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Modﬁe nati‰tûné ‰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.

Datum, dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním
rohu ‰títku!
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Trochu jiná ﬁíjnová v˘roãí
Bylo to pﬁesnû pﬁed pûtadvaceti léty. 18. ﬁíjna 1979. V noci
jsem nemohl usnout. Pﬁesto mne pﬁemohl spánek okolo
druhé hodiny. Ráno mne probudil bachaﬁ. Zabalil jsem si
vûci, vymûnil si starou leteckou uniformu, která slouÏila
jako trestanecká, za ãern˘ svetr a svûtlemodré dÏiny.
Bylo nás asi osm. Jeden z bachaﬁÛ se pokou‰el mne
pﬁinutit, abych se oholil. Moje tﬁídenní strni‰tû, které
nezvykle ‰krábalo se mi podaﬁilo zachovat. Bylo to poslední
hanykování s nimi. V pokladnû jsem dostal svazek
dvacetikorun - dvû stû ÏiÏkÛ. To byl docela balík, obzvlá‰tû
v tûch dvacetikorunách to vypadalo jako milión. A pak
ãekání na zvlá‰tním oddûlení, které jinak slouÏilo jako díra
a cigareta za cigaretou. Tentokrát v˘jimeãnû na special
departmentu povolená. A minuty se vlekly. Pﬁi‰el okamÏik,
o kterém nikdo nikdy nedokázal ﬁíci, jak bude probíhat. Od
pﬁíchodu do kriminálu, aÏ do odchodu se o tom hovoﬁilo
jako o posmrtném Ïivotû. Jedna skupina muklÛ tvrdila, Ïe
se podepisuje mlãenlivost, druhá Ïe jsou to nesmysly.
Nakonec byl na propou‰tûcím dokumentu, kdy se
potvrzovalo pﬁevzetí vûcí mal˘ paragraf k podepsání.
Nûco jako: Byl jsem seznámen se skuteãností, Ïe v
Nápravnû v˘chovném ústavu jsou ve‰keré informace
tajné. Napsal jsem pod tento paragraf svoji vlastní vûtu:
Nebyl jsem seznámen s niãím a podepsal ho. Bachaﬁ,
kterému se ﬁíkalo Muflon okamÏitû vyskoãil a kﬁiãel, co
jsem to tam napsal. Zamûstnankynû NVÚ v‰ak desky
klidnû pﬁed ním sklapla a ﬁekla: „To je v poﬁádku.“ KdyÏ
jsem se byl podívat po letech na Borech jako náv‰tûvník.
Muflon tam stále pracoval. Plnil dokonale funkci za
kaÏdého reÏimu. Jednou jsem od nûho dostal kázeÀsk˘
trest za to, Ïe jsem se myl na um˘várnû, coÏ bylo
zakázané.
Nakonec jsem se dostal aÏ na vrátnici. Ozval se bzuãák
a já zatlaãil na bránu. Dveﬁe nepovolily. A bachaﬁi se
smáli. Nebyl to ani zlomysln˘ smích. ale spí‰ smích
nudícího se vrátného. Teprve po chvíli jsem si uvûdomil,
Ïe dveﬁe do vûznice se otvírají dovnitﬁ.
Venku mû ãekali moji pﬁátelé a mÛj bratr Jeronym se
sv˘m kamarádem Vláìou, pak nerozluãná dvojice KubiceKomárek, která mûla tentokrát malou kosmetickou vadu.
Chybûl Komárek. Vlastnû on tam byl, ale chtûl tento
okamÏik zachytit fotoaparátem. Byl tak netrpûliv˘, Ïe fotil
zavﬁená vrata od BorÛ, jenÏe ta nebyla tak zavﬁená a
náhle se otevﬁela a Komárek byl i s fotoaparátem vtaÏen
dovnitﬁ. Zabavili mu bez náhrady film a mû propásl. To
v‰ak chvíli trvalo a tak se ãekalo pﬁed vûznicí pro zmûnu
na Komárka. Koneãnû se konvoj vypravil do Prahy. To se
stalo pﬁed pûtadvaceti léty osmnáctého ﬁíjna Léta Pánû
devatenáctistého sedmdesátého devátého. Veãer jsme
se se‰li v bytû, kde jsem bydleli a nûjak jsme to táhli aÏ do
rána.
Ubûhlo 365 dnÛ, protoÏe rok 1980 byl pﬁestupn˘ a já
jsem pﬁes ruzyÀské leti‰tû odlétal nûkam do neznáma.
Opût mejdan. Skoro bylo zázrakem, Ïe toto pﬁetíÏení
star˘ dÛm pﬁeÏil. Louãení, které se podobalo spí‰e pohﬁbu.
Troufale jsem si dovolil zaprorokovat. „Nûkoho z vás je‰tû
uvidím, nûkoho neuvidím, ale netroufám si dnes
rozhodnout koho uvidím a koho neuvidím.“ Po roce jsem
se setkal s Petrem Mackem a jeho americkou manÏelkou
Harietou v Georgii. Tím toto proroctví nabylo na pravdivosti.
Pak pﬁi‰la první cesta do Evropy v roce 1982. A opût
moÏná pﬁíbûh, kter˘ zní tak tro‰ku kafkovsky. Moje sestra
dostala povolení mne nav‰tívit v západním Nûmecku.
V‰e bylo dohodnuté, jenÏe na nûmeckém konzulátu v
Torontu chtûli znaãnou finanãní záruku, Ïe v Nûmecku
nezÛstanu. Pﬁipadalo mi to smû‰né, protoÏe v tu dobu
stovky lidí chtûly z Nûmecka do Kanady. Nemûl jsem tolik

Nejmlad‰í premiér to nemá lehké

Najdou se i tací, kteﬁí zpochybÀují to, jak to vlastnû Stanislav Gross myslí. Necháváme na ãtenáﬁích, aby doplnili
správnou odpovûì.
e-mail
penûz, abych kauci sloÏil. Navíc jsem mûl v‰echny peníze
jiÏ promûnûné na cestu.
Letûl jsem do Amsterodamu. Tam jsem skoãil na nûmeck˘
konzulát. âekám hodinu, dvû, tﬁi, ãtyﬁi aÏ do okamÏiku
neÏ se konzulát zavíral. Pak mi oznámili, Ïe mnû jako
jedinému se vízum neudûluje, protoÏe jsem mûl o nûj
poÏádat v Torontu. Nepomohlo vysvûtlování. UÏ jsem
nebyl disident, ale emigrant. V Lond˘nû jsem se k
nûmeckému velvyslanectví nemohl dostat protoÏe tam
zrovna bouchla nûjaká bomba od klukÛ z IRA. Ti víza do
Nûmecka nepotﬁebovali. Pro nû byl bezvízov˘ styk jiÏ
tehdy. Nakonec se mi podaﬁilo pﬁece jen v Lond˘nû získat
transit pﬁes Nûmecko a mohl jsem v Mnichovû vidût podle
Helsinské dohody o sluãování rodin svou sestru alespoÀ
na pár hodin. Pﬁetáhl jsem to, ale nikdo to na hranicích
stejnak nekontroloval.
V roce 1983 pustili i mého bratra do Toronta. Vzal jsem
Jeronyma na Kongres âSSK do Ottawy. Bûhem banketu
sedûl vedle ministra pro pﬁistûhovalectví, kter˘ mûl jiÏ
tehdy tûÏkou hlavu z nelegálních pﬁistûhovalcÛ. Na
Kongresu âSSK se pak mûlo ukázat, Ïe jsme nûco jiného
a Ïe my âe‰i a Slováci máme demokracii silnû zaÏitou a
nejsme vÛbec rizikov˘m faktorem. Jeronym zaãal
konverzaci a po chvíli se ho ministr zeptal, jestli chce
zÛstat v Kanadû. Jeronym mu chtûl zdvoﬁile odpovûdût,
Ïe by rád zÛstal v Kanadû, ale…
Nedoﬁekl. Ministrovi vyskoãil na ãele studen˘ pot. Zaãal
se mu v hlavû odehrávat film o tom, Ïe je v maléru. On,
kter˘ má Ïivotní úkol a poslání - boj proti ilegálÛm,
najednou s jedním sedí u stolu. Zaãal ‰ermovat rukama,
vysvûtlovat, jak se má postupovat a Jeronym se mu snaÏil
vysvûtlit druhou pÛlku vûty, která znûla „…ale vzhledem
k vûku nemohu.“ Teprve pak se kanadsk˘ ministr ãásteãnû

uklidnil a dojedl zhoﬁkl˘ mouãník po‰ilhávaje po dveﬁích,
nad kter˘mi byl ãerven˘ nápis EXIT.
Od té doby jsme se s bratrem Jeronymem potkali jednou
v Rakousku a poslední pﬁedrevoluãní setkání bylo na II.
alkoholickém festivalu u Balatonu v létû roku 1989. Bylo
nás tam asi dvacet. Tehdy jsme jeli z Vídnû do Budape‰ti
lodí a z Dunaje jsem si udûlal fotky nedostupné Bratislavy.
Byl to zvlá‰tní pocit. Vidût pár metrÛ od sebe Ïivot v
slovenské metropoli. Nad tím nápis BRATISLAVA MESTO
MIERU a netu‰ili jsme, Ïe za ãtyﬁi mûsíce budeme v
Praze.
10. prosince 1989 jsem byl opût s kanadsk˘m pasem
opût v Evropû, ale tentokrát na ruzyÀsk˘m leti‰ti. S
novináﬁsk˘m vízem, ale bez poÏehnání zamûstnavatele
(MMI), kter˘ tuto cestu oznaãil jako soukromou, jsme s
Marii a s Janem Háskem dorazili do vﬁící Prahy. V‰ude se
slavilo a Jiﬁí Dienstbier se stal ministrem zahraniãních
vûcí. Na leti‰ti nás ãekal Honza Hrabina a bratr Jeronym.
Od té doby bylo pﬁi pﬁíletu i pﬁi odletu vÏdy Jeronymovo
vítání a louãení. Naposledy namíﬁil na leti‰tû letos v
dubnu, kdyÏ jsem odlétal.
Netu‰il jsem, Ïe pﬁijedu do Prahy letos uÏ za pût mûsícÛ
v záﬁí. Jeronym na leti‰ti neãekal, zápasí se svou chorobou
u mé sestry v Hradci Králové. A já? Zpáteãní letenku mám
na 17. ﬁíjna 2004. Pﬁesnû 24 let po mém odchodu. Tehdy
jsem bilancoval svÛj Ïivot. MoÏná, Ïe cestou z Prahy do
Toronta budu mít na to opût ãas. Jak ﬁíká Milan Kundera,
Ïivot je jinde a nûkdy je potﬁeba se také vûnovat více
Ïivotu neÏ zprávám z ãerné kroniky a parlamentu.
Napsáno 30. záﬁí 2004 na svátek sv. Jeronyma. Tento
Jeronym má do svatosti hodnû daleko, ale je to mÛj bratr.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.
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: M. Verãimak. 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.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
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. 531-4836. Farár: M. âajka.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30 anglicky, 10:30 slovensky.
Lutheránsky kostol sv. Luká‰a,
(Luteheran Church of St. Luke), 3200
Bayview Ave. (Bayview a Finch), Toronto.
BohosluÏby: 10.10, 28.11., 12.12. v 12:30,
24.12.. v 17:00..

Kat. bohosluÏby mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272; 464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.

Toronto/Canada/USA
Rok ãeské hudby 2004

ANTONÍN KUBÁLEK
se sv˘mi pﬁáteli
âTVRTEK, 28. ¤ÍJNA 2004, VE 20.00
KONCERTNÍ SÁL KRÁLOVSKÉ KONZERVATO¤E
273 Bloor Street West, TORONTO

SPOLUUâINKUJÍ
MARIE BERARD - housle
WINONA ZELENKA - violoncello
STEVE DANN - viola
JOEL KATZ - zpûv
JAMES ANAGNASON & LESLIE KINTON - ãtyﬁruãní klavír
PROGRAM:
Janáãek: V mlhách, Novák: Vzpominky, Smetana: Veãerní pisnû,
Dvoﬁák: Klavirni kvartet Es dur a Slovanske tance.
Vstupné: $25, dÛchodci a studenti $15 * pﬁedprodej: (416) 408-2824, ext,: 321.
Proceeds to the Community school Bursary fund (for underpriviledged children)
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Internet

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.org

***
Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 18. záﬁí 2004 do 18. ãervna 2005:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics,
601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky ulic Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 20:00 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky ulic Eglinton Avenue West a Keele Street)

Informace: Jan Waldauf 416/626-3476, Ivo Sypták 416/656-0490

âeská doplÀovací ‰kola
496 Gladstone Ave. - Toronto
v sobotu od 9 do 11 hodin
Informace:
L. âarková: 416/536-5342

âeská televize Nov˘ Zábûr

·kola ve Scarborough

vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10 hodin

Informace:
M.M.I.: 416/439-4354

opakování v úter˘ v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 218)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Úﬁední hodiny jsou jednou mûsíãnû,
vÏdy první úter˘ od 19 do 20 hod. po pﬁedchozím zavolání
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
(KﬁiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.)
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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Pondûlí a pátek: 16:00-18:00, stﬁeda: 16:00-21:00

Tel.: 416-431-9477
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.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.

Slovenská ‰kola v Oakville
zadarmo
pre deti od 5-ich do 14-ich rokov
se koná v Our Lady Of Peace School
391 River Glen Blv. Oakville
Vyuãování je v sobotu
od 9:30 do 12 hodin
Informácie:
Viera Banková: 905/337-7457

Kalendáfi
17.10. (ne) 14:00
KRAJANSKÉ SETKÁNÍ
VINOBRANÍ
Hender Estate Wines
1607 8th Avenue, St. Cantrines, Ontario
***
17.10. (ne) 16:00
Cimbálová muzika Zádruha
na Masaryktownu
***
20.10. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pﬁedná‰ka
Kostel sv. Václava, Klub seniorÛ
***
20.10. (st.) 18:00
“All Saints party” pro dûti
Kostol sv. Cyrila a Metoda
***
23. 10. (so)
Valná hromada Sokolské Ïupy kanadské
Kingston
***
23.10. (so) 19:00
Moravské hody
Ukrajinské kulturní stﬁedisko

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny z Hradce Králové

1.10.2004 v 15:03
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
21.10.2004
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Na okraj
28. ﬁíjen
Leto‰ní v˘roãí zaloÏení âeskoslovenské
republiky - a státní svátek âeské republiky
- bude zvlá‰È v˘raznû oslaven. 28. ﬁíjna
bude ve znamení ãeské hudby. Jako
ostatnû cel˘ rok 2004. Jednodu‰e proto,
Ïe (jak se dovídáme z poznámek Antonína
Kubálka) mnoho na‰ich skladatelÛ má v
datu narozenin nebo úmrtí ãtyﬁku. O
programu koncertu, kter˘ se koná 28.
ﬁíjna, se doãtete na jiném místû v tomto
ãísle.
Den na to, 29. ﬁíjna, se ‰tafety ujme Nové
divadlo premiérou první hry nové sezóny,
ve které uvidíme své jevi‰tní miláãky
omládlé a posílené mûsíci slastného
odpoãinku.
¤etûz oslav dokonãí torontská odboãka
âeského a Slovenského sdruÏení v
Kanadû 31. ﬁíjna. Máme se tedy na co
tû‰it.

Toronto/Canada/USA

1-416

Czech &Slovak Institutions

Klub Moravan
poﬁádá tradiãní

Moravské hody

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

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

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

***

Noc pﬁed 92. narozeninami
Heleny Weiderové
Témûﬁ v‰ichni, kteﬁí jsme pﬁi‰li z
âeskoslovenska, víme, Ïe za rozmach
lyÏování v Collingwoodu (Blue Mountains
Resorts) Ontario vdûãí JoÏo Weiderovi,
kter˘ pﬁed pﬁíchodem do Kanady v r. 1939
vlastnil horskou chatu v Malé Fatﬁe (bûhem
války byla pouÏívána partyzány a v roce
1944 nacisty vyhozena do povûtﬁí). Daleko
ménû víme o jeho Ïenû, rodaãce z
Nymburku, která svému manÏelu pomáhala
budovat Collingwoodské lyÏaﬁské stﬁedisko
i Collingwood Pottery. Po smrti svého
manÏela, paní Helena trávila znaãnou ãást
pﬁí‰tích 16 let ve ·panûlsku, kde v r. 1986
vydala anglicky (a v r. 1987 ‰panûlsky a
ãesky) báseÀ The Mountain Ballad
vûnovanou v‰em, kteﬁí „jako ona jsou
vá‰nivû zamilováni do hor“, inspirovanou
Ïivotem s jejím manÏelem.
V roce 1995 paní Helena vydala v
Collingwoodu dal‰í kníÏku Tales from
Andalucia, ve které vylíãila neskuteãnû
krásn˘ milostn˘ pﬁíbûh své pﬁítelkynû Ireny.
A v noci pﬁed sv˘mi 92.narozeninami (a od
té doby zase uplynulo pár rokÛ se rozhodla
napsat své vzpomínky. A mohu-li soudit
podle první kapitoly, budou to nûjaké
vzpomínky.
Josef âermák
***
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a to v sobotu

23.ﬁíjna 2004 v 19:00 hodin
v

Ukrajinském kulturním stﬁedisku
65 Christie Ave., Toronto
Informace dostanete v Prague Deli
638 Queen St. W. Toronto

Tel.: 416/504-5787

Honorary consulates
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.
Toronto, ON
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.,
Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416/226-4528, fax: 647/436-1407
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pﬁedchozím ohlá‰ení)

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg, MB R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York, ON M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec
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Medical
Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ
Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pﬁíchozím!
1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540
E-mail: emestic@hotmail.com

Business

ABE
Letáky,
jídelní
tiskoviny,

Press

1-416

broÏury,
lístky,
vizitky.

Tel.: (416) 530-4222
e-mail: a.b.e@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H
4E2
Canada-Czech
Republic

Chamber of Commerce
Kanadsko-ãeská
obchodní komora
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net

Denní kronika
23.9.2004

Rabín Karol Sidon: So zlom
si musíme poradiÈ sami
Zaãiatkom leta odvolali po 12 rokoch z funkcie
vrchného praÏského rabína Karola Sidona v˘raznú autoritu ãeskej verejnosti a jej
Ïidovskej obce. Na Slovensku je známy ako
spisovateº, dramatik, chartista a autor
scenárov troch Jakubiskovych filmov. Ako
uvádza ãeská tlaã, za konfliktom v praÏskej
obci, ku ktorej sa hlási 1600 ºudí, za
preobsadzovaním praÏsk˘ch synagóg a
rozbitím strednej Ïidovskej ‰koly stojí nov˘
predseda obce Tomá‰ Jelínek, podporujúci
ºudí z Chabadu (chasidsk˘ lubaviãsk˘ smer
judaizmu), ktor˘ má zázemie v USA. Konflikt
dospel k arbitráÏi v Izraeli, ktorá rozhodla, Ïe
bude akceptovaÈ rabínove odvolanie, ale Karol
Sidon ostane vrchn˘m zemsk˘m rabínom a
pribudne mu nová funkcia - prezidenta rabínov
v âesku. Najstar‰iu Staronovú synagógu (z r.
1279) v‰ak bude dva roky spravovaÈ mlad˘
chabadsk˘ rabín pochádzajúci z Brooklynu.
Ten je, paradoxne, ortodoxnej‰í, neÏ
ortodoxn˘ Sidon, ktor˘ má za sebou aj
skúsenosÈ bohéma. Podºa Ïidovského práva
se nenarodil ako Îid, pretoÏe matka Ïidovsk˘
pôvod nemala, hoci jeho otec preÀ zahynul v
Terezíne. K Ïidovstvu konvertoval, keì mal
35 rokov, po podpísaní Charty 77.
Ako sa vám podarilo staÈ rabínom, keì
ste Îidom len po otcovi?
Voºakedy som vôbec neuvaÏoval o tom, Ïe by
som sa mohol staÈ rabínom. Pomerne dlho
som Ïil spokojn˘ s t˘m, Ïe pí‰em, ale neskôr
som dospel k tomu, Ïe Ïidovstvo je nielen
osud ãloveka, ale aj Ïivá viera. Îe je to nieão,
s ãím musím súhlasiÈ.
Mnohí z t˘ch, ão podºa Ïidovského zákona
- halachy - Îidmi nie sú, lebo tak ako vy
nemajú Ïidovskú matku, s vierou súhlasia,
ale obec ich neprijíma. Vás prijala. Ako ste
sa stali v˘nimkou?
TieÏ som naráÏal na poãiatoãné
neporozumenie, ale dokázal som sa s ním
vyrovnaÈ, pretoÏe som si váÏil t˘ch, ão mi to
dávali najavo. Chcelo to pevnú vôºu a pravdivé
skutky. DosÈ ãasto sa stretávam s t˘m, Ïe si
niekto, kto má Ïidovského otca, ale matku
nie, myslí, Ïe má nárok kritizovaÈ halachu a
Ïe obec sa k nemu nestavia prívetivo. Je tu
veºa primárneho odporu, poznám ho tieÏ, ale
buì ho ãlovek prekoná, alebo nie.
Donútili ste ich akceptovaÈ vás?
A obec zas mÀa donútila akceptovaÈ pravidlá
hry. Navy‰e, prestúpil som na Ïidovskú vieru
v ãase komunizmu, keì ºudia o svojom
Ïidovstve väã‰inou mlãali. A keì pár ºudí
zmenilo svoj status, ukázali, Ïe to myslia
naozaj váÏne.
Dospievali ste v päÈdesiatych rokoch.
Viedli vás doma k nejakej viere?
Vyrastal som na praÏskej periférii na Pankráci
a v na‰om prostredí sme pôsobili ako Ïidovská
rodina. Môj otec zahynul v Terezíne, druh˘
mamin manÏel bol Îid a za Îida som sa
povaÏoval aj ja. Bolo to jednoduché prostredie,
vôbec nie intelektuálne. NáboÏenstvo sa u
mÀa prejavovalo dosÈ detinsky. SnaÏil som
sa vyrovnaÈ s t˘m, Ïe mi ch˘ba otec, z ãoho
neskôr vyplynul rad vecí a rozhodnutí - aÏ po
toho rabína. Chápem to ako osudn˘ návrat k
otcovi a k celej Ïidovskej ãasti svojej rodiny.
Pravú vieru ste teda objavili neskôr?
V roku 1968 som si uvedomil, Ïe môj prístup
k histórii, svetu a politike bol poznaãen˘
ilúziami, ktoré sa po 21. auguste zrútili, a
zostalo len to, ão dokáÏe pretrvaÈ. Odrazu
som poãul slová proroka Jeremiá‰a: Pusto je
v meste... Tora sa pre mÀa stala záchytn˘m
bodom, ktor˘ mi vysvetºoval, ako plynú dejiny
zo Ïidovského pohºadu. Od tohto momentu
som zaãal prem˘‰ºaÈ, ãi prestúpim, alebo nie,
lebo som si uvedomoval, Ïe podºa Halachy to
nebude jednoduché. Trvalo mi celé
desaÈroãie, k˘m som po dlhej úvahe zistil, Ïe
je to naozaj moja cesta, a rok po podpísaní
Charty 77 som nakoniec prestúpil.
Od roku 1992 ste boli vrchn˘m praÏsk˘m
rabínom, ale nedávno vás praÏská

Ïidovská obec na ãele s mlad˘m
predsedom Tomá‰om Jelínkom, ktor˘
presadzuje rabína z newyorského
Brooklynu, z tejto funkcie odvolala. âeské
média sa tomuto sporu a arbitráÏi v Izraeli
venovali celé leto. Nie je obvyklé, aby sa
problémy Ïidovskej obce ventilovali na
verejnosti. âo spôsobilo túto otvorenosÈ?
Nikto nie je nad‰en˘ z toho, ão sa stalo, ale vo
chvíli, ako do‰lo k odvolaniu praÏského rabína,
stali sme sa stredom záujmu verejnosti. Nie je
to v‰ak Ïiadna katastrofa, a som veºmi rád, Ïe
sa v âechách o tom diskutovalo bez stopy
antisemitizmu zo strany médií.
âesko sa vÏdy povaÏovalo za najmenej
antisemitskú krajinu v strednej Európe. Je
to jeden z dôvodov, preão Praha láka
prisÈahovalcov?
Praha je predov‰etk˘m pekné, zaujímavé
mesto a mladí ºudia, ktorí prídu z Ameriky, tu
majú ão nájsÈ. Navy‰e, po revolúcii sa tu
otvorili príleÏitosti na biznis práve pre ºudí,
ktorí by ich len ÈaÏko hºadali niekde inde. Keì
som sa v roku 1992 vrátil do Prahy, narazil
som na to, Ïe po zamatovej revolúcii sem
pri‰lo veºa Îidov z Ameriky. Zaãala sa nová
etapa a zloÏenie praÏsk˘ch Îidov sa zmenilo.
Bol som obmedzen˘ t˘m, Ïe som PraÏan,
nehovorím po anglicky a som ortodoxn˘. S
novou skupinou ºudí som nenadviazal tak˘
kontakt, ak˘ by som si prial, pretoÏe ich
pozadie, kultúra, z ktorej vy‰li, je americká a
mne, pravdupovediac, cudzia. SnaÏil som sa
ich priviesÈ k tomu, aby si vytvorili v Prahe
vlastnú komunitu, ão sa aj stalo. Druhou
stranou mince je ich aktívny vstup do ná‰ho
prostredia. Ná‰ svet v âechách a urãite aj na
Slovensku preÏil v izolácii veºa rokov. Za
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tento ãas sa tu vytvorilo povedomie, aké uÏ
nikde inde nie je. Je to vzÈah ku komunite ako
takej - bez toho, aby sa jej ãlenovia nejak˘m
smerom charakterizovali. Vo svete v‰ak
pokraãoval proces rozpadávania sa jednotnej
Ïidovskej komunity na rozdielne smery - na
reformnú, konzervatívnu, ortodoxnú,
superortodoxnú. Prahu to pod vplyvom
komunizmu obi‰lo oblúkom a po revolúcii sa
praÏská obec stala ohniskom záujmov rôznych
smerov, ktoré v cudzine existujú. Zaãali k
nám posielaÈ svojich vyslancov a postupne si
tu vytvárajú pozíciu so snahou obec prevziaÈ.
Je to akási expanzia?
MôÏeme to braÈ aj tak, sám to niekedy cítim
podobne, ale faktom ostáva, Ïe je to realita,
ktorej uÏ len ÈaÏko unikneme. SnaÏil som sa,
aby obec ostala svojbytná, a verím, Ïe sa jej
to podarí aj v budúcnosti. Na druhej strane
som sa pokú‰al nejako obrusovaÈ
nedôverãivosÈ na‰ich ºudí voãi t˘m, ão
prichádzajú zvonku, ale príli‰ sa mi to nedarilo.
Napätie, ktoré sa vytvorilo po posledn˘ch
udalostiach, bude ÈaÏké prekonaÈ, ale
obojstranná vôºa tu, myslím, je. Pokladám za
dôleÏité otváraÈ karty a zbavovaÈ Ïidovstvo
“tajomstva” a romantiky, ktoré sa mu pripisujú.
Pokiaº to len je moÏné, vÏdy hovorím otvorene
a veci
sme
***

25.9. 2004

Poslanci posvûtili konec vojny
PRAHA-právo (ada, nig) Základní vojenské
sluÏbû definitivnû odzvání. Snûmovna vãera
odhlasovala zámûr vlády vybudovat
profesionální armádu, kdyÏ schválila zákon,
kter˘ po 140 letech vojenskou prezenãní
sluÏbu ru‰í.
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Zákon sice je‰tû musí schválit Senát a
podepsat prezident, av‰ak v‰eobecnû se
pﬁedpokládá, Ïe jak senátoﬁi, tak Václav Klaus
ho podpoﬁí.
Poslední vojáci základní sluÏby tak mají odejít
domÛ 22. prosince, neboÈ od zaãátku pﬁí‰tího
roku by mûlo mít âesko jiÏ plnû
profesionalizovanou armádu.
Branná povinnost v‰ak zÛstane zachována,
bude se ale t˘kat pouze ohroÏení státu nebo
váleãného stavu.

Spolu se základní vojenskou sluÏbou konãí
také civilní sluÏba. Zdravotní a sociální
zaﬁízení, která dosud vyuÏívají sluÏeb civilkáﬁÛ,
se obávají, Ïe za civilkáﬁe nenajdou náhradu.
Av‰ak ministr práce a sociálních vûcí Zdenûk
·kromach (âSSD) tvrdí, Ïe pomoci by mûli
lidé bez práce. “Myslím, Ïe z více neÏ 500 tisíc
lidí, kteﬁí jsou v âeské republice bez práce,
bude lep‰í v˘bûr neÏ pouze asi z 38 tisíc
civilkáﬁÛ, kteﬁí civilní sluÏbu nastupují,” ﬁekl ve
Snûmovnû.

âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû
odboãka v St. Catharines,
303 Quinston St., On. L2P 2X5
Tel.: (905) 704-1056
Dovoluje si vás pozvat na

KRAJANSKÉ SETKÁNÍ
s oslavou

VINOBRANÍ
v krásném a líbezném okolí Niagarské peninsuly.
K poslechu bude hrát a zpívat smûs národních a rómsk˘ch písní
ãtyﬁãlenná romská skupina

CAMEL JUNIOR
o zpestﬁení programu se postarají krojované rómské taneãnice, které
zatanãí prav˘ ãardá‰ a talentovan˘ sedmilet˘ imitátor Dominik jako
Michael Jackson
Kdy? V nedûli 17. ﬁíjna 2004
od 14 hodin do 16:30
Kde? V pﬁíjemném prostﬁedí
Hender Estate Wines
1607 8th Avenue, St. Cantrines, Ontario
Vstupné 20 dolarÛ, vãetnû bohatého obãerstvení
Cash bar
Pomozte nám uskuteãnit toto setkání a z dÛvodu rezervace haly,
zakupte si lístky vãas - do 10. ﬁíjna.
Ohlednû zakoupení vstupenek:
Objednávky po‰lete po‰tou na v˘‰e uvedenou adresu.
Nebo kontaktujte Naìu Humlovou - (905) 704-1056
ãi Petra Junka: (905) 682-4963
V Hamiltonu: Karla (905) 549-9666
a pana Hlaváãe (905) 528-5658.
Vstupenky budou slosovatelné,
Na v˘herce ãekají hezké ceny.
MoÏnost prohlídky vinery pﬁed nebo po programu.
Tû‰íme se na vidûnou a pﬁiveìte své známé!

·kromach pﬁipomnûl, Ïe ke konci ãervna
vykonávalo civilní sluÏbu více neÏ sedm tisíc
mlad˘ch muÏÛ, pﬁiãemÏ skonãit by mûli rovnûÏ
k 22. prosinci.

***

Matematika nebude povinná
Praha-právo/Naìa Adamiãková, Marie
Königová-JiÏ studenti leto‰ních prvních
roãníkÛ stﬁedních ‰kol budou na jaﬁe 2008
skládat novou maturitu podle pravidel, která
vãera schválili poslanci.
Místo testÛ ze ãtyﬁ pﬁedmûtÛ je ãeká zkou‰ek
‰est. Matematika mezi nimi povinnû nebude.
Snûmovna odsouhlasila senátní verzi
‰kolského zákona. Ten jde nyní k podpisu
prezidentovi. Tﬁi povinné zkou‰ky probûhnou
v rámci tzv. státní ãásti maturity a tﬁi budou z
pﬁedmûtÛ urãen˘ch ‰kolou pﬁi tzv. profilové
ãásti.
Pokraãování na str. 6

1-416

Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

4,97 CDN $
4,08 CDN $
20,12 Kã
24,51 SK
1,28 CDN $
1,57 CDN $

Toronto Star - 28.9.2004

1 CDN $
1 US $
1 EURO
100 Sk
Quick - 29.9.2004

20,19 Kã
25,77 Kã
31,59 Kã
78,90 Kã
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Pokraãování ze str. 5

Pohlídám
ãeské nebo slovenské dûti
od jednoho roku.
Ve svém domû v západním
Torontu v oblasti Kipling
Matka tﬁí dûtí, zdravotní
vzdûlání.
Volejte Miriam:

416/232-9104
1421-19

Státní ãást bude spoleãná pro v‰echny
typy ‰kol a bude se konat z ãe‰tiny, cizího
jazyka, tﬁetího pﬁedmûtu. Ten si vybere
student z nabídky ãtyﬁ oblastí. Tûmi je
matematika,
obãansk˘
základ,
pﬁírodovûdnû-technick˘ základ a
informaãnû-technologick˘ základ.
Podle Michaely Lagronové z tiskového
odboru ministerstva ‰kolství úﬁad tuto
zmûnu v prÛbûhu studia nepovaÏuje za
podraz na studenty, kteﬁí jiÏ byli pﬁijati,
neboÈ o zmûnû organizace maturit se jiÏ
mluví dlouho.

PÛvodnû se poãítalo i s tím, Ïe
gymnazisté budou tﬁetí zkou‰ku muset
skládat z matematiky, ale poslanci, kteﬁí
v ãervnu tuto povinnost do zákona
prosadili, vãera ustoupili Ïádosti Senátu.
Uznali, Ïe by se tím studenti gymnázií
dostali do nerovného postavení vÛãi
kolegÛm z jin˘ch ‰kol schválili zákon bez
této povinnosti.
Podle senátora Václava Jehliãky, kter˘
odÛvodnil nesouhlas senátorÛ se znûním
pÛvodní verze zákona, mohla by povinná
matematika pﬁivodit niÏ‰í zájem u
studentÛ talentovan˘ch v jin˘ch oborech.
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Pozastavil se nad tím, proã povinnou
maturitu poslanci nestanovili pﬁedev‰ím
pro studenty technick˘ch ‰kol, u kter˘ch
se pﬁepokládá, Ïe se budou hlásit na
vysoké ‰koly technického smûru a kteﬁí
by logicky mûli mít z matematiky dobré
znalosti.
Tak jako pﬁi minulém hlasování, kdy
zákon podpoﬁilo pﬁesnû 92 potﬁebn˘ch
hlasÛ, i vãera zákon pro‰el s odﬁen˘ma
u‰ima, kdyÏ ke schválení bylo nutné získat
96 hlasÛ a pﬁesnû tolik poslancÛ pro nûj
ruku zvedlo. I tentokrát mezi nimi nebyl
ani jeden komunista a obãansk˘
demokrat. Chybûla ministrynû ‰kolství
Petra Buzková, která byla sluÏebnû na
Kypru.
Podle ODS zákon posiluje byrokracii a
omezuje vzdûlávací volbu pro Ïáky.
Komunisté odmítají pﬁedev‰ím placení
poplatkÛ na vy‰‰ích odborn˘ch ‰kolách,
a to, Ïe si Ïáci základních ‰kol budou
ãásteãnû hradit ‰kolní potﬁeby.
Nyní je‰tû zákon posoudí prezident.
Pokud by ho Snûmovnû vrátil k
opûtovnému hlasování, pak by jeho text
muselo podpoﬁit 101 poslancÛ.
V˘raznou zmûnu pﬁinese zákon
studentÛm vícelet˘ch gymnázií, kteﬁí
nebudou mít studium na své ‰kole celou
dobu jisté. Budou totiÏ muset u ‰estiletého
po dvou a u osmiletého po ãtyﬁech letech
opûtovnû prokázat pﬁi zkou‰kách, Ïe
mohou pokraãovat ve studiu dál.
Konkurovat jim pﬁitom v pﬁijímacích
zkou‰kách budou Ïáci vycházející ze
základních ‰kol.
ZároveÀ se ‰kolsk˘m zákonem poslanci
potvrdili i zákon o pedagogick˘ch
pracovnících, kter˘ novû zavádí kariérní
ﬁád. Ten by mûl lépe platovû ocenit mlad‰í
uãitele a ty, kteﬁí se budou i po absolvování
vysoké ‰koly dále vzdûlávat.
***
27.9.2004

Kühnl chce poslat
do Kábulu tuny munice

Petr ChudoÏilov: Diskriminace

Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

Praha-právo/Ministerstvo obrany se
chystá prosadit riskantní operaci, která
v‰ak vyvolává v nûkter˘ch politicích
obavy: na Ïádost afghánské vlády chce
do zemû dodat nûkolik tun munice, která
má b˘t urãena pro tamní národní armádu.
Podle informací Práva jde o 50 miliónÛ
nábojÛ do pu‰ek, 15 miliónÛ nábojÛ do
kulometÛ, pÛl miliónu ruãních granátÛ a
sto tisíc dûlostﬁeleck˘ch nábojÛ.
ZáleÏitost je tak delikátní, Ïe návrh
ministra Karla Kühnla (US-DEU) vláda
zatím odloÏila, neboÈ Ïádá na ‰éfovi
obrany záruky, Ïe munice se nedostane
do rukou banditÛ a teroristÛ.
Situace v zemi je natolik nepﬁehledná,
Ïe se mnozí politici obávají, aby nakonec
ãesk˘ dar neskonãil v rukou protivládních
sil. Vláda prezidenta Karzáího totiÏ
kontroluje jen ãást území státu.
Jak ﬁekl Právu ministr vnitra Franti‰ek
Bublan, kter˘ je jako nûkdej‰í ‰éf civilní
rozvûdky o situací v Afghánistánu dobﬁe
informován, pro schválení daru je nutné
tzv. potvrzení o koncovém uÏivateli. To
zatím ministerstvo obrany vládû
nepﬁedloÏilo. “Situace v zemi je opravdu
nebezpeãná, a proto je tﬁeba mít jistotu,
Ïe munice skonãí ve správn˘ch rukou,”
poznamenal Bublan.
Kühnl v‰ak v operaci Ïádn˘ problém
nevidí. “Nemám strach, Ïe by munice, a
zdÛrazÀuji, Ïe jde o munici, nikoli o
zbranû, mohla skonãit jinde,” ﬁekl Právu
s tím, Ïe dar je zaji‰Èován ve spolupráci
s Ameriãany.
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“Pro nás je to jedna z moÏností, jak
pﬁispût ke stabilizaci situace. Kromû toho
je to také ekonomicky v˘hodné, protoÏe
skladování této nepotﬁebné munice nás
stojí asi 40 miliónÛ korun roãnû, její
ekologická likvidace by stála 350 miliónÛ,”
uvedl Kühnl.
Ministr obrany nadto v pﬁedkládací
zprávû pro vládu pí‰e, Ïe darování
nepotﬁebné munice afghánské vládû
pﬁispûje “k pozitivnímu hodnocení âR z
hlediska jejího zaãlenûní v NATO ze
strany jejích ãlensk˘ch zemí a pﬁedev‰ím
USA”.
Takovou horlivost ale nesdílí tﬁeba
b˘val˘ ministr zahraniãí a nûkdej‰í ‰éf
Valného shromáÏdûní OSN Jan Kavan
(âSSD). “Nejsem nad‰en z takového
v˘vozu, i kdyÏ cel˘ problém není
ãernobíl˘,” ﬁekl Právu.
Kavan na jednu stranu chápe, Ïe je
tﬁeba podporovat afghánskou vládu,
av‰ak vÏdy je podle nûj tﬁeba také
analyzovat teritorium, kam vojensk˘
materiál putuje. Afghánistán pﬁitom podle
nûj zdaleka není z tohoto pohledu
bezpeãné teritorium. Pﬁipou‰tí proto, Ïe
nebezpeãí, kdy by se munice mohla dostat
do neoprávnûn˘ch rukou, existuje.
Podobné obavy vyjádﬁil také ‰éf
snûmovního v˘boru pro obranu a
bezpeãnost Jan Vidím (ODS). “Je to urãitû
riskantní,” ﬁekl Právu a dodal: “Na druhou
stranu, pokud to Ïádá tamní vláda, tak
kdyÏ jsme tam mûli vojáky, proã bychom
nevyhovûli Ïádosti o dodání munice?”
Ministr obrany proto bude muset svÛj
návrh pﬁed sv˘mi vládními kolegy
obhajovat znovu pﬁí‰tí t˘den. Na
bezplatné dodání munice totiÏ musí
k˘vnout celá vláda.
Kühnl vûﬁí, Ïe kdyÏ se na operaci budou
podílet Ameriãané prostﬁednictvím své
firmy General Dynamics, nemûla by
nakonec ãeská munice b˘t pouÏita proti
legitimní afghánské vládû.
***

âesko má opût sochu
Franti‰ka Josefa
Franti‰kovy Láznû-právo Jaroslav Vesel˘
Syn posledního rakousko-uherského
císaﬁe Karla I., jedenadevadesátilet˘ Otto
Habsburk odhalil v sobotu odpoledne
pﬁed
Císaﬁsk˘mi
láznûmi
ve
Franti‰kov˘ch Lázních bronzovou sochu
svého prastr˘ce Franti‰ka Josefa I. Socha
vysoká 2,2 metru, odlitá v umûlecké
slévárnû v Horní Kalné, je uÏ ãtvrt˘m
ztvárnûním osobností z rodu HabsburkÛ
v lázeÀském mûstû.
“Jde o odlitek z pÛvodního originálu, kter˘
zhotovil MyslbekÛv Ïák Josef Václav
Pekárek a kter˘ byl urãen pro císaﬁsk˘
salonek nádraÏí Franti‰ka Josefa v Praze.
Socha byla pozdûji uschována v
depozitáﬁi Národního muzea v Praze,”
ﬁekl v˘tvarník Olbram Zoubek. Dodal, Ïe
Otto Habsburk byl pﬁítomen páteãnímu
usazování na podstavec a uschoval pro
pﬁí‰tí generace v so‰e vzkaz. “Císaﬁ
Franti‰ek Josef I. upadl v zapomûní
neprávem,” myslí si Zoubek. RovnûÏ
v˘tvarník Adolf Born, kter˘ byl odhalení
sochy pﬁítomen, je rád, Ïe mûsto vzdá
hold nûkdej‰ímu vladaﬁi. “Rodiãe mne
vedli k obdivu k b˘valé monarchii. Jsem
rád, Ïe mûsto ozdobí tato socha,” ﬁekl.
Franz Josef byl pro ãesk˘ národ v
minulosti nenávidûnou osobou. Byl totiÏ
zastáncem absolutní panovnické moci a
odpÛrcem v‰ech demokratick˘ch snah.
Zákony kdysi dokonce oznaãily
Habsburky za neÏádoucí osoby,
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zakazovaly je zvát do republiky, stejnû
jako jejich potomky, podporovat je a
jednat s nimi. “Dne‰ní glorifikace b˘val˘ch
monarchÛ, zvlá‰tû HabsburkÛ, je krajnû
nevhodná,” ﬁíká poslanec za okres Cheb
Pavel Hojda (KSâM). Starostka mûsta
Libu‰e Chrástová (ODS) má opaãn˘
názor. “Je to jednou zapsaná historie,
kterou uÏ nic nezmûní. Za vlády tohoto
panovnického rodu láznû prodûlaly
nejvût‰í rozkvût,” zmínila.
Je v poﬁadí teprve ãtvrt˘, komu se této cti
dostalo. Rodiãe Otty, Zita a Karel, se v
roce 1909 v lázních seznámili. “Radní a
zastupitelé mu udûlují obãanství za jeho
pﬁínos pﬁi budování jednotné mírové
Evropy a za zásluhy o roz‰íﬁení EU o
nové zemû, vãetnû âeska,” ﬁekla
starostka Chrástová na slavnostním
obûdû v Sadové kavárnû.
Jako host tu vystoupil také ministr
zahraniãí Cyril Svoboda (KDU-âSL). S
potomkem vladaﬁe se podle sv˘ch slov
setkal poprvé.
“Stará rakousko-uherská ﬁí‰e se rozpadla,
protoÏe nebyla ochotna respektovat
demokratické hodnoty, coÏ vedlo ke
vzniku samostatného ãeskoslovenského
státu. Otto Habsburk v sobû snoubí jak
smysl pro konzervativní hodnoty, tak
smysl pro demokratické vládnutí. Jeho
pﬁínos spoãívá v podpoﬁe roz‰íﬁení EU o
âesko,” ﬁekl ministr. Dodal, Ïe názor
âechÛ na b˘valou monarchii je
deformovan˘ ·vejkem a Ïe nastala doba
na zmûnu nazírání na tuto etapu dûjin.
Poslanec Hojda se v‰ak nedomnívá, Ïe
by Otto Habsburk mûl mít ãestné
obãanství. “Nijak se o rozkvût
Franti‰kov˘ch Lázní nezaslouÏil,” ﬁekl.
Otto Habsburk, nûkdej‰í poslanec
Evropského parlamentu za bavorskou
CSU (v letech 1979 aÏ 1999), se vyslovuje
proti Bene‰ov˘m dekretÛm o vysídlení
sudetsk˘ch NûmcÛ z ãeského pﬁíhraniãí.
Podle starostky Chrástové nemá mûsto
s touto okolností Ïádn˘ problém. “My
oceÀujeme to, co udûlal pro vytvoﬁení
spoleãné Evropy,” ﬁekla.
***

Ve stejné dobû, tedy ve druhé polovinû
ﬁíjna, se chystá poslanec a místopﬁedseda
opoziãní KSâM Václav Exner na Kubu,
takÏe koalice by s hlasováním o rozpoãtu
nemusela mít problém.
Dostálova léãba si mûla pÛvodnû vyÏádat
celkem
‰estit˘denní
pracovní
neschopnost a podle vãerej‰ího vyjádﬁení
mluvãí Besserové by se tato doba nemûla
prodlouÏit.
***
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Restaurants-Deli's
Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

Smrt mladého o‰tûpaﬁe jí
pﬁipomnûla vlastní osud
Praha-právo/Petr Kotek-Tragédie pﬁi
víkendovém semifinále lehkoatletického
mistrovství republiky Ïactva v Liberci,
kde po zásahu o‰tûpem zemﬁel tﬁináctilet˘
nadûjn˘ sportovec z Pardubic, nezdrtila
jen chlapcovy blízké.
·ok znamenala také pro Kvûtu
Hrube‰ovou z praÏského ÎiÏkova.
Pﬁipomnûla jí totiÏ vlastní hrÛzn˘ záÏitek
z doby, kdy aktivnû sportovala. Zásah
vrÏenou koulí pro ni znamenal dlouhé
mûsíce na invalidním vozíku a tr˘znivou
nejistotu: budu je‰tû nûkdy chodit?
“Stalo se to, kdyÏ mi bylo sedmnáct, tedy
v devûta‰edesátém roce,” vzpomíná paní
Kvûta. Jako juniorka závodila za
Lokomotivu ·umperk v bûhu na lyÏích,
byla tehdy sedmá v republice, a pﬁes léto
absolvovala stejnû jako její vrstevnice napﬁíklad Kvûta Jeriová - lehkoatletickou
pﬁípravu.
“Mûla jsem vÏdycky páru, takÏe jsem pﬁi
okresních pﬁeborech v Hanu‰ovicích
Pokraãování na str. 8

416-504-5787
638 QUEEN ST. W.
TORONTO, ONT. M6J 1E4
* PraÏské uzeniny
* Cukráﬁské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy
* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla

Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT
je opût k dostání v Liquor Stores

30.9.2004

Dostál na chemoterapii
Praha-právo/(trj, âTK)-Z histologického
rozboru tkánû, kterou lékaﬁi pﬁed 14 dny
odebrali ministru kultury Pavlu Dostálovi,
vyplynulo, Ïe nádor ve slinivce bﬁi‰ní byl
zhoubn˘. Dostál to vãera potvrdil Právu
“Operace byla tak rozsáhlá, Ïe se celou
napadenou tkáÀ podaﬁilo odebrat,” sdûlila
Právu mluvãí âSSD Lucie Orgoníková.
Ministr jiÏ v tomto t˘dnu zaãal z
nemocniãního lÛÏka ﬁídit svÛj úﬁad.
Vy‰etﬁení podle mluvãí resortu Kateﬁiny
Besserové prokázalo, Ïe zhoubné bujení
na Ïádném místû v tûle nemetastázuje.
“Vy‰etﬁení za pomoci nukleární medicíny
vyvrátilo jakékoli podezﬁení napadení
dal‰ích míst v tûle. Z toho dÛvodu bude
léãba ukonãena jiÏ pouze krátkou
chemoterapií,” uvedla. Upﬁesnila, Ïe tyto
údaje sdûlil ministr, nikoli nemocnice,
která nadále nechce zdravotní stav
pacienta komentovat.
Podle mluvãí se jiÏ ministr v nemocnici
vûnuje práci, pﬁedev‰ím pﬁípravû
resortního rozpoãtu a plánÛ ministerstva
na pﬁí‰tí rok.
Program ministrov˘ch zahraniãních cest
do konce roku bude muset b˘t upraven,
Dostál se ale hodlá zúãastnit tûch
nejdÛleÏitûj‰ích jednání Poslanecké
snûmovny, jako je napﬁíklad jednání o
státním rozpoãtu.

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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IVANA WELLS
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Zku‰enost v prodeji nemovitostí od roku 1980
Specializuje se na Toronto a Mississaugu

Zamûstnání a Pager: 416/235-2500
Pﬁímá linka: 905/274-6555
West Realty Inc., REALTOR

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

Vozy z roku 2004
za v˘hodné ceny!

soutûÏila ve vrhu koulí. KaÏdá startující si
po absolvovaném pokusu ‰la sebrat
náãiní. Abychom se s ním nemusely tahat
zpût do vrhaãského sektoru, posunovaly
jsme kouli po zemi. Pﬁedklon, prohodit
mezi nohama, zacouvat a dal‰í úsek.
Vtom mne nûco udeﬁilo do zad, já upadla
na zem a nemohla se h˘bat...” líãí nûkdej‰í
lyÏaﬁská nadûje.
Vstávej, nebuì srab, znûly první rady
ostatních závodníkÛ i organizátorÛ. A
mladá sportovkynû, zvyklá pﬁemáhat
tréninkovou bolest, se skuteãnû dokázala
sebrat.
Dokonce ze stadiónu odkulhala po sv˘ch
poté, co ji zbûÏnû prohlédl pﬁítomn˘ lékaﬁ.
Brzy ale zjistila, Ïe se závodûním a
sportem vÛbec je konec. Chodit mohla,
jakákoli zátûÏ ale znamenala návrat
úporné bolesti.
Zvrat nastal asi za pÛl roku. “Chodila
jsem tehdy na zdravotní ‰kolu. Pﬁi praxi
jsme pﬁevlékaly nemohoucí pacienty.
Jednoho dûdeãka jsem nadzdvihla, vtom
bolest vystﬁelila se silou, jakou jsem
pﬁedtím nezaÏila, a pak uÏ nevím nic,”
ﬁíká.
Ochrnula na spodní polovinu tûla. Teprve
teì vy‰etﬁení ukázalo, jaké následky mûl
zásah ve vrhaãském sektoru. Koule
roz‰típla obratel, postupnû do‰lo k
rozdrcení ploténky a uskﬁípnutí míchy.
Nûkolik mûsícÛ jezdila na vozíku.
Zachránila ji aÏ operace.
Hoﬁkost vÛãi organizátorÛm osudn˘ch
závodÛ necítí. Nevzpomíná si ani na to,
Ïe by nûkdo z nich mûl kvÛli jejímu úrazu
jakékoli “popotahování”. “Nejspí‰ se o
nûm ani nikdy nedovûdûli,” krãí rameny.
***
1.10.2004

VW PASSAT - DIESEL

STV nachytala mestsk˘ch
policajtov

VW PASSAT -WAGON

BRATISLAVA-sme (moÏ)-Reportéri STV
nakrútili mestsk˘ch policajtov v Bratislave
a Trnave, ako berú úplatky, a v stredu
veãer reportáÏ odvysielali. Redaktor
relácie Reportéri zaparkoval auto v
Bratislave pred vchodom do Slovenskej
filharmónie. O chvíºu pri‰iel mestsk˘
policajt a dal mu na koleso takzvanú
papuãu.
Oznámil redaktorovi, Ïe pokuta je 2tisíc korún. Redaktor sa ho op˘tal, ãi sa to
nedá vyrie‰iÈ inak. “E‰te som to nehlásil,
tak nemusíte daÈ tú maximálnu, staãí
polovica... ale dajte 500 korún a utekajte,”
povedal policajt a zobral peniaze bez
toho, aby vydal potvrdenie.
Náãelníãke mestskej polície a manÏelke
b˘valého policajného prezidenta Zuzane
Zajacovej redaktor pustil video v jej
kancelárii. Zajacová zaãala obviÀovaÈ
redaktora, Ïe policajtov “naviedli na túto
ãinnosÈ” a Ïe mali ÏiadaÈ bloky. Povedala,
Ïe “za nikoho nemôÏeme daÈ ruku do
ohÀa” a vyp˘tala si nahrávku.
Neskôr na‰la vo v˘kazoch, Ïe policajt
zaevidoval pokutu sto korún. ·tyristo si
teda zrejme nechal pre seba.
Hovorca mestskej polície Peter Pleva
vãera najprv denníku SME povedal, Ïe
policajt síce poru‰il Zákonník práce a
moÏno spáchal aj trestn˘ ãin, ale zatiaº
nebol prepusten˘ a mestská polícia
nepodala ani trestné oznámenie. Pleva
argumentoval t˘m, Ïe na prepustenie
potrebujú stanovisko odborov a na
podanie trestného oznámenia zasa
vyjadrenie policajta aj redaktora STV.
O dve hodiny v‰ak bolo v‰etko inak.
Náãelníãka Zajacová sa vrátila z
rokovania magistrátu, kde jej primátor

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809
E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

(Distributor ãesk˘ch a slovensk˘ch knih)
Více neÏ 1500 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû. Dále nabízíme CD's, DVD's,
audiokazety. Vybírejte ze stovek levnych antikvariátních knih.

Novinka - Knihtisk va‰ich rukopisÛ
(náklady od 50 v˘tiskÛ, broÏovanû nebo vázanû,
nabídneme i v âR, Ïádejte si o odhad ceny)

O katalog nabízen˘ch knih a celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free:
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e-mail:
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1-866-425-0742
(514) 425.0742
cskniha@sympatico.ca
960A Duhamel, Pincourt, PQ, J7V 4H1, Canada
www.cskniha.com

Knihy na objednávku mÛÏete také hledat na:
http://www.iz.cz/ nebo na http://knihy.cz/

Bratislavy Andrej ëurkovsk˘ povedal, aby
policajta okamÏite prepustili. Dotyãn˘
policajt pracoval v mestskej polícii deväÈ
rokov.
Pleva si myslí, Ïe trestn˘ ãin moÏno
spáchal aj redaktor STV. ·éf relácie
Reportéri Eugen Korda namieta, Ïe
Ïiadny trestn˘ ãin nespáchali, lebo pokutu
normálne zaplatili, a “to, Ïe nám nedali
bloãky, je ich chyba”.
***

·tát chystá skryt˘ predaj
aerolínií
BRATISLAVA-sme (eko) Ministerstvo
dopravy a rakúske aerolinky Austrian
Airlines pripravili podmienky na skrytú
privatizáciu Slovensk˘ch aerolínií.
Rakúska firma poskytla zadlÏenému
slovenskému prepravcovi úver v prepoãte
200 miliónov korún. Minister dopravy
Pavol Prokopoviã pripustil, Ïe firma bude
môcÈ tento úver v budúcnosti zmeniÈ na
akcie firmy e‰te predt˘m, ako sa uskutoãní
privatizácia.
Väã‰inov˘ 89-percentn˘ podiel v
Slovensk˘ch aerolíniách má ‰tát a netají
sa zámerom akcie predaÈ. V dohode s
Austrian Airlines ministerstvo nevidí
problém. Okrem iného aj preto, lebo
pochybuje o tom, Ïe niekto in˘ bude maÈ
záujem o zadlÏené slovenské aerolinky.
MoÏnosÈ skrytej privatizácie rozhnevala
slovenského konkurenta aeroliniek
SkyEurope. “Neviem si predstaviÈ, Ïe by
Austrian Airlines poskytli päÈ miliónov
eur a neoãakávali nejakú protisluÏbu,”
povedal ‰éf firmy Christian Mandl. Podºa
neho bude maÈ Slovensko problém
vysvetliÈ skrytú privatizáciu, prípadne
akékoºvek ‰tátne záruky pre rakúsku
firmu, Európskej komisii.
Postup ministerstva a rakúskej
spoloãnosti vidí ako problémov˘ aj
Transparency International. “Reálny
záujem sa dá zistiÈ aÏ podºa toho, koºko
firiem sa prihlási do súÈaÏe,” upozornila
Emília Siãáková-Beblavá.
Slovenské aerolínie uÏ roky nedokáÏu
dosahovaÈ zisk. Doteraz ich celková
strata prekroãila 600 miliónov korún a
úver potrebovali akútne preto, aby nepri‰li
o lietadlá, ktoré majú v prenájme.
***

Dalík a Veãerek obvinûni
z úplatku
Praha-právo/(apb, hon, luk)-Korupãní
aféra, v níÏ mûlo b˘t unionistickému
poslanci ZdeÀku Koﬁistkovi nabídnuto
deset miliónÛ korun za hlasování proti
dÛvûﬁe vládû, se minul˘ ãtvrtek vyhrotila.
Marek Dalík, poradce ‰éfa ODS Mirka
Topolánka a lobbista Jan Veãerek byli
zatãeni policií. Oba byli obvinûni z
trestného ãinu podplácení formou
spolupachatelství.
Veãerek byl zatãen pﬁed ‰estou hodinou
ráno v Praze, Dalík kolem 8:30 u hotelu v
KromûﬁíÏi, kde spal po mítinku ODS. Dalík
si pﬁi snídani s Topolánkem jen odskoãil
pro nûco do auta, kde ho policisté zadrÏeli
a odvezli do Prahy. Byli vyslechnuti a
pﬁedáni jako obvinûní do cely
pﬁedbûÏného zadrÏení v Praze. “Do 48
hodin musíme rozhodnout, zda podáme
návrh na uvalení vy‰etﬁovací vazby, nebo
je budeme vy‰etﬁovat na svobodû,”
vysvûtlil zástupce ﬁeditele protikorupãní
sluÏby Milan ·i‰ka. ·éf Okresního
státního zastupitelství v Ostravû Josef
Bláha Právu potvrdil, Ïe Dalík a Veãerek
byli obvinûni z trestného ãinu podplácení
formou spolu-pachatelství. Hrozí jim jeden
rok aÏ pût let vûzení.
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“O zahájení trestního stíhání jsem byl
informován faxem dnes (ve ãtvrtek) ve
14:18 hodin. V obvinûní se Dalíkovi a
Veãerkovi klade za vinu, Ïe mûli ZdeÀku
Koﬁistkovi nabídnout deset miliónÛ korun
a také místo velvyslance v Bulharsku,
pokud bude hlasovat proti vyslovení
dÛvûry vládû,” shrnul podstatu obvinûní
Bláha.
Veãerek mûl o pár dnÛ pozdûji Koﬁistkovi
nabídku pﬁipomenout telefonicky s tím,
Ïe je ãasovû omezena do konce roku a
poté jiÏ nebude pro ODS zajímavá.
Bláha dodal, Ïe policie k obvinûní
dospûla nejen na základû Koﬁistkovy
v˘povûdi, ale také v souvislosti s dal‰ími
nepﬁím˘mi dÛkazy, pﬁedev‰ím po
vyhodnocení v˘sledkÛ vy‰etﬁení na
detektoru lÏi, kde Koﬁistka uspûl, a
v˘povûdí dal‰ích svûdkÛ. V Ostravû se
vãera objevily mezi novináﬁi spekulace,
Ïe policie má k dispozici v˘povûì svûdka,
kter˘ mûl v restauraci v Ostravû sly‰et
oba obvinûné domlouvat se na nabídnutí
úplatku. Tyto informace v‰ak nikdo
nepotvrdil. “K tomu se nebudu
vyjadﬁovat,” ﬁekl Bláha.
Topolánek na dotaz Práva reagoval:
“Celá ta kauza je podivná a to, co se stalo
teì, je úplnû za hranou, protoÏe Ïádné
nové skuteãnosti b˘t nemohou.”
Grémium ODS vãera vydalo prohlá‰ení,
Ïe povaÏuje vy‰etﬁování za pochybné a
vyvolávající podezﬁení, Ïe je politicky
motivováno.
“Na základû dosavadního prÛbûhu
vy‰etﬁování - z dÛvodu opakovan˘ch
únikÛ policejních informací, zásahÛ
ministra vnitra do prÛbûhu vy‰etﬁování a
vyuÏívání pochybn˘ch vy‰etﬁovacích
úkonÛ v celé kauze, je ODS pﬁesvûdãena,
Ïe postup Policie âR v celém pﬁípadu je
moÏné povaÏovat za neadekvátní a
vyvolávající podezﬁení, Ïe je politicky
motivován blíÏícími se volbami,” uvedlo
grémium ODS.
“Pokud se neadekvátnost postupu
Policie âR prokáÏe, bude ODS Ïádat
exemplární potrestání v‰ech viníkÛ policistÛ, policejního prezidenta a
vyvození politické odpovûdností vÛãi
ministru vnitra Bublanovi a premiéru
Grossovi,” stojí v prohlá‰ení ODS.
Premiér Stanislav Gross obvinûní ODS
odmítl. “Pokud platí, Ïe s tím ODS nemá
nic spoleãného, tak niãemu neprospívá,
Ïe tu kauzu politizuje,” ﬁekl novináﬁÛm.
Podle nûj neÏijeme ve státû, ve kterém
rozhoduje policie. “Pokud vím, dozorující
státní zástupce bedlivû sleduje a musí
sledovat kaÏd˘ krok, kter˘ policie dûlá.
Nelze tedy hovoﬁit o nûjaké politické
objednávce,” poznamenal.
Gross pﬁipomnûl, Ïe chce ODS porazit
normálními politick˘mi prostﬁedky. “A to
se také podaﬁí,” poznamenal Gross.
Policisté z protikorupãní sluÏby zadrÏení
provedli bez pokynu dozorového Ïalobce
na základû vlastních dÛkazÛ. Bez
pﬁítomnosti dozorového Ïalobce
probíhaly ve ãtvrtek i v˘slechy obou
obvinûn˘ch. “Pﬁítomnost Ïalobce není
nutná. Nutná je pﬁítomnost obhájce ve
v‰ech pﬁípadech, kdy bylo vzneseno
obvinûní. Obhájce pﬁítomen byl. To
znamená, Ïe policie zákon neporu‰ila,”
vysvûtlil Právu advokát Josef Doucha,
b˘val˘ ‰éf stﬁedoãeského úﬁadu
vy‰etﬁování.
Dozorující ostravsk˘ státní zástupce
Martin Fra‰ nemûl o pﬁípadu podrobnûj‰í
informace. “Je mi známo jen to, Ïe proti
Dalíkovi a Veãerkovi bylo zahájeno trestní
stíhání pro trestn˘ ãin podplácení,” ﬁekl
Fra‰ s tím, Ïe pokyn k zahájení stíhání

nevy‰el ze státního zastupitelství.
“Policie je oprávnûna sama zahájit trestní
stíhání v okamÏiku, kdy seÏene dostatek
dÛkazÛ. Informace o nov˘ch svûdcích
odmítl potvrdit. “Nebudu komentovat
kaÏd˘ úkon, kter˘ byl v pﬁípravném ﬁízení
proveden,” ﬁekl Fra‰ novináﬁÛm.
(Pﬁed uzávûrkou jsme se dovûdûli, Ïe
oba obvinûní byli propu‰tûni na svobodu.)
***

satellite

1-416

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Klaus: nelíbí se mi teatrální
zatãení, takovou zemi bych si
nepﬁál mít
Praha-právo/(ada, luk, nig)-ZpÛsob
zatãení ostﬁe odsoudil prezident Václav
Klaus. “Lidé, kteﬁí nechtûjí o pÛlnoci a v
pﬁevleãení utíkat za hranice, se dali
pﬁedvolat normálnû. Proto se mi nelíbí
teatrální veﬁejné zat˘kání. To uÏ je jiná
zemû neÏ jakou bych si ji jako prezident
pﬁál mít,” uvedl Klaus.
“Vidûl jsem pana Dalíka v doprovodu
dvou lidí s vizáÏí ukrajinsk˘ch mafiánÛ,
aÏ zpûtnû mnû do‰lo, Ïe to byli zﬁejmû
policisté,” ﬁekl Právu místopﬁedseda ODS
Petr Neãas. Událost komentoval slovy:
“Grosstapo zahájilo proces putinizace
âeské republiky.”
Pﬁedseda KDU-âSL Miroslav Kalousek
reagoval pro Právo pﬁedev‰ím na zpÛsob
zatãení obou muÏÛ: “Jak o tom mám
zatím informace, pak zpÛsob zadrÏení
byl hrán velmi na efekt, pﬁiãemÏ úplnû
staãilo civilnû pﬁedat obálku s modr˘m
pruhem.”
Podle Kalouska by to mûlo stejn˘ úãinek,
ale pﬁipustil, Ïe ne ten mediální. “Pﬁi této
pﬁíleÏitosti si nemohu nevzpomenout na
‰ílené a nesmyslné manévry muÏÛ v
ãern˘ch kuklách v IPB, kde to mûlo
obrovsk˘ mediální efekt, nulov˘ dopad a
zÛstala pachuÈ. Nejsem si jist, zda tohle
nebude obdobn˘ pﬁípad,” dodal ‰éf
lidovcÛ.
Místopﬁedseda KSâM Jiﬁí Dolej‰ je
pﬁesvûdãen, Ïe existuje-li tak váÏné
podezﬁení, pak policie musí b˘t ãinná.
“PﬁedbûÏné zadrÏení se provádí
pﬁedev‰ím tehdy, je-li podezﬁení, Ïe
dotyãn˘ by mohl hatit vy‰etﬁování. Z
tohoto pohledu je to, co se stalo, logické.
Mirek Topolánek by i vzhledem k tomu,
Ïe se jedná o ãlovûka jemu blízkého,
tedy poradce, mûl vyãkat v˘sledkÛ
vy‰etﬁování pﬁedtím, neÏ zaãne hodnotit
pﬁimûﬁenost ãi nepﬁimûﬁenost aktu,” ﬁekl
Dolej‰ Právu.
Podle nûho ﬁeãi o tom, Ïe policie plní
politickou objednávku “jsou za rámec
toho, co by mûl ﬁíkat ústavní ãinitel”.
***

âech dostal v Nûmecku
doÏivotí
HOF-právo/(DPA, zr) âtyﬁiadvacetilet˘
âech byl vãera odsouzen v bavorském
Hofu za vraÏdu 17letého uãnû k doÏivotí.
ObÏalovan˘, jehoÏ jméno agentura
neuvedla, podle soudu zastﬁelil svého
známého v bﬁeznu 2001 sedmi v˘stﬁely.
Tvrzení obhajoby, Ïe v˘stﬁely mohl vypálit
nûkdo jin˘, tribunál nepﬁijal stejnû jako
tezi obÏaloby, Ïe k ãinu do‰lo za obzvlá‰È
pﬁitûÏujících okolností. Jako moÏn˘ motiv
se uvádí Ïárlivost homosexuálního
pachatele; oba se dobﬁe znali.
Odsouzen˘ se stal pát˘m âechem,
kterého soud v cizinû poslal doÏivotnû za
mﬁíÏe. Naposledy soud ve ‰védské
Uppsale vynesl letos v ãervnu doÏivotí
nad Patrikem Dvoﬁákem (28), kter˘ v
dubnu 2003 ve ·védsku zavraÏdil ·árku
Hala‰ovou (24).
***

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû
nov˘ velice úspû‰n˘ televizní seriál
reÏiséra Karla Smyczka

MÍSTO NAHO¤E
kter˘ ve tﬁinácti dílech nás uvádí do Ïhavé ãeské souãasnosti
trÏního hospodáﬁství v moderním satelitním mûsteãku, které
sk˘tá ﬁadu dramatick˘ch i humorn˘ch situací. Praktiky
drav˘ch podnikatelÛ, starosti lidí bojujících s finanãní tísní,
lidská pﬁetváﬁka, intriky, závist, zklamání se mísí s novû
vznikajícími milostn˘mi vztahz, pﬁátelstvím, pracovními
úspûchy, chvílemi ‰tûstí i drobn˘mi radostmi,
které pﬁiná‰í bûÏn˘ Ïivot.
Hrají: O.Vetch˘, B.Munzarová, ·.Sta‰ová, M.Táborsk˘,
T.Hanák, P.Jungmanová, B.Seidlová, V.Ra‰ilov, J.Somr,
V.Cibulková a mnoho jin˘ch.
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:

VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@videoelcanada.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com
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SLOVAKOTOUR
Podzimní a zimní slevy do celé Evropy!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!
Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice od 609 dolarÛ (bez daní) do 15.10.04

E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Fax: (416) 867-8657

V˘hodné letenky do âech a na Slovensko
Podzimní v˘prodej
Praha, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice
MoÏnost zakoupit lístky do dal‰ích
evropsk˘ch mûst
Zimní dovolené
Ont. Reg. # 2631380

E-mail: nitratravel@yahoo.ca

(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186

662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,
Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry
Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net

Vyznání
Mám rád hudbu klasickou, swing ale
nejradûji jazz s jeho mnoha smûry (kromû
onoho contemporary a funku). Jazz, to
jsou pro mne nejen mistﬁi piana, saxofonu,
kytar, bicích. To jsou i zpûváci a zpûvaãky.
F.Sinatra, D.Martin, T. Bennet, Ch.Baker.
B.Darrin. E.Fitzgerald, S.Vaughan,
P.Lee, B.Holiday, D.Day, L.Horne. A dal‰í.
V kaÏdou denní dobu poslechnu si rád
jejich zpûv.
Ale ... zvlá‰tní vûc. Pﬁedloni jsem si z
Prahy dovezl CD s názvem Jan Werich
- Nebe na zemi. Obsahuje 24 skladeb
Werichem nazpívan˘ch. Nûkteré texty
jsou poplatné dobû nahrávek (jenÏe,
poslouchám li je dne‰ním uchem,
nepﬁipadají mi docela nesmysln˘mi.
NeboÈ demokraticko-kapitalisticky svût,
kter˘ jsme v ãasech totality obdivovali a
vzhlíÏeli k nûmu, se promûÀuje, jak
poznáváme na vlastní kÛÏi, aã i ty jeho
stinné stránky neodradily valnou vût‰inu
nás, exulantÛ, od rozhodnutí zÛstat v
novém domovû i po zmûnû pomûrÛ
doma).
Ale chci psát o zpûvu J.Wericha.
Zmínûné CD je pro mé laické ucho, pro
mne, milovníka swingu a rytmu, doslova
lahÛdkou.
Na stanici AM 600 zpívá kaÏd˘ den
F.Sinatra, D.Martin a dal‰í hvûzdy. S
v˘jimkou D.Martina ale povaÏuji hlas a
pﬁednes J.Wericha na zmínûném CD za
poutavûj‰í a barvitûj‰í. Navzdory tomu,
Ïe v‰echny texty jsou zpívané v ãe‰tinû.
A jak se tvrdí, pro jazzov˘ zpûv není nad
jazyk anglick˘.
Nahrávky na zmínûném CD vznikly v
dobách ne právû nejblahodárnûj‰ích pro
âeskou republiku, aã ty ãasy nejhor‰í,
ranná padesátá léta, jiÏ minula.
Nejsem hudebním odborníkem. Ale jsem
si jist, Ïe kdyby J.Werich chtûl nebo mohl
zpívat repertoár F.Sinatry nebo T.
Bennetta, byla by jeho interpretace
evergreenÛ na stejné, ne-li vy‰‰í úrovni.
NezÛstal by nikterak ve stínu svûtov˘ch
hvûzd.
Uznávám ‰kolen˘ hlas K.Gotta. Pﬁi
poslechu zmínûného CD jsem si ale
uvûdomil, Ïe J.Werich jako zpûvák je mi
bliÏ‰í. Vloni jsem chtûl ono CD koupit v
Praze pro syna (Ïije jiÏ léta v USA, pí‰e a
mluví dobﬁe ãesky). Bylo vyprodané. Ani
jsem se tomu nepodivil.
A tomu, kdo tento text ãte s podobn˘mi
pocity s jak˘mi já jej psal mohu neÏ
doporuãit, aby se pﬁi náv‰tûvû Prahy na
moÏnost jeho nákupu pozeptal. CD bylo
vydáno v roce 2000 pod hlaviãkou
Compact Disc Digital Audio vydavatelem
Saturn, Pﬁíbûnická 16. Praha 3, tel/fax
02/627/8281.
Myslím, Ïe jednou z kladn˘ch vlastností

kromû inteligence a hereckého
mistrovství, které uãinila J.Wericha tak
unikátní osobností, byl jeho hlasov˘
projev.
A právû to si mÛÏe posluchaã zmínûného
CD záznamu dokonale a dokonce 24
krát vychutnat a vyposlechnout ...
Myslím, Ïe je dobré psát nûkdy i o nûãem
jiném, neÏli o problémech, kﬁivdách, lidské
blbosti, teroru, byrokracii. A tak jsem to
udûlal.
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Ivan Zná‰ik
150 King St. W.,
# 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario
M5H 1J9
E-mail:
ivan.znasik@mytravel.ca
Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

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

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta
Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,
poistenie, nájom auta
preklady
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

HomeLife/United Realty Inc.

Josef Banom - Sales Representative
Specializing in Mississagua, Etobicoke, Toronto.
Office: 905 672-1234
(Secretary will page me and I’ll call you back within 15 minutes)
Cell: 1-905-920-5655
Home: (905) 573 9302
Fax: (905) 672 0672
Email: jbanom@mountaincable.net
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PRVNÍ
âESKOSLOVENSKÉ
MISTROVSTVÍ SEVERNÍ
AMERIKY
AMATÉRSK¯CH
DRUÎSTEV V KOPANÉ!!!
âesko-slovenská nadace BUDOUCNOST 3000 ve spolupráci se SPORTART-PRODUCTION
upozorÀuje
v‰echny fotbalové pﬁíznivce a milovníky
kopané, Ïe v pﬁí‰tim roce se uskuteãní v
termínu od 1. ãervence 2005 do 4.
ãervence 2005 I. ãeskoslovenské
mistrovství Severní Ameriky amatérsk˘ch
druÏstev v kopané na pﬁedmûstí Chicaga
v Illinois.
Pﬁihlásit se mÛÏe jakékoliv druÏstvo s
maximálním poãtem 24 hráãÛ. Hrací
systém bude upﬁesnûn podle poãtu
pﬁihlá‰en˘ch druÏstev. Hrát se bude ve
skupinách po ãtyﬁech kaÏd˘ s kaÏd˘m,
ze skupiny postoupí dvû druÏstva, ostatní
budou bojovat o umistûní. Hrát se bude
podle pravidel FIFA, v‰echny zápasy na
2x35 min., finálov˘ zápas a zápas o 3.
místo na 2x45 min. Hracími dny budou
pátek, sobota a nedûle.V nedûli veãer se
uskuteãní zábava, na které vystoupí
známé osobnosti. V barvách âs. nadace
se pﬁedstaví napﬁ. Antonín Panenka,
Franti‰ek Vesel˘, Jiﬁí Nûmec, Vladimír
Hru‰ka, Jan Berger a nûkteﬁí zpûváci a
herci z AMFORY PRAHA. âestn˘mi hosty
by mûli b˘t drÏitelé ZLATÉHO MÍâE Josef
Masopust a Pavel Nedvûd (zatím v
jednání).
Zápisné za druÏstvo: 1500 dolarÛ.
Zahrnuje pronájem hri‰È, poji‰tûní,
rozhodãí a pﬁepravu muÏstev z leti‰tû do
motelu, z motelu na fotbalov˘ komplex a
zpût a vstup na nedûlní veãerní zábavu.
Îádáme v‰echny, kteﬁí projeví zájem o
start na I. ãeskoslovenské mistrovství
Severní Ameriky v kopané, aby své
závazné prihlá‰ky zaslali nejpozdûji do
31. prosince 2004 se zálohou 500 dolarÛ
na
adresu
CZECH-SLOVAK
FOUNDATION-FUTURE 3000,
10450 DORIS CT. GE, ROSEMONT, IL
60018, USA. Prosíme, abyste pﬁihlá‰ky
posílali pouze doporuãenû a ‰ek vypsali
na Czech-Slovak Foundation-Future
3000. Z dÛvodÛ zaji‰tûní tak velké akce
je zapotﬁebí zaslat téÏ pﬁibliÏn˘ poãet
hráãÛ, název druÏstva a jméno
vedoucího, abychom mohli zajistit
ubytování. Doplatek a soupisku pak zaslat
nejpozdûji do 30. dubna 2005. V‰em
pﬁihlá‰en˘m dûkujeme za pochopení a
tû‰íme se na Va‰i úãast.
SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁ·Ë!!!
Mediálnimi partnery I. ãeskoslovenského
mistrovství Severní Ameriky v kopané
jsou CHICAGO ÎURNAL a STV-USA.
BliÏ‰í informace na tel.:1-847-6358595,1-773-704-0456,e-mail:
petrsirky@msn.com
***

Tipsport extraliga
3. kolo: Tﬁinec-Kladno 1:4, Vsetín-Zlín
1:2, Jihlava-PlzeÀ 2:4, Karlovy VaryLitvínov 4:6, Znojmo-Liberec 4:7,
Pardubice-Slavia 1:2, Sparta-Vítkovice
4:3.
4. kolo: Kladno-Znojmo 4:1, VítkoviceJihlava 5:1, Zlín-Karlovy Vary 2:0,
Litvínov-Sparta 1:4, PlzeÀ-Pardubice 4:1,
Liberec-Vsetín 1:0 v prodlouÏení, SlaviaTﬁinec 3:2 v prodlouÏení.
5. kolo: Tﬁinec-Liberec 4:2, Vsetín-

Vítkovice 5:6, Jihlava-Zlín 2:2, KladnoSlavia 1:0, Karlovy Vary-PlzeÀ 3:3,
Znojmo-Litvínov 3:4, Sparta-Pardubice
2:2.
6. kolo: Vítkovice-Kladno 1:4, PlzeÀLitvínov 1:2, Pardubice-Zlín 1:3, SpartaLiberec 4:3, Jihlava-Slavia 6:2, Karlovy
Vary-Tﬁinec 3:2 v prodlouÏení, VsetínZnojmo 2:4.
***

Tabuºka
1. Zlín
2. Sparta
3. Kladno
4. Vítkovice
5. Liberec
6. Litvínov
7. Znojmo
8. Slavia
9. Vsetín
10. PlzeÀ
11. Jihlava
12. K. Vary
13.Tﬁinec
14. Pardubice

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

12:8
18:14
16:9
24:17
23:15
21:14
21:23
12:16
16:15
14:14
13:18
15:19
14:25
9:21

13
13
12
12
11
11
10
8
7
7
7
6
5
1

Slovenská hokejová liga

V ruskej lige sa roztrhlo vrece

3. kolo: Dubnica-L. Mikulá‰ 2:7, Nitra-Zvolen
3:4 v prodlouÏení, Îilina-Slovan 3:2, Ko‰iceSkalica 5:2, Poprad-Trenãín 0:8.
4. kolo: L. Mikulá‰-Trenãín 3:4, SkalicaPoprad 3:4 po prodl., Slovan-Ko‰ice 4:3,
Zvolen-Îilina 2:1, Dubnica-Nitra 0:2.
5. kolo: Nitra-L. Mikulá‰ 3:1, Îilina-Dubnica
7:1, Ko‰ice-Zvolen 3:2, Poprad-Slovan 2:3,
Trenãín-Skalica 9:2.
6. kolo: L. Mikulá‰-Skalica 4:0, SlovanTrenãín 0:5, Zvolen-Poprad 4:1, DubnicaKo‰ice 2:7, Nitra-Îilina 5:4.
***

s hráãmi z NHL

Tabuºka
1.Trenãín
2. Zvolen
3. Ko‰ice
4. Slovan
5. Nitra
6. L. Mikulá‰
7 Îilina
8. Poprad
9. Skalica
10. Dubnica

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

30:9
16:9
23:13
20:15
18:19
18:13
17:12
10:23
11:27
7:30

14
14
13
12
12
8
7
3
1
0

KeìÏe dianie zámorskej NHL aj naìalej
stagnuje, víkend bol bohat˘ na ìal‰ie presuny
hviezd svetového hokeja. Najviac zmien
zaznamenal rusk˘ hokej, keì moÏnosÈ novej
realizácie vyuÏila hneì desiatka hráãov
o‰ºahan˘ch skúsenosÈami z viacroãného
pôsobenia medzi mantinelmi NHL. Medzi
najväã‰ie “bomby” patrí dohoda kapitána
Pittsburgh Penguins Alexeja Morozova s
vedením AK Bars KazaÀ, kontrakt kanoniera
New York Islanders Olega Kva‰u so
Severstaºom âerepovec, podpis nádejného
ºavého krídelníka Washington Capitals
Alexandra Semina s tímom Salavat Julajev
Ufa ãi presun Alexandra Koroºuka zo San
Jose do tímu niÏ‰ej súÈaÏe âechov.
Ani vedenie Lady Togliatti neobi‰lo zle, jeho
rady posilnia útoãník New Jersey Devils Viktor
Kozlov a tvrd˘ obranca Minnesota Wild Andrej
Zuzin. Do obrany Mettalurgu Magnitogorsk
sa postaví stabiln˘ obrann˘ pilier Buffalo
Sabres Dimitrij Kalinin.(tasr-sme)

Soccer

1-416

âeská liga
Sparta- Pﬁíbram 4:2
První gól a pﬁihrávky na dal‰í dva Junovi
a jeden Pacandovi, to je bilance kapitána
Sparty Karla Poborského v pﬁedehrávce
7. kola Gambrinus ligy. PraÏané
pﬁedev‰ím jeho zásluhou po tﬁech letech
porazili Pﬁíbram. Branky: 22. a 72. Jun, 7.
Poborsk˘, 81. Pacanda - 65. Fenyk, 86.
Barteska. 3877 divákÛ, poloãas 2:0.
Jablonec-Slavia 1:1
Tradice vzájemn˘ch zápasÛ fotbalistÛ
Jablonce a Slavie zÛstala zachována.
UÏ po‰esté v ﬁadû se hráãi obou celkÛ
roze‰li v lize remízou, coÏ neuspokojilo
ani jednu stranu. “V˘sledkem jsem
zklamán. Chtûli jsme vyhrát a pﬁizpÛsobili
jsme tomu i taktiku. Ale i soupeﬁ mûl
moÏnosti a naznaãil urãitou kvalitu.
Nemohli jsme si myslet, Ïe si vypracujeme
osm ‰ancí a domácí nám to budou
tolerovat. Dûlba bodÛ je nakonec
spravedlivá,” konstatoval slávistick˘
trenér Josef Csaplár. Branky: 13.
Michálek - 25. Adauto. 2030 divákÛ,
poloãas 1:1.
Ostrava-Zlín 3:1
Baník po obratu v Pﬁíbrami opût musel
pﬁedvést, jak moc touÏí po v˘hrách. Zlín
70 minut kontroloval v˘voj duelu na
Bazalech, ale pak zaváhal pﬁi standardní
situaci a frenetick˘m davem strhnut˘
obhájce titulu tﬁígólovou smr‰tí bûhem
deseti minut vyválãil cenné body. Branky:
74. Pospûch, 76. Matu‰oviã, 84. ÎÛrek 26. Kroãa. 8861 divákÛ, poloãas 0:1.
Olomouc-Bl‰any 1:0
Hosté byli favorizované Olomouci
pﬁekvapivû rovnocenn˘m soupeﬁem v
poli, jejich um v‰ak konãil v prostoru pﬁed
‰estnáctkou. Kromû centrÛ a dlouh˘ch
míãÛ z hlouby pole brankáﬁe Vaniaka
váÏnû neohrozili. O v˘sledku tak rozhodl
gól Babniãe hlavou po centru Kobylíka z
rohu uÏ ve 13. min. 4621 divákÛ, poloãas
1:0.
Drnovice-âeské Budûjovice 2 0
Zápas celkÛ, jimÏ se start do sezóny
pﬁíli‰ nepovedl, zvládl lépe drnovick˘
nováãek. Utkání zlomil OnofrejÛv gól na
konci prvního poloãasu a následné
vylouãení budûjovického Adama. Branky:
42. Onofrej, 63. Holub. 2586 divákÛ,
poloãas 1:0.

RuÏomberok sa dotiahol
na Dubnicu
BRATISLAVA - sme- Takéto kolo e‰te v
CorgoÀ lige nebolo! ·tyri zápasy sa skonãili
nerozhodne, blízko k deºbe bodov bolo aj v
piatom, ale RuÏomberok napokon svoj dobr˘
v˘kon proti Artmedii v PetrÏalke korunoval
trojbodov˘m gólom. Vìaka tomuto zisku sa
dotiahol v tabuºke na Dubnicu, ktorá je na
ãele iba o skóre, tretia je Artmedia. Dubnica
so ‰Èastn˘m gólom v nadstavení remizovala
v R. Sobote, mala v‰ak aj smolu, Ïe si dala
vlastn˘ gól. Sklamaním sú domáce straty
Dukly B. Bystrica a M·K Îilina. Lietava z
muÏstva hostí sa s dvoma gólmi stal strelcom
kola. Inter po prv˘ raz bodovo zabral na pôde
predposlednej Trnavy, obaja tréneri, domáci
Vuku‰iã aj hosÈujúci Barmo‰ tak zostali vo
funkciách.Rímavská Sobota-Dubnica 1:1, B.
Bystrica-Púchov 1:1, Îilina-Trenãín 2:2,
PetrÏalka RuÏomberok 1:2, Trnava-Inter 0:0.

TABUªKA
1. Dubnica
2. RuÏomberok
3. Artmedia
4. B. Bystrica
5. Îilina
6. Trenãín
7. R. Sobota
8. Púchov
9. Trnava
10. Inter

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

4
5
5
4
4
2
2
2
1
0

4
1
1
3
2
4
2
1
3
1

0 13:6
2 13:9
2 12:11
1 18:10
2 18:10
2 9:8
4 4:9
5 5:12
4 9:13
7 4:17

16
16
16
15
14
10
8
7
6
1

Slovácko-Opava 1:0
branky padly aÏ v závûru utkání: 82.
Slovácko udrÏelo neporazitelnost i ve Kroupa - 74. Ma‰ek, 76. Benát, 79.
13. utkání na novém stadiónu v Uherském DoleÏal. 3155 divákÛ, poloãas 0:0.
Hradi‰ti. Po jednobrankové v˘hﬁe mu uÏ
***
Tabulka
zb˘vá umazat z trestu pouze jedin˘ bod. 1. Sparta
7 6 1 0 19:7
19
Branka: 7. Nezmar. 4413 divákÛ, poloãas 2. Teplice
7 4 3 0 11:6
15
3. Olomouc
7 5 0 2 10:6
15
1:0.
4.
Ostrava
7
4
2
1
11:6
14
Mladá Boleslav- Liberec 0:1
5. Brno
6 4 1 1 6:5
13
Mladoboleslavská domácí tvrz poprvé v 6. Liberec
7 4 0 3 9:3
12
sezónû padla, zatímco Liberec se radoval 7. Slavia
7 3 2 2 9:6
11
7 2 2 3 4:7
8
z premiérov˘ch bodÛ z venku. O jeho 8. Zlín
9.
Opava
7
2
1
4
10:13
7
v˘hﬁe rozhodl v úvodu druhé pÛle Pospí‰il.
10. Drnovice
7 2 0 5 7:9
6
Branka: 47. Pospí‰il. 5143 divákÛ, 11. Jablonec
7 1 3 3 5:9
6
poloãas 0:0.
12. â. Budûjovice 7 1 2 4 5:9
5
13. Ml. Boleslav 7 1 2 4 3:9
5
Brno-Teplice 1:3
7 1 2 4 5:12
5
Fotbalisté Teplic pﬁipravili letos Brnu první 14. Pﬁíbram
15. Bl‰any
7 1 1 5 3:9
4
poráÏku na domácím hﬁi‰ti. V‰echny 16. Slovácko
7 3 2 2 5:4
-1

T˘m, kter˘ hrál na ME nejhezãí fotbal, se rozpadá
PRAHA-právo/Pavel Felt-V pátek ráno pﬁi‰la informace, Ïe Pavel Nedvûd konãí
definitivnû v ãeské fotbalové reprezentaci. Pozdû veãer, po utkání s Pﬁíbramí, Karel
Poborsk˘ pﬁipustil, Ïe tuto eventualitu také zvaÏuje. T˘m, kter˘ hrál na EURO
nejhezãí fotbal, coÏ uznala celé Evropa, se tak rozpadá. Pﬁed dÛleÏit˘mi kvalifikaãními
zápasy doma s Rumunskem a v Arménii je to velmi nepﬁíjemné zji‰tûní.
“Musím ﬁíct, Ïe pro mne je odchod Pavla Nedvûda témûﬁ tragédie. Je to nejen mÛj
nejvût‰í fotbalov˘ kamarád, ale hlavnû nejlep‰í fotbalista na svûtû. Smutné je, Ïe
on neskonãil kvÛli zranûní, ale myslím, Ïe to nepﬁeÏenu, kdyÏ ﬁeknu, Ïe to udûlal
kvÛli sdûlovacím prostﬁedkÛm a v‰em rádoby odborníkÛm,” ﬁekl Karel Poborsk˘
necelé dvû hodiny pﬁed páteãní pÛlnocí.
“Hodnû mû mrzí, jak se k tomu stavûl svaz, realizaãní t˘m národního t˘mu i
manaÏer, protoÏe neudûlali vÛbec nic pro to, aby neskonãil. Pavel se dostal bûhem
ãtrnácti dnÛ ãi mûsíce do pozice ãlovûka, kter˘ zradil národ a kter˘ nechal tuhle
republiku ve ‰tychu. Je to obrovská facka ãeskému fotbalu. Ne ze strany Pavla, ale
v‰eho, co se v ãeském fotbale dûje,” pokraãoval jeden z reprezentaãních pilíﬁÛ.
Také on se dostal pod velk˘ tlak, kdyÏ kvÛli problémÛm se zády opustil sraz
reprezentace pﬁed záﬁijov˘m utkáním v Nizozemsku. “Pﬁi problémech se zády mû
mrzelo, co se kolem toho rozpoutalo. Najednou ze mne byl zrádce národa. Bylo mi
z toho smutno,” pﬁiznal Poborsk˘ a dodal: “VÛbec se teì na sraz reprezentace
netû‰ím. Musím ﬁíct, Ïe tohle v‰echno je rána pod pás i pro mne. ZvaÏuji v‰echna
pro i proti, chce to ãas, uvidíme,” ﬁekl Poborsk˘, kter˘ odehrál v národním dresu
stovku zápasÛ, na dotaz Práva, zda také nezvaÏuje ukonãení reprezentaãní
kariéry.
Kouã reprezentace Karel Brückner odmítá vyjádﬁení Nedvûdova právníka
Bronislava ·eráka, Ïe by Nedvûda nutil k úãasti na zápasech proti Rumunsku a
Arménii. “Byli domluveni, Ïe na podzim nebude povoláván, ale teì ho pan Brückner
chtûl mít k dispozici za kaÏdou cenu,” uvedl Bronislav ·erák pro âTK jako reakci
na v˘sledek schÛzky trenéra s hráãem minul˘ t˘den.
Pokud by ho kouã zaﬁadil do uÏ‰í nominace na kvalifikaãní duely a Nedvûd bez
patﬁiãného odÛvodnûní (tím mÛÏe b˘t v podstatû jen zranûní) odmítl, dostal by trest
od UEFA a FIFA a nemohl by hrát nejbliÏ‰í soutûÏní zápas za Juventus.
“Jsem znechucen lÏiv˘mi informacemi, jak je podává pan ·erák. V takovém
duchu setkání s Pavlem Nedvûdem neprobíhalo. Navíc vÛbec nebyla ﬁeã o druhém
utkání v Arménii, bavili jsme se pouze o zápase proti Rumunsku,” ﬁekl âTK Karel
Brückner.
Nedvûd i Poborsk˘ jsou fotbalisté, bez nichÏ se reprezentace momentálnû tûÏko
obejde. Jejich konec kariéry v‰ak musel dﬁíve ãi pozdûji pﬁijít. Lze si jen pﬁát, aby
Poborsk˘ vydrÏel a Nedvûd si doléãil zranûní a v‰e je‰tû jednou uváÏil. Poborsk˘
má pravdu v tom, Ïe celá situace je obrazem tristní situace v ãeském fotbale.
ProblémÛm se dalo pﬁedejít uÏ v srpnu ãi zaãátkem záﬁí na tiskové konferenci, kde
by bylo v‰e ﬁeãeno jasnû. Nedo‰lo by ke spekulacím, fanou‰ci by si zanadávali, ale
jistû pochopili a vûﬁili, Ïe Nedvûd splní slova o tom, Ïe povede t˘m za dva roky na
MS v Nûmecku, které je, jak sám ﬁekl, za humny a bylo by ‰koda tam chybût. Jeho
stávající ﬁe‰ení je pro pﬁíznivce fotbalu velk˘m rozãarováním.
Nyní obû strany hází vinu na novináﬁe. Kdyby místo nesmyslného mlÏení pﬁed
sdûlovacími prostﬁedky a tím i pﬁed veﬁejností ﬁekli jasnû, jak se situace má, nedo‰lo
by k situaci, která mÛÏe mít neblah˘ vliv na národní t˘m. JenÏe ve vedení svazu ani
reprezentace nikdo neﬁekl nic pregnantnû. Trenér s novináﬁi pﬁímo nekomunikuje,
Nedvûd také ne, ãemu se pak oba diví...
V reprezentaci není nikdo, kdo by pozvedl Nedvûdem odloÏen˘ prapor. V hráãích
je stále hoﬁkost po vyﬁazení na ME, jsou jako vojsko bez velitele. A tak se obû strany
místo pﬁiznání odpovûdnosti uchylují k lacinému svádûní viny na sdûlovací
prostﬁedky. TûÏko si pﬁedstavit, jak se hráã, zocelen˘ italskou Serií A, nechá
rozhodit kritikou nûkter˘ch médií a b˘val˘ch fotbalistÛ.
Vedení svazu, ale také manaÏer reprezentace Ko‰Èál, její kouã Brückner a snad
i Poborsk˘, jako pﬁedpokládan˘ nov˘ kapitán, by mûli svolat tiskovou konferenci.
Na ní pak v‰e vyjasnit a vrátit se k rozumn˘m a prÛhledn˘m vztahÛm jako pﬁed
Portugalskem.
Urãitû by neubylo ani Pavla Nedvûda, kdyby pﬁijel a místo kostrbat˘ch prohlá‰ení
ﬁekl pﬁímo na mikrofony a do televizních kamer svÛj názor. I to by urãitû vyãistilo
chmurnou atmosféru v reprezentaci. Je‰tû je ãas vyﬁãená slova zváÏit, sejít se a
najít ﬁe‰ení. UÏ kvÛli fanou‰kÛm by to stálo za to. Po zápasech s Rumuny a Armény
mÛÏe b˘t z pohledu kvalifikace pozdû.
***

October 7, 2004

Hledám hlídání
pro jednoroãní dítû,
mÛj dÛm nebo vá‰
(severozápadní Mississauga).
Pln˘ nebo ãásteãn˘ úvazek.
Musí b˘t k dispozici
v prosinci 2004.
Tel: 905/826-6125
1420-18

Pohledná vdova
57 (55/160)
nekuﬁaãka, Ïijící v âR
na Litomûﬁicku hledá pﬁítele
se smyslem pro humor,
kterému se st˘ská po domovû.

Zájmy:
hudba, tanec, turistika,
cyklistika a cestování.
Kontaktujte e-mailem:
jitkamann@seznam.cz
1419-18

Predám 4-izbov˘ byt
s loggiou a veºkou halou

v Bratislave,
len 2 autobusové zastávky od
centra mesta.

Cena: $ 89,900 CAD
Telefón: (905) 337-7457
E-mail:
machar@sympatico.ca
1418-16

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

Danforth Ave.

Bloor St. W

Broadview Ave.

satellite

Ossington Ave.

12

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

High Park Cycle
& Sports
32 let v Torontu

2878 Dundas St. W.
(Západnû od Keele St.)

Toronto, Ontario
Tel.: 416/614-6689
Kola, sportovní potﬁeby
Prodej, servis, pÛjãovna, v˘mûna.

