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Pohádka velkomississaugská

Poprvé jsem se s Nerudov˘mi Malostransk˘mi
povídkami v divadle setkal poãátkem ‰edesát˘ch let v
Divadle Na zábradlí. Pantomima Devût kloboukÛ na
Prahu mne ani tolik nelákala jako Ljuba Hermannová,
která mezi jednotliv˘mi etudami zpívala. Vlastnû jsem
tehdy o pantomimû nic nevûdûl a nevûdûl jsem ani nic
o mimovi Ladislavu Fialkovi (1931-1991), a najednou
bylo pfiede mnou devût pfiíbûhÛ prokládan˘ch ‰ansony.
Fialka se nebál ‰áhnout k biblick˘m tématÛm, coÏ bylo

tehdy dost neobvyklé. Pfiíbûh Kaina a Ábela byl hned v
úvodu. Dal‰í pfiíbûh, kter˘ mnû utkvûl v pamûti a vûzí
tam i po padesáti letech, byla Nerudova povídka Pfiivedla
Ïebráka na mizinu o panu Vojtí‰kovi a Babû Miliónové.
Tento pfiíbûh mne zaujal snad z Malostransk˘ch povídek
nejvíce. Pfiiznám se, Ïe povinná ‰kolní ãetba mne jinak
nechávala chladn˘m a T˘den v tichém domû byl pro
mne zdlouhav˘ a tûÏko jsem se pfies nûj dostal k
povídce druhé o panu Ry‰ánkovi a panu Schleglovi.
Pfiesto mi nûkteré postavy zÛstaly v hlavû jako pan
Rybáfi nebo ne‰Èastn˘ pan Vorel. Nic naplat, v té tobû
byl m˘m oblíben˘m spisovatelem NerudÛv vrstevník
Jules Verne, ale pfiiznám se, Ïe i jeho jedinou knihu z
Kanady Bezejmenná rodina jsem také nedoãetl. MoÏná
proto, Ïe Verne fandil, na rozdíl od jiného spisovatele
19. století, Jamese Fenimora Coopera, FrancouzÛm a
HurónÛm, zatímco Cooper AngliãanÛm a DelawarÛm.
Obãas se mi Nerudovy postaviãky vybavily a obãas

jsem se k nim vrátil, ale byly uloÏené nûkde stranou.
Pfied ãasem jsem dostal od Martina Machovce dvû

DVD z undergroundu. Na jednom z nich Egon Bondy
popisuje postavy z Malé Strany, kde básník a filosof
pob˘val v druhé polovinû dvacátého století. Pfiíbûhy
stejnû zajímavé, nûkdy i stejnû tragické. Vypráví o
mladé dívce Mirce Kochové, která spáchala sebevraÏdu,
podobnû jako pan Vorel. Osamocení a zároveÀ jakási
melancholie Malé Strany jsou v‰ak dnes nenávratnû
pryã.
Andrej Tarkovskij fiíká ve filmu Solaris: „Milujeme to,

co mÛÏeme ztratit!“ A my jsme skuteãnû nûco na Malé
Stranû ztratili. U Mikulá‰e se jiÏ nekonají bohosluÏby.
Krámky na Malé Stranû nahradily obchody se suven˘ry.
HospÛdky jsou plné turistÛ. Nûco zmizelo.
A pfii tom ne tak úplnû. Nûkdo jako kdyby sesbíral

mozaiku malostransk˘ch pfiíbûhÛ a pokusil se z kamínkÛ
udûlat nov˘ obraz. Smutné Nerudovy postavy v
provedení Nového divadla jako kdyby dostaly ha‰kovsk˘
humor. Pûnovka pana Vorla se najednou objeví v
ústech pana Bavora (Sasa Trentchev), z celkem
nezáÏivného T˘dne v tichém domû se stal pfiíbûh, kter˘
zastfie‰uje ostatní drobné pfiíbûhy. Pan Vojtí‰ek je
nakonec rehabilitován a neumfie jako u Nerudy. Nevím
v‰ak, jestli je Baba Milionová pro nûj nûjaké terno, ale
rozhodnû v podání Adriany Lisové je to spí‰ komická
postava, na rozdíl od ãarodûjnice v pfiedstavení v

Divadle Na zábradlí v roce 1960.
Jedin˘ tak trochu smutn˘ pfiíbûh je Hastrman o panu

Rybáfiovi (Josef âermák), kter˘ si myslí, Ïe má
drahokamy a zatím má obyãejné kamínky. Pfiedlohou
Nerudovi pro tento pfiíbûh byl francouzsk˘ emigrant a
paleontolog Joachim Barrande, po nûmÏ se jmenuje
praÏsk˘ Barrandov. Barrande strávil vût‰inu Ïivota v
Praze a Nerudova matka byla jeho hospodyní. Není
známo, odkud se nauãila francouzsky, ale mezi ní a
Barrandem se vytvofiil velice blízk˘ vztah a dokonce se
objevily teorie, Ïe Barrande je NerudÛv otec. Sbírka
Joachima Barranda, kterou odkázal Praze je dnes v
Národním muzeu je jedním z nejvût‰ích pokladÛ, které
Národní muzeum má a není bez zajímavosti, Ïe mnohé
trilobity francouzsk˘ paleontolog pojmenoval ãesky.
Jan Neruda nebyl abstinent; miloval hospody a není

divu, Ïe po skonãení pfiedstavení mûl nejeden náv‰tûvník
chuÈ na pivo a zajít do útulné hospÛdku, obzvlá‰tû kdyÏ
na pláních v Mississauze foukal ledov˘ vítr. To, co se
odehrálo pfied pár minutami v útulném divadélku uvnitfi
knihovny, vypadalo ve vzpomínkách jako pohádka -
Velká pohádka z Mississaugy, z Velké Mississaugy.
Janû Fabiánové a hercÛm Nového divadla za tuhle

pohádku dûkujeme!
(Dojmy Josefa âermáka naleznete na stranû 5)

Ale‰ Bfiezina
***

Z představení Nového divadla: nahoře zleva: Gabi Kupčíková, Karel Tamchyna, Radka Tamchynová, Martin Bonhard, Adriena Lisová, Jiří Jančárek st.;

Dole Jana Fryntová s dětmi  a Josef Čermák, uprostřed s kyticí Jana Fabiánová a vpravo sborový tanec. Foto: Maria Gabánková
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Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00.

Tel.: 416-439-0792

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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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, 169 a 520)
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

Toronto

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, 169 a 520)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Kalendáfi
www.kalendar.zpravy.ca

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.

14.-27. 11.
Festival evropského filmu

The Royal Cinema
608 College St. - Torongo

***
17.11. (so) 20:00

Lenka Nováková na
Masaryktownu

Music in November
Restaurace Praha

***
18. 11. (ne) 11:30-15:00

Vánoãní trhy Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave.
***

24. 11. (so) 10:00
Bazár 2012

Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto

***
24. 11. (so) 19:00

Mikulá‰ská zábava Sokola
Toronto

Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
1., 8., 15., 22. 12 (so)

Vianoãné trhy
Golden Phesant

733 Lakeshore E.
Mississauga, On

Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503

***
8.12 (so) 18:00

Rockové vianoce
Event Direct

505 Queensway E., Unit # 2
Mississauga

***
15.12. (so) 18:00

Zabíjaãka v Golden Phesant
733 Lakeshore E.
Mississauga, On

Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503

2013
27. 1. (ne) 17:00

Iain Scott a Jifií Bûlohlávek
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
24. 2. (ne) 17:00

Anna Betka - piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
7. 4. (ne) 17:00

Tereza Pfiívratská - housle
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
21. 4. (ne) 17:00

Radim Zenkl
- mandolína, banjo a flétna

Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***

We acknowledge the financial support

of the Government  of Canada through Canada Periodical Fund

 of the Department of the Canadian Heritage.

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù

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

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.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 10:45.

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836.  BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.  NejbliÏ‰í bohosluÏby:  9.12. ve 13
hod., 24. 12  (16:30  hod.), 6.1., 10.2., 17. a
29. 3. v 13 hod.

âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Informace o bohosluÏbách: 289/242-0635

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

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:
24. listopadu a 22. prosince v 11 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 24. listopadu a 22.
prosince v 17 hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
25. listopadu a 23. prosince v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd.

Slovak House - Slovak Infocentre
8 Clarence Square, Toronto

Otvoreno:  Streda 15:00-17:00
Tel.: 416/689-9889

E-mail: info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org

Nová sokolská sezóna:
Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu

od 16:30 do 18 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, , North York;

Cviãení pro dospûlé je kaÏdou stfiedu
od 20 do 21:30 hodin.

v G.Harvey C.I.,, 1700 Keele St.,
Informace: Hana Jurasek: 905/838-5269
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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.

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:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

âesk˘ generální konzulát
Czech General Consulate

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

Financial

1 CDN $ 19,37 Kã
1 EURO 25,04 Kã
1 US $ 19,40 Kã
âNB - 30. 10. 2012

Kursovní lístek
100 Kã 5,18  CDN $
1 CDN $ 19,31 Kã
1 EUR 1,30 CDN $
1 CND $ 0,77 EURO
1 US $ 1,00 CDN $
1 CND $ 1,00 US $

Universal Currency Converter - 30. 10. 2012

Toto ãíslo bylo dáno do tiskárny

7. 11. 2012 v 5:00

Pfií‰tí ãíslo vyjde:
22. 11. 2012

Uzávûrka: 15. 11. 2012

Poselství k 17. listopadu
Den boje za svobodu a demokracii si pfiipomínáme kaÏdého 17. listopadu od
roku 1989. Toho dne brutálnû zasáhla komunistická Vefiejná bezpeãnost na
Národní tfiídû v Praze proti nûkolika tisícÛm studentÛ, ktefií pokojnû
demonstrovali touhu âechÛ po svobodû a demokracii.  Mnoho lidí si 17.
listopadu uvûdomilo, Ïe komunistick˘ reÏim pfiekroãil ve‰keré meze a heslo
“Bijou na‰e dûti!” se stalo v˘zvou k masivnímu odporu proti nelegitimní rudé
diktatufie a události dostaly rychl˘ spád.  Ke studentÛm se pfiidali disidenti z
hnutí Charta 77, Demokratická iniciativa, mnozí herci a postupnû v‰echny
vrstvy spoleãnosti, vãetnû dûlníkÛ a zemûdûlcÛ. V âechách a na Moravû
rychle vznikala Obãanská fóra a na Slovensku hnutí Vefiejnost proti násilí.
Tato masová hnutí si vynutila pfievzetí moci na v‰ech úrovních v komunisty
ovládaném státû.  Zanedlouho byl leader Obãanského fóra Václav Havel
zvolen presidentem a v ãervnu 1990 se konaly první svobodné volby do
federálního i národních parlamentÛ. Nastala zmûna spoleãenského systému,
zmûna k realizaci svobody a demokracie.  Od té doby uplynulo dlouh˘ch 23
let, ale dlouhá cesta je je‰tû pfied námi...

Vladimír Ruml,
generální konzul âeské republiky v Kanadû

***

Katolické bohosluÏby
na západû Kanady

Calgary
Pondûlí 12. listopadu

Kontakt: D. Drapal (403) 258-2195
Vancouver

Úter˘ 13. listopadu
Kontakt: M. Kosmanova (604) 988-4371

Winnipeg
Stfieda 14. listopadu

Kontakt: V.Kun (204) 878-4170
***

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.satellite416.com
www.spravy.ca

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

www.17.zpravy.ca
www.17.spravy.ca

***
Kalendáfi

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***
Nové divadlo

O jednotliv˘ch pfiedstaveních
Nového divadla v Torontu
www.divadlo.zpravy.ca

Bazár 2012
Poz˘vame v‰etk˘ch vás milí krajania na tradiãn˘, predvianoãn˘

bazár
v hale Evanjelického a. v. slovenského cirkevného zboru sv. Pavla

na 1424 DAVENPORT Rd.,
(po kriÏovatke s DUFFERIN St. smerom na západ).

Bude sa konaÈ v sobotu ráno 24.novembra 2012 od 10 hodiny.
Ponúkame vám v˘robky mäsiarskej kuchyne: klobásy, pálivé i

nepálivé, jaternice, slaninu údenú a paprikovú.
Rezance a mnohé cukrárske v˘robky, koláãe a zákusky, vianoãné

oblátky.
Poãas bazáru budete môcÈ ochutnaÈ jedlá zakáºaãkovej kuchyne.

Pripravená bude hodnotná tombola.
Prosíme vás, väã‰í nákup si objednajte uÏ teraz.

Tel.: 416/658-9793
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Populární restaurace s ãeskou a evropskou kuchyní
je po rekonstrukci

znovu v provozu:
sedm dní v t˘dnu od 10 hodin ráno!

V úter˘ a ve stfiedu je otevfieno do 22 hodiny.
Od ãtvrtka do soboty mÛÏete zÛstat aÏ do 23 hodin.

Kromû jídla si mÛÏete objednat i plzeÀské pivo!

Na prodej: Rodinny dÛm v Únho‰ti u Prahy
Jendoposchoìov˘ 5+1 rodinn˘ dÛm v

pfiíjemné lokalitû a blízké vzdálenosti od
centra obce a v‰ech sluÏeb. Vzdálenost
od Prahy 17 km. V pfiízemí se nacházi

dva pokoje, kuchyÀ, koupelna, pfiedsíÀ a
veranda. V prvním patfie jsou dva veliké

pokoje, koupelna a ‰atna. (Zastavená
plocha 192m2). DÛm je ãásteãne

podsklepen. Zahrada je je vysázena
ovocn˘mi a jehliãnat˘mi stromy. Vjezd

a garaÏ jsou na pozemku (Rozloha
zahrady 310 m2). Vefiejná doprava do

Prahy - 10x dennû. Mûsíãní poplatky (elektfiina, plyn, voda, TV & radio) cca $200.
DÛm je z ãásti renovovan˘: okna, podlahy, plot.

Cena nemovitosti $220 000.
Více informací a fotky na marek.stutz@gmail.com

Barack Obama byl opût zvolen
americk˘m prezidentem

Je dobojováno. Aãkoliv mnozí politiãtí komentátofii a odborníci tvrdili, Ïe noc ze 6.
na 7. listopad nebude krátká, bylo rozhodnuto jiÏ pfied pÛlnocí. Barack Obama
zvítûzil pomûrnû velk˘m rozdílem nad vyzyvatelem Mittem Romneym (v tuto chvíli,
okolo tfietí hodiny ráno je stav 303:206). Tento v˘sledek se je‰tû mÛÏe mírnû zmûnit,
ale o v˘sledku je rozhodnuto. Mitt Romney v jednu hodinu pogratuloval prezidentovi
k vítûzství. Bylo vidût, Ïe na prohru nebyl pfiipraven. President okolo druhé hodiny
ráno pfiednesl svÛj projev, kter˘ mûl hlavu a patu. Nemusel se ani jednou podívat
do papírku, kdyÏ skonãil jakoby na nûj padla únava. Pro oba kandidáty to byla
nároãná kampaÀ. Pfiipoãteme-li k tomu je‰tû hurikán Sandy, kter˘ zasáhl v˘chodní
pobfieÏí Spojen˘ch státÛ, nemÛÏeme se divit vyãerpání z námahy, které oba
kandidáti byli podrobeni.

Barack Obama podûkoval voliãÛm i své
rodinû. Romneymu nabídl spolupráci

Praha-radioÏurnál-Ve svém prvním projevu po znovuzvolení podûkoval voliãÛm a
zdÛraznil, Ïe to nejlep‰í je‰tû Spojené státy je‰tû ãeká.
Barack Obama stráví v Bílém domû dal‰í ãtyfii roky. V˘sledky v jednotliv˘ch státech
byly velmi tûsné, v pfiepoãtu na volitele ale bylo vítûzství Baracka Obamy pomûrnû
v˘razné. Vyzyvatel Mitt Romney uÏ svou poráÏku uznal
Ve svém projevu mu Obama vzdal hold za úspû‰nou volební kampaÀ. S Romneym
se chce znovuzvolen˘ prezident setkat a jednat s ním o tom, jak by spoleãnû mohli
pomoci Spojen˘m státÛm.
“V pfií‰tích t˘dnech se plánuji sejít s guvernérem Romneym, abychom spoleãnû
na‰li zpÛsob jak pomoci Americe. Vûfiím, Ïe je jedno odkud jsme, jak vypadáme,
jakou máme barvu pleti nebo sexuální orientaci. Vûfiím, Ïe dokáÏeme pracovat
spoleãnû pro lep‰í budoucnost Spojen˘ch státÛ. Dûkuji Ameriko a bÛh ti Ïehnej,”
fiekl Obama.
ObãanÛm Spojen˘ch státÛ Obama slíbil, Ïe bude dál tvrdû pracovat pro blaho zemû.
Podle nûho ale bude tfieba více kompromisÛ k pozitivnímu posunu. V chicagském
projevu Obama souãasnû ujistil, Ïe bude usilovat o zmen‰ení americké závislosti
na cizí ropû.
Baracku Obamovi uÏ také pfiicházejí první gratulace. Unijní prezident Herman Van
Rompuy má z jeho znovuzvolení radost. Na Twitteru svému pfiíteli Barackovi
pogratuloval také britsk˘ premiér David Cameron.

***

Kdo sledoval pozornû prÛzkumy vefiejného mínûní nebyl koneãn˘m v˘sledkem
mnoho pfiekvapen. Barack Obama získal i v celkovém hlasování (popular vote) více
hlasÛ - 50%, zatímco Mitt Romney pouh˘ch 48,5 %. V tomto hlasování nebylo
vítûzství prezidenta dopfiedu tak jasné, protoÏe je‰tû t˘den pfied volbami mírnû
ztrácel, ale pokud se nûkdo podíval na prognostiku podle jednotliv˘ch státÛ, pak
Obama stále vedl.  RovnûÏ po celou dobu vedl v dÛleÏitém státû Ohio. Zajímav˘ byl
v˘voj na Floridû, kde byl Romney dlouho v ãele, ale nakonec i zde dokázal Obama
zvítûzit.
Volby mûly i své komické stránky. Patfiila k ním hlavnû televizní stanice FOX. Li‰áci
si ani nehráli na objektivitu. A pokud byla nûjaká televizní debata, tak „nezávislí“
diváci v sále jednoznaãnû oznaãili za lep‰ího republikánského kandidáta a dokonce
i v okamÏiku, kdy jiÏ bylo jasné, Ïe Obama vyhraje, TV FOX tvrdila, Ïe je to
pfiedãasné tvrzení. Pfiipomínalo to komunistickou stanici Hvûzdu z druhé poloviny
sedmdesát˘ch let v modrém (ale barva republikánÛ byla  ãervená).
Nutno fiíci, Ïe Mitt Romney byl lep‰ího kandidátem neÏ se pÛvodnû ãekalo a
pfiekvapil hlavnû v první debatû. Pozdûji se opakoval a naprosto propadl v tfietí
debatû.
Podle ekonomick˘ch ukazatelÛ v New York Times se hospodáfiská situace zlep‰uje
a aÈ jiÏ Obama v druhém období nebo Romney, kdyby vyhrál volby, by mûli lehãí
situaci neÏ Obama pfied ãtyrmi léty. Doufejme, Ïe je to pravda.

Ale‰ Bfiezina - Toronto
***

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

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

Pfiípitek Malostransk˘m povídkám -
a Novému divadlu - a Vlastû Troblové

V Ïivotû není nadbytek dnÛ, které bychom
si chtûli uloÏit mezi své korunovaãní klenoty.
Pro mne (a myslím pro pûknou fiádku ãlenÛ
- a moÏná pro cel˘ soubor - torontského
Nového divadla) mezi nû patfií pfied-
pfiedposlední tfii dny posledního fiíjnového
t˘dne L.P. 2012. V ty dny jsme hráli v
divadle Burnhamthorpské knihovny v
Mississauze hudební komedii na motivy z
díla Jana Nerudy Malostranské povídky.
Psali jsme o tom pfied premiérou (a psali o
produkci i jiní a upozornila na ni torontská
ãeská televize Nová vize) v Satellitu i v
CzechFolks.com Plus (v CzechFolks i
anglicky). Hráli jsme to ãtyfiikrát, v nedûli
28. fiíjna naposled. Sobotního veãerního
pfiedstavení se zúãastnili velvyslanec âR
Karel Îebrakovsk˘ (kter˘ si o pfiestávce
hezky popovídal se souborem), paní
Georgina Steinsk˘ - Schwartz (zastávala -
jako první Ïena vÛbec - úfiad zástupce
ministra kanadské federální vlády a hrála
v˘znamnou roli v kanadském i ãeském
obchodním svûtû) a netefi Oskara
Morawetze, paní Eva Ledererová. Pfied
zaãátkem (i po jeho ukonãení) posledního
pfiedstavení  v nedûli odpoledne  jsme také
v divadle oslavili - v její pfiítomnosti - 100.
narozeniny paní Vlasty Troblové (narodila
se 29. fiíjna 1912), Ïeny, která se se sv˘m
manÏelem a synem  podílela na historickém
pfiíbûhu 11. záfií 1951, kdyÏ na pokyn jejího
manÏela Václava Trobla, strojvÛdce
Jaroslav Konvalinka odboãil na vedlej‰í
kolej, vlak prorazil Ïeleznou oponu a skonãil
u AmeriãanÛ v Západním Nûmecku. V
roce 1973 tehdej‰í torontsk˘ deník
Telegram to popsal jako „jeden z
nejvelkolepûj‰ích útûkÛ z tyranie v
moderních dûjinách”. I o paní Vlastû
Troblové jsme psali jak v Satelitu, tak v
CzechFolks.com Plus, kde její pfiíbûh
vyvolal znaãnou pozornost. Pfiední autor
tûchto elektronick˘ch novin, Milan Dubsk˘,
v nich uvefiejnil komentáfi, z nûhoÏ
pfietiskujeme: „Ten útûk vlakem, o tom zde
asi málo lidí ví. A bylo to jistû ohromující i
pro ãeské komou‰e a estébáky, Ïe z toho
museli b˘t vyjeveni. Proto to bylo utajováno.
Jen se divím, Ïe aÏ do nynûj‰ka. Moc Vám
za toto sdûlení dûkuji. Bylo by to skoro na
povídku. Pfieãetl jsem to s velk˘m
potû‰ením. Díky za radost, kterou jste mi
tímto pfiíspûvkem udûlal. Pfiipojuji se ke
gratulaci redakce (CzechFolks.com Plus,
pozn. J.â.) paní Vlastû Troblové k jejím
ãil˘m narozeninám.” NeÏ paní Vlasta
(historická postava, její syn uÏ ménû,
ponûvadÏ o plánu unést vlak nevûdûl)
opustila budovu divadla, ãlenky souboru jí
pfiedaly karafiáty, které dostaly pfii
dûkovaãce ... (A toto je vhodné místo k
zpovûdi: v ãláncích v Satellitu i v
CzechFolks.com vám padne do oka
fotografie muÏe a Ïeny romanticky do sebe
zahledûn˘ch a pod fotografií jsou uvedena
jména manÏelÛ Troblov˘ch. Tak Troblovi
to nejsou, je to jiná dvojice z vlaku svobody.
Ti ‰otkové si mû vypÛjãují stále ãastûji ... a
za‰antroãují mi v pamûti novûj‰í vjemy.)
Je velmi pravdûpodobné, Ïe Malostranské
povídky jsou posledním pfiedstavením
Nového divadla, v kterém jsem si zahrál
(zcela pfiirozenû to se mnou jde s kopce: v
Komedii omylÛ, kde jsme na jevi‰tû
nastupovali po schodech pfies celé hledi‰tû,
jsem to musel trénovat, abych nezakopl, a
v Malostransk˘ch povídkách, kdyÏ jsem
na jevi‰ti vstal z Ïidle a podíval se dolÛ do
obecenstva, se mi chvilku tfiepaly dolní
okonãetiny). A  je-li tomu tak, nedovedl
bych si vybrat laskavûj‰í roli: hastrman je

dojímavû lidská postava a já k tomu mûl za
partnerky dvû neuvûfiitelnû milá a nadaná
dûvãátka, Barunku a Elinku Fryntovy. Také
bych si nedovedl vybrat lep‰í hru a lep‰í
soubor. PoÏádal jsem vydavatele Satellitu
Ale‰e Bfiezinu, aby pfietiskl z programu
jména v‰ech hercÛ a hereãek a také jména
v‰ech, ktefií pÛsobili za scénou (uÏ i proto,
Ïe bych nikoho nechtûl vynechat, ani
nikomu pfiekroutit jméno). V‰ichni si
zaslouÏí, aby jejich jména byla v análech
ãeského divadla v Kanadû spojena s tímto
mimofiádn˘m pfiedstavením, které
rozehrálo v hercích i obecenstvu struny
rodného domova.

mezi herci se setkáváme s jmény krajanÛ,
ktefií odvedli obdivuhodn˘ kus národní
práce: Ladislav a Eva Vávrovi, Rudolf a
Marie Bu‰tíkovi, Franti‰ka Karlíková, Anna
Uhfiínová (Gazdíková), Sláva Sur˘... Po
komunistickém puãi v únoru 1948 pfii‰li do
Toronta reÏiséfii: Zdenûk Dostál (Mary‰a
a Princezna Pampeli‰ka), Jindra Zoder
(R.U.R.), Franti‰ek Sobotka, RÛÏa
Karyãová-Haisová a Franti‰ek Hanka, a
herci: Marie Gregorová, Zdenûk Vykoukal,
Jan Marr, Josef Rampáãek, Vlasta Líska,
Dana Nohavica, Karel Nekola, Jindra
Kubík, Milan a Eli‰ka Crhákovi, Josef
âermák, Inka Kubíková, Stanislav ¤edina,
Antonín Veãefia, Josef a Gita ·talmachovi,
Jan Doãkálek a Jindra Loudilová - malífi
Antonín Lnûniãka vytvofiil nûkolik
scénick˘ch návrhÛ a taneãní a pûvecká
skupina Moravsk˘ch SlovákÛ pfiedstavení
obohatila folklórem. Vystoupili s námi i
Alice Kubíková (pfied pfiíchodem do
Kanady operní zpûvaãka), a operní zpûvák
a filmov˘ herec Jan Rube‰). Jan Marr a já
a dûti Jifiího a Slávy Cornov˘ch, Jirka
(pozdûji znám˘ daÀov˘ advokát) a Slávka
(myslím, Ïe dosud ãlenka Kanadského
olympijského v˘boru) a snad i Janova
Ïena Marie jsme v roce 1951 hráli ve
·vandovi dudákovi....
14. bfiezna 1970, zaloÏením Nového
divadla, nastala zlatá éra na‰eho divadla
v Torontu. Jeho duchovní otcové, Adolf
Toman a Ferda âulík uÏ nejsou mezi námi
(myslím, Ïe Malostranské povídky by se
jim líbily). Není mezi námi ani Ferdova
Ïena Irma (jejich manÏelství jsem nazval
nejhezãí legendou Nového divadla), ani
reÏiséfii (a herci) Pavel Král a Tomá‰
Ma‰ek, ani bohem nadan˘ Bohou‰ Máca,
ani Jindra Polívková... Na ‰tûstí reÏisérské
taktovky se ujali jiní: Brigita Hamva‰ová v
Komedii omylÛ a Jana Fabiánová v
Malostransk˘ch povídkách - a obûma
asistovala Dá‰a Beláãiková, která bude
reÏírovat pfií‰tí hru. Rád bych uvítal nové
ãleny souboru: neuvûfiitelnou rodinu Jifiího
Janãárka (Jifií stavûl scénu a skvûle zahrál
zpívajícího fla‰inetáfie Vojtí‰ka, jeho syn -
také Jifií - hrál jednoho ze studentÛ a paní
Janãárková nás zásobila mouãníky),
Martina Martona (hrál druhého ze
studentÛ) a Daniela Lise (hrál tfietího ze
studentÛ). V‰ichni tfii nejen dobfie hráli
(bûhem zkou‰ek udûlali velikánsk˘
pokrok), ale stavûli scénu, roztahovali a
zatahovali oponu... Vítám - za sebe - i
Adrienu Lisovou. Nûjak (i kdyÏ se to zdá
nemoÏné) se mi nepodafiilo si jí pov‰imnout
v dfiívûj‰ích produkcích. V této byla jako
smr‰È. Vlastnû bych mûl v její nové
(reÏisérské) roli pfiivítat i reÏisérku Janu
Fabiánovou - odvedla brilantní práci. KdyÏ
jsem u dûkování, nemohu nepodûkovat
na‰im divákÛm: neznám cennûj‰í odmûnu
neÏ pocit souznûní s jejich ozvûnou.
A docela na okraj: pí‰eme a mluvíme o
ãeském divadlu. Není to docela správné:
pûkná skupinka hercÛ a hereãek je
slovenského pÛvodu - a já se ideovû
vÏdycky pokládal za âechoslováka. Ale
toto pfiedstavení - snad víc neÏ kterékoliv
pfiede‰lé - ve mnû vyvolalo je‰tû hloubûji
skryté pocity neÏ etnickou pfiináleÏitost:
skoro mystick˘ pocit, Ïe je vzne‰en˘ smysl
v na‰em bytí, Ïe v kaÏdém z nás je
pokladnice dobra a krásy, Ïe ãím více
rozdáváme, tím více je nám dáno.

Josef âermák
***—-

KdyÏ uÏ jsem u stafieckého rozjímání:
divadlo v Torontu nezaãalo Nov˘m
divadlem. Na‰i pfiedkové hráli divadlo uÏ v
roce 1933 (a moÏná dfiíve) v Polské hale.
Zkou‰eli v hale Slovenského katolického
kostela a v rodinách (nejoddanûj‰í divadlu
a národní vûci vÛbec byli manÏelé
PapeÏovi, ktefií o mnoho let pozdûji byli
také mezi dárci na ãeskoslovensk˘ program
na Torontské univerzitû). Nejãastûj‰ím
reÏisérem v té dobû byl Bedfiich Rezek a

Filmov˘ festival
zimních sportú

s kanadskou úãastí
Od fiíjna do listopadu probíhá ve více neÏ
stovce ãesk˘ch a moravsk˘ch mûst dal‰í
roãník Filmového festivalu zimních sportú.
Jedná se o celoveãerní pfiehlídku nejlep‰ích
krátk˘ch outdoorov˘ch filmú na témata jako
extrémní lyÏování, zimní horolezecké
v˘stupy, snowboarding, skialpinismus a
dal‰í aktivity v zimní pfiírodû. Souãástí leto‰ní
kolekce jsou také dva kanadské filmy. Na
slavnostním zahájení praÏské ãásti festivalu
v kinû Aero ve ãtvrtek 8. listopadu od 17
hodin bude mít Velvyslanectví Kanady
stánek a bude podávat informace o studiu
v Kanadû a programu ZaÏijte Kanadu.
Slavnostní zakonãení pak probûhne v Brnû
28. listopadu od 18 hodin v sále B. Bakaly.

www.pohora.cz/
festival-zimnich-sportu

Kanadská mozaika -
Vydává Kanadské velvyslanectví v Praze

***
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Volba prezidenta âeské republiky
Pfiedseda Senátu Parlamentu âR sv˘m rozhodnutím, uvefiejnûn˘m ve Sbírce
zákonÛ pod ã. 322/2012, vyhlásil dne 1. fiíjna 2012 volbu prezidenta republiky
a stanovil dny jejího konání v âR na 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo). Hlasování
bude probíhat i ve zvlá‰tních volebních okrscích vytvofien˘ch pfii
zastupitelsk˘ch úfiadech âR v zahraniãí.
V Kanadû bude hlasování probíhat v budovû Velvyslanectví âR v Ottawû a
na Generálním konzulátu âR v Torontu, a to v následujících dnech: ve
ãtvrtek 10. ledna 2013 od 14 do 21 hodin a v pátek 11. ledna 2013 od 14
do 21 hodin (I. kolo). Pfiípadné druhé kolo hlasování probûhne ve ãtvrtek 24.
ledna 2013 od 14 do 21 hodin a v pátek 25. ledna 2013 od 14 do 21 hodin.
Zvlá‰tní seznamy voliãÛ, vedené velvyslanectvím a generálním konzulátem,
jsou stálé povahy, proto není nutné, aby se voliãi, ktefií jsou v nich jiÏ zapsáni,
zapisovali znovu. Mohou se rovnou dostavit k hlasování s platn˘m obãansk˘m
prÛkazem nebo cestovním pasem. ZároveÀ v‰ak Ïádáme tyto voliãe, aby nás
pfied volbami kontaktovali a aktualizovali nahlá‰ené informace (zmûna
adresy, popfi. spojení: nov˘ e-mail, telefon).
Krajané s bydli‰tûm mimo území âR mohou v konzulárních obvodech (ZÚ
Ottawa nebo GK Toronto) poÏádat o zápis do zvlá‰tního seznamu voliãÛ
vedeného tûmito úfiady; a to buì osobnû v úfiedních hodinách nebo po‰tou na
základû písemné Ïádosti. V obou pfiípadech je nutné pfiiloÏit alespoÀ v kopii
doklad o státním obãanství CR (cestovní pas nebo obãansk˘ prÛkaz, event.
jin˘ doklad totoÏnosti vydan˘ âR a doplnûn˘ o osvûdãení o státním obãanství
âR) a doklad o bydli‰ti v Kanadû (fiidiãsk˘ prÛkaz, karta zdravotního
poji‰tûní nebo jin˘ prÛkaz ãi doklad s adresou). Îádost je nutné doruãit do 2.
prosince 2012. Formuláfi Ïádosti lze nalézt na webov˘ch stránkách:
ZÚ Ottawa http://www.mzv.cz/public/b6/70/a6/777853_690713_ZSV_zadost_o_zapis.doc
GK Toronto: http://www.mzv.cz/public/95/36/64/893725_811961_zadost_zapis_ZSV.pdf
Krajané zapsaní ve zvlá‰tních seznamech voliãÛ v Kanadû, ktefií budou v
dobû voleb mimo území Kanady a hodlají hlasovat (aÈ jiÏ na jiném
zastupitelském úfiadû v cizinû nebo v âR v místû svého trvalého bydli‰tû),
mohou poÏádat buì o vy‰krtnutí (v pfiípadû trvalého pfiestûhování), nebo o
vydání voliãského prÛkazu. O vy‰krtnutí lze poÏádat osobnû v úfiedních
hodinách nebo písemnou formou. Potvrzení o vy‰krtnutí pak musí voliã sám
odevzdat pfiede dnem voleb obecnímu úfiadu, v jehoÏ územním obvodû má
místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi v obvodu,
v nûmÏ má místo trvalého pobytu. Formuláfie Ïádosti o vy‰krtnutí lze nalézt
na tûchto webov˘ch stránkách:
ZÚ Ottawa:
http://www.mzv.cz/public/2a/18/be/777855_690715_ZSV_zadost_o_vyskrtnuti.doc
GK Toronto
http://www.mzv.cz/public/1b/5d/fa/893727_811963_zadost_vyskrtnuti_ZSV.pdf

O vydání voliãského prÛkazu pro hlasování mimo území Kanady mohou
krajané poÏádat buì osobnû do 9. ledna 2013 nebo písemnou formou do 4.
ledna 2013 (podpis na Ïádosti zasílané po‰tou v‰ak musí b˘t úfiednû ovûfien).
Více informací o volbách naleznete na stránkách Ministerstva vnitra âeské
republiky.

***

Program festivalu EU
14. - 27. listopadu 2012

OPENING NIGHT
Wednesday 14 - 8:30  pm: By Miracle -Cyprus

Thursday 15 - 6:00  pm: Bread and Circuses - Slovenia
Thursday 15 - 8:30  pm: Stopped on Track - Germany

Friday 16 - 6:00  pm: LÓVE - Slovakia
Friday 16 - 8:30  pm: The Fatherless - Austria

Saturday 17 - 3:00  pm: The Crying Game - United Kingdom
Saturday 17 - 6:00  pm: The Strange Case of Angelica - Portugal
Saturday 17 - 8:30  pm: Byzantium - United Kingdom
Saturday 17 - 11:00  pm: Vampyr - Denmark

Sunday 18 1 - 5  pm: Producer & Screenwriter Masterclasses
Nik Powell @ Ryerson University

Sunday 18 - 6:00  pm: Children of the Green Dragon - Hungary
Sunday 18 - 8:30  pm: Medal of Honor - Romania

Monday 19 - 6:00  pm: The Hunt - Latvia
Monday 19 - 8:30  pm: Brides - Greece

Tuesday 20 - 6:00  pm: Steam of Life - Finland
Tuesday 20 - 8:30  pm: Mondays in the Sun - Spain

Wednesday 21 - 6:00  pm: Silence - Ireland
Wednesday 21 - 8:30  pm: The Foreigner - Bulgaria

Thursday 22 - 6:00  pm: Courage - Poland
Thursday 22 - 8:30  pm: Walking Too Fast - Czech Republic

Friday 23 - 6:00  pm: Fireheart: The Legend of Tadas Blinda
 - Lithuania

Friday 23 - 9:00  pm: Granny’s Funeral - France

Saturday 24 - 3:30 pm: Short Film Program - Malta
Saturday 24 - 6:00  pm: Islands - Italy
Saturday 24 - 8:30  pm: Demons - Estonia

Sunday 25 - 6:00  pm: HOT HOT HOT - Luxembourg
Sunday 25 - 8:30  pm: A One - Way Trip to Antibes - Sweden

Monday 26 - 6:00  pm: Miles from Anywhere - Belgium
Monday 26 - 8:30  pm: Sonny Boy - The Netherlands

Tuesday 27 - 6:00  pm: Waltzing Regitze Denmark
 THE ROYAL, 608 COLLEGE ST. - TORONTO

FREE ADMISSION
www.eutorontofilmfest.ca

Slovensk˘ evangelick˘
sbor oslavil

70 let existence
V nedûli 28. fiíjna 2012 oslavil Slovensk˘ evangelick˘
kostel sv. Pavla v Torontu slavnostními bohosluÏbami
70 let svého trvání. Faráfi Ladislav Kozák bûhem kázání

vyzdvihl hlavní body, kter˘mi se reformátor Martin
Luther 31. fiíjna 1517, kdyÏ pfiibil na dvefie kostela ve
Wittenbergu 95 tezí, zaslouÏil o vûrouãné základy
protestantského uãení. Luther kladl dÛraz na ãtyfii

zásady: spasení je zaloÏené na vífie, odehrává se BoÏí
milostí, jediné poznání pravdy je skrze Písmo svaté a
jedin˘, kdo má zásluhy na vykoupení je JeÏí‰ Kristus.
Bûhem bohosluÏeb zazpíval operní zpûvák Ján Vaculík.
Na závûr bohosluÏeb zahrálo hudební tûleso Collegium
Musicum. Bûhem odpoledního banketu, pfii kterém
byla do posledního místa zaplnûná hala kostela, pak
vystoupila fiada ãlenek sboru pod vedením Kataríny
Kozákové s pásmem poezie vûnovaném v˘roãí
reformace.

***

Oslavy 28. fiíjna
Pfiedstavení Malostranské povídky Nového divadla v
Torontu, které mûlo premiéru v pátek 26. fiíjna, dvû
reprízy v sobotu 27. fiíjna a závûreãné pfiedstavení 28.
fiíjna odpoledne bylo vûnováno 94. v˘roãí zaloÏení
âeskoslovenska. Krátké oslavy se konaly pfied
posledním pfiedstavením a byly pofiádané Torontskou
poboãkou âSSK v ãele s Radmilou Locherovou a
Barunkou Sherryffovou; za MMI promluvil pfiedseda
Frank Jeãmen a za Sokol Hana Jurásková. Pfiítomné
rovnûÏ pozdravil ãesk˘ konzul Petr Pospí‰il. V sobotu
divadlo nav‰tívil ãesk˘ velvyslanec v Kanadû Karel
Îebrakovsk˘, kter˘ o pfiestávce nav‰tívil herce. Stalo
se tak poprvé v tfiiaãtyfiicetileté historii Nového divadla,
coÏ ocenili herci Nového divadla slovy reÏisérky Jany
Fabiánové pfied sobotním veãerním pfiedstavením

Filmov˘ festival EU
Letos ponûkud dfiíve neÏ v minul˘ch letech se bude
konat v kinû Royal (608 College St. v Torontu) pfiehlídka
evropského filmu. Bûhem 14 dnÛ mÛÏeme shlédnout
témûfi tfii desítky evropsk˘ch filmÛ.
Slovensko bude reprezentovat film Jakuba Krónera
Lóve. Lóve s dlouh˘m ó neznamená lásku, ale v
nûkter˘ch rómsk˘ch náfieãích peníze. Odtud tento
v˘raz pfie‰el i do hovorové sloven‰tiny. Film se stal
bûhem nûkolika t˘dnÛ hitem v slovensk˘ch kinech.
Hrdinové Mal´o a Tomá‰ se pohybují v slovenské
metropoli za hranicí zákona. Do Mal´ova Ïivota v‰ak
vstoupí nenadále studentka Veronika a zaãnou
problémy. Lóve se mûní v love. Film je na programu v
pátek 16. listopadu od 18 hodin.
âeskou republiku bude zastupovat film Radima ·paãka
Pouta (Walking Too Fast). Vynikající drama z roku
1982 trvá témûfi dvû a pÛl hodiny a pfii tom mÛÏeme
sledovat s napûtím pfiíbûh Antonína, agenta StB, kter˘
chce získat Kláru, nikoliv z lásky, ale z nudy. Jeho
vá‰eÀ je sebezniãující. Scénárista Ondfiej ·tindl
pracoval na filmu od roku 2001, mûl silnou kontrolu nad
v˘sledkem filmu, coÏ je dosti neobvyklé. Film byl
uveden do kin v roce 2010.  V Torontu bude promítán
ve ãtvrtek 22. listopadu ve 20:30

***

Foto: M. Gabánková
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Restaurace a bar

The Black Horse
âern˘ kÛÀ

928 Bloor St. West, Toronto
(Ossington a Bloor)

otevfieno kaÏd˘ den do pÛlnoci
Pûnivé plzeÀské pivo

PILSNER URQUEL
Dobrá kuchynû
Intimní posezení

Tel.: 416/531-9096

Nokturna krátce
po Du‰iãkách

Listopadová Nokturna v kostele svatého Václava byla
tentokráte slu‰nû nav‰tívená. Perfektnû sehrané
Zemlínského kvarteto (Franti‰ek Souãek a Petr StfiíÏek

K prezidentovi G. W. Bushovi
VáÏen˘ pán Bfiezina:
Rád ãítam Satellite a v Àom aj va‰e príspevky, na ktoré urãite
dostávate aj viaceré polemické odpovede. Dovoºte mi teraz
ãiastoãne upresniÈ aspoÀ jeden bod, o ktorom sa zmieÀujete
v príspevku “Obama versus Romney!”
Pí‰ete: “Pokud se jedna o ãestnost politika - tak George W.
Bush nemluvil pravdu o biologickych zbranich a zbranich
hromadneho niceni [ZHN] v Iraku ...”
Máte pravdu, Ïe G. W. Bush nehovoril pravdu o ZHN v
Iraku, ale neviem, ako to nutne súvisí s ãestnosÈou. Ak to má
implikovaÈ, Ïe Bush t˘mto nejednal ãestne, tak by sme z
neãestnosti museli obviniÈ nielen Busha, ale aj väã‰inu in˘ch
vplyvn˘ch ºudí a organizácií, o ktor˘ch ãestnosti moÏno ani
vy nepochybujete.
O prítomnosti ZHN v Iraku sa potvrdzujúco vyjadrilo 15
americk˘ch spravodajsk˘ch sluÏieb, ako aj spravodajské
sluÏby Veºkej Británie, Nemecka, Ruska, âíny, Izraela,
Francie a in˘ch krajín. Podobne, prítomnosÈ ZHN  v Iraku
spomína (okrem in˘ch OSN rezolúcii) aj rezolúcia
Bezpeãnostnej Rady OSN 1441 (z novembra 2002).
Zo známej‰ích politikov, ktorí o existencii ZHN v Iraku

nepochybovali, spomeniem len niekoºko: Bill Clinton, Hillary
Clinton, Madeline Albright, Al Gore, Sen. John F. Kerry,
Sen. Ted Kennedy, ako aj Rep. Nancy Pelosi (i keì táto
nakoniec hlasovala proti vojenskému zásahu).
ëalej pokraãujete: “...kvÛli tomu ‰la zemû do války”.  Máte
pravdu, Ïe to bol jeden z dôvodov zapoãatia vojny s Irakom.
NemoÏno v‰ak zabúdaÈ, ze v kongresovej rezolúcii (H. J. Res
114 - 107th), ktorá splnomocnila prezidenta k vojenskému
zásahu, vo vy‰e 20 bodoch zdôvodnenia sú ZHN iba jednou
(i keì dôleÏitou) ãasÈou.
TieÏ pí‰ete: “Nebudu diskutovat o tom, jestli vûdûl, Ïe je to
leÏ nebo není, ale nikdy se s tím ãestnû nedokázal vypofiádat”.
Neviem ão rozumieÈ pod v˘razom “ãestnû vypofiádat”. G. W.
Bush niekoºko krát uznal, Ïe informácie o prítomnosti ZHN
v Iraku boli m˘lne. Sám o tom (okrem iného) pí‰e vo svojej
knihe “Decision Points”: “M˘lili sme sa... I keì svet je
bezpeãnej‰í bez Saddama, skutoãnosÈou je, Ïe som poslal
vojakov do boja do znaãnej miery na základe informácií,
ktoré boli nepravdivé. Bola to znaãná rana na‰ej vieryhodnosti
- mojej vieryhodnosti - ktorá otriasla dôverou Ameriãanov.
Nikto nebol viac ‰okovan˘ a nahnevan˘ neÏ ja, keì sa ZHN
nena‰li. VÏdy, keì som na to pomyslel, mal som veºmi zlé
pocity. A mám ich dodnes.”
Isto - Bush neºutuje, Ïe Saddam Hussein bol odstránen˘.
Rozhodne v‰ak s poºutovaním niekoºko krát priznal, Ïe
informácie o ZHN v Iraku boli chybné. Zrejme jedin˘ spôsob
ako sa s t˘m dodatoãne  vysporiadaÈ na‰iel v tom, Ïe
ustanovil nezávislú komisiu (vedenú demokratick˘m
senátorom Chuck Robbom), ktorá navrhla niektoré
vylep‰enia, aby podobné nesprávne závery v spravodajstve
boli poìla moÏnosti eliminované. âi je to v‰ak prakticky
moÏné, zrejme nikto nevie. Skutoãne nevidím in˘ spôsob,
ako ináã sa s t˘mto vysporiadaÈ.

 Boris Rajek - Kalifornie
***

- housle, Petr Holman - viola a Vladimír Fortin -
violoncello) rozehfiálo posluchaãe hudbou Franze
Josefa Haydna (Op. 50 The Frog), Leo‰e Janáãka
(Smyãcov˘ kvartet ãíslo 2) a Felixe Mendelssohna
Bartholdyho (Smyãcov˘ kvartet dílo 80 v f-moll). Pfií‰tí
Nokturna v mûstû budou 27. ledna 2013, kdy profesor
Iain Scott a legendární dirigent Jifií Bûlohlávek pfiedstaví
nahrávky z Wagnerov˘ch oper. .

abe
***

Kapitalismus
vs. socialismus

VáÏení ãtenáfii, co následuje, není uãené pojednání o
pfiednostech ãi nev˘hodách dvou ekonomick˘ch
modelÛ. Co následuje, je nesmûl˘ otazník, vyvolan˘ v
Ïivot inzerátem v americké televizi, v nûmÏ b˘val˘
obyvatel “socialistické” zemû oznamuje posluchaãÛm,
proã bude volit republikánskou stranu: protoÏe
socialismus ubijí iniciativu, bohatí chudnou, ale chudnou
i chudí, v‰ichni ztratí svobodu  a nakonec se v‰ichni na
v‰ecko vyka‰lou. Proto tento muÏ ode‰el do USA, aby
naplnil svÛj americk˘ sen nadûlat spoustu penûz,  coÏ
se mu podafiilo a tak si mÛÏe dovolit zaplatit tento jistû
mastn˘ inzerát. Na jeho filozofii není nic nového a tento
úspû‰n˘ muÏ samozfiejmû má plné právo propagovat
jakoukoliv filozofii a volit koho chce. V zemi, v které
nebydlím a Mitt Romney, i kdyÏ bych pro nûj asi nevolil,
mi nijak nepfiekáÏí. Mû by jenom zajímalo, co myslí
socialismem? Myslí socialismus jako ve Svazu
sovûtsk˘ch socialistick˘ch republik (vût‰inou naz˘van˘
komunismus) nebo socialismus, jak ho provozují v
skandinávsk˘ch zemích nebo v západní Evropû, nebo
systém v dne‰ní âínû?
Míní-li ‘socialismus jako v skandinávsk˘ch zemích’, pak
to nûjak kulhá, ponûvadÏ tyto zemû jsou (jak ukazují

srovnávací Ïebfiíãky) vût‰inou povaÏovány za vyspûlej‰í
a civilizovanûj‰í neÏ USA; a myslí-li ‘socialismus jako v
âínû’, pak to zase kulhá, ponûvadÏ v Ïádném státû na
svûtû se za posledních pût let nevyrojilo tolik milionáfiÛ
jako v této zemi, jíÏ vládne komunistická strana. A
ov‰em sovûtské socialistické republiky uÏ pfieváÏnû
vzaly za své.
Tak jsem z toho jelen. Teì, kdyÏ to Barack Obama
vyhrál, aby si ná‰ úspû‰n˘ kapitalista nûco neudûlal a
k tomu na základû ne právû pfiesvûdãivé anal˘zy.

Josef âermák
***
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Kino Veleslavín
UÏ dávno se v nûm nehraje, dnes je cel˘ dÛm opraven˘ a slouÏí v˘hradnû k bydlení. Ale
jinak tam b˘val biograf a to biograf mého mládí! Nebylo, snad soboty veãer, abych do
nûho ne‰la, aÈ tam dávali cokoli. A nûkdy to b˘valy opravdu stra‰né vûci. Pokud se
promítaly staré ãeské filmy, byl divák spokojen˘, men‰í spokojenost projevoval pfii
sovûtsk˘ch, které oslavovaly hlavnû vítûzství SovûtÛ ve válce a úplnû nejdûsnûj‰í byly
filmy budovatelské a tûch b˘valo nejvíce. Tehdy jsme je‰tû vÛbec nechápali, co to muselo
b˘t za lidskou hrÛzu tfieba pro pana Oldfiicha Nového, kdyÏ musel zamûnit svÛj proslul˘
‰arm a Ïaketové obleãení za montérky ve kter˘ch se uÏ Ïádná elegance nedala pfiedvést.
Takovéto filmy se promítaly hlavnû v padesát˘ch letech 20. století a to právû byla doba,
kdy jsme bez kina nemohli b˘t.
Ve ‰kole jsme se vÏdy dopfiedu domlouvali, Ïe pÛjdeme a v‰ichni jsme pak ke kinu chodili

ãasech úpln˘ vrchol vzájemné vztahové intimity, pak ne‰la nikdy do Veleslavína, neboÈ
by zde byla vystavena zvûdavému okukování sv˘ch dal‰ích spoluÏákÛ a pak také zcela
nemoÏn˘m fieãem pozdûji ve ‰kole, coÏ dobfie vûdûla a tak volila buì kino Bofiislavku na
Kladenské nebo mnohem vzdálenûj‰í Ofiechovku. Veleslavín mûl ov‰em opût své kouzlo
proti tûm dvûma kinÛm vyjmenovan˘m a tím bylo to, Ïe nás ‰el kluk vyprovodit a to se
vÏdy chodilo v˘hradnû pû‰ky a veãerní pocourání kolem Libockého rybníka bylo nad
jakoukoli romantiku promítanou tfieba pfiedtím v kinu.
Popsat trochu „biografovou“ historii snad také nûkomu pfiijde vhod. KaÏdopádnû tak jako

mívala kdysi dávno Praha svého Viktora Ponrepo, tak její dne‰ní Prahy 6 a 5 mûly svého
Josefa Jandáãka. (1882 - 1952). Prvnû vlastnil jen putovní biograf (1904 v Krãi) a v roce
1911 uÏ otevfiel dva klasické nové biografy v Bfievnovû - kino Eden a pozdûji kino Ideál.
Tehdy uÏ hrálo i kino Bruska v Dejvicích kde mnoho lidí vyhledávalo odpoãinutí od
váleãn˘ch starostí a strachu. Bylo to velice zvlá‰tní kino, taková uzouãká nudliãka.
A vracíme se je‰tû k dobû vyhlá‰ení 1. republiky, která iniciovala obrovsk˘ rozvoj nov˘ch

kin v sokolovnách a koneãnû 20. a 30. léta pfiiná‰ejí stavby úãelov˘ch budov se
zabudovan˘mi vlastními, pomûrnû modernû vybaven˘mi biografy, jako byla napfiíklad uÏ
jmenovaná Ofiechovka (1923), jejíÏ plány v rondokubistickém stylu provedl architekt
Jaroslav Vondrák. Ofiechovka mûla 560 diváck˘ch míst a jejím úplnû prvním filmem v roce
1923 byl ChaplinÛv Kid. Je to poslední kino z pÛvodních, které je dosud na Praze 6 v
provozu.
No, a koneãnû! V roce 1924 vzniká úãelová budova v praÏském Veleslavínû v ulici U

sadu 32 a na svûtû je kino Veleslavín. Kino mûlo jen asi osmnáct fiad rozdûlen˘ch
centrální uliãkou, vybavené bylo klasick˘mi dfievûn˘mi biografov˘mi kfiesly, podlahu
mûlo ve sklonu. Vytápûní zaji‰Èovala násypná kamna, do kter˘ch paní uvadûãka bûhem
promítání pfii velk˘ch venkovních mrazech pfiikládala a hlasitostí s jakou to dûlala, dávala
najevo, jak uÏ by ‰la ráda domÛ. Do kina se vstupovalo z postranní svaÏité ulice a hned
za vchodem byla umístûna pokladna. Za lístek do první fiady se platila koruna od druhé
pak koruny dvû. Vstupní prostor a pak i stûny kina byly vyzdobené zarámovan˘mi v
hnûdém tónu proveden˘mi fotografiemi slavn˘ch hercÛ. KaÏdopádnû zde byl Oldfiich
Nov˘, Hana Vítová, Milo‰ Nedbal a dal‰í. Hodn˘ poãet rokÛ tady také nabízela biletáfika
eskymo a to dokonce v dobû, kdy tenhle zmraÏen˘ krásn˘ zvyk uÏ ani v jin˘ch kinech
neprobíhal. A pak taková kuriozita. Sobotním témûfi pravideln˘m náv‰tûvníkem b˘val
slavn˘ fotbalov˘ brankáfi pan Plániãka se svojí Ïenou, v té dobû bydleli na Petfiinách,
vzdu‰nou ãárou pfiibliÏnû nad Libock˘m rybníkem a tedy i nad kinem. Do kina i z kina
chodili zásadnû pû‰ky.
U nûkter˘ch filmÛ b˘valo vyznaãeno, Ïe jsou pro mládeÏ nepfiístupné. Tehdy se hodnû

je‰tû morálka hlídala a v‰echny biletáfiky i vãetnû paní pokladní to hlídaly naprosto
odpovûdnû. Samozfiejmû, Ïe to pro tehdej‰í mládeÏ nebyl zase tak velk˘ problém dostat
se do kina, vymy‰len˘ch podvodn˘ch zpÛsobÛ mûla nepfieberné mnoÏství.
Kina se v této dobû tû‰ila neb˘valému zájmu, pfiiãemÏ kvalita promítan˘ch filmÛ nebyla

nic moc, jak uÏ jsem trochu popsala. V lomu padesát˘ch a ‰edesát˘ch rokÛ se zaãíná u
kin projevovat technická zaostalost, zájem lidí opadává. Malá kina Ïivofií.
V roce 1992 je uzavfieno kino Veleslavín, o rok pozdûji Bofiislavka, pfiiãemÏ Bofiislavka

byla v oblasti Vokovic sv˘m vznikem nejmlad‰ím biografem a to z roku 1940. Stejn˘ osud
konce potkal v devadesát˘ch letech Orlík. V uveden˘ch letech také lidé na základû
restitucí vyÏadovali navrácení sv˘ch b˘val˘ch budov s kiny - o provozování mal˘ch kin
uÏ ale nebyl Ïádn˘ ekonomick˘ zájem.
A jen je‰tû nûkolik slov ke jménÛm jednotliv˘ch biografÛ. Po roce 1948 do‰lo u nûkter˘ch

biografÛ ke zmûnám v jejich názvech. U kina Bajkal zjistili pfiíslu‰ní politiãtí pracovníci, Ïe
tohle pojmenování je odvozeno z názvu míst, ve kter˘ch se pohybovaly útvary na‰ich
legionáfiÛ na transsibifiské magistrále na Bajkalu, a tak ho pfiejmenovali na Kyjev. Orlík
dostal pÛvodnû své jméno podle legionáfii ukofiistûného obrnûného vlaku na transsibifiské
magistrále, s kter˘m prakticky celou magistrálu ovládali. Orlík se nezmûnil, neboÈ si
vládnoucí ideologická komise pr˘ fiekla, Ïe lidé název budou spojovat s chystanou
v˘stavbou vodní pfiehrady. Zmûnili v‰ak bfievnovsk˘ Ideál na Radost. Tak to je v‰echno,
pro vzpomínku je pfiipojena fotografie domu U sadu 32 s b˘val˘m kinem Veleslavín.
Socha Daniela Adama z Veleslavína na fotografii vidût není - stojí vlevo od kina v malém
parku, navíc Daniel stejnû do kina chodit nemohl.

 Jana Fafejtová - Praha
***

nejménû o hodinu dfiív a posedávali v blizouãkém parku, kde jsme semleli první poslední.
V‰ichni jsme totiÏ chodili do spoleãné vokovické ‰koly a tak jsme znali v‰echno a
v‰echny, a kdyÏ k vyprávûní kaÏd˘ nûco pfiidal, tak z toho byly úplné romány nebo
detektivky. MoÏná, Ïe obãas lep‰í neÏ jsme pak sledovali v pfiítmí kina. To na‰e tlachání
ti‰e pozoroval a moÏná i poslouchal Daniel Adam z Veleslavína, protoÏe právû kolem
jeho pomníkové busty jsme se scházeli. Ne vÏdy jsme b˘vali s promítáním konkrétního
filmu zcela spokojení a nespokojenost jsme hlasitû dávali pak najevo, smíchem, fievem,
bu‰ením, anebo hlasit˘m dupáním, kryti milosrdnou tmou. I tak si nûkoho z nás obãas
na‰lo svûtlo biletáfiské baterky a musel kino opustit anebo byl v lep‰ím pfiípadû pfiesazen
na místo jiné, bylo - li jaké.
Pokud nûkterá z holek chtûla jít se sv˘m klukem do kina, coÏ pfiedstavovalo v tehdej‰ích

Prodám pûkn˘ druÏstevní ateliér
vhodn˘ k del‰ímu pobytu v âR

Centrum Prahy na rozhraní Vinohrad a ÎiÏkova,
50 m od nám. Jifiího z Podûbrad (metro A).

Mûsíãní poplatky 1410 Kã bez elektfiiny.
Cena k jednání, fotky a podrobnosti viz uvedené odkazy:

http://www.dumrealit.cz/
detail/274334-prodej-atelieru-11-v-dv-35-6-m2-blodkova-ul-praha-3-zizkov

http://www.dumrealit.cz/
detail/274075-prodej-atelieru-36-m2-dv-blodkova-praha-3

V pfiípadû zájmu prosím kontaktujte majitele:
Jan Hrabina

(011-420) 775 285 709
hombre@hombre.cz

pfiípadnû pfiímo realitní kanceláfi.
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MARIA GABÁNKOVÁ
portréty

ze slavnostního odhalení portrétu
novináfie Barry Wilsona (The Western Producer)

v Canadian Agricultural Hall of Fame na Exhibition Place
v Torontu dne 4. listopadu 2012

Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r,  fiízek!

V nedûli, v pondûlí a ve stfiedu mÛÏete mít populární kfiidélka!
Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv

Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pfiímé fotbalové
 i hokejové pfienosy!

Na va‰i náv‰tûvu
na 781 Annette St. (kfiiÏovatka Jane St.) v Torontu

se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882

Zápisky od Pacifiku (8)
Tfiikrát t˘dnû jsou nám zdarma doruãovány místní noviny North Shore News, obohacené
mnoÏstvím reklamního tisku. Tûm nûkdy vûnuje pozornost moje Ïena, ta je ale nyní v
âechách, hlavnû aby vyzkou‰ela úãinnost jednûch lázní. Teì jsem se tedy prolistoval
tím tiskem za úãelem nalezení nabídky jak a kde získat v˘hodnû nûco k snûdku.

Narazil jsem ov‰em i na reklamy v‰eho druhu. Mimo jiné na manek˘ny pfiedvádûjící
odûní pro pány. Byli to sekáãi a vidûl jsem jich dost. A v‰ichni, v‰ichni do jednoho, mûli
tváfie porostlé tím nedbal˘m, více chab˘m neÏ mocn˘m strni‰tûm, tedy nikoli vousem ãi
plnovousem; jakoby právû vylezli ze stanu s úmyslem svÛj zevnûj‰ek malinko zanedbat.
Móda, ta vládkynû tolika otrokÛ, tak velí. Jakási obdoba k‰tic, mizících z oholen˘ch
lebek. Hm - stádnost je vûc neblahá!

***
Napadne mne to bezmála pokaÏdé, kdyÏ se rozhodnu poobûdvat v restauraci, tedy

nûkteré z tûch vût‰ích, místo v mal˘ch, rodinn˘ch podnicích etnického charakteru.
Kolik mlad˘ch sleãen rázuje mezi stoly, v rukou jednu nebo dvû objednávky, nûkdy dvû

sklenice na podnose, nezfiídka jich je, tûch mladic, víc neÏ hostÛ. A to se v duchu ocitám
v praÏsk˘ch restauracích, kde kaÏd˘ ãí‰ník nebo ãísnice obslouÏí znaãnû vût‰í poãet
hostÛ. Snad mÛÏe b˘t vysvûtlení v tom, Ïe zde práci obsluhujícího personálu vykonávají
ve znaãné mífie studentky, zatímco v Praze profesionálové a profesionálky.

Nemohu si ale nepov‰imnout oné aÏ zaráÏející uniformity bezpodmíneãnû ãerného
trika nebo blÛzy ãi svetru a ãern˘ch kalhot. Jak˘m osvûÏením je ãí‰nice v podniku, kam
obãas zajdeme s pfiítelem po tenise, která se nejen nevyh˘bá ‰atÛm nebo sukni, ale její
obleãení je rÛzné a vÏdy na pohled pfiíjemné a pfiipomínající, Ïe kromû barvy ãerné
existují je‰tû i jiné barvy.

***
22.fiíjna (2012) do‰lo tfietí a poslední televizní debatû prezidenta B. H.Obamy s

republikánsk˘m kandidátem M. Romneym. Dle mého názoru zatím nejzajímavûj‰í byla
debata vicepresidenta J.Bidena a jeho protikandidáta P.Ryana.

Jak se z dosavadní historické zku‰enosti jeví, televizní debaty mají na v˘sledky voleb
znaãn˘ vliv a tak tedy ta pondûlní poslední mÛÏe b˘t také rozhodující.

Vût‰inou kandidáti licitují rÛzn˘mi ãísly, málokdy se ale posluchaã dozví jak ten ãi onen
diskutující bude pfiípadné pfiíznivûj‰í zmûny konkrétnû dosahovat.

Nicménû, není mi jasné, proã si takoví muÏi tak málo váÏí klidu, o kter˘ je nepochybnû
pfiipravuje ãi bude pfiipravovat prezidentsk˘ úfiad.

***
Den 2. listopadu je v âechách dnem Du‰iãek, vzpomínkou na zesnulé. Na hfibitovech

na hrobech zaplanou svíãky, jsou na nû poloÏeny kofienáãe s kvûtinami.
V Americe dva dny pfied tím, 31. fiíjna je Halloween, festival v‰ech svat˘ch, pÛvodnû

keltsk˘ festival vítající spirit zesnul˘ch a umírÀující nadpfiirozené síly. (Nová americká
stolní encyklopedie, 1989).

Den je velk˘m svátkem dûtí, které v rÛzném pfiestrojení s rodiãi obchází domy a za svá
nápaditá úbory a povût‰inou roztomilost jsou odmûÀovány ovocem, vût‰inou ale
sladkostmi zdraví valnû neprospívajícími. Mûsta uÏ i den ãi dva pfiedtím naplní se
pfií‰erami v‰eho druhu, kostlivci a smrtkami a dospûlí taktéÏ v rÛzném pfiestrojení slaví
ten den, kdyÏ promûní se do veãera, na d˘cháncích s mnohdy znaãnû rozvern˘m
programem.

Nedaleko od nás je ohromn˘ dÛm na rohu vÏdy hojnû pfiipraven nejen na Vánoce, ale
i na tento Halloween. UÏ pfied nûkolika dny vytyãily se kolem domu ohromné nafukovací
pfií‰ery ve spoleãenství rÛzn˘ch smrtek. Mnoh˘mi exponáty pohybuje elektrick˘ proud,
objem tûchto roztodivn˘ch velepsÛ, vlkÛ, vlkodlakÛ, smrtek plus lokomotivy a ãlunu s
osádkami neboÏtíkÛ a to v‰e pfiedstavuje nemalou práci a náklady na toto panoptikum
vynaloÏené.

Dneska jsem vyhovûl pfiání vnouãka (pût a pÛl roku starého), místo nav‰tívit. Nebyli
jsme jedin˘mi náv‰tûvníky, aã bylo teprve odpoledne. Po krátké nejistotû nechal se
vnouãek zavést do jednoho ze tfií tzv. haunted houses (domÛ stra‰idel). Tomu prvnímu
co jsme nav‰tívili dominovala mrtvola s otevfien˘m bfiichem v krvi tonoucím a kusem
pátefie z toho místa trãícím. Pohled nelib˘ aÏ hnusn˘.

A tu jsem Ïasnul jak se promûnila pÛvodní asi my‰lenka tohoto Halloweenu? A proã
py‰n˘ majitel domu strávil nepochybnû mnoho ãasu pfiípravou právû takové morbidní
podívané pro dûti! Vytvofiit pro chvíli stra‰idelnou podívanou, budiÏ, ale umocnit jí
doslova krvavou hostinou (neboÈ zkrvaven˘ch exponátÛ tam je dostatek), nad tím se mi
mozek malinko pozastavil, coÏ pfiiznám bez okolkÛ. Nejsem úzkoprsí pouãovatel, ale v
tom obklopení monstry Ïasnul jsem nad promûnou my‰lenky a nepochybuji, Ïe dal‰ím
technick˘m v˘vojem se promûna bude dále stupÀovat a podstatû vûci vzdalovat...

***
Snaha zbavit se následkÛ zranûní dovedla mne k pravideln˘m náv‰tûvám plaveckého

bazénu a 45 minutov˘m rekonvalescentním lekcím v nûm.
Dávno uÏ jsem se o svou tûlesnou schránku nestaral s takovou pravidelností. A snad

proto, Ïe náv‰tûvy se ukázaly uÏiteãn˘mi a prospû‰n˘mi, v návalu radosti a snad i z jisté
rozvernosti, jednou mne napadla následující otázka: Proã se, a nikoli zfiídkakdy, stávají
Ïeny je‰tû v plné kráse a zralosti ba i vyslovené mladice, milenkami muÏÛ znaãnû jiÏ
pokroãilej‰ího vûku? Otázka mi vytanula na mysli ve spr‰e po skonãení programu. Jak˘
pohled na ten ná‰ krásn˘ svût, sotva ale na nahé tûlo starého pána...

***
Internetem jsem obdrÏel zajímavou zásilku s úvodním textem (v ãeském pfiekladu):

Zdá se, Ïe pfii‰el den, kter˘ A. Einstein pfiedpovûdûl...
Následuje osm fotografií na tato témata: Na kávû (ãtvefiice dívek), Veãefie v restauraci

(ãtyfii mladíci u stolu), Ocenûní umûní v muzeu (tfii dívky na lavici pfied stûnou s obrazy),
Konverzace v kavárnû (dvû dívky v kavárnû), Pfiíjemn˘ den na pláÏi (tfii ho‰i a dívka na
kládách na pláÏi), Fandûní svému klubu na stadionu (mladík na stadionu), Získávání
partnerem (fousáã a dívka), Prohlídka mûsta (ãtyfii dívky v kabrioletu projíÏdûjícím
mûstem). V‰ichni a na v‰ech zmínûn˘ch místech upfienû hledí na své iPody ãi iPady
nebo iPhony.

Pod souborem: A.Einstein: Obávám se dne, kdy technologie pfiekoná na‰e vzájemné
lidské pÛsobení. Svût bude mít generaci idiotÛ.

Vladimír Cícha-Vancouver
***

TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Mlácení modré slámy
Stranick˘ sjezd ODS nepfiinesl mnoho nového.

V˘jimku tvofiilo jen senzaãní pfiiznání Petra Neãase,
Ïe ani on není dokonal˘. V krátkém ãase jsme tak byli
jiÏ podruhé svûdky neuvûfiitelné Neãasovy pokory.
Tûsnû po volbách pfiiznal totiÏ v dopise sv˘m kolegÛm
první svoji slabÛstku. Po dlouh˘ch letech se jim doznal,
Ïe není neomyln˘. Pfiedseda ODS pojal stranické
rokování jako poãátek trnité cesty za znovuzískáním
dÛvûry. Tu podle nûho strana pozbyla u voliãÛ proto, Ïe
byla málo srozumitelná, ba místy pfiímo neãitelná. Jak
vzápûtí prohlásil ministr Ïivotního prostfiedí Tomá‰
Chalupa, toto Neãasovo konstatování bylo v‰em velmi
silnû srozumitelné. Podle nûkter˘ch analytikÛ v‰ak
mohlo ODS u‰kodit nûco jiného. Strana se chovala
naprosto ãitelnû, nepoãítala v‰ak s tím, Ïe voliã je
gramotn˘. A dokonce umí i poãítat.

Pfied volbami v roce 2006 i v roce 2010 se ODS
zaklínala, Ïe nebude zvy‰ovat danû a Ïe provede
reformy, které zefektivní ãinnost státu. Îádné reformy
tohoto typu sice neprovedla, zato danû v‰ak v˘raznû
zvedla.

ZároveÀ nás ODS v‰emoÏnû chrání pfied Evropou,
tedy pfiedev‰ím pfied zemûmi eurozóny. Pfiitom bûhem
sv˘ch dvou vlád zdanila spotfiebu tak v˘raznû, Ïe se to
z plné tfietiny podílelo na rÛstu spotfiebitelsk˘ch cen,
které tak u nás poskoãily více neÏ v Evropû. V zemích
eurozóny k niãemu takovému nedo‰lo. S v˘jimkou
jediné zemû, a sice ¤ecka.

Danû zvy‰ovala ODS a její pravicoví koaliãní partnefii
s krvácejícím srdcem a jedinû proto, aby se zv˘‰ily
pfiíjmy státního rozpoãtu. Nikdo v‰ak není dokonal˘,
takÏe ani to se nepovedlo. VÏdy, kdyÏ vláda DPH
zv˘‰ila, vybralo se v˘raznû ménû, neÏ se poãítalo. Tak
tomu bylo v roce 2008, kdy sníÏená sazba DPH vyskoãila
z 5 % na 9 %, ale i v roce 2010, kdy se o procento zv˘‰ila
jak sníÏená, tak základní sazba.

Snad proto trvá premiér Neãas na dal‰ím zv˘‰ení
DPH. Chce v‰em dokázat, Ïe pro politiky ODS dávno
neplatí prázdná a fale‰ná fráze, Ïe chybami se ãlovûk
uãí.

Dvoudenní mlácení modré slámy probûhlo na
v˘bornou. Delegáti stranického sjezdu vyjádfiili Petru
Neãasovi dÛvûru na jeho cestû za dÛvûrou.

Jan Keller - právo
***

Bravo Veletrh Brno
âasto se velmi pochvalnû vyjadfiují zahraniãní
vystavovatelé v nûkolika svûtov˘ch jazycích na adresu
pofiadatele Brnûnského veletrhu. S dodatkem budeme
se tû‰it na opûtovnou náv‰tûvu v pfií‰tím roce. “Brno je
pro nás stoprocentní garancí v˘stavní prezentace,
vãetnû bezpeãnostních zaji‰tûní vyznan˘ch státních
náv‰tûv. Brno jako v˘znamné evropské mûsto s
podtitulem VeletrÏní vyniká celou fiadou faktorÛ ãerpající
z bohaté historie.

Namátkou lze se zmínit o dfiívûj‰ích kupeck˘ch
cestovatelsk˘ch skupinách smûfiující do Brna, kde
vystavovaly nejnovûj‰í zboÏí v ulicích Brna, posléze na
nynûj‰ím Zelném trhu. V Brnû se vystavovalo jiÏ ve 13.
století. S postupem ãasu zde vzniklo velké textilní
centrum, kde byla moÏnost koupit rozsáhl˘ sortiment
látek. Dfiíve se mûstu fiíkalo brnûnsk˘ Manchester
garantující vysokou kvalitu textilní produkce. Tato
evropská síla úspû‰nû fungovala do 90. let minulého
století. BohuÏel po roce 1998 se doãkala nesmyslného
zru‰ení, stejnû tak ve Zlínû padla v˘roba obuvi, u níÏ
byla záruka bezpeãnost zdraví pro v‰echny generace.
Souãasná dováÏená produkce obuvi po zru‰ení avizuje
znaãné zdravotní potíÏe jiÏ u dûtí, ale i star‰ích generací,
coÏ fiíkají velice ãasto na tiskov˘ch konferencích v Brnû
svûtoví odborníci. Poukazují na zdraví ohroÏující prvky
u dováÏené obuvi z Asie. Navzdory v‰em pfiekáÏkám,
obor textilní i obuvní se na brnûnsk˘ch veletrzích
prezentuje s podtrÏenou jedniãkou a pfiedstavuje nové
smûry  jiÏ ãesk˘ch soukrom˘ch v˘robcÛ obuvi i textilu.

Brnûnské veletrhy svou v˘stavní ãinnosti zasahují do
v‰ech oboru lidské ãinnosti, coÏ znamená, Ïe kaÏd˘
mûsíc náv‰tûvník veletrhu najde to své co právû
potfiebuje, vãetnû novinek a zavadûní nov˘ch
technologií. Prostor dostává rovnûÏ lékafiství s
prezentací nov˘ch zafiízení apod.

Areál brnûnského v˘stavi‰tû svou optimální polohou
a prostory nabízí ãást rovnûÏ mnoha soutûÏím kulturního

i sportovního rázu Zaplnûné ochozy jsou tou nejlep‰í
odmûnou, jak pofiadatelÛm, tak i organizátorÛm.

Je potû‰itelné, Ïe do Brna stále více pfiijíÏdí
zahraniãních vystavovatelÛ z nejrÛznûj‰ích míst svûta.
Nelze opominout hojnû nav‰tûvované dny módy
prezentujíc velmi zajímavé postfiehy. tak napfii ãeská
vefiejnost se seznámila s úspûchem na OH v Lond˘nû
ãesk˘mi Gumáky jejichÏ autorem byla známá módní

dvojice Edaniely. Eva Janou‰ková a Dana Flej‰arová.
Paradoxem byla skuteãnost. Ïe ãeské gumáky mûly
autory z âeska, ale byly vyrobeny bohuÏel v âínû,
pfiiãemÏ pokud by nedo‰lo k nesmyslnému zru‰ení
b˘valého Svitu Zlín mohly by b˘t gumáky vyrobeny v
âesku.

I tak Brno v pfií‰tím roce nabídne velmi bohatou náruã
mnoha náv‰tûvníkÛm. Start do nové veletrÏní sezóny
hlásí Brno na dny 17.-20. 1. 2013 Mezinárodním
cestovním veletrhem. Následnû pfiestoÏe bude asi
vládnout zima na molech v areálu brnûnského v˘stavi‰tû
se bude rozhodovat, co se bude nosit v létû u pfiíleÏitosti
Mezinárodního veletrhu módy Styl Kabo 17.-19. 2.
2013 Uveden˘ módní veletrh b˘vá hojnû nav‰tûvován.

Z dal‰ích se jistû bude tû‰it oblibû moto show salon ve
dnech 7.-10. 3. 2013 posléze Brnûnsk˘ Autosalón. Ve
v‰ech pfiípadech se oãekává velk˘ poãet zahraniãních
náv‰tûvníkÛ, vãetnû silného zastoupení ãesk˘ch
krajanÛ.

News photo Allan Mirko FojtÛ-Brno
***

Muzeum Karla Zemana
s kanadskou pfiíchutí

V záfií tohoto roku bylo slavnostnû otevfieno Muzeum Karla
Zemana, legendárního ãeského animátora a reÏiséra, jehoÏ
filmy jako jsou Vynález zkázy ãi Cesta do pravûku zná snad
kaÏd˘ ãesk˘ divák. Kousek od Karlova mostu v Praze (Sask˘
dvúr - Saská 3) si mají diváci moÏnost uÏít ukázky ze
Zemanov˘ch filmú, pochopit fiadu filmov˘ch trikú, které byly
ve své dobû pion˘rské, a sami si nûkteré exponáty vyzkou‰et.
Modernû pojatá expozice zaujme dûti i dospûlé. Její souãástí
je také ukázka z filmu Lord of the Sky od National Film Board
of Canada, kter˘ v Kanadû spolureÏírovala dcera Karla
Zemana Ludmila, jeÏ v Kanadû od 80. let Ïije. Muzeum
pfiedstavuje také její kniÏní ilustrace, za nûÏ získala mimo jiné
prestiÏní kanadské vyznamenání za ilustrace v dûtské
literatufie, Cenu generálního guvernéra, v roce 1995.

 www.muzeumkarlazemana.cz - Kanadská mozaika
***
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Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.
poblíÏ Dundas W.

Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul St.
poblíÏ Dundas W.

Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca

www.sinandredemption.com
***

Tfii  hospody v centru Toronta
Na pípû padesát evropsk˘ch piv

mezi nimi

Pilsner Urquell!
K tomu evropské jídlo po cel˘ den

Otevfieno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Town Crier Pub
115 John St.

poblíÏ Queen St. W.

Toronto, Ontario M5V 2E2

Tel.: 416/204-9502
E-mail: towncrierpub@atef.ca

www.towncrierpub.ca
***

V dobû zvané blahobyt má kaÏd˘ den svátkem b˘t
Senior by mûl vûdût, Ïe kaÏd˘ den zbytku Ïivota musí obsahovat dÛvod k jásání,
slavení a radosti. MÛj kumpán Jerry je v této vûci neústupn˘ a tvrdí, Ïe kdyÏ v
nûkterém dni nevypuãí dÛvod k v˘sknutí, má senior napsat pfied spaním mil˘ dopis
nûkomu milému. CoÏ ãiním dennû a metodicky.
Jerry je velice urputn˘ a ãasto mi veãer zavolá, aby se zeptal: „Co jsi dnes slavil?“
a já reportuji a pfii tom jsem Jerrymu vdûãn˘, protoÏe lecjaké drobné radosti ãlovûk
v chvatu ãi ledabylosti pfiehlídne.
Pfiedevãírem na‰e snacha Amna poslala z Malajsie houf fotek, jak jim a vnouãkovi
Milánkovi slu‰í mrakodrapy Kuala Lumpurské k pleti a ãlánek z novin, jak syn Rostik
vysvûtluje malajsk˘m podnikatelÛm kanadskou ekonomiku; sedli jsme s Evou a
moc jsme jásali.
Vãera napadl první sníh, pravda jen bílá ozdoba, ale pfiinesl jsem z pÛdy snûÏnice
a tû‰íme se na první zimní vycházku zasnûÏenou krajinou.
Dnes pfiinesl po‰Èák noviny Satellite, které ãteme od první do poslední stránky a Eva
mne upozornila, Ïe mû dva dopisovatelé a editor uÏili v rozmanité souvislosti a to
mne moc potû‰ilo. Kdyby Jerry umûl ãesky, ale on neumí, a kdybych mu ty noviny
ukázal, fiekl by: „Kru‰ná pfiedstava stáfií spoãívá v tom, Ïe je ãlovûk odpojen a
zapomenut˘; nikdo se ho neptá, nikdo nedbá.“
Mám dÛvod k jásání, Ïe tfii inteligentní pisatelé objevili v mém psaní cosi, co stojí za
zmínku, co stojí za napsání, a co moÏná pobaví jiné ãtenáfie. Mám dÛvod k jásání,
kdyÏ pan Cícha napsal nûco k tomu, co jsem napsal, pan Kun taktéÏ a pan Bfiezina
to okomentoval.
Kdybych to pfiedhodil Jerrymu, coÏ nelze, zajisté by se optal, kolik znám seniorÛ,
kter˘m kdy nûkdo vûnoval nûjakou pozornost a komentáfi? A dodal by, Ïe on nezná
Ïádného, ba ani sám nebyl nikdy okomentován. A já bych ho pfiesvûdãoval, Ïe ho
poslouchám a komentuji pfii kafi v kavárnû.
Chci jen za tu laskavou pozornost a komentáfi takto podûkovat a po pravdû jásám
a oslavím to dopisem.
A zítra má Eva narozeniny a 40 let spoleãného Ïivota, coÏ jsou dvû tfietiny jejího
Ïivota, to je, paneãku, dÛvod k oslavû a jásání. Zajisté Ïít se mnou nebylo snadné

a vyÏaduje to osobu i povahu vskutku andûlskou a chodit se mnou ty Ïivotní túry
vyÏaduje bfiitkou formu jako struna i sebezapfiení.
A navíc dnes ãi zítra nebo pozítfií oãekáváme narození kluka v Edmontonu a to bude
sláva.
Pfied chvílí telefonoval Jerry s otázkou „UÏ se narodil?“ a fiekl jsem nikoliv, a Jerry
pod vlivem povûtrnostních zpráv fiekl, Ïe malému mÛÏeme fiíkat, Ïe ho nepfiinesl
ãáp, ale uragán Sandy.
Toto mne velice pobavilo, protoÏe moji rodiãe mi fiíkali, Ïe mne pfiinesl vítr, protoÏe
15. kvûtna 1946 se pfiehnal pfies Ostravu vichr, kter˘ rádio nepfiedpovídalo a pfiinesl
na svût moji maliãkost.
A Jerry byl velice rozjafien˘, kdyÏ jsem mu tohle povûdûl a slíbil, Ïe budeme jásat
spolu ve velkém stylu, i kdyÏ nevím, co to podle Jerryho znamená.

RosÈa Firla - Sudbury
***

Vtípky na nedûli
Pokud má daÀ z cigaret odradit lidi od koufiení,
daÀ z alkoholu odradit lidi od pití, tak nechápu
daÀ ze mzdy...

***
Dnes v noci ke mû vlezl zlodûj. Hledal peníze.
Vstal jsem a hledal jsem s ním...

***
“Sly‰el jsem, Ïe vãera pochovali Pepíka. Co
mu bylo?”
“Byl mrtv˘.”

zaslal jj
***

MÁM DOST T¤ETÍHO TISÍCILETÍ PROTOÎE:
1. se pokou‰ím zadat své heslo i na mikrovlnou troubu.
2. ptám se sv˘ch kolegÛ vedle u stolu e-mailem, zda mají chuÈ jít na pivo a oni odpoví e-
mailem ‘O.K. Dej mi je‰tû pût minut’.
3. mám 15 rÛzn˘ch telefonních ãísel, abych se dovolal svojí tfiíãlenné rodinû.
4. dennû v práci hovofiím s lidmi z jiného kontinentu, ale je‰tû jsem si letos nepopovídal(a)
se sv˘m sousedem.
5. si koupím nov˘ poãítaã a za t˘den je zastaral˘.
6. dÛvod, proã ztrácím kontakt se sv˘mi pfiáteli je, Ïe ovládám jejich e-mailové adresy.
7. jiÏ neznám tarif za po‰tovní známku.
8. vût‰inu vtipÛ, které znám, jsem ãetl(a) v e-mailech.
9. uvádím jméno firmy, kdyÏ jsem veãer doma a zvednu telefon.
10. z domova se pokou‰ím volat pfies nulu.
11. jdu do práce za tmy a za tmy se vracím domÛ.
12. mí rodiãe o mnû fiíkají: ‘pracuje s poãítaãem’.
13. ãtu si tento ãlánek a neustále pfiikyvuji.
14. právû pfiem˘‰lím, komu mÛÏu tuto zprávu dále poslat.
UÏ nepfiem˘‰lím. Prostû jsem zadal(a) Va‰e adresy... a o tom to je.... Ïe to je v prdeli.

Do‰lo e-mailem.
***

S pomocí gynekologa specializovaného na léãbu
neplodnosti  se  jedné  ‰edesátileté Ïenû podafiilo
porodit  dûcko.
KdyÏ se dostala  domÛ z porodnice, v‰ichni pfiíbuzní
ji  pfii‰li nav‰tívit, aby se  podívali  na  nov˘
pfiírÛstek v rodinû.
KdyÏ chtûjí dûcko vidût, novopeãená  maminka
povídá:
“Je‰tû ne.”
O chvilku pozdûji se ptají znova a  maminka zas:
“Je‰tû ne.”
Za chvilku se ptají potfietí a maminka  povídá:
“Je‰tû ne, aÏ bude plakat.”
“A proã aÏ bude plakat?”
“ProtoÏe nevím, kam jsem ho dala.”

 ****
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Rosti
Brankovsky

Broker
Jedineãné sluÏby

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

finanãní asistence.

Jsem tu pro vás!
Royal Le Page, Signature Realty

Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268

www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

Evropská liga: âe‰i
dvakrát s Izraelci

Sparta - ·mona 3:1
Podesáté v fiadû doma na Letné v pohárech
neprohráli. A kdyby jen to. Fotbalisté Sparty
ve tfietím utkání v Evropské lize hravû porazili
izraelského mistra Hapoel Kirjat ·mona 3:1 a
tím se o dal‰í krok pfiiblíÏili k postupu ze
skupiny I. Nahrává jim i vítûzství Lyonu nad
Bilbaem 2:1. Leten‰tí rozhodli drtiv˘m
nástupem do utkání. JiÏ v 10. minutû vedli o
dva góly, poloãas vyhráli 3:0 a izraelsk˘ t˘m
uÏ jen v závûru korigoval. Dal‰í zápas sehraje
Sparta právû na jeho pÛdû. Branky: 6. Krejãí,
10. Kadlec, 44.  ·vejdík  -  76. Abuhazira.
Diváci: 10 324.

***

Hapoel - PlzeÀ 1:2
Také PlzeÀ má nakroãeno ke druhé pfiíãce ve
své skupinû Evropské ligy a tudíÏ jarnímu
úãinkování na pohárové scénû. Ve tfietím
dûjství totiÏ vyhrála dÛleÏit˘ zápas v Tel Avivu
nad Hapoelem 2:1, i kdyÏ cel˘ první poloãas
se pro ni vyvíjel hrÛznû. Góly Horvátha v
nastaveném ãase první pÛle a Rajtorala deset
minut po pfiestávce v‰ak skóre otoãila a pro tfii
body si proti domácím, dohrávajícím poslední
pÛlhodinu jen v deseti, dokráãela.
“Rozhodnuto není, ale bodov˘ import z Izraele
mÛÏe b˘t pro pofiadí ve skupinû klíãov˘,”
liboval si nakonec kouã Pavel Vrba. Vedoucí
branku Hapoelu vstfielil v 19. minutû Maman.

***

Olomouc v ãele
fotbalové ligy!

Nejen to, ale Hanáci hrají skvûl˘ fotbal a v 13.
kole rozdrtili Pfiíbram 6:1. Kouã Sigmy Roman
Pivarník avizoval, Ïe zápas povaÏuje za
mimofiádnû dÛleÏit˘ z pohledu boje o ‰pici
tabulky a podle toho to od úvodního hvizdu
vypadalo. Sigma se do svého soupefie pustila
nekompromisnû, ale proti úporné defenzívû
skulinu, kterou by pronikla, hledala jen velmi
tûÏko. Pfiímé stfiely na bránu vyslali jen Ordo‰
a Pospí‰il, ale minuli. AÏ v 21. minutû ideálnû
na‰el Klesnila Pospí‰il a olomouck˘ „tank“
‰ancí nepohrdl a Hanáky poslal do vedení.
Skvûle zahrál autor hattricku Ordo‰. Utkání
sleovalo 4820 divákÛ. Fotbalisté druhého
Jablonce vyhráli v pfiedehrávce 13. kola
Gambrinus ligy v pátek díky efektnímu gólu
Jana Kopice z druhé pÛle v Jihlavû 1:0. David
Hubáãek pokazil vlastním gólem Slavii oslavy
120. narozenin. V 31. minutû zápasu PlzeÀ-
Slavia zahrával Horváth trestn˘ kop a jeho
oblouãek do pokutového území nadzvedl
obránce Slavie hlavou za záda Kamila
âontofalského. PlzeÀ se tak dostala na tfietí
místo pfied Spartu, která pouze remízovala v
Boleslavi. Vedoucí branku domácích vstfielil
Mare‰ a za Spartu vyrovnal Hu‰bauer z
penalty. Bûhem utkání se váÏnû zranil
sparÈansk˘ obránce Kadlec a letos se jiÏ
pavdûpodobnû na trávíku neobjeví. Dva góly
Borka a branka Marka v poslední minutû
znamenaly pro Zbrojovku Brno ztrátu tfií bodÛ
s Duklou. O nemohoucnosti jejich útoãníkÛ
svûdãí skuteãnost, Ïe jedinou branku
domácích vstfielil rovnûÏ hráã Dukly Berger,
ale do vlastní branky. Hosté vyhráli 3:1. SmÛlu
mûl Hradec, kdyÏ prohrál v Mal‰ovicích s

Budûjovicemi 0:1. Jedinou branku hostí vstfielil
‰est minut pfied koncem z penalty ¤ezníãek.
V souboji muÏstev, která hrála v minulosti
dÛstojnûj‰í roli zdolala Ostrava Teplice 3:2.
Obû branky Teplic vstfieli v závûru
Mahmutoviã. Na páté místo se dostal pfied
Slavii Liberec, kter˘ zdolal v pondûlní dohrávce
Slovácko 3:1.
V˘sledky pfieedchozího 12. kola: Budûjovice-
PlzeÀ 0:1, Sparta-Liberec 2:1, Teplice-
Olomouc 1:1, Jablonec-Slavia 0:0, Slovácko-
Hradec 1:1, Pfiíbram-Ostrava 2:1, Ml. Boleslav-
Brno 1:0,  Dukla-Jihlava 2:2.

***

Tabulka Gambrinus ligy
1. Olomouc 13 7 5 1 23:10 26
2. Jablonec 13 7 5 1 23:11 26
3. PlzeÀ 13 7 4 2 21:10 25
4. Sparta 13 7 3 3 20:12 24
5. Liberec 13 5 4 4 21:17 19
6. Slavia 13 4 6 3 16:12 18
7. Brno 13 5 3 5 19:23 18
8. Dukla 13 3 7 3 21:19 16
9. Slovácko 13 4 4 5 16:17 16
10. Jihlava 13 3 7 3 20:23 16
11. Boleslav 13 4 3 6 12:18 15
12. Hradec 13 2 6 5 12:15 12
13. Budûjovice 13 3 3 7 13:20 12
14. Ostrava 13 2 5 6 18:25 11
15. Pfiíbram 13 2 5 6 12:23 11
16. Teplice 13 2 4 7 12:24 10

CorgoÀ liga
14. kolo: Spartak Myjava-Spartak Trnava
2:2,Tatran Pre‰ov-AS Trenãín 1:2,MFK
Ko‰ice-FK Senica 2:2, FC Nitra-FC Zlaté
Moravce 1:1, M·K Îilina-Slovan Bratislava
0:0, Banská Bystroca-RuÏomberok odloÏeno
na 20. 11. 2012.
15. kolo: Slovan Bratislava-Spartak Trnava
0:1, FC Nitra-Spartak Myjava 0:2, MFK
RuÏomberok-Tatran Pre‰ov 2:0, FC Zlaté
Moravce-Dukla Banská Bystrica 2:0, FK
Senica-M·K Îilina 0:0 AS Trenãín-MFK
Ko‰ice 0:0.

CorgoÀ liga
1. Slovan 15 7 5 3 21:15 26
2. Moravce 15 7 4 4 25:16 25
3. Îilina 15 5 9 1 20:10 24
4. Senica 15 7 3 5 20:14 24
5. Trenãín 15 6 5 4 22:20 23
6. RuÏomberok 14 5 5 4 15:16 20
7. Ko‰ice 15 5 5 5 16:19 20
8. Myjava 15 5 4 6 23:22 19
9. Bystrica 14 3 6 5 12:14 15
10. Pre‰ov 15 4 3 8 10:18 15
11. Trnava 15 3 5 7 13:24 14
12. Nitra 15 3 4 8 17:26 13

ÚÏasní fanou‰ci Slovanu?
Hrát KHL Sparta,

 taky bychom mûli víc divákÛ,
tvrdí Lev Voráãek

AlespoÀ v sobotním veãeru patfiila Praha
SlovákÛm. Fanou‰ci bratislavského Slovanu vzali
ãeskou metropoli útokem a v hole‰ovické Tipsport
arenû jich z necel˘ch tfiinácti tisícovek byla drtivá
vût‰ina. Pfiíznivce Lva hravû pfiekfiiãeli, odmûnou
jim pak byla v˘hra „belasích“ 2:1. „Je vidût, Ïe
Slovan je klub s velkou historií. Fanou‰ci mu jsou
hodnû vûrní a snaÏí se s ním v‰ude cestovat a
podporovat ho,“ fiíkal Zdeno Chára, slovensk˘
obránce hájící barvy praÏského celku.
„Domácí zápasy Slovanu mají skvûlou atmosféru
a tady to jeho fanou‰ci jen potvrdili,” fiíkal dal‰í
Slovák ve sluÏbách Lva, útoãník Marcel Hossa.
„Ani jsem nebyl pfiekvapen˘, Ïe jich pfiijelo tolik.
V‰ichni jsme oãekávali, Ïe tu bude stra‰ná spousta
SlovákÛ,” nemohlo Hossovi uniknout, Ïe více neÏ
polovina fanou‰kÛ fandila Slovanu.
Podle intenzity fandûní to vypadalo na pfiesilu
totální. Mal˘ kotel Lva nemûl proti nûkolika
stovkové ba tisícové pfiesile „belasích” ‰anci. „Já
si ale myslím, Ïe na poãet to mezi fanou‰ky bylo
vyrovnané,” tvrdil ponûkud pfiekvapivû útoãník
Lva Jakub Voráãek. „Je ale pravda, Ïe Bratislava
má vût‰í fanou‰kovskou základnu, takÏe jejich
fanou‰ci byli hlasitûj‰í. Ale bylo to mnohem
pfiíjemnûj‰í, neÏ hrát pfied tfiemi tisíci divákÛ. UÏili
jsme si to.” V KHL je v Bobrovovû divizi Slovan
tfietí s 34 body, Lev pát˘ s 28 body.

***

“Jsme ‰ampiónky!” neslo se kabinou tenistek
Oslavy v ãeské kabinû mohly odstartovat po nedûlní v˘hfie Lucie ·afáfiové, která
na kurtu doslova smazala Jelenu Jankoviãovou. Právû ãeská „dvojka” se
postarala o dÛleÏit˘ bod i v sobotním zápase s Anou Ivanoviãovou. Hlavní
hrdinkou tak nebyla Petra Kvitová, ale aÏ sedmnáctá hráãka svûta ·afáfiová.
âeské tenistky navázaly na loÀsk˘ úspûch z Moskvy a obhájily prestiÏní trofej.
Atmosféru v kabinû si v nedûlní podveãer náleÏitû vychutnaly - vzduchem
stfiíkalo ‰ampaÀské, prostorem se linuly vítûzné chorály. Za dva t˘dny se celá
situace mÛÏe opakovat, jen v muÏském podání. Berdych se ·tûpánkem svedou
tûÏk˘ souboj se ·panûlskem.

***


