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rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!

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

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

UÏ dávno nebyl listopad
AlespoÀ listopad v Praze. Naposledy jsem byl v listopadu
v Praze v roce 1979, ãili pfied víc jak ãtvrt stoletím a pfied
tím v roce 1976. Ani letos jsem neplánoval udûlat
v˘jimku. I Brouãci se chystali na zimu a zacpávali okna
a utûsÀovali dvefie, aby pfieÏili zimu. JenÏe ãasy se
mûní a tentokrát z pfiípravy na zimu mne vyru‰ila modrá
obálka. Dostalo se mi sice vysvûtlení, Ïe k soudu se
nemusím dostavit. Soud tak probûhne v mé
nepfiítomnosti, ale je‰tû jsem nevidûl soud, kter˘ by
nûkdo dokázal v nepfiítomnosti vyhrát. On se totiÏ soud
tûÏko vyhrává i v pfiítomnosti. I fiekl jsem si, Ïe podzimní
Praha je také zajímavá. Obzvlá‰tû, kdyÏ se hrála baráÏ
o úãast na Mistrovství svûta mezi âechy a Nory.

Je‰tû v Torontu
A tady by mûlo zaãít mé vypravování. JiÏ od poloviny
fiíjna jsem peãlivû sledoval na internetu, jestli v nûkteré
hospÛdce bude toto zápolení hráãÛ s Brunclíkov˘m
lvem na prsou s Vikingy virtuálnû zpfiístupnûno. Nakonec
v pfiedveãer utkání jsem se vydal po St. Clairu hledat
fotbalovou oázu. Tûch oáz bylo hodnû, ale tu pravou
jsem nemohl a nemohl nalézt. Souboj UruguaycÛ s
Australany, mne v tento okamÏik nechával chladn˘m.
Ani v utkání Trinidad-Tobago proti Bahrajnu jsem
nenacházel to pravé uspokojení. ·panûlsko se
Slovenskem zaãínalo ponûkud pozdûji a ToronÈané
jakoby nechápali dÛleÏitost tohoto stfietnutí. Pouze na
dvefiích jedné hospÛdky poblíÏ Yongu jsem spatfiil
rozvrh kvalifikaãních klání a tam bylo, Ïe rozhodující
bitvu budou ukazovat ze záznamu v sedm veãer.
Nenechal jsem se vlákat do této pasti. Jakmile bych po
celodenním odpírání a usilovné askezi usedl k
obrazovce, urãitû by pfii‰el nûjak˘ opilec a oznámil by
na celou hospodu koneãn˘ v˘sledek. Z napûtí by se
stala nuda.

Nakonec jsem ve dvou restauracích dostal pfiíslib, Ïe
by to tam mohlo b˘t. Dorazili jsme do první z nich spolu
s doktorem Krajn˘m a jeho synem. Obrazovka v rohu
místnosti jiÏ pfiená‰ela souboj z pískovi‰tû v Oslu.

Komentáfi chybûl, ale zvuková kulisa byla dokonalá.
Ménû dokonalé bylo kanadské pivo, ale v tak vypjat˘ch
okamÏicích bych vypil i kyselinu sírovou a mÛj
organismus by to s nejvût‰í pravdûpodobností nepoznal.
Pohlédl jsem na obrazovku, kde to zatahoval ·micer po
levém kfiídle pfied norskou branku. Jeho technická
stfiela ‰la vedle pravé tyãe. Mezitím se zaãala hospoda
plnit zvûdavci z jiÏní Ameriky. Po chvíli na‰e oslabení
bylo tfii (já, dr. Krajn˘ a jeho syn) proti nûkolika stÛm

JihoameriãanÛ. Pomûr ãesk˘ch pfiíznivcÛ na stadionu
v Oslu proti NorÛm byl zhruba 1:10. My jsme byli na tom
podstatnû hÛfie. Po pÛl hodinû v‰ak pfii‰el okamÏik, kdy
Nedvûd vybojoval míã, nahrál na pravou stranu
Poborskému a jeho centr nalezl hlavu, ne pfiíli‰
vysokého, ·micra. Aã v dvojím oslabení, vedeme 1:0.

Po pfiestávce jsem si pochválil, jak je to skvûlé, Ïe
tento maã mÛÏeme zde na St. Clairu sledovat. Bylo to
trochu pfiedãasné. Pfiesnû za deset vtefiin obraz zmizel,
zatímco na vedlej‰í velké obrazovce jsme mohli spatfiit
zábûry z Montevidea. Je‰tû jednou jsme se vrátili na
pár minut do reálu. Bylo to v‰ak asi na takov˘ okamÏik,
jako kdyÏ Eman mlad‰í z MuÏÛ v ofsajdu vezme malého
pana Sádla nad hlavu a ten spatfií svou milovanou
Spartu a staãí provolat slávu Káìovi, velikému
bojovníkovi. Pak jiÏ jsme vûdûli, Ïe pro nás velké utkání
v této restauraci skonãilo.

Vyrazili jsme do druhé moÏné restaurace. K na‰emu
pfiekvapení, tam v klidu zápas pokraãoval. Do konce
utkání chybûly tfii minuty a stav byl stále 1:0. Jedin˘
rozdíl spoãíval v tom, Ïe jsme to mûli se ‰panûlsk˘m
komentáfiem. V prvním kole jsme tedy zvítûzili.  Jak v
souboji o televizi, tak i na hfii‰ti, pfiesnûji fieãeno na
pískovi‰ti.

Druh˘ veãerní pfienos byl jiÏ smutnûj‰í. SlovákÛm se
v Madridu lepí smÛla na paty a po dvaceti minutách jiÏ
prohrávali 0:2. KdyÏ Szilvard Németh na zaãátku
druhého poloãasu vykfiesal pro hosty pfiece jen zrnko
nadûje, do‰lo k problematické penaltû, k protestÛm a
vylouãení Mariana Hada a o utkání bylo rozhodnuto.
Zdecimovaní Slováci prohráli 1:5 a jejich nadûje poklesly
na minimum.

Byla pfiede mnou dlouhá nedûle. Za jeden den jsem

Pavel Nedvěd přišel v pravý okamžik! Foto: Pavel David

Fanoušci z Třince mají sice vlajku opačně, ale srdce mají na správném místě. Foto: Pavel David

Pokračování na str. 6


