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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
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.

âeská a slovenská komunita v Kanadû
pofiádá 15. února 2008 ve Fairmont Royal York Hotelu v Torontû

Black Tie Gala

Velk˘ osmiãkov˘ bál
k pfiipomenutí v˘znamn˘ch historick˘ch mezníkÛ na‰ich dûjin:

1918, 1938, 1948 a 1968
a pfiínosu ãeské a slovenské komunity pro Ïivot v Kanadû.

V˘tûÏek plesu bude vûnován na charitativní úãely.
Hudbu veãera zajistí jeden z nejlep‰ích Big BandÛ v Torontû,

 veãer bude spojen s umûleckou aukcí a pfiedstavením
nejúspû‰nûj‰ích ãlenÛ na‰ich komunit.

Pro bliÏ‰í informace a rezervace lístkÛ kontaktujte:
www.czechsandslovaksincanada2008.com

Vítûzn˘ Únor
den sychrav˘ a vlezl˘ chlad
dav ‰ed˘, rudé zástavy
za fiekou Hrad, v nûm chor˘ král
zhroucen˘ ve stolici
na vlnách eteru
naslouchá Ïádostem
soudruha v beranici
sníh ti‰e padá na námûstí
a Klement fieãní, hrozí pûstí
ba nabízí i oprátku
apo‰tolové nevychází
a hodiny jdou pozpátku
z tûch fieãníkov˘ch frází
leã nejde o fráze
jde o moc lidu
o konec éry, návrat kata
o dal‰í likvidaci ÎidÛ
o to, aby se Praha stovûÏatá
zakrátko Moskvû podobala
president ortel podpisuje
zástava Hradu
v chladu
ti‰e vlaje
a na ní
nápis PRAVDA VÍTùZÍ
ãte se jak pohádka
jak mámení ...
a Jana Husa na námûstí
nemrazí hrÛzou
jen proto
Ïe je kamenn˘

Vladimír Cícha

âesko nemá ani po tfietím kole první volby nového prezidenta

Praha- Novinky, âTK-Václavu Klausovi
chybûl v sobotu jedin˘ hlas, Ve tfietím
kole Klaus získal v Senátu 47 hlasÛ a ve
Snûmovnû 92, celkem 139. ·vejnar
dostal v Senátu 32 hlasÛ a ve Snûmovnû
81, dohromady tedy 113.
Na hlasování chybûli Klausovi potenciální
volitelé, senátofii Josef Kalbáã (KDU-âSL)
a Karel Barták (nestr.) a poslanec âSSD
EvÏen Snítil˘. Místo 281 zákonodárcÛ
tak hlasovalo pouze 278, z nichÏ nejniÏ‰í
nadpoloviãní vût‰inu tvofií 140 ãlenÛ
parlamentu. Klausovi tak ke znovuzvolení
chybûl jedin˘ hlas.
Úspûch slaví komunisté, ktefií uÏ pfiedem
fiíkali, Ïe chtûjí druhou volbu prezidenta.
Do druhé volby chtûjí vyslat vlastního
kandidáta, jeho jméno v‰ak je‰tû

nezvefiejnili. Míní s dal‰ími stranami jednat
o nejvhodnûj‰ím kandidátovi.
Oba kandidáti, tedy souãasn˘ prezident

Václav Klaus a ekonom Jan ·vejnar, uÏ
potvrdili, Ïe se zúãastní i druhé volby
pfií‰tí t˘den. Klaus si pfied ní vûfií.
“Zúãastnil jsem se uÏ celkem ãtvrté volby,

dvanácti kol, a ve v‰ech jsem mûl více
hlasÛ neÏ mÛj konkurent. Ukázalo, Ïe
teì to nestaãilo. Nadále ale platí, jedeme
dál,“ uvedl s úsmûvem Václav Klaus a
zkritizoval zpÛsob volby. “Vefiejná volba
nebyla volbou vefiejnou vÛãi vefiejnosti
ale proto, aby nûktefií pfiedsedové stran
mohli zkontrolovat své oveãky,“ sdûlil
prezident.
Premiér Mirek Topolánek potvrdil, Ïe

ODS nadále za Václavem Klausem stojí.

“My se té dal‰í volby nebojíme, pÛjdeme
do ní s hlavou nahoru, s velkou dÛvûrou
a sebedÛvûrou,” prohlásil ‰éf obãansk˘ch
demokratÛ. Na odpolední tiskové
konferenci pak prohlásil, bude pro dal‰í
volbu opût prosazovat tajnou volbu.
Do druhé volby jde i Jan ·vejnar. “Budu

se úãastnit dal‰í volby, dûkuji v‰em, ktefií
mû podpofiili,” sdûlil a okomentoval první
volbu. “V budoucnosti by bylo dobré, aby
situace nebyla tak napjatá jako nyní,” fiekl
a pfiipomenul tfii ãleny parlamentu, ktefií
skonãili v nemocnici. Je‰tû pfied páteãní
volbou je ochoten znovu nav‰tívit
parlamentní frakce, které o to projeví
zájem.
Pfiedseda âSSD Jifií Paroubek po volbû

fiekl, Ïe opût navrhne Jana ·vejnara na
prezidenta. Také ‰éf zelen˘ch Martin
Bursík fiekl, Ïe jejich kandidátem zÛstává
Jan ·vejnar. Podle Bursíka se ve volbû
·vejnarovi dafiilo. “Ukázalo se, Ïe to, co
zprvu vypadalo jako nemoÏné, aby tolik
politick˘ch partnerÛ se shodlo nad jedním
kandidátem, se stalo skuteãností,”
prohlásil Bursík.
V˘sledky tfietího kola provní volby
Václav Klaus získal v 1. kole 139 hlasÛ,

v 2. kole 142 hlasÛ a v 3. kole opût 139
hlasÛ.
Jan ·vejnar získal v 1. kole 138 hlasÛ, v

2. kole 135 hlasÛ a ve 3.kole 113 hlasÛ.
Ke zvolení bylo tfieba získat hlasy

nadpoloviãní vût‰iny pfiítomn˘ch poslancÛ
a senátorÛ. Hlasovalo 278 poslancÛ a
senátorÛ, ke zvolení tudíÏ bylo tfieba získat
nejménû 140 hlasÛ.

novinky.cz, ãtk
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