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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.

Dogme 95 a digitální fotografie

Skíni dobodali ‰tudenta
na smrÈ preto, Ïe mal dlhé vlasy

BRATISLAVA-sme/(moÏ)-V piatok v noci zaútoãili po tretíkrát v krátkom ãase v
Bratislave skíni. O ‰tvrÈ na jedenásÈ na petrÏalskej strane Dunaja dobodali 19-
roãného ‰tudenta zo Îiliny. V sanitke cestou do nemocnice zomrel. Skíni si ho
vybrali len preto, Ïe mal dlhé vlasy a na chrbte gitaru.

V celom meste boli odvtedy posilnené policajné hliadky, popoludní vtrhli kukláãi
na futbalov˘ ‰tadión bratislavského Slovana, kde ku skaln˘m fanú‰ikom patria aj
prívrÏenci hnutia Skinheads. Predviedli desiatich z nich, viacerí mali bodné
zbrane, noÏe a boxery. Neskôr ich prepustili s t˘m, Ïe spáchali priestupok -
nedodrÏali zákaz nosiÈ zbrane na ‰tadión poãas ‰portového stretnutia. Zbrane im
polícia zobrala a poslala ich na expertízu.

Podºa policajnej hovorkyne Aleny To‰evovej dobodan˘ ‰tudent i‰iel spolu s
ostatn˘mi kamarátmi do neìalekého klubu Propeler, keì ich prepadli neznámi
útoãníci, kopali ich do hlavy a bodali. Jeden z napadnut˘ch je ÈaÏko zranen˘, ale
mimo ohrozenia Ïivota.

Polícia vãera preverovala viaceré verzie, podºa jednej mohlo ísÈ o pomstu skínov
za to, Ïe jedného z nich vraj zbili iní ºavicoví extrémisti, podºa inej stoja za vraÏdou
muÏi, ktorí pred niekoºk˘mi dÀami dobili muÏa pred zdravotn˘m strediskom v
PetrÏalke. To‰evová vãera povedala len to, Ïe po páchateºoch pátrajú. Svedkov
útoku polícia vypoãúvala celú noc.

V krátkom ãase ide uÏ o tretí útok skínov v hlavnom meste. Pred t˘ÏdÀom v noci
z pondelka na utorok napadli neonacisti dvojicu mlad˘ch punkerov v centre mesta.
Podºa organizácie ªudia proti rasizmu bol jedin˘m dôvodom na útok iba ich v˘zor
a príslu‰nosÈ k tejto subkultúre.

Skíni vraj boli ‰tyria a opäÈ ich pri útoku aj bodali. Predseda ªudia proti rasizmu
Daniel Milo po tomto útoku povedal, Ïe polícia by sa po úspe‰n˘ch zásahoch proti
Slovenskej pospolitosti “mala sústrediÈ aj na tvrdé jadro presvedãen˘ch
neonacistov”.

V polovici októbra napadli traja mladí skíni pred zdravotn˘m strediskom 32-
roãného Franti‰ka, ktor˘ je Róm. Bili ho, kopali a bodli do nohy. Polícia mlad˘ch
útoãníkov, ktorí nemali ani 20 rokov, zadrÏala krátko po ãine a obvinila ich. Vãera
sa nám nepodarilo zistiÈ, ãi sú vo väzbe, alebo nie.

“Polícia prijala bezpeãnostné opatrenia, ale nebudeme ich bliÏ‰ie komentovaÈ,”
povedala vãera To‰evová.

4.11.2005

 Nedávno byla v rozhlase diskuse, které se zúãastnil
televizní komentátor a redaktor sportovního deníku.
Zatímco novináfii pravidelnû vyhodnocují práci televize,
televizní hlasatel si jen povzdechl, Ïe si nedokáÏe
pfiedstavit, Ïe by v televizi hodnotili práci novináfiÛ.
Vzpomnûl jsem si na to, kdyÏ jsem tento t˘den dostal
nelichotiv˘ e-mail k fotografiím z posledního pfiedstavení
Nového divadla.
 Uvûdomil jsem si schizofrenii, v které Ïijeme. Televize
se snaÏí z utkání, které je nudné udûlat nûco zábavného.
Opakuje do nekoneãna zajímavé momenty, dûlá
rozhovory s hráãi. Dokonce i hra samotná je ovlivÀovaná
televizí. V hokejovém pfienosu se pfieru‰í zápas, aby byl
ãas na reklamu. Koncov˘m spotfiebitelem není divák v
hledi‰ti, ale u televize. Paradoxnû divák v hledi‰ti
dostává na obfií obrazovce tu vylep‰enou televizní
atmosféru.
 Nejde jiÏ o drama, ale o jakousi zábavu. TotéÏ se stává
i s na‰imi Ïivoty. Ty se posouvají do jiné roviny. Tuto
skuteãnost si uvûdomila skupina filmafiÛ vedená
dánsk˘m reÏisérem Lars von Trierem a 20. bfiezna
1995 vyhlásila program, kter˘ se jmenuje Dogme 95. V

desateru se fiíká, Ïe film musí b˘t udûlán pfiímo na
místû. Nesmí se pouÏívat kulis, ani hudby na dokreslení
nálady. Zvuk musí b˘t udûlán souãasnû s filmem.
Základem je ruãní kamera. Film musí b˘t toãen na 35
mm film. Je zakázané pouÏívat pfiídavné osvûtlení i
jakékoliv filtry. Ve filmech nejsou povrchní akce. Nejsou
v nich vraÏdy a nepouÏívají se zbranû. Nejedná se o
filmy Ïánrové. Dokonce i jméno reÏiséra se má potlaãit.
 Autofii manifestu se chtûjí vrátit k realitû, nikoliv vytváfiet
nûco nalakovaného, nepravdivého nebo, jak se fiíká,
reprezentaãního. Nechtûjí vybírat to pûkné tak, jak je
tomu v televizních novinách v Brankách, bodech,
vtefiinách, kdy divák pojídá pouze ‰lehaãku. Chtûjí
ukázat i odvrácenou stranu mince.
 Na fotografiích Nového divadla v minulém ãísle tedy
‰lo o to zachytit atmosféru. JestliÏe Lenka Kimla cviãí s
ãinkami, tak má zatnuté zuby, jestliÏe Radka
Tamchynová je v této roli naivní a pfiekvapenû hledí na
velkomûsto, pak má pfii tom vypláznut˘ jazyk a Dá‰a
Beláãiková svoje rozpaky maskuje tím, Ïe schovává
ruce v rukávech. Ne‰lo tedy o reprezentaãní portréty
hercÛ Nového divadla, ale o atmosféru hry.

 Jin˘m problémem je, Ïe se ãastokrát vûci nepodafií tak,
jak by ãlovûk chtûl. Letos pfii fotografiích z v˘stavy v
Praze nebylo moÏné pfies internet poslat noviny ve
vy‰‰í rezoluci pro tisk, a v niÏ‰í rezoluci vy‰lo v‰e
tmavé. Nebyla to ani tak na‰e chyba, jako chyba
tiskárny. Jindy se stane, Ïe fotografie ve velkém formátu
nejsou dost ostré nebo dost kontrastní.
 V Satellitu se snaÏíme o to, aby fotografie byly pfiímo z
pfiedstavení, nikoliv z naaranÏovan˘ch scén ãi ze
zkou‰ky, a aby byly brány z hledi‰tû tak, jak je divák
vidí. To jsou v‰ak rizika, která kaÏd˘ experiment musí
podstoupit. Pokud by se v‰echny vûci podafiily a byly
pûkné, je ná‰ Ïivot nesmírnû nudn˘ a tomu se snaÏili
autofii filmového manifestu zabránit tím, Ïe si stanovili
trochu jiná pravidla. Chtûli se vrátit k realitû.
 Podobnû je tomu totiÏ i s digitální fotografií, která svádí
k tomu, Ïe toho hodnû nafotíme a pak z toho mnoÏství
vybíráme to nejlep‰í a velice ãasto se stane, Ïe nám
uteãe obsah.

 Ale‰ Bfiezina
 ***

Portrét Charlese Mayera v Hale slávy

Listopad není jen obdobím, kdy se v‰e zaãíná pfiipravovat na Vánoce, ale i
mûsícem, kdy jsou do rÛzn˘ch Síní a Hal slávy uvádûni ti, ktefií se o nûco zaslouÏili.
Minulou nedûli byl do Canadian Agriculture Hall of Fame na Torontském CNE
uveden portrét b˘valého ministra zemûdûlství Charlese Mayera. Pro nás je
zajímavé, Ïe autorem portrétu je ãeská malífika Maria Gabánková.
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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.

Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

Tel.: 416-431-9477

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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âeská adresa: ABE/âIÎINSKÁ
·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11

Tel.:  274 777 476 nebo  495 269 285
Fax:  274 770 929

Ale‰ Bfiezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.

1.65 CDN $ per line/col.
Pfiedplatné:

v Kanadû $ 32,71+2,29 = 35,00,
pro ostatní svût CND $ 48-, US $ 35 -
v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK

PDF elektronicky $ 22 -
V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu opût v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
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

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 17. záfií 2005 do ãervna 2006:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin

v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics,
 61 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

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.: (905) 337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church

Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle 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:  P. Dolinsk˘.
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
a Rev, M. âajka.  BohosluÏby 9:30  anglicky,
10:30  slovensky.

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.  BohosluÏby:  13.11., 4. 12. a 24.12 v
17:00.
Kat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
15:00  hodin.Duch. správce: Pavel Norbert Rous,
St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd. W.,
Burlington L7T 1H2. Tel.: (905) 523-1932.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice: (Lyndale a
Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 19.11. 2005 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 19. 11. 2005
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
20. 11. 2005 v 11:00

Česká doplňovací škola
je každou sobotu dopoledne

v hale
Kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave.,

Toronto
Informace podá

L. Čarková: 416/536-5342

Vážení a milí krajania

pozývame vás na náš

Predvianočný bazár

26. novembra 2005 v 10:00

Ako vždy, aj toho roku vám ponúkame tieto výrobky

mäsarskej kuchyne: klobásy, pálivé i nepálivé, jaternice,

slaninu udenú a paprikovú.

Nakúpite tiež rezance, cukrárenské výrobky, koláče a

zákusky rôzného druhu…

Počas bazáru 2005 budete môcť ochutnať jedlá

zakáľačkovej kuchyne, presvedčíte sa tak o kvalite našich

výrobkov, ktroré si u nás zakúpite a môžete sa aj zúčastniť

na zaujímavej tombole.

Bazárová hala je v kostole sv. Pavla, evanjelickej a. v.

slovenskej cirkvi na 1424 Davenport Rd.

Sto  metrov na západ od križovatky na Davenport Rd. a

Dufferin.

Tel.: 416/658-9793

Na okraj
Sokolské hroby

Nûkdy pfied ãtyfimi roky Jan Waldauf pfii‰el s
krásnou my‰lenkou nav‰tívit kaÏd˘ rok nûkolik
hrobÛ zemfiel˘ch SokolÛ a Sokolek. My‰lenka
se ujala a letos skupina ãlenÛ a ãlenek
sokolsk˘ch jednot zavítala k hrobÛm na
hfibitovech v okolí Kitchener-Waterloo, St.
Jacobs and Elmiry. Nav‰tívili jsme hroby
Karola a Markéty Starkov˘ch, Jana a Olgy
TvrdoÀov˘ch, Matûje a Franti‰ky
Kousalov˘ch, Franti‰ka a Marie Janeãkov˘ch,
Jana a Josefy Kargerov˘ch, Johna Kargera a
Franti‰ky Vytfiísalové. U kaÏdého hrobu byl
umístnûn vûneãek se stuhami a Jan Waldauf
promluvil o Ïivotû a sokolské ãinnosti
zesnul˘ch. Leto‰ní poutû se zúãastnili Igor a
Vûra Holubcovi z Oakville, Jana Otrubová,
Jifií Kofiistka a Jifií Karger z Kitcheneru a Hana
Jurásková, Jan Waldauf a Josef âermák z
Toronta.

***

Miláãkové Ïen
Jsou muÏi, jichÏ pouhá pfiítomnost pfiivádí
Ïeny do extáze, zatímco my obyãejní muÏ‰tí
smrtelnící jsme rádi, kdyÏ si za cel˘ Ïivot
vyslouÏíme dva nebo tfii Ïenské úsmûvy. A
samozfiejmû zelení závistí se snaÏíme objevit
tajemství úspûchu onûch ‰ÈastlivcÛ. Nedávno
se mi nachom˘tnul jeden náznak, jak dojít
blaÏenosti Ïenského idolu. Mezi tyto miláãky
Ïen (a tím i bohÛ) nepochybnû patfiil Pierre
Elliot Trudeau (politicky, o hodnû pozdûji,
protoÏe miloval a recitoval poezii a neÏebral o
hlasy, byl i m˘m miláãkem) a John Lennon. O
mladém Trudeauovi bûÏel nedávno v televizi
film a v tom filmu jsme byli svûdky dvou
ukázek, jak potenciální miláãkové Ïen s
Ïenami zacházejí. První pfiíhoda se udála
velmi záhy v Pierrovû milostném Ïivotû. S
dûvãetem, s kter˘m tehdy chodil hovofiil o
jídle. Dûvãe zfiejmû rádo papalo a projevilo
zájem nûco sníst. Pierre se k tomu vyjádfiil
negativnû a docela surovû ji upozornil, Ïe její
boky uÏ jsou dost ‰iroké.
 Druhá epizoda byla brutálnûj‰í: hezká mladá
paní zfiejmû se v manÏelství nudila a nabídla
se Pierrovi. Pierre, kter˘ tehdy je‰tû nevûdûl,
Ïe mladá paní je vdaná, po krátkém váhání
souhlasil. KdyÏ se dozvûdûl, Ïe jeho ãerstvá
milenka má manÏela, zaváhal trochu déle
(byl totiÏ vûfiící, i kdyÏ vzpurn˘ katolík - byl
vychován na jezuitském uãili‰ti a cel˘ Ïivot v
blízkém kontaktu s církevní hierarchií), ale
nakonec asi usoudil, Ïe nejen stát, ale ani
církev nemá v loÏnicích co pohledávat. A tak
mladá paní pokraãovala v manÏelství i v
milování s Pierrem. AÏ jeden den Pierrovi
oznámila, Ïe manÏela opustila a Ïe se s ním
rozvádí. A Ïe doufá, Ïe Pierre si ji vezme.
Zeptala se ho pfiímo. Pierre odpovûdûl zaryt˘m
mlãením...
S Johnem Lennonem (doufám, Ïe si ho
nepletu s nûkter˘m jeho kolegou - prostû je to
ten, kter˘ byl spoleãníkem Yoko Ono) to bylo
je‰tû smutnûj‰í. Byl Ïenat˘ (jeho Ïena byla
pfiesvûdãena, Ïe ‰Èastnû) a mûli spolu syna
Juliana. Najednou se zaãal chovat nûjak
nezvykle. Skonãilo to tak, Ïe jeden den se
jeho Ïena vrátila odnûkud domÛ. DÛm se zdál
podivnû tich˘. AÏ pfii‰la do loÏnice, kde v
dÛvûrné pospolitosti na‰la svého nanÏela a
Yoko Ono ve svém noãním úboru. Prakticky
se jí nev‰imli...
A teì se snaÏím prokoumat, ãemu mne tyto
dvû epizody nauãily. AÏ na to pfiijdu, dojde-li
k tomu na této zemi, dám vám vûdût.

 Josef âermák
***
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

13.11.2005 v 14:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

1.12.2005

Czech &Slovak Institutions

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.

âesk˘ konzulát
 v Montrealu

Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines

Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace

Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450

Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

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

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

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:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
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

Pro velk˘ zájem opakujeme pfiedstavení tfií jednoaktovek od  A. P. âechova:

Medvûd, Námluvy, Slza
v provedení Adrieny Lisové, Zdenky Novotné,

Bohou‰e Mácy a Tomá‰e Ma‰ka.
Pfiedstavení se koná v

ST. JACOBS
(Kitchener/Waterloo/Guelph)

Sobota, 19. listopadu 2005, 19:30 hodin
Restaurace Riverside Maple, St. Jacobs

Rezervace: (519) 664-3602

VELVYSLANECTVÍ âESKÉ REPUBLIKY V KANADÉ
EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC IN CANADA

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE AU CANADA
251 Cooper Str., Ottawa, Ontario, K2P 0G2 tel: 613/562-3875, fax: 613/562-3878

e-mail: ottawa@embassy.mzv.cz  http://www.czechembassy.org

KONZULÁRNÍ DNY V TORONTU
DÒLEÎITÉ OZNÁMENÍ

 Konzulární den v Torontu v pátek 18. listopadu 2005 se uskuteãní
v hotelu Delta Chelsea, 33 Gerrard Street West, Toronto (Downtown),

 a to v salónku Chesterton ve 3. patfie.
Úfiední hodiny konzulárního dne budou 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00.
 Vezmûte prosím na vûdomí, Ïe konzulární dny se konají pfiednostnû za úãelem
pfiedávání novû vystaven˘ch cestovních pasÛ a úfiednímu ovûfiování podpisÛ.

Ve‰keré dal‰í konzultace a poradenské sluÏby mohou b˘t poskytnuty aÏ po jeho splnûní.
Dûkujeme za pochopení!

Sokol Toronto

vás zve na

Mikulášskou zábavu

v sobotu

26. listopadu 2005 ve 20 hodin

Pfiineste si dárky,
Mikulá‰ je bude rozdávat!

Pro Va‰e pobavení a k tanci hraje Ïivá kapela.
Zábava se koná v hale kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto

Veškeré informace - Květa Králová

(416) 504-5787

Adventní a vánoãní program
v âeskoslovenském baptistickém kostele

200 Annette St., Toronto
27.11.2005  1. adventní nedûle, 11:00
4.12.2005  2. adventní nedûle, 11:00
10.12.2005  Veãer vánoãních koled, 19:30
11.12.2005  3. adventní nedûle, 11:00
18.12.2005  4. adventní nedûle, 11:00
18.12.2005  Vánoãní banket, 12:30
25.12.2005  Vánoãní bohosluÏby, 11:00
31.12.2005  BohosluÏby na závûr roku 2005, 8:00 p.m.
1.1.2006  Novoroãní bohosluÏby, 11:00

Anketa
Odpovûdi na minulou otázku pfii‰ly vût‰inou
od mimotorontsk˘ch, ktefií litují, Ïe nemohou
pfiedstavení Nového divadla vidût. Tentokrát
nám v‰ak mohou pomoci právû lidé z âech
a ze Slovenska. Po úspû‰ném koncertu
Jaromíra Nohavicy v Torontu si vzal Martin
Rejzek na sebe dal‰í nelehk˘ úkol, chce, aby
v Torontu vystupovala buì skupina
âechomor nebo PraÏsk˘ v˘bûr. A zde je
na‰e otázka: Kdybyste si mohli vybrat
mezi pfiedstavením âechomoru a
PraÏského v˘bûru, kterou skupinu byste
zvolili? Odpovûdi mÛÏete poslat faxem: 416/
530-0069 mezimûstsky: 1-877-333-6371, e-
mailem na adresy: abe@zpravy.ca nebo
abe@zpravy.org ãi abe@satellite1-416.com
anebo po‰tou do 10. prosince.
Minulá otázka znûla:  Nové divadlo vstoupilo
do dal‰í sezóny. Chodíte na jeho pfiedstavení,
co se vám na nûm líbí, co nelíbí a co byste
chtûli v pfií‰tí sezónû vidût?
Vladimír Cícha - Vancouver: Na tohle
bohuÏel já, coby ãlovûk od Pacifiku,
odpovûdût nemohu.
Vûra Goblová - Burlington: Do divadla
chodíme s manÏelem a pfiáteli moc rádi. Líbí
se nám v‰e a nastudováni je vÏdy perfektní.
Pan T. Ma‰ek je úÏasnû talentovan˘ ãlovûk
a cel˘ divadelní t˘m je prostû ohromn˘. Pokud
si mÛÏeme nûco pfiát, tak pro v‰echny  ãleny
divadla jen pevné zdraví, elán a stále chuÈ
obohacovat nás, obecenstvo!!
Julián Hosnûdl, Clarksville TN USA: Pro
nás není moÏné  divadlo nav‰tûvovat.
Miroslav Kuãera - Praha: Stra‰nû rád bych
chodil do Nového divadla v Torontu, asi i na
hokej, ale nûjak to ãasovû nestíhám.
Petr Krejãí - Praha: Rád bych ‰el, ale je to
daleko.
B. Sherriffová -Mississauga: Novému
Divadlu fandím od jeho zaloÏení, pamatuji si
na jeho zakladatele Ádu Tomana a Irmu a
Ferdu âulíkovy, v prvním desetiletí jsem
nevynechala jediné pfiedstavení a jeden ãas
jsem v souboru i pÛsobila. Proto si dovolím
odpovûdût na v‰echny ãásti otázky; Líbí se
mi vysoká úroveÀ souboru. Hlavnû vÏdy
oceÀuji nápaditou v˘pravu, jakou se podafií
pfii omezen˘ch finanãních prostfiedcích
vykouzlit. A to, Ïe tu i ve Vancouveru vÛbec
máme ãeské divadlo svûdãí o kulturnosti
na‰í etnické skupiny. Nelíbí se mi odtaÏitost
souboru. Od spolku, kter˘ tolik spoléhá na
podporu krajanské vefiejnosti, by se dala
oãekávat vût‰í vstfiícnost. Ale, Ïel, za celou
dobu jsem nevidûla, Ïe by ãlenové ND, aÏ na
ojedinûlé v˘jimky, nav‰tûvovali podniky
jin˘ch krajansk˘ch organizací. Dnes chodím
pouze na hry ãesk˘ch autorÛ, ãili to, co v
Kanadû jinak nevidím. Pfiála bych si proto
více ryze ãesk˘ch her, i od klasikÛ. V tom
vidím hlavní poslání ãeského divadla v exilu
dnes. Dále bych se pfiimlouvala za roz‰ífiení
ãinnosti, jako napfi. obnovení Divadelního
plesu. Ten b˘val vÏdy gala. Do budoucna
Novému Divadlu pfieji dÛstojnûj‰í pÛsobi‰tû
a mnoho a mnoho dal‰ích úspû‰n˘ch let.

***

19.11. (so) 19:30
ST. JACOBS

Medvûd, Námluvy, Slza
Restaurace Riverside Maple, St. Jacobs

Rezervace: (519) 664-3602
***

23.11. (st.)  20:00
Penguin Quartet
Mozart Society

***
26.11. (so) 20:00

Mikulá‰ská zábava Sokola
Hala kostela sv. Václava

***
27.11. (ne) 17:00
Penguin Quartet

Nocturna na Masaryktownu
***

28.11. (ne) 19:30
Penguin Quartet

Sorbara Auditorium 2 FI, St. Michael’s
College,  Brennan Hall -  U of T
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1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-
pátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

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

ABE
Letáky, broÏury, jídelní lístky,

tiskoviny, vizitky.
Tel.: (416) 530-4222

e-mail: a.b.e@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"

Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Petr ChudoÏilov: Variace na starou vestu
V poãátcích emigrace jsme s dûtmi ãasto chodili do
basilejské zoologické zahrady. Cítili jsme se tam
doma. Zatímco ·v˘carsko se nepfiátelsky li‰ilo od
dÛvûrnû známého âeskoslovenska - nerozumûli
jsme jazyku, neoslovovala nás ‰v˘carská kuchynû,
cizí nám byly lidské tváfie na ulici jakoÏ i reliéf
krajiny - zvífiecí obyvatelé ZOO doslova nachlup
odpovídali na‰í zku‰enosti. ·v˘carsk˘ a ãesk˘ lev
totiÏ v zajetí vypadají úplnû stejnû. Îirafy a
nosoroÏci taky. Jednomu nosoroÏci jsme s
respektem pfiezdívali TGM, protoÏe neobvykle Ïivû
reagoval na Masarykovu oblíbenou slováckou
písniãku. Zpívali jsme mu ji trojhlasnû.
 Oknem jsme z pavilonu tlustokoÏcÛ tesklivû
pozorovali vlaky na trati procházející areálem.
Nûkteré mífiily do Prahy. Na‰e ‰v˘carské pasy pro
uprchlíky - dodnes si pamatuji, Ïe vonûly krásnû
jako ‰evcovsk˘ mop - nikoho nezajímaly, ani
celníky na hranici ne, nikdo je s námi nechtûl
obdivovat. Teprve orangutan pfieb˘vající za tlust˘m
sklem v basilejské zooli - vypadal napohled divoce
jako plukovník sovûtského horského dûlostfielectva
- projevil náklonnost, dokonce pohybem ruky
naznaãil, abych v pase listoval; se souhlasn˘m
pfiitakáváním si prohlédl v‰echny stránky
cestovního dokladu, vãetnû záznamu, Ïe jsme
bezdomovci bez státní pfiíslu‰nosti ke v‰em zemím
svûta.

 Jednoho dne jsme se u nosoroÏcÛ zdrÏeli neobvykle
dlouho. UÏ za soumraku jsme nakvap zamífiili k
v˘chodu, pohánûni strachem, Ïe nám zavfiou bránu.
Náhle jsme si uvûdomili, Ïe nás sleduje nûjaká
postava. Byl to úplnû ãern˘ Tamil, v houstnoucím
‰eru se pfií‰ernû bly‰tûly jeho obrovské zuby.
Zrychlili jsme, hned poté zase zpomalili. Schválnû
jsme nûkolikrát zmûnili smûr. Tamil udûlal pokaÏdé
totéÏ. Zavûsil se nám na paty jako fiízená stfiela
zamûfiená na cíl. Stra‰nû jsme se ho báli. Vypadal
úplnû jinak neÏ my. âlovûk se nejvíc hrozí doposud
nepoznaného, coÏ ov‰em je, paradoxnû vyjádfieno,
stará vesta.
 „Co vy chtíti?“ vylámal jsem ze sebe drobty teprve
rodící se nûmãiny. Stejnû neumûle a za pomoci fieãi
tûla vysvûtlil, Ïe je v zooli poprvé. Zabloudil.
Nezná cestu k v˘chodu. „Já ocas za tebou. Ty mû
vésti!“ zubil se pfiátelsky. V‰em se ulevilo. Ven
jsme se dostali vãas. Pitvornou nûmãinou jsme si s
Tamilem vymûÀovali poznatky o nosoroÏcích,
·v˘carsku, o lidském Ïivotû vÛbec. Ulicí, nesoucí
poetick˘ název Nachtigall Allee, Alej slavíkÛ, se
novû vzniklé spoleãenství blaÏenû ubíralo do mûsta,
jeÏ nám toho veãera pfiestalo b˘t o mal˘ fous cizí.

âerven, 2004
 Oti‰tûno se souhlasem autora a Hospodáfisk˘ch novin.

Postarám se o star‰í lidi
Zku‰ená  a spolehlivá o‰etfiovatelka

ze Slovenska
s dvanáctiletou praxí hledá

dlouhodobé zamûstnání
u star‰ích lidí - peãování

o jednotlivce i dvojici. Hovofiím
slovensky, ãesky a anglicky. Mám

vlastní auto i fiidiãsk˘ prÛkaz.
Volejte:

Mobil: 416/939-6640
DomÛ 416/880-3117.

1525-22

Prodám ãtyfipokojov˘
druÏstevní byt 3. p.,

 100 m2, s garáÏí
v Brnû-Bystrci.

Zn.: Cena dohodou.
Tel.: 905/813-7927.

1526-22

Pohlednice
z vûãného mûsta

V ¤ímû mÛÏe zvûdav˘ poutník narazit
na nádhernou (a nahatou) Ïenskou
dost ãasto. Tímto nemíním jakési
zpustlé pobûhlice, ale sochy. Mám
zvyk, a bez toho se nepfierodí turista v
tuláka, nahlíÏet do otevfien˘ch vrat
dvoreãkÛ a dvorkÛ (i dvoran)
obestaven˘ch ãinÏáky. Tam je mnohdy
víc krásy, neÏ venku. Ty dvorky, dvory
a dvorany, pokud nejsou zahnusené
auty, obsahují poklady.
 Nejãastûji fontánu, ãasto sochy,
sloupoví, zákoutí, palmu ãi agáve,
jakousi opravdovûj‰í expozici intimní
krásy, která dûlá protiváhu k
motorizované ulici.
 Dnes jsme vklouzli do otevfien˘ch vrat,
ze kter˘ch právû vyjel ãern˘ mercedes,
a tam stála ne o hlavu, ale o metr vût‰í
krasavice neÏ já. Z bílého mramoru, s
rukama ve vlasech, takÏe Àadra mûla
vztyãená ke hvûzdám, bfiicho lenivû
povystrãené s pûkn˘m podbfii‰kem a
stehna jako sloupy - jakási to Venu‰e
a antick˘ ideál Ïeny, pro kterou byli
muÏ‰tí ochotní jít do války (viz Trója).
 KaÏdému by se líbilo, myslím si, vyjít
ráno z domu a pohladit takov˘ vûãn˘
dÛvod, pro kter˘ muÏ‰tí odjakÏiva ‰li
vydûlávat na chléb vezdej‰í.
 Ov‰em móda se mûní, a Ïenské se
módû uzpÛsobují, ale paneãku, ten
antick˘ ideál Ïeny je cosi vûãného. To
ani kubisti, konstruktivisti ãi jiní -isti
nemohou pokazit.
 Ode‰el jsem odtamtud s pocitem, Ïe
¤ím je unikátní mûsto sloÏené z
unikátních tajností.

 Ross Firla - ¤ím
 ***

Antonín Kubálek -70

Dne 8. listopadu oslavil pianista svûtového jména Antonín Kubálek Ïivotní
jubileum 70let. DO DAL·ÍCH LET HODNù ZDRAVÍ, ELÁN A
NEUTUCHAJÍCÍ OPTIMUSMUS pfiejí Jarmila Pohlová (pofiadatel
Interpretaãních klavírních kurzÛ Antonína Kubálka ve Zlat˘ch Horách), Ing.
Cyril Svozil (generální fieditel firmy Fenix Group a.s., která je hlavním
partnerem Interpretaãních kurzÛ v âechách) a Ing. Milan Rác (starosta mûsta
Zlaté Hory).
K pfiání se pfiipojují také studenti , ktefií se zúãastnili Interpretaãních kurzÛ
Antonína Kubálka ve Zlat˘ch Horách.
Mil˘ pane profesore,
dovolte nám, abychom Vám pogratulovali k Va‰emu Ïivotnímu jubileu.
Sedmiãka je ‰Èastné ãíslo a pokud tûch sedm desetiletí nûkdo zasvûtí sluÏbû
umûní, nedá se udûlat nic víc, neÏ smeknout klobouk. Pfiejeme Vám, aby
Vám také pfiinesla ‰tûstí a také pevné zdraví do dal‰ích let. âlovûk je totiÏ tak
star˘, jak se cítí a v tom pfiípadû jste mez námi ten nejvût‰í mladík. V‰ichni
si moc pfiejeme, abychom se s Vámi mohli sejít pfií‰tí rok opût pod Zlatou
horou a pak to spoleãnû musíme oslavit.

Va‰i vdûãní studenti,
R. Pohl, D. Schmied, Ladislav DoleÏel, M. Míã, J. Hrub˘.
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Financial

1 CDN $ 21,04 Kã
1 EURO 29,37 Kã
100 Sk 75,40 Kã
1 US $ 24,97 Kã
âSOB- 10. 11. 2005

Kursovní lístek
100 Kã 4,92 CDN $
100 SK 3,69 CDN $
1 CDN $ 20,33 Kã
1 CDN $ 27,10 SK
1 US $ 1,21 CDN $
1 EUR 1,44 CDN $
Toronto Star  - 10. 11. 2005

PRAÎSKÉ
UZENÁ¤STVÍ

 znovu otevfieno pod názvem

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

Model 2006 JETTA 2,5 L
Model 2006 JETTA 1,9 L
Model 2006 PASSAT 2,0 L
Model 2006 PASSAT 3,6 L

Drivers wanted!

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809

FINE FOOD EMPORIUM

Tak jak pfiedtím, nabízíme vám
na‰e speciality: uzeniny, peãivo,

zákusky, knedlíky.
Domácí ãeská a slovenská jídla,
která mÛÏete konzumovat na
místû nebo zmraÏené odnést

domÛ.
Pfiijímáme objednávky

k rÛzn˘m oslavám.
Otevfieno dennû, vãetnû nedûle!

Pondûlí-pátek: 7:30-19:00
Sobota: 7:30-18:00
Nedûle: 10:00-16:00

Informace a podrobnosti:

416/504-5787
638 QUEEN ST. W.

 TORONTO, ONT. M6J 1E4

Podivná zku‰enost Hany Mrázové
V létû jsme mûli reportáÏ o v˘stavû pûti torontsk˘ch v˘tvarnic v Praze na Novomûstské radnici. Pomohlo kanadské
velvyslanectví v Praze, ministerstvo kultury i âSA. Ne tak dobrou zku‰enost mûla dal‰í kanadská v˘tvarnice Hana Mrázové
s v˘stavami, které pofiádala na‰e velvyslanectví na Kubû a v Brazílii.

 V roce 1999 jsme byli svûdky navrácení
zbytkÛ v˘stavy obrazÛ, které Hana
zapÛjãila ãeskému velvyslanectví v
Havanû. Po letech se jí vrátily poniãené
zbytky obrazÛ z v˘stav na Kubû a v
Brazílii. âást obrazÛ zmizela nûkde na
Kubû. Zbytek v˘stavy, kter˘ putoval pfies
Brazílii se vrátil v dezolátním stavu. Do
dne‰ního dne ãeká na vysvûtlení, jak se
nûco takového mohlo stát.
 O celé vûci byl natoãen jiÏ jeden televizní
program a nyní TV Nova chystá dal‰í.
Hana Mrázová zainteresovala do celé
události kanadské politiky, konkrétnû
pana poslance Caccia, kter˘ intervenoval
u ãeského velvyslanectví v Ottawû. Hana
Mrázová vypráví: „Panu Cacciovi jsem
napsala dopis a pfiedala jsem mu
dokumentaci o celém pfiípadu a Ïádala
jsem ho, aby prezentoval celou záleÏitost
prostfiednictvím velvyslance Kotzyho
ministru Kavanovi.
 Dále Hana vysvûtluje jak do‰lo k v˘stavû
na Kubû: „MÛj tehdej‰í manÏel tam mûl
dvoulet˘ kontrakt jako pfiekladatel, takÏe

jsme se tam pfiestûhovali na tu dobu.
Seznámila jsem se s lidmi z velvyslanectví
a dr. Mikyska mi nabídl spolupráci pfii
uskuteãnûní v˘stavy. Pozvali diplomaty
a byla z toho pûkná spolupráce. Mûli
jsme z toho uÏitek, nejen já, ale i ãeské
velvyslanectví. JelikoÏ v˘stava mûla
úspûch, poÏádali mne, abych jim tam
v˘stavu zanechala, aby mohli uspofiádat
v˘stavu na dal‰ích tfiech místech, coÏ se
i stalo. Na dal‰ím otevfiení v˘stavy v
Pinar del Rio v roce 1996 byli pfiítomni
diplomaté, dr. Mikyska i dr. Kopeck˘. Pfii
tom se dohodlo, Ïe v˘stava pÛjde zpût
buì diplomatickou po‰tou nebo Ïe to
pfiiveze dr. Kopeck˘, kter˘ mûl jet do
Vancouveru. V krátké dobû probûhly dal‰í
dvû v˘stavy, coÏ bylo potvrzeno faxem.
Do té doby bylo v‰e v pofiádku. ZároveÀ
pfii‰la nabídka, abych se zúãastnila
v˘stavy Salónu Konfese. RovnûÏ pfii‰la
Ïádost, jestli bych zapÛjãila v˘stavu do
Rio de Janeiro, jelikoÏ tam mûl jet
prezident Havel. Souhlasila jsem s tím,
protoÏe zatím v‰e probíhalo v pofiádku.

PÛvodnû tam mûla b˘t odeslána celá
v˘stava. Nakonec o tuto v˘stavu projevili
zájem opût úãastníci v˘stavy Salón
Konfese a tak se moje vûci rozdûlily.
âást jich zÛstala v Havanû a ãást putovala
do Rio de Janeira.
 V záfií roku 1999, jsme byli svûdky toho,
co se z této v˘stavy vrátilo. Vûci, které
zÛstaly na Kubû nenávratnû zmizely. Vûci
z Brazílie do‰ly poniãené. Nikdo v‰ak
nechce nést zodpovûdnost za to, co se
stalo.
 PfiestoÏe Hana Mrázová kontaktovala
opût ãeské velvyslanectví v Ottawû a
kulturní ata‰é pan Buben zaslal Ïádost o
pro‰etfiení celého pfiípadu, nic se nestalo.
Teprve letos pfii osobní náv‰tûvû Hany
Mrázové v Praze na inspekci ministerstva
zahraniãních vûcí se nûkde nalezla tato
stíÏnost. Opût dostala slib, Ïe se v‰e
vy‰etfií, ale neobjevily se ani obrazy ani
se jí nedostalo vysvûtlení, jak do‰lo k této
ztrátû. Jedná se o nûkolikaletou práci.
TûÏko si lze pfiedstavit, Ïe by se diplomaté
tímto zpÛsobem chovali ke sv˘m kolegÛm
z ostatních velvyslanectví, Ïe by si
vypÛjãili automobil, kter˘ by pak nevrátili.
Co se t˘ká umûní, tak citlivost jaksi
zmizela.
 Mnozí v˘tvarníci, kter˘m se stalo nûco
podobného, tomu v‰ak napomáhají,
nechtûjí si rozzlobit ministerstvo, které
jim pomáhá uspofiádat v˘stavy v
zahraniãí.
 Hana Mrázová zfiejmû uÏ Ïádnou v˘stavu
ve spolupráci s ministerstvem zahraniãí
neudûlá, nemá ani dÛvûru k tomu, kdyÏ
se ministerstvo zahraniãí nabídlo Ïe
zrestauruje nûjak˘m zpÛsobem
po‰kozené vûci.
 ·koda, umûlci v exilu udûlali pro
propagaci âR v zahraniãí hodnû, moÏná
víc neÏ mnozí podnikatelé, nesvûdãí to o
kulturní vyspûlosti diplomatického sboru,
kdyÏ nûkteré velvyslanectví nedokáÏe
zapÛjãené vûci vrátit a nic na tom nemûní
skuteãnost, Ïe se diplomaté na Kubû ãi v
Brazílii nûkolikrát vymûnili a dne‰ní
pracovníci velvyslanectví jiÏ nevûdí, co si
jejich pfiedchÛdci vypÛjãili.

 Ale‰ Bfiezina
 ***

 Hana Mrázové nad torzem v˘stavy.

Vystoupení

Penguin Quartetu v Kanadû
(nyní pod nov˘m jménem  Zemlinského kvarteto)

SloÏení Franti‰ek Souãek I.housle, Petr StfiíÏek, II.housle, Petr Holman, viola,
Vladimir Fortin cello

Stfieda, 23. listopadu 2005 ve 20:00 hodin v Torontu
Mozart Society, 175 St. Clair Ave. (Unitarian Church)

***
Pátek, 25. listopadu 2005 ve 20:00 hodin ve Waterloo

Kitchener-Waterloo Chamber Music Societey,  57 Young  St.
***

Sobota 26. listopadu 2005 ve 20:00 hodin v Londonu
Unviersity of Western Ontario

***
Nedûle, 27. listopadu 2005 ve 14:00 hodin v Oakvillu

 St. Andrew Church
***

Nedûle 27. listopadu 2005  v 17:00 v 17:00 na Masaryktownu
Restaurace Praha - 416/439-4354

***
Pondûlí 28. listopadu v 19:30 v Torontu

Sorbara Auditorium 2 FI, St. Michael’s College,  Brennan Hall
 University of Toronto - downtown campus

www.penguinquartet.cz
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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

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:

MILENCI A VRAZI
Motorem dramatického pohybu pfiíbûhu je v˘bu‰ná síla

nenávisti “ãerven˘ch”, touÏících po rozko‰i lásky a
spoleãenském uplatnûní, napadajících pfiepych, a kultivovanost
svûta “modr˘ch”, ktefií se uÏ dost namilovali a uÏili moci, a tak

vlastnû podléhají náporu barbarství, které se zase postupnû
zabydlují v “modrém svûtû” úspûchÛ a bude s osudovou nutností
napadeno nov˘mi “ãerven˘mi”. Vylhané nadûje roztáãejí vÏdy
znovu a znovu ‰ílen˘ kolotoã lidského Ïivota aÏ k závûreãn˘m

“ztracen˘m iluzím”. Pfiíbûh Borka Trojana, ambiciózního
inÏen˘ra a jeho lásky k Zitû Gráfové, manÏelce fieditele továrny,

pfiíbûh mladiãkého Romana Gráfa, zoufale, aÏ k sebezniãení,
milujícího mladiãkou a neklidnou Maddu, to jsou základní osy
mnohavrstevného vyprávûní. Labyrint svûta bez ráje srdce? -

tato dûjinná ironie si uchovala svoji aktuálnost i do na‰ich dnÛ, a
toto mravní memento, tento tragick˘ kolotoã roztoãila do je‰tû

vy‰‰ích poloh.
Hrají: Zl. Adamovská, J. Langmajer, O. Vetch˘, J. Prachafi, J.

Vlasák, V. Îilková, M. Tacík, P. ·paková aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû filmovou adaptaci

slavného románu Vladimíra Párala o vûãném
kolobûhu zkaÏenosti svûta v reÏii Viktora Polesného

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000  titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.

Nové i levné antikvariátní knihy

  O  katalog  nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742     Fax: (514) 425-0742

e-mail: cskniha@sympatico.ca  web page: www.cskniha.com

Rosti
Brankovsky

Associate 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.
Pracujeme v celé oblasti GTA

Sutton Group-Bayview Realty Inc.
416 483-8000 - direct 416 443-9268

www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

Alena’s Hair Design

Unisex Kadeřnictví a holičství

1849 Yonge St., Toronto, Ontario

(Dental Building-Concourse level)

Tel.: 416/481-6570
Otevřeno: úterý-sobota 9:30-17:30

Pro nové zákazníky 20 % sleva

9.11.2005
Trenãania spomínali

na Daniela
TRENâÍN - sme (sita) -Fanú‰ikovia
futbalového klubu AS Trenãín si na
stredaj‰om ligovom zápase 17. kola proti
Artmedii Bratislava uctili pamiatku
zavraÏdeného ‰tudenta Daniela Tupého.
Zapálili kahance vo svojom sektore a na
zaãiatku druhého polãasu vytiahli
transparent “Cítime smútok a hnev za
Daniela”. Pripojili sa tak k stredaj‰ím
protestom proti vraÏde ‰tudenta Daniela,
ktorého v piatok v Bratislave dobodali
pravdepodobne neonacisti.
Trenãania t˘mto gestom podºa slov
fanú‰ikov poukazujú na nebezpeãenstvo
zo strany neonacistov v uliciach aj na
‰tadiónoch. “Hlavne sme chceli vyjadriÈ
názor na brutálnu a nezmyslenú vraÏdu
Daniela, na ktorej majú podiel aj policajné
zloÏky svojou dlhoroãnou neãinnosÈou,”
dodal fanú‰ik, ktor˘ si neÏelal byÈ
menovan˘. K iniciatíve fanklubu sa pridal
aj generálny manaÏér AS Trenãín Róbert
Rybníãek: “S na‰imi fanú‰ikmi sa v tomto
stotoÏÀujeme, som rád, Ïe táto iniciatíva
vy‰la práve z trenãianskeho fanklubu.”

***
11.11.2005

Pochovali zavraÏdeného
Daniela

ÎILINA-sme/wm-S Danielom Tup˘m,
ktorého pred t˘ÏdÀom zavraÏdili
extrémisti, sa pri‰li rozlúãiÈ v Îiline stovky
ºudí, najmä mlad˘ch. Daniel ‰tudoval v
Bratislave a jeho pedagógom na
filozofickej fakulte bol spisovateº Daniel
Hevier, ktor˘ na pohrebe prehovoril.

Hevier povedal, Ïe pohreb nie je miesto
na obviÀovanie konkrétnych ºudí a volanie
po pomste. “Sám si odtiaºto odná‰am
povinnosÈ nebyÈ ºahostajn˘m a z viny,
ktorú si musíme v‰etci rozloÏiÈ, svoju
ãasÈ beriem aj na seba,” povedal so
smútkom v hlase.

Vinu na Danielovej absurdnej smrti má
podºa neho aj celá spoloãnosÈ vrátane
ãasti médií a politikov. “Vinní sú aj politici,
a to najmä tí, ktorí vytvárajú atmosféru,
Ïe za v‰etky problémy sú zodpovední
‘iní’. Vyhlasujú, Ïe tu urobia poriadok a Ïe
tu nechcú nikoho cudzieho.”

Napriek tomu vyslovil nádej, Ïe
Slovensko sa prebúdza, Ïe sa postavilo
proti xenofóbii, rasizmu a intolerancii.
Obáva sa len, aby to nebola iba chvíºková
citlivosÈ, lebo “Danova smrÈ dostane len
vtedy zmysel, keì zabráni ìal‰ím
úmrtiam”.

***
Ústavní soud zmrazil

Kinskému nadûje
Brno-právo/Petr Knótig-PrÛlomové
rozhodnutí v majetkov˘ch pfiích, které v
âesku vedou potomci nûkter˘ch b˘val˘ch
‰lechtick˘ch rodÛ v ãele s Franti‰kem
Oldfiichem Kinsk˘m, zvefiejnil Ústavní
soud (US).
 Podle rozhodnutí pléna Ústavního soudu
lze majetek, zabaven˘ státem pfied 25.
únorem 1948, vymáhat jen podle
restituãních zákonÛ. “Majetek, kter˘ stát
neumoÏnil nebo neumoÏní
prostfiednictvím tûchto zákonÛ restituovat,
tedy nelze jin˘m zpÛsobem navracet a
nelze se úspû‰nû domáhat urãení
vlastnictví k nûmu nebo jeho vydání,”
uvedl mluvãí US Michal Spáãil.
 Podle vût‰iny osloven˘ch právníkÛ
verdikt ústavních soudcÛ zhatí fiadu tzv.

urãovacích Ïalob, kter˘mi se majetku,
zabaveného nûkter˘m rodÛm po válce
za kolaboraci s Nûmeckem, domáhají
jejich souãasní dûdici jako napfiíklad
Franti‰ek Oldfiich Kinsk˘ nebo Mercedes
Dietrichsteinová.
Zvefiejnûn˘m právním názorem plénum
US reagovalo na Ïádost jednoho ze
senátÛ, kter˘ fie‰í pfiípad vrácení majetku,
zabaveného do 25. února 1948, právû
Kinského Ïalobou. Tato Ïaloba na rozdíl
od restitucí není ãasovû omezená.
Restituãní zákony navíc úzce
specifikovaly okruh lidí, ktefií se mohli o
majetek ucházet. Pfii urãovacích Ïalobách
je na soudu, aby specifikoval, komu
majetek patfií, tedy napfiíklad, Ïe o nûj
pÛvodní majitel nikdy nepfii‰el.
“Verdikt US se zásadním zpÛsobem
promítne do dal‰ího rozhodování soudÛ
v restituãních a obdobn˘ch sporech,” fiekl
Spáãil.
 ,Právní názor US, kter˘m jsou vázány i
dal‰í obecné soudy i senáty US, které
fie‰í spory o vracení majetku, tak zastaví
ve‰keré snahy o obcházení restituãních
zákonÛ. Tím se totiÏ snaÏí nûktefií lidé,
zejména potomci b˘val˘ch ‰lechtick˘ch
rodÛ, získat zpût majetek, kter˘ podle
tehdy platn˘ch zákonÛ ãi Bene‰ov˘ch
dekretÛ pfie‰el bezúplatnû na stát.
 “Podle názoru US nelze úspû‰nû usilovat
o vrácení takového majetku v bûÏném
obãanskoprávním fiízení Ïalobou o urãení
nebo vydání vlastnictví, protoÏe nejsou
splnûny její zákonné pfiedpoklady.
Ustavní soud vycházel i z judikatury
Evropského soudu pro lidská práva ve
·trasburku a dospûl k závûru, Ïe
zmírÀování majetkov˘ch kfiivd z minulosti
nebylo ústavnûprávní ani
mezinárodnûprávní povinností státu,”
uvedl Spáãil.
 Nelze tedy majetek vydávat do
nekoneãna podle rÛzn˘ch zákonÛ, které
se hodí na konkrétní pfiípad, aby
nedocházelo k právní nejistotû a nebyla
ohroÏena stabilita právních vztahÛ. Podle
zji‰tûní Práva by se tento právní názor
US mûl dot˘kat nejen 157 Ïalob na
majetek Oldfiicha Kinského a rodu
DitrichsteinÛ, ktefií chtûjí vrátit zámek v
Mikulovû, ale i potomkÛ HohensteinÛ,
HarrachÛ a Thurn-TaxisÛ.
Poslanec âSSD Zdenûk Koudelka, kter˘
pÛsobí na právnické fakultû brnûnské
Masarykovy univerzity a zab˘val se
restituãní kauzou SalmÛ, vnímá
rozhodnutí Ústavního soudu jako
prÛlomové. “Je to zásadní pro ty sporné
záleÏitosti, kdy se nûkdo snaÏil restituãní
zákony obejít a pÛvodní majetek získat
pfies urãovací Ïaloby,” fiekl âTK. Netroufl
si odhadnout, kolika zájemcÛm o vrácení
majetku tak soud zhatil jejich ‰ance na
kladné vyfiízení restituãních Ïádostí.
“Tûchto lidí nebude mnoho. Podobnû
jako Kinsk˘ Ïádají o vrácení velk˘ch
majetkÛ,” uvedl Koudelka.
 Advokát Franti‰ka Oldfiicha Kinského
Jaroslav âapek byl Právem zastiÏen na
mobilu a odmítl názor US komentovat.
,Jsem v zahraniãí, nález se net˘ká nás a
ani mû nezajímá,” fiekl struãnû Právu.
 Právník Felix Nevfiela, kter˘ se zab˘vá
restituãními kauzami, napfiíklad rodu
SalmÛ, povaÏuje verdikt podle âTK za
“lumpárnu”. Podle nûj je rozhodnutí US
protizákonné.
Pûti sporÛ, které jiÏ Kinsk˘ vyhrál, se
ov‰em verdikt net˘ká., Jinak by totiÏ byl
naru‰en princip právní jistoty,” vysvûtlil
Spáãil. Nároky podle restituãních zákonÛ
pak jiÏ z vût‰í ãásti ãasovû ukonãila
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We are pleased to announce that effective March 31, 2005

Trans-Com Transport Ltd will re-locate to:

1260A Kamato Road

Mississauga, Ontario

L4W 1Y1

Tel: 905-361-2743

Fax: 905-361-2753

Toll Free: 1-800-354-9046

Janusz’s cell: 416-569-1895

WE ARE MOVING TO A BIGGER LOCATION  TO SERVE YOU BETTERWE ARE MOVING TO A BIGGER LOCATION  TO SERVE YOU BETTER

TRANS-COM TRANSPORT LTD.TRANS-COM TRANSPORT LTD.

Press

 portable oven;
find what it can do for you...

call Pavel Zeman
Information: 1-866-850-3462

e-mail: info@remoska.ca
website: www.remoska.ca

MÛÏete volat kamkoliv

do âeské republiky

za pouh˘ch 0,05 dol./min.

na Slovensko

za pouh˘ch 0,10 dol./min.

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu

* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* V˘hodnûj‰í neÏ volat na kartu
* Nemusíte mûnit operátora
* Bez mûsíãního poplatku
* Není nutná Ïádná smlouva

416/777-5050
100 Adelaide St. W.  Suite 1303,

Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 1-800-567-8040, Fax: 416-363-0143

takzvaná “restituãní teãka”. V˘jimkami,
které je‰tû nûkteré restituce umoÏÀují,
jsou novela zákona o pÛdû a zákon o
odãinûní kfiivd holocaustu.
 O stavu restitucí po roce 1948 soud
zatím nerozhodoval, takÏe restituenti
mohou zkou‰et u soudÛ urãovací Ïaloby.
. Jakmile ale bude nûkter˘ ze senátÛ
rozhodovat o obdobném pfiípadu, sejde
se nejspí‰ plénum i nad tím a vydá také
sjednocující stanovisko,” fiekl mluvãí.

***
12.11.2005

Smer sa chystá dane
zvy‰ovaÈ aj zniÏovaÈ

BRATISLAVA-sme-Premiér Mikulá‰
Dzurinda predvãerom vyzval predsedu
Smeru Roberta Fica na verejnú debatu,
lebo stále nevie, “ão chce urobiÈ Fico s
rovnou daÀou”, a nech “koneãne povie”,
ão chce urobiÈ s druh˘m dôchodkov˘m
pilierom.
Odpoveì Smeru je uÏ mesiac na

internetovej stránke. Podpredseda
Smeru a tieÀov˘ minister financií Igor
·ulaj pripravil rozsiahlu zmenu daÀovej
reformy, ktorú pred dvoma rokmi
presadila súãasná vláda.
Dzurinda zjavne plán Smeru neãítal,

lebo inak by vedel, Ïe Smer mieni zru‰iÈ
rovnú daÀ a zaviesÈ zv˘hodnenú 15-
percentnú sadzbu pre chudobnej‰ích, Ïe
chce zru‰iÈ jednotnú DPH a zaviesÈ
14-percentnú, napríklad, na potraviny,

knihy a energie. Chce zníÏiÈ aj spotrebnú
daÀ na benzín a naftu.
Okrem toho chce Smer zníÏiÈ odvody do

druhého dôchodkového piliera a peniaze
ºudí viac previesÈ do priebeÏného
penzijného systému. Mieni zaãaÈ opäÈ
zdaÀovaÈ dividendy a odloÏiÈ zavedenie
eura o dva roky aÏ k roku 2011.
Denník SME si ·ulajovu revíziu daÀovej

reformy stiahol z internetovej stránky
Smeru pred troma t˘ÏdÀami, hovorkyÀa
Smeru Silvia Glendová povedala, Ïe je
tam asi mesiac a posledné zmeny “sme
urobili pred dvoma dÀami”.
·ulaj vo veºmi podrobnej anal˘ze tvrdí,

Ïe navrhované zmeny nebudú viesÈ k
rozvratu verejn˘ch financií, ale pomôÏu
chudobnej‰ím skupinám obyvateºstva a
strednej vrstve, ktor˘m zostane viac
peÀazí na spotrebu.
Poradca ministra financií Peter Papanek

povedal, Ïe ·ulajov materiál poznajú,
ale s vyjadrením ãakajú na decembrov˘
zjazd Smeru, ktor˘ ho má oficiálne
schváliÈ.
Podºa Papanka by ·ulajove návrhy

zneprehºadnili daÀovú sústavu, vytvorili
by “rôzne skupiny privilegovan˘ch
daÀovníkov”, viedli by “k vy‰‰iemu deficitu
verejn˘ch financií” a v koneãnom
dôsledku by bránili ìal‰iemu zniÏovaniu
daní v budúcnosti.
·ulaj podopiera svoje návrhy tabuºkami

a prepoãtami, podºa ktor˘ch nedôjde k
v˘padku príjmov v ‰tátnom rozpoãte.
Navrhuje totiÏ “doãasne” zaviesÈ 25-
percentnú daÀ pre banky a firmy, ktoré
majú monopolné postavenie.

***
Rath obvinil VZP,
Ïe pfiispívala ODS

PRAHA-právo (ada, hãk, nig)-Ministr
zdravotnictví David Rath v pátek vyslovil
dal‰í domnûnku o finanãním propojení
V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny (VZP) s
nûkter˘mi pfiedstaviteli ODS.
 Podezfiívá stínového ministra ODS
Tomá‰e Julínka, Ïe jeho publikace
Reforma zdravotnictví - Modrá ‰ance byla

pofiízena za peníze VZP.
K takové úvaze vede Ratha skuteãnost,
Ïe spoluautorem publikace je Pavel
HroboÀ, kter˘ má zároveÀ lukrativní
smlouvu o spolupráci s VZP.
 „Jen tato vûc mû plnû opravÀuje k urãité
domnûnce, Ïe kniha senátora Julínka
mohla b˘t klidnû vydána na podkladû
této smlouvy,“ uvedl Rath.
 Souãasnû Julínka vyzval, aby „dal úãty
na stÛl a zvefiejnil je pfied zraky celé
vefiejnosti“.
 HroboÀovu smlouvu oznaãil Rath za
jednoznaãnû pro VZP nev˘hodnou.
HroboÀ má poji‰Èovnû napfiíklad dávat
pfiehled zahraniãních zku‰eností,
navrhovat priority její smluvní politiky pro
pfií‰tí tfii roky i postup pfii ukonãení
pûtilet˘ch smluv s poskytovateli zdravotní
péãe.
 To je podle Ratha náplÀ práce, kterou
musí dûlat sama VZP, tedy nûktefií z
jejích 5000 zamûstnancÛ. „Nicménû na
tuto práci si poji‰Èovna najímá firmu
jednoho ãlovûka,“ uvedl Rath.
 HroboÀ za to podle Ratha inkasuje
„desítky aÏ stovky tisíc“, zatímco
zamûstnanci by tuto práci vykonávali za
standardní, tedy mnohonásobnû niÏ‰í
plat.
 ¤editelka VZP Jifiina Musílková v BBC
uvedla, Ïe HroboÀ pobírá 60 tisíc korun
mûsíãnû, ale jako vysoce kvalifikovan˘
odborník poji‰Èovnû pfiinesl miliardové
úspory. ¤ekla, Ïe se obává, aby HroboÀ
nepfie‰el ke konkurenci.
 Rathova obvinûní vãera popfiel ‰éf ODS
Mirek Topolánek. „Modrá ‰ance je dílem
stínového ministra zdravotnictví a byla
plnû financována z prostfiedkÛ ODS,“
fiekl. Julínek se pak podle nûj podílel jako
jeden z expertÛ na návrhu reformy
zdravotnictví, kter˘ je dílem obãanského
sdruÏení. „Ani ODS, ani VZP tuto práci
nefinancovaly,“ dodal Topolánek. Uvalení
nucené správy na VZP povede podle
ODS k destabilizaci zdravotnictví, na coÏ
doplatí zdravotníci, obãané jako pacienti
i jako daÀoví poplatníci. „Tento krok je
dal‰ím dÛkazem, Ïe vláda soc. dem. je

vládou arogance, korupce, vulgarity a
strachu,“ uvedla v prohlá‰ení ODS. Chce
kvÛli tomu co nejdfiív navrhnout svolání
mimofiádné schÛze Snûmovny a
souãasnû dát právníkÛm pfiezkoumat, zda
vyhlá‰ení nucené správy nebyl trestn˘
ãin.
 Podle Topolánka budou nemocnice a
lékafii nuceni odmítat léãbu pacientÛ a
nemocní se stanou hlavní obûtí Rathovy
politiky. Podle ODS touÏí Rath, aby sám
mohl rozhodovat o penûzích. „Chce to
získat do své vlastní moci, má to b˘t jeho
osobní rozpoãet,“ uvedl ‰éf ODS.
 Tvrdil, Ïe zpráva o kontrole VZP byla
zfal‰ována. NovináfiÛm byl rozdán zápis
z pfiedání kontrolního protokolu, z nûjÏ
vypl˘vá, Ïe ve zprávû byly provedeny po
ukonãení kontroly zmûny v neprospûch
VZP.
 Topolánek svá slova doloÏil zápisem z
pfiedávání protokolu o v˘sledku kontroly
z 8. listopadu. Zástupci ministerstva
financí v nûm uvedli, Ïe údaje o
hospodafiení VZP a v˘dajích na
antikoncepci zafiadilo ministerstvo
zdravotnictví do zprávy aÏ po kontrole
proti vÛli kontrolorÛ.
 Tyto v˘roky odmítl premiér Jifií Paroubek.
„Já jsem tu zprávu ãetl, nemyslím, Ïe je
na ní nûco zfal‰ovaného. Ale nebyl to
dÛvod, proã byla vyhlá‰ena nucená
správa nad VZP, takÏe ODS opût stfiílí
vedle,“ fiekl.
 Rath uvedl, Ïe o nucené správû
nerozhodl na základû jedné kontroly.
DÛvodem jsou podle nûj dluhy VZP, její
nevyrovnané hospodafiení ãi nenaplnûn˘
rezervní fond.
Nucen˘ správce VZP Antonín Peãenka z
ODS se odmítá nechat  „KdyÏ jsem se
rozhodl pfiijmout tuto nabídku, dal jsem si
urãité podmínky. Jedna z nich byla: Ïádná
politická zakázka. A druhá, Ïe si vezmu
své spolupracovníky z poji‰Èovny. Jen
lidí, ktefií se budou zab˘vat vûcnû
problémem. A nebudou mít Ïádnou
tendenci to politicky interpretovat,“ fiekl
novináfiÛm Peãenka.

***
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Sexuální hara‰ení
 na policejní stanici

Most=právo/Patrik Biskup-Mosteckou
policií otfiásá sexuální aféra. V pátek sloÏil
funkci vedoucí jednoho z tamních
obvodních oddûlení.
 ·estaãtyfiicetiletého policejního
dÛstojníka vy‰etfiuje státní zástupce pro
podezfiení, Ïe sexuálnû zneuÏíval na
pracovi‰ti své podfiízené.
 „Jednalo se o dvû policistky a jednu
obãanskou pracovnici. Zahájili jsme
úkony trestního fiízení pro podezfiení z
trestn˘ch ãinÛ útisku a poru‰ování práv a
chránûn˘ch zájmÛ vojákÛ,“ fiekl Právu
ústeck˘ státní zástupce Pavel Kaláb.
 O podrobnostech s ohledem na
poãáteãní stadium vy‰etfiování nechtûl
Kaláb hovofiit. „To je zatím v‰echno, co k
tomu v této fázi vy‰etfiování mohu fiíci,“
dodal.
 Nepotvrdil tak ani, zda se jednalo o
tûlesn˘ kontakt nebo jen o slovní
nemravné návrhy ãi obdivné pohledy
provázené slovním la‰kováním. Trestní
oznámení podaly na svého ‰éfa
po‰kozené Ïeny. Za sexuální hara‰ení
mu v pfiípadû prokázání viny hrozí aÏ ‰est
mûsícÛ vûzení.
 Podle domaÏlického sexuologa Viliama
Janáãe to bude mít podezfiel˘ policista s
obhajobou tûÏké.
„Tady neplatí presumpce neviny. Pokud
Ïeny oznámily, Ïe je na pracovi‰ti
obtûÏoval, tak on musí dokázat, Ïe to
není pravda. I kdyby to byla jen pusinka
nebo i erotické slovíãko, tak je to trestn˘

ãin. Jako nositel uniformy to má tûÏ‰í neÏ
civilisté. Na takové pfiípady u ozbrojen˘ch
sloÏek totiÏ pamatuje pfiímo trestní zákon,“
uvedl Janáã..
 Podle fieditele mostecké policie Václava
Jakubíka jde o citlivou záleÏitost. „Pfiípad
je v ‰etfiení pracovníkÛ inspekce ministra
vnitra a státního zástupce. Dotyãn˘
policista za mnou sám pfii‰el se Ïádostí o
propu‰tûní ze sluÏebního pomûru, které
jsem vyhovûl. Zohlednil jsem jeho
dvacetiletou sluÏbu bez jak˘chkoliv
kázeÀsk˘ch prohfie‰kÛ,“ uvedl Jakubík.
 Mluvãí ministerstva vnitra Radka
Kováfiová potvrdila, Ïe inspektofii na
pfiípadu pracují, ale jaké v˘sledky pfiinesl
dosavadní prÛbûh ‰etfiení, nesdûlila.

***
13.11.2005

Uprchl˘ vrah Roztoãil
dopaden v Nûmecku

Praha-âTK-Právo, Novinky, âTK V
nûmeckém Stuttgartu byl v sobotu dopaden
vrah Rostislav Roztoãil, kter˘ uprchl z borské
vûznice. Informaci potvrdila mluvãí Útvaru
pro odhalování organizovaného zloãinu
(ÚOOZ) Blanka Kosinová. Osmapadesátilet˘
Roztoãil byl na útûku pát˘m dnem.
Devûtadvacetilet˘ Roman âabrada stále
policii uniká.
Kosinová uvedla, Ïe nûmecká policie

zadrÏela Roztoãila v 18:30 na základû
informací ÚOOZ a pátrací skupiny policejního
prezidia. Na pfiípadu spolupracovaly plzeÀské
policejní fieditelství a útvar rychlého nasazení.
“Mûli jsme zmapovanou jeho trasu, byl pod
kontrolou,” fiekla. Pfii pátrání byly podle
Kosinové vyuÏity odposlechy.

Po vrahovi Romanu âabradovi, s nímÏ
Roztoãil z vûzení uprchl, policie nadále pátrá,
dodala mluvãí.
Odsouzení vrazi uprchli z plzeÀské vûznice

ukryti v bednû v nákladním voze. Západoãeská
policie v sobotu definitivnû potvrdila informaci
Práva, Ïe smûfiovali z Plznû do Nûmecka. I
kdyÏ byl plán útûku velmi peãlivû pfiipraven,
nastala neoãekávaná zmûna a náklad byl
vyloÏen v meziskladu. Poté muÏi podle policie
zfiejmû zpanikafiili a vylezli z bedny ven.
Je‰tû v sobotu odpoledne Spolek na podporu

nezávislé justice ·alamoun tvrdil, Ïe Roztoãil
se v Nûmecku v pondûlí sám pfiihlásí
nûmeck˘m úfiadÛm.
“V pondûlí se pfiihlásí na státním zastupitelství

v Nûmecku,” fiekl v sobotu Zdenûk Jemelík ze
spolku ·alamoun rádiu Impuls. Podle
Jemelíka Roztoãila jiÏ nedoprovázel Roman
âabrada, kter˘ s ním z plzeÀské vûznice v
úter˘ uprchl.
Stránka http://www.spoleksalamoun.cz/

uvedla, Ïe Roztoãil v sobotu napsal Ïádost o
pokraãování jednání o obnovû pfiípadu bez
pfiítomnosti své osoby. Visí tam údajná kopie
ruãnû psané Ïádosti z nûmeckého
Beitigheimu. Podle spolku ·alamoun
Roztoãilova sestra poÏádala o milost pro
svého bratra prezidenta Václava Klause.
Jemelík uvedl, Ïe Roztoãil uprchl na protest

proti postupu úfiadÛ. Nesouhlasí totiÏ s
rozsudkem ãeskoslovenského soudu v roce
1985 za vraÏdu. Roztoãilova sestra tvrdí, Ïe
má dÛkazy o nevinû svého bratra, kter˘
poÏaduje obnovení procesu a moÏnost
svobodnû u nûj svûdãit.
Jednání o obnovû procesu bylo u Krajského

soudu v Praze plánováno na 1. prosince.
Roztoãil také ve své kauze podal stíÏnost pro
poru‰ení zákona.
¤editel VûzeÀské sluÏby Ludûk Kula odvolal

fieditele plzeÀské vûznice Bory Jaroslava
Zemana; potrestáni mají b˘t i dal‰í
zamûstnanci vûznice, jeden dozorce je
postaven mimo sluÏbu.

***

Prezident popfiál lidovcÛm
na sjezdu volební úspûch

Praha-iDNES, MF DNES jan, kop,-Václav
Klaus vystoupil na sjezdu KDU-âSL.
Prezident se poprvé úãastnil sjezdu jiné
strany, neÏ své matefiské ODS. LidovcÛm
popfiál, aby úspû‰nû obstáli ve volbách.
Oznaãil je za “klidnûj‰í sílu v dobû jisté
nestability na politické scénû”. Od
delegátÛ za to sklidil potlesk.
“Já pfiijíÏdím sjezd KDU-âSL pozdravit,

popfiát, byÈ ponûkud opoÏdûnû vzhledem
k tomu, Ïe jsem se pfied pár hodinami
vrátil z Indie, aby byl úspû‰n˘ a aby
strana byla schopná úspû‰nû obstát v
následném volebním klání,” fiekl Klaus
po pfiíjezdu.
DelegátÛm poté pfiednesl zhruba

pûtiminutov˘ projev. Pfiipomnûl, Ïe KDU-
âSL je politickou stranou s dlouhou tradicí.
“Je stranou tradiãních hodnot, které
vycházejí ze samotn˘ch základÛ na‰í
zemû a na‰í národní kultury,” prohlásil
prezident.

***

Policie rozehnala koncert
neonacistÛ na Jablonecku

Jablonec-idnes/mfd/ctk-TûÏkoodûnci
pfied pÛlnocí pfiedãasnû ukonãili setkání
neonacistÛ ve Zlaté Ole‰nici na
Jablonecku. Mûli pfiipravené i beranidlo,
do restaurace je ale vpustili sami
úãastníci. “DÛvodem zásahu byly písnû s
rasistick˘m podtextem,” vysvûtlila
policejní mluvãí Ludmila Knopová.
Policisté nejprve vyvedli nejagresivnûj‰í

úãastníky a po nich i v‰echny ostatní.
Celkem bylo v ole‰nické restauraci Na
Vr‰ích na 140 pfiíznivcÛ hnutí skinheads.
“Dvanáct z nich bylo pfiedvedeno a
vyslechnuto,” sdûlila iDNES mluvãí
Knopová.

“Proti jednomu ãlovûku zahájil komisafi
trestní stíhání. Jedná se o 24letého muÏe
ze Sokolova. Je podezfiel˘ ze spáchání
trestného ãinu podnûcování k nenávisti,”
fiekla Knopová. Jeho i dal‰ích 11
zadrÏen˘ch policisté po v˘slechu pustili
na svobodu.
Policisté koncert po celou dobu

monitorovali kamerami a naslouchátky.
Pomohla i cizinecká policie, která je
vybavena termovizí. Organizátofii totiÏ
zastínili v‰echna okna vãetnû tûch od
toalet nejen Ïaluziemi, ale také fólií.
Jeden z pofiadatelÛ byl navíc

pfiesvûdãen, Ïe policie mûla svého
ãlovûka i uvnitfi. Mluvãí Ludmila Knopová
to odmítla komentovat. Dohromady se
zásahu zúãastnilo na 260 stráÏcÛ
pofiádku.
PfiestoÏe byl koncert nahlá‰en jako

soukromá oslava narozenin, organizátofii
na nûj podle policie vybírali
ãtyfisetkorunové vstupné. “Îádné
nacistické texty tady znít nebudou,”
sliboval podle âTK jeden z organizátorÛ
pfied zaãátkem.
Policisté na pfiíjezdov˘ch cestách k obci

dÛslednû provûfiovali osádku kaÏdého
vozu. V ‰esti autech na‰li triãka, odznaky,
ãepice, DVD a CD s extremistickou
symbolikou. Tfii pû‰í pfiíchozí se také
podobné zboÏí snaÏili dovnitfi propa‰ovat
pod triãkem. Policisté je vyslechli, dva ze
zadrÏen˘ch se pak na koncert vrátili.
Ole‰nická restaurace Na Vr‰ích leÏí

stranou vsi v blízkosti b˘valého areálu
zemûdûlského druÏstva. Starostka Vûra
Hovorková fiekla âTK, Ïe jde o
problematickou restauraci, na kterou si
lidé ãasto stûÏují kvÛli hluku a nepofiádku.
Policie v poslední dobû nûkolikrát ãelila

kritice za liknav˘ postup vÛãi
neonacistÛm. Naposledy v polovinû záfií,
kdy nezasáhla proti úãastníkÛm koncertu
v Kfitûticích. Policejní prezident za to
potrestal dva dÛstojníky sníÏením
hodnosti.
Tvrd‰í zásahy policie proti neonacistÛm

budou podle ministra vnitra Franti‰ka
Bublana pokraãovat. Policie bude
zasahovat v pfiípadech, Ïe pÛjde o
skupinu, která má ve sv˘ch nahrávkách
neonacistické texty. “UÏ to je dÛvod k
tomu, aby tato skupina nemohla
vystupovat,” fiekl Bublan novináfiÛm v
Brnû.
Policie by podle nûj mohla zakroãit i

proti akci pofiádané komunisty, pokud by
pfii ní nûkdo nabádal k rasové ãi tfiídní
nenávisti.

***Najväã‰ie stretnutie
kresÈansk˘ch vysoko‰kolákov

RUÎOMBEROK-sme-(SITA) - Slávnostnou
bohosluÏbou vyvrcholilo celoslovenské
stretnutie vysoko‰kolskej akademickej
mládeÏe - Akadem 2005, ktoré sa od piatku
konalo na Katolíckej univerzite (KU) v
RuÏomberku. Zúãastnilo sa na Àom vy‰e 500
mlad˘ch ºudí z 12 slovensk˘ch univerzitn˘ch
miest a skupina hostí z Vysoko‰kolského
katolíckeho hnutia v âeskej republike.
Podºa predsedu ZdruÏenia kresÈansk˘ch
spoloãenstiev mládeÏe (ZKSM) Jána
Gombalu, cieºom bolo zdruÏiÈ kresÈanskú
akademickú mládeÏ na podujatí, poãas
ktorého sa môÏu vzájomne spoznaÈ, zabaviÈ
sa, ãi podeliÈ sa o svoje záÏitky s preÏívaním
viery v Boha. “Mladí potrebujú spoznaÈ radosÈ
z prijatia. Akadem im ju kaÏdoroãne priná‰a,“
uviedol Gombala pre agentúru SITA.
Tohtoroãné mládeÏnícke stretnutie sa konalo
v duchu biblick˘ch citátov - Kto verí, nikdy nie
je sám a témy Ja som s vami. Vysoko‰koláci
sa rozdelili do 40 mal˘ch skupín, v ktor˘ch sa
nad uveden˘mi JeÏi‰ov˘mi slovami zam˘‰ºali.
Program spestrili tvorivé semináre.

***
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Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT

je opût k dostání v Liquor Stores

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

Medical and relaxation treatments

Massage therapy

Hot Stone Treatment

Ear Candling

 Michael Eisner, RMT, MASc.
at

Martin Friã by moÏná zíral?
S pfiítelem jsem mûl sraz v Community
Centre, abychom si zahráli ping-pong.
Na místo dostavil jsem se dfiíve, neboÈ
pár vûcí, které jsem si pfiedtím chtûl
vyfiídit, vyfiídil jsem rychle. Od rána pr‰elo
a obloha byla beznadûjnû zataÏená.
 Zaparkoval jsem a spatfiil v ulici opodál
policejní auto, které znemoÏÀovalo
prÛjezd ulicí. Napadlo mû: snad nûjak˘
mord nebo loupeÏ. ProtoÏe jsem právû
ãetl rozko‰nû sepsané kriminální
pfiíbûhy, vydal jsem se k té oblasti
prÛjezdu automobilÛ zakázané a shledal,
Ïe ne‰lo o vraÏdu, ani o pfiepadení, ale
filmovalo se. To uÏ jsem vidûl v‰ude v
postranních ulicích zaparkované
ohromné bílé vozy s materiálem a
technikou. Nebyly dva ani tfii, bylo jich
mnohem víc. Na místû samém pak
nûkolik stánkÛ a mnoho osob zcela
zjevnû patfiících ke ‰tábu. A speciální
automobil s obãerstvením.
 Na kolejnicích instalovan˘ch na vozovce
stály dvû kamery, dal‰í na stojanu mimo
kolejnice.
 Na ãtyfiech místech, na ãtyfiech k sobû
kolm˘ch ulicích stály vozy policie a u
dvou z nich navíc pfiíslu‰níci sboru v
patfiiãn˘ch uniformách se Ïlut˘m kfiíÏem
na vestû, v ruce ostfie ãerven˘ svûteln˘
pendrek na dirigování po‰etilcÛ, ktefií
místem chtûli projet.
 ZmoÏen zvûdavostí, postál jsem pod
de‰tníkem v místû, kam mne dal‰í osoba
vybavená ostfie Ïlut˘m kfiíÏem na vestû,
odkázala. Byl to sympatick˘ mladík.
Zeptal jsem se, zda se tu natáãí nûjaká
reklama nebo film. ¤ekl, Ïe celoveãerní
film. Zeptal jsem se na jméno.
-Invisible,- pravil.
 -A kdo je reÏisér?- chtûl jsem vûdût.
 -Nevím, jsem tady první den,-
odpovûdûl.
 ZdrÏel jsem se asi pÛl hodiny, pak jsem
musel jít hrát ten ping-pong. Za dobu
své pfiítomnosti na místû natáãení jsem
byl svûdkem jedné akce, která se
opakovala nûkolikrát: na pokyn reÏiséra
klapla klapka a do prostoru vyjely dva
automobily na pokyn ãekající, s nimi
souãasnû od chodníku vyjel cyklista a
po prÛjezdu vozidel mladík pfiebûhl

vozovku a plácnul sebou na jakousi
Ïlutou matraci asi ãtyfiicet centimetrÛ
nad zemí.
 Tû‰il jsem se na dal‰í, jin˘ zábûr. Do‰lo
ale jen k opakování tohoto. A tu projevila
se reÏisérova nespokojenost se
zpÛsobem, jak˘m se ten mlad˘ herec
‰vihal na Ïlutou matraci. Sám jal se mu
zábûr pfiedvádût. Mladík ale pfiedstavu
pana reÏiséra stále neuspokojoval.
 Znovu klapla klapka a znovu vyjely dva
automobily a cyklista a urazili sv˘ch asi
sto metrÛ. Znovu pfiebûhl mlad˘ herec
vozovku a svalil se na matraci. Znovu
pfiicouvala obû auta do v˘chozí pozice.
Dal‰í instrukce reÏiséra v dokonalé
v˘stroji proti de‰ti mladému herci. V
okolí postávalo nespoãet osob,
nepochybnû patfiících k filmovému ‰tábu
na rÛzn˘ch úrovních a s rÛzn˘mi
povinnostmi. Ale po dobu mojí
pfiítomnosti v podstatû se ze sv˘ch míst
nehnuly.
 Byl ãas, abych se dostavil na místo
setkání s pfiítelem za úãelem ping-
pongového zápolení. Cestou vzpomnûl
jsem si na doby, kdy filmy reÏírovali
Renoir, Chaplin, Krejãík, ãi Martin Friã.
Plejáda byla by bohatá. Pfii jejich natáãení
jsem nebyl. Ale jsem si i tak zcela jist, Ïe
jejich díla vystaãila si se zlomkem
personálu a techniky, které se dnes
vyskytují u kaÏdého filmu, u tûch hor‰ích
moÏná je‰tû v poãtu vût‰ím. DÛkazem
toho je kupfi. dlouhé promítání jmen po
skonãení filmu, dfiíve to zcela vûc
neb˘valá. MoÏná, Ïe neprávem byla v
titulcích opominuta dáma, která hercÛm
v pfiestávkách mezi natáãením vafiila
kávu.
 Dám si dobr˘ pozor, abych nezme‰kal
zmínûn˘ film Invisible, jehoÏ tvorbû byl
jsem po dobu pÛlhodiny svûdkem.
 Ale uÏ z tohoto kratiãkého svûdectví
nemohu se zbavit pocitu, Ïe film bude
dal‰í v posloupnosti kravin, kter˘mi jsou
dnes kina z velké ãásti zaplnûna, o
televizi ani nemluvû. Îe stvofiené dílo
nebude mít ani cenu ãasu, kter˘ nûktefií
museli vynaloÏit na objetí uzavfieného
prostoru...

 Vladimír Cícha - Vancouver
 ***

Také nabízíme Homeopatii, Yogu, Qikong,

Reflexologii, Reiki, Akupunkturu atd.

Některé soukromé pojišťovny kryjí vybrané

léčby!

2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail michale@sympatico.ca
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Ont. reg. # 1032252

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

SLOVAKOTOUR

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

Protestant

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
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net

Letní a podzimní slevy do celé Evropy!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

SEAT SALE TO EUROPE

PRAHA

6. listopadu - 12. prosince 2005

OD 599 dolarů  plus daň 157 dolarů

Předseda vlády České republiky
Jiří Paroubek

V Praze dne 26. října 2005
Č.j. 22072/05
Vážený pan
Jan Sammer, Secretary
1103-100 Antibes Drive
Toronto, Ontario
Canada M2R 3N8

Vážený pane,
K Vašemu dopisu, který jsem spolu s dalšími podklady přijal dne 12.
září t.r., sděluji, že problematikou odškodnění bývalých občanů České
republiky jsem se zabýval v mé odpovědi ze dne 6. září t.r. Jsem
přesvědčen, že zmíněným dopisem jsem zaujal stanovisko ke všem
otázkám, kterých se Vaše podání dotýká.
S pozdravem

Paroubek v.r.

Odpovûì ministerského pfiedsedy J. Sammerovi

28. fiíjen ve Vla‰ské
Poprvé v Ïivotû jsem se vydala na demonstraci, kterou jsem nechtûla podpofiit, ale

naru‰it. Svolala ji organizace Národní Odpor na dopoledne 28. fiíjna pfied nûmecké
velvyslanectví v Praze. Mûla protestovat proti vazbû popíraãe holocaustu Ernsta
Zündla. Spontánní setkání, které si oznamovaly mezi sebou jen skupiny pfiátel na
podnût organizace Tolerance a obãanská spoleãnost, mûlo naopak vyjádfiit solidaritu
tûm, kdo zvlá‰È drzé obhájce nacistÛ zavírají a soudí.
KdyÏ pfied velvyslanectví pfii‰li demonstranti svolaní Národním Odporem, vidûla

jsem, Ïe to nejsou Ïádní skini v ãerném a okovaném, spí‰ mládeÏ, která by se asi
ráda oznaãila za pfiem˘‰livou, tedy protivník nestavûjící na hrubé síle, ale „ideologick˘“.
Tím nebezpeãnûj‰í. Zkuste si vyhledat texty, zastávající se Ernsta Zündla, na
internetu. V˘zva „Podpofite Ernsta Zündela“ tvrdí, Ïe „tento ãlovûk trpí ve vûzení za
to, Ïe zastával svÛj názor na nûkteré aspekty druhé svûtové války“… „pokud duch
tohoto ãlovûka padne, padne i ãást na‰ich svobod a bude to dal‰í krok k znásilnûní
na‰eho lidství.“ ·koda, Ïe tak patetick˘ text není podepsan˘. Navazuje na nûj
kampaÀ, aby se Zündlovi psalo do vûzení, s podrobn˘m návodem a dopisem.
ProtoÏe trávím dost ãasu tím, Ïe ‰ífiím dopisy solidarizující se s vûzni (pro ãeskou
sekci ACAT - KfiesÈané proti muãení), je mi zvlá‰È líto, Ïe se tato metoda, pfievzatá
od Amnesty International, dá i takto zneuÏívat. Stránka je vyzdobena je‰tû odkazy
na antisemitské ãlánky v‰eho druhu. „Byl nûkdo informován o 11. záfií pfiedem?“
Uhodli jste, Ïidé. Na jiném místû se dozvíte, Ïe Národní Odpor není neonacistická
organizace, je to platforma svobodn˘ch autonomních nacionalistÛ…
Krásn˘ podzimní den ve Vla‰ské ulici nepfiinesl Ïádnou bitku. ¤eãník, kterého ve

‰kole zapomnûli pouãit, Ïe projev se nemá zaãínat slovem „takÏe“, zaãal fieãnit, a
my jsme pískali (kdo umûl) nebo volali „hanba“. Nebyl to Ïádn˘ suverénní protest,
nikdo z nás ani nemûl megafon a v˘znamné osobnosti, které pfii‰ly, nefieãnily,
prostû tam jen byly. Opravdu jsme „jenom ru‰ili“. Potkala jsem se se spoustou
dobr˘ch znám˘ch. Bylo hezky. O nûkolik metrÛ dál, oddûlen˘ od nás pfiíslu‰níky
na‰í velmi profesionální policie, stál hlouãek mlad˘ch lidí, ktefií vûfií tomu, Ïe bojují
za svobodu projevu. Nûkdo na nû zakfiiãel „naci raus“, a to se mi nelíbilo. Daleko víc
se mi líbil pokfiik, aby se je‰tû vrátili do ‰koly. Ale staãí uãitelé na to, aby tohle
v‰echno napravili? Monika Îárská - Praha - Protestant



November 3, 2005 11  satellite  1-416Sports

Ostrava v 12. kole jako druhá
v sezónû zdolala Teplice

Jablonec-Sparta 2:1
Domácí vyválãili tfii body. Psychicky
zdevastovaní sparÈané selhali stfielecky,
vylámali si zuby na b˘valém spoluhráãi ·pitovi
v jablonecké bránû, kter˘ chytil i Slepiãkovu
penaltu. “I kdyÏ má Sparta problémy, její herní
projev jde nahoru. Ná‰ gólman v‰ak pochytal
velké ‰ance,” hodnotil spokojenû domácí
trenér Petr Rada. Branky: 8. Michálek, 74.
Smí‰ek-70. Poláãek. 3028 divákÛ, poloãas
1:0.

PlzeÀ-Jihlava 0:0
Blizouãko byla PlzeÀ k vítûzství, jenÏe její
pûtigólov˘ útoãník Robert Vágner ve tfietí
minutû nastavení nepromûnil pokutov˘ kop.
“Vûfiil jsem, Ïe Robert penaltu promûní. Po
zápase jsem se ho snaÏil uklidnit,” líãil trenér
Plznû Zdenûk Michálek. 4187 divákÛ.

Slavia-Slovácko 2:0
Témûfi pÛl hodiny hrála Slavia v oslabení, ale
v pohodû si pohlídala dal‰í tfii body.
“Pfiipravovali jsme se na zápas peãlivû, aby
nás nepotkal v˘padek jako po derby v Brnû.
Dafiilo se nám do jejich obrany pfies levou
stranu, ale mohli jsme dát víc gólÛ. Po
vylouãení Kozáãikajsme hráli disciplinovanû
a soupefie pohlídali,” liboval si kouã domácích
Karel Jarolím. Branky: 20. ·vento, 47. Vlãek.
2689 divákÛ, poloãas 1:0.

Teplice-Ostrava 0:2
Teplice neprodlouÏily desetizápasovou sérii
bez poráÏky, doma prohrály poprvé v sezónû.
“Neprosadili jsme se vzduchem ani kombinací.
Klíãová byla první inkasovaná branka,”
posteskl si trenér SeveroãechÛ Vlastislav
Mareãek. Branky: 10. M. âíÏek, 79.
Papadopulos. 5060 divákÛ, poloãas 0:1.

Olomouc-Bl‰any 3:2
Sigma sice hazardovala v obranû, ale celkovû
hru mûla ve své moci a zaslouÏenû zvítûzila.
“·koda hrub˘ch chyb. Pfii‰ly po nich laciné
góly a ty nás dostaly pod psychick˘ tlak. V
hektickém závûru jsme se tak o v˘hru obávali,”
tvrdil olomouck˘ kouã Petr Uliãn˘. Branky: 2.
Melinho, 33. Onofrej, 55. R. Hubník - 42.
Dirnbach, 69. ·elicha. 4545 divákÛ, poloãas
2:1.

Zlín-Brno 2:0
ZlíÀané získali tfii body díky dvûma gólÛm v
rozpûtí pouh˘ch deseti minut na zaãátku druhé
pÛle. Brno nedokázalo navázat na premiérové
vítûzství a zÛstává poslední. Branky: 51. Kroãa,
61. âinãala. 2262 divákÛ, poloãas 0:0.

Mladá Boleslav-Most 1:0
Boleslav rozhodla o v˘hfie ve druhé minutû
nastaveného ãasu a po ãtyfizápasové pauze
se doãkala vítûzství. Most ãeká na v˘hru od 5.
kola. Branka: 90. + 2 Palát.  4111 divákÛ,
poloãas 0:0.

Pfiíbram-Liberec 2:2
Libereck˘ lídr tabulky vedl, ale nakonec byl
rád, Ïe se Stfiedoãechy vyválãil remízu, jeÏ
zv˘raznila jeho náskok v ãele prvoligové
tabulky na tfii body. Branky: 26. Stracen˘, 28.
Navrátil - 21. Holenda, 72. Pudil.  2055 divákÛ,
poloãas 2:1.

***

Tabulka
1. Liberec 12 8 3 1 20:7 27
2. Teplice 12 7 3 2 18:10 24
3. Olomouc 12 7 1 4 19:18 22
4. Slavia 12 6 3 3 22:14 21
5. Pfiíbram 12 5 4 3 19:14 19
6. Boleslav 12 5 3 4 19:18 18
7. Jablonec 11 5 2 4 18:16 17
8. PlzeÀ 12 4 4 4 14:14 16
9. Ostrava 12 4 4 4 12:12 16
10. Zlín 12 4 3 5 12:13 15
11. Sparta 12 4 1 7 16:21 13
12. Jihlava 12 3 4 5 10:17 13
13. Slovácko 12 2 5 5 11:15 11
14. Most 11 3 1 7 12:15 10
15. Bl‰any 12 2 4 6 13:25 10
16. Brno 12 1 5 6 12:18 8

Tabulka
1. Slavia  24 74:40 46
2. Liberec  23 58:42 42
3. Vítkovice  23 62:49 41
4. Zlín 24 47:40 41
5. Znojmo  23 44:46 37
6. Budûjovice  23 50:50 34
7. K. Vary  23 57:55 32
8. Sparta  24 63:63 32
9. Kladno  23 61:63 32
10. Pardubice  24 52:57 31
11. Tfiinec  23 57:63 30
12. PlzeÀ  23 45:54 26
13. Litvínov  23 51:66 22
14. Vsetín  23 33:66 10

Tabuºka
1. Nitra 24 72:36 50
2. Poprad 24 59:36 49
3. Slovan 24 67:59 40
4.Trenãín 24 52:38 39
5. Ko‰ice 24 58:56 34
6. Îilina 24 48:47 34
7. Zvolen  24 61:70 33
8 Skalica 24 46:58 27
9. L. Mikulá‰ 24 44:69 21
10. Martin 24 37:75 14

âeská hokejová extraliga
22. kolo: Tfiinec-PlzeÀ 1:3, K. Vary-â.
Budûjovice 2:3 po prodl., Litvínov-
Vítkovice 2:6, Pardubice-Kladno 5:7,
Liberec-Slavia 3:2, Sparta-Znojmo 1:2,
Vsetín-Zlín 1:1.

23. kolo: â. Budûjovice-Litvínov 4:1, Zlín-
Sparta 4:5 v prodl., Slavia-Tfiinec 0:4 (!),
Vítkovice-Vsetín 1:1, K. Vary-Liberec 3:1,
Znojmo-Kladno 4:2, PlzeÀ-Pardubice 0:1.

***

Slovenská hokejová extraliga
23. kolo: Trenãín-Slovan 1:2, Nitra-
Zvolen 3:1, Poprad-Skalica 5:2, Îilina-
Martin 4:2, Ko‰ice-L. Mikulá‰ 4:1.
24. kolo: Slovan-L. Mikulá‰ 5:0, Martin-

Ko‰ice 1:2 po predl., Skalica-Îilina 0:5,
Zvolen-Poprad 3:2 po predl., Trenãín-
Nitra 5:2.
25. kolo sa hrá 18. novembra 2005.

***

CorgoÀ liga
16. kolo: Artmedia Bratislava-Dukla
Banská Bystrica 2:0 (0:0), 57. Debnár, 67.
Hartig, 4820;  FC Nitra-Spartak Trnava 3:1
(1:1) Góly: 9. Szórád, 81. Rák, 89. Poljovka
(vlastn˘)-39. Kriss, 5800, Matador Púchov-
Inter Bratislava 3:0 (1:0) 38. M. Bako‰, 82.
Hlou‰ek, 89. Demjan  925; M·K Îilina-AS

Trenãín 1:2 (0:1) 65. P. Straka-9. Fabu‰, 81.
Baranyai, 3219. Dubnica-RuÏomberok 3:0
(1:0) 4. a 76. Tesák, 86. Doviãoviã, 1100
divákov.
17. kolo: Dukla Banská Bystrica-MFK
RuÏomberok 0:2 (0:2), 6. Îofãák, 16.
Jendri‰ek,  2620; AS Trenãín-Artmedia
Bratislava 1:1 (0:0), 60. Baranyai-68. Kozák
(z 11 m),  3642; Inter-Îilina 0:4 (0:1), 27.
âi‰ovsk˘, 57. Vr‰iã, 90. Barãík , 90+ Kr‰ko;
524; Nitra-Dubnica 0:0, 1153; Trnava-
Púchov 4:0 (0:0),  53. ëuri‰, 63. Kriss , 81.
Brisuda (vlastn˘) , 90. Hrabal,  6543.

Tabuºka
1. Trnava 17 12 1 4 31 : 14 37
2. RuÏomberok 17 11 1 5 26 : 14 34
3. Artmedia 17 9 4 4 25 : 17 31
4. Îilina 17 9 1 7 37 : 24 28
5. Nitra 17 8 3 6 24 : 22 27
6. Bystrica 17 8 0 9 20 : 20 24
7. Trenãín 17 6 5 6 16 : 18 23
8. Dubnica 17 3 5 9 17 : 27 14
9. Púchov 17 3 3 11 16 : 35 12
10. Inter 17 3 3 11 11 : 32 12
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NHL
SundinÛv návrat

Toronto-Tampa Bay 5:3
(2:0, 2:1, 1:2)

Branky: 11, O’Neill 5 (Sundin, McCabe) pfiesilovka,
20. Tucker 6 (Lindros) pfiesilovka, 34. Sundin 1
(O’Neill, Klee), 38. Steen 6, 60. Kilger 1 do prázdné
branky - 24. ArÈuchin 1 (Tarnaskij, Boyle), 41.
Boyle 4 (PROSPAL, LeCavalier) pfiesilovka, 50.
LeCavalier 10 (Andreychuk, Richards). Stfiely na
branku: 26:36, Pfiesilovky: 8:7. VyuÏití: 2:2.
Diváci: 19290.
Maple Leafs nastoupili s kapitánem Matsem

Sundinem a jiÏ pfii první brance, která padla v 11.
minutû pfii pfiesilovce asistoval O’Neillovi. I dal‰í
torontská branka padla pfii pfiesilovce. Tentokrát
Lindros uvolnil u pravé tyãky stojícího Tuckera.
Úvod druhé tfietiny patfiil hostÛm a ArÈuchin
dokázal sníÏit na rozdíl jediné branky. V 34.
minutû pfii‰el ke slovu Sundin a zaznamenal svÛj
první leto‰ní gól kdyÏ doklepl z levé strany puk za
Grahamova záda. PfiestoÏe je‰tû v druhé tfietinû
Steen zv˘‰il na trojbrankov˘ rozdíl, v závûru
Tampa zle dotírala a mnoho nechybûlo k
vyrovnání. Dvû vysoké hole Sydora v‰ak
znamenaly ‰estiminutové vylouãení v posledních
‰esti minutách a konec nadûjí pro hosty, v jejichÏ
muÏstvu nastoupili i Pavel Kubina a Václav
Prospal.
Zde jsou nûkteré jejich postfiehy:
PK: Zaspali jsme trochu v první tfietinû pfii oslabení

a dvakrát jsme inkasovali. Druhou tfietinu jsme
hráli lépe, ale dostali jsme opût dvû branky. V tfietí
tfietinû jsme Toronto pfiehráli, ale udûlali jsme
zbyteãné fauly, které nás pfiipravily o moÏnost
vyrovnat.
ABE: Jste úfiadující ‰ampióni, do jaké míry

va‰e muÏstvo rozhodila stávka NHL?
PK: Stávka po‰kodila v‰echna muÏstva stejnû,

ale pfii‰li jsme o fiadu oslav, které by se za
normální situace konaly.
ABE: Jak se jako obránce vyrovnává‰ se

zmûnou pravidel?
PK: Já se s tím vyrovnávám celkem dobfie. Jako

obránce musím více bruslit.
ABE: Co fiíká‰ hracímu systému, kdy hrajete

na jedné stranû pomûrnû hodnû zápasÛ v
jedné divizi a s nûkter˘mi muÏstvy se vÛbec
neutkáte?
PK: Asi se to nedalo udûlat jinak, protoÏe je

olympijská sezóna, ale hrát osm zápasÛ s muÏstvy
z jedné divize je hodnû. Na druhou stranu jsou to
velice dÛleÏité zápasy.
ABE: Nevede to k urãitému stereotypu?
PK: Urãitû, v‰ichni hráãi se znají.
Utkání v rychlosti popsal i Václav Prospal.
VP: Zápas nelze hodnotit pozitivnû. Hráli jsme

neuvûfiitelnû hloupû. Byli jsme ãasto v oslabení a
dnes proti prÛmûrnému muÏstvu, které dokáÏe
vyuÏít pfiesilovku, nelze takto hrát, natoÏ proti
Torontu. Toronto vstfielilo prakticky tfii góly z
pfiesilovky. I kdyÏ ten tfietí gól byl v okamÏiku, kdy
ná‰ hráã uÏ vskoãil na led (ãtyfii sekundy po
návratu St. Louise, pozn. red.) To byla daÀ za
zbyteãná vylouãení.
ABE: Z osmi vylouãení, bylo ‰est za hru

vysokou holí…
VP: To je také tím, Ïe jsou fáze utkání, kdy se nic

nepíská a jindy pak rozhodãí pískají v‰echno. My
v‰ak nemÛÏeme tímto zpÛsobem hrát, protoÏe
na‰e síla je v tom, kdyÏ hrajeme pût na pût. TotéÏ
se nám stalo doma s Atlantou, kdy jsme prohráli
4:6 a inkasovali ãtyfii branky v oslabení.

***

Maple Leafs otoãili
Toronto-Washington 6:4

(0:2, 2:0 4:2)
Branky: 29. Kilger 2 (McCabe, Domi), 31. O’Neill 8
(McCabe, Kaberle) pfiesilovka, 46. Ponikarovskij 4
(Sundin, O’Neill) pfiesilovka,  47. McCabe 5 (Tucker,
Lindros), 48. Sundin 2 (O’Neill, Steen), 55.
Colaiacovo 1 (Wellwood, Allison) - 11. Clymer 1
(Bradley, Sutherby), 16. Ovûãkin 11 (Zubrus), 50.
Ovûãkin 12 (Muir, Willsie) pfiesilovka, 19. Pettinger
2 (Halpern, Clark). Stfiely na branku: 34:30.
Pfiesilovky: 10:7. VyuÏití: 2:1. Diváci: 19421.

Capitals byli v první tfietinû lep‰ím muÏstvem
a po zásluze se dostali do dvoubrankového
vedení. V druhé tfietinû se Toronto podstatnû
zlep‰ilo vyslalo osmnáct stfiel na Kolzigovu
branku a dokázalo bûhem dvou minut srovnat
skóre. V tfietí tfietinû se rozpoutala pfiestfielka,
v které Maple Leafs dokázali vstfielit dal‰í ãtyfii
branky a o utkání bylo rozhodnuto. V hostujícím
celku nastoupili Jakub Klepi‰ a Tomá‰
Fleischman. Po utkání jsme se zeptali Jakuba
Klepi‰e na zhodnocení zápasu:

JK: Myslím si, Ïe jsme mûli dobr˘ zaãátek,
vedli jsme 2:0 a kdybychom vstfielili dal‰í gól,
pak by to bylo klidnûj‰í. Torontu se podafiilo
dát kontaktní gól. V závûru, kdyÏ to bylo
nerozhodnû 2:2, mûlo Toronto více sil a to
rozhodlo.

ABE: Vstup do NHL byl impozantní. První
stfiela na branku a byl to gól…

JK: Myslím, Ïe to byla druhá stfiela. První
byla bekhendem. Jsem rád, Ïe se mi to
povedlo. Takov˘ start se povede z tûch stovek
hráãÛ v NHL málokomu. Doufám, Ïe dostanu
‰anci a Ïe to nebude poslední gól v NHL.

ABE: V utkání uÏ nehrál Petr S˘kora.
Odchází do Pardubic…

JK: To je pro mne novinka. Bylo to jeho
rozhodnutí. Zfiejmû se mu zde nelíbilo. TûÏko
mohu nûco k tomu fiíci, protoÏe, kdyÏ on hrál,
tak já jsme je‰tû nebyl v muÏstvu. Jak ho
znám, je to rychl˘ bruslafi, kter˘ umí vystfielit,
takÏe to bude ztráta pro muÏstvo.

ABE: Jaké to bylo pfied prvním utkáním?
JK: Byl jsem hroznû nervózní. Ráno jsem

dostal telefonát, Ïe mám veãer hrát. Dokonãil
jsem trénink na farmû a vydal se na cestu.

ABE: Kdy napûtí zmizelo?

JK: Celé utkání jsem byl tro‰ku nervózní,
nedal jsem jeden samostatn˘ nájezd, ale po
utkání to ze mne spadlo. Uvûdomil jsem si, Ïe
se mi splnil sen a já jsem odehrál první zápas
v NHL.

ABE: Kde jsi zaãínal s hokejem?
JK: Zaãínal jsem jako Ïák ve Spartû, ale

nûkdy v osmi letech jsem pfiestoupil do Slavie.
Tam jsem vyrÛstal. Hrál jsem rok juniorskou
ligu zde, pak jsem se vrátil do ãeské extraligy
a teì jsem opût tady.

ABE: Sleduje‰ Slavii, kde jsi hrál v
extralize?

JK: Jsem s hráãi stále v kontaktu. Voláme
si, pí‰eme si, sleduji v‰e na internetu. Zatím si
vedou kluci dobfie.

ABE: Pfiání v této sezónû?
JK: Vím, Ïe kdyÏ jsem zde prvním rokem,

Ïe nebudu stfiílet branky, ale staãilo by mnû,
abych se udrÏel v muÏstvu.

Na druhé stranû byl spokojen s v˘sledkem
Tomá‰ Kaberle, kter˘ nám fiekl:

TK: Po prohfie ve Washingtonu je dÛleÏité
vítûzství. V první tfietinû jsme nebyli tak ‰patní.
Washington dal dva rychlé góly, ale my jsme
bojovali a byli jsme lep‰í v druhé a tfietí tfietinû
a proto jsme si zaslouÏili vyhrát.

ABE: Tentokrát jste vstfielili pût branek
za sebou vy, stává se to ãasto?

TK: V NHL se to ãasto nevidí, ale tentokrát
jsme hodnû stfiíleli a kdyÏ to pÛjde takhle dále,
tak to bude dobré.

ABE: V obranû odehrál pfies jedenáct
minut nováãek Carlo Claiacovo, co bys
fiekl k jeho v˘konu?

TK: Hrál dobfie, dobfie bruslí má pfiehled.
ABE: Do muÏstva se vrátil i Antropov…
TK: To je také dÛleÏité, protoÏe je to velk˘

hráã, kter˘ má dobrou stfielu.
ABE: Co fiíká‰ systému NHL, Ïe hrajete

proti muÏstvÛm ze západní konference
pouze deset zápasÛ?

TK: Je to jiné, protoÏe hrajeme proti
kaÏdému muÏstvu v divizi osm zápasÛ. Na‰e
divize je tûÏká, takÏe to bude zpestfiení,
protoÏe nikdo nebude chtít odevzdat body
bez boje.

Ale‰ Bfiezina
***

Vysoká prehra SR v baráÏi MS v ·panielsku
·panielsko - Slovensko 5:1 (2:0)

MADRID 13. novembra SME (SITA) - Slovenskí futbaloví reprezentanti prehrali v prvom stretnutí baráÏe
o postup na MS 2006 na madridskom ‰tadióne Vicenteho Calderona s domácim ·panielskom vysoko
1:5. Ich ‰ance pred odvetou, ktorá sa bude hrala vo stredu na bratislavskom Tehelnom poli, sú takmer
nulové. ·tvorgólovú prehru utrpeli Slováci naposledy v novembri 1999 v Kostarike (0:4) a v kvalifikácii
tak˘to v˘sledok zaÏili o septembri toho istého roku v domácom súboji s Rumunskom (1:5). Tri góly
zverencov trénera Luisa Aragonesa strelil stredopoliar Luis Garcia a po jednom pridali Fernando Torres
z pokutového kopu a Fernando Morientes. Iskierku nádeje pre Slovákov vykresal v 49. min striedajúci
Szilárd Németh, ktor˘ zniÏoval na 1:2. Slovensko uÏ v prvom polãase pri‰lo o hlavného kouãa Du‰ana
Galisa, ktorého po druhom presnom zásahu ·panielska rozhodca De Santis za protesty vykázal na
tribúnu. Z ihriska sa potom musel v 64. min po druhej Ïltej karte predãasne porúãaÈ aj obranca Marián
Had. Góly: 10., 18. a 74. Luis Garcia, 65. Fernando Torres, 79. Morientes - 49. Sz Németh, âK: 64. Had
(SR) po druhej Ïltej karte, ÎK: 61. Albelda - 15. Had, 19. Karhan, 48. Hlinka, 52. ·krtel, rozhodovali: De
Santis - Ivaldi, Griselli (v‰etci Tal.), 54 500 divákov.

Bravo! ·micer pfiiblíÏil âesku
mistrovství svûta!

Norsko - âR 0:1 (0:1)
OSLO/PRAHA - Právo/Tomá‰ Fliegl,
Sport.cz-Do odvety ale nemÛÏe trenér
Karel Brückner poãítat s kapitánem
Galáskem, kter˘ bude pro Ïluté karty
chybût.
Oba celky nastoupily do zápasu v
oãekávan˘ch sestavách, v ãeské
jedenáctce nechybûl Pavel Nedvûd,
osamoceného Baro‰e doplÀovali ze stran
Poborsk˘ a ·micer. Hrací plocha
pfiipomínala spí‰e pískovi‰tû.
V úvodu hrozil nebezpeãn˘ Carew, jemuÏ
míã v 8. minutû na poslední chvíli ukopl
na roh Ujfalu‰i. Na druhé stranû chybûly
jen centimetry stfiele ·micra, kterého
pûkn˘m pasem uvolnil Baro‰.
âeská radost propukla ve 32. minutû.
Nedvûd kolmicí za obranu parádnû uvolnil
Poborského, jehoÏ centr z pravé strany s
jistotou promûnil pfiesnou hlaviãkou
Vladimír ·micer. VyuÏil tak podklouznutí
svého stráÏce Bergdölma a rozjásal
hlasitû povzbuzující ãeské fanou‰ky.
Z Pavla Nedvûda sr‰ela energie, záloÏník
italského Juventusu hlaviãkoval po centru
Baro‰e a stadiónem Ullevaal znûlo
hromovû jeho jméno. Na druhé stranû
odpovídal stfielou z pûtadvaceti metrÛ
stfiedopolafi Liverpoolu Riise, âech byl
pfiipraven˘.
Zv˘‰ení málem pfii‰lo v 50. minutû. Po
rohu Poborského se od Hangelanda
odrazil míã tak ne‰Èastnû, Ïe z brankové
ãáry musel v posledním okamÏiku
vykopávat Hästad.
V 75. minutû nechybûlo moc
Jankulovskému, kter˘ po faulu na
Poborského stfiílen˘m centrem pofiádnû
vystra‰il Myhreho. Hostující hráãi
zodpovûdnû bránili a nepou‰tûli Nory
pfied brankáfie âecha. Obávaného
kanon˘ra Carewa vymazal David
Rozehnal.
·est minut pfied koncem se pfiesto mohli
domácí doãkat vyrovnání, stfiídající Aarst
ale neprostfielil pfied sebou stojícího
Ujfalu‰iho. Norové si v posledních
minutách vytvofiili tlak, nedokázali ale
ãeskou obrannou ãtvefiici pfielstít. Po faulu
Grygery v poslední minutû neuspûl z
pfiímého kopu Carew, kter˘ jen napálil
zeì ãesk˘ch hráãÛ pfied sebou.
Stadiónem Ullevaal tak po závûreãném
hvûzdu ‰v˘carského rozhodãího Busaccy

znûlo spokojené Ho‰i, dûkujeme! Potvrdit
v˘hru musejí ale vítûzové ve stfiedeãní
odvetû na praÏské Letné.
Branka: 32. ·micer. Rozhodãí: Busacca
- Buragina, Arnet (v‰ichni ·v˘c.).  ÎK:
Braaten - Nedvûd, Galásek, Jankulovski.
Diváci: 24264.
âeská republika: âech - Grygera,
Ujfalu‰i, Rozehnal, Jankulovski -
Poborsk˘, Galásek, Rosick˘ (88. Jaro‰ík),
Nedvûd, ·micer (79. Heinz) - Baro‰ (61.
Polák). Trenér: Brückner.

***

Slavia-CSKA Sofie 4:2 (2:1),
âeská premiéra ve skupinû Poháru UEFA nabídla
stfielecké hody
Slávisté se hnali do ofenzívy a soupefie pfiestfiíleli.
Útoãné pfiedstavení bylo vidût pfii ãtvrteãní premiéfie
ãeského t˘mu v základní skupinû Poháru UEFA.
Jako by i nov˘ systém popohánûl PraÏany dopfiedu.
A k v˘hfie 4:2 nad fotbalisty CSKA Sofie.
„Je to nûco jiného, neÏ kdyÏ se poháry hrají klasicky,
a je dÛleÏité v prvním zápase udrÏet nulu. Takhle
muÏstva jdou víc za vítûzstvím,“ pfiipomínal pfied
bitvou záloÏník Karel Piták a snad ani on sám
netu‰il, kterak se ve ãtvrteãním veãeru uvolní stavidla
útoãné snahy. Ráznû, jako by si chtûli vynahradit
absenci v Lize mistrÛ, slávisté vletûli na protivníka
pfii prvním testu loni zavedeného formátu soutûÏe.
Otevfiená hra ve skupinû, z níÏ postupují dále hned
tfii t˘my, nemusí mít sebezniãující efekt v pfiípadû
jednoho nezdaru. Loni je‰tû do této fáze Ïádn˘
ãesk˘ t˘m neproklouzl.
Jarolím uvítal v˘voj ve skupinû: Hamburk v dal‰ím
utkání porazil Stavanger. Zabodovat v Norsku je
kouãÛv plán pro dal‰í utkání 24. 11. „To by bylo
nejlep‰í povzbuzení pfied zápasem s Monakem
doma,“ prohlásil.
Branky: 5. a 75. Fofit, 36. Vlãek, 56. Piták - 10.
Garagov, 58. Sakaljev. Rozhodãí ·ebek (Ukr.),
Ïluté karty Vlãek, Fofit, L. Jarolím, Krajãík, Kozáãik
- Gueye, 7171 divákÛ.
S k˘m je‰tû PraÏané hrají: 24. 11. ve Stavangeru,
30. 11. doma s Monakem, 15. 12. v Hamburku.

***-
Čtvrtá branka Toronta v utkání s Washingtonem.

Mezinárodní hokej
Karjala Cup

·védsko-âR 6:3, Finsko-âR 2:6, Rusko-âR
5:3.

Nations Cup
·v˘carsko-Slovensko 4:2, Slovensko-
Nûmecko 6:0, Slovensko-Kanada 4:0.


