici
sedûl ottawsk˘ Picard.

Eden poprvé v lize padl,
dobyl ho Wilfried

Pro Slavii to nebylo dobr˘ch deset dnÛ. V 9.
kole hrála nerozhodnû na hfii‰ti Bohemians
1905 1:1, kdyÏ Bohemka byla lep‰ím
muÏstvem. Následoval debakl s francouzsk˘m
Lille a v pondûlní dohrávce prohrála se
Spartou. Kuriozitou tohoto kola byla i
bezbranková remíza dvou Bohemek.
Bohemians Praha (StfiíÏkov) s Bohemians
1905. Domácí pfii tom nasadili neuvûfiitelnû
vysoké vstupné 300 Kã pro hostující fanou‰ky
a Bohemians 1905 hráli v Ïlut˘ch dresech. V
ãele ligy zÛstal Jablonec, kter˘ vede o bod
pfied Teplicemi. SparÈan Wilfried rozhodl 270.
derby praÏsk˘ch S a zároveÀ pfiipravil Slavii
první ligovou poráÏku v novém Edenu.
Slavia byla v derby od zaãátku aktivnûj‰í, ale
dlouhé minuty krouÏila v uctivé vzdálenosti
od sparÈanské ‰estnáctky. Pfii prvním
odváÏnûj‰ím prÛniku ¤epka doslova zezadu
zboural M. âerného, ale k nelibosti domácích
pí‰Èalka sudího Jecha mlãela. Jeho spoluhráãi
nedokázali vpfiedu udrÏet míã, natoÏ zaloÏit
útoãnou akci.
SparÈanÛm se zase nelíbilo, kdyÏ Vomáãka
poslal na trávník Wilfrieda. Sparta se zaãala

osmûlovat, ale KaloudÛv trestn˘ kop vyrazil
Vaniak. Po dal‰ím Kaloudovû trestném kopu
sice vytáhl hlaviãku Ragueda, tísnûného
Ku‰nírem, ale Wilfried pohotovû vrátil míã do
sítû. Na hfii‰ti se zaãalo je‰tû víc jiskfiit, Slavia
pfiidala, ale v˘sledkem byly jen dva
·enkefiíkovy neúspû‰né pokusy. Zv˘‰it vedení
Sparty mohl Kovba, ale jen potvrdil svoji
nemohoucnost, kdyÏ zblízka hlaviãkoval vedle
branky.
Po zmûnû stran si Slavia vytvofiila v˘raznou
územní pfievahu, ale na dostfiel k BlaÏkovi se
nedostala. Hra byla kouskovaná ãast˘m
o‰etfiováním a zápas ztratil tempo. ·Èávu
dostal poté, co Belaid z trestného kopu trefil
bfievno a pfied ·enkefiíkem uklidil míã Ku‰nír.
Levá strana hostí neexistovala, protoÏe
Kalouda neudûlal rychl˘ krok. Po pfiíchodu
·micra Slavia sevfiela soupefie, ale nestiskla.
Mohl to b˘t Kadlec, kdo pojistí vedení Sparty,
ale po brejku trefil jen boãní síÈ. Slávisté se
právem zlobili, kdyÏ sudí neodpískal penaltu
za Vackovo strãení do ·micra. Slavia z
drtivého závûru uÏ nic nevytûÏila, naopak
tutovky zahodili Hu‰ek a Prudnikov. Sudí v
88. min. vykázal z laviãky kouãe hostí
Chovance za vhození plastové láhve.
V˘sledky: 9. kolo: Slovan Liberec-Slovácko
2:0, Baník Ostrava-Teplice 2:2, Bohemians
1905-Slavia 1:1, Pfiíbram-âeské Budûjovice
3:1, Kladno-Bohemians Praha 3:2, Sparta-
Viktoria PlzeÀ 0:0, Mladá Boleslav-Brno 0:0,
Sigma Olomouc-Jablonec 0:1.

10. kolo: Bohemians Praha-Bohemians 1905
0:0, âeské Budûjovice-Kladno 0:0, Slavia-
Sparta 0:1, Teplice-Slovan Liberec 2:0,
Slovácko-Baník Ostrava 0:2. Jablonec-Mladá
Boleslav 1:0, Viktoria PlzeÀ-Sigma Olomouc
1:0, Brno-Pfiíbram 2:1.

***

Tabulka
1. Jablonec 10 7 2 1 13:8 23
2. Teplice 10 6 4 0 19:8 22
3. Sparta 10 4 6 0 9:3 18
4. Ostrava 10 5 3 2 13:10 18
5. PlzeÀ 10 5 2 3 12:10 17
6. Slavia 10 4 4 2 14:9 16
7. Brno 10 4 4 2 10:7 16
8. Pfiíbram 10 4 2 4 11:10 14
9. Ml. Boleslav 10 3 3 4 13:10 12
10. Bohem. 190510 2 5 3 5:5 11
11. Liberec 10 3 2 5 13:15 11
12. Kladno 10 3 2 5 9:14 11
13. Olomouc 10 1 4 5 8:12 7
14. Slovácko 10 2 1 7 8:16 7
15. Boh. Praha 10 2 1 7 7:17 7
16. Budûjovice 10 1 3 6 5:15 6

Slovenská CorgoÀ liga
11. kolo: FC Nitra-Slovan Bratislava 0:1,
Banská Bystrica-M·K Îilina 1:0, MFK
Dubnica-MFK Ko‰ice 1:0, Tatran Pre‰ov-MFK
RuÏomberok 1:0, MFK PetrÏalka-FK Senica
1:2, Dunajská Streda-Spartak Trnava 2:1.
12. kolo: FK Senica-Slovan Bratislava 0:2,
Banská Bystrica-Spartak Trnava 1:0, FC Nitra-
M·K Îilina 0:1, Tatran Pre‰ov-MFK PetrÏalka
2:0, MFK Dubnica-MFK RuÏomberok 1:2,
Dunajská Streda-MFK Ko‰ice 1:1 (0:1).

***

Tabuºka
1. Slovan 11 8 2 1 21:7 26
2. Îilina 12 8 1 3 14:6 25
3.  Bystrica 12 6 4 2 14:9 22
4. Nitra 12 6 3 3 11:6 21
5. Senica 12 5 2 5 11:18 17
6. Trnava 12 5 1 6 16:15 16
7.  Pre‰ov 12 5 1 6 11:11 16
8. Dun. Streda 11 4 2 5 11:12 14
9. RuÏomberok 12 3 3 6 11:16 12
10.  PetrÏalka 12 3 3 6 7:13 12
11. Dubnica 12 2 4 6 9:14 10
12. Ko‰ice 12 2 2 8 10:19 8

âeská hokejová O2 extraliga
8. kolo: Tfiinec-Liberec 6:3, Kladno-Pardubice
6:0, Budûjovice-Vítkovice 4:3, Litvínov-
Boleslav 1:2 pp., PlzeÀ-Zlín 3:4 sn., Sparta-
Karlovy Vary 4:3 pp., Slavia-Brno 6:4.
9. kolo: Vítkovice-Slavia 3:2, Pardubice-Brno
6:3, Zlín-ladno 2:1, Liberec-PlzeÀ 2:4, Sparta-
Tfiinec 2:5, Karlovy Vary-Litvínov 2:3, Boleslav-
Budûjovice 2:1 sn.
10. kolo: Kladno-Liberec 5:3, Budûjovice-
Karlovy Vary 4:3, Vítkovice-Boleslav 3:0,
PlzeÀ-Tfiinec 3:4 sn., Litvínov-Sparta 6:5 sn.,
Brno-Zlín 1:4, Slavia-Pardubice 2:5.
11. kolo: Pardubice-Vítkovice 3:2, Liberec-
Slavia 2:5, Zlín-Budûjovice 5:2, Tfiinec-Litvínov
6:2, Boleslav-Brno 6:1, Sparta Kladno 8:1,
Karlovy Vary PlzeÀ 7:0.
12. kolo: Brno-Liberec 7:2, Slavia-Zlín 4:1,
Kladno-Tfiinec 1:2, PlzeÀ-Litvínov 4:5,
Pardubice-Boleslav 4:2, Budûjovice-Sparta
2:3 sn., Vítkovice-Karlovy Vary odloÏeno na
13.10.2009.
13. kolo: Zlín-Vítkovice 3:2 sn., Tfiinec-
Pardubice 1:5, PlzeÀ-Sparta 3:2, Karlovy Vary-
Brno 2:3 sn., Litvínov-Kladno 1:6, Slavia-
Boleslav 6:1, Liberec-Budûjovice 3:0.

Slovenská extraliga
6. kolo: Ban. Bystrica-Nitra 2:1, Spi‰. Nová
Ves-Îilina 6:3, HK Orange 20-Ko‰ice 3:6,
Poprad-Martin 2:5, Lipt. Mikulá‰-Skalica 3:4
pp., Zvolen-Slovan 0:5
7. kolo: Slovan-Skalica 4:2, Martin-Lipt.
Mikulá‰ 8:3, Ko‰ice-Poprad 3:2, Îilina-HK
Orange 20 9:1, Nitra-Spi‰. Nová Ves 4:2,
Trenãín-Ban. Bystrica 2:3 sn.
8. kolo: Poprad-Îilina 4:5 sn., Spi‰. Nová
Ves-Trenãín 4:2, HK Orange 20-Nitra 2:4,
Lipt. Mikulá‰-Ko‰ice 4:2, Slovan-Martin 4:0,
Zvolen-Skalica 1:2.
9. kolo: Martin-Zvolen 2:1 pp., Ko‰ice-Slovan
2:3, Îilina-Lipt. Mikulá‰ 2:1 sn., Nitra-Poprad
2:1 sn., Trenãín-HK Orange 20 6:3, Ban.
Bystrica-Spi‰. Nová Ves 3:2
10. kolo: HK Orange 20-Ban. Bystrica 1:7,
Poprad-Trenãín 4:3, Lipt. Mikulá‰-Nitra 3:4
sn., Slovan-Îilina 4:2, Zvolen-Ko‰ice 2:3 sn.,
Skalica-Martin 5:3.

Pofiadí: 1. Vítkovice 12/26, 2. Zlín 13/25, 3.
Pardubice 12/24, 4. Slavia 13/24, 5. Tfiinec 13/24,
6. PlzeÀ 13/21, 7. Sparta 13/20, 8. Budûjovice 12/
20, 9. Mladá Boleslav 13/19, 10. Kladno 13/17,
11. Liberec 13/16, 12. Karlovy Vary 12/13, 13.
Litvínov 13/12, 14. Brno 13/6.

Tabulka: 1. Slovan 9/24, 2. Skalica 9/20, 3. Ban.
Bystrica 9/19, 4. Martin 10/18, 5. Nitra 9/16, 6. Sp.
N. Ves 9/14, 7. Ko‰ice 10/14,  8. Poprad 9/14, 9.
Îilina 9/12, 10. Trenãín 9/10, 11. Zvolen 9/10,
12. L. Mikulá‰ 9/9, 13. HK Orange 20 10/0.

Milan Michálek


