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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Charitativní veãer The Prague Night of Glamour
splnil svÛj úãel - malí indián‰tí hokejisté pojedou na zápas NHL

Jen pár dní po ·tûdrém veãeru, pfiesnûji dvacátého devátého prosince, nastoupí
proti sobû v torontském Air Canada Centre dvû ãeské hvûzdy NHL - domácí
Tomá‰ Kaberle v dresu Maple Leafs a Jaromír Jágr, kapitán New York Rangers.
Odehraje se jeden z mnoha zápasÛ mezi tûmito tradiãními soupefii - standardní
utkání NHL, fiekne si nezúãastnûn˘ pozorovatel. A pfiesto - zatímco na kluzi‰ti
bude v‰e jako vÏdy, v hledi‰ti bude z ãeského pohledu  pfieci jen nûco unikátního.
Mezi diváky totiÏ bude sedût i t˘m mal˘ch hokejistÛ z indiánské rezervace

White Dog v severním Ontariu. Jejich sen, vidût zápas Toronto Maple Leafs a
setkat se s oporou t˘mu Tomá‰em Kaberlem se jim splní díky charitativnímu
veãeru, kter˘ se pod zá‰titou generálního konzula âeské republiky v Torontu
uskuteãnil ve stfiedu 7. listopadu 2007.
Smyslem PraÏské noci, jak se akce v koncertním sále torontské univerzity

naz˘vala, bylo kromû charitativního rozmûru prezentovat âeskou republiku jako
atraktivní turistickou destinaci a technologicky a prÛmyslovû vyspûlou moderní
zemi.
Módní pfiehlídka jablonecké biÏuterie a ‰perkÛ, prodejní v˘stava ãeského kfii‰Èálu,

krátké filmy s ãeskou tématikou a v neposlední fiadû plzeÀsk˘ Prazdroj a ukázky
ãeské kuchynû byly nosn˘mi motivy veãera. Na závûr pfiesvûdãila diváky o svém
talentu v Torontu doposud takfika neznámá Iva Bittová.
Torontskému publiku byli pfiedstaveny i kanadské celebrity ãeského pÛvodu, pan

Tomá‰ BaÈa s manÏelkou Sonjou, manÏelé ·kvoreãtí, montrealsk˘ prÛmyslník
Karel Velan a hokejisté Tomá‰ Kaberle a Jifií Tlust˘. Veãerem vtipnû provázel Paul
Wilson, dvorní pfiekladatel Václava Havla a v sedmdesát˘ch letech ãlen skupiny
Plastic People.

Hokejisté Jifií Tlust˘, Tomá‰ Kaberle s generálním konsulem Richardem Krpaãem (vlevo nahofie) na veãeru, kter˘ uvádûl kanadsk˘ pfiekladatel Paul Wilson
(nahofie uprostfied). Bûhem veãera vystoupila jedna z nejpopulárnûj‰ích zpûvaãek a zároveÀ houslistka a jak jsme mohli vidût ve filmu Tajnosti i hereãka Iva
Bittová (vpravo). Její vystoupení bylo skuteãnû vrcholem veãera. Kásné modelky pfiedvedly jabloneckou biÏutérii. Pravda, v minulosti, závod  Preciosa vyuÏíval
hlavnû práce vûzÀÛ na Borech a v Minkovicích, ktefií zde dfieli v nelidsk˘ch podmínkách, coÏ jsem zaÏil na vlastní kÛÏi. Na ‰tûstí dnes jiÏ je doba, kdy je toto
v‰e za námi, ale nemohl jsem si na to nevzpomenout. Veãera ve prospûch indiánsk˘ch dûtí z kmene Cree se zúãastnil i náãelník pan Harper, kter˘ (na snímku
dole uprostfied) hovofií se slovensk˘m ãestn˘m konsulem Michaelem Martinãekem.

Foto/Text: abe
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2
  satellite  1-416

November 22, 2007

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.
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin
na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 804)

E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Porady a ovûfiování dokladÛ po pfiedchozím zavolání

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

Canada

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin
na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 804)

E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

KalendářKalendářKalendářKalendářKalendář

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.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

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.
Internet: www.katolik.ca.  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. 416/531-4836.  BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby:  9.12. ve 13:00 a 24.12 v
16:30.

Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Pavel Norbert Rou‰, St. Adalbert
R.C. Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington
L7T 1H2. Tel/Fax.: (905) 635-5763.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 22.12. 2007 v 17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:  22.
12.  2007 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
23. 12.  2007 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

16.11.2007 v 13:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

4.12.2007

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.

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 15. záfií 2007 do 15. ãervna 2008:

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“

601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kfiiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)
Dospûlí - kaÏdou stfiedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin

George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kfiiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street,

vjezd na parkovi‰tû z ulice Bicknell Avenue)
Informace:

Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

Smuteãní vzpomínka
na

B o h o u ‰ e    M á c u,
herce Nového divadla  v Torontu

se koná v nedûli 25. 11. 2007 od 18.00 hodin

v kostele sv. Pavla
na Davenport Rd. ã. 1424 v Torontu

(po ní následuje pfiátelské posezení pfii kávû)

24.11. (so) 10:00
Bazar v hale kosteal sv. Pavla

1424 Davenport Rd.
***

24.11. (so)  20:00
Mikulá‰ská zábava

Hala kostela sv. Vácalava
496 Gladstone Ave.

Sokol Toronto
***

25. 11. (ne) 17:00
Katefiina Englichová a Milan Brunner

Nokturna
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
8.12. (so) 19:00

Vánoãní pofiad koled
âs. baptistick˘ kostel

200 Annete St.
***

9.12. (ne) 12:00
Dûtská besídka

 Farnost sv. Vaclava
***

15.12. (so) 16:00
Dûtská Mikulá‰ská nadílka

Steeles West Gym Club
***

16.12.(ne) 16:00
Hudebno-poetické skvosty

Vánoãní  program “Pri stºmenom
svetle”

Kostel sv. Václava
***
2008

17. 1.  (ãt) 19:30
 Informaãní beseda pro nové ãleny

Kostel sv. Václava
***

19. 1. (so) 18:00
âlenská beseda (Potluck)

Kostel sv. Vaclava
***

26. 1. (so) 19:00
Sokolské ·ibfiinky
Kostel sv. Václava

27. 1. (ne) 14:00
Dûtské ·ibfiinky

Kostel sv. Václava
***

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.21.satellite1-416.com

www.21.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

***
Nové divadlo

Archiv Nového divadla od roku 2001
divadlo.zpravy.ca

divadlo.satellite1-416.com
***



3  satellite  1-416

November 22, 2007

Toronto

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
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.

Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz

Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

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) 748-1773

Fax: (613) 748-0699

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982

luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul

Toronto, ON:
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A2
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

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 Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úfiední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

âeská a slovenská komunita v Kanadû
pofiádá 15. února 2008 v

e Fairmont Royal York Hotelu v Torontû Black Tie Gala

The Eight Ball
k pfiipomenutí v˘znamn˘ch historick˘ch mezníkÛ na‰ich dûjin:

1918, 1938, 1948, 1968, 1989 a 2008
a pfiínosu ãeské a slovenské komunity pro Ïivot v Kanadû.

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

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

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

 
 

         SOKOL TORONTO 
         Spole!enská !innost v roce 2007 
 
 

 

MIKULÁ!SKÁ ZÁBAVA 
 

Sobota 24. listopadu 2007 ve 20:00 hod. 
 

Lístky: $20 v p"edprodeji (do 19. listopadu); $25 u dve"í 
 

Mo!nost zakoupení ve!e"e. 
 

P"ineste dárky, Mikulá" je bude rozdávat 
 

K tanci hraje skupina Miro Letka 
 
 

Ob! akce jsou po"ádané v hale kostela Sv. Václava 
496 Gladstone Avenue, Toronto 

 
Ve"keré informace a p"edprodej lístk# 

Kamila Bia: (416) 663-2382 
Hana Jurásková: (905) 838-2541 

Poz˘vame vás, milí  krajania na ná‰ aj  vá‰ tradiãn˘,

PREDVIANOâN¯ BAZÁR 2007
Slovenskej Evanjelickej cirkvi a. v. -

24.novembra 2007, v sobotu ráno od 10.00 hodiny .
Ako pominulé roky aj  tento, vám ponúkame produkty mäsiarskej kuchyne:
klobásy, pálivé i nepálivé, jaternice, slaninu, údenú a paprikovú. Nakúpite aj

rezance, cukrárenské v˘robky, koláãe a zákusky rôzneho druhu, vianoãné oblátky a
mnohé iné.

Poãas BAZÁRA 2007  budete môcÈ ochutnaÈ jedlá zakáºaãkovej kuchyne a
presvedãíte sa o kvalite na‰ich v˘robkov, ktoré si u nás zakúpite. Pripravená je aj

zaujímavá tombola.
BAZÁROVÁ  HALA je

v prízemí kostola sv. Pavla,
 EVANJELICKEJ  A. V. SLOVENSKEJ CIRKVI

na 1424 DAVENPORT Rd.
(100 metrov na západ od kriÏovatky na Davenport Rd. a Dufferin.)
Tel.: 416/658-9793. Väã‰í nákup si  objednajte uÏ teraz.

Sokolské hroby
3. listopadu se toront‰tí Sokolové
(starostka Hana Jurásková, Jan Waldauf,
Vlasta Waldaufová, Radmila Jefiábková
a Josef âermák) uÏ po ‰esté pfii‰li poklonit
památce ãlenÛ jednoty, ktefií je o chvilku
pfiede‰li. Nav‰tívili místa posledního
odpoãinku ãtyfi sester: Marie Gregorové,
BlaÏeny Jefiábkové, BoÏeny
Matanoviãové (kde se k nim pfiipojili
manÏelé Pfenigovi), a Marie
Tichopádové, a pûti bratfií: Václava
Pefiiny, Jaroslava Tichopáda, Karla
Jefiábka, ZbyÀka Jefiábka a Jerryho
Tichopáda,  na hfibitovech Prospect
Cemetery a St. James Cemetery. U
kaÏdého hrobu se pomodlili a umístili
vûneãek se sokolsk˘mi stuhami.
Na hfibitovû sv. Augustina - kde se k nim
pfiipojili manÏelé Matûjoviãovi a
Racicotovi - se pomodlili u hrobÛ P.
Jaroslava Jandy a P. Neumanna.
Tato listopadová náv‰tûva krátce pfied

v˘roãím ukonãení první svûtové války
vznikla z iniciativy Jana Waldaufa a stává
se jednou z pûknûj‰ích tradic na‰í
komunity. To leto‰ní v˘roãí je zvlá‰È
v˘znamné: od 11. listopadu 1918 uplynulo
90 rokÛ...

Harfenistka Katefiina
Englichová

v Nokturnech
Katefiina Englichová, která vystoupí v
kostele sv. Václava 25. listopadu 2007,
patfií ke svûtové ‰piãce ve hfie na harfu.
Studovala na praÏské konzervatofii a na
Curtisovû institutu ve Filadelfii. Po
absolvování ‰koly v roce 1994 a po
vítûzství v mezinárodní soutûÏi ve
Filadelfii  v témÏe roce se její kariéra
rozjela naplno. (Její dal‰í úspûchy byly
první cena v mezinárodní soutûÏi v New
Yorku v roce 1996 a v Torneu  v Itálii v
roce 2000.)  Jako sólistka hrála s orchestry
v San Franciscu, Filadelfii, New Yorku,
Los Angeles, Hong Kongu a jinde.

V âeské Republice vystupuje s pfiedními
sólisty a orchestry, s Josefem Sukem,
PraÏákov˘m kvartetem a dal‰ími.
Vystupovala také na mnoha
mezinárodních hudebních festivalech
jako PraÏské Jaro nebo Tanglewood, v
Izraeli, Japonsku, Francii atd. V Torontu
hrála v roce 2003 s komorním orchestrem
Kerryho Strattona ve Ford Centru (nyní
Toronto  Centre  for the Arts). Její recitál
- debut v New Yorku v roce 2001 byl
obrovsk˘m úspûchem a dal‰ím krokem
ke svûtové kariéfie. V roce 2000 získala
Cenu pfiátel komorní hudby âeské
filharmonie za zásluhy v interpretaci
komorní hudby. Tento mûsíc máme
moÏnost sly‰et na‰i svûtovou harfenistku
v Torontu a k tomu je‰tû dvakrát.  V ãásti
programu vystoupí s vynikajícím flétnistou
z Bratislavy, kter˘ zde Ïije a koncertuje
dlouhá léta, Milanem Brunnerem a
pianistkou Martou Laurincovou.
Spoleãnû zahrají koncert W. A. Mozarta
pro flétnu a harfu (kde piano pfiedstavuje
orchestr). Je to jedna z nejtûÏ‰ích skladeb
pro harfu a flétnu vÛbec (nemluvû o
pianu). Nenechte si ujít tuto jedineãnou
pfiíleÏitost sly‰et poprvé harfenistku v
Nokturnech a poprvé trio na‰ich
svûtov˘ch umûlcÛ.  A k tomu v‰emu
vynikající akustika kostela Sv. Václava
(jak dokázaly dfiívûj‰í koncerty). Prostû
oãekáváme unikátní koncert. M.K.

***

Josef âermák
***
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1552 Bloor St. W.

Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-pátek:
10-13  a
15-19.

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,  tiskoviny.

Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca

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

Medical and relaxation

treatments

Massage therapy

Hot Stone Treatment

 Michael Eisner, RMT,

MASc.

at

Také nabízíme

Naturopatie; Hypnotherapie,

Shiatsu, Yogu, Qikong,

Reflexologii, Reiki,

Akupunkturu atd.

N!které soukromé poji"#ovny

kryjí vybrané lé$by!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca

Stories

Petr ChudoÏilov: Obrázek
Pondûlní v˘roãí Velké fiíjnové socialistické revoluce,
jeÏ aÏ doposud b˘vala snad vÛbec nejoblíbenûj‰ím
sváteãním dnem pfiívrÏencÛ ortodoxní komunistické
vûrouky, má také pro mû nesmírnû dÛleÏit˘ v˘znam
v tom nejosobnûj‰ím slova smyslu. Kdyby bol‰evici
po operetních v˘stfielech z palubních dûl kfiiÏníku
Aurora 7. listopadu 1917 nevtrhli do petrohradského
Zimního paláce, nikdy bych byl nespatfiil svûtlo svûta.
MÛj otec, neb˘t Vladimíra Iljiãe Uljanova, tak
fieãeného Lenina, by pravdûpodobnû nikdy natrvalo
neopustil své rodné Rusko, nestal by se bûÏencem bez
domova, neusadil by se po strastiplné pouti v tehdej‰ím
âeskoslovensku, nepoznal by moji maminku, rodaãku
z Ol‰an u Prostûjova, a dal by vzniknout úplnû jinému
potomstvu.
MÛj otec se dokonale nauãil ãesky, získal odborné

vzdûlání, zajímavou a dobfie placenou práci, zaloÏil
vzkvétající rodinu a pfiimûfienû zdafiile se sÏil s
moravsk˘m prostfiedím, ale Velké fiíjnové socialistické
revoluci Ïádn˘ vdûk za dobrou existenci neprojevoval,
Naopak, na Lenina, Stalina a vÛbec celou plejádu
sovûtsk˘ch vÛdcÛ vzpomínal vyloÏenû ve zlém. V
jeho pamûti spí‰e neÏ ideologické v˘dobytky
pfievaÏovaly vzpomínky na nikdy nepfiestávající hlad,
jenÏ b˘val ti‰en náhraÏkou chleba upeãeného ze
stromové kÛry. Je‰tû po mnoha desetiletích Ïivota v
civilizovanûj‰ím prostfiedí v noci kfiiãívával hrÛzou
ze sna. Teprve kdyÏ jsem dosáhl zralé ãtyfiicítky,
svûfiil se mi se svou vÛbec nejhroznûj‰í vzpomínkou?
citlivûj‰í posluchaãi by teì mûli na minutku nebo na
dvû radûji vypnout rádio. Tatínek, bylo mu tehdy
nûjak˘ch deset let, proÏíval doby bol‰evického teroru
v Nikolajovû na Ukrajinû. Nedaleko jeho bydli‰tû se
nûkolikrát t˘dnû odb˘valy popravy. Aby nebyly sly‰et
v˘kfiiky a sténání umírajících, vyhrávala pfii tûchto
pfiíleÏitostech hudba, vût‰inou dávali znít tónÛm
kultovní Internacionály. Jednou byl otec náhodou u
toho, kdyÏ se nûjakému ne‰Èastníkovi pfies tûÏká

zranûní podafiilo uniknout na ulici. Musel pr˘ to b˘t
námofiník, na paÏi mûl vytetovanou kotvu a mofiskou
pannu, v zoufalství obejmul telegrafní sloup a uÏ se
ho nedokázal pustit; rozbili mu hlavu kolbou pu‰ky a
tatínek byl postfiíkán vyhfiezl˘m lidsk˘m mozkem.
“Kdykoli sly‰ím Internacionálu, vybaví se mi ten
mozek, jestliÏe u fiezníka v krámû zahlédnu mozeãek
vystaven˘ na míse, okamÏitû se mi ozve
Internacionála,” fiekl otec neobvykle ti‰e a uÏ se k
tématu nikdy nevrátil.
Velkou fiíjnovou socialistickou revoluci mi trvale

pfiipomíná obrázek, na nûmÏ tfiílet˘ rozãep˘fien˘ kluk
nabírá z hrnce ka‰i. Vedle hrnce stojí pootevfiená
krabiãka neznámého obsahu, v˘jevu se zájmem
pfiihlíÏí koãka. Kresba osm krát osm centimetrÛ
provedená tu‰í na vybledlém kartónu, to je v‰echno
co zbylo ze Ïivého ãlovûka, mého prastr˘ce Nikolaje,
nadaného malífie. Za ãasÛ, jeÏ byly pozdûji
pojmenovány nevinnû znûjící zkratkou V¤SR vybûhl
na ulici, aby pfiivedl lékafie ke své Ïenû pracující k
porodu. UÏ se nikdy nevrátil, nezÛstala po nûm ani ta
sebemen‰í stopa. Teprve nûkdy ve tfiicát˘ch letech,
kdyÏ otec nav‰tívil v˘stavu vûzeÀsk˘ch prací na
brnûnském hradû ·pilberku, se tmou neznáma mihla
jiskfiiãka: mezi vystaven˘mi artefakty se nalézal
obrázek koãky a kluka blaÏenû pojídajícího ka‰i. Tím
ale stopa konãila, obrázek byl bez nejmen‰ích
pochybností prací str˘ce Nikolaje, ale jak se str˘ãek
dostal kdysi na ·pilberk a jaké byly jeho dal‰í osudy,
se rodina nikdy nedovûdûla a uÏ se to asi nikdy
nedovím ani já. Tajemstvím zÛstane provÏdy i to, co
asi obsahuje ta pootevfiená krabiãka stojící na stole
vedle hrnce, stejnû tak jako prastr˘c se nikdy
nedovûdûl, zda se mu tenkrát narodil kluk nebo
holãiãka, Správa ·pilberku projevila pochopení a
obrázek se stal majetkem rodiny. KdyÏ také já jsem
byl pfied ãtvrtstoletím bol‰eviky pfiinucen k emigraci,
dostal jsem ten obrázek jako dárek na cestu.

5.11.2005

Josef Lnûniãka: Spolucestující
Letadlo americké spoleãnosti pfiistálo ve
Frankfurtu nad Mohanem. Mûl jsem
tentokrát neobvyklá zavazadla. Televizi
rakouské v˘roby Grundig a multisystém
video „japonsk˘ch klukÛ”, coÏ jsem
zakoupil v New Yorku, pfiivezl do
Baltimore a odtud do Frankfurtu. V pfiízemí
leti‰tû ãekám na krabici s televizorem a
hle ona jezdí samotná po transportním
pásu. Jdu k v˘chodu a nûmeck˘ celník mi
fiíká: „Halt.“
„Je to nová televize nebo pouÏitá?“
„Nová, ale pouÏitá.“
„Jak ji máte dlouho?“
„Tfii mûsíce.“
„Tak to je pouÏitá. Bez cla zelen˘m

v˘chodem.“
Z leti‰tû jsem se pfiepravil do Frankfurtu

na nádraÏí. Zakoupil jízdenku do
Norimberku. Tam se nám narodil král
Václav IV. Sednu si v kupé, které se za
malou chvíli zaplnilo aÏ na jedno místo.
Vlak se rozjel k Norimberku. Do âech
jsem nemohl, byl jsem tam odsouzen za
odchod do ciziny bez povolení
komunistick˘ch úfiadÛ. Mûl jsem se dávno
vrátit, ale já nechtûl. Dostal jsem tedy v
nepfiítomnosti dva roky kriminálu a mÛj
majetek propadl.
S americk˘m pasem se cestuje lehce.

Nûkde se nemusí ani otevfiít. Asi po 10
minutách jízdy vstoupil do kupé muÏ ãerné

pleti, ale jeho oblek prozrazoval evropsk˘
styl a stfiih.
Byl zaãátek záfií. MuÏ se zeptal, zda je

místo volné. Dostalo se mu kladné
odpovûdi, a tak se usadil. Dlouho vládlo
v‰eobecné ticho. Ani jiní nemluvili. Po
patnácti minutách jízdy jsem se odhodlal
navázat s tím muÏem ãerné pleti rozhovor.
Pochopitelnû jsem pfiedpokládal, Ïe

bude mluvit anglicky. Nem˘lil jsem se. A
jak jiÏ to b˘vá, ãlovûk pfii navazování
rozhovoru musí nejdfiíve usoudit, zda
protûj‰ek má vÛbec o nûjak˘ rozhovor
zájem. Zkusil jsem to: „Dnes je krásn˘
jasn˘ den, pane, Ïe?”
„Velice krásn˘,“ odpovûdûl a hned se

zeptal, kam cestuji.
„Pouze do Norimberka, pane.“
„Já také pouze do Norimberka, pane.“
„Vy tam bydlíte?“ ptám se.
„Ne, jedu nav‰tívit kamaráda. Budu tam

pouze tfii dny,“ odpovûdûl.
„Jste z Ameriky?“ zeptal jsem se
„Ne, já jsem z Cech. Zde jsem, abych tak

fiekl, pouze na dovolené.“ Pozdûji se
vracím zpût domÛ do Afriky.
„Musíte asi na tom doma b˘t finanãnû

velmi dobfie, kdyÏ si dovolíte takto
cestovat.“
„Jsem zamûstnán na ministerstvu

zemûdûlství v ekonomickém oddûlení.“
„Máte pûkné zamûstnání. To jste musel

studovat ekonomii.“
„Ano. A co vy? Vy bydlíte v Norimberku?“

ptal se mne.
„Ne, já jsem pfiiletûl z Ameriky, tam totiÏ

nyní Ïiji. ZdrÏím se u znám˘ch pouze
ãtyfii dny a potom se vracím do USA.“
„Já se zde také u pfiítele zdrÏím pfiibliÏnû

tak a odjíÏdím.“
„Kam, prosím vás, z Nûmecka pojedete?“
„Do âeskoslovenska nav‰tívit pfiátele v

Praze.“
Zpozornûl jsem. „Do âeskoslovenska?

Vy tam v Praze máte pfiátele.“
„Ano. Já jsem tam totiÏ studoval.“
„Vy jste studoval v âeskoslovensku?“
„Ano. Pût rokÛ.
„To vás pfiipravovali v Dobru‰ce, Ïe?“
Teì zpozornûl on. A v tom okamÏiku byl

s angliãtinou konec. Vyvalil oãi, kdyÏ
jsem na nûj promluvil ãesky. KdyÏ se
trochu vzpamatoval, vedli jsme jiÏ
rozhovor v ãe‰tinû k velké pozornosti
celého kupé, kde se vesele nûmãilo.
Cesta do Norimberka ubûhla, ani nevím
jak. Kdo by se byl nadál takového setkání?
Jen jsem tomu ãernému muÏi z Afriky
nemohl aÏ do Norimberku vysvûtlit, proã
já, âech, mohu do âeskoslovenska pouze
na vízum, které nemohu dostat. Îivot je
nûkdy aÏ zbyteãnû sloÏit˘. A dûlají si to
lidé sami. Nejsou totiÏ z jednoho „tûsta”!

Úlomky z ÏivotÛ
***

Psáno pro âesk˘ rozhlas 6, oti‰tûno s vûdomím autora.
***



5  satellite  1-416

November 22, 2007

Slovak Theatre

Financial

1 CDN $ 19,15 Kã
1 EURO 26,60 Kã
100 Sk 80,55 Kã
1 US $ 18,18 Kã
âNB - 12. 11. 2007

Kursovní lístek
100 Kã 5,18 CDN $
100 SK 4,18 CDN $
1 CDN $ 19,31 Kã
1 CDN $ 23,95 SK
1 US $ 0,94 CDN $
1 EUR 1,38 CDN $
Toronto Star  - 9. 11. 2007

Zlat% Ba&ant v obchodoch LCBO!

Sleva do 2. 12. 2007

NOTICE TO

Jaroslava FRANTEL

A CASE HAS BEEN STARTED AGAINST YOU IN THE ONTARIO SUPERIOR
COURT OF JUSTICE at 393 University Avenue, Toronto, Ontario M5G 1E6.

The next court date is January 17, 2008 at 10:00 a.m. or as soon as possible after that
time.

The court may make an order in this case that may affect your rights. You can get more
information about this case from the court office at the address above (court file # 07-
CV-333718PD2).

You may also get information about this case from Peter V. Hartmann, 149 Cowan
Avenue, Apt. 402, Toronto M6K 2N5, tel. 416-707-4146.

IF YOU DO NOT COME TO COURT, AN ORDER MAY BE MADE WITHOUT
YOU AND BE ENFORCED AGAINST YOU.

***

Páva nás zavedla do minulosti
Torontské slovenské divadlo ukonãilo
trilogii venkovsk˘ch veseloher hrou
BoÏeny Slanãíkové Timravy (1867-1951)
Páva. K tomuto Ïánru se dá pfiistupovat
dvojím zpÛsobem. První je, Ïe se hra
zcela pfiepracuje do souãasnosti. Pak z
pÛvodního textu nezÛstane kamen na
kameni. V takové verzi dochází ke
zkrácení textu. Objevují se naráÏky na
souãasnost. Takto lze pfiedûlat
Shakespeara. V Praze jsem vidûl takto
upraveného Bulgakova a v Hradci Králové
NûÏnou od Dostojevského.
Valerie Tóthová se rozhodla pro
historickou rekonstrukci. Udûlat hru tak,
jak byla napsaná. Na jevi‰ti jsme mohli
vidût historickou svûtnici. Hra se nekrátila,
mûla ãtyfii dûjství. Pro ãlovûka, kter˘ je
zdegenerovan˘ rychlostí souãasného
Ïivota a internetem, bylo dosti nároãné
vydrÏet sledovat po celou dobu dialogy.
Pokud v‰ak vydrÏel, mohl objevit jemnou
poezii autorky a vychutnat krásnou
sloven‰tinu.
Pfienesení do minulosti napomohla
skuteãnû umûlecky udûlaná scéna od
ªubo Slatkovského a ·tefana Galvánka
a kost˘my od jeho manÏelky Sylvie
Galvánkové. Na jevi‰ti pak se mi nejvíce
líbili Marianna Supeková jako Katka a
opilec-zvonafi, kterého hrál Du‰an Tóth.
Nutno fiíci, Ïe i dal‰í herci, a nûktefií z nich
byli na prknech J. Workman Auditoria
poprvé, do hry dobfie zapadli. K vût‰ím a

dobfie ztvárnûn˘m rolím patfiili Martin
Mravec-gazda (Jozef Janto‰ka), jeho
dcera Anka (Zuzana Matejkoviãová) a
Krivá Beta (Eva Slatkovská). Marek
Gabri‰ jako bohat˘ mládenec sice
neuspûl u gazdovy dcery, ale nejsem si
jist, jestli sÀatek Janka s Ankou byl podle
tehdej‰ích zákonÛ z roku 1923 zcela
legální a jestli tam ne‰lo o pfiíbuzensk˘

propletenec. Z programu totiÏ vychází
najevo, Ïe oba byli Mravcovi.
Podle toho, jak se tváfiili  na konci
pfiedstavení, to vypadalo, Ïe si s tím
starosti nedûlali. Nedûlejme si je tedy ani
my a tû‰me se na pfií‰tí sezónu, kdy
Torontské slovenské divadlo uvede
Stodolovu hru Baãova Ïena a z nedávné
minulosti bude hra Viliama Klimáãka
Horúce leto 68.
Pokud chcete vûdût více informací o
divadle, naleznete je na
www.torontskeslovenskedivadlo.com.

Ale‰ Bfiezina
***

Marianna Supeková jako Katka v Pave

Placen% inzerát
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HUDOBNO POETICKÉ SKVOSTY
uvádzajú:

VIANOâNÉ POSEDENIE PRI STLMENOM SVETLE
 RéÏia:  Oæga  TUROK

 K E D Y ? : 16.  DECEMBRA 2007
 O  KOªKEJ ? 16.00

  K D E ?   KOSTOL SV. VÁCLAVA, 496 GLADSTONE AV.
 V TOM R¯CHLOM TOKU ÎIVOTA, âAS TICH¯ SI NÁS ZASTAVÍ … PRI
NÁDHERNEJ HUDBE HARFY, FLAUTY, PIANA A SPEVOV DO TICHEJ

NOCI…
Vstupné: 20 dolarov ak si objednáte lístky na tel. ã.: 416/350-1239 alebo 416/508-

4517.
Pri dverách 25 dolarov

Generálny sponsor: Trans-com Transport Ltd. a ìal‰ím sponzorom je Akuna,
Health Products, Inc. a Luba Henderson.

Po koncerte Vás srdeãne  poz˘vame do haly na obãerstvenie.
PARKOVANIE: Pred kostolom

Dal‰í koncert
 bude tentokrát v kostele sv. Václava

496 Gladstone Ave. Toronto
v nedûli 25. listopadu v 17 hodin.

V˘znamná ãeska harfenistka

Katefiina Englichova
vystoupí  v sólovych skladbach

a spolu s Milanem Brunnerem na flétnu a Martou Laurincovou
na piano pfiedvedou koncert W.A. Mozarta pro harfu a flétnu

s doprovodem klavíru.
Zajistûte si vãas lístky na tel. ãísle: 416/439-4354.

8.11.2007
Z vy‰e dvesto sÈaÏností na

policajtov za minul˘ rok dnes
vy‰etrujú uÏ iba dva prípady

BRATISLAVA-sme- Jana BeÀová-Za
prv˘ polrok 2007 dostala in‰pekcia
ministra vnútra 108 sÈaÏností na policajtov
od ºudí, ktor˘ch nejak˘m spôsobom
vy‰etrovali. SÈaÏovali sa, Ïe im policajti
spôsobili zranenia.
Dnes in‰pekcia ministerstva vnútra

vy‰etruje iba dva prípady, ostatné sa
podºa nej nepotvrdili, informoval vãera
vládu vo svojej správe minister Robert
KaliÀák.
V roku 2006 bolo podaní 227 a „Ïivé“ sú

uÏ tieÏ iba dve. O aké prípady ide,
nevedela in‰pekcia vãera za cel˘ deÀ
zistiÈ.
„V drvivej väã‰ine ide o pomstu proti

policajtom alebo snahu, aby bol policajt,
ktor˘ zakroãoval, potrestan˘,“ povedal
KaliÀák.
Odmieta, Ïe by in‰pekcia policajtom

nadrÏiavala, keìÏe ide vlastne o kolegov.
„In‰pekcia je medzi policajtmi veºmi
neobºúbená,“ hovorí KaliÀák. „Poãet
podpisov, ktoré dávam pod prepustenie
policajta zo zboru, nie je mal˘. To slúÏi k
cti a objektivite, ktorú má,“ myslí si.
Poãet sÈaÏností na policajtov od roku

2004 klesal, ale v roku 2006 zase stúpol.
Ministerstvo chce ich neetickému
správaniu podºa správy zabrániÈ
predná‰kami na rezortn˘ch ‰kolách.
KaliÀák hovorí, Ïe si verejnosÈ má

rozmyslieÈ, ãi chce 21400 policajtov, ktorí
sú alibisti a hovoria, Ïe chránia
bezpeãnosÈ a pritom niã nerobia, alebo
policajtov, ktorí zasahujú rázne. „Vtedy
môÏu vzniknúÈ aj chyby,“ tvrdí.
Ako príklad spomenul prípad sprejera v

Trnave, ktorého zranil policajt, pretoÏe si
myslel, Ïe nemá povolenie maºovaÈ na
stenu.
In‰pekcia pred t˘ÏdÀom povedala, Ïe

policajt sa dopustil priestupku, jeho
nadriaden˘ ho zatiaº nepotrestal.
Trnavská policajná hovorkyÀa povedala,
Ïe preto, lebo závery in‰pekcie stále
nedostali.
KaliÀák dal in‰pekcii preveriÈ aj zákrok v

klube Naozzay v Nitre. Vãera ho obhajoval
krajsk˘ policajn˘ riaditeº Ján ·tark.
„Preverujeme, ãi do‰lo alebo nedo‰lo k

neuposlúchnutiu v˘zvy policajta,“ povedal
minister.
Polícia zranila flautistu, ktor˘ podºa nej

nereagoval na v˘zvy. Majiteº klubu hovorí,
Ïe mal slúchadlá a do oãí mu svietil
reflektor, takÏe niã nepoãul. Policajt ho
navy‰e podºa neho udrel paÏbou.
KaliÀák hovorí, Ïe in‰pekcii by mal

pomôcÈ aj videozáznam. Akcie kukláãov
sa pravidelne nahrávajú.
Polícia nedostáva ‰peciálne sÈaÏnosti

na kukláãov po ich zásahoch v baroch. V
Nitre bolo tento rok zatiaº 140
bezpeãnostn˘ch akcií.

Extrémizmus polícia zistila v dvoch
prípadoch, v troch i‰lo o poru‰enie
autorsk˘ch práv, v piatich niekto
nepoãúvol jej v˘zvy. V 86 prípadoch zistila
alkohol u mladistv˘ch a malolet˘ch.
Policajn˘ hovorca Martin Korch povedal,

Ïe za rok je tak˘chto akcií „toºko, koºko
treba“. Hovorí, Ïe ak v klube zasahujú
kukláãi, kaÏd˘ musí poãúvaÈ ich pokyny.
„V‰eobecne v‰ak podºa polície platí
„nerozprávaÈ, neh˘baÈ sa, nepozeraÈ sa
policajtom do oãí“.
Krajsk˘ policajn˘ riaditeº v Nitre Ján

·tark vãera povedal, Ïe flautistovi,
ktorému policajt zranil pri zásahu v klube
Naozzay peru, hrozí pokuta. A to za to, Ïe
neuposlúchol v˘zvu policajta.
„Jeden z kukláãov sa postavil pred

muzikantov a zakriãal, Ïe je to policajná
akcia, strpte úkony. Povedal to aj do
mikrofónu. Napriek tomu hral flautista
ìalej. Kukláã mu nástroj iba rukou odsunul
a roztrhol mu pri tom peru,“ tvrdí ·tark.
Hudobník v‰ak tvrdí, Ïe nepoãul.
Podnetom na akciu boli podºa ·tarka

Ve$er váno$ních

koled

7. 11. 2007
SSSR hájil mír, tvrdí KSâM

PRAHA- VÁCLAV DRCHAL-Jak si v roce
2007 pfiipomínají ãe‰tí komunisté Velkou
fiíjnovou socialistickou revoluci? Tûmito
slovy: Sovûtsk˘ svaz byl dlouhodobû
Ïivotaschopnou alternativou ke
kapitalismu, garantoval svûtov˘ mír a
pomáhal utlaãovan˘m národÛm. Uvedené
vûty obsahuje vãera zvefiejnûn˘ dokument
s názvem Stanovisko v˘konného v˘boru
ústfiedního v˘boru KSâM k 90. v˘roãí
V¤SR. Jde o stanovisko celé strany, ve
v˘konném v˘boru totiÏ zasedá pfiedseda
KSâM, místopfiedsedové a kraj‰tí ‰éfové
strany.
Znûní textu schválil v˘bor 19. fiíjna. Podle

místopfiedsedy KSâM Jifiího Dolej‰e jde o
kolektivní dílo, které se „rodilo sloÏitû“ a
jeho „obsah odpovídá rozloÏení názorÛ ve
stranû“.
„V bipolárním svûtû se tato velmoc (SSSR)

stala garantem mírového rozvoje. Na
základû V¤SR se zformoval spoleãensk˘
systém, kter˘ byl první, dlouhodobû
Ïivotaschopnou alternativou ke
kapitalismu, která v˘znamnû ovlivnila v˘voj
kapitalismu a blokovala jeho tendence k
válce, agresi a sociálnímu útlaku,“ pí‰e se
v dokumentu.
Dnes je takové tvrzení neudrÏitelné.

Strategické plány SSSR a jeho satelitÛ
byly naopak velmi agresivní a poãítaly s
masivním útokem na Západ. Dobfie to
dokládá tfieba nová kniha Petra LuÀáka
Plánování nemyslitelného.
Materiál rovnûÏ tvrdí, Ïe Sovûtsk˘ svaz

byl alternativou, která „utlaãovan˘m
národÛm dodávala odvahu k boji o zájmy
národní“. SSSR ov‰em proslul genocidními
sklony a násiln˘mi pfiesuny cel˘ch etnik.
Také vût‰ina stfiední Evropy, vãetnû
âeskoslovenska, se stala na více neÏ 40
let pouh˘m satelitem bez vlastní vÛle.
Dolej‰, kter˘ nepatfií mezi rigidní

komunisty, pfiipustil, Ïe s nûkter˘mi
formulacemi osobnû nesouhlasí. „Pobaltí
bylo v podstatû anektováno a rok 1968 je
také pro nás trauma. Na druhou stranu je
pravda, Ïe strategická rovnováha, na které
se podílel Sovûtsk˘ svaz, urychlila rozpad
koloniálního systému,“ pfiipou‰tí Dolej‰.
Dokument pfiiznává i chyby. „KSâM si
dobfie uvûdomuje nedostatky první formy
socialismu a hluboce lituje tragick˘ch
obûtí,“ stojí v textu. Desítky milionÛ mrtv˘ch
nejsou zmínûny nikde a za v‰e mohou jiÏ
Chru‰ãovem zmiÀované „nedostatky a
deformace“.
I pfies tyto formulace povaÏuje fiada

komunistÛ své vedení za pfiíli‰ smífilivé a
podle âTK roste ve stranû platforma pro
bol‰evizaci. Svûdãí o tom i nedávná
konference 60 radikálÛ, mezi které pfii‰el
poslanec Václav Exner, hlava praÏsk˘ch
komunistÛ Marta Semelová nebo
pfiedlistopadov˘ ‰éf KSâ Milou‰ Jake‰.
Diskutující pr˘ obviÀovali své vedení z
antikomunismu a Dolej‰e oznaãili za
„experta svûtového sionismu“.

***

Denní kronika
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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

$

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

Krat"í jméno, více místa!

Press

Staropramen

v západním Torontu!

informácie z kriminálnej polície, Ïe má
poãas koncertu skupiny Votchi dôjsÈ k
v˘trÏnosti. Ohrození mali byÈ práve
ãlenovia ãeskej kapely. „Chceli sme tomu
predísÈ, poznatky na‰ich kriminalistov sa
v‰ak nepotvrdili. Poìakovali sme sa a i‰li
ìalej. Nemám vedomosti o protiprávnom
konaní policajtov,“ povedal ·tark. Poprel,
Ïe by zlyhala operatíva, Ïe policajti vytrhali
káble z aparatúry a Ïe boli vulgárni ãi
agresívni. Majiteº klubu hovorí, Ïe zásah
trval hodinu, ·tark hovorí o ‰tvrÈhodinke.
Polícia prisºúbila médiám záznam zo
zásahu.

***
12.11.2007

Neonacisté dostali
za vyuãenou

PRAHA-právo-Tisíce lidí vyjadfiujících
spontánnû odpor k fa‰ismu, ale i krvavé
bitky a desítky pravicov˘ch i levicov˘ch
radikálÛ odváÏen˘ch na policejní stanice.

Tak vypadala v sobotu odpoledne Praha,
rozboufiená ohlá‰en˘m pochodem
neonacistÛ b˘valou Ïidovskou ãtvrtí v
památn˘ den obûtí kfii‰Èálové noci,
protiÏidovského pogromu v nacistickém
Nûmecku.

Neonacisté se ale do praÏského
Ïidovského mûsta nedostali. Zabránila jim
v tom policie, která k ochranû pofiádku
nasadila témûfi 2000 muÏÛ vãetnû posil z
krajÛ. Náklady za sobotní zásah se podle
‰éfa praÏsk˘ch policistÛ Petra Îeláska
mohou vy‰plhat k 15 miliónÛm korun.

Pfiesto metropole zaÏila nejvût‰í pouliãní
stfiety od zasedání Mezinárodního
mûnového fondu v roce 2000. V˘sledkem
je sedm zranûn˘ch vãetnû jednoho
policisty, 396 pfiedveden˘ch k podání
vysvûtlení, z toho 96 cizincÛ, ktefií se v
Praze úãastnili demonstrací. V‰echny
policie uÏ v prÛbûhu noci propustila.

Podle mluvãí policie Evy BroÏové asi 200
osob spáchalo pfiestupek, tfii obvinili z
trestného ãinu útok na vefiejného ãinitele.
„·lo o anarchisty, ktefií napadli policisty na
Jungmannovû námûstí,“ fiekl Právu
Îelásko.

Na pochod k synagogám se v den v˘roãí
kfii‰Èálové noci, pogromu ÏidÛ v Nûmecku
v roce 1938, sjelo zhruba 400 neonacistÛ.
Stovky policistÛ ale Ïidovské mûsto
neprody‰nû uzavfiely. Do akce nasadili
transportéry, vodní dûla, konû, psy a
vrtulníky.

Hned dopoledne pfiekroãily hranice tfii
autobusy z Nûmecka, jeden pln˘
neonacistÛ, v dal‰ích dvou byli anarchisté.

„Autobus s nûmeck˘mi neonacisty ale
chvíli bloudil a pak odpoledne zastavil pfied
Prahou a ‰li do hospody. Teprve aÏ po
osmé hodinû veãer zamífiili k Palackému
námûstí, ale tam mezitím uÏ akce
neonacistÛ skonãila. TakÏe do dûní vÛbec
nezasáhli,“ popsal Îelásko.

âe‰tí neonacisté v sobotu zmûnili na
poslední chvíli taktiku a shromáÏdili se
místo v centru ve Vysoãanech. „Chceme
na Palackého námûstí, tam ohla‰ovací
povinnost na demonstrace neplatí,“
vyjednával jeden z nich s policisty.

Ale ti byli neoblomní a v‰ech zhruba 250
ãernû obleãen˘ch a maskov˘ch pfiíznivcÛ
ultrapravice legitimovali a odvádûli na
sluÏebny. Aby nemohli do centra proniknout
metrem, nechala policie vlaky na trase B
stanicemi pouze projíÏdût.

„Nejvût‰í práci jsme mûli s 300
neonacisty, ktefií mífiili z Vysoãan do centra.
·lo o velmi radikální skupinu, která byla
ozbrojená rÛzn˘mi zbranûmi,“ fiekl Právu
zasahující policista. U radikálÛ zadrÏeli
podomácku vyrobené v˘bu‰niny, plynové
pistole, noÏe, tyãe, sekery a d˘movnice.
Dal‰ích 80 neonacistÛ policie pochytala u
metra Florenc.

Zásahy ve Vysoãanech a na Florenci se
ukázaly pro v˘voj situace nejzásadnûj‰í.
Policii se podafiilo zastavit vût‰inu
neonacistÛ je‰tû pfied centrem mûsta,
poblíÏ Ïidovské ãtvrti se jich tak objevilo
jen pár desítek. Tam na nû ãekala
mnohonásobná pfiesila levicov˘ch
protivníkÛ.

První konflikt se odehrál po druhé hodinû
odpoledne ve stanici metra Námûstí
Republiky, kde na sebe narazily skupinky
anarchistÛ a neonacistÛ. Ultrapraviãák po
anarchistech hodil láhev, ti neÏ stihli útok
opûtovat, vtrhli mezi nû policejní
tûÏkoodûnci a neonacisty spoutali.

To uÏ na námûstí Republiky dorazila
tisícovka anarchistÛ, ktefií se za skandování
hesla „Náckové neprojdou!“ vydali k hotelu
Intercontinental. Naproti nûmu u Právnické
fakulty UK se mezitím se‰lo zhruba tfiicet
neonacistÛ, ãást z nich ze Slovenska. Ti
kfiiãeli nacistické Sieg hail!

Mezi obûma skupinami policie postavila
zátarasy z transportérÛ s radlicemi i z
tûÏkoodûncÛ. JenÏe anarchisté po 16.
hodinû kordon prorazili v podloubí na rohu
ulic PafiíÏská a 17. listopadu a na neonacisty
zaútoãili.

Prvního neonacistu srazili na zem a
zkopali. V tu chvíli dal‰í z pravicov˘ch
radikálÛ vytáhl plynovou pistoli a vystfielil
do davu. Vzápûtí se na nûj vrhlo ‰est
antifa‰istÛ v kuklách a s ‰átky na obliãeji.
Zasypali ho ranami, strhli na zem a kopali
do nûj.

„Policie! Odhoì zbraÀ!“ kfiiãeli uÏ na
leÏícího muÏe policisté, kdyÏ anarchisté
utekli.

Podle informací Práva, které potvrdila
policie, se jednalo o Petra Kalinovského,
aktivistu Národního odporu. Ten
organizoval podobn˘ pochod Ïidovskou
ãtvrtí v lednu 2003.

„Zaãal stfiílet pistolí. Zfiejmû to byl ãlovûk,
co to tady organizoval. Nabûhlo na nûj ‰est
lidí. Zkopali ho, aniÏ to bylo nezbytnû nutné,
uÏ tam byli i policajti,“ popsal událost
svûdek, kter˘ byl pfiímo u zakrváceného
muÏe.

Dal‰í, podstatnû vy‰‰í a statnûj‰í
pravicov˘ radikál podobn˘ útok Antify ustál,
ale i on skonãil se zkrvavenou hlavou v
sanitce. „NezapomeÀte ho poslat do
kriminálu!“ kfiiãeli antifa‰isté na policisty,

kdyÏ ho odvádûli.
Podobné bitky se odehrávaly v celém

okolí Právnické fakulty a vltavského
nábfieÏí.

Kolem 17. hodiny policisté rozpustili
zátarasy a anarchisté odcházeli boãními
uliãkami. Situace se uklidÀovala. JenÏe
krátce pfied pÛl ‰estou na rohu ulic Eli‰ky
Krásnohorské a ·iroké skupina zhruba
‰edesáti antifa‰istÛ narazila na dva
neonacisty. Ti se pfied nimi snaÏili ukr˘t v
zaparkované policejní felicii. Anarchisté se
na vÛz vrhli, neonacisty vytáhli ven a zbili.
Bránit se je snaÏili dva dopravní policisté,
ale útok odrazili aÏ tûÏkoodûnci, ktefií na
místo dorazili zhruba po dvou minutách.
Vytlaãili anarchisty i s pomocí d˘movnic.
„Dostal jsem ránu do hlavy nûjakou
kovovou tyãí, kdyÏ jsem bránil na‰e auto,“
uvedl krví potfiísnûn˘ policista.

Anarchisté se potom zaãali formovat na
Národní tfiídû a chystali se vyrazit na
Palackého námûstí, kde bylo více neÏ sto
neonacistÛ.

Policisté se je snaÏili udrÏet na Národní,
ale anarchisté pfies obchodní dÛm Tesco a
okolní ulice pronikli do Spálené ulice a
mífiili na Karlovo námûstí. V poslední chvíli
pfied budovu praÏského mûstského soudu
pfiijely policejní vozy a z nich vyskákalo
padesát tûÏkoodûncÛ, ktefií rychle
zformovali kordon. „Tlaãíme!“ kfiiãel jejich
velitel a policisté skuteãnû donutili levicové
radikály ustoupit do Lazarské ulice a poté
na Jungmannovo námûstí. Tam se krátce
pfied 19. hodinou odehrál konflikt mezi
anarchisty a policií.

„Zhruba stovka anarchistÛ napadla i
dlaÏebními kostkami jednu na‰i policejní
jednotku, proto jsme pouÏili dûlobuchy a
útoãníky rozehnali, témûfi ãtyfiicet jsme jich
zadrÏeli,“ fiekl Právu policejní tûÏkoodûnec.
Potom uÏ v metropoli zbylo nûkolik mal˘ch
skupinek radikálÛ, které policie
monitorovala. V pÛl deváté nûkolik
antifa‰istÛ zbilo pfiíznivce ultrapravice. To
byla poslední bitka, potom uÏ byl v Praze
klid.

***
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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:

NEVLASTNÍ BRATR
Pfiíbûh prÛmûrného muÏe stfiedního vûku, jemuÏ pfievrátí Ïivot vzhÛru nohama jeho

nevlastní sestra, o jejíÏ existenci nemá hrdina do té doby potuchy. Z ãirého idealismu ji
k sobû nastûhuje a ona mu postupnû rozvrátí rodinu a rozloÏí Ïivotní hodnoty. Nakonec
se zoufal˘ bratr rozhodne svou nevlastní sestru zabít. Nepovede se mu to a nemohoucí

sestra mu zÛstane na krku snad aÏ do smrti.
V reÏii P.Slavíka hrají V.Preiss, V.Cibulková, T.Medvecká, V.Kratina, A.Hegerlíková,

F.Nûmec aj.

ÎIVNOSTNÍK
Osudov˘ pfiíbûh jednoho z bratrÛ Libora, kterého jeho podnikavûj‰í bratr vytáhne od

r˘sovacího prkna v továrnû a podpofií ho v podnikání. Pí‰e se rok 1993 a rodí se ãesk˘
kapitalismus. Libor nepatfií k tûm, co chtûjí pfies noc zbohatnout prostû podlehne tlaku
bratra a doby a stane se Ïivnostníkem. Pomalu roz‰ifiuje své aktivity a nezlomí ho ani

drobné krádeÏe, ani vyloupení jeho prodejny. Jan si pofiídí zbraÀ a ta se mu stane
osudnou a jeho Ïivot konãí v tragédii.

V reÏii P.Slavíka hrají P.¤ezníãek, M.Dejdar, V.Hybnerová, Y.Kornová, F.Nûmec a
dal‰í.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí dva filmy
jako volné pokraãování cyklu Obûti

Rosti
Brankovsky

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.
Jsem tu pro vás!

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

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

Husté snûÏení si vyÏádalo
první obûti

Praha-právo-Husté snûÏení komplikovalo
dopravu po cel˘ víkend. TûÏk˘ sníh z
nedûlního dopoledne zastavil na
Vysoãinû a Liberecku i vlaky, kdyÏ pod
tíhou nadílky zaãaly padat na tratû stromy.
Smrtí fiidiãe a zranûním tfií spolujezdcÛ
skonãila dopravní nehoda, k níÏ do‰lo v
nedûli dopoledne na kluzké vozovce u
Chrá‰Èan na Vltavot˘nsku.
Osobní vÛz se tfiemi dospûl˘mi a tfiemi
dûtmi zde narazil do stromu. ¤idiã zemfiel
namístû. Dvû Ïeny ve vûku 32 a 55 let a
jedno z dûtí pfievezli lékafii do
traumacentra ãeskobudûjovické
nemocnice.
V nedûli ráno krátce po pÛl ‰esté museli
hasiãi v obci Chlístov na Tfiebíãsku
dokonce pfiistoupit k evakuaci ãtyfi osob.
„Osobní auto tam narazilo do hlavního
uzávûru plynu. KvÛli jeho úniku byli
evakuováni lidé ze dvou pfiilehl˘ch domÛ
a vrátit se mohli aÏ poté, co hasiãi vozidlo
vyprostili a technik plynárenské
spoleãnosti uzávûr provizornû opravil,“

uvedl dispeãer hasiãÛ Jifií Veselsk˘.
ZpoÏdûní mûly hlavnû autobusové spoje,
po nedûlním poledni se ale pfiidaly i vlaky.
Podle informací ze stanice âeského
hydrometeorologického ústavu v Kostelní
Myslové leÏelo v nedûli ráno v regionu na
západ od Jihlavy 12 centimetrÛ snûhu,
bûhem dopoledne pfiipadlo dal‰ích ‰est
centimetrÛ. Zdánlivû nevelkou snûhovou
pefiinu v‰ak zkreslovala teplota pfies den
mírnû nad nulou, která se starala o
postupné odtávání.
Chumelenice, která za sebou v nedûli
dopoledne nechala na horách ãtyfiicet
centimetrÛ snûhu, zastavila v Libereckém
kraji pfiedev‰ím kamióny. „Dole napadlo
dvacet centimetrÛ,“ upfiesnil dispeãer
krajsk˘ch silniãáfiÛ Miloslav Tuna.
Husté snûÏení a siln˘ vítr pofiádnû
prohánûly silniãáfie i v Olomouckém,
Pardubickém a pfiedev‰ím v
Královéhradeckém kraji. Ve stfiedních a
vy‰‰ích polohách JeseníkÛ napadlo aÏ
25 centimetrÛ snûhu. V‰echny silnice
v‰ak byly sjízdné. „Sypeme, pluÏíme
pofiád dokola a na silnicích to moc vidût

není. Sotva projedeme, uÏ je to zase
zasypané. Îádné zásadní problémy ale
nemáme. Jen fiidiãi kamiónÛ obãas nûkde
v kopcích klouÏou,“ fiekl Právu v nedûli
dispeãer ‰umpersk˘ch silniãáfiÛ Vladimír
Hrabovsk˘ PfiestoÏe v noci ze soboty na
nedûli v Karlovarském kraji vydatnû
snûÏilo, mûli záchranáfii relativní klid. Na
Králicku, Hlinecku, v Orlick˘ch horách a
v Krkono‰ích, ale i na Îamberecku a
Lan‰krounsku opakovanû cestáfii
radlicemi proráÏeli snûhové jazyky a
závûje aÏ do v˘‰e jednoho metru. „Kolem
Svatého Jifií je to nejhor‰í, ale silnice se
tûÏko hledá aÏ skoro k Chocni. Orientace
je moÏná kolikrát jenom podle tyãí,“
postûÏoval si spí‰ na poãasí neÏ silniãáfie
fiidiã autobusu Mirek Zátora po návratu z
Ústí nad Orlicí do Pardubic.
¤ada dal‰ích fiidiãÛ potvrdila, Ïe
pfiedev‰ím na silnicích druh˘ch a tfietích
tfiíd museli zápolit aÏ s 20 centimetry
rozbfiedlého snûhu.

***
13.11. 2007

Ceny na Slovensku stúpli
v októbri medziroãne o 3,3

percenta
BRATISLAVA-sme/ªubo‰ Janãík-Ceny
potravín a nealkoholick˘ch nápojov v
októbri medziroãne stúpli skoro o sedem
percent. Len oproti minulému mesiacu
boli samotné potraviny drah‰ie skoro o tri
percentá. Informoval o tom ·tatistick˘
úrad. Zvy‰ovanie cien sa dotklo viacer˘ch
produktov kaÏdodennej spotreby: od
zeleniny, cez ovocie, chlieb, mäso ãi
mlieãne v˘robky. V˘nimkou bol cukor,
ktor˘ zlacnel.
„ZdraÏovanie potravín e‰te zrejme nie je
na konci, naznaãujú to rastúce ceny
poºnohospodárskych v˘robkov,“
povedala ekonómka âSOB Silvia
âechoviãová. Pre sucho v Austrálii ãi
Kanade napríklad v˘znamne zdraÏela
p‰enica. Od zaãiatku roka sa preto ceny
na svetov˘ch trhoch zdvihli asi o 50
percent. O nieão viac zdraÏela sója.
P‰enica, spolu s kukuricou a sójou,
najviac ovplyvÀujú ceny potravín.
Infláciu v najbliÏ‰ích mesiacoch potlaãí aj
drahá ropa, ktorá by podºa prognóz
niektor˘ch analytikov e‰te tento mesiac
mohla pokoriÈ psychologickú hranicu sto
dolárov za barel (159 litrov). Ceny
pohonn˘ch látok aj celková inflácia by u
nás boli vy‰‰ie, keby sa darilo americkej
mene. Dolár sa uÏ niekoºko mesiacov
oslabuje, ão tlmí nielen rast benzínu a
nafty, ale aj in˘ch tovarov, ktoré sa na
Slovensko dováÏajú zo zahraniãia.
Ceny farmaceutick˘ch produktov môÏu
byÈ podºa ‰éfa najväã‰ieho v˘robcu liekov
na Slovensku Zentivy Alexandra âernáka
vy‰‰ie aj pre zv˘‰en˘ poãet ochorení po
príchode chladnej‰ích mesiacov.
„Nastupujú sezónne ochorenia a stúpa
dopyt po liekoch, ktoré sa pouÏívajú
napríklad pri zv˘‰enej teplote, bolestiach
a podobne,“ povedal âernák. ªudia v
tomto období kupujú aj lieky bez
lekárskeho predpisu, ão je drah‰ie.
Prvou krajinou z b˘valého v˘chodného
bloku, ktorá prijala euro, je Slovinsko.
Podºa eurokomisára Joaquína Almuniu
je táto krajina pre adeptov na spoloãnú
menu zl˘m príkladom. Aktuálna inflácia
je tam asi dvojnásobne vy‰‰ia neÏ tá, s
akou krajina vstupovala do eurozóny. V
októbri ceny v Slovinsku stúpli
medziroãne v priemere o vy‰e päÈ
percent. Aj preto nám komisár minul˘
t˘ÏdeÀ znova odkázal, Ïe pri hodnotení

bude dôleÏité, ãi nízku infláciu dokáÏeme
udrÏaÈ aj po zavedení eura, nielen pri
hodnotení eurokritérií.
V nedeºu sa k nemu pridal aj ãlen rady
Európskej centrálnej banky Klaus
Liebscher. Ten v nedeºu na konferencii
rakúskej centrálnej banky povedal, Ïe
‰táty musia najskôr splniÈ ekonomické
kritériá pre prijatie eura a potom aj
preukázaÈ, Ïe ich dokáÏu udrÏaÈ.
Slovinskú infáciu podºa ekonóma
UniCredit Bank Viliama Pätoprstého
pohlo aj to, Ïe po pol roku prestali
zverejÀovaÈ takzvané ãierne listiny t˘ch,
ktorí sa na úkor eura obohatili
neprimeran˘m zdraÏením. To by pre nás
malo byÈ v˘strahou. „DôleÏitá bude aj
ostraÏitosÈ v sledovaní takzvan˘ch
ãiernych listín aj po období úvodného
cenového o‰iaºu po zavedení spoloãnej
meny,“ povedal Pätoprst˘.
Slovensko na rozdiel od Slovinska bude
musieÈ proti inflácii bojovaÈ viac. Nielen
ãiernymi listinami, ale aj úspornou
rozpoãtovou politikou vlády. Na‰e ceny
budú maÈ tendenciu rásÈ, pretoÏe
prídeme o korunu. Jej spevÀovanie nám
v súãasnosti v˘znamne pomáha, aby
inflácia nebola vy‰‰ia. Po zru‰ení koruny
táto v˘hoda odpadne. „Slovinci mali kurz
meny pred vstupom viac-menej stabiln˘,
jeho zafixovaním teda nestratili v boji s
infláciou v˘razného pomocníka, tak ako
to bude v prípade Slovenska,“ povedal
Pätoprst˘.

***
Jízdenka za 26, kupon za 4750
Praha-mfd-BOHDANA JARO·OVÁ-
ZdraÏení lístkÛ na MHD uÏ je více neÏ
jisté. Od ledna má základní jízdenka na
tramvaj, metro a autobus podraÏit z
dvaceti na 26 korun. Nepfiestupní
dvacetiminutov˘ lístek podraÏí ze 14
korun na osmnáct. Cena roãního kuponu
vzroste o pln˘ch ‰est set na 4 750 Kã.
Podle informací MF DNES se na nov˘ch
cenách jízdného dohodli primátor Pavel
Bém a dopravní radní Radovan Steiner s
fieditelem Dopravního podniku Martinem
Dvofiákem.
Nová cena jízdenky má kromû zdraÏení
je‰tû jednu nev˘hodu. Dnes staãí jedna
mince, v budoucnu budou potfieba tfii.
Podle dohody vzroste také cena
mûsíãního a ãtvrtletního kuponu na
mûstskou dopravu. Ty mají podraÏit o
vût‰í procento neÏ roãní jízdenka, ale
zv˘‰ení ceny by nemûlo pfiesáhnout
dvacet procent.
Koneãné slovo má v rukou mûstská rada.
V ní má vût‰inu Bémova ODS, je tedy
pravdûpodobné, Ïe primátorem
vyjednané zdraÏení se v ní nezasekne.
„Jednání budou zahájena na úterní radû
a zfiejmû bude i rozhodnuto, protoÏe
v˘sledn˘ návrh je opravdu dost mírn˘,
zvlá‰È u pfiedplatních kuponÛ,“ prohlásil
vãera zdroj blízk˘ vedení mûsta.
Podle nûj bude nov˘ návrh nejpfiívûtivûj‰í
k penzistÛm. „SeniorÛm se zv˘‰í cena
kuponÛ o desetikoruny,“ fiekl. Oddechnout
si mohou také lidé nad 70 let, dál budou
jezdit zdarma. Pokud by nûkdo chtûl
hledat i na zdraÏení nûjaká pozitiva, mÛÏe
najít dvû. Jednak v tom, Ïe návrh obsahuje
embargo na rÛst cen pro rok 2009, dal‰í
rok uÏ by se tedy zdraÏovat nemûlo.
Za dobrou zprávu budou praÏ‰tí politici
vydávat i to, Ïe se nakonec nezdraÏuje
základní jízdenka o padesát procent, ale
jen o tfiicet.
Ceny totiÏ porostou ménû, neÏ si
pfiedstavoval Dopravní podnik. Ten
pÛvodnû chtûl, aby obyãejná jízdenka
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Anglické nakladatelství Piquant
vydává knihu obrazÛ
Marie Gabánkové
body broken

body redeemed

Jste zváni
na první Book launch

ve stfiedu 28. listopadu 2007
od 17 hod. do 18:30

v Ontario College of Art and Design
Room 284 - 100 McCaul St., Toronto

Info: 416/535-8063

Florida
Nádherné pobfieÏí Mexického

zálivu
Momentálnû je nejlep‰í doba pro

koupi nemovitostí
V˘hodná vysoká hodnota kanadského dolaru a Eura.

Nízk˘ úrok pfii hypotékách!
Nejlep‰í ceny v posledních deseti letech.

Byty pod 100 000 dolarÛ
Domy pod 150 000 dolarÛ.

Poradím s koupí a se správou!
V Sarasotû prodávám 33 let!

Maria BaláÏ
Broker Associate

Capital Properties & Services, Inc

Tel.: (941) 780-5723
Fax: (941) 921-1111

E-mail:
mariabalaz@yahoo.com

Web: www.mariabalaz.com

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

Prodej letenek do Prahy
a dal‰ích evropsk˘ch mûst

Volejte StáÀu
905/274-2597
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599

E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.ca

Tico # 1480987

stála 30 korun a roãní kupon 5800 Kã.
Takové ceny mûly pfiinést Dopravnímu
podniku 850 milionÛ korun roãnû navíc.
Nakonec získá ménû. „Urãitû ztratíme
více neÏ sto milionÛ korun,“ fiekl fieditel
Dvofiák. Vypadá to tedy, Ïe do MHD
poteãe zhruba stejnû penûz jako loni.
Mûsto dotuje Dopravní podnik více neÏ
osmi miliardami roãnû a pro pfií‰tí rok
Praha svÛj pfiíspûvek sníÏí o sedm set
milionÛ. A zhruba stejnou sumu si naopak
dopravci vyberou na jízdném od sv˘ch
cestujících.

***
Pohfiební sluÏba zamûnila
mrtvé, spálili jinou Ïenu

Jihlava, Tfie‰È-mfd/RADEK LAUDIN-Bylo
tûsnû pfied pohfibem na hfibitovû v Tfie‰ti na
Jihlavsku. Rodina chtûla je‰tû naposledy
vidût v kapli tûlo své pûtaosmdesátileté
babiãky. Zfiízenec odkryl víko rakve a
‰okovaní pfiíbuzní zjistili, Ïe uvnitfi leÏí cizí
Ïena.
Zámûnu zavinila jihlavská pohfiební sluÏba,
která mûla obstarat oba pohfiby. Její
pracovníci okamÏitû z tfie‰Èského hfibitova
ujíÏdûli do Jihlavy, aby na‰li správnou
zemfielou. JenomÏe se zjistilo, Ïe tu uÏ v
krematoriu zpopelnili den pfiedtím, takÏe
zpût do Tfie‰tû vezli pohfiebáci uÏ jen urnu.
Obû Ïeny mûly stejné kfiestní jméno Marie.
„Obû zesnulé byly podobného vûku, navíc
leÏely v typovû stejné rakvi, coÏ byla dal‰í
smÛla. Na‰i pracovníci se uÏ omluvili,“
popisuje cel˘ pfiíbûh mluvãí SluÏeb mûsta
Jihlavy Martin Málek. Tato organizace
pohfiební sluÏbu provozuje. Zámûna
zesnul˘ch je postrachem kaÏdé pohfiební
sluÏby, na‰tûstí se stává velmi zfiídka -
navíc kdyÏ uÏ, tak v nemocnici.
Druhé rodinû, která Ïije v Hodicích na
Jihlavsku, dosud nikdo o celé ne‰Èastné
zámûnû nic nefiekl.
KdyÏ se chtûl redaktor manÏela zemfielé
Ïeny z Hodic na zámûnu zeptat, ukázalo
se, Ïe nic netu‰í a úfiady ho zatím vÛbec
nekontaktovaly. Rodinû z Tfie‰ti se vãera
za chybu omluvil námûstek jihlavského
primátora Radek Vovsík.
„S jednatelem sluÏeb jsme se vydali za
obûma rodinami s omluvn˘mi dopisy a
kyticí rÛÏí. Rodinu v Tfie‰ti jsme zastihli,
pfiíbuzné druhé zemfielé Ïeny se nám v‰ak
zastihnout nepodafiilo,“ sdûlil vãera Vovsík.
Konkrétním viníkem zámûny je
pravdûpodobnû zamûstnanec mûstské
pohfiební sluÏby. Ten minul˘ t˘den nejspí‰
omylem vymûnil v krematoriu na rakvích
identifikaãní cedulky.
·éf SluÏeb mûsta Jihlavy Jindfiich Klega
bude muset celou záleÏitost vysvûtlovat
na nejbliÏ‰ím zasedání rady mûsta. Klega
zároveÀ tvrdí, Ïe mûstské sluÏby uÏ pfiijaly
taková opatfiení, aby se zámûna rakví ãi
‰títkÛ se jmény zemfiel˘ch uÏ nemohla
opakovat.
Ode dne‰ka se zámûnou rakví bude
zab˘vat policie. Kriminalisté se o kauze
dozvûdûli vãera od novináfiÛ. „Zatím jsme
neobdrÏeli trestní oznámení, ale pfiesto
sami zaãneme tuto podezfielou událost
pro‰etfiovat,“ fiekla jihlavská policejní mluvãí
Jaroslava Slavíková.
Zámûna mrtv˘ch je podle pfiedsedy
SdruÏení pohfiebnictví Júlia Mlãocha
nejspí‰ jen pfiestupkem. „Zákon o
pohfiebnictví zámûnu nijak nefie‰í. Urãuje
pouze, jak má b˘t oznaãena rakev,“ uvedl
Mlãoch.
Podle Mlãocha se podobné pfiípady stanou
v zemi maximálnû tfiikrát do roka.
„Vût‰inou se mrtví zamûní uÏ na patologii
v nemocnici. Pohfiebním sluÏbám se to
stává zfiídka. Rizikové v‰ak je, kdyÏ mají
dva zesnulí podobná jména,“ vysvûtluje
Mlãoch. Správn˘ postup, jak zámûnû
pfiedejít, je následující: pohfiební sluÏba

pfiijede s objednávkou pohfibu do
nemocnice. „KaÏd˘ zesnul˘ by tam mûl mít
na tûle visaãku nebo by mûl b˘t popsán
tfieba fixou,“ doplnil Mlãoch. Oznaãená by
mûla b˘t i kaÏdá rakev a nakonec by mûli
mít moÏnost zkontrolovat si zesnulého i
pfiíbuzní pfied pohfibem.
Jihlavská mûstská pohfiební sluÏba uÏ
podobnû chybovala pfied tfiemi roky. Tehdy
se na zámûnu pfii‰lo vãas, kdyÏ se ozvala
konkurenãní pohfiební sluÏba, Ïe jí
nesouhlasí údaje o mrtvém.
V roce 2000 si zase v Turnovû vyzvedli
zfiízenci v nemocnici mrtvého, kterého si
mûla odvézt úplnû jiná pohfiební sluÏba.

***
Paroubek se v sobotu oÏení.

MoÏná…
Marianské Láznû-právo-Pfiedseda âSSD
Jifií Paroubek (55) se zfiejmû v sobotu
oÏení se svou pfiítelkyní Petrou Kováãovou
(34). Oslava se má konat v Mariánsk˘ch
Lázních v luxusním pûtihvûzdiãkovém
hotelu Esplanade, kde by byl i obfiad. Právu
to potvrdil dÛvûryhodn˘ zdroj.
Sám Paroubek vãera sdûlil Právu: „Nic
jsme neoznámili, svatba je na‰e soukromá
záleÏitost.“ Svatba by byla dva mûsíce
poté, co Paroubek ukonãil témûfi tfiicetileté
manÏelství s jiÏ b˘valou Ïenou Zuzanou.
Paroubek pr˘ chce men‰í oslavu, klidn˘
prÛbûh svatby a nepfieje si rozruch. Hotel
by byl proto uzavfien a svatební veselí
dostupné jen pro ubytované hosty.
Svatebãané by mûli na svatební tabuli
dostat pfiedkrm na rybí variace, lehkou
zeleninovou polévku, pak telecí maso s
nûkolika variantami pfiíloh. Sladkosti budou
mít podobu lívaneãkÛ s lesním ovocem a
v˘bûr ze studen˘ch minidesertÛ.
Hotel Esplanade vlastní ParoubkÛv pfiítel
Vlastimil Dvofiák. Ten je zároveÀ majitelem
praÏského hotelu Ambassador, kde se
konal kfiest Paroubkovy knihy vlastních
fotografií.
Dvofiák nechtûl v pondûlí odpoledne nic o
Paroubkovû svatbû potvrzovat.
„Na recepci Ïádn˘ záznam nemám. Jsme
v‰ak profesionálové a schopni podobnou
událost zajistit bûhem ãtyfiiadvaceti hodin,“
uvedl pro Právo.
Îe pÛjde o civilní sÀatek, vyplynulo i z
informací faráfiky Vladimíry Bûlunkové z
mariánskolázeÀské církve ãeskoslovenské
husitské, která uvedla, Ïe tento obfiad není
u nich zadán. Paroubek je ãlenem této
církve.
Starosta Mariánsk˘ch Lázní Zdenûk Král
(ODS) se netajil tím, Ïe podobné
spoleãensky v˘znamné akce jeho mûsto
vítá.
„Jsme v na‰em lázeÀském mûstû, které
má dostateãné hotelové i balneologické
sluÏby na vysoké úrovni, na podobné akce
velmi dobfie pfiipraveni. Jsme proto jen
rádi, kdyÏ jsou vyuÏité,“ uvedl pro Právo.
Kováãová se mûla na svatbu pfiipravovat i
bûhem pobytu v USA, které minul˘ t˘den
nav‰tívila po boku Paroubka. Nakoupit si
mûla nové ‰aty, boty ãi kabelku.
„Pfieji mu to z celého srdce, to myslím
opravdu upfiímnû,“ uvedla vãera k chystané
svatbû Zuzana Paroubková (50). Je‰tû v
srpnu ji v‰ak úvahy o svatbû potrápily.
„âasov˘ odstup by neu‰kodil a také by byl
v˘razem urãité úcty ke mnû, kterou si, ve
v‰í skromnosti, zaslouÏím,“ fiekla tehdy.
Podle ní nyní v‰e naznaãuje tomu, Ïe svatba
bude ve velkém stylu. „To mû vÛbec netrápí.
Spí‰e mi vadí, Ïe mÛj b˘val˘ manÏel vyuÏívá
k dopravû po republice letadlo. To povaÏuji
za pl˘tvání penûzi,“ uvedla Paroubková.
Mluvãí âSSD Kvûta Koãová v‰ak Právu
fiekla, Ïe Paroubek po republice moc ãasto
nelétá, a pokud ano, hradí se náklady ze
stranické kasy.

***
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E-mails

Inspired Travel Solutions

(416) 504 3800
               or   
1-800-825-7577

fax:(416) 504 8186
email: nitratravel@gmail.com

662 Queen Street West
Toronto ON M6J 1E5

call our team of professionals:

Blanka Agnes Margaret Renata Mary

Plus more south destinations on sale. 

from   $ 170.00 

Short Getaway
4Night Bahamas Cruise

Jan 28, 2008 - Feb 01, 2008

inside stateroom, per person, based on double occupancy, cruise only, tax not included
$ 25.00 per person shipboard credit

 by Royal Caribbean International -Majesty of the Seas

all prices are based on availability at the time of the booking

Koho by to napadlo studovat poãítadlo
Onehdy jsem hledal ve slovníku Webster
pfiesnou definici slova comrade a
companion; kdosi mi fiekl, Ïe mají stejn˘
v˘znam, ale nemají: podle slovníku
Webster je comrade (soudruh) ten, kdo
sdílí moje aktivity, zatímco companion
(kumpán) je ten,  kdo sdílí moji práci,
radosti i trampoty. Tím jsem si ujasnil, Ïe
soudruh je striktnû spolupracovník na
spoleãném díle, zatímco kumpán je
spoleãník v Ïivotû.
Nepí‰u to proto, abych ukázal, jaké mám

pofiderní zájmy, ale jako ilustraci klikaté
cesty ke slovu computer, na které padlo
mé oko mezi hledan˘mi slovy; computer
mûl totiÏ definici, Ïe je to poãtáfi anebo
v˘poãtáfi, tedy ãlovûk poãítající. Podíval
jsem se na rok vydání Webstra (1955) a
v edici novûj‰í (1964) je computer
definován jako elektronické zafiízení k
v˘poãtÛm. Co se stalo, Ïe v tak krátkém
ãase, se definice slova computer zásadnû
pfiemûnila od poãítajícího ãlovûka k
v˘poãetní ma‰inû? Od nepamûti lidé
pouÏívali pomÛcky k poãítání; nejdfiíve
asi prsty, pozdûji kamínky, aby se
dopoãítali, co jim kdo dluÏí anebo co jim
patfií. Archeologicky dochované
poãítadlo, abakus,  je pradávn˘ nástroj k
seãítání a odeãítání; pouÏívali jsme
abakus v základní ‰kole, byl to dfievûn˘
rám s horizontálními dráty, na kter˘ch
pojíÏdûly dfievûné kuliãky velikosti
pingpongového míãku. Slab‰í poãtáfii
museli jít na stupínek a provádût seãítání
na poãítadle namísto na prstech. Abakus
se uÏíval tisíce let a nûkde ho pouÏívají
dodnes. Ze základní ‰koly jsem postoupil
na gymnázium v Ostravû a tam jsme uÏ
nemûli poãítadlo, ale uÏívali jsme
logaritmické pravítko, zvané logaro.
Logaritmické pravítko vymyslel John

Napier 1614, kdyÏ domyslil, Ïe poãetní
úkony násobení a dûlení se zmûní na

seãítání a odãítání s pomocí logaritmÛ.
Tento nápad byl mechanicky vylep‰ován
350 let do podoby dokonalého kapesního
nástroje k provádûní v˘poãtÛ.
Otec mi koupil kapesní, hliníkové logaro,

které jsem uÏíval mnoho let, a které mi
nedávno zabavil syn jako staroÏitnost.
AÏ do roku 1963 byly papír, tuÏka, logaro
a mechanická kalkulaãka hlavními
inÏen˘rsk˘mi nástroji k v˘poãtÛm. V tom
roce byl uveden na trh první stolní
elektrick˘ poãítací stroj, kter˘ váÏil 30 kg
a jedinou v˘hodou oproti mechanické
kalkulaãce byl tich˘ proces bez rachotu
mechanick˘ch koleãek. Následujících 10
let desítky firem, hlavnû v Americe a v
Japonsku, vyrábûly a vylep‰ovaly stolní
kalkulaãky závratn˘m tempem a umem
do podoby kapesní kalkulaãky. V roce
1973, tedy za pouh˘ch 10 let, se poãáteãní
monster-kalkulaãka stojící tisíce dolarÛ
vyvinula do kapesní podoby v cenû
nûkolika desítek dolarÛ, a ve stejném
roce prakticky skonãila v˘roba a prodej
logaritmick˘ch pravítek. Vzpomínám si,
jak mi se znaãnou slávou a pathosem
byla pfiedána do uÏívání kalkulaãka
znaãky Sharp a jak mi mÛj nadfiízen˘
oznámil, Ïe Sharpka stála podnik 8000
Kãs a Ïe ji mám stfieÏit jako oko v hlavû.
To mi ani nemusel fiíkat, protoÏe jsem
pro‰el v˘uku od poãítadla k logaru aÏ ke
kapesní kalkulaãce Sharp obsahující
nejen základní v˘poãetní funkce, ale i
mocniny a trigonometrické funkce.
Leã kalkulaãka Sharp nestaãila ke

spokojenosti a emigrovali jsme o rok
pozdûji. Jak˘ byl mÛj úÏas, kdyÏ jsem v
Sudbury koupil první kapesní kalkulaãku,
kterou jsem potfieboval ke své práci
mûfiiãe a stála ménû neÏ ostfiíhání vlasÛ.
O 12 let pozdûji jsem prvnû letûl do vlasti
poté, kdyÏ politick˘ pfievrat v rodné zemi
doznûl a my dostali po‰tou písemné

vyrozumûní o zru‰ení rozsudku z
Krajského soudu v Ostravû, kde bylo
ãerné na bílém, Ïe na‰e rozsudky z roku
1981 na tfii roky za mfiíÏemi kvÛli
ilegálnímu opu‰tûní socialistické republiky
jsou neplatné. V euforii náv‰tûvy rodné
Ostravy jsem nav‰tívil své kolegy v Domû
vodohospodáfiÛ, kde jsem 10 let byl
zamûstnán jako programátor a bylo to
srdeãné setkání po mnoha letech, kafe
vonûlo a kofialka tekla a fieãi se fiíkaly. A
náhle padla otázka, zdali jsem tu
kalkulaãku Sharp odvezl do emigrace?
„Kdo by na to myslel brát si kalkulaãku na
cestu do svûta?“ fiekl jsem nevinnû.
V‰ichni jsme si to mysleli, fiekla kolegynû
Lída a vyprávûla mi detailnû, jak to STB
vy‰etfiovala a jak se pátralo po oné vzácné
kalkulaãce, která se nikdy nena‰la. I
podaroval jsem kolegyni Lídu tenouãkou
kalkulaãkou, co nosím v penûÏence, aby
mi odpustila. O rok pozdûji jsem do
Ostravy vezl tucet solárních kalkulaãek,
ale neudûlal jsem tím Ïádn˘ dojem,
protoÏe uÏ i tam kalkulaãky stály jako
stfiíhání vlasÛ.
Tolik vûcí se za mÛj Ïivot zmûnilo, co

nového jsem se musel nauãit a co starého
mi je k niãemu; nové technologie zaplnily
na‰e dny rychleji neÏ pampeli‰ky louku
zjara. Ale ná‰ slovník zhusta zÛstává
pradávn˘, a proto se nemÛÏeme ãasto
domluvit. Pfied rokem 1960 slovo
computer znamenalo poãtáfie a o pár let
pozdûji znamená poãítaã. Asi bych si
toho nev‰imnul, kdybych nehledal definici
kumpána.
A téÏ mne napadlo, Ïe dnes mám

kalkulaãek více a kumpánÛ ménû; a kdo
ne?
Zdravím a pfieji hezk˘ den a v‰ecko

dobré na kaÏdém kroku.
Ross Firla -Sudbury
***

Mít pod ãepicí
Pfied ãasem, hledaje nûjak˘ kloudnûj‰í
program v na‰í televizi, zachytil jsem ten,
zvan˘ Jeopardy. Dodnes nevím, proã
jsem pfiepínal dále.
Nedávno mi ale syn navrhl, abych se

díval na TV, právû na ten pÛlhodinov˘
program, v nûmÏ objeví se jeho kolega z
dfiívûj‰ího pracovi‰tû v USA.
Tedy program Jeopardy - ve valné

vût‰inû udûlám to, co mi syn navrhne,
nûkdy i to oã mne poÏádá, pokud to
nejsou Ïádosti odporující m˘m zásadám
nebo vyÏadující více energie mentální
nebo fyzické, neÏ kolik mi jí v tûchto
dnech zb˘vá.
Díval jsem se tedy v pÛl osmé veãer. A

udûlal jsem dobfie. Tedy, jak se to vezme.
MoÏná, Ïe tak v˘born˘ nápad to zase
nebyl.
NeboÈ bûhem pÛl hodiny mohl jsem

sledovat tfii soutûÏící, jejichÏ znalosti mne
uvádûly v dÛvodn˘ úÏas. A nejen znalosti,
ale i jistota a rychlost, s níÏ na otázku
reagovali. Pravda, vût‰inou to byli
soutûÏící muÏského pohlaví, ale nejedna
dáma (paní, sleãna) sv˘mi znalostmi
zpÛsobila mi znaãn˘ pokles sebevûdomí,
jiÏ nijak velikého.
Otázky chrlí se na ony tfii soutûÏící s

rychlostí znaãnou a jsou to otázky tûÏké,
ba doslova zapeklité. Jen obãas shledám,
Ïe bych vûdûl také správnou odpovûì,
ale neÏ bych se pfiihlásil o slovo, objevila
by se uÏ otázka jiná!
Pfied ãasem sledovali jsme s chotí

program Kdo se chce stát milionáfiem.
Uvádûl jej velmi zábavnû Regis Philbin.
Usedali jsme k televizoru s jist˘m
pfiíjemn˘m napûtím a zvûdavostí, jak
zdatní budou soutûÏící a jak zdatní
bychom byli my, tedy moje Ïena nebo já,
na jejich místech. Nebyl to promarnûn˘
ãas, dostalo se nám mnoha pouãení.
Po mnoha zemích se v poslední dobû

roz‰ífiil program Jste chytfiej‰í neÏli Ïáci
pátého stupnû?
To je ale docela jiná kategorie. Jeden

Ïasne, kdo má tak ãasto odvahu do
soutûÏe se pfiihlásit a horko tûÏko,
vût‰inou, odpovídat na otázky pfiíslu‰ející
zmínûn˘m tfiídám. Pokud vím, tak dosud
nikdo nevyhrál nejvy‰‰í cenu, milion, jen
nedávno jist˘ chlapík, údajnû ãlen Mensy
a nositel hodnoty IQ 143, ode‰el s 500,000
dolarÛ. Na milionovou otázku si netroufl.
A dobfie udûlal, nebyla jeho odpovûì
správná. Nicménû pÛl milionu si odnesl.
Byl to chlapík vcelku sympatick˘, dle
mého názoru.
Na zmínûném programu Jeopardy,

nesãíslnûkrát obtíÏnûj‰ím, sotva kdo
dosáhne takové odmûny za své znalosti.
A tak uÏ nûkolikát˘ v 19:30 usedám na

pÛl hodiny k televizoru, abych si uvûdomil,
jak znalost a inteligence ãlovûka je, v
nûkter˘ch pfiípadech, ohromná a
rozsáhlá.. Dívám se na zmínûn˘ program
a fiíkám si ano, znalost a inteligence, to je
nûco! A utû‰uji se tím, Ïe, aã myslím, Ïe
nejsem úpln˘ idiot, bez závisti dovedu
ocenit znalosti soutûÏících. NeboÈ jejich
poãínání na programu Jeopardy je
skuteãnû fascinující. Není to jen znalost,
ale i rychlost pochopení otázky a stejnû
tak i rychlost odpovûdi.
Existuje rãení: Ten má pod ãepicí.
SoutûÏící v programu Jeopardy nemají

ani ãepice, ani klobouky. Jen neuvûfiitelné
znalosti ...

Vladimír Cícha - Vancouver
* * *
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European Cups

Liga mistrÛ
Slavia má k jarní pohárové

Evropû hodnû blízko
Slavia-Arsenal 0:0

Praha-právo-Po cenné bezbrankové
remíze s Arsenalem se fotbalisté Slavie
hodnû pfiiblíÏili svému snu: postupu ze
tfietího místa skupiny do jarní fáze Poháru
UEFA. A mohou tam projít i za
pfiedpokladu, Ïe ve zb˘vajících dvou
zápasech vyjdou naprázdno. „Vûfiím, Ïe
ten bod s Arsenalem bude mít svou
dÛleÏitost,“ prohlásil slávistick˘ trenér
Karel Jarolím.
Slavii je‰tû ve skupinû H ãekají duely v
Bukure‰ti se Steauou (27. listopadu) a
doma proti Seville (12. prosince). K jistotû
tfietí pfiíãky jí staãí uhrát v Rumunsku
remízu.
Pokud by prohrála, má ‰anci na reparát
proti Seville, která v tu dobu uÏ mÛÏe b˘t
po Arsenalu druh˘m jist˘m postupujícím
do osmifinále Ligy mistrÛ.
Steauu ãeká poslední vystoupení na
Emirates Stadium proti Arsenalu, a i kdyÏ
lond˘nsk˘ celek urãitû znovu nastoupí
bez vût‰iny hvûzd, doma body nerozdává.
Slávisté jsou navíc stále ve hfie i o druhé
postupové místo, ale ‰ance se uÏ teì
pohybují v oblasti snÛ, protoÏe Sevilla
má k dobru pût bodÛ.
Hráãi Slavie ve stfiedu veãer proti
Arsenalu pfiekvapili pevnou defenzívou a
v podstatû splnili cíl, s nimÏ do zápasu ‰li.
„Za cel˘ zápas jsme je nepustili do ‰ance,“
liboval si Jarolím. Soupefi v‰ak hrál hodnû
leÏérnû a spokojil se s „postupov˘m“
bodem.
„Náhradníci Arsenalu je‰tû asi nebudou
tak dobfií, jak si hodnû lidí myslí. Jedna
vûc je záfiit v Ligovém poháru, ale Liga
mistrÛ je nûco úplnû jiného - a to i kdyÏ
hrajete proti tak slabému soupefii, jako je
Slavia,“ cituje âTK anglick˘ deník The
Sun, kter˘ také pfiipomnûl, Ïe Arsenal
poprvé v sezónû nedal ani gól:
„Nádhernou hru odplavil dé‰È a hráãÛm
poprvé zvlhl stfieleck˘ prach.“

***
Pohár UEFA

Sparta vítûzstvím v Toulouse
oÏivila nadûji

FC Toulouse-Sparta Praha 2:3
V˘hra v Toulouse oÏivila nadûje Sparty
na postup ze skupiny E Poháru UEFA.
Bodov˘ deficit z domácí prohry s
Curychem byl smazán.
Curych, Spartak Moskva, Sparta a
Leverkusen mají ve skupinû shodnû tfii
body. Pouze Toulouse je zatím na nule.
Sparta doma je‰tû hostí Moskvany a
pojede do Leverkusenu. Nejménû tfii body
k postupu je‰tû potfiebuje.
PraÏané potvrdili v Toulouse vzestup
formy. âtyfii zápasy v fiadû vyhráli (dva
ligové, jednou Pohár âMFS a Pohár
UEFA) a nastfiíleli celkem ãtrnáct branek.
Právû stfielecká mu‰ka je na podzim
trápila asi nejvíc. Zatímco v evropském
poháru vyhráli sparÈané témûfi po roce,
na domácí vítûzství v evropské soutûÏi
uÏ 2 roky ãekají.
„Toulouse mûlo provûfiit, jak na tom
opravdu jsme. V˘hra na trávníku pfiedního
francouzského klubu je cenná. MuÏstvo
ukázalo morálku a zápas i pfies nepfiízniv˘
v˘voj dokázalo vyhrát. Zásluhu na tom
mají v‰ichni hráãi, ale Horváth po pfiíchodu
na trávník hru rozh˘bal a jeho akce pfied
tfietím gólem, kdy oblouãkem pfiehazoval
gólmana, potvrdila jeho genialitu,“
hodnotil utkání kouã Sparty Michal Bílek.

Branky: 14. Elmander, 80. Mansaré - 67.
a 87. Kisel, 68. Do‰ek. Rozhodãí Itturalde
González (·p.). 8546 divákÛ, poloãas
1:0.  Strach pfiipravil Boleslav o lep‰í
v˘sledek

***
·ãasného tû‰ilo,

Ïe t˘m nesloÏil zbranû a
v závûru zabral

Mladá Boleslav-Villarreal CF 1:2
Mladá Boleslav-právo-AÏ pfiíli‰ velk˘
respekt mûli fotbalisté Mladé Boleslavi v
úvodním vystoupení ve skupinû C Poháru
UEFA ze ‰panûlského Villarrealu. Spí‰e
neÏ jedenáct bojovníkÛ natû‰en˘ch na
stfiet s evropsk˘m velkoklubem totiÏ
valnou ãást ãtvrteãního veãera absolvoval
ustra‰en˘ soubor. „AÏ s pfiíli‰ velk˘m

respektem jsme hráli v prvním poloãase.
Chybûla nám agresivita, nepfiistupovali
jsme k protihráãÛm vãas,“ litoval
promarnûn˘ch pûtaãtyfiiceti minut Zdenûk
·ãasn˘, trenér Mladé Boleslavi.
Je‰tû dlouho po pfiestávce byli jeho
svûfienci aÏ pfiíli‰ uctiví ke ‰panûlsk˘m
technikÛm, ktefií pfiedvedli skvûl˘ part.
„Byli stra‰nû fotbaloví, v‰echno hráli na
jeden dva doteky. Minimálnû kazili. Byl to
stra‰n˘ fofr. My jsme navíc byli moc
ustra‰ení. Byl to nejlep‰í t˘m, se kter˘m
jsme se kdy utkali,“ pronesl Marek
Matûjovsk˘, kapitán StfiedoãechÛ. Ti
zabrali v posledních deseti minutách.
Skvûl˘m fini‰em dali vzpomenout na
loÀské v˘kony, které t˘m vynesly na tfietí
místo ligy. Do té doby hosté jasnû
dominovali. H˘fiili pohybem, aktivitou a

nápady, coÏ byl ostr˘ kontrast proti dlouho
statické a strnulé hfie Mladé Boleslavi.
Branky: 89. A. Mendy - 33. Nihat, 56.
Santi Cazorla. 4082 divákÛ, poloãas 0:1.

***

Raliable Painters
and Decoraters Ltd.

hledá
malífie/lak˘rníka

pro práci venku na pfiedmûstí.
Zájemci volejte od pondûlí do

pátku mezi 7 a 17 hodinou:
905/814-8629.

1707-10
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Hledáme truhláfie s desetiletou
praxí

a truhláfiského pomocníka.
Volejte: 416/252-4100

1714-22

Shanahan záfiil v Torontu
Toronto-NY Rangers 2:3 po sam. nájezdech

Po bezgólové a vyrovnané první tfietinû se dostali Rangers do dvoubrankového
vedení díky Brendanu Shanahanovi, kter˘ první branku vstfielil, na druhou nahrál.
V závûru druhého dûjství Ponikarovskij nejprve z dálky sníÏil na rozdíl jediné branky
a v pak z hranice brankovi‰tû vyrovnal. Stav 2:2 se nezmûnil ani v závûreãné tfietiny
a bûhem prodlouÏení, kdy Rangers mûli v˘hodu pfiesilovky. Byl to v‰ak opût
Shanahan, kter˘ promûnil první samostatn˘ nájezd a jelikoÏ toront‰tí Antropov i
Sundin nepromûnili, staãilo aby Marcel Hossa skóroval pfii druhém samostatném
nájezdu, coÏ se mu podafiilo a o vítûzi utkání bylo rozhodnuto. Vítûzná branka v‰ak
byla pfiipsána Shanahanovi (protoÏe ten promûnil rozhodující nájezd).  Pfiesto jsme
v rychlosti po utkání poÏádali Marcela Hossu o zodpovûzení pár otázek.

ABE: Nejprve, jak byste zhodnotil utkání?
MH: Mûli jsme dobr˘ start do druhé tfietiny. Vedli jsme 2:0. Toronto se v‰ak vrátilo

do hry a srovnalo na 2:2. KdyÏ o utkání nerozhodlo prodlouÏení, rozhodovaly
samostatné nájezdy a v nich jsme mûli víc ‰tûstí my, díky tomu, Ïe brankáfi
Valliquette dobfie zachytal.
ABE: O utkání rozhodly samostatné nájezdy uÏ v druhé sérii. Promûnil jste

rozhodující nájezd. S jak˘m úmyslem jsi ‰el proti Toskalovi?
MH: VÏdycky se rozjíÏídím pomalu. Zkou‰el jsem to jiÏ vloni a vychází to. I tentokrát

to vy‰lo. Musím si zkrátka vûfiit.
ABE: Hraje‰ v jednom útoku s Jaromírem Jágrem, jak se ti s ním hraje?
MH: Je to super, hrát s ním v jednom útoku. Musím hrát stále naplno. Je skvûl˘m

hokejistou a pro mne je to Ïivotní pfiíleÏitost.
Ale‰ Bfiezina

***

P'ed brankou Rangers.

âeská Gambrinus liga
V 12. kole bylo magnetem utkání první
Slavie s druh˘mi Teplicemi. Dramatické
utkání rozhodl je‰tû v první pÛli jeden z
nejmen‰ích hráãÛ Slavie Ladislav Vole‰ák
hlavou. Sparta rozdrtila Most na jeho hfii‰ti
5:0, kdyÏ dvû branky vstfielil Kuliã, po jedné
Do‰ek, Rezek a Koláfi. Mladá Boleslav
prohrála doma se Zlínem 0:1, Jablonec v
severoãeském derby nestaãil na Liberec
1:2 a stejn˘m v˘sledkem skonãilo i utkání
Kladno-PlzeÀ. Ve zb˘vajících utkáních
zvítûzili domácí a hosté nedali ani branku.
Budûjovice díky dobrému nástupu porazili
Ostravu 3:0, Brno Bohemians 2:0 a Viktoria
ÎiÏkov brankami Ki‰nera a Novotného
vyhrála doma rovnûÏ 2:0.
I v 13. kole se soustfiedila pozornost na dvû
vedoucí muÏstva, navíc se jednalo o dvû
praÏská televizní derby. V nedûli veãer na
témûfi neregulérním terénu hrála Slavia na
ÎiÏkovû 1:1. V bahni‰ti, v nûmÏ se dalo
dûlat ledacos, jen ne hrát dobr˘ fotbal,
pfii‰la v nastavení o dva body a na marodku
jí pfiibyli se zranûn˘m stehenním svalem
Franti‰ek DfiíÏìal a David Kalivoda s
nataÏen˘mi vazy v kolenu. I kdyÏ se ÎiÏkov
na bahnû pohyboval lépe a mohl i vést,
první se radovala Slavia po parádní trefû
Pudila do horního rohu branky. ÎiÏkov
vyrovnal aÏ v nastavení. Stfiídající Kalod po
centru Kuãery nejprve pfiehlaviãkoval
nedÛrazného Vorla, sám si dobûhl míã
odraÏen˘ od bfievna a propasíroval ho do
sítû. Sparta v pondûlní dohrávce bez potíÏí
splnila svoji povinnost a jasn˘m vítûzstvím
3:1 nad Bohemians se vrátila na druhé
místo v tabulce. „TûÏko jsme se zpoãátku
dostávali do obrany Bohemky, ale po zmûnû
stran jsme zv˘‰ili tempo a dali dva góly.
Jsem rád, Ïe pokraãujeme v nastoleném
trendu,“ fiíkal spokojen˘ trenér Sparty Michal
Bílek. Ostatní zápasy: Ostrava-Brno 2:1,
Liberec-Most 2:1, Zlín-Kladno 4:0, PlzeÀ-
Boleslav 2:0, Teplice-âeské Budûjovice
4:2 a Olomouc-Jablonec 1:1.

***
Gambrinus liga

1. Slavia 13 9 3 1 24:8 30
2. Sparta 13 8 2 3 24:10 26
3. Teplice 13 8 2 3 21:11 26
4. Ostrava 13 6 5 2 22:14 23
5. PlzeÀ 13 6 3 4 14:12 21
6. Brno 13 5 4 4 18:18 19
7. Zlín 13 5 4 4 13:15 19
8. Olomouc 13 4 5 4 8:11 17
9. Boleslav 13 4 4 5 15:15 16
10. Liberec 13 4 4 5 12:13 16
11. Budûjovice 13 4 3 6 17:19 15
12. ÎiÏkov 13 3 4 6 18:25 13
13. Kladno 13 3 3 7 18:26 12
14. Jablonec 13 2 5 6 9:14 11
15. Bohemians 13 2 4 7 7:17 10
16. Most 13 1 5 7 17:29 8

Slovenská liga CorgoÀ
15. kolo: Senec-Trenãín 3:0, Banská
Bystrica-Trnava 0:0, RuÏomberok-Îilina
1:2, Ko‰ice-Zl. Moravce 3:0, Nitra-
Dubnica 1:1, Slovan-Artmedia 1:2.
16. kolo: Trnava-Senec 1:0. Dubnica-
Banská Bystrica 1:0, Îilina-Ko‰ice 4:0,
Zl. Moravce-Nitra 0:0, Artmedia-
RuÏomberok 3:0, Trenãí-Slovan 1:2.

Tabuºka CorgoÀ ligy
1. Îilina 16 12 2 2 40:18 38
2. Artmedia 16 12 1 3 42:18 37
3. Nitra 16 9 3 4 21:10 30
4. Ko‰ice 16 8 4 4 23:17 28
5. Trnava 16 7 5 4 27:19 26
6. RuÏomberok 16 7 4 5 24:24 25
7. Dubnica 16 4 7 5 18:23 19
8. Slovan 16 5 3 8 21:24 18
9. Bystrica 16 3 5 8 17:22 14
10. Moravce 16 3 4 9 13:34 13
11. Trenãín 16 2 3 11 18:42 9
12. Senec 16 1 5 10 13:26 8

âeská hokejová O2 extraliga
18. kolo: K. Vary-Liberec 3:4, Tfiinec-
Slavia 4:0, Litvínov-Zlín 4:2, Znojmo-
PlzeÀ 4:2, Kladno-Vítkovice 5:1,
Budûjovice-Ústí 4:1, Pardubice-Sparta
3:2.
19. kolo: Zlín-Tfiinec 3:1, Pardubice-
Litvínov 3:0, Vítkovice-Sparta 1:2 sn,
Slavia-Kladno 7:0, Ústí-Kladno 5:4 sn,
PlzeÀ-K. Vary 6:3, Liberec-Budûjovice
odloÏeno.
20. kolo: Pardubice-Slavia 1:3, Litvínov-
PlzeÀ 3:2, Budûjovice-Vítkovice 2:0,
Znojmo-Ústí 4:0, K. Vary-Zlín 3:2, Sparta-
Kladno 3:4 sn, Liberec-Tfiinec 5:2.
21. kolo (pfiedehrávka): PlzeÀ-Tfiinec 3:4
sn.

***
Tabulka

1. Slavia 20 81:45 44
2. Liberec 19 65:41 42
3. Budûjovice 19 64:42 40
4. Tfiinec 21 61:49 36
5. K. Vary 20 66:54 36
6. Sparta 20 52:51 33
7. PlzeÀ 21 70:68 32
8. Vítkovice 21 56:61 30
9. Litvínov 20 60:63 27
10. Znojmo 20 43:58 23
11. Zlín 21 53:76 23
12. Pardubice 20 55:66 21
13. Kladno 20 50:72 18
14. Ústí 20 40:70 18

Slovenská extraliga
22. kolo: Ko‰ice-Trenãín 1:2 pp., Martin-
KeÏmarok 5:2, Zvolen-Slovan 1:4, L. Mikulá‰-
Nitra 4:5, Poprad-Skalica 5:2.
Pfiedehrávka 41. kolo: Slovan-Nitra 3:1.

Tabuºka slovenskej extraligy
1. Slovan 23 88:51 53
2. Trenãín 22 72:45 47
3. Poprad 22 66:56 40
3. Ko‰ice 22 73:46 38
4. Martin 23 70:55 38
6. Skalica 23 66:56 33
7. Zvolen 22 65:68 31
8. KeÏmarok 22 64:67 31
9. Îilina 22 58:64 26
10. Nitra 23 53:78 23
11. L. Mikulá‰ 22 50:90 14
12. Slovensko 14

Hokejisté získali na Karjale
domácí skalp

Finsko-âesko 2:3
HELSINKY/PRAHA - Vítûznû vstoupili ãe‰tí
hokejisté do turnaje Karjala, kdyÏ na
helsinském ledû získali skalp FinÛ. Podafiilo
se jim vyuÏít dvû pfiesilovky a rozhodující gól
dal 111 vtefiin pfied koncem Marek z trestného
stfiílení.
Branky: 4. Aalto, 51. Pesonen - 3. Skuhrav˘,
41. Rolinek, 59. Marek z trest. stfiílení, 6643
divákÛ, tfietiny 1:1, 0:0, 1:2.

***
Reprezentanti dopláceli

na hrubky a fauly
âesko-·védsko 2:4

Marnû se ãe‰tí hokejisté snaÏili zlomit prokletí.
UÏ dvanáctou poráÏku od ·védÛ z posledních
tfiinácti vzájemn˘ch zápasÛ museli pfiijmout v
sobotu na turnaji Karjala, kdyÏ v Helsinkách
celou dobu jen dotahovali skóre nahrávající

Slovenskí hokejisti prehrali
so ·vajãiarskom i Nemeckom

HANNOVER, BRATISLAVA-sme-Po piatkovom
povinnom víÈazstve nad Japonskom 5:2 slovenskí
hokejisti na turnaji v Hannoveri sklamali.
V sobotu nena‰li recept na elastickú defenzívu
·vajãiarska a prehrali 1:2. Hoci sa zastrájali na
reparát v nedeºÀaj‰om stretnutí o tretie miesto s
domácim Nemeckom, odhodlanie staãilo iba na
vedúci gól Skladaného. Vybuchli predov‰etk˘m
skúsení útoãníci, o góly sa delili iba odchovanci
trenãianskej Dukly. Z renomovan˘ch legionárov
dal gól len kapitán ·trbák - iba v‰ak zmierÀoval
prehru s Nemcami. Drahé útoãné esá ako Barteãko,
âiernik, Kolník, Uram vy‰li naprázdno.
O 3. miesto: Nemecko - Slovensko 5:3 (1:1, 2:1,
2:1); Finále: USA - ·vajãiarsko 2:3.

v˘bornû bránícímu soupefii. „·védové na nás
vyvíjeli úãinn˘ tlak, pfiesto jsme se stateãnû
prali s jejich organizovanou defenzívou.
Soupefi ale sehrál lépe pfiesilovky a my udûlali
i víc chyb,“ litoval ãesk˘ trenér Alois
HadamcziK. Branky: 23. âermák, 46. Rolinek
- 9. a 43. Martensson, 34. Holmqvist, 57.
Berglund. 7105 divákÛ, tfietiny 0:1, 1:1, 1:2.

***

Hokejisté proti RusÛm
vyhofieli v koncovce

âESKO-RUSKO 1:4
âe‰tí hokejisté zasypali na Karjale ruského
gólmana Jeremenka 43 stfielami, v síti ale
skonãila jediná a duel v Helsinkách tak pfiinesl
na‰í poráÏku 1:4.âesku nakonec pfiipadla v
turnaji 3. pfiíãka, pfii rovnosti bodÛ s Finy
rozhodl vzájemn˘ duel. První skonãilo Rusko,
druhé ·védsko. Branky: 37. Irgl - 1. Fjodorov,
21. Pro‰kin, 50. ·i‰kanov, 54. Saprykin, hlavní
rozhodãí Partanen (Fin.), vylouãení 6:8, vyuÏití
0:2, 6159 divákÛ, tfietiny 0:1, 1:1, 0:2.

***


