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Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Byla pfiede mnou dlouhá nedûle. Za jeden den jsem

Pavel Nedvěd přišel v pravý okamžik! Foto: Pavel David

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

Pokračování na str. 6
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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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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 17.12. 2005 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 17. 12. 2005
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
18. 12. 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

Adventní a vánoãní
program

v âeskoslovenském
baptistickém kostele

200 Annette St., Toronto

10.12.2005 v 19:30
Veãer vánoãních koled

4.12.2005  2. adventní nedûle, 11:00
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

Edouard a Andûla Thenovi
slaví slavné v˘roãí - 65

Edouard se narodil 14. listopadu 1918 ve
Velk˘ch Karlovicích a Andûla 6. kvûtna 1921
v Novém Hrozenkovu. Jejich manÏelství
bylo poÏehnáno v Vsetínû 30. listopadu
1940. Pfied ‰edesáti pûti lety...

PfieÏili ‰Èastnû válku, ale komunistick˘ puã
v únoru 1948 je - jako deseti tisíce jin˘ch -
vy‰tval z domova. Je‰tû pfied koncem toho
roku opustili âeskoslovensko, dva roky Ïili v
Belgii a 22. listopadu 1950 (listopad zfiejmû
v jejich Ïivotû hraje v˘znamnou roli) pfiistáli
v Kanadû. Ani Thenovi ani Kanada si na ten
den nemohou nafiíkat.

Po jednom nebo dvou krat‰ích
zamûstnáních Edouard nastoupil u
spoleãnosti Labatt’s, proslulého kanadského
pivovaru. U Labatt’s pracoval v rÛzn˘ch
pozicích od roku 1954 do roku 1983, kdy se
stal zvlá‰tním asistentem presidenta
spoleãnosti Petera Widdringtona. V této
funkci zÛstal aÏ do roku 1993, kdy ode‰el do
penze.

Stejnû úspû‰ní (a snad je‰tû úspû‰nûj‰í)
jako Edouard byl ve svém povolání, byli
manÏelé Thenovi ve svém rodinném Ïivotû.
Oba jejich synové vynikli: Edward se stal
soudcem Nejvy‰‰ího ontarijského soudu a
Milan zastával funkci “Ombudsmana” pro
Provincii Ontario a nyní pÛsobí jako “Justice
of the Peace”. A kaÏd˘ syn obohatil své
rodiãe dvûma vnuãkami: Edwardovi a jeho
Ïenû Bonitû se narodily  Amy a Lindsay a
Milanovi  a jeho Ïenû Jennifer Jay a
Christianne.

Dokud to stav nohou dovoloval, dne‰ní
oslavenci pravidelnû nav‰tûvovali kotel Sv.
Václava (kdoÏ ví? AÏ Otec Libor ·vorãík
dokonãí pfiístavbu kostela a hlavnû instalaci
v˘tahu, Edouard a Andûla moÏná znovu do
kostela zavítají). Zúãastnili se krajanského
Ïivota i jinak: na pfiíklad mezi pfiispûvateli do
tombol pfii rÛzn˘ch akcích zfiídka chybûlo
jméno Labatt’s.

Ne kaÏdému vyjdou karty tak pfiíznivû jako
Edouardovi a Andûle Thenov˘m. Tím silnûj‰í
dÛvod se s nimi radovat pfii jejich nádherném
v˘roãí.

Josef âermák
***

Edouard a Anděla Thenovi v roce 1940
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

30.11.2005 v 10:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

15.12.2005

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

Cena Dagmar Táborské
Letos na jafie jsem se v Praze rozhodl
zaloÏit nadaci k uctûní památky své Ïeny.
Jednání s praÏskou filmovou ‰kolou
FAMU a s advokátní kanceláfií probûhla
bûhem nûkolika t˘dnÛ. NejsloÏitûj‰í bylo
sehnat v˘pis z trestního rejstfiíku jak pro
mû, tak i pro dal‰í ãleny v˘boru nadace:
Lannyho Rosického a nakladatelky Sl.
Kopecké.  Podle mé koncepce mohou
studentky FAMU pfiihlásit do soutûÏe své
hrané, dokumentární ãi animované filmy
a videa. Letos se jich pfiihlásilo dvanáct,
vût‰inou z vy‰‰ích roãníkÛ ‰koly.
Promítání v‰ech dûl se konalo posledního
dne v fiíjnu. Filmy byly velice zajímavé,
nûkolik jich bylo vynikajících. Podle statutu
nadace studentky pfiihlá‰en˘ch dûl pak v
tajném hlasování rozhodly o tom, kter˘ z
pfiedveden˘ch filmÛ byl nejoriginálnûj‰í.
6. listopadu, posledního dne leto‰ní
pfiehlídky studentsk˘ch filmÛ
FAMUFESTu, jsem pak poprvé pfiedal
Cenu Dagmar Táborské a ‰ek na 50000
Kã studentce Jitce Rudolfové za skvûl˘
dokumentární film Lucie uÏ je v posteli.
Je to monolog vtipné a bystré mladé
Ïeny, která bûhem svého druhého
tûhotenství komentuje, jak se jeji vztah s
manÏelem zhor‰uje. Film dostal také cenu
za nejlep‰í dokument. Vítûzky dostanou
cenu bez jak˘chkoli podmínek. Jsem
pfiesvûdãen, Ïe pro tvÛrãí osobu ta ãástka
pfiispûje k dal‰í inspiraci, aÈ ji pouÏije
jakkoliv.  Pfies v‰echny pÛvodní pochyby
o tom, jak Cena Dagmar Táborské, o
jejímÏ udûlení rozhodují pouze
posluchaãky, dopadne, v˘sledek pfiedãil
v‰echna oãekávání.

Václav Táborsk˘
***

Katolické bohosluÏby
v západní Kanadû

Winnipeg: 8. 12. 2005 v 19 hod. Kontakt:
P. Jifií Svoboda (204) 589-5498,
Vancouver: 10. 12. 2005 ve 14 hodin.
Kontakt: Jerry Navrátil (604) 465-8862.
Edmonton: 11.12. 2005 18 hodin.
Kontakt Jan Nigrin (780) 436-0783.
Calgary: 13. 12. 2005 v 19:30. Kontakt
Ivan H˘sek (403) 281-7799. BohosluÏby
v Kingstonu, Ottawû a Montrealu jsou na
str. 2.

l‰
***

10.12. (so) 19:00
Pofiad poezie

âAS RADOSTI, VESELOSTI
spojen˘ s v˘stavou obrazÛ

Pavla Potoãka
Kostel sv. Luká‰e na 3200 Bayview Ave.

***
10.12. (so) 19:30

Veãer vánoãních koled
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor

200 Annete St.
***

11.12. (ne) 17:00
George Grosman

Swing Noir
Nocturna na Masaryktownu

***
16.12. (pá)

Veãefie na Masaryktownu
***

18.12. (ne) 10:30
Vánoãní trhy na Masaryktownu

***
31.12 (so) 19:00

Silvestrovská zábava ve Waterdownu
***

31.12 (so) 19:00
Silvestrovská zábava u sv. Václava
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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

Opût nám hrál  Boris Krajn˘

Torontská nocturna
Zastavení s klasikou

První listopadové nedûli bylo na
Masaryktownu vyprodáno. Mnozí si jiÏ zvykli
na sezónu plnou klasické a jazzové hudby a
po svém tuto nedûli naz˘vají hudební nedûlí.
Svátek, kter˘ nám i tentokráte pfiipravilo
nocturnovské odpoledne, byl o to vût‰í, Ïe
hrál pianista svûtového jména Boris Krajn˘,
kter˘ byl v tomto pofiadu hostem jiÏ podruhé.
Zajisté si vzpomenete, Ïe ta první náv‰tûva
se odehrála témûfi pfiesnû pfied rokem. První
ãást koncertu byla vûnována dvûma
‰piãkov˘m geniálním muzikantÛm -
varhaníkovi a skladateli, mistru barokní
polyfonie J. S. Bachovi a zavr‰iteli vídeÀského
klasicismu Ludvíku van Beethovenovi.
Skladatel Josef Suk, pfiedstavitel ãeské
moderní hudby, byl jako milá teãka za ãástí
plné emocí. Na Masaryktownu si posluchaãi
vyslechli skladby Siciliano z flétnové sonáty
ã. 2 a Jesu, joy of man’s desire J. S. Bacha
(1685-1750). Boris Krajn˘ prezentoval dílo
Ludwiga van Beethovena molovou Sonátou
ã. 14, a snad kaÏdému dítûti známou poetickou
a pÛsobivou Mûsíãní sonátou  - ãlovûku se
tajil dech. O ní tvrdí ãesk˘ hudební skladatel
Ilja Hurník, Ïe je to “nejslavnûj‰í skladba
zakotvená v cis-moll”.

Tfii Sukovy Idylky pfiinesly jak˘si oddech.
Jedna posluchaãka se dokonce svûfiila, Ïe
jakmile se do nich zaposlouchala a pfies okno
haly vidûla padající listí, byla zcela dojata,
nakolik jí ta shoda pfii‰la nádherná. VraÈme se
ale k na‰emu interpretovi s absolutním
sluchem Borisi Krajnému. Díky svému
obzvlá‰tnímu talentu nemá problém pokr˘t i
ty nejneãekanûj‰í improvizované poÏadavky
svého obecenstva. Pro tento rozmûrn˘ strunn˘
hudební nástroj nosí v pamûti uloÏen˘ch pût
hodin koncertní hudby. (A kdyÏ uÏ jsme u toho
názvosloví, dovolte mi male odskoãení si:
víte, jak vÛbec vznikl pojem “piano”? Je to
vlastnû odvozenina z italsk˘ch pojmÛ piano a
forte, takÏe název proto, aby zdÛraznil
pfiednost tohoto nástroje mûnit intenzitu zvuku
v závislosti na síle úderu prstu na klávesu,
uvádí encyklopedie.) A nejsou to jen noty,
které má vepsány do pamûti, n˘brÏ i pohyby
prstÛ - vidûli jste, jak mu po klaviatufie doslova
tancují? A chodidel - pedálÛ? âlovûku nûkdy
ani nedochází, Ïe ve hfie jsou i nohy, respektive
pedály klavíru, s nimiÏ pfiirozenû skladatelé
pfii tvorbû také poãítají. Ty nejsou ve vût‰inû
pfiípadech posluchaãi tolik na oãích.

Druhá ãást pozdnûodpoledního koncertu
byla vûnována Erwinu Schulhoffovi (1894-
1942), Bedfiichu Smetanovi (1824-1884) a
Frederiku Chopinovi (1810-1849), pianistovû
oblíbenci.

Nad Erwinem Schulhoffem jsem Ïasla. Jak
je moderní, jak je svûÏí a v‰estrann˘ a jak
málo jej znám. Nevím ani proã se tolik nehraje.
Ukázky jeho tvorby - Jazz Partita, nebo
Shimmy Jazz ãi Fox a la Hawai v podání
mistra Krajného byla radost sly‰et. S
obecenstvem to jen h˘balo.

Pianista a profesor AMU v Praze Boris Krajn˘
vystupoval na nejznámûj‰ích pódiích
svûtov˘ch hudebních domÛ v pûtatfiiceti
zemích pûti kontinentÛ svûta. Na první pohled,
a koneãnû vÛbec, pÛsobí dojmem
pohodového ãlovûka. Pfied koncertem má
rád klid a ticho. A také má rád zasvûcené
obecenstvo. S takov˘m se setkává v Lond˘nû,

kde se mu, podle jeho slov, pr˘ hraje nejlépe.
Nechápe, Ïe si jej mohou lidi plést s bratrem
Milo‰em. Lékafiem pfies alergie. Je mu divné,
proã se ptají Milo‰e na to, jak hrál. Se such˘m
humorem, jak˘ bych mu pfiisuzovala, si
povzdechl, Ïe by jej jednou potû‰ilo, kdyby za
ním pfii‰li lidi s podûkováním, Ïe jim pfiedepsal
správn˘ a dobr˘ lék… Nedávno hostoval jako
profesor na Národní univerzitû v JiÏní Koreji.
Posteskl si, Ïe to, co by pfienesl do ‰kol v
âesku, je nesmírná dochvilnost korejsk˘ch
studentÛ. “Podle nich by se daly nafiizovat
hodinky… a také úcta k sobû navzájem”, tak
to jsou dvû vûci, které by rád pfienesl domÛ. Z
leto‰ního pobytu v Kanadû si odváÏel
nádhernou pohodu a krásu pfiírody podzimu.
UÏasl nad tím, Ïe si stihli s bratrem nasbírat v
lese na ãtyfii kilogramÛ hub. Ujistil mû, Ïe byly
jedlé - „Koneãnû, ony jsou houby v‰echny
jedlé, jenomÏe nûkteré z nich jenom jednou…“
zaÏertoval mistr klavírní hry. V této chvíli uÏ
dávno sedí za profesorskou katedrou - lépe
fieãeno za profesorsk˘m kfiídlem, aby hodnotil
to, ãemu se jeho Ïáci nauãili ãi nenauãili. Je
období zkou‰ek, takÏe první, co udûlal, kdyÏ
dorazil domÛ, si sedl k telefonu, aby vyzvûdûl,
co je na AMU nového a co jej ãeká. Nás ãeká
nadûje, Ïe se s ním setkáme v pfií‰tí sezónû
nanovo. A moÏná by nebylo na ‰kodu jej
nenechat jenom hrát, ale i mluvit. To je také
poÏitek.

***

Zemlinského kvarteto
bylo pfiijato s nad‰ením

Na mezinárodní soutûÏi smyãcov˘ch kvartet
pofiádané v rámci 60. nejv˘znamnûj‰ího
ãeského hudebního festivalu PraÏské jaro
2005 získalo Zemlinského kvarteto druhé
místo, v˘roãní cena âeského spolku pro
komorní hudbu pravidelnû udûlována
nadûjn˘m komorním souborÛm pfiipadla za
leto‰ní rok tûmto mlad˘m muzikantÛm,  první
cena  v SoutûÏi Nadace B. MartinÛ,  a tak
dále. Nejvíce si  povaÏují  ceny z PraÏského
jara...
KdyÏ v nedûli 27. listopadu 2005 pfiijeli na

Masaryktown, mûli pofiádnû napilno, právû
totiÏ mûli za sebou  koncert  v Oakville. Po
dálnici v zemi, kde byli poprvé, se jim zabloudit
nepodafiilo. „Jsme na to zvyklí, po Evropû nás
nikdo nevozí, a ani ve velk˘ch mûstech ne…“
odpovídají sborovû na otázku, jak cestu v
novém prostfiedí zvládli.
Do nedávna je‰tû nesli název Penguin

kvartet, dnes uÏ ale Zemlinského kvarteto.
Skladatelovu hudbu znají, líbí se jim, líbí se jim
jeho kvarteta. A kdyÏ uÏ pfiijali jméno tohoto
pedagoga, skladatele a dirigenta, pak uÏ si
kladou za cíl jej dÛstojnû prezentovat.
Alexander Zemlinsk˘ (1871-1942) je pÛvodem
Raku‰an, ale v âechách pÛsobil od roku
1911  ‰estnáct let  jako ‰éf  Nového nûmeckého
divadla - dne‰ní Státní opera.
Ve sloÏení  první a druhé housle -  Franti‰ek

Souãek, Petr StfiíÏek, viola Petr Holman a a
violoncello Vladimír Fortin - hraje mladá
ãtvefiice muzikantÛ jiÏ jedenáct let. Tehdy si
zaãali fiíkat Penguin kvartet.
Koncert na Nocturnech na Masaryktownu

nebyl na kanadské pÛdû první. UÏ se seznámili
s obecenstvem na koncertu pofiádaném
Mozartovou spoleãností, dále v Kitcheneru,
Londonu a Oakville. „V‰ude se hraje bezvadnû
a jsou tu bezvadn˘ lidi, to snad ani nejde, aby
ãlovûk mûl trému,“ usmívají se nad‰ením ze
spontánního pfiijetí.
Co je ãeká v nejbliÏ‰í dobû? Po Kanadû

zavítají do ·panûlska, a cíl vzdálenûj‰í -
pfiíprava na lond˘nskou soutûÏ smyãcov˘ch
kvartetÛ. Chtûli by z tûch dvanácti, co byly do
soutûÏe pfiijaty, obstát co nejlépe. A tím mínili,
aniÏ by to vyfikli nahlas, pfiinést nûjakou z tûch
prvních cen...
S lehkostí, s jakou hráli, krásn˘m zvukem, s

muzikantsk˘m cítûním a s technickou
pfiipraveností své kvality jen potvrzují.  A my

jen budeme rádi, kdyÏ se s nimi zase na
na‰em nedûlním hudebním odpoledni
setkáme. Urãitû by se na‰lo spoleãné téma k
zajímav˘m diskusím, a to nejen o hudbû.
Ostatnû, také si doma pfiehráváte jejich CD?
UÏ mají na svém mladém hudebním kontû
dvû. A s tou nejlep‰í kritikou.

***Pûkná vzpomínka
na dûtství

Na Mikulá‰skou zábavu pofiádanou Sokolem
Toronto chodíváme uÏ dnes samozfiejmû. Ani
nám nepfiijde, Ïe vlastnû jiÏ více neÏ polovinu
století. Ano, po více neÏ padesát let se zde
setkávají lidé, ktefií mají jinak k sobû pomûrnû
daleko, aby si popovídali, zavzpomínali,
zatancovali a aby si udûlali jak˘si poloãas ve
vypjatém období pfiíprav na svátky vánoãní.
Starostka torontského Sokola Hanka
Jurásková je v Kanadû tfiicet sedm let, a jak
sama potvrdila, pamûtníci první mikulá‰ské
zábavy zafiazují do let 1951...
I o té sobotû 26. listopadu, kdy se role andûla
ujala Aniãka Macková a biskupskou kutnu
svatého Mikulá‰e oblékl Pavel Chri‰tof - a za
tûch snad deset let, co si kost˘m obléká, ji
dovedl témûfi k dokonalosti. DárkÛ se se‰la
pûkná hromádka. Lidé se bavili, mûli dobrou
náladu, sváteãnû vyzdobená místnost
dokreslovala to, ãím v‰ichni pfiítomni v ten
veãer Ïili - vûdomím, Ïe i v pfiedvánoãním
shonu je dobré se zastavit a zklidnit mysl. V
klidu usrknout dobrého moku a ve
vzpomínkách se vrátit tfieba i do dûtství.
Tehdy nám 5. prosince klepávali na dvefie

Mikulá‰ - kter˘ podle legendy v ten veãer
sestoupil z nebe, aby obdaroval hodné dûti
dárky a zlobivé uhlím, doprovázen ãertem a
andûlem a vyzvídali, zda patfiíme mezi ty
hodné ãi zlobivce. A to ãertisko vleklo o‰kliv˘
zaplátovan˘ pytel, do nûhoÏ sbíral neposlu‰né
dûti... a andûl tu ãertovu dychtivost, uÏ uÏ
nûjakého toho kluka uzmout, usmûrÀoval.
Ale nejvíce nám v pamûti utkvûl pfiirozenû

rozdávaã dárkÛ Mikulá‰. Ohromná biskupská
ãepice, zatoãená vysoká hÛl, bohaté vousy...
a dobrosrdeãn˘ úsmûv. To se mu to smálo,
kdyÏ jedin˘m jeho úkolem bylo vyslechnout
sliby vylekan˘ch dûtí, Ïe uÏ budou hodné, a
obdarovat je balíãkem... Tenkráte, v na‰ich

dûtsk˘ch letech, jsme je‰tû nevûdûli, Ïe
vlastnû svat˘ Mikulá‰. Dnes má historie
Mikulá‰e pfiece jen jin˘ nádech. Sice stále se
klepe na dvefie domácností s dûtmi, ale uÏ si
pfiipou‰tíme, Ïe nejde o smy‰lenou postavu,
ale o postavu, která má historick˘ podklad.
Ov‰em to bychom ale museli zalistovat v
historii kolem roku 260 a vydat se do Patary
na jihozápadû Malé Asie, kde se narodil.
DoÏil se skoro devadesáti let, zemfiel, jak
praví historikové, 6. prosince mezi 345 a 351.
Po povolení kfiesÈanství císafiem
Konstantinem v roce 313 se stal prvním
biskupem. O Mikulá‰i existuje celá fiada
legend, my si teì vystaãíme tfieba tím, co
v‰echny sjednocuje v tvrzení, Ïe mûl dobré
srdce a Ïe pro svou ‰tûdrost byl v‰emi milován.
Zfiejmû tolik, Ïe oslavovat jeho jméno a
památku zpÛsobem tak vesel˘m, jak tomu na
mikulá‰sk˘ch zábavách je, zaruãuje svatému
muÏi jeho nesmrtelnost.

Text ãlánkÛ a foto: Vûra Kohoutová
***
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Financial

1 CDN $ 21,07 Kã
1 EURO 29,00 Kã
100 Sk 76,62 Kã
1 US $ 24,62 Kã
âSOB- 30. 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

Srdeãne Vás poz˘vame na
pásmo poézie a viazaného slova z pera Milana Rúfusa a in˘ch

 âAS RADOSTI, VESELOSTI
spojené s v˘stavou obrazov Pavla Potoãeka
10.XII.2005 o 19:00 na 3200 Bayview Ave.

(Bayview a Finch)

Divadelní pfiedstavení
v Ottawû

Otevfien˘ dopis ottawskému V˘boru âeského
a Slovenského sdruÏení v Kanadû
Hrstka hercÛ z Toronta byla pfied nûkolika
mûsíci pozvána panem M. ·uchmou (za
Ottawskou poboãku âSSK) pobavit âechy a
Slováky v Ottawû tfiemi jednoaktovkami A. P.
âechova Medvûd, Námluvy a Slza. Pfiijali
jsme tuto nabídku s nad‰ením. Hrstka divákÛ,
která v sobotu 12. listopadu 2005 pfiedstavení
shlédla, nás pfiijala také s nad‰ením.
Podle statistik populace âechÛ a SlovákÛ v

Ottawû jsme oãekávali náv‰tûvu vût‰í. Jak se
ukázalo, v˘bor odboãky zájezd koãovn˘ch
divadelníkÛ nepropagoval. Sly‰eli jsme
komenty rázu: „…kdyby mi to nefiekla
sestfienice z Toronta, ani bych o pfiedstavení
nevûdûl…,“ „…na poslední akci taky pfii‰lo
málo lidi…”, atd. Dr. Gustav Plíva (Pfiedseda
âSSK) nás vfiele pfiivítal a na otázku kolik je
rezervací odpovûdûl, Ïe rezervace neberou a
pfiijde tak mezi pûti a padesáti diváky. Uhádl
celkem dobfie, bylo jich kolem ãtyfiiceti, z
ambasády nikdo.
Po návratu do Toronta jsme se ze zvûdavosti

podívali na website âSSK. Stránka Ottawské
poboãky byla naposled upravena v roce 2003.
TakÏe Ïádné akce se od té doby
nepropagovaly. Poslední vydáni vûstníku
“Ottawsk˘ Zpravodaj” se zdá b˘t duben/kvûten
2003. Narozdíl od toho stránka odboãky v
Calgary je kompletnû “up-to-date”, se
spoustou uÏiteãn˘ch informací.
Obáváme se, Ïe pokud se âSSK-Ottawa

bude vûnovat pouze schÛzováni a “skutek-
utek”, na‰i krajané v hlavním mûstû Kanady
budou ochuzeni o dal‰í kulturní záÏitky.

Zdenka Novotná a Tomá‰ Ma‰ek
***

SBÍRKA NA DùTSKOU
LÉâEBNU V TATRÁCH

V¯KAZ â. 3 (KONEâN¯)
·robárÛv ústav dûtské tuberkulózy a respiraãních
nemocí v Dolném Smokovci byl znaãnû po‰kozen
loÀskou vichfiicí v Tatrách.  âeské a Slovenské
sdruÏení v Kanadû vypsalo sbírku na pomoc
nejnutnûj‰ích oprav tohoto dûtského léãebného
ústavu.  Koneãn˘ v˘nos sbírky ku dni 17.
listopadu 2005 ãiní $4,262.00.

Na sbírku dále pfiispûli níÏe uvedení dárci jimÏ
patfií upfiímn˘ dík za jejich ‰tûdré pfiíspûvky:

John Banko (Toronto), Vlasta Brankovská
(Toronto) Ivan a Olga Fr˘decky (Burnaby, BC),
Maria Hanu‰ová (Oakville), Pavel a Jitka Christof
(Mississauga), Dr. Milo‰ Krajn˘ (Toronto), Dr.
Magdalena Krondlová (Toronto), Jan Matûjovic
(Toronto), John Novotn˘ (Nanaimo, BC), Pfiemysl
a Hana Pelnáfi (Toronto), Roman ·ejnoha
(Mississauga), Jan Trávníãek (Toronto), âeské a
Slovenské sdruÏení - odboãka Kitchener-Waterloo-
Guelph.

V‰em je‰tû jednou dûkujeme! (wf)
***
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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

musel udûlat noviny a vyexpedovat je.
Ráno je odvézt na po‰tu, vyzvednout si
letenku a dostat se na leti‰tû. V takovém
okamÏiku lze hovofiit o v˘hodách
manÏelství. TûÏko bych to asi zvládl sám,
bez své Ïeny, i kdyÏ následující dny jiÏ byly
ve stylu slamûn˘ vdovec na cestách.

Koneãnû jsme pfiistáli v Ruzyni. Pavel
Landovsk˘ si kdysi postûÏoval, Ïe by to
byl divn˘ stát, kdyby s takov˘m ksichtem
nebyl pfiedmûtem zájmu policajtÛ. Musím
mu dát za pravdu. Byl by to divn˘ stát a
divná ochrana hranic, kdybych se já pro
zmûnu nestal pfiedmûtem zájmu ãesk˘ch
celníkÛ. Slu‰n˘ symbolick˘ pozdrav a
klasická otázka: „Co si to vezete, ‰pinavé
prádlo?“ Odpovûdûl jsem, Ïe nikoliv, Ïe by
mi manÏelka se ‰pinav˘m prádlem na
cestu nepustila. „Jen ãisté, jen ãisté!“ Tato
odpovûì celníka odzbrojila a pro jistotu
jsem dodal: „Jedu na Nory! Nemûl jsem
ãas ani skoãit na nákup.“ CoÏ byla pravda.
Celník mé upfiímnosti uvûfiil.

Mal˘ mediální ‰ok
Je‰tû v letadle jsem si prohlíÏel noviny z

velkého sobotního utkání. Jak Mladá fronta
- Dnes, tak Právo mûly z velkého sobotního
stfietnutí stejnou fotografii na levé stranû
první strany. ¤ekl jsem si, Ïe to se v dobû
globalizace medií stává. KdyÏ jsem v‰ak
zaãal fotografie podrobnû zkoumat zjistil
jsem, Ïe se malinko li‰í. RovnûÏ autofii
fotografií byli odli‰ní. To bylo právû to, co
mû vydûsilo. Kdyby byly fotografie naprosto
stejné, tak je to obyãejná novináfiská lenost.
Ale takhle to svûdãí o nûãem jiném. Oba
fotografové v Norsku udûlali pfii dne‰ní
digitální technice nûkolik stovek fotek.
Odevzdali je do redakce. Ti, ktefií mají na
starost v˘bûr fotografií, vybrali stejn˘
snímek. Dva lidé, ktefií rozhodovali o tom,
jak bude vypadat první stránka novin se
rozhodli tuto fotku dát na pravou stranu
novin. O ãem to svûdãí. Jistû, mÛÏe to b˘t
v‰e náhoda, ale spí‰e to svûdãí o tom, jak
lidé v médiích myslí nebezpeãnû stejnû.
My pak máme pocit, Ïe kdyÏ sledujeme
rozdílná média, rozdílné noviny, Ïe
získáváme jak˘si nezávisl˘ objektivní
pohled. Neuvûdomujeme si, Ïe dostáváme
pouze jak˘si koncov˘ produkt práce lidí,
ktefií myslí stejn˘m zpÛsobem. âtenáfi,
kdyÏ nedostane produkt v „klasické“
podobû, má pocit, Ïe je nûco v nepofiádku
a tak mu noviny pfiedkládají pfiesnû to, co
oãekává.

V pfiestrojení za Vikinga
Druh˘ den od rána Ïila Praha velk˘m

utkáním. S pfiib˘vajícím ãasem stoupá v
ulicích nervozita. V ‰est veãer jsem se
rozhodl vypravit z Michle na Letnou.
Tramvaj, která jede za normálních okolností
z Michle na Václavské námûstí dvanáct
minut to s potíÏemi vytáhne na 42 minut.
Pfiesedám na metro a zde se setkávám s
tûmi nejhorlivûj‰ími fanou‰ky. Dodávají si
kuráÏ patfiiãnou dávkou hru‰kovice. Od
metra stanice Vltavská jiÏ tramvaj nejede
a tak se dav vydává pomalu na Letnou.

Marnû se pokou‰ím dostat na poslední
chvíli akreditaci. Odpovûì je stále stejná:
„Nor‰tí novináfii jsou tu v‰ichni, ale nûktefií
zahraniãní zpravodajové tu je‰tû nejsou.
MoÏná, Ïe nûjak˘ Japonec nepfiijede!“ Na
zmínûné ãíslo fotbalového svazu je stále
tûÏ‰í se dovolat. KdyÏ se koneãnû dovolám,
dostanu odpovûì, Ïe bych mohl zkusit
zavolat na jiné ãíslo a Ïe mi ho po‰lou
esemeskou. Pfies kontaktní ãoãky pfii
pouliãní lampû, v‰ak nebylo moÏné na
displeji mobilního telefonu pfieãíst cokoliv,
natoÏ najít tam patfiiãn˘ vzkaz a ãíslo, pak
je‰tû toto ãíslo vytoãit. Obzvlá‰tû, kdyÏ do
zaãátku utkání chybûlo pár minut. V tom
se zjevil jak˘si malovûrn˘ Nor, zvedl pravou
ruku a v ní mûl lístek na utkání, které bylo
beznadûjnû vyprodané. Lístek mûl hodnotu
1250 Kã a tento muÏ nechtûl ani více ani
ménû. Nemûl jsem drobné, ale musel jsem
situaci fie‰it. Obûtoval jsem tedy dal‰ích
50 Kã a mûl jsem lístek vo vrecku. Teprve
potom jsem si uvûdomil, kam je tento
lístek urãen. Pofiadatel mne jiÏ smûroval
okolo stadionu ke vchodu ãíslo pût.
Zamíchal jsem se mezi skupinku NorÛ a
pro‰el jsem do jejich vyhrazeného sektoru.
Mezi Vikingy jsem si pfiipadal jako Daniel
v jámû lvové. Nûktefií mûli tradiãní rohy. Do
bojového pokfiiku „Heja, heja, Norge, olé!“
tluãe statn˘ Nor na buben. Nepfiestává ani
v okamÏiku, kdy se potfiebuje napít piva.
To mu jeho kolega pfiikládá k ústÛm.
Podobnû to vypadá i na krásnû upraveném
trávníku. Norové, hned v úvodu, jsou pfied
ãesk˘m brankáfiem Petrem âechem, ale
Ujfalu‰i zachraÀuje.

Ironií je, Ïe jak v prvním, tak druhém
utkání nemají Norové jmenovky a prvé
utkání bylo bez komentáfie a ani tentokrát
pofiádnû neznám jména hráãÛ a v
programu, kter˘ jsem si vypÛjãil tato
maliãkost chybûla. Hlavní postavy jako
Myhre, Carew a Riise v‰ak se na hfii‰ti
neztratí. Pokou‰ím se získat informace od
svého souseda. Po chvíli v‰ak zji‰Èuji, Ïe
nic neví, protoÏe je to âech, kter˘ zfiejmû

UÏ dávno nebyl listopad
Pokračování ze str. 1

Vlasta Třešňák v Hradci Králové - 17. listopadu 2005
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Kratší Jméno, Více Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

TCT týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou, 
s možností distribuce po celé Evropě, 
Kanadě a USA.

Přepravujeme veškeré typy a velikosti 
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.

Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.

Naše letecké oddělení v Praze provádí 
proclení a distribuci.

Máme více než 25 let zkušeností v 
mezinárodní námořní, letecké, silniční 
i železniční přepravě.

• Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
• Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
• Snadný přístup ke všem dálnicím
• Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046

�

�

✈
�

Změnili jsme lokalitu abychom mohli
nabídnout kvalitnňejší služuby

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753

T O R O N T O •  P R A H A •  O T T A W A •  M O N T R É A L •  B U F F A L O •  C H I C A G O •  A T L A N T A

�

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

Zmûnili jsme lokalitu, abychom mohli
nabídnout kvalitnûj‰í sluÏby!

Kratší jméno, více místa!

získal lístky ze stejného zdroje. Bûhem
utkání v‰ak zapomíná na to, Ïe je v t˘lu
nepfiítele a v 35. minutû, kdy stfiela
Rosického konãí v norské brance, zaãne
bezstarostnû kfiepãit. To kdyby udûlal nûjak˘
·v˘car v Turecku, nevím jestli by zÛstal
naÏivu. Norové jsou v‰ak hodní, nelijí na
nás pivo a o pfiestávce dokonce nabízejí
nûjak˘ sajrajt, abychom se cítili taky „happy“,
coÏ zdvofiile odmítám. Netu‰í, Ïe jsou v
zemi Jifiího Paroubka, kter˘ obãas ‰áhne
do ‰rajtofle, vytáhne jedenatfiicet miliónÛ a
s takov˘mi zatoãí. Ten v‰ak tentokrát
testoval národ nikoliv biãem na chuligány,
ale lustraãním zákonem.

V druhém poloãase pak Carew se dostal
dvakrát do vyloÏené ‰ance, Petr âech v‰ak
dvakrát zlikvidoval. Na druhé stranû âe‰i
dopravují dvakrát míã do branky, ale
rozhodãí mává vÏdy ofsajd. Pan Naãeradec
by v tento okamÏik mûl infarkt. V závûru
utkání se je‰tû pût minut nastavuje a pak jiÏ
Angliãan Poll píská konec. Hráãi se objímají.
Pouze brankáfi âech zÛstává sám na
brankové ãáfie. V hokeji je nûco
spravedlivého, kdyÏ po zápase jdou v‰ichni
hráãi nejprve podûkovat brankáfii. Petr âech
byl podle mne hrdinou tohoto utkání, ale na
to teì jiÏ nikdo nemyslí. Po chvíli se pfiipojuje
i on k ostatním. Hráãi se zdraví se smutn˘mi
Nory a divocí Vikingové tleskají ãesk˘m
fotbalistÛm. Pfiichází ohÀostroj, hymny.
Zavírají se stánky s pivem a pokojní zmrzlí
Norové ãekají dal‰í hodinu neÏ se mohou
za ochrany policie dostat na ulici. Pomy‰lení,
Ïe bych se dostal na tiskovou konferenci,
nepfiicházelo v úvahu.  Jsem zavfien s Nory
ve vyhrazeném sektoru.

Dovídám se, Ïe zázrak se nekonal a
Slovensko hrálo doma se ·panûly pouze
1:1, kdyÏ vedoucí branku vstfielil Holo‰ko a
za ·panûly vyrovnal Villa a Ïe v Turecku i
policisti mlátili postupující ·v˘cary. „K tomu
mÛÏe dojít jen u zemí, které nepatfií do
Evropské unie,“ fiekl jsem si, kdyÏ jsem
spatfiil potácet se dva opilce tfiídou Milady
Horákové. Jeden druhému vysvûtloval, Ïe
mu ku spokojenosti chybí uÏ jen osobní
setkání s nûjak˘m Norem. Toho veãera to
asi uÏ mladíci nestaãili. Ve veãerních
zprávách totiÏ hlásili, Ïe k Ïádnému
incidentu nedo‰lo.

Den bez tisku, bez novin a bez brejlí
17. listopad je v âR státním svátkem. Na

Národní tfiídu chodí od rána do veãera
politici, poslanci i prostí obãané. Na místo
stfietnutí studentÛ s policií se nosí kvûtiny a
svíãky. Pro mne je tento zvyk nûãím, ãemu
dobfie nerozumím. Kvûtiny a svíãky se nosí
na hrob nebo na místo, kde nûkdo zemfiel
nebo padl. Ale zde na tomto místû nikdo
neumfiel. Je to jakési budování fale‰ného
m˘tu. Mezi jin˘mi pfiichází i premiér
Paroubek, kter˘ obãas otestuje vefiejnost.
Jednou je to v Ml˘nci u Tachovska, po
druhé pro zmûnu lustraãním zákonem.
OdjíÏdím do Hradce Králové na koncert
Vlasty Tfie‰Àáka. Mezi tím se obloha zatáhla
a zaãalo snûÏit. Pfiíjemn˘m pfiekvapením
je, Ïe Vlasta hraje nové písniãky. Je stále
originální, je svÛj. Jeho posluchaãi jsou
vût‰inou lidi od tfiiceti nahoru. Mlad‰í
generace neví, Ïe ho kdysi estébáci pálili
zapalovaãem a Ïe musel odejít z
âeskoslovenska. Hrdinou, kam se nosí
kvûtiny je dnes neexistující student Martin
·míd. Ten nepfiipomíná Ïádnou minulost.

17. listopadu 2005 nevy‰ly noviny, které
by referovaly o vítûzství âechÛ nad Nory.
Politici kladli vûznû u hrobu neznámého
studenta, kter˘ nikdy nezemfiel a já v ãerstvû
napadlém snûhu ztratil brejle, aãkoliv jsem
se zavázal, Ïe je nikdy nesundám z nosu
mimo domov.

Soudn˘ den
Jak jiÏ jsem fiekl v listopadu se nejezdí

ãasto pfies mofie. DÛvodem mé cesty do
Prahy nebyl zápas s Norskem, i kdyÏ se
jednalo o nezapomenuteln˘ záÏitek.
Skuteãn˘m dÛvodem byl soud o byt, v

kterém jsem strávil mládí a kde Ïil mÛj
zemfiel˘ bratr. Nemohu fiíci, Ïe soud by byl
nekorektní, jen zákony nejsou nastavené
tak, aby chránily slabé proti mocn˘m, ale
naopak. A mocní ti toho vyuÏívají. Druh˘
den jsem ‰el po Václavském námûstí v
obchodû jsem uvidûl pûkné rukavice. Byla
u nich cena 149 Kã. KdyÏ jsem do‰el k
pokladnû byla cena 299 Kã. Zaprotestoval
jsem, ale dostalo se mi vysvûtlení, Ïe cena
149 Kã se vztahuje na rukavice vedle. Proã
ale nemûli nûkde jinde je‰tû cenovku 299
Kã, jsem se nedovûdûl. Rukavice jsem
koupil. Nezlobil jsem se na lidi v obchodû.

Je to moje chyba, Ïe nedokáÏi v této zemi
ãíst správnû ceny, Ïe nerozumím tomu, Ïe
prodávající si stanovuje pravidla hry. Jednou
se jedná o rukavice, jindy zase o byt.

V nedûli se rozsvítil na Staromûstském
námûstí vánoãní stromek. Advent znamená,
Ïe se nemáme ohlíÏet do minulosti, ale do
budoucnosti. Dal jsem si svafiené víno a
usnul jsem. V pondûlí ráno jsem vstal o
nûco dfiíve, dopsal tento ãlánek a zaãal
jsem balit. Za nûkolik hodin odlétá letadlo
zpátky do Toronta a v letadle na poãítaãi
snad udûlám korektrury.

Ale‰ Bfiezina - Praha
***

Advent přišel i na Staroměstské náměstí
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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

Foggy day
Po del‰ím ãase posadil jsem se vãera k pianu, listoval tlustou knihou evergreenÛ, jednou
z onûch Fake books, kterou mám a v níÏ nespoãet skladeb je uvedeno v základní melodii
a akordovém doprovodu.
Nevím proã, ale onu pÛlhodinku strávenou po ãase u piana vûnoval jsem skladbû G.

Gershwina Foggy Day. Slova zaãínají, v anglickém originálu ... A foggy day in London
town had me low and had me down ...
KdyÏ jsem se druh˘ den probudil, mlha, vznikající poklesem teploty ve vzduchu na

vlhkost bohat˘m, coÏ je pfiípad na‰eho pacifického pobfieÏí, a kdy teplota dosahuje
rosného bodu a vlhkost se sráÏí na neviditeln˘ch ãásticích prachu ve vzduchu, tedy takto
vzniklá mlha jako ‰edav˘ baldach˘n zahalila mûsto.
Zmocnil se mû zvlá‰tní, nikoli nepfiíjemn˘ pocit. Domy v ulicích jen chabû prosvítaly tím

‰edav˘m závojem nejjemnûj‰í moÏné a viditelné vlhkosti atmosféry. Pfiipomnûl jsem si
knihy Arthura Conana Doyleho, jeho hrdinu Sherlocka Holmese kráãejícího lond˘nsk˘mi
ulicemi podobnû tonoucími v mlze, po stopû zloãinu. A s poÏitkem jsem si vy‰el na
procházku. Nikterak po stopû nûjakého zloãinu, i kdyÏ i na nû je na‰e mûsto stále bohat‰í.
Zatímco onen nedávn˘ svátek Halloween má vytváfiet ponurou, tajemnou a stra‰idelnou

atmosféru pro dítka a dospûl˘m umoÏnit odvázanou zábavu na mejdanech pofiádan˘ch
v ménû ãi více dokonal˘ch maskách a pfievleãeních, já jsem vnímal tento lehounce
mysteriózní fyzikální fenomén s poÏitkem. Mûsto pojednou dostalo úplnû jinou tváfi. Mlha
zahalovala vûci, které jeho tváfi hyzdí. Vzduch byl nehybn˘ a nebyla citelnû nesnesitelná
zima navzdory onomu ochlazení nutnému k tomu, aby se mlha vytvofiila. V‰e jakoby
zmûklo a dostalo lehounk˘ nádech mystiky a záhadnosti.
V prÛbûhu dne mlha je‰tû zhoustla a tu jsem neodolal a k veãeru vy‰el si do ulic znovu.

·edavou clonou matnû prosvûtlovala Ïlutavû svítící okna domÛ. Zalitoval jsem, Ïe v
blízkém okolí mého bydli‰tû není dostatek vlídn˘ch hostincÛ, jejichÏ okna podobnû
prosvûtlující závoj mlhy lákala by k náv‰tûvû, k posezení, konzumaci grogu nebo
skvûlého leÏáku. K tomu, abych dosáhl takového pocitu, musel bych sednout do
automobilu a ujet pár mil k nûkterému z míst, Ïel dosud skrovn˘ch v na‰em mûstû.
Ne, nevím jak koho, ale mû mlha v mûstû neuvádí do pocitÛ skleslosti ãi deprese ...

nejsem z ní down. Naopak, láká mû, abych si vy‰el do ulic a mûsto vnímal pod jin˘m
úhlem, v jiné náladû. A tu pfiipomnûl jsem si slova J.Voskovce o dnech kdy pr‰í. ¤íkal jim
de‰tníkové dny. Velmi pfiíhodné a poetické pfiirovnání. Nikterak z nich není patrna
autorova nelibost pro takovou zmûnu povûtrnosti. Mûl je docela rád, ty de‰tníkové dny.
AlespoÀ takov˘ mám z jeho zmínky dojem.
Málokdy dojde u nás k podobnému zahalení mûsta do mûkké hounû mlhy. Ale kdyÏ se

to stane, vítám to. Jako zmûnu, která v sobû má, alespoÀ pro mû, cosi poetického,
zvlá‰tního, záhadného. Jakoby se v takovém mlhovém závoji zastavil ãas.
Snad to mû nejvíc fascinuje. NeboÈ ten ãas, zdá se mi, ubíhá, relativnû vzato, stále vût‰í

rychlostí. A nechci vÛbec pomyslet, co to pro mû, uÏ velmi dávno b˘valého mladíka,
znamená ...

Vladimír Cícha-Vancouver

Výstava
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Medical and relaxation treatments

Massage therapy

Hot Stone Treatment

Ear Candling

 Michael Eisner, RMT, MASc.
at

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

Petr ChudoÏilov - O králíkovi
Pozorn˘ ãtenáfi moÏná zaznamenal, Ïe ve svém sloupku
rád zobrazuji zvífiata. UÏ jsem zde pfiedstavil orangutána,
nosoroÏce, mot˘ly a kozly. Dnes mi v my‰lenkách
pfiebûhl pfies cestu králík. Kdysi mû ohromoval
jednoduchostí, s níÏ poru‰oval fyzikální zákony.
Napfiíklad kdyÏ ho vypustili z kotce, potrhle poskoãil a
ve vzduchu zmûnil smûr, aniÏ k tomu pouÏil viditelného
opûrného bodu. Bez úhony chroupal kabely pod
elektrick˘m proudem jako vrbové proutí. Zvífiata nûkdy
dokáÏí tajemn˘m zpÛsobem to, co lidi nesvedou.
Králík byl privilegovan˘m ãlenem srbské rodiny,

pob˘vající polovinu domeãku poblíÏ Lucernu. Druhou
ãást dvojdomku o‰klivou ironií osudu nabyli Albánci z
Kosova. Balkán‰tí krajané se sice zdravili, ale jinak
spolu nemluvili. Zahradu, úkaz ve ·v˘carsku ménû
obvykl˘, pfieplotili. Králík v kotci pfiátelsky potmû‰ile
po‰kubával ãumákem. âerven˘ma oãima sledoval psa,
obludu neurãité rasy, potloukajícího se na albánské
polovinû zahrady. KdyÏ se jejich pohledy zkfiíÏily, pes
zavrtûl ocasem a králík nûkolikrát za sebou umûlecky
zmûnil polohu u‰í.
Tu a tam pes pfiestal ovládat city a pfieskoãil ke

králíkovi. Oãmuchal ho skrze drátûné pletivo, drze
poãÛral kefi rybízu a vrátil se ke svejm. Srbové, aniÏ by
fieã zatûÏovali fale‰nou spoleãenskou vfielostí, vÏdy

poÏádali sousedy, aby se to uÏ nikdy neopakovalo.
Albánci uznávali legitimnost takového pfiání, ale jejich
vztah k pánÛm králíka to ovlivÀovalo spí‰ nepfiíznivû.
„To musel bejt ten ná‰ pes!“ Zdûsili se jednou po

noãním lijáku Albánci. Na sousedovû zahradû Ïalostnû
tyãil k nebi ztuhlé packy mrtv˘ králík. Co dûlat? Jak
odvrátit hrozící se krevní mstu? Nejsmûlej‰í z AlbáncÛ
za ranního ‰era proklouzl na srbské v˘sostné území.
Zmáãenou mrtvolku doma peãlivû vysprchovali,
vysu‰ili fénem a odnesli do srbského kotce, vystlaného
vonícím senem. Vypadalo to, Ïe králík zemfiel
pfiirozenou smrtí.
Dopoledne se ozval srdcervoucí fiev. Tfiesoucími se

hlasy vyprávûli Srbové sebûhnuv‰í se vesnici, Ïe králík
vãera chcípl. Pietnû ho pochovali na zahradû. „Von se
teì vrátil do svého domeãku!“ Albánci nejdfiíve zlehka
vyprskli. Pak i oni pfiestali ovládat city a rozesmáli se
jako blázni. Se‰lost se zprvu mraãila, ale kdyÏ se
vysvûtlilo, proã Albánci vy‰tafírovali králiãího
neboÏtíka - vyplaveného z hrobeãku proudy de‰tû -
smáli se nakonec v‰ichni. ·lo se to spoleãnû zapít.
Duchovní síla toho králíka i po smrti zpÛsobila jeden z
nejkrásnûj‰ích zázrakÛ!

Prosinec 2004
Oti‰tûno s vûdomím autora a Hospodáfisk˘ch novin.

i slovenská koruna jsou dnes klidné a
vût‰í v˘kyvy nemají. “Za posilování mohou
obchodníci z Lond˘na, ktefií korunu
nakupují, co je k tomu vede, netu‰íme,”
fiekl Novinkám Vejmûlek.
Mûna v posledních dnech osciluje v
hodnotách tûsnû pod a tûsnû nad 29
korunami za euro. “Nyní uÏ mûna koriguje
na 28,91” doplnil Vejmûlek.

***

Slovensk˘ hospodársky rast
sa má veºmi zr˘chliÈ

BRATISLAVA -sme (eko) - Rast
v˘konnosti slovenskej ekonomiky by sa
mal v najbliÏ‰ích rokoch zr˘chºovaÈ a
úroveÀ západn˘ch krajín by sme tak mali
dobiehaÈ r˘chlej‰ie.
Za rok 2007 by sa mala celková hodnota,
ktorú ekonomika vytvorí, zv˘‰iÈ o 6,2
percenta. Vypl˘va to z pravidelnej anal˘zy
ekonomick˘ch perspektív, ktorú
pripravuje Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj.

***

30.11.2005
Koruna dosáhla hranice

historického maxima
PRAHA-novinky/právo-Kurz koruny se
ve stfiedu na chvíli dotkl hranice
historického maxima k euru. Kurz v jednu
chvíli stál na 28,875 Kã/EUR. Dosavadní
rekord, zavírací maximum v ãervenci 2002
je podle Jana Vejmûlka z Komerãní banky
na 28,86 Kã/EUR.
“Je moÏné, Ïe koruna rekord uÏ
pfiekonala. Data obchodování bûhem
toho dne v ãervenci uÏ nemáme, jen
zavírací kurz,” fiekl Vejmûlek. Jiní analytici
navíc tvrdí, Ïe maximum je uÏ pfiekonáno,
protoÏe rekordní hodnota z roku 2002 je
28,90 Kã/EUR.
DÛvody, proã koruna nyní posiluje nejsou
úplnû jasné. Polsk˘ zlot˘, maìarsk˘ forint

29.11.2005
Motejl: Zákrok na CzechTeku

byl zákonn˘
Brno-právo/Patrik Biskup-Zákrok policistÛ
proti úãastníkÛm technoparty CzechTek 2005
v Ml˘nci na Tachovsku byl podle vefiejného
ochránce práv Otakara Motejla zákonn˘.
Vypl˘vá to ze závûreãné zprávy o ‰etfiení,
které vedl ombudsman z vlastní iniciativy.
Právu se dokument, na jehoÏ zvefiejnûní
MotejlÛv úfiad uvalil embargo, podafiilo získat.
Vefiejn˘ ochránce práv do‰el k závûru, Ïe
policie byla oprávnûná proti pofiádání
technoparty konat.
„Policisté mûli dostatek dÛvodÛ pro provedení
sluÏebního zákroku. Ze strany úãastníkÛ
technoparty docházelo k neoprávnûnému
obsazování pozemkÛ a hrozilo spáchání
trestného ãinu po‰kozování cizí vûci,“
konstatuje se ve zprávû.
ále se v ní uvádí: „Policie není povinna ãekat,
aÏ dojde ke spáchání trestného ãinu. Naopak
její povinností je pfiedcházet trestné ãinnosti.
Pokud by policie nezasáhla, byla by dnes, a
nutno fiíci, Ïe oprávnûnû, kritizována v prvé
fiadû vlastníky dotãen˘ch pozemkÛ a dále i
obyvateli okolních vesnic, Ïe nechránila
majetek osob a vefiejn˘ pofiádek.“
Ombudsman téÏ odmítl názor odpÛrcÛ
policejního opatfiení proti CzechTeku, ktefií
tvrdili, Ïe ze strany policie byl jedin˘ dÛvod k
zákroku boj proti nastupující nové kultufie,
respektive proti mladé generaci.
Cílem ‰etfiení Otakara Motejla bylo také
posoudit pfiimûfienost zákroku, kter˘
rozdm˘chal vá‰nû vefiejnosti. První velk˘
zákrok pofiádkové jednotky pod jednotn˘m
velením 30. ãervence od 16.30 do 19.30 byl
podle ombudsmana oprávnûn˘ a pfiimûfien˘.
„Pfiípadná pfiekroãení zákonn˘ch limitÛ nutno
povaÏovat za selhání jednotlivcÛ,“ pí‰e Motejl.
Následující zákrok, kter˘ zaãal o hodinu
pozdûji, podle ombudsmana posoudit nelze.
„Oproti záznamu v˘voje prvního zákroku je k
posouzení opakovaného zákroku jen
minimum zábûrÛ. Z nich nemohu uãinit úsudek
o oprávnûnosti a pfiimûfienosti pouÏit˘ch
donucovacích prostfiedkÛ postupující
pofiádkové jednotky.“ Podle Motejla se policie
pfii sv˘ch postupech dopustila nûkolika
pochybení. „Vyt˘kám ji pfiedev‰ím kvalitu
v˘zev dávan˘ch úãastníkÛm technoparty. Z
tohoto pohledu policisté neprovedli dostateãná
preventivní opatfiení, která by byla byÈ jen
teoreticky zpÛsobilá pfiedejít následujícím
zákrokÛm. V˘zvy nebyly dávány v prÛbûhu
zákrokÛ,“ kritizuje policii ombudsman.
Tachovsk˘ policejní fieditel Jaromír KníÏe na
to fiekl, Ïe na v˘zvy úãastníci technoparty
reagovali pískotem a zesilovali hudbu, aby
nebylo nic sly‰et. „Pokud se jedná o v˘zvy v
prÛbûhu zákrokÛ, nebylo z na‰í strany taktické
otevfienû fiíkat, jak˘ zákrok chystáme. Mûli
jsme signály, Ïe na kaÏd˘ ná‰ krok avizovan˘
pfiedem se technafii pfiipravili,“ uvedl KníÏe.
Ke zprávû by se nyní mûli vyjádfiit ministr
vnitra, policejní prezident, fieditel západoãeské
a tachovské policie a zástupce úãastníkÛ
technoparty CzechTek 2005.
Vy‰etfiování policejního zákroku je‰tû není u
konce. Podle dozorující státní zástupkynû
vy‰etfiování brzdí lidé, ktefií na policisty podali
trestní oznámení, ale nejsou k sehnání.

***

Prednostovi úradu staãil
úplatok 10 000

ÎILINA, BRATISLAVA-sme/DANIEL
VRAÎDA, MONIKA ÎEMLOVÁ- Policajti vãera
ráno prichytili pri preberaní 10-tisícového
úplatku prednostu Krajského úradu pre
dopravu v Îiline a ãlena regionálneho
predsedníctva SDKÚ Jozefa Choluja.
Choluj bol v sobotu zvolen˘ za poslanca
Ïilinskej Ïupy a bilbordy s jeho fotkou sú e‰te
stále pri cestách okolo Îiliny. Prezídium SDKÚ
na ãele s predsedom strany Mikulá‰om
Dzurindom mu e‰te vãera pozastavilo ãlenstvo
v strane.
Úplatok podºa polície Ïiadal od podnikateºa,
ão chcel zloÏiÈ skú‰ku, potrebnú na prevádzku
taxisluÏby a Ïiadal úrad o náhradn˘ termín.

Choluj mu vyhovel, ale vyp˘tal si peniaze.
Podnikateº sa ozval polícii.
Prednosta je zadrÏan˘ a vy‰etrovateº ho
obvinil zo zneuÏívania právomoci a prijímania
úplatku. Ako verejnému ãiniteºovi mu v prípade
odsúdenia hrozí tri aÏ osem rokov.
Úplatok 10-tisíc je oproti in˘m odhalen˘m
prípadom nízky. Pavel Nechala z
Transparency International povaÏuje za
pravdepodobné, Ïe Choluj prijímal úplatky
ãastej‰ie, ale pochybuje, Ïe mu to polícia
dokáÏe.
Choluj pôsobí spolu s Branislavom Oravom
(b˘val˘ poslanec SDKÚ) a Mikulá‰om
Kaãaljakom (b˘val˘ ‰tátny tajomník za ANO)
v dozornej rade letiskovej spoloãnosti Îilina.
Od roku 2003 do roku 2004 bol aj v
Severoslovenskej vodárenskej spoloãnosti.
Prípad je podºa Nechalu príkladom korupcie,
keì si prednosta “vymyslel problém a za ten
Ïiadal úplatok”. Ocenil, Ïe SDKÚ ãerstvému
poslancovi pozastavila ãlenstvo.
SDKÚ uÏ nemôÏe Choluja stiahnuÈ z
krajského parlamentu, ale zrejme ho vyzve,
aby sa vzdal mandátu.
Krajského ‰éfa SDKÚ Ivana Harmana
Cholujovo zadrÏanie ‰okovalo a hovorí, Ïe je
to “podivné”. Harman, aj neúspe‰n˘ kandidát
na Ïupana Andrej Soãuvka z KDH, oznaãili
Choluja za “ãestného ãloveka”. âasÈ straníkov
dokonca hovorí o provokácii.
“Je pravda, Ïe kaÏd˘ je zlomiteºn˘, ale
desaÈtisíc je predsa smie‰na suma,” povedal
Harman.
SDKÚ, starosta Terchovej Viktor Vallo. Choluj
predbehol vo voºbách aj samotného Harmana,
ktor˘ skonãil hneì za Vallom.
Valla Cholujovo zatknutie “prekvapilo,
zarmútilo a aj nahnevalo”. Pozná ho len asi tri
mesiace a javil sa mu ako slu‰n˘ ãlovek. Myslí
si v‰ak, Ïe by sa mohol vzdaÈ mandátu, lebo
“komunálny politik by nemal na sebe nechávaÈ
ani tieÀ podozrenia”.
Choluj je podºa na‰ich informácií klasick˘
úradník, ktor˘ sa z postov v samospráve
postupne vypracoval cez okresn˘ úrad aÏ na
krajského ‰éfa dopravy. V 90. rokoch pôsobil
v Slovenskej národnej strane a odtiaº pre‰iel
do Dzurindovej SDKÚ. Podºa na‰ich informácií
mal Choluj dobrú pozíciu aj v bratislavskej
centrále SDKÚ. Za poslanca VÚC kandidoval
aj v predchádzajúcich voºbách.
Ide o druh˘ v˘znamn˘ prípad korupcie z oblasti
samosprávy v krátkom ãase. Pred niekoºk˘mi
dÀami zatkli policajti primátora âadce pri
preberaní úplatku 1,5 milióna korún.
Choluj je verejn˘ ãiniteº, preto mu v prípade
odsúdenia hrozia minimálne tri roky väzenia

bez ohºadu na to, akú sumu zobral. Nedávno
tak ·peciálny súd na tri roky nepodmieneãne
odsúdil mestského policajta z Bratislavy za
úplatok 500 korún. Rozsudok e‰te nie je
právoplatn˘.

***
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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

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

Press

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

********  SPECIAL  ********

1 WEEK ALL INCLUSIVE- CUBA- VARADERO
HOTEL BARLOVENTO - DEPARTURE 15 JANUARY

PRICE 700.00 PLUS 205.00 TAX

LIMITED SEATS AVAILABLE  CALL NOW

SALE ENDS  8 DECEMBER

Nájmy zaãnou rÛst
hned po volbách

Praha -mfd/JOSEF KOPECK¯, JI¤Í
·TEFEK- Statisíce lidí, ktefií bydlí v bytech
s regulovan˘m nájmem, se musí pfiipravit
na to, Ïe se jim po volbách v pfií‰tím roce
zaãne rychle zvy‰ovat ãinÏe.
Vládní strany se vãera dohodly na novém
zákonu o zvy‰ování nájemného.
„Znamená to, Ïe vzroste od 1. ledna
2007 a deregulace nájemného pak bude
rozloÏena celkem do ãtyfi let,“ uvedl ministr
pro místní rozvoj Radko Martínek z âSSD.
ZdraÏení nájmÛ v rÛzn˘ch místech
republiky bude rÛzné. V prÛmûru mají
sice ceny za bydlení rÛst roãnû o více neÏ
14 procent, ale nûkde také skoro vÛbec.
Nejvíce to pocítí lidé v centru hlavního
mûsta. V Praze 1 by se v roce 2010 za
kaÏd˘ metr ãtvereãní bytu mûlo platit aÏ
90 korun mûsíãnû, zatímco v obcích na
Vysoãinû ãi Zlínsku do dvou tisíc obyvatel
neporostou podle plánÛ pfiipraven˘ch
vládou nájmy vÛbec. „Negativních reakcí
obyvatel se neobávám. Souãasn˘ stav

opravdu není dobr˘,“ fiekla vãera MF
DNES starostka Fr˘dku-Místu Eva
Richtrová.
Vláda chtûla pÛvodnû zdraÏování nájmÛ
rozloÏit na ‰est let a zaãít s ním jiÏ pfií‰tí
rok na podzim, nakonec se v‰ak koalice
dohodla na variantû, Ïe nájemníci sáhnou
hloubûji do kapsy aÏ po komunálních a
senátních volbách. „Volební motivace tam
není,“ tvrdí úfiadující pfiedseda âSSD a
ministr financí Bohuslav Sobotka.
Zvy‰ování nájmÛ doprovodí i v˘znamná
zmûna obãanského zákoníku. V urãit˘ch
vyjmenovan˘ch pfiípadech bude moci
majitel dát nájemníkovi v˘povûì, aniÏ
pfiedtím bude muset Ïádat o souhlas
soudu.
Se zákonem, kter˘ má velkou ‰anci projít,
protoÏe ho podporuje i velk˘ kritik
deregulací nájmÛ, poslanec âSSD a ‰éf
SdruÏení na ochranu nájemníkÛ Stanislav
Kfieãek, nesouhlasí SdruÏení majitelÛ
domÛ. „Toto fie‰ení je naprosto
nedostaãující,“ uvedl vãera ‰éf sdruÏení
Libor Dellin.

***
ODS Ïádá demisi Ratha

Praha/právo-ODS povaÏuje podezfiení z
korupãního jednání Davida Ratha v
souvislosti s jeho b˘valou poradkyní Evou
Klimoviãovou za natolik závaÏné, Ïe ho
vãera vyzvala k odstoupení zfunkce
ministra. ODS poÏaduje policejní ‰etfiení
pÛsobení Klimoviãové v redakcích
ãasopisÛ Tempus a Osobní lékafi.
Podle nich totiÏ „existuje závaÏné
podezfiení, Ïe na úkor zdravotního
poji‰tûní byly inkasovány milióny korun
pro Davida Ratha a vedení âeské
lékafiské komory“.
ODS také upozornila, Ïe odpovûdn˘m
redaktorem ãasopisu Tempus je ‰éf
Rathova sekretariátu Michal Sojka, kter˘
je nyní i ãlenem správní rady VZP.
Podle ODS Rath i Sojka zfiejmû vûdûli o
praktikách Klimoviãové. ODS zároveÀ
vãera vyzvala vládu, aby okamÏitû
zastavila vydání lékové vyhlá‰ky pro rok
2006, protoÏe „existuje váÏné podezfiení,
Ïe je opût provázeno korupcí“.
Protikorupãní policie zahájila trestní fiízení
vÛãi Klimoviãové, která byla poradkyní
Ratha a sekretáfikou vûdecké rady âeské
lékafiské komory, jejímÏ byl Rath
prezidentem. Klimoviãová je podezfielá
zvymáhání úplatku od firmy Pfizer.
„ShromaÏìujeme informace vãetnû
videozáznamu odvysílaného na âT, kde

paní Klimoviãová mûla slíbit schÛzku
pracovníku farmaceutické firmy s
prezidentem âLK Rathem za podmínky,
Ïe firma bude investovat do reklamy v
ãasopise âLK Tempus Medicorum.
Následovat bude standardní postup v
rámci trestního fiízení,“ fiekl vãera Právu
doãasn˘ ‰éf Útvaru pro odhalování
korupce a finanãní kriminality Milan ·i‰ka.
Klimoviãová ve‰kerá obvinûní odmítla.
Uvedla, Ïe firma Pfizer Ïádnou v˘hodu
nezískala.
Rath se od Klimoviãové distancoval.
„Pokud by byla pravda, Ïe Klimoviãová
operovala pfii sv˘ch obchodních jednáních
jménem prezidenta âLK, pak tak ãinila
bez souhlasu a vûdomí Ratha, kter˘ to
povaÏuje za zneuÏití svého jména ve
prospûch soukromé firmy,“ uvedl v
prohlá‰ení zaslaném Právu.
Viceprezidentka âLK Helena Fousková
fiekla, Ïe pokud by se podezfiení potvrdila,
není moÏné, aby Klimoviãová ãasopis
komory dál vydávala.
Rath obvinûní ODS nazval legraãními.
„ODS mÛÏe tvrdit, co chce. Já mohu fiíci,
Ïe pan Topolánek vûdûl o v‰ech
obchodech sv˘ch kamarádÛ poslancÛ a
spolupracovníkÛ, Ïe vûdûl o desítkách a
stovkách miliónÛ, které plynuly z VZP na
konta jeho stranick˘ch kolegÛ, a má to
stejn˘ v˘znam,“ fiekl ministr novináfiÛm.
Sojku oznaãil za pouhého v˘konného
redaktora, kter˘ neb˘vá zasvûcen do
politiky majitele média. Rath pfiipomnûl,
Ïe s Klimoviãovou ukonãil spolupráci,
jakmile se o podezfiení z korupce
dozvûdûl. Vyzval Topolánka, aby totéÏ
uãinil s pány Ouzk˘m, Cabrnochem a
Julínkem, neboÈ, jak fiekl, „to jsou lidé,
ktefií mûli smlouvy nebo jejichÏ známí
mûli smlouvy s VZP, smlouvy pro
poji‰Èovnu velmi nev˘hodné, a pfiitom
sami dohlíÏeli na to, jak má poji‰Èovna
hospodafiit“, uvedl Rath s tím, Ïe teprve
potom bude brát Topolánkovy v˘zvy
váÏnû.
V závûru vãerej‰í boufilivé snûmovní
debaty Rath fiekl, Ïe na záznamu skrytou
kamerou „úplatek nabízí a vnucuje pan
doktor Prokopenko, zamûstnanec
mezinárodní farmaceutické spoleãnosti
Pfizer. Podle m˘ch informací je to ãlen
ODS“.
Smlouvu o vydávání ãasopisu Tempus
Medicorum s Klimoviãovou uzavfiel Rath
v roce 1999

***
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Liga mistrÛ
Brazílãan Adriano rozstrieºal

ná‰ho majstra
Inter Milano-PetrÏalka 4:0

Milano-sme/MIROSLAV BUKOV-Na
prázdnom milánskom ‰tadióne Giuseppeho
Meazzu sa minulú stredu veãer futbalové
zázraky nekonali. V predposlednom zápase
H-skupiny Ligy majstrov zdolal favorizovan˘
Inter bratislavskú Artmediu a v predstihu si
zabezpeãil postup medzi najlep‰iu európsku
‰estnástku klubov.
V základnej zostave Interu sa neobjavil ani
jedin˘ Talian. Artmedia zvládla úvod zápasu
a nepustila favorita do oãakávaného tlaku. V
28. min. nechala petrÏalská obrana príli‰ veºa
priestoru i ãasu Veronovi na presnú finálnu
prihrávku, ktorú Figo chladnokrvne zuÏitkoval.
ZníÏiÈ mohol Kozák, kríÏna strela priehlavkom
brankára Césara neprekvapila. ·tyri minúty
pred prestávkou pri‰iel druh˘ milánsky úder.
Slováci ãakali, Ïe rozhodca zapíska faul na
Va‰ãáka, Veron poslal 40-metrov˘ kolm˘ pas
na Adriana, ktor˘ pohodlne obstrelil s
vybehnutím váhajúceho âobeja. ·koda, lebo
hostia mali v prvom polãase solídnu medzihru.
Líder tabuºky sa upokojil a v pohode
kontroloval postup do jarného osemfinále z
prvého miesta. Po hodine hry si na hranici
‰estnástky vymenil loptu Adriano s Recobom
a brazílsky reprezentant technickou strelou
zv˘‰il uÏ na rozdiel triedy. Hra potom upadla
do priemeru, stratila na tempe a v podstate sa
dohrávalo. To v‰ak nebránilo Adrianovi, aby
zaznamenal hetrik, keì spoza ‰estnástky
trafil presne prav˘ doln˘ kút âobejovej bránky.
V petrÏalskej defenzíve bolo vãera príli‰ veºa
medzier na to, aby ich pohárovo ostrieºan˘
súper nevyuÏil. A najmä nie muÏ veãera
Adriano. GÓLY: 28. Figo, 41., 60. a 74.
Adriano. Bez divákov.

***

Pasivní Sparta neuspûla,
postupuje Ajax

Ajax Amsterdam-Sparta  2:1 (0:0)
Sparta na trávníku Ajaxu jen pasivnû bránila,
coÏ domácí, i kdyÏ se sami trápí v koncovce,
dokázali potrestat dvûma góly stfiídajícího
de Jonga. Hosté se sice v závûru zmohli na
sníÏení, ale nizozemsk˘ celek slaví postup
do osmifinále.
Vzhledem k hubenému vítûzství Arsenalu
na pÛdû Thunu mÛÏe Sparta v posledním
utkání 7. prosince, pokud ·v˘cary
jak˘mkoliv rozdílem porazí, hrát na jafie
Pohár UEFA. Do osmifinále Ligy mistrÛ
postoupily Arsenal a Ajax, v jejichÏ
závûreãném duelu na Highbury uÏ z tohoto
pohledu o nic nepÛjde.
Branky: 68. a 89. de Jong - 90. Petrá‰.
Rozhodãí Ivanov (Rus.), bez Ïlut˘ch karet,
50000 divákÛ.

***
Pohár UEFA

Slavia veze bod, i kdyÏ byla
blízko prohfie

Viking Stavanger-Slavia 2:2 (1:0)
Stavanger-právo- Lichotiv˘ bod získali
fotbalisté Slavie Praha ve svém druhém
utkání skupiny A v Poháru UEFA, v nûmÏ
hráli na hfii‰ti norského Vikingu Stavanger.
Domácí dvakrát vedli a po druhém gólu
mohli opakovanû definitivnû zmrazit
nadûje hostÛ. Vlastní neschopností a díky
Kozáãikov˘m zákrokÛm v‰ak zÛstala
Slavia ve hfie a nakonec Pitákovou
zásluhou zápas zremizovala. Branky: 26.
Nhleko, 55. Gaarde - 50. Vlãek, 83. Piták.
Rozhodãí: Hanacsek (Maì.), Ïlutá karta
Hansen, 7941 divákÛ. Slavia: Kozáãik -
Krajãík, Latka, Such˘, Hubáãek (79.
Zábojník) - Piták, Hrdliãka, L. Jarolím,
·vento - Vlãek (90. Gedeon), Fofit (68.
Pe‰ír).
Utkání Slavia-Monaco se hrálo po
uzáverce.

***

Tipsport extraliga
24. kolo: Sparta-PlzeÀ 1:2 po prodl.,
Vsetín-K. Vary 2:2, Vítkovice-Kladno 1:0,
Tfiinec-Zlín 2:1, Litvínov-Slavia 3:1,
Pardubice-Znojmo 2:1, Liberec-
Budûjovice 2:1.
25. kolo: Slavia-Pardubice 5:1, Liberec-
Litvínov 3:0, Zlín-Kladno 4:0, Vítkovice-
Sparta 2:3, Budûjovice-Vsetín 2:1, PlzeÀ-
Znojmo 4:1, K. Vary-Tfiinec 2:2.
26. kolo: Vsetín-Liberec 0:4, Tfiinec-
Vítkovice 3:2, Litvínov-K. Vary 0:0,
Znojmo-Budûjovice 5:1, Kladno-PlzeÀ
2:3, Pardubice-Zlín 1:3, Slavia-Sparta 4:2.
27. kolo: Zlín-Znojmo 5:2, Vsetín-Slavia
2:3, PlzeÀ-Vítkovice 3:4, Kladno-
Budûjovice 3:2, Pardubice-K. Vary 4:1,
Sparta-Litvínov 5:1, Liberec-Tfiinec 3:1.
28. kolo: Slavia-Kladno 5:1, Liberec-
Sparta 5:1, â. Budûjovice-Tfiinec 4:2,
Pardubice-Vítkovice 0:1, Zlín-PlzeÀ 4:1,
Litvínov-Vsetín 3:1, K. Vary-Znojmo 2:0.

Tabulka
1. Liberec  28 75:45 57
2. Slavia  28 87:48 55
3. Zlín 29 64:46 53
4. Vítkovice  28 72:58 50
5. Budûjovice  28 60:63 40
6. Znojmo  28 53:60 40
7 Sparta  30 78:81 39
8. K. Vary  28 64:63 38
9. Kladno  29 71:81 38
10. Pardubice  28 59:63 37
11. Tfiinec  28 67:75 37
12. PlzeÀ  28 58:66 34
13. Litvínov  28 58:76 29
14. Vsetín  28 39:80 11

Slovenská extraliga
25. kolo: Nitra-Slovan 3:5, Poprad-
Trenãín 1:1, Îilina-Zvolen 4:4, Ko‰ice-
Skalica 0:2, L. Mikulá‰-Martin 6:3.
26. kolo: Slovan-Martin 5:4 po predl.,
Skalica-L. Mikulá‰ 6:0, Zvolen-Ko‰ice 2:1,
Trenãín-Îilina 2:1, Nitra-Poprad 4:2.
27. kolo: Poprad-Slovan 3:1, Îilina-Nitra

5:0, Ko‰ice-Trenãín 3:1, L. Mikulá‰-
Zvolen 3:3, Martin-Skalica 2:4.
28. kolo: Slovan-Skalica 0:4, Martin-
Zvolen 2:3 po predl., L. Mikulá‰-Trenãín
1:5, Ko‰ice-Nitra 4:2, Îilina-Poprad 3:3.
29. kolo: Îilina-Slovan 3:0, Poprad-
Ko‰ice 1:5, Nitra-L. Mikulá‰ 5:4, Trenãín-
Martin 3:3, Zvolen-Skalica 4:3.
30. kolo: Slovan-Zvolen 2:1 po predl.,
Skalica-Trenãín 4:2, Martin-Nitra 3:2, L.
Mikulá‰-Poprad 2:2, Ko‰ice-Îilina 9:4.

***

Tabuºka
1. Nitra 30 88:59 56
2. Poprad 30 71:52 55
3.Trenãín 30 66:51 47
4. Slovan 31 80:77 47
5. Ko‰ice 31 80:68 46
6. Zvolen  30 78:85 43
7 Skalica 30 69:66 42
8. Îilina 30 68:65 42
9. L. Mikulá‰ 30 60:93 26
10. Martin 30 54:98 18
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Sparta v 13. kole
pfiemohla kfieã

a porazila Boleslav
Sparta Praha - FK Mladá Boleslav 4:2
Po tfiech ligov˘ch poráÏkách v fiadû se
Sparta doãkala vítûzství, i kdyÏ ‰Èastného.
“V první pÛli to byla kfieã. Po pfiestávce se
hra zlep‰ila, pfievzali jsme iniciativu, ale
mûli jsme rozhodnout dfiív. Nakonec jsme
se strachovali o v˘hru,” uznal trenér
Sparty Stanislav Griga. Branky: 24.
Do‰ek, 50. Poláãek, 66. Herzán, 90.+3
Slepiãka - 31. Simr, 89. Pecka. 3150
divákÛ, poloãas 1:1.
Vysoãina Jihlava - Tescoma Zlín 0:0
Jihlavské ãekání na v˘hru pokraãuje.
Nováãek z Vysoãiny v‰ak tentokrát
soupefie pfiehrával. Zlín ale potvrdil, Ïe
umí hrát vzadu na nulu, neinkasoval
po‰esté v posledních sedmi utkáních.
1350 divákÛ.
SIAD Most - Marila Pfiíbram 1:0
Mosteãtí ukonãili hrozivou sérii ‰esti
zápasÛ bez v˘hry. Pomohl jim k tomu
první gól po 346 minutách. A konec
nezdarÛ jim také dovolí zru‰it klatbu a
shodit uÏ témûfi loupeÏnické vousy.
Branka: 71. Brzezina. Rozhodãí
Helebrant, Ïluté karty: ·koda, Siegl -
Pafiízek, âupr, 3496 divákÛ, poloãas 0:0.
Slovan Liberec  - Slavia Praha 3:3
V atraktivní gólové pfiestfielce Liberec
poprvé doma na podzim nevyhrál. “KdyÏ
vedete o dva góly, je remíza ztrátou,”
pronesl Vítûzslav Laviãka, trenér
SeveroãechÛ. Slavia mûla v˘born˘ vstup,
ale srazila ji chyba ·eligy. Pfii centru v 11.
min se nedomluvil s Latkou, míã mu
vypadl z rukou a Holenda do prázdné
branky skóroval. Domácí oÏili, pfiidali na
pohybu, dobfie kombinovali. V 19. min
nedÛrazného ·venta obûhl Pudil a
Papou‰kovu sraÏenou ránu Holo‰ko
poslal mezi nohama ·eligy do sítû. Po
centru Jarolíma hostující Hrdliãka sice
nadvakrát pfiekonal âecha, ale Liberec
se dál hnal do útoku. Po trestném kopu
·inglára Holendovu hlaviãku ·eliga
vyrazil jen k neomylnému Pospûchovi.
Asistent sudího Filgas ale pfiehlédl ofsajd.
Druh˘ poloãas zaãal pro Liberec zle.
Pitákovu ránu vyrazil âech k Pe‰írovi,
ten po krátkém vyãkávání sníÏil. V 89.
min byl blízko vyrovnání Jarolím, ale leÏící
âech zázraãnû vyrazil. AÏ v poslední
minutû vyrobil Hodúr za pÛlicí ãárou
nesmyslnou kliãku, ztratil míã a po
rychlém protiútoku Fofit s teãí ·inglára
vyrovnal - 3:3. Branky: 11. Holenda, 19.
Holo‰ko, 33. Pospûch - 30. Hrdliãka, 49.
Pe‰ír, 90. Fofit. Rozhodãí Damková, 5485
divákÛ, poloãas 3:1.
Baník Ostrava -FK Jablonec 2:1
Jablonec sice na Bazalech nebyl hor‰í,
ale ãtvrt hodiny pfied koncem
Severoãechy skolil pfiesnou hlaviãkou
Papadopulos. Baník neprohrál uÏ pût
utkání, rmoutit se mÛÏe jen gólman
Ra‰ka, kter˘ po 394 minutách pfii‰el o
neprÛstfielnost. Branky: 44. ÎÛrek, 75.
Papadopulos - 19. Michálek. 2590 divákÛ,
poloãas 1:1.
1. FC Slovácko - Sigma Olomouc 2:2
Hráãi Slovácka bojovali jako o Ïivot, na
víc neÏ remízu to v‰ak pfies skvûl˘ zaãátek
nestaãilo. “Pokud takto bude t˘m hrát i
venku, zaãne bodÛ pfiib˘vat a v tabulce
pÛjdeme nahoru,” tvrdil trenér domácích
Stanislav Lev˘. Branky: 7. Sowunmi, 69.
Ivana - 44. Rojka, 48. M. Hubník.  4512
divákÛ, poloãas 1:1.
1. FC Brno - Viktoria PlzeÀ 3:1
BrÀané otoãili zápas tfiemi góly ve druhém

poloãase a podruhé v sezónû se radovali
z v˘hry. “Zlep‰ili jsme se kombinaãnû a
dali i krásné góly,” tû‰ilo kouãe vítûzÛ
Josefa Mazuru. Branky: 50. a 90. Zelenka,
57. P. Siegl - 43. M. Knakal.  2150 divákÛ,
poloãas 0:1.
Chmel Bl‰any - FK Teplice 0:0
V severoãeském derby gól nepadl.
Bl‰an‰tí ãekají na v˘hru od konce srpna
a po dal‰í domácí remíze se poprvé v
sezónû propadli na dno tabulky. Od
poráÏky je zachránil v˘born˘m v˘konem
brankáfi Danûk. 1412 divákÛ.
Dohrávka 10. kola Gambrinus ligy
FK Jablonec - SIAD Most 3:0
Severoãeské derby se stalo jasnou
záleÏitostí fotbalistÛ Jablonce, jejichÏ
záloÏník Michálek vstfielil dva góly a se
‰esti zásahy se dostal do ãela tabulky
ligov˘ch kanon˘rÛ. Most zÛstává jedin˘m
celkem, kter˘ na podzim je‰tû nebodoval
na hfii‰ti soupefie. Branky: 35. a 67.
Michálek, 12. Smí‰ek. 2285 divákÛ,
poloãas 2:0.

V 14. kole trenér
Jarolím hazardoval

Slavia Praha - Chmel Bl‰any 0:0
Sázka na náhradníky se trenéru
Jarolímovi nevyplatila. Slavia totiÏ
vstoupila do boje s posledními Bl‰any
bez Pitáka, ·venta, Krajãíka a Fofita. Po
promarnûném a hernû zoufalém poloãase
sice v druhé pÛli hru ovládla, ale na v˘hru
nedosáhla a byla ráda, Ïe neinkasovala.
2265 divákÛ.

nakonec odvezli bod v zápase, v nûmÏ
domácí celek poprvé v sezónû
neskóroval. 2515 divákÛ.
Marila Pfiíbram - 1. FC Slovácko 1:1
Pfiíbram na podzim bodovû bohat˘m bere
a chud˘m dává. Remízu se Slováckem
zachránila v poslední minutû z penalty.
Branky: 90.+1 Otepka z penalty -10.
Ivana. 1536 divákÛ, poloãas 0:1.
FK Mladá Boleslav - 1. FC Brno 2:1
Mladá Boleslav si pfiipsala tfii body díky
kapitánu Kuliãovi, kter˘ jeden gól dal a
druh˘ zafiídil. “Byl vynikající. Doufám, Ïe
prolomil stfieleckou smÛlu,” fiekl kouã
Du‰an Uhrin ml. na adresu útoãníka,
kter˘ skóroval po desetizápasové pauze.
Branky: 42. Kuliã, 53. R. Mezlík vlastní -
70. ·vancara. 3176 divákÛ, poloãas 1:0.
Viktoria PlzeÀ-Baník Ostrava 0:0
Neplodnou pfievahu Plznû a prÛmûrn˘
v˘kon útoãníka Papadopulose vidûla
dvojice zájemcÛ o jeho sluÏby z
Leverkusenu, sportovní fieditel Völler a
trenér Skibe.  3087 divákÛ.

***

Slávista Pešír se marně snaží

proniknout obranou Blšan.

Tescoma Zlín - Sparta Praha 3:2
ZlíÀané, v jejichÏ sestavû tûsnû pfied
v˘kopem nahradil Janíãek zranûného
Lasotu, dvakrát se Spartou prohrávali,
ale dokázali pokaÏdé vyrovnat a sedm
minut pfied koncem vstfielili i vítûzn˘ gól.
Sérii utkání bez poráÏky prodlouÏili na
pût zápasÛ. PraÏané ãekají na tfiíbodov˘
zisk na cizím hfii‰ti uÏ od úvodního
ligového kola, kdy zvítûzili v Plzni. Branky:
53. a 75. Kraus, 83. Kroãa - 24. a 60.
Do‰ek.  3164 divákÛ, poloãas 0:1.
Olomouc - Vysoãina Jihlava 1:2
Sigma neãekanû ztratila body. Nastoupila
bez zranûného stopera Kováfie, v prÛbûhu
zápasu ztratila i jeho kolegu ze stoperské
dvojice Hudce a nakonec dohrávala o
deseti, kdyÏ v závûru musel odstoupit i
Rojka poté, co stfiídání jiÏ byla vyãerpána.
Branky: 67. M. Hubník - 53. Vesel˘, 74.
Demeter.  3557 divákÛ, poloãas 0:0.
SIAD Most - Slovan Liberec 1:2
Dva Holo‰kovy gólové údery zajistily
tfiíbodov˘ zisk fotbalistÛm Liberce, ktefií
tak posílili nadûje na pfiezimování v ãele
tabulky a druh˘m Teplicím se vzdálili na
rozdíl pûti bodÛ. Domácí se zlobili na
rozhodãího Járu, Ïe pfied rozhodující
brankou neodpískal ruku hostujícího
·inglára. Branky: 55. Brzezina z penalty
- 48. a 81. Holo‰ko.  2492 divákÛ, poloãas
0:0.
FK Jablonec - FK Teplice 0:0
Fotbalisté Teplic popáté v fiadû nevyhráli,
navíc potfietí po sobû vy‰li stfielecky
naprázdno. Z jablonecké Stfielnice si

Tabulka
1. Liberec 14 9 4 1 25:11 31
2. Teplice 14 7 5 2 18:10 26
3. Slavia 14 6 5 3 25:17 23
4. Olomouc 14 7 2 5 22:22 23
5. Jablonec 14 6 3 5 22:18 21
6. Ml. Boleslav 14 6 3 5 23:23 21
7. Pfiíbram 14 5 5 4 20:16 20
8. Ostrava 14 5 5 4 14:13 20
9. Zlín 14 5 4 5 15:15 19
10. PlzeÀ 14 4 5 5 15:17 17
11. Jihlava 14 4 5 5 12:18 17
12. Sparta 14 5 1 8 22:26 16
13. Slovácko 14 2 7 5 14:18 13
14. Most 14 4 1 9 14:20 13
15. Bl‰any 14 2 6 6 13:25 12
16. Brno 14 2 5 7 16:21 11

CorgoÀ liga
19. kolo 19.11.: Artmedia Bratislava - Spartak
Trnava 2:1 (0:1); Góly: 54. ObÏera, 80. Hartig - 10.
KoÏuch,  5620 divákov. MFK RuÏomberok - Inter
Bratislava 3:1 (0:1); Góly: 80. Pospí‰il, 88. Sapara,
90.+ R. Urban - 26. M. Tomãák, 1720 divákov.
Matador Púchov - ZTS Dubnica 1:3 (1:1); Góly: 9.
Saláta - 44. Ki‰ka, 47. M. Filo, 64. Doviãoviã.  723
divákov. Dukla Banská Bystrica - AS Trenãín 0:1
(0:1) Gól: 1. Fabu‰,  1216 divákov. M·K Îilina - FC
Nitra 2:1 (1:0) Góly: 21. a 74. P. Straka - 60. T.
KóÀa,  2027 divákov.
20. kolo 26. 11.: Matador Púchov - M·K Îilina 0:1
(0:1); Gól: 39. Vr‰iã,  600 divákov. ZTS Dubnica -
AS Trenãín 1:1 (1:0); Góly: 20. Ki‰ka - 72. Miãenec,
600 divákov. Inter Bratislava - Dukla Banská Bystrica
1:1 (0:1);  Góly: 72. R. Kunzo (z 11 m) - 45.+
Semeník, 426 divákov. Spartak Trnava - MFK
RuÏomberok 2:1 (2:0); Góly: 28. Kopúnek, 43.
Kriss - 69. BoÏok,  5112 divákov. 27. 11.: FC Nitra
- Artmedia Bratislava 0:2 (0:1). Góly: 8. Va‰ãák, 74.
StaÀo,  1027 divákov.

***
Tabuºka

1. Trnava 19 13 1 5 34 : 17 40
2. RuÏomberok 19 12 1 6 30 : 17 37
3. Artmedia 19 11 4 4 29 : 18 37
4. Îilina 19 11 1 7 40 : 25 34
5. Nitra 19 8 3 8 25 : 26 27
6. Trenãín 19 7 6 6 18 : 19 27
7. Bystrica 19 8 1 10 21 : 22 25
8. Dubnica 19 4 6 9 21 : 29 18
9.Inter 19 3 4 12 13 : 36 13
10. Púchov 19 3 3 13 17 : 39 12

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

Dokázali to! âe‰i jsou na
mistrovství svûta
âesko-Norsko 1:0

UÏ jsme tam! Po velké bitvû s houÏevnat˘mi
Nory ãesk˘ t˘m ve zmoklém stfiedeãním
veãeru doslova vydfiel na skvûle fandící Letné
vítûzství a pojistil tak v Oslu naãat˘ postup. Po
‰estnácti letech nebude ná‰ fotbal chybût na
mistrovství svûta. Závora do Nûmecka se
zvedla! Branka: 35. Rosick˘. Rozhodãí Poll
(Anglie), Ïluté karty: Jankulovski - Hagen,
Strömstad, Hoiland, Riise, 17 464 divákÛ,
poloãas 1:0. âesko: âech - Grygera,
Rozehnal, Ujfalu‰i, Jankulovski - Polák -
Poborsk˘, Rosick˘ (68. Kováã), Nedvûd -
Baro‰ (90.+2 Pla‰il), ·micer (75. ·tajner).
Norsko: Myhre - Hoiland, Hagen, Hangeland,
Riise (90. Johnsen) - Helstad (57. Ärst),
Strömstad, Hästad, Pedersen - Iversen (46.
Solli), Carew.

***

·panieli remizovali
a t˘m vyhrali

Slovensko-·panielsko 1:1

Slovensk˘ futbalista Matej Krajãík v súboji s Xabim
Alonsom v odvetnom baráÏovom zápase o postup na
majstrovstvá sveta v Nemecku.

FOTO SME - PAVOL FUNTÁL
Slovenskí futbalisti sa rozlúãili s kvalifikáciou
na majstrovstvá sveta v Nemecku dôstojne.
Remíza 1:1 v baráÏovej odvete so siln˘m
·panielskom je pekn˘m v˘sledkom.
Renomovan˘ súper nabit˘ zvuãn˘mi menami
pôjde od roku 1978 na ôsmy svetov˘
‰ampionát v nepretrÏitom slede.
Na‰i hráãi dotiahli kvalifikáciu aÏ do
dvojzápasového “rozstrelu”, ão by mala byÈ
dobrá skúsenosÈ do budúcnosti. Po prehre
1:5 v Madride ukázali v bratislavskej odvete,
Ïe dokáÏu hraÈ vyrovnanú partiu s tímom
absolútnej ‰piãky. Mohli sme aj vyhraÈ, po
Holo‰kovom góle Slováci viedli 1:0. Technicky
skvele vybavení ·panieli mali taktieÏ dosÈ
‰ancí streliÈ gól, nakoniec aj spravodlivo
vyrovnali.
ZaslúÏenú deºbu bodov potvrdil tréner hostí
Luis Aragonés: “Slováci podali oveºa lep‰í
v˘kon ako v Madride. Remíza je zaslúÏená.”
Ná‰ kouã Du‰an Galis na pozápasovú
tlaãovku nesmel, v Madride dostal ãervenú a
stop na jeden zápas. Jeho asistent Ladislav
Petrá‰ aj v jeho mene gratuloval súperovi k
postupu, na‰ich hráãov pochválil. “Patrí im
vìaka za prístup poãas celej kvalifikácie,”
povedal.
Na stretnutie pri‰lo vy‰e 23-tisíc divákov, ão
bola v nie najpríjemnej‰om sychravom poãasí,
a prakticky rozhodujúcom v˘sledku v Madride,
nádherná náv‰teva.
Zápas mal jedinú chybiãku krásy. Fanú‰ikovia
sa nevyhli “oku za oko”, a vypískali ‰panielsku
hymnu. Na‰la sa aj skupina tlieskajúcich rúk,
Ïiaº, hvízdajúce prsty boli vo veºkej prevahe.

***

Stránka byla připravena

podle Práva a SME.


