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Povodnû v âR

Prohlá‰ení premiéra Vladimíra ·pidly

VáÏení spoluobãané,
vyuÏívám moÏnosti oslovit vás jako premiér této
zemû v situaci, která je pro nás v‰echny mimoﬁádnû
nároãná. Chci vás ujistit, Ïe já osobnû stejnû jako
v‰ichni mí vládní kolegové vnímáme stav zpÛsoben˘
pﬁírodní katastrofou jako váÏn˘, ale zvládnuteln˘. A
to pﬁedev‰ím tehdy, udûláme-li v‰ichni a kaÏd˘ z nás
to, co je potﬁeba a co mÛÏeme.
Jak jistû víte, uÏ v pondûlí jsem vyuÏil svého práva a
vyhlásil do 22. srpna nouzov˘ stav pro území hlavního
mûsta Prahy, Stﬁedoãeského, Jihoãeského,
PlzeÀského a Karlovarského kraje, kter˘ jsem v
úter˘ ráno roz‰íﬁil je‰tû o území kraje Ústeckého.
Udûlal jsem to proto, Ïe jsou v dÛsledku rozsáhl˘ch
povodní ohroÏeny na‰e Ïivoty, zdraví a majetek. V
souvislosti s provádûním krizov˘ch opatﬁení v
uveden˘ch územích jsem na nezbytnû nutnou dobu
a v nezbytnû nutném rozsahu omezil:
- právo na nedotknutelnost osoby a obydlí pﬁi evakuaci
lidí z místa, na kterém by mohli b˘t bezprostﬁednû
ohroÏeni na Ïivotû a zdraví
- vlastnické a uÏívací právo fyzick˘ch a právnick˘ch
osob k majetku v souvislosti s povinností poskytování
vûcn˘ch prostﬁedkÛ potﬁebn˘ch k ﬁe‰ení krizové
situace
- svobodu pohybu a pobytu lidí v prostoru, z nûhoÏ
byla provedena evakuace
- právo provozovat podnikatelskou ãinnost, která by
ohroÏovala provádûná krizová opatﬁení nebo
naru‰ovala ãi znemoÏÀovala jejich provádûní
- právo na stávku, pokud by vedla k naru‰ení pﬁípadnû
znemoÏnûní záchrann˘ch a likvidaãních prací a naﬁídil
jsem provést pﬁíslu‰ná krizová opatﬁení.
Vláda, která se v úter˘ dopoledne se‰la na svém
mimoﬁádném zasedání, moje rozhodnutí schválila a
pﬁijala dal‰í, která nám ihned nebo následnû
pomohou.
Schválila napﬁíklad povolání vojákÛ Armády âR,
kteﬁí budou pomáhat policistÛm plnit úkoly poﬁádkové
sluÏby a naﬁídila povolat 2000 vojákÛ v ãinné sluÏbû
k záchrann˘m pracím pﬁi povodních v kritick˘ch
oblastech.
Schválila vyuÏití 1,150 miliardy korun k ﬁe‰ení
financování nákladÛ na záchranné práce a odstranûní
následkÛ povodÀov˘ch ‰kod a souhlasila také se
zﬁízením vládního povodÀového konta, na které
mohou obãané, organizace a instituce posílat peníze
na pomoc postiÏen˘m oblastem.
Je pro mû dÛleÏité, abyste vûdûli, Ïe osudy lidí
postiÏen˘ch katastrofou nám nejsou lhostejné a Ïe
Ïivot a zdraví kaÏdého je dÛleÏit˘ a chceme pro jejich
záchranu udûlat maximum.
V této souvislosti dûkuji uÏ dnes v‰em záchranáﬁÛm
z ﬁad policie, armády, hasiãÛ a dobrovolníkÛ,
starostÛm obcí, ãlenÛm krizov˘ch ‰tábu za jejich
odvedenou práci a úsilí pﬁi likvidaci následkÛ povodní.
Stejnû tak dûkuji ukáznûn˘m obyvatelÛm ohroÏen˘ch
oblastí a v‰em ostatním, kteﬁí jim pomáhají.
Vladimír ·pidla
(Zaslalo Velvyslanectví âR)
***

Krajanské organizace zahájily sbírku na pomoc povodnûmi zpusto‰ené
âR. Bylo otevfieno konto u Kampeliãky -Czechoslovak (Toronto) Credite
Union Ltd. PonûvadÏ jsme nemûli nejlep‰í zku‰enosti s rozdûlením darÛ
pfii posledních povodních na Moravû, urãí zástupci na‰ich organizací,
které se na akci úãastní, na které specifické projekty budou peníze
zaslány. Zdá se, Ïe mezinárodní pomoc se soustfiedí pfiedev‰ím na místo
jako Praha nebo Krumlov, ale Ïe na ménû známé oblasti mnoho nezbude.
Snad bychom se mûli soustfiedit právû na nû. Ale neÏ zaãneme dûlit,
musíme mít nûco na dûlení. Dary se zaãínají scházet. KdyÏ jsem se v pátek
odpoledne zastavil v Kampeliãce, fiekly mi její znamenité pracovnice, Ïe
tam právû nûkdo pro nás nechal ‰ek na tisíc dolarÛ. Moc dûkujeme!
DárcÛm budou zaslány potvrzenky pro daÀové úãely. ·eky laskavû
vystavujte na:
Flood Relief Fund
a za‰lete je na adresu
Czech and Slovak Association of Canada
740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2
Srdeãn˘ dík

Josef âermák

Mimoﬁádné ‰estnáctistránkové vydání!
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Minutová kronika
12.8.2002
05:00 Vltava v Praze vlivem de‰tû stoupá, pﬁehrady
nezvy‰ují vypou‰tûní .

âeské Budûjovice

6:33 VOD≈ ANY A PRACHATICE VYHLÁSILY
STAV OHROÎENÍ. Stav ohroÏení vyhlásili dnes
ãasnû ráno starostové VodÀan na Strakonicku a
Prachatic. Do obou mûst pronikla voda z rozlit˘ch
vodních tokÛ.
8:30 VE ·TùCHOVICÍCH SE ROZVODNILA
KOCÁBA. Ve ·tûchovicích v okrese Praha - západ
se v noci na dne‰ek rozvodnila Kocába. Zatopila
okolí zhruba 15 domkÛ a odﬁízla jejich obyvatele od
zbytku obce. Lidem, kteﬁí vût‰inou odmítli domky
opustit, pomáhali hasiãi vyná‰et vûci do horních
pater.
MùSTA âESK¯ KRUMLOV A PRACHATICE JSOU
TÉMù¤ NEPRÒJEZDNÁ. âesk˘ Krumlov je po
VodÀanech na Strakonicku a Prachaticích tﬁetím
jihoãesk˘m mûstem, v nûmÏ od dne‰ního rána platí
stav ohroÏení. Vydatné sráÏky a rozvodnûné ﬁeky a
potoky ráno pro dopravu prakticky uzavﬁely jihoãeská
okresní mûsta Prachatice a âesk˘ Krumlov. Jejich
starostové vyz˘vají ﬁidiãe, aby do obou mûst
nevjíÏdûli, pokud to není bezpodmíneãnû nutné.
9:45 ZAâÍNÁ SE ZVEDAT I OH¤E. Zv˘‰ení hladin
na v‰ech tocích oãekávají bûhem dne‰ka vzhledem
k vydatn˘m sráÏkám vodohospodáﬁi Povodí
Ohﬁe.Prvního stupnû povodÀové aktivity, stavu
bdûlosti, jiÏ dosáhla Chomutovka v Chomutovû.
Vzhledem k celonoãním vydatn˘m sráÏkám, které
zatím neustaly, lze dnes pﬁedpokládat vyhlá‰ení
prvního stupnû na tocích v celém území povodí.
10:54 âÁST PLZNù ZATÁPÍ VODA. Vodní Ïivel ﬁádí
také v ulicích Plznû. Nejhor‰í situace je ve ãtvrtích
Koterov a Litice, kde se valí voda po ulicích a také v
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Doubravecké ulici na Doubravce. V nemocnici v
Kotíkovské ulici vytopila voda sklep s rentgenem.
11:45 NA CELÉM KLATOVSKU BYL VYHLÁ·EN
STAV OHROÎENÍ V celém klatovském okrese byl
kvÛli trvajícím siln˘m pﬁívalov˘m de‰ÈÛm vyhlá‰en
stav ohroÏení. Tﬁetí stupeÀ povodÀového nebezpeãí
uÏ je na ﬁece Úhlavû a na Otavû a témûﬁ na v‰ech
jejich pﬁítocích. Okresní povodÀová komise
doporuãila v‰em ﬁidiãÛm, aby dnes nejezdili do
Ïádného místa okresu.
12:40 DÉ·Ë V PLZNI UZAVÍRÁ HLAVNÍ TAHY
Prudk˘ dé‰È zkomplikoval dopravu v Plzni a okolí.
Uzavﬁeno je nûkolik komunikací, na nichÏ stojí voda.
Nedá se projet Karlovarskou tﬁídou pod kruhov˘m
objezdem, uzavﬁen je Tyr‰Ûv most a prÛjezd na
Radobyãice. Zcela neprÛjezdná je ¤epná ulice ve
ãtvrti Litice. PlzeÀsk˘ magistrát doporuãuje vyhnout
se okrajov˘m ãástem mûsta. V‰echny hladiny ﬁek v
PlzeÀském kraji navíc od rána prudce stoupají.
ProtoÏe se oãekávají sráÏky i odpoledne a veãer a
situace se má je‰tû zhor‰it.
13:45 VOD≈ ANY JSOU POD VODOU, T¤ETINA
LIDÍ OPUSTILA MùSTO Kolem 13:00 hodiny pro‰la
pﬁes VodÀany první povodÀová vlna a mûsto nyní
ãeká na dal‰í, kvÛli které jiÏ zahájilo evakuaci dal‰ích
ulic. Záplavy jsou hor‰í, neÏ se ãekalo. Zdej‰í
povodÀová komise proto vyhlásila stav ohroÏení.
Hasiãi ve spolupráci s armádou jiÏ evakuovali asi
tﬁetinu mûsta, to je kolem 500 lidí. Mûsto i obchvat
jsou uzavﬁeny a nikdo se sem z Ïádné strany
nedostane.
13:50 - BUDùJOVICE EVAKUUJÍ PRAV¯ B¤EH
VLTAVY. PovodÀová komise âesk˘ch Budûjovic
naﬁídila preventivní evakuaci pravého bﬁehu Vltavy.
T˘ká se to obyvatel v ulicích Jiráskovo nábﬁeÏí,
Budivojova, Nerudova, Neplachova, âéãova a v‰ech
obyvatel ulice V Oblouku na pravém bﬁehu Vltavy.
Autobusy budou pﬁistaveny v zatáãce PlzeÀské ulice,
náhradní ubytování je zaji‰tûno v koleji K2 Jihoãeské
univerzity.
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Praha se pﬁipravuje na velkou vodu

14:22 - PRAHA JE UZAV¤ENA OD NÁRODNÍHO
DIVADLA PO RUDOLFINUM. “Po 17:00 pﬁijde do
hlavního mûsta dvacetiletá voda, pﬁipravujeme se
na vodu padesátiletou,” ﬁekl primátor Igor Nûmec.
Záchranáﬁi na Malé Stranû odtahují vozidla. V tuto
chvíli protéká Prahou 1600 metrÛ krychlov˘ch za
sekundu. Kolem 20:00 bude vypou‰tûna Vranovská
pﬁehrada a ﬁekou pak bude v Praze protékat 2000
kubíkÛ. Nejvy‰‰í hladinu oãekávají hydrologové o
pÛlnoci.
15:24 - PRAÎSKÁ ZOO ODVÁÎÍ ZVÍ¤ATA. S
evakuací nejvíce ohroÏen˘ch zvíﬁat zaãala Zoologická
zahrada v Praze. Velké Ïelvy, ptactvo, kamerunské
kozy a domácí ovce jsou jiÏ mimo nebezpeãí.
Následovat je neprodlenû mají plameÀáci, dravci a
dal‰í zvûﬁ
17:20 - NÁMùSTÍ V SU·ICI JE POD VODOU. Celé
námûstí v Su‰ici na Klatovsku se octlo pod vodou. Je
tam místy aÏ tﬁiãtvrtû metru vody. ¤eka Otava se
totiÏ vylila z bﬁehÛ, kdyÏ pﬁekroãila hranici tﬁí metrÛ.
Pﬁitom stav ohroÏení platí uÏ pﬁi 170 centimetrech.
20:50 - EVAKUACI ZAHÁJIL I PÍSEK. Tﬁi aÏ ãtyﬁi
tisíce lidí pﬁeváÏnû ze sídli‰tû Portyã evakuuje mûsto
Písek. “Meteorologové pﬁedpokládají, Ïe zde v
ranních hodinách proteãe stoletá voda a moÏná i
vy‰‰í,” ﬁekl starosta mûsta Lubo‰ PrÛ‰a. Podle nûj
bude záleÏet na tom, jak pojme Otava povodÀovou
vlnu na ﬁece Blanici.

21:40 - LIDEM NA KAMPù NEJDE ELEKT¤INA.
Obyvatelé praÏské Kampy se krátce po dvacáté
hodinû ocitli ve tmû, jelikoÏ jim byl odpojen proud.
Uvedla to v poﬁadu “21” âeská televize s tím, Ïe bez
proudu jsou i dal‰í ãásti mûsta. Jejich názvy v‰ak
neuvedla. Tuto informaci v‰ak nepotvrdil mluvãí
PraÏské energetiky Petr Holubec. Podle âeské
televize zatím nelze z bezpeãnostních dÛvodÛ
ohadnout, kdy bude dodávka proudu na praÏskou
Kampu obnovena.
22:59 - ROZVODNÍ SE PRAÎSK¯ BOTIâ. KvÛli
upou‰tûní vody z pﬁeplnûné Hostivaﬁské pﬁehrady
se rozvodní potok Botiã v Praze 2. “Hladina dolního
toku prudce stoupne. Zﬁejmû je‰tû pﬁed 23:00 bude
zaplavena ãást Ostrãilova námûstí a ulice Na
Folimance,” ﬁekl dnes veãer vedoucí odboru
krizového ﬁízení druhé mûstské ãásti Tomá‰ Hornof.
24:00 PREMIÉR VYHLÁSIL NOUZOV¯ STAV Vzhledem k rozsáhl˘m záplavám, které se jiÏ
vyrovnaly niãivostí povodním na Moravû v roce
1997, vyhlásil dnes premiér Vladimír ·pidla v nûkolika
regionech zemû nouzov˘ stav. Platí pro území Prahy,
Stﬁedoãeského, Jihoãeského, PlzeÀského a
Karlovarského kraje.

13.8.2002
0:08 PRAHA: Staré Mûsto, historická ãást hlavního
mûsta, pﬁi‰la vinou neznámého pachatele o 22
kovov˘ch vzpûr z protipovodÀov˘ch zábran. Bez
této souãásti, která je hlavním stabilizaãním a
zpevÀujícím prvkem bariér, je ochrana centra mûsta
ohroÏena. Vypl˘vá to z prohlá‰ení mûstské policie a
Mûstské ãásti Praha 1.
2:53 - âESK¯ KRUMLOV: Mûsto âesk˘ Krumlov je
zcela odﬁíznuto od svûta a ponoﬁené do tmy.
Vzhledem k tomu, Ïe velké mnoÏství trafostanic leÏí
v zatopeném mûstû pod vodou, byla pﬁeru‰ena
dodávka elektﬁiny. Nûkteré ãásti mûsta byly
evakuovány a stále probíhá prÛzkum
nejohroÏenûj‰ích oblastí. PrÛtok Vltavy ãiní v tuto
chvíli 215 m3/s, coÏ je podle starosty Antonína
Prince pravdûpodobnû historické maximum. Na
nejvíce rizikové oblasti je zakázán pﬁístup.
05:45 NA JIHU PRAHY ZAâALA EVAKUACE Záchranáﬁi zaãali evakuovat obyvatele Lahovic,
Lahoviãek a v‰echny ulice na Zbraslavi od ulice
Îitavského smûrem k Vltavû. Oblast Prahy mezi
stoupající Vltavou a Berounkou patﬁí k
nejohroÏenûj‰ím. âasnû odpoledne by mûla Prahu
zasáhnout nejménû padesátiletá voda.
6:30 P¤ETÉKÁ N¯RSKÁ P¤EHRADA - V
PlzeÀském kraji nekontrolovanû pﬁetéká N˘rská
pﬁehrada. Hasiãi a policisté evakuovali bûhem noci
na území PlzeÀského kraje kvÛli záplavám na 4000
lidí.
07:00 V BUDùJOVICÍCH VODA PROTRHLA
BARIÉRY - V âesk˘ch Budûjovicích ráno protrhla
vltavská voda protipovodÀovou bariéru na pravém
bﬁehu a zaãala zaplavovat PraÏské pﬁedmûstí.
Magistrát proto vyzval obyvatele pﬁízemních bytÛ,
aby neprodlenû oblast opustili.
07:15 BUDùJOVICKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
KONâÍ - Mûstská hromadná doprava v âesk˘ch
Budûjovicích konãí provoz. DÛvodem je stále hor‰í
prÛjezdnost ulic, autobusy navíc slouÏí pﬁi evakuaci
obyvatel.
08:05 NA STRAKONICKU SE PROTRHL RYBNÍK
- Voda z Metelského rybníka, kde se protrhla hráz,
dnes krátce po 04:00 zaplavila podstatnou ãást obcí

Rozvodnûná Berounka
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Pﬁedmíﬁ a Metly na Strakonicku. V Metlích poboﬁila
nûkteré domy.
11:15 - PRAHA: Policie uzavﬁela MánesÛv most.
11:32 - PRAHA: Staromûstké námûstí se pﬁipravuje
na pﬁíval stoleté vody. Dobrovolníci zde chystají
pytle s pískem, aby zabezpeãili budovy. Pytli uÏ jsou
chránûny i dveﬁe Paláce Kinsk˘ch, kde sídlí centrála
Národní galerie. Oz˘vá se siréna a od nábﬁeÏí jsou
sly‰et i v˘zvy k evakuaci. Hasiãské vozy projíÏdûjí
PaﬁíÏskou ulicí a Kaprovou ulicí.
11:53 - PRAHA: Vltava se zaãíná na Smíchovû
vylévat

Jiráskovû, Mánesovû, LibeÀském a mostû Závodu
míru jezdí jen mûstská hromadná doprava. PraÏ‰tí
policisté veãer uzavﬁeli pro ve‰kerá vozidla i most
BarikádníkÛ, kter˘ spojuje Hole‰ovice s kﬁiÏovatkou
Pelc-Tyrolka. Voda totiÏ zaplavila ústí mostu na
hole‰ovické stranû. Pokyn uzavﬁít most i pro pû‰í
policisté zatím nedostali. Z preventivních a
bezpeãnostních dÛvodÛ bude dnes ve 22:00 ukonãen
provoz metra v centru Prahy. V provozu zÛstanou
vlakové soupravy na trase C od Florence do stanice
Háje, na trase A ze Skalky na námûstí Míru a na trase
B z âerného mostu po Florenc a ze Smíchovského
nádraÏí po Zliãín. Od pondûlní noci je uzavﬁena ãást
metra trasy C od Florence na nádraÏí Hole‰ovice,
odpoledne byly uzavﬁeny stanice trasy A
Malostranská a Staromûstská, na trase B KﬁiÏíkova
a Invalidovna. Metro jimi jen projíÏdí.
22:03 - ZNOJMO: Oãekává se krize na Dyji a ve
Znojmû.
22:04 - TEREZÍN: Chystá se evakuace Terezína a
Bohu‰ovic.
22:49 - PRAHA: Slon a samice hrocha v praÏské
ZOO museli b˘t usmrceni.
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10:53 - MùLNÍK: Zámek v Libochovû na Mûlnicku
je zatopen.
11:04 - PRAHA: Magistrát uvaÏuje o potopení lodû
Kristian Marko, která slouÏí jako restaurant. V
souãasné dobû je upoutaná 3 tanky. Pokud by se
hladina zvedala, pravdûpodobnû se pﬁistoupí k jejímu
odstﬁelení.
11:12 - PRAHA: Kritická situace je v praÏské ãtvrti
Smíchov. Hladina vody zde stále stoupá a policie
houfnû vyhání lidi ze zatopené oblasti. Voda se
dostala aÏ k ulici Svornosti. Podle redaktorky LN
AlÏbûty Trousilové zde panuje zmatek. Do evakuace
se pletou i lidé, kteﬁí se pﬁi‰li podívat na povodeÀ.
Stále ale funguje doprava jak pﬁes Ïelezniãní most,
tak pﬁes most Palackého.
11:20 - PRAHA: Stanice metra Florenc je kompletnû
zatopená, vãetnû vestibulu. Autobusy byly z hlavního
nádraÏí odklizeny.

14.8.2002

Praha - Radotín

18:02 - PRAHA: AÏ ke známé Lennonovû zdi na
praÏském Velkopﬁevorském námûstí na Kampû
osahuje hladina Vltavy. Dramatická situace je také
na Smíchovû. Od nádraÏí smûrem do centra je
silnice uzavﬁena, v‰ude jsou policejní hlídky a
zátarasy.
18:10 - PRAHA: ZOO Praha - U slona Kádira je jiÏ
nákladní vÛz. Není jisté, Ïe se slon podaﬁí naloÏit. Je
aÏ po u‰i ve vodû.
18:44 - KRALUPY N. VLTAVOU: Loì s pískem je
na dnû. Policejní a vojen‰tí pyrotechnici v Kralupech
nad Vltavou úspû‰nû odpálili loì s pískem, která na
rozvodnûné ﬁece ohroÏovala most. “Podle prvních
informací z místa zﬁejmû nevznikly velké ‰kody a v
okolí v˘buchu nebyl nikdo zranûn,” ﬁekla policejní
mluvãí Pavlína ·lajsová.
19:02 - PRAHA: PrÛtok vody v Praze je dnes vût‰í,
neÏ byl v roce 1892.
19:22 - PRAHA: Blázen na nafukovací kanoi se
dnes v podveãer prohánûl po rozbouﬁené Vltavû.
Hasiãi se jej u Palackého mostu snaÏili zastavit, ale
muÏ plul dál smûrem od Smíchova do centra. Asi po
ãtvrt hodinû doplul pod MánesÛv most. Podle
nûkter˘ch informací se rozhodl proplout po
rozvodnûné ﬁece celou metropoli. MuÏe na lodi
zaregistrovala i policie, ale není jasné, zda se ho
policie pokusí zastavit.
19:54 - PRAHA: Velká Chuchle je zaplavena od
ﬁeky aÏ po Ïelezniãní pﬁejezd. Podle kronikáﬁe této
mûstské ãásti Tomá‰e Hromádky jsou zcela
zaplaveny v‰echny ulice mezi pÛvodním bﬁehem
Vltavy a Ïelezniãním tahem na Beroun, kter˘ je
uzavﬁen. Pod vodou je vedle ﬁady rodinn˘ch domÛ i
obecní úﬁad, mateﬁská ‰kola, zahradnictví a fotbalové
hﬁi‰tû âechoslovanu Velká Chuchle. Voda stále
stoupá.
20:09 - PLZE≈ : Radbuza klesá! Voda v rozvodnûné
ﬁece, která se v nûkter˘ch místech rozlila do centra
Plznû, opadla o nûkolik centimetrÛ. âlenové
krizového ‰tábu, kteﬁí s napûtím sledovali,jak se
Ïivel dot˘ká lávky pﬁed kulturním domem na Denisovû
nábﬁeÏí v Plzni, si trochu oddechli. PovaÏují to za
obrat k lep‰ímu.
20:11 - PRAHA: Slon Kádir, kterého v praÏské ZOO
nemohou evakuovat kvÛli agresivitû, stále Ïije.
“Zahrada hledá firmy, které se zab˘vají zakládáním
staveb a zamezování pronikání vody do budov, aby
jí pomohly najít ﬁe‰ení pro jeho záchranu. Je tﬁeba
odãerpávat vodu z v˘bûhu,” sdûlil Vít Kahle z
tiskového oddûlení zahrady.
20:42 - Kralupy nad Vltavou: V Kralupech nad
Vltavou pﬁekroãil stav Vltavy o 1 metr stoletou vodu.
21:29 - âeské Budûjovice: Z námûstí ustoupila
velká vût‰ina vody.
21:57 - PRAHA: Policie uzavﬁela pro osobní dopravu
a chodce ‰est praÏsk˘ch mostÛ. Po Palackého,

1:26 - PRAHA: Po hladinû Vltavy plují nejrúznûj‰í
pﬁedmûty. Dﬁevo, dûtské hraãky, kusy nábytku a
chvílemi i kusy rekreaãních chat.
4:10 - PRAHA: Hladina Vltavy v Praze stále stoupá,
voda zaãíná zaplavovat ãást Smíchova.
5:00 - PRAHA: Od pûti hodin jezdí opût metro. Na
trase C z PraÏského povstání na Háje, na B z
Nov˘ch Butovic na Zliãín a na trase A ze Skalky na
Námûstí Míru (nûkteré soupravy aÏ do stanice
Muzeum). MHD je prozatím stále zadarmo.
8:01 - PRAHA: Most Legií, Kampa - evakuují se
obãané, kteﬁí vãera neuposlechli v˘zvy k eveakuaci.
Voda neustále stoupá. Policisté hlídají
protipovodÀové bariéry.
8:30 - JIÎNÍ âECHY: Evakuace asi tﬁiceti oblastí
pod hrází RoÏmberk. Asi 3.000 lidí v povodí LuÏnice
bude evakuováno.
8:32 - PRAHA: Vltavou proteká více neÏ stoletá
voda a protipovodÀové bariéry postavené v
pﬁedchozích dnech ji moÏná neudrÏí. Vodû v
nûkter˘ch místech staãí pár centimetrÛ, aby se vylila
do historické ãásti mûsta.
8:48 - PRAHA: Stanice metra Vltavská a Florenc je
pod vodou. Do stanice Florenc se valí voda. Petrské
námûstí je z poloviny pod vodou.

Stanice metra Vltavská

8:49 - PRAHA: Tû‰novsk˘ tunel a Karlín jsou pod
vodou.
8:50 - PRAHA: Voda konãí u Karlínskeho divadla.
9:39 - PRAHA: Voda proudící Kampou stoupla za
30 minut zhruba o pÛl metru.
9:43 - PRAHA: Vodu pod scénou Národního divadla
musejí odãerpávat hasiãi.
10:02 - PRAHA: HlávkÛv most uzavﬁen, Policie
bohuzel zaãíná zvaÏovat o uzavﬁení Barrandovského
mostu.
10:12 - PRAHA: Poji‰Èovny by mûly zvládnout
nápor náhrad ‰kod. Na náhradách se bude podílet i
stát.
10:24 - ÚSTÍ NAD LABEM: Lidé v Ústí zaãínají
opu‰tût své domy. V˘zvy mûstsk˘ch stráÏníkÛ k
opu‰tûní bytÛ, jimÏ hrozí zaplavení, uposlechlo zatím
pouze asi 20 lidí. “Podle odhadÛ se má pﬁitom
evakuace ve mûstû t˘kat zhruba 6000 osob. Voda
tolik nestoupá, takÏe lidé neberou v˘zvy záchranáﬁÛ
pﬁíli‰ váÏnû,” ﬁekl mluvãí mûsta Milan Knotek.

Praha - Florenc

11:30 - PRAHA: Vltava stále stoupá a zaplavuje
dal‰í praÏské ãásti. Janáãkovo nábﬁeÏí, které se
nachází na levém bﬁehu ﬁeky mezi Jiráskov˘m
mostem a mostem Legií je pod vodou zhruba tﬁicet
centimetrÛ. Na místû jsou policisté a záchranáﬁi,
kteﬁí budují protipovodÀové zátarasy z pytlÛ s pískem.
Voda se vylila na nábﬁeÏí ze zdymadla, které v délce
zhruba sto metrÛ Janáãkovo nábﬁeÏí lemuje. Policie
uzavﬁela okolní ulice, odkud byly rovnûÏ odklizeny
automobily. Uzavﬁena je rovnûÏ ulice Zborovská.
11:59 - PRAHA: Starom. námûstíje aÏ na
Melantrichovu a Celetnou ulici zavﬁeno, za nûkolik
minut bude uzavﬁeno zcela.
11:59 - BRATISLAVA: PrÛtok vody v Bratislavû
nyní odpovídá 100-leté vodû. Pokud voda poroste,
bude odpovídat vodû tisícileté.
12:30 - PRAHA: Suterén Národního divadla zasáhla
voda. Voda ohroÏuje technologická zaﬁízení
Národního divadla. Na místû zasahují hasiãi a bojují
s Vltavou.
12:32 - DùâÍN: Zaãala evakuace prvních 100 lidí.
12:53 - PRAHA: Voda zaãala prosakovat i do
administrativní budovy sousedící s Národním
divadlem. Hasiãi se snaÏí vodu odãerpávat.
13:10 - PRAHA: Hladina ﬁeky Vltavy roste a ohroÏuje
nyní KarlÛv most a ulici Na Franti‰ku. Zachranáﬁi
oãekávají, Ïe bûhem nekolika hodin bude zcela
uzavﬁené Staromûstké namûstí. Mimo provoz jsou
tisíce telefonních linek, stﬁed mûsta je bez elektﬁiny
a plynu.
13:11 - PRAHA: Témûﬁ celá plocha ostrova ·tvanice
zmizela pod hladinou Vltavy, jejíÏ prÛtok není podle
hydrologÛ jiÏ dobﬁe mûﬁiteln˘.
13:15 - PRAHA: Zaplavy si vyÏádaly smrt dal‰ího
zvíﬁete ze zoologické zahrady v Praze-Troji. Obûtí je
gorilí samec.

Slona v praÏské ZOO se nepodaﬁilo zachránit
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13:16 - BRATISLAVA: Slovensk˘ Devín vyhlásil 3.
stupeÀ ohroÏení. Situaci je‰tû zhor‰uje pﬁíval z ﬁeky
Moravy. Slovensko v‰ak neoãekává pﬁíli‰ v˘razné
‰kody, zejména díky vodnímu dílu Gabãíkovo, jeÏ je
podle vyjádﬁení slovensk˘ch pﬁedstavitelÛ schopen
“unést” i tisíciletou vodu.
13:46 - Praha : Prezident republiky Václav Havel se
vrací z dovolené v Portugalsku a veãer se kvÛli
povodním sejde na PraÏském hradû s premiérem
Vladimírem ·pidlou. Pﬁesn˘ termín jejich schÛzky
zatím není znám, informovala mluvãí vlády Anna
Stárková.
14:04 - PRAHA CHUCHLE : Pozitivní zpráva.
Hladina v Chuchli klesla o jeden centimetr.
14:09 - PRAHA : Tiskov˘ odbor zoologické zahrady
v Praze Troja potvrdil, ze utekl lachtan. Obãané se
nemusejí zvíﬁete bát, není nebezpeãné.
14:33 - BRATISLAVA (Centrum.sk): V povodÀou
postihnutej bratislavskej mestskej ãasti Devín zaãala
sa dnes popoludní evakuácia rodín, ktor˘ch domy
zaplavila zvy‰ujúca sa hladina Dunaja.
Evakuovan˘ch bolo zatiaº niekoºko rodín, ktoré
umiestnili do miestneho kultúrneho domu.
Pochádzajú predov‰etk˘m z oblasti devínskeho
Slovanského nábreÏia, ktoré je najviac vodou
postihnuté. Podºa Marty Gabri‰ovej z devínskeho
miestneho úradu je v súãasnosti ohrozen˘ch
povodÀou 90 aÏ 100 ºudí. Pri zvy‰ovaní hladiny
Dunaja ich v‰ak bude ohrozen˘ch omnoho viac.
Súãasná hladina podºa jej informácií je na úrovni 868
cm, vo ‰tvrtok sa v‰ak oãakáva zdvihnutie hladiny aÏ
na 960 cm.
14:41 - STRAKONICE: Strakonice se pot˘kají s
ekologickou havárií. Kanalizace pﬁivádí do mûsta
olej, kter˘ vyplavila ze strojírenské firmy âZ
Strakonice. Olej se dostal i na Palackého námûstí na
druhém bﬁehu Otavy, ﬁekla místostarostka ZdeÀka
Tom‰ovicová. “Pokou‰íme se zjistit, co to je za olej.
Sebrali jsme vzorky, které nyní bude zkoumat
laboratoﬁ.” Usazen˘ olej vytváﬁí ve mûstû nepﬁíjemn˘
zápach a znehodnocuje potraviny.
16:08- PRAHA: Ulice KﬁiÏíkova a Sokolovská v
praÏském Karlínû jsou zatopené. Voda zde dosahuje
dvou metrÛ. Nejdou vidût uÏ ani telefonní budky ani
cedule u obchodÛ.
16:33 - PRAHA: V Sokolovské a KﬁiÏíkovû ulici
dosahuje hladina vody v˘‰ky 2 metrÛ.
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SDSS, SOP vûnují 1 milion korun na pomoc lidem.
Uvidíme, jestli se s finanãními dary pﬁipojí i dal‰í
politické strany.
20:15 - PRAHA - KARLÍN: Hladina Vltavy v ulicích
Karlína je stále ve v˘‰ce 4 metrÛ. Desítky lidí stále
nesmyslnû odmítá pomoc záchranáﬁÛ. Ti pak musejí
pro tyto neposlu‰né obãany riskovat své zdraví.
20:57 - âESKÁ REPUBLIKA: Pochvaly od
prezidenta se dostalo vládû premiéra ·pidly. Václav
Havel ocenil práci, kterou kabinet odvádí v nynûj‰ím
boji se záplavami. Havel po setkání se ·pidlou ﬁekl,
Ïe vláda v této zkou‰ce obstála. Souãasnû vyzval
obãany k solidaritû a spolupráci a varoval politické
strany, aby vzniklou situaci nevyuÏívaly k politickému
boji.
22:01 - MùLNÍK: 7 nákladních lodí se utrhlo mezi
Mûlníkem a Roudnicí .
22:10 - MùLNÍK: Sedm nákladních lodí se veãer
utrhlo mezi Mûlníkem a Roudnicí nad Labem. Pût z
nich bylo zachyceno na splavu v Kopystech, dvû
lodû s nákladem kamení splavem propluly. Jednu z
nich staãili pﬁíslu‰níci útvaru rychlého nasazení
odstﬁelit u Lovosic; druhou stále uná‰í proud dále po
Labi.
22:49 - PRAHA (od na‰eho zpravodaje):Sloni v
praÏské ZOO byli evakuováni jiÏ odpoledne a nyní
jsou ustájeni na chodníku, kde okusují stromy.
TuãÀáci jsou u kachen.
22:59 - ÚSTÍ N. LABEM: Mûsto je rozdûleno na 2
ãásti, MHD v oddûlen˘ch ãástech mûsta funguje. V
centru mûsta nejde elektrick˘ proud. Záchranné
plány ve mûstû byly pﬁipraveny na vodu stoletou.
Situace v‰ak svûdãí o vodû podstatnû vy‰‰í.

15.8.2002

7:05 - NERATOVICE: Labe zaplavilo témûﬁ cel˘
areál neratovické Spolany. Budova je aÏ na pár
v˘jimek témûﬁ celá pod vodou a hladina nedalekého
Labe je‰tû stále stoupala. Areálem v noci zaznûl
v˘buch. Vybouchl zbytek zplodin v takzvané polní
fléﬁe, hoﬁáku, kter˘ upou‰tí pﬁebyteãn˘ plyn. V˘buch
nezpÛsobil Ïádné ‰kody ani nikoho nezranil.
7:13 - BRNO/HEVLÍN: Nad Hevlínem na ﬁece Dyji
se v noci pﬁetrhla hráz, evakuováno bylo 1300
obyvatel. Voda z Dyje se po pﬁekonání hráze rozlila
na polích a je asi 200 metrÛ od obce. Dyje má
dosáhnout vrcholu dnes dopoledne.
7:26 - âESK¯ KRUMLOV - Obyvatelé âeského
Krumlova mají to nejhor‰í za sebou. Voda ve Vltavû
totiÏ klesla o dva metry. Následky povodní jsou v‰ak
katastrofální a stav ohroÏení zde stále platí. âást
historického jádra zÛstává zatopena a voda se drÏí
asi v 50 domech. Pokud bude hladina dále klesat,
první z evakuovan˘ch lidí, by se dnes mohli vrátit
domÛ.
8:00 - PRAHA: âeské dráhy roz‰íﬁí bezplatnou
kyvadlovou dopravu v Praze. Cestující navíc budou
moci ve stanicích vyuÏít zdarma i projíÏdûjící
pravidelné spoje. Vedle dopravy mezi hlavním
nádraÏím a Smíchovem, kde je zhruba pÛlhodinov˘
interval, zavedou âD obdobn˘ spoj mezi Bûchovicemi
a Masarykov˘m nádraÏím, kde je nutné oãekávat
interval mezi 30 a 40 minutami. Ze Zliãína bude jezdit
Praha-Karlín
kaÏdou hodinu vlak do Jinonic a hlavního nádraÏí. Z
16:38 - PLZE≈ : Situace v Plzni se uklidÀuje, hladiny Horních Poãernic pojedou zvlá‰tní spoje do Vysoãan
v‰ech ãtyﬁ ﬁek klesají a postupnû se zaãínají otevírat a Libnû, kde bude moÏn˘ pﬁestup na spoje do
mosty. Stále v‰ak nejezdí tramvaje a trolejbusy. Masarykova nádraÏí.
Karlovarská ulice pod viaduktem je totiÏ poﬁád je‰tû
zatopená, stejnû tak kﬁiÏovatka U Jána. V ãástech
mûsta, které jsou prÛjezdné, se tvoﬁí obrovské kolony
vozidel. Nûkolik set metrÛ dlouh˘ úsek leckde
projíÏdûjí ﬁidiãi i hodinu.
17:14 - NERATOVICE: Zvy‰ující se hladina vody
zaplavila areál chemického podniku Spolana.
Greenpeace se obávají úniku rtuti, vedení podniku to
v‰ak popírá a tvrdí, Ïe v‰echny nebezpeãné látky
jsou bezpeãnû uloÏeny v betonov˘ch sarkofázích.
Greanpeace tvrdí, Ïe oblast je zamoﬁená rtutí. V
tûchto chvílích míﬁí do Spolany inspekce Ïivotního KarlÛv most ve zpravodajství BBC
prostﬁedí.
8:20 - PRAHA - PraÏané se je‰tû nesmûjí vracet do
17:35 - SLOVENSKO: Slovensko ãekají v záﬁí centra mûsta. Voda sice opadává, ale ﬁada ulic v
volby a tak se politické strany zaãínají pﬁedhánût v postiÏen˘ch ãástech mûsta zÛstává zatopena.
reakcích na právû probíhající události. Jako první ObyvatelÛm hrozí, Ïe se pod nimi mÛÏe propadnout
vûnovala Strana maìarské koalice 200 000,- SK z ulice. Na Starém Mûstû se propadla Ha‰talská ulice,
volební kampanû obûtem záplav. Koalice SDL, to samé hrozí Soukenické ulici. Právû obyvatelé této

ãásti mûsta se pokou‰í do sv˘ch domovÛ vrátit.
Podmáãené domy musí nejprve prohlédnout statici,
jinak by lidé mohli ohrozit návratem své zdraví.
8:33 - ÚSTÍ NAD LABEM - Tﬁi remorkéry, které se
utrhly v pﬁístavu Krásné Bﬁezno na Ústecku, po‰kodily
v nedalek˘ch Ne‰tûmicích vysokotlak˘ plynovod.
Plynaﬁi jiÏ do potrubí zastavili pﬁívod plynu a omezují
dodávky plynu, coÏ by se mûlo dotknout mûsta
Litomûﬁice.
8:51 - PRAHA - ·kody zpÛsobené povodnûmi je‰tû
nebyly vyãísleny, poji‰Èovny ale pﬁipou‰tûjí, Ïe budou
stejné nebo vût‰í, neÏ v roce 1997. Tehdy vyplatily
postiÏen˘m obãanÛm 10 miliard korun, celkové ‰kody
tehdy ale byly pﬁes 60 miliard.

Restaurace poblíÏ Vltavy

10:00 - ÚSTÍ NAD LABEM/LOVOSICE Rozvodnûné Labe jiÏ zaplavilo asi tﬁi ãtvrtiny areálu
nejvût‰ího domácího v˘robce prÛmyslov˘ch hnojiv,
lovosické Lovochemie. Ve‰keré chemikálie vãetnû
ãpavku jiÏ v pﬁedchozích dnech spoleãnost zajistila.
10:15 - PRAHA - Burza cenn˘ch papírÛ Praha dnes
v 10:00 zahájíla na záloÏním systému obchodování.
Ve stﬁedu burza neobchodovala.
12:50 - PRAHA: V Karlínû v KﬁiÏíkovû ulici se zﬁítil
dÛm, stojí uÏ jen jedna stûna.
12:51 - ÚSTÍ NAD LABEM - Pﬁi odstﬁelu lodi na Labi
byl smrtelnû zranûn jeden pﬁihlíÏející. Stál v dûãínské
ãásti Boletice a pﬁihlíÏel odstﬁelu lodi, která
nekontrolovanû plula po Labi. Zasáhla ho do hlavy
stﬁepina ze silného kusu Ïeleza, které se pﬁi odstﬁelu
uvolnilo. Zemﬁel na místû.
13:42 - LITOMùICE - Voda jiÏ zasáhla Terezín,
zaplaveno bylo parkovi‰tû i ãást hﬁbitova.
14:19 - PRAHA: Vût‰ina zvíﬁat, která musela praÏská
zoo evakuovat jsou nyní v horní ãásti zahrady. Jen tﬁi
slonice, které se nikam neve‰ly, jsou uvázané u
vchodu ﬁetûzy. Zamûstnanci museli celkem
pﬁestûhovat 1000 zvíﬁat, sto dal‰ích muselo b˘t
pﬁevezeno do jiné zoo. “Samiãku lachtana se stále
nepodaﬁilo chytit. Poslední zprávy jsou takové, Ïe je
nûkde za Mûlníkem,” hlásí z praÏské zoo redaktorka
LN Markéta Kutilová.
14:24 - BRATISLAVA: V Bratislavû je situace váÏná.
Krizov˘ ‰táb uÏ poãítá se situací, kdy se Dunaj vyleje
ze svého koryta. Záchranáﬁi s vojáky stavûjí
protipovodÀové zábrany.
14:32 - NERATOVICE: Chlorov˘ mrak smûﬁuje z
Neratovic na V‰etaty a Kostelec nad Labem.
14:41 - PÍSEK - Rozvodnûná Otava pﬁipravila jednu
z nejznámûj‰ích píseck˘ch památek, kamenn˘ most
z konce 13. století, o sochu, zábradlí a dlaÏbu. Podle
pﬁedbûÏného odhadu by mohla ãinit ‰koda aÏ osm
milionÛ korun. Potû‰ující je, Ïe statici na mostû
nezjistili Ïádnou váÏnou závadu.
15:37 - PRAHA: Dva domy, které se dnes zﬁítily v
praÏské KﬁiÏíkovû ulici, byly urãeny k demolici.
Oznámil to ministr vnitra Gross. Zﬁejmû zde tedy
nebudou Ïádná zranûní ani úmrtí. Jestli v domû pﬁeci
jen nûkdo nezÛstal se ukáÏe, aÏ hasiãi prohledají
sutiny.
17:30 - TEPLICE - Vedení prvoligového muÏstva
FK Teplice a jeho hráãi uspoﬁádali finanãní sbírku a
spolu s penûzi, jeÏ utrÏí ze vstupného na utkání se
Slavií Praha, vûnují oddílÛm Ústeckého kraje nejvíce
postiÏen˘m povodnûmi. Ligové utkání se Slavií by
se mûlo hrát v sobotu 24. srpna na stadiónu na
Stínadlech. Diváci jsou proto zváni v hojném poãtu,
aby sbírka byla co nejvût‰í.
18:00 PRAHA - PraÏská Ïidovská obec odhaduje
zatím ‰kody na nejménû 120 miliónÛ korun.
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Po‰kozena je Staronová synagoga, která je jednou
z nejstar‰ích v Evropû, a voda poniãila i nápisy jmen
8O.000 obûtí holocaustu z âech a Moravy v
Pinkasovû synagoze. Îidovská obec v‰ak je‰tû vÛbec
neví, v jakém stavu jsou dal‰í objekty v Libni a na
Smíchovû, kam je stále zakázán vstup. Její pﬁedseda
Tomá‰ Jelínek uvedl, Ïe ze zahraniãí dostala praÏská
Ïidovská obec jiÏ mnoho nabídek pomoci. ProtoÏe
staromûstské Ïidovské památky jsou jedním z
hlavních dÛvodÛ velkého turistického zájmu o Prahu,
snaÏí se Ïidovská obec domluvit s magistrátem na
pﬁednostní spolupráci pﬁi nápravû ‰kod.
18:11 - ÚSTÍ NAD LABEM: Ústeck˘ primátor
prohlásil, Ïe bude provádûna razantnûj‰í evakuace
obyvatel.
18:53 - Po tﬁídenní odstávce obnoví PlzeÀsk˘
Prazdroj kompletní v˘robu v pátek. âást v˘roby uÏ
zahájil dnes odpoledne. NepﬁetrÏit˘ provoz plzeÀské
sladovny nebyl pﬁeru‰en ani v úter˘, kdy mûl pivovar
zaplavené sklepy a pﬁívody elektﬁiny vodou z
Radbuzy.
19:21 - PLZE≈ : PlzeÀská zoologická zahrada se
ujala nûkter˘ch zvíﬁat z vytopené praÏské zoologické
zahrady. Z Prahy pﬁivezla napﬁíklad dva varany,
devût hadÛ, pelikány, ãápy, holuby, tetﬁívky, baÏanty
i sovy.
20:58 - MùLNICKO: Podnapil˘ muÏ se témûﬁ utopil
v rozvodnûné Vltavû u Veltrus na Mûlnicku, kdyÏ se
rozhodl plavit zde konû. Nakonec ho vytáhli
záchranáﬁi z vrtulníku. KÛÀ se v‰ak zﬁejmû utopil,
ﬁekla mûlnická policejní mluvãí Nina Kopecká.
22:20 - MùLNICKO: Velká voda zniãila obec
Zálezlice na Mûlnicku. Podle informace okresního
krizového ‰tábu je celkem 90 ze 120 domÛ v obci
po‰kozeno. Starosta Josef ·ulc âeské televizi ﬁekl,
Ïe 30 domÛ jiÏ spadlo. âást obce je zcela pod vodou,
nad hladinou vyãnívají jen trosky zboﬁen˘ch domÛ.
Necelé ãtyﬁi stovky obyvatel pohromu pﬁeÏily bez
zranûní.

16.8.2002
00:00 - âESK¯ KRUMLOV - Zhruba polovinu domÛ
v historickém jádru âeského Krumlova, zapsaném
na seznamu kulturního dûdictví UNESCO, zasáhla
nejvût‰í povodeÀ v historii mûsta. Celá stará ãást je
pak po‰kozena ze tﬁí ãtvrtin. Ministr kultury Pavel
Dostál, kter˘ si ve ãtvrtek starobylé centrum prohlédl,
slíbil, Ïe mûsto mÛÏe poãítat s pomocí státu.
02:15 - PRAHA - Nûkteﬁí z PraÏanÛ evakuovan˘ch
kvÛli záplavám si budou moci v pﬁí‰tích hodinách
zkontrolovat své domovy a odnést z nich nezbytnû
nutné vûci. Tuto moÏnost jiÏ mají napﬁíklad obyvatelé
Prahy 1. O povolení, které je propustkou pﬁes policejní
zátarasy, musí zaÏádat majitel domu. Krátká
náv‰tûva bytu je ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech pﬁípustná
i v Praze 5. Po ãtvrteãním zﬁícení domu v KﬁiÏíkovû
ulici nepﬁicházejí v úvahu náv‰tûvy evakuovan˘ch
objektÛ v Praze 8.

Nezvykl˘ pohled na kostel sv. Mikulá‰e v Praze

04:34 - PRAHA - Vltava v Praze stále klesá rychlostí
pﬁibliÏnû sedm centimetrÛ za hodinu. Ve 03:00
dosahovala její hladina v˘‰ky 484 centimetrÛ. Oproti
kulminaci ﬁeky ve stﬁedu ve 14:00 se tedy sníÏila jiÏ
zhruba o tﬁi metry. V Malé Chuchli, k níÏ se údaje
vztahují, je normální hloubka ﬁeky 74 centimetry.
Vodohospodáﬁi dosud pﬁesnû nevûdí, kdy se
rozvodnûná ﬁeka vrátí k normálnímu stavu. I kdyÏ
hladina ﬁeky klesá, v zatopen˘ch místech nebude
voda ustupovat stejnû rychle. Voda se stále vrací z
ucpan˘ch kanálÛ, do nichÏ se také odãerpává voda

ze zatopen˘ch domÛ. Oãekává se, Ïe k prÛmûrnému
roãnímu prÛtoku 150 metrÛ krychlov˘ch za vteﬁinu
se bude Vltava vracet pﬁibliÏnû mûsíc.
05:05 - TEREZÍN - Mûsto Terezín na Litomûﬁicku
odﬁízla bûhem noci rozvodnûná Ohﬁe zcela od okolí.
Velká voda protrhla hráze kolem mûsta, které pﬁedtím
vybagrovali hasiãi. Takﬁka celé mûsto bylo zaplaveno.
V Terezínû neteãe z kohoutkÛ voda, nefungují ani
pevné telefony. Elektﬁinu ve mûstû vypnuli uÏ ve
ãtvrtek. Kritická situace panuje také v nedalek˘ch
obcích âeské Kopisty a Poãaply, které rozvodnûné
Labe zcela zatopilo. Nûkteré domy jsou tam aÏ ze
dvou tﬁetin pod vodou. Z Terezína bylo evakuováno
témûﬁ v‰ech 2000 obyvatel.
07:00 - PRAHA - Autobusové nádraÏí v Praze na
Florenci je od rána v provozu a odbavuje pﬁíjezdy i
odjezdy v‰ech spojÛ. Mimo provoz je pouze
odbavovací hala, a to kvÛli odpojení elektﬁiny.
Nefunguje ani pﬁedprodej jízdenek. Provoz nádraÏí
byl pﬁeru‰en, kdyÏ jej ãásteãnû zatopila voda z
rozvodnûné Vltavy.

Takto to vypadalo na Îofínû

07:15 - BRATISLAVA - Bratislava se probudila do
nového dne s dobrou zprávou: hladina Dunaje
kulminuje na necel˘ch deseti metrech, ani nedosáhla
úrovnû “stoleté vody” a slovenská metropole zﬁejmû
vyvázne bez vût‰í újmy. Momentálnû jsou pro
dopravu vylouãena dunajská nábﬁeÏí od Starého po
Nov˘ most, takÏe lze bûhem dne poãítat s dopravními
komplikacemi.
08:35 - ÚSTÍ NAD LABEM - Rozvodnûné Labe jiÏ
zaãíná klesat také v Ústeckém kraji. “Mám potvrzen˘
pokles ve ·tûtí a Roudnici nad Labem zhruba o 13
centimetrÛ,” ﬁekl hejtman Ústeckého kraji Jiﬁí ·ulc.
Pokles je podle ·ulce zpÛsoben tím, Ïe Labe se na
soutoku s Ohﬁí více rozvodnilo. Ohﬁe se totiÏ kvÛli
vzedmutému Labi nemá kam vlévat a zaãala s
rozlívat. Záplavová vlna by podle ·ulce nemûla b˘t
v Ústí nad Labem tak vysoká, jak se pÛvodnû
pﬁedpokládalo. “Bude se pohybovat mezi 12,20 a
12,30 metru, ale pÛvodní pﬁedpoklady, Ïe dosáhne
12,5 metru se asi nenaplní,” ﬁekl hejtman. Podle
pﬁedpokladÛ by mûla hlavní záplavová vlna dorazit
do Ústí odpoledne.
08:49 - NEW YORK - Témûﬁ stotﬁicetiletou vodou
zaplavené Ústí nad Labem se v dohledné dobû
doãká finanãní pomoci z New Yorku. Legendární
ãeskoslovenská krasobruslaﬁka Ája VrzáÀová, která
od roku 1950 Ïije v USA, zaãala mezi krajany
organizovat sbírku na pomoc mûstu. Na pomoc se
v‰ak nemusí tû‰it jen severoãeská metropole. B˘valá
ãeskoslovenská reprezentantka se snaÏí pomoci
také hlavnímu mûstu.
10:00 OLOMOUC - âást zvíﬁat, které postihla v
jejich domovské praÏské zoologické zahradû
povodeÀ, na‰la azyl také v zoo na Svatém Kopeãku
u Olomouce. Stﬁechu nad hlavou zde získal napﬁíklad
levhart mandÏusk˘, nûkolik opic, kaloni a exotiãtí
ptáci. O nûkterá zvíﬁata se uÏ postaraly zoologické
zahrady v Brnû, ve Dvoﬁe Králové nad Labem na
Trutnovsku a v Plzni. PraÏská zoo evakuovala pﬁes
100 zvíﬁat. Zahrada musela utratit pûtitunového
agresivního slona Kádira. Stejn˘ osud potkal hrocha,
lva a medvûda. Nezvûstn˘ a patrnû mrtv˘ je samec
gorily Pong. Pátrá se i po lachtanovi, jenÏ uplaval do
Vltavy.
10:32 - ÚSTÍ NAD LABEM - Vût‰ina obyvatel,
Ïijících v zátopovém území v Ústí nad Labem, byla
evakuována. Domovy opustilo odhadem 6000 lidí.
Zhruba dvû tﬁetiny ode‰ly samy. Ostatní k tomu
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musela pﬁimût mûstská policie, ﬁekl mluvãí ústeckého
magistrátu Milan Knotek. Ve 14 ubytovacích
stﬁediscích mûsta na‰lo doãasn˘ azyl kolem 1600
osob. Ostatní lidé odjeli na chaty nebo k pﬁíbuzn˘m.
10:40 - PRAHA - Rozlehl˘ park na praÏské Kampû
byl i dopoledne ãásteãnû zatopen. Park a jeho okolí
je nepﬁístupné, jsou uÏ ale vidût laviãky, stromy a
nûkteré sochy. Znaãné ãásti této lokality jsou v‰ak
stále pod vodou.
12:20 BRATISLAVU ZACHRÁNÍ GABâÍKOVO.
atímco ve slovenské metropoli hladina Dunaje
kulminuje, ﬁeka stoupá dále po svém toku, v
Medvedovu a Komárnu. Experti pﬁedpokládají, Ïe
veletok nezpÛsobí na Slovensku takové ‰kody jako
jinde, protoÏe gabãíkovsk˘ systém je dimenzovan˘
i na “tisíciletou vodu”, zatímco teì nejde ani o
“stoletou”.
14:25 DAL·Í DÒM SE Z¤ÍTIL. V Sokolovské ulici v
praÏském Karlínû se zﬁítil krátce pﬁed polednem
zaplaven˘ dÛm. Policisté a pﬁivolaní hasiãi prohledali
jeho trosky se psem, ale Ïádnou obûÈ neobjevili. V
hlavním mûstû se tak po katastrofálních záplavách
zﬁítil jiÏ druh˘ dÛm. První, ãtyﬁpatrov˘ dÛm, spadl v
karlínské KﬁiÏíkovû ulici ve ãtvrtek krátce po poledni.
14:57 V LIBI·I PADLO 15 DOMÒ. V Libi‰i na
Mûlnicku nevydrÏelo nápor rozvodnûného Labe jiÏ
15 domÛ. Zﬁícení hrozí i dal‰ím budovám, které bude
teprve provûﬁovat statik. Voda zde od ãtvrteãní
kulminace klesla o více neÏ metr, ale velká ãást obce
zÛstává pod vodou.
15:13 H¤ENSKO UÎ JE VYLIDNùNÉ. Z Hﬁenska
na Dûãínsku záchranáﬁi evakuovali v‰echny
obyvatele. Ve ãtvrtek muselo opustit domovy sto lidí.
Zbylé desítky utekly pﬁed rozvodnûn˘m Labem dnes.
V niÏ‰ích místech obce zmizely nûkteré domy zcela
pod vodou. Zatímco obyvatelé ode‰li bez jak˘chkoli
problémÛ, potíÏe mûla obec s evakuací 800 stánkaﬁÛ
z pﬁíhraniãního trÏi‰tû. “Nechtûli trh opustit. Museli
jsme je vytlaãit,” ﬁekl starosta Zdenûk Pánek. Témûﬁ
v‰ude v Hﬁensku je voda. Nûkde dosahuje po stﬁechy
domÛ, jinde zatím natekla jen do sklepÛ. Znaãky a
dopravní ukazatele jsou pod hladinou. Hladina Labe
by pﬁitom mûla v ranních hodinách stoupnout je‰tû o
dal‰í metr.
15:19 EVAKUOVÁNO JE UÎ CELKEM 215. 000
LIDÍ. AÏ 215 tisíc lidí muselo podle posledních
informací z Ústﬁedního krizového ‰tábu opustit bûhem
povodní své domovy. Kritická situace trvá napﬁíklad
v okolí jihoãeského rybníka RoÏmberk, kde se lidé
kvÛli ovûﬁování stability hrází stále nemohou vrátit
domÛ. Situace v jiÏních âechách je jinak pﬁíznivá a
hladiny rybníkÛ a ﬁek klesají.
16:04 ADRA VYTVO¤ILA NA JIHU âECH
CENTRÁLNÍ SKLAD. Humanitární organizace ADRA
se po nûkolikadenní pﬁestávce zpÛsobené
povodnûmi vrátila na jih âech, aby pomáhala s
odstraÀováním ‰kod. V âesk˘ch Budûjovicích zﬁídila
sklad, odkud bude distribuovat materiál pro pomoc
postiÏen˘m. Na jihu âech zahájilo práci osm desítek
Pokraãování na str. 9
dobrovolníkÛ.

Bariéry a pytle s pískem pﬁece jen nûco zachránily
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17:23 VLÁDA ZPROVOZNILA INTERNETOVÉ
STRÁNKY O POVODNÍCH. Internetové stránky s
informacemi o povodních zprovoznil na základû
usnesení vlády Úﬁad pro veﬁejné informaãní systémy.
Adresa www.infopovodne.cz je urãena hlavnû ke
zveﬁejÀování informací orgánÛ státní správy v
souvislosti s vyhlá‰ením nouzového stavu. Na
stránce jsou rovnûÏ k dispozici v plném znûní v‰echny
dokumenty t˘kající se ﬁe‰ení situace v postiÏen˘ch
oblastech.
18:01 NùKTER¯M DOMÒM V HOLE·OVICÍCH
HROZÍ Z¤ÍCENÍ. I v Hole‰ovicích se v blízké dobû
zﬁítí nûkteré záplavou zniãené budovy. Podle starosty
sedmé praÏské ãásti Tomá‰e Duba jako pÛjde
pravdûpodobnû jako první k zemi budova mûstské
policie v Pﬁístavní ulici, ve které se uÏ zﬁítily tﬁi stropy.
Po prvním prÛzkumu statikÛ v Hole‰ovicích byl
otevﬁen prostor vymezen˘ ulicemi Argentinská,
Dûlnická, Osadní a Plynární. Nefunguje tam sice
infrastruktura, ale pobyt tam není nebezpeãn˘.
18:07 HLADINA LABE UÎ NESTOUPÁ. Labe v
Ústí definitivnû pﬁestalo stoupat. Hladina se mezi
14:00 a 15:00 zastavila na v˘‰ce 11,85 metru.
“Prognóza na sobotu ráno je 11,5 metru. Ze soboty
na nedûli je oãekáván mírn˘ sestup hladiny pût aÏ
deset centimetrÛ za hodinu,” ﬁekla mluvãí ústeckého
okresního úﬁadu Jiﬁina Henzelová. Hladina tak jiÏ
nepﬁekroãí 12 metrÛ.
18:10 Z METRA JE NEJVÍCE PO·KOZENÁ
FLORENC. Nejvíce po‰kozenou stanicí praÏského
metra bude zﬁejmû Florenc, pﬁestupní uzel mezi
trasami B a C. Tato stanice bude zároveÀ patﬁit mezi
ty, které se dopravní podnik bude snaÏit zprovoznit
co nejdﬁíve. “Mûlo by to b˘t v rámci t˘dnÛ,” ﬁekl
generální ﬁeditel dopravních podnikÛ (DP) Milan
Houfek. V zatopené stanici zÛstaly dvû star‰í
soupravy metra. Ve stanici metra v Hole‰ovicích se
stále nachází asi 15 centimetrÛ kalné vody.
19:10 USA CHTùJÍ UKLIDIT KAMPU. Prezident
Václav Havel hovoﬁil s b˘val˘m americk˘m
prezidentem Georgem Bushem o niãiv˘ch záplavách
v âeské republice. Americké velvyslanectví, jehoÏ
prostﬁednictvím uÏ USA poskytly âR 17 miliónÛ
korun, se nabídlo, Ïe pﬁevezme péãi nad ostrovem
Kampa a postará se o jeho vyãi‰tûní a úklid.
20:55 BùHEM ZÁPLAV T¤I LIDÉ RABOVALI.
Bûhem katastrofálních záplav se zatím objevily tﬁi
pﬁípady rabování. Premiér Vladimír ·pidla oznámil,
Ïe policie v‰echny pachatele zadrÏela.”Jeden je
odsouzen, jeden je ve vy‰etﬁovací vazbû a tﬁetí je
obvinûn,” ﬁekl bez dal‰ích podrobností premiér. Dodal
pouze, Ïe ve zmínûn˘ch pﬁípadech bylo vyuÏito
zkrácené ﬁízení. “Od zadrÏení k odsouzení ubûhlo
jen pár hodin,” uvedl ·pidla.
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11:29 âÁST OBYVATEL KARLÍNA SE DNES
VRÁTÍ DOMÒ. Do záplavami postiÏeného Karlína v
Praze 8 se budou moci uÏ dnes vrátit natrvalo
desítky obyvatel. Cel˘ Karlín by mûl b˘t pﬁístupn˘ asi
za 14 dní, ﬁekl Nûmec na tiskové konferenci.
12:37 ¤EKY SE VRÁTILY DO KORYT. Na vût‰inû
území PlzeÀského kraje se voda uÏ vrátila do ﬁíãních
koryt. Pouze v okolí ·vihova na Klatovsku a Pﬁe‰tic
a Dolní Lukavice na PlzeÀsku je Úhlava vylitá do
okolí.
12:40 BRATISLAVA ODVOLALA MIMO¤ÁDN¯
STAV. Bratislavská krajská povodÀová komise s
platností od 11:00 SELâ odvolala mimoﬁádn˘ stav v
pûti obvodech hlavního mûsta. Tﬁetí stupeÀ
povodÀové aktivity ale zÛstává v platnosti, protoÏe
hladina Dunaje dosud neklesla pod 850 centimetrÛ.
12:50 NA SEVERU ZATÍM ÎÁDNÉ RABOVÁNÍ.
Îádn˘ pﬁípad rabování dosud nezaznamenala
severoãeská policie v v povodnûmi postiÏen˘ch
okresech Dûãín, Ústí nad Labem a Litomûﬁice.
PolicistÛm byly sice nahlá‰eny dva pﬁípady, ale
vy‰etﬁování ukázalo, Ïe rabování to nebylo.
15:07 ZRANùNI P¤I STÍHÁNÍ. Pﬁi hlídce v
evakuované ãásti Prahy 6 se v pátek veãer zranili
dva policisté, kdyÏ pronásledovali podezﬁelé mladíky,
kteﬁí se pohybovali v zakázané zónû. Ve tmû se zﬁítili
do skalní prohlubnû. Jeden z policistÛ zÛstane t˘den
v nemocnici.
15:45 DÁL·Í âÁST PRAHY JE P¤ÍSTUPNÁ. Dﬁíve
evakuovaná oblast Prahy 1 na pravém bﬁehu ﬁeky
Vltavy, tedy i Staré Mûsto, je vût‰inou volnû pﬁístupná.
Uzavﬁeno zÛstává Petrské námûstí a jeho okolí, kde
konãí úklidové práce. Do vyãi‰tûn˘ch ulic mohou jen
místní lidé.
17:20 - H¤ENSKO JE POD VODOU. Hﬁensko na
Dûãínsku je poﬁád zaplavené. Pﬁednosta dûãínského
okresního úﬁadu Jiﬁí Benedikt ﬁekl, Ïe voda sice
zaãala velmi pomalu klesat, ale stále je‰tû dosahuje
aÏ k hotelu Klepáã.
18:59 - ZOO BUDE KOMPLETNÍ AÎ ZA ROK.
PraÏská zoologická zahrada se postupnû zaãíná
vzpamatovávat po niãivé povodni. Horní ãást
zahrady, kde lidé najdou její pÛvodní obyvatele
spolu s evakuovan˘mi zvíﬁaty, se otevﬁe
pravdûpodobnû pﬁí‰tí sobotu. Spodní ãást se bude
otevírat po ãástech, nejdﬁíve ale pﬁí‰tí sezónu.
19:32 - VODA SE VALÍ KE KOMÁRNU. Nejvy‰‰í
záplavová vlna na Dunaji se pﬁiblíÏila k
jihoslovenskému mûstu Komárno. Hladina by mûla
kulminovat v nedûli ráno a ze souãasn˘ch zhruba
840 centimetrÛ narÛst je‰tû o dal‰ích 20 centimetrÛ.
Vodohospodáﬁi uji‰Èují, Ïe prÛsaky vody, které se
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zaãaly objevovat podél slovenského dolního toku
ﬁeky, neohrozí okolní obce.
19:59 - FILHARMONIE P¤I·LA O DESÍTKY
MILIONÒ. âeská filharmonie, která sídlí v Rudolfinu
na Al‰ovû nábﬁeÏí v Praze, poãítá ‰kody po povodni
na desítky miliónÛ korun. ¤editel filharmonie Václav
Riedlbauch zatím není schopen odhadnout, zda
následky záplavy neovlivní nadcházející sezónu.

Televize BBC vysílala zpravodajství pﬁímo z Prahy kaÏdou
hodinu

18.11.2002
7:11 V KARLÍNù SPADL T¤ETÍ DÒM V praÏském
Karlínû se v noci zﬁítil jiÏ tﬁetí dÛm po‰kozen˘ povodní.
âesk˘ rozhlas uvedl, Ïe kolem 02:00 spadla budova
v Sokolovské ulici ãíslo devût. Podle jeho informací
ve zﬁíceném domû ani v protûj‰ích objektech nebyli
Ïádní lidé. První dÛm spadl v Karlínû ve ãtvrtek v
KﬁiÏíkovû ulici, druh˘ v pátek rovnûÏ v Sokolovské.
Ani v jednom pﬁípadû hasiãi a policisté nena‰li
Ïádnou obûÈ.
8:37 TURSITÉ SMùJÍ DO KRUMLOVA. Radnice
záplavami poniãeného âeského Krumlova, kter˘ je
zapsán na seznamu památek UNESCO, od pondûlka
ru‰í stav ohroÏení a otvírá mûsto veﬁejnosti a turistÛm.
“Mûsto Ïije z cestovního ruchu a vût‰ina ubytovacích
a stravovacích kapacit uÏ mÛÏe nabízet svoje sluÏby,”
ﬁekl starosta Antonín Princ.
12:30 MAGISTRÁT CHCE ZRU·IT OCHRANU
SÍDLA SVOBODNÉ EVROPY. Totální kolaps
dopravy zaÏívá podle praÏského primátora Igora
Nûmce hlavní mûsto. DÛvodem jsou uzavírky desítek
zaplaven˘ch nebo záplavami ohroÏen˘ch
komunikací. Proto primátor navrhuje zru‰it ochranu
rádia Svobodná Evropa ve Vinohradské ulici v centru
mûsta. Opatﬁení kolem budovy rozhlasu podle
primátora Igora Nûmce pÛsobí v Praze definitivní
kolaps dopravy. Mûsto chce, aby po nyní uzavﬁeném
pruhu magistrály uÏ od pondûlí jezdily autobusy
hromadné dopravy. Nahradily by ãást uzavﬁené
trasy metra C.
19:32 SLOVENSKU UÎ NEBEZPEâÍ NEHROZÍ
Dunaj zaãal podle zpráv Slovenského
hydrometeorologického ústavu klesat po celém
slovenském úseku. Slovensko má tedy nejhor‰í za
sebou; na rozdíl od âeska, Rakouska a Nûmecka
vy‰lo ze záplav bez podstatn˘ch ‰kod a ztráty
jediného Ïivota. Nejvût‰í starosti odplavaly spolu s
hlavní záplavovou vlnou do Maìarska.

19.8.2002

Takto vypadala Praha tûchto dnÛ

10:48 - Dopravní situace v Praze je jiÏ od rána
kritická. Na hlavních tazích platí nejvy‰‰í stupeÀ pût;
znamená to, Ïe se tvoﬁí dlouhé stojící kolony. Provoz
na SeverojiÏní magistrále je na stupni pût, JiÏní
spojka z Prahy 5 na Prahu 4 hlásí rovnûÏ stupeÀ pût.
15:10
PRAHA
ODVOLALA
STAV
POHOTOVOSTI. Krizov˘ ‰táb hlavního mûsta Prahy
odvolal druh˘ stupeÀ povodÀové aktivity. Proti
maximální v˘‰ce hladiny z minulé stﬁedy Vltava
klesla jiÏ o 568 centimetrÛ. Platí jiÏ tedy jen stav
bdûlosti.
***
Podle zpravodajství Lidov˘ch novin a
minutového zpravodajství agentury Centrum
pﬁipravil Ale‰ Bﬁezina.
Fotografie jsou od ãeského velvyslanectví v
Ottawû, z internetu Seznam.cz a z televize BBC.
BohuÏel jsme nemohli zjisti autory fotografií.
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Czech &Slovak Institutions

âESKÉ A

âeské velvyslanectví

SLOVENSKÉ
BOHOSLU ÎBY
V TORONTù

Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church

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

Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.

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

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).

Honorary consulates
of the Czech Republic
in Canada
Unikátní nahrávku koncertu na Masaryktownu 27. ãervna 2002

(A) LIVE vladimir mi‰ik jan hrub˘ 2002
Se svolenám Vladimíra Mi‰íka a Jana Hrubého bylo vydáno v Torontu
unikátní CD, které je prvním CD s Ïivou nahrávkou V. Mi‰íka
a také prvním Ïiv˘m záznamem jejich spoleãného vystoupení.
CD si mÛÏete zakoupit OSOBNù
pﬁi jeho slavnostním kﬁtu ve volném hudebním programu

v nedûli 8.9. v 16 hodin v Restauraci Praha
nebo si CD mÛÏete objednat telefonicky (15 dolarÛ + po‰tovné)

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: M. âajka.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30 anglicky, 10:30 slovensky.

KAREL: (905) 339-2253 nebo JULIE: (416) 439-4354
Kdo byl na koncertu jistû chápe na‰e úsilí zachytit
jeho skvûlou úroveÀ a atmosféru na CD!
Dûkujeme vám za podporu!

Vyhlá‰ení 10. roãníku

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

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416

***
Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com
***

STIPENDIA IVANA PROCKA

***
Galerie M. Gabánkové
Asi stovka obrazÛ M.Gabánkové.
www.paintinggallery.net

Honorary consulates
of the Slovak Republic
in Canada
Vancouver, BC:
905 West 8th Avenue, Vancouver
V5Z lE4
Tel: (604) 732-4431. Fax: (604) 732-4439
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbla

Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr Jozef Kiska Honoray Consul
Jurisdiction: Manitoba

Stipendium je urãené pro vysoko‰kolské studium a
mohou jej získat Ïáci pocházející z ãeské nebo
slovenské komunity.
Pﬁedpokladem je v˘born˘ prospûch ze stﬁední ‰koly
(high school) a pﬁijetí na vysokou ‰kolu (university).

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407,
North York 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

Podrobnosti dostanete
v Kampeliãce (Czechoslovak Credit Union),
740 Spadina Ave.
Toronto, Ont. M5S 2J2
Tel.: (416) 925-0557
Uzávûrka je 23. srpna 2002

Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec

âSSK
Zpravodajství Ústﬁedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû
www.cssk.satellite1-416.com

Toronto
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.
Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416-226-4528,
fax: 416-226-5679
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
Út: 16:00-18:00, ãt.: 10:00-12:00

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary 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

Internet

V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com

Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
New address: #110-6130 3rd St. SE.
Calgary, AB T2H 1K4
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
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Za Jifiím Franti‰kem
Hanu‰em

Medical
Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

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

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

(416) 487-7900

Dr. Petr Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.
Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípåtek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

âesk˘ zahraniãní ãasopis, kter˘ má
ãtenáﬁe v 51 zemích.
Napi‰te si o ukázkové ãíslo!

POLYGON, Box 9021,
OTTAWA, Ont. K1G 3T8
Kanadsk˘ redaktor Milo‰ ·uchma,
tel.: (613) 824-7439, fax: (613) 834-8757

Jen nûkolik málo t˘dnÛ po dovr‰ení
55 let spoleãného Ïivota se svojí Ïenou
Majkou, rozenou Ottovou ze známé
rakovnické rodiny, Ing. Jiﬁí Franti‰ek
Hanu‰ váÏnû onemocnûl. Zaãátkem
kvûtna se zdálo, Ïe jeho Ïivot se rychle
uzavírá, ale díky péãi jeho Ïeny, její
sestry Dagmar Rydlové a ãlenÛ jejich
rodin se je‰tû vrátil z nemocnice a
proÏil se svojí Ïenou krásné ãervnové
dny. Ale nemoc ustoupila jen na ãas.
Jiﬁí pokojnû zemﬁel 29. ãervence 2002
v nemocnici v Oakville.
Narodil se v âeskoslovensku v r. 1919,
nedlouho po zrodu nového státu. Mládí
proÏil v Trutnovû a v milovaném
krkono‰ském kraji. V r. 1944 bûhem
kurzu pro lyÏaﬁské instruktory se poprvé
setkal se svojí budoucí Ïenou Majkou.
Po konci války se setkali znovu a v r.
1947 se vzali. 1. ledna 1948 odjeli do
Holandska, kde Jiﬁí dostal místo v
mateﬁském podniku mezinárodní
obchodní spoleãnosti. V Holandsku se
narodil jejich první syn a po otci dostal
jméno Jiﬁí.
NovomanÏelé plánovali, Ïe po
nûkolika letech se vrátí do vlasti. Ale
pﬁi‰el únor a jako tolika milionÛm, zhatil
i jejich plány. Místo do âeskoslovenska
se v r. 1951 rozjeli do Kanady, kde Ïili
nûjak˘ ãas poblíÏ Quebec City a potom
v Cornwallu, kde se jim narodil druh˘
syn, Otta. V r. 1955 se pﬁestûhovali do
Montreálu, kde Jiﬁí nûkolik let pracoval
pro Pulp and Paper Research Institute
of Canada neÏ pﬁe‰el k Anglo Canadian
Pulp and Paper Company. U této
spoleãnosti, která zmûnila jméno na
Reed Paper a pﬁenesla svoji ústﬁednu
do Toronta, Jiﬁí dosáhl hodnosti vicepresidenta pro mezinárodní prodej. V
souvislosti se sv˘m zamûstnáním
hodnû cestoval, byl ãinn˘ v Rotary
Clubs International, organizoval
podniky a sbírky na zlep‰ení Ïivotního
prostﬁedí.

FAIRWAY TRANSPORT INC.
120 North Queen St.
Etobicoke, ON M8Z 2E2
Phone: (416) 231-1531
Fax: (416) 231-8032

hledá dálkové ﬁidiãe
(s prÛkazem A-Z)
jednotlivce nebo dvojice
Dobr˘ plat,
v˘plata kaÏd˘ t˘den.

looking for long distance
driver (A-Z)
single or team
Good pay,
pay every week!
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Jiﬁí Hanu‰ v mlad‰ích letech hodnû
sportoval, ale mezi jeho lásky patﬁila
také klasická hudba, opera a divadlo.
âasto jsme ho s jeho paní vídali na
pﬁedstaveních Nového divadla a na‰ich
koncertech.
Zmínili jsme se, Ïe tato ‰Èastná dvojice,
Jiﬁí a Majka, odjeli z âeskoslovenska
1. ledna 1948. Mezi jejich odchodem z
rodné zemû a návratem uplynulo 43
rokÛ, Ïit˘ch plnû, bohatû a se ctí. Návrat
sám byl krásn˘. AÏ na to, Ïe OttÛv
rodinn˘ podnik, zabaven˘ bezprávnû i
podle zákonÛ té doby, jim nikdy nebyl
vrácen.
Mûl-li bych Jiﬁího, vysokého,
elegantního muÏe popsat jedním
slovem, musil bych si ho vypÛjãit z
angliãtiny: gentleman.Jeho Ïenû
Majce, jeho synÛm Georgovi a Ottovi a
v‰em ãlenÛm jeho rodiny vyslovujeme
hlubokou soustrast.
Josef âermák
***

Slovenská rezoluce
z Kongresu âSSK
ve Winnipegu
VáÏen˘ pán

Ing. Mikulá‰ Dzurinda, CSc.
preseda vlády SR
VáÏen˘ pán predseda,
dovoºte, aby sme Vám odovzdali na‰e
srdeãné pozdravy zo zasadania 54.
Kongresu âeského a Slovenského
zdruÏenia v Kanade, ktoré sa konalo v
dÀoch 25. - 26. mája 2002 vo
Winnipegu, v provincii Manitoba.
Na‰a organizácia slúÏi krajanom
ãeského a slovenského pôvodu Ïijúcich
v Kanade a je zároveÀ spojivkom medzi
Slovákmi a âechmi Ïijúcimi v Kanade
a v ich rodisku.
Chceli by sme Vás uistiÈ o na‰ej
podpore prijatia Slovenskej republiky
do NATO a veríme, Ïe SR bude v
blízkej budúcnosti úspe‰ná v dosiahnutí
tohto cieºa.
Radi by sme vyjadrili svoje pote‰enie
nad úspechmi, ktoré Slovenská

republika dosiahla doma i vo svete.
Te‰íme sa s dobr˘ch vzÈahov, ktoré
existujú medzi Slovenskou republikou
a Kanadou a dúfame, Ïe tieto sa e‰te
prehºbia, a to hlavne v oblasti
v˘menného obchodu a kultúry.
So Ïelaním v‰etkého dobrého Vám a
Va‰ej krajine
âeské a Slovenské zdruÏenie v
Kanade
Blanka Rohnová odstupujúca
predsedkyÀa, Josef âermák predseda,
Radmila Locherová generáln˘ tajomník
***

Oznámení o konání voleb
do Senátu Parlamentu âR

Prezident republiky vyhlásil
rozhodnutím ã. 38/2002 Sb. volby do
Senátu Parlamentu ve volebních
obvodech ã. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54,
57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, v
nichÏ podle Ústavy âeské republiky a
zákona o volbách uplyne volební období
senátorÛ, a stanovil dny jejich konání
na pátek 25. ﬁíjna 2002 a sobotu 26.
ﬁíjna 2002.
Hlasování bude probíhat pouze na
území âeské republiky (a nikoli na
velvyslanectvích nebo generálních
konzulátech âR). Státní obãané âR
zapsaní do zvlá‰tního seznamu voliãÛ
vedeného zastupitelsk˘m úﬁadem âR
(dále jen “voliãi”) mohou hlasovat v
kterémkoli volebním obvodu (rozumí
se na území âR), kde jsou vyhlá‰eny
volby do Senátu âR. Ti obãané âR,
kteﬁí se zaregistrovali na zastupitelském
úﬁadu âR k parlamentním volbám (které
se konaly v ãervnu 2002), se jiÏ znovu
registrovat nemusí.
Voliãi, kteﬁí nemají trval˘ pobyt na území
âR, se mohou zúãastnit tohoto
hlasování pouze za pﬁedpokladu, Ïe
budou zapsáni ve zvlá‰tním seznamu
voliãÛ vedeném zastupitelsk˘m úﬁadem
âR (dále jen zvlá‰tní seznam) a tento
ZÚ jim vydá na jejich Ïádost voliãsk˘
prÛkaz.

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
740 Spadina Ave., Toronto, Ontario, M5S 2J2
Tel.: 416-925-2241. Fax: 416-925-1940.
E-mail: csskho@interlog.com
www.czech-slovak-assoc.ca
nebo www.cssk.satellite1-416.com

Torontská odboãka âSSK
Odboãka poﬁádá setkání se zajímav˘mi politick˘mi osobnostmi a kulturní akce.

740 Spadina Ave., Toronto, Ont. M5S 2J2
NezapomeÀte dopis oznaãit, Ïe se jedná o Torontskou odboãku.

Telefon: (416) 538-5507
Masaryk Memorial Institute Inc.

Europe Sevices
International video tape Services

450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

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

Pﬁevádíme videokazety do DVD
Pal/Secam - NTSC
DVD-DVD
VHS-DVD

CD-CD
audio tape-CD

Nejlep‰í moÏné ceny za jak˘koliv pﬁevod!

2315 Dalebrook Dr.
Oakville, ON L6H 6K2¨

(905) 257-5540

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí k 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.
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Voliãi, kteﬁí sice mají trval˘ pobyt na
území âR, av‰ak jsou zapsáni ve
zvlá‰tním seznamu, se mohou
hlasování zúãastnit rovnûÏ pouze na
základû pﬁedloÏení voliãského prÛkazu
vydaného zastupitelsk˘m úﬁadem âR,
popﬁípadû v místû svého trvalého
bydli‰tû za pﬁedpokladu, Ïe poÏádají o
vy‰krtnutí ze zvlá‰tního seznamu
vedeného zastupitelsk˘m úﬁadem a
tuto skuteãnost doloÏí potvrzením
tohoto zastupitelského úﬁadu o svém
vy‰krtnutí ze zvlá‰tního seznamu v den
voleb okrskové volební komisi, která
voliãe dopí‰e do v˘pisu ze stálého
seznamu voliãÛ (podle § 4 zákona o
volbách mÛÏe b˘t kaÏd˘ voliã zapsán
jen v jednom seznamu voliãÛ).
Îádosti o zapsání do zvlá‰tního
seznamu je nezbytné doruãit na
zastupitelsk˘ úﬁad do nedûle 15. 9.
2002 16.00 hodin. Îádost o zápis do
zvlá‰tního seznamu má písemnou
podobu, musí obsahovat osobní údaje
Ïadatele (jméno, pﬁíjmení, adresa v
Kanadû) a musí b˘t doloÏena
originálem nebo ovûﬁenou kopií
dokladu o ãeském obãanství
(cestovního pasu âR, obãanského
prÛkazu âR, pﬁípadnû jiného prÛkazu
âR doloÏeného Osvûdãením o státním
obãanství âR) a originálem nebo
ovûﬁenou kopií dokladu o bydli‰ti v
Kanadû (napﬁ. ﬁidiãsk˘ prÛkaz, karta
zdravotního poji‰tûní nebo jin˘ doklad
totoÏnosti uvádûjící jméno a adresu).
Îádosti o vydání voliãského prÛkazu
je moÏné podat písemnû na
zastupitelsk˘ úﬁad do 18.10.2002 do
14.30 hodin, nebo osobnû do
23.10.2002 do 16.00 hodin. Písemné
Ïádosti musí mít úﬁednû ovûﬁen˘
podpis.
BliÏ‰í informace najdete na
internetov˘ch stránkách Velvyslanectví
âR v Kanadû (sekce volby 2002) a to
vãetnû formuláﬁÛ Ïádostí o zapsání do
zvlá‰tního seznamu a Ïádosti o vydání
voliãského prÛkazu.
velvyslanectví
***

Kalendáfi

24. - 25. 8. (so-ne)
Tenisov˘ turnaj, Laval
***
25.8. (ne) 15:00
Piknik ve Winnipegu
Farma u Dobrovoln˘ch
***
4.9. -15.9.
Torontsk˘ mezinárodní
filmov˘ festival
***
7.9. (so)
·pagety - Veãeﬁe -Sokol Toronto
***
8.9. (ne) 16:00
Kﬁest CD V. Mi‰íka a J. Hrubého
Masaryktown
***
22.9. (ne) 13:00
Antikvariát na Masaryktownu
***
28.9. (so)
Posvícení
Svatováclavská taneãní zábava
Hala kostela sv. Václava Toronto
***
¤íjen 2002
Vinobraní v Calgary
***
24.11. (ne)
Vánoãní bazar
Hala kostela sv. Václava
***

Exil/Commentary

satellite

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu
a okolí na frekvenci 530 AM
a to od pondûlí do pátku
od pÛlnoci do jedné hodiny v noci.
NezapomeÀte, Ïe pondûlní vysílání je uÏ v noci z nedûle na pondûlí.
Vysílání z pondûlí na úter˘ zaãíná jiÏ ve 23:00 hod.

E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-799-3399
90. let Jifiího Traxlera - objednávka videa a CD

1. ãervna 2002 se konal v Torontû zcela vyprodan˘ jazzov˘ a literární veãer
na oslavu opoÏdûn˘ch 90. narozenin Jiﬁího Traxlera (* 12. 3. 1912), nestora
ãeské jazzové a swingové hudby. Na
veãeru vystoupila vynikající swingová
skupina Jiﬁího Grosmana a ukázky ze
sv˘ch knih pﬁeãetli Josef ·kvoreck˘,
Zdena Salivarová-·kvorecká a Václav
Táborsk˘. Veãer organizoval a uvádûl
Milo‰ ·uchma.
Pro zájemce, kteﬁí se na pﬁedstavení
nedostali ãi mimotorontské uvádíme,
Ïe je moÏné si objednat video záznam
této události za $20 plus po‰tovné. Také
je moÏné si objednat CD Swing Time
($15 plus po‰tovné), vzniklé z
gramodesky stejného jména. CD je
v˘bûr skladeb Jiﬁího Traxlera a
zesnulého Kamila Bûhounka, kter˘ pÛvodní desku nahrál se svojí skupinou
v Nûmecku. Na CD zazní hlasy Zuzky Lonské, Karla Kryla (v netypické, ale
v˘bornû zvládnuté roli), Zdenka Kratochvíla a Libu‰e Helclové.
Video a/nebo CD je moÏno objednat na adrese:
âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû
740 Spadina Avenue, Toronto, Ontario, Canada M5S 2J2
e-mail: <csskho@interlog.com> tel. (416)925-2241, fax: (416) 925-1940.
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Chvála zvûdavcÛm
Zaãalo to zcela nevinnû: V jiÏních âechách jsou povodnû. JiÏní âechy jsou pro lidi v Praze
vzdálen˘m pojmem. Nepﬁipustili si, Ïe by je to mohlo ohrozit. VÏdyÈ mezi Prahou a âesk˘m
Krumlovem je ﬁada pﬁehrad a vzdálenost 208 km. Ani pan primátor to nebral váÏnû. Odhadl to
na „dvacetiletou“ vodu. Jak se v‰ak voda blíÏila ku Praze, zvy‰oval se i vodní koeficient. Za chvíli
to jiÏ byla voda „padesátiletá“, pak dokonce „stoletá“. Zastavilo se to nûkde u ãísla 150 a nûkde
se hovoﬁilo i o tisícovce. Evakuovaly se vesnice, mûsta. Do‰lo i na Prahu. Mizely jistoty i
symboly jistot. Pod vodou se schovala nejen praÏská Kampa, ba ani praÏské metro neodolalo.
âlovûk za moﬁem mohl jen bezmocnû pﬁihlíÏet zprávám v BBC. Nutno ﬁíci, Ïe tentokrát narozdíl
od „utajovan˘ch“ povodní v roce 1997 byly zprávy z Prahy na prvním místû. Nejen z Prahy, ale
i z ostatních míst. Z Písku, Pasova, z ¤ezna z Vídnû, z Ústí nad Labem, z Bratislavy. Pozdûji z
DráÏìan a Magdeburku. Dokonce byly lep‰í v BBC neÏ z Deutsche Welle, kde se snaÏili zachovat
jaksi svûtov˘ nadhled a hovoﬁili více o Afganistanu neÏ o stﬁední Evropû. Vynikající bylo
zpravodajství âeského rozhlasu RadioÏurnálu. Na internetu jsme mohli vidût i âeskou televizi.
Pﬁesto jedna vûc mne zarazila. Stalo se aÏ folklórem, Ïe v‰ichni komentátoﬁi, reportéﬁi,
pracovníci nadací, dokonce i pater Slab˘ v nedûlním kázání z kostela na Jiﬁího námûstí v Praze
2 nadávali na zvûdavce, jako kdyby oni to v‰e zpÛsobili. Byli naz˘váni hyenami. Jedinû snad
Pavlína Volfová v poﬁadu „Nad vûcí“ se jich zastala.
Pﬁipomnûlo mnû to jednu situaci, kterou popsal Albert Camus. Jeho pﬁítele porazilo auto a mûl
zlomenou nohu. Pﬁesto byl v úÏasu nad tím, Ïe se stalo nûco neobvyklého. Nûco, co ho vytrhlo
ze v‰ednosti dnÛ. Tento pocit byl silnûj‰í neÏ bolest, kterou trpûl.
Dne‰ní ãlovûk je odsouzen k tomu, aby sledoval zprávy na internetu, díval se na televizi. K tomu
máme zprostﬁedkovatele - rÛzné redaktory, pracovníky nadací, jakousi vyvolenou kastu, kteﬁí
mohou pﬁiná‰et informace, mohou tam, kde ostatní nemohou, kteﬁí jsou zkrátka pﬁi tom.
Najednou pﬁijde událost k tûmto lidem. A co se stane? Oni je opût vyÏenou od skuteãnosti, hezky
zpátky k bed˘nce, jak o tom svûdãil i rozhovor z jedné ‰koly, kde byli ubytovaní doãasní azylanté
. Na dotaz, co dûlají bûhem dne, odpovûdûli: „Cel˘ den ãumíme na televizi.“
VáÏím si v‰ech, kteﬁí ‰li v tûchto dnech pomoci, ale zároveÀ chci promluvit i jménem tûch, kteﬁí
se ‰li „jen“ podívat na rozbouﬁen˘ Ïivel. VÏdyÈ vztah k nûkomu nebo k nûãemu nemusíme vyjádﬁit
jen tím, Ïe mu tam uklidíme. Nûkdy staãí se na nûj pouze podívat. Nûkdy je takov˘ záÏitek tak
siln˘, Ïe nûkdo pro nûkoho pak nûco udûlá. Jindy to mÛÏe udûlat tﬁeba i za nûkolik rokÛ. Spí‰e
je mi líto, tûch kteﬁí tyto chvíle proÏili tím, Ïe ãumûli na televizi. K tomu jsme byli odsouzeni my
zde za velkou louÏí.
Ale‰ Bﬁezina
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Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,07 CDN $
3,61 CDN $
19,72 Kã
27,70 SK
1,58 CDN $
1,54 CDN $

The Toronto Star - 17.8.2002

1 CDN $
1 US $
1 EUR
100 Sk

20,27 Kã
31,60 Kã
30,95 Kã
71,06 Kã

MFD - 19.8.2002

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

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

Business

ABE
Elektronická kompjuterová
tiskaﬁská sazba v 11 jazycích
na poãkání
Manuelnª sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.
Pouze z perfektních strojopisÛ!
Tel.: (416) 530-4222
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech
Republic Chamber
of Commerce
Kanadsko- ãeská
obchodní komora
má novou adresu
740 Spadina AVE.
Toronto, On. M5S 2J2
Tel.: (416) 929-3432
Fax (416) 925-1940
E-mail: trade@ccrcc.net

Hypotéky na prodej!
Zaﬁiìte si novou hypotéku s na‰í Credit Union,
popﬁípadû pﬁeveìte si hypotéku k nám. VyuÏijte
na‰ich úrokov˘ch sazeb!
* moÏnost otevﬁení nebo uzavﬁení * pevn˘ úrok
* srovnatelné úroky * moÏnost dﬁívûj‰ího splacení
* moÏnost Ïivotní pojistky * dal‰í v˘hody

Informujte se je‰tû dnes v Kampeliãce!
740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario
M5S 2J2

CZECHOSLOVAK
(TORONTO)
CREDIT UNION LIMITED

czechoslovakcu@msn.com
www.kampelicka.com
Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557
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Denní kronika
16.8.2002

Slovenská televizia,
po prv˘ raz, a to v roku 1998
zaãala sprístupÀovaÈ svoj

ZLAT¯
PROGRAMOV¯ FOND
pre ‰irokú verejnosÈ doma i
v zahraniãí prostredníctvom
videokaziet.
Kazety v severoamerickej norme sú
vyrobené priamo v ‰tudiu STV.

Zo svojho bohatého archívneho
fondu vám ponúkame
najzaujímavej‰ie programy pre deti
ako aj pre dospel˘ch.
Literárno dramatické diela
(televízne filmy, divadelné hry)
Rozprávky - hrané i animované
Dokumenty s náboÏenskou
tématikou
Prírodopisné dokumenty
Prírodovedné dokumenty
Kultúrne pamiatky Slovenska
·portové dokumenty

Informácie a katalog o celej
programovej ponúke vám
poskytneme na tel. ãísle
905-894-9368
alebo cez E-mail:
dbcno1@hotmail.com
Needed driver category AZ.
For long and short
distances.
Required one year
experience and clean
record.

Call: (519) 896-6068 or
leave a message.
1213-14

Praha bude celé mûsíce
bez metra
Praha-právo- Petr Jani‰-Záplavy,
které metropole dvû stû let nepamatuje,
poznamenají Ïivot PraÏanÛ na dlouhou
dobu. UÏ jen tím, Ïe hlavní mûsto bude
bez plnû fungujícího metra aÏ nûkolik
mûsícÛ. Podle odborníkÛ to v uÏ tak
napnutém dopravním systému hlavního
mûsta mÛÏe zpÛsobit obrovské
problémy.
Pﬁitom je‰tû ve stﬁedu odhadovali
odborníci dobu oprav na t˘dny. ·kody,
které povodeÀ zpÛsobila praÏskému
metru, pﬁedev‰ím na elektrick˘ch
rozvodech a elektronice, jsou v‰ak
podstatnû vût‰í, neÏ vypadaly první
odhady. “Mohou dosáhnout aÏ dvou
miliard korun,” uvedla mluvãí
Dopravního podniku hlavního mûsta
Michaela Kuchaﬁová. Zatopeno nebo
vodou bezprostﬁednû ohroÏeno je 17
stanic, tedy tﬁetina metra, informovala
Kuchaﬁová.
“Voda, jeÏ prosakuje do praÏského
metra, je‰tû nekulminovala,” ﬁekl vãera
Právu ﬁeditel dopravního podniku (DP)
Milan Houfek. ·kody tím pádem rostou,
pﬁesnû ale nejsou urãeny. Houfek ﬁekl,
Ïe se vlastnû ani neví, kam v‰ude se v
podzemí Ïivel dostal. “Jsme ﬁádovû
tﬁicet metrÛ pod povrchem a to jsou
úplnû jiné dimenze,” srovnával ﬁeditel
situaci pod povrchem s tou bûÏnû
viditelnou. “Víme, Ïe je zcela zaplavena
stanice NádraÏí Hole‰ovice, a to ze
stavby,” zaãal v˘ãet ‰kod Houfek, podle
kterého není stále jasné, jak je zatopena
stanice Vltavská. “Plná je stanice
Florenc, která nemá ochrann˘ systém
metra, respektive tlakové uzávûry,”
shrnul trasu C Houfek. “Pokud se t˘ká
trasy A, máme pln˘ MÛstek a
Staromûstskou, nevíme, jak je na tom
Malostranská,” doplnil ﬁeditel s tím, Ïe
nejhÛﬁ je na tom nejmlad‰í z tras metra,
a to B. “Florenc, KﬁiÏíkova, Invalidovna

zatopené, Palmovka, âeskomoravská
a Vysoãanská ãásteãnû zaplavené.
âásteãnû zatopen je Andûl, nevíme,
jak je na tom Karlovo námûstí, Národní
tﬁída. Smíchovské nádraÏí je suché,
tam doufám v ﬁádech dnÛ budeme
jezdit, abychom nekonãili v Butovicích,”
vyãíslil Houfek.
Zatopen je na trase B stejnû jako na
trase A MÛstek. “Minimálnû na dvou
místech, ale rozhodnû za stanicí
Palmovka je nûjak˘ prÛraz zdi,” doplnil
ﬁeditel s tím, Ïe druhou problematickou
stanicí je právû MÛstek.
Metro jezdilo ve ãtvrtek ve stejném
rozsahu jako ve stﬁedu. Na trase C
jezdí soupravy z PraÏského povstání
do stanice Háje, mezi PraÏsk˘m
povstáním a Muzeem pendluje jedna
souprava. Na trase A jezdí metro ze
Skalky na námûstí Míru. Metro trasy B
jezdí v omezeném provozu v úseku
Nové Butovice a Zliãín. “Nabídli se
nám ãtyﬁi potápûãi a pravdûpodobnû
vyuÏijeme jejich sluÏby,” pﬁiblíÏil Houfek
nejbliÏ‰í v˘hled. Ani potápûãi v‰ak
nemusejí pomoci, protoÏe voda mÛÏe
b˘t hodnû kalná. “Nepﬁedpokládáme
velkou vrstvu bahna, kromû dvou
úsekÛ, okolo Palmovky a MÛstku, kde
se stanice zaplavovaly z vrchu.
KaÏdopádnû v‰ude jsou prÛsaky, i tam,
kde to vãera tûsnilo. Obecnû je známo,
Ïe voda nachází dal‰í cesty,” shrnul
ﬁeditel. Nezb˘vá neÏ poãkat, aÏ se
Vltava vrátí do svého koryta. Stanice
nelze zatím ani odãerpávat, protoÏe
není kam.
Voda sice vãera zmizela ze Smíchova
a z ãásti Malé Strany, ale stále se drÏí
v Karlínû a Hole‰ovicích. V‰ude v‰ak
podle odborníkÛ hrozí dvû nebezpeãí:
bahno a podzemní voda, jeÏ naru‰uje
statiku domÛ. Pﬁes v˘zvy praÏského
magistrátu i ministra vnistra Stanislava
Grosse se evakuovaní lidé vracejí
domÛ. Dokumentuje to pﬁípad, kdy asi
200 lidí s ãásteãn˘m úspûchem proniklo
vãera pﬁes policejní hlídky do Hole‰ovic.
“Ti, kdo se nastûhují do sv˘ch domÛ,
budou násilnû vystûhováni,” upozornil
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hlavnû Karlínské starosta Prahy 8 Josef
Nosek (ODS). Stejnû jako primátor
Nûmec poÏaduje, aby domy napﬁed
zkontroloval statik.
Do Prahy dorazili dal‰í záchranáﬁi s
potﬁebnou technikou, tentokrát z
Francie. Belgick˘ t˘m je v Praze uÏ od
stﬁedy. Podle primátora se hlásí i
Var‰ava, PaﬁíÏ, ¤ím, Hamburk,
Frankfurt nad Mohanem. Mûsto pomoc
vyuÏije, potﬁebuje vysou‰eãe, agregáty,
ãerpadla vody a jejich obsluhu.
***
17.8.2002

Sever âech bojuje
s velkou vodou

Ústí-právo-Velká voda, která devût
dní pﬁi taÏení od jihu po sever
drancovala âechy a zpÛsobila
miliardové ‰kody, vãera veãer opustila
republiku. Pﬁed tím v‰ak je‰tû ﬁádnû
bouchla dveﬁmi.
Terezín byl zcela zaplaven a v‰ichni
obyvatelé mûsto opustili. Také v
Hﬁensku museli záchranáﬁi evakuovat
v‰echny lidi, vãetnû osmi set trhovcÛ.
Nûkteré domy zcela zmizely pod vodou.
Rozvodnûné Labe vytvoﬁilo v okolí
soutoku s Ohﬁí mezi Roudnicí nad
Labem a Litomûﬁicemi obrovské jezero,
dlouhé dvacet a ‰iroké osm kilometrÛ.
Pod vodou skonãilo na tﬁicet obcí.
Nepotvrdily se v‰ak katastrofické
scénáﬁe, podle kter˘ch mûla hladina
Labe v Ústí nad Labem vystoupit aÏ do
v˘‰ky 12 a pÛl metru a pﬁekonat tak
velikost záplav z roku 1845. K radosti
v‰ech ÚsteãanÛ se v˘‰ka vody
zastavila v poledne na rysce 11,79
metru. Stﬁed mûsta vãetnû Mírového
námûstí zÛstal tedy such˘. Voda v‰ak
pﬁelila obû ústecká nádraÏí, Velké
Bﬁezno, Ol‰inky a Svádov, zastavila
silniãní dopravu na obou bﬁezích ﬁeky.
Jen v Ústí bylo evakuováno do zaﬁízení
mûsta 1600 lidí, dal‰í tisíce odjely ke
sv˘m pﬁíbuzn˘m.
“Teì uÏ jde o pohyb v rozmezí jednoho
aÏ dvou centimetrÛ nahoru a dolÛ, mûnit
se to nebude,” informovala po 14.
hodinû odpoledne Pavla Zajícová z
Povodí Labe, podle které ﬁeka dosáhla
kulminaãní úrovnû uÏ v 11 hodin. Po
18. hodinû pﬁestalo Labe stoupat a
definitivnû se zastavilo na 11,85 metru.
Ve stejnou dobu pﬁívalová vlna podle
vodohospodáﬁÛ koneãnû opustila
âesko. Jak dodala Zajícová, voda klesá
jiÏ i v Litomûﬁicích a Roudnici. “Kdy to
zaãne klesat v˘raznûji i v Ústí se nyní
vÛbec nedá ﬁíct,” uvedla. “Mám
potvrzen˘ pokles hladiny ve ·tûtí a
Roudnici zhruba o tﬁináct centimetrÛ,”
ﬁekl Právu odpoledne hejtman
Ústeckého kraje Jiﬁí ·ulc (ODS).
Pokles byl podle ·ulce zpÛsoben tím,
Ïe Labe se na soutoku s Ohﬁí více
rozvodnilo. Ohﬁe se totiÏ kvÛli
vzedmutému Labi nemá kam vlévat a
zaãala se rozlévat. “Je‰tû ve ãtvrtek se
kvÛli tomu evakuovalo deset vesnic,
které byly naprosto mimo jakékoli
zátopové území. Vznikl tam takov˘
Balaton,” dodal ·ulc.
I kdyÏ se nakonec v Ústí zátopová
oblast sníÏila o stovky metrÛ, dodávky
teplé vody byly v Ústí odpojeny v celém
mûstû, v prÛbûhu vãerej‰ího dne
docházelo k dal‰ímu odpojování
elektﬁiny. Je nedostatek pitné vody.
“MÛÏe b˘t mírnû zakalená, ale je
hygienicky nezávadná,” konstatoval
v˘robní ﬁeditel Severoãesk˘ch
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vodovodÛ a kanalizací Jaroslav Îivec.
Po mûstû se pohybuje mnoÏství
povodÀov˘ch turistÛ, policie musela
uzavﬁít pﬁístup na Mariánskou skálu,
kde parkovalo aÏ 500 automobilÛ.
Souãástí vlakového spojení mezi
obûma bﬁehy ﬁekou rozdûleného Ústí
se stala i Ïelezniãní záchranka. Ta by
mûla podle ﬁeditele Územního stﬁediska
záchranné sluÏby Ilji Deyla zajistit
pomoc i v obcích na levém bﬁehu Labe
ve VaÀovû, Dolních Zálezlech a
Povrlech.
V noci na pátek voda v Terezínû
protrhla hráze kolem mûsta a zcela ho
zatopila. Na námûstí, v pﬁilehl˘ch ulicích
i Národním hﬁbitovû a areálu
terezínského Památníku dosahovala
aÏ pÛldruhého metru. Ve mûstû neteãe
z kohoutkÛ voda, nefungují pevné
telefony ani elektﬁina. “Z Terezína byli
v pátek evakuováni poslední z 2000
obyvatel,” informovala jeho starostka
RÛÏena âechová. Jak ﬁekl Právu ministr
kultury Pavel Dostál, byl po záplavû
Malé pevnosti zatopen tamní archív
gestapa a SS. Ministr uvedl, Ïe data z
unikátních písemností byla sice jiÏ dﬁíve
elektronicky pﬁenesena do bezpeãí
poãítaãÛ, jenÏe pﬁepsané informace
nemohou slouÏit jako dÛkaz napﬁíklad
u soudÛ. Originály nedozírné historické
ceny byly ve velké ãásti psány
inkoustem, takÏe zápisy jsou jiÏ v
nenávratnu. “B˘valí esesáci se mohou
radovat,” smutnû glosoval situaci
Dostál. PostiÏení dostali azyl v
litomûﬁick˘ch kasárnách a ‰kolách.
Nûkteﬁí starousedlíci, odmítající opustit
své domovy, se ale dostali do
obrovsk˘ch potíÏí. AÏ v páteãním
odpoledni po naléhav˘ch v˘zvách
záchranáﬁÛ, pohybujících se po mûstû
ve
ãlunech
a
vojensk˘ch
transportérech, pochopili, Ïe evakuace
je nevyhnutelná. V Dûãínû, kde je
zatopeno zhruba 30 procent mûsta,
bylo dosud evakuováno 200 lidí ze
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zatopen˘ch oblastí, kdyÏ zcela pod
vodou je Staré mûsto a obû pﬁíjezdové
pobﬁeÏní komunikace. “Zatím to
na‰tûstí postihlo pomûrnû málo lidí,”
prohlásil v pátek pﬁednosta dûãínského
okresního úﬁadu Jiﬁí Benedikt s tím, Ïe
situaci komplikuje velké mnoÏství
naplavenin ohroÏujících kamenn˘
Ïelezniãní most. Policie nyní provûﬁuje,
zda v‰ichni lidé, kteﬁí mûli opustit
domovy, tak skuteãnû uãinili. “Ve chvíli,
kdy je dÛm odﬁíznut, nemÛÏeme jiÏ
lidem bez ohroÏení ÏivotÛ pomoci,” ﬁekl
starosta Vladimír Medek. V‰echny
vyklizené oblasti nyní hlídá mûstská a
státní policie doplnûná o 100 vojákÛ.
Podle informací pracovnice dûãínské
Státní plavební správy byla dÛkladnû
zabezpeãena i stovka lodí, která ãeká
na opravu v Rozbûlesích.
***

Za rabování jde do vûzení

Praha-Právo (apb)Obvodní soud pro
Prahu 2 v pátek poslal na ãtyﬁi mûsíce
do vûzení s ostrahou ‰estaãtyﬁicetiletou
slovenskou obãanku, která tento t˘den
ve stﬁedu vnikla do domu v evakuované
oblasti v Praze 2. “Policisté Ïenu pﬁistihli
pﬁi ãinu. Soud jí ve zkráceném ﬁízení
uloÏil trest vûzení a na pût let jí zakázal
pobyt v âeské republice,” sdûlila Právu
mluvãí praÏské policie Daniela
Razímová. Konstatovala, Ïe policisté
a soud trestn˘ ãin hodnotili jako
majetkovou trestnou ãinnost.
***

·éf Povodí Vltavy viní
z vyplavení Kampy
památkáfie

Praha-právo/Vlastimil Rádl-Kampa a
Malá Strana mohly b˘t pﬁinejmen‰ím
zãásti uchránûny niãivého zaplavení,
kdyby památkáﬁi povolili na této stranû
Vltavy instalovat mobilní plechové
zátarasy, které na druhém bﬁehu
uchránily Staré Mûsto. Tvrdí to alespoÀ
duchovní otec tohoto bezpeãnostního

protipovodÀového systému, ﬁeditel
Povodí
Vltavy
Pavel
Uher.
“ProtipovodÀová stûna mohla ochránit
i Kampu a Malou Stranu, kdyby
památkáﬁi nebyli proti. Tvrdili, Ïe
ukotvení, které je zabudováno pﬁímo v
zemi, by hyzdilo okolí,” ﬁekl v pátek
Právu Uher s tím, Ïe na jejich
vybudování mûl magistrát peníze jiÏ
pﬁed více neÏ dvûma lety. “Památkáﬁi
se v‰ak stále odvolávali, dokonce aÏ k
ministru kultury, takÏe do‰lo k asi
dvouletému zdrÏení v˘stavby a dodnes
není jisté, zda nûkdy v budoucnu v této
lokalitû budou moci b˘t zátarasy
namontovány. Argument památkáﬁÛ
byl, Ïe Kampa b˘vala vÏdycky zatopená
a bude nadále. Îe objekty jsou na
povodnû zvyklé a tlak vody vydrÏí,”
podotkl Uher. Jeho slova potvrdil i
ﬁeditel odboru krizového ﬁízení
magistrátu Petr Beran. “UÏ témûﬁ dva
roky se nemÛÏeme s památkáﬁi
dohodnout,” uvedl. Památkáﬁi naﬁãení
odmítají. “Je to absolutní nesmysl,
nehorázná pomluva a úãelové zneuÏití
vzniklé situace,” ohradil se Karel Ksandr
ze Státního ústavu památkové péãe.
“My jsme nebyli proti v˘stavbû zátarasÛ,
ale proti rozhodnutí magistrátu
vybudovat na Kampû dal‰í obchozí
cestu a nov˘ most. Spí‰e by se
magistrát mûl zamyslet nad tím, proã
kvÛli lep‰ímu v˘hledu nechal zboﬁit
kamennou náplavku u hotelu Four
Seasons. Ta kdyby tam zÛstala, tak
nemusela b˘t voda tam, kde je nyní,”
sdûlil Ksandr.
Ministr kultury Pavel Dostál ov‰em uÏ
provûﬁil svou inspekci, aby celou
záleÏitost podrobnû provûﬁila.
Mobilní plechové zátarasy hasiãi
postavili od praÏského Mánesu aÏ na
Franti‰ek. Je nesporné, Ïe zabránily
rozsáhlej‰ím ‰kodám. Uchránily totiÏ
pﬁed velkou vodou Staré Mûsto a
Josefov, které patﬁí z hlediska památek
mezi turisticky nejatraktivnûj‰í. “V˘‰ku

Petr ChudoÏilov: TELEGRAM Z FLORENCIE
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zátarasÛ jsme volili tak, aby udrÏely
stoletou vodu a pﬁidali jsme je‰tû
ãtyﬁiceticentimetrovou rezervu. Dnes
víme, Ïe byla zvolena dobﬁe, neboÈ
zátarasy vodu udrÏely, takÏe se
nepﬁelila do historického centra,” ﬁekl
Beran s tím, Ïe se poprvé s podobn˘mi
zátarasy setkal v nûmeckém Kolínû
nad R˘nem. “My jsme je je‰tû vylep‰ili
a pﬁizpÛsobili, aby vyhovovaly
podmínkám Prahy,” podotkl Beran. Jak
uvedl, mûsto skladuje zátarsy v
kontejnerech, takÏe je s nimi velmi
snadná manipulace. “Kontejnery se
pﬁivezou na místo a poté se z nich
jednotlivé komponenty snadno
vyndavají,” uvedl Beran s tím, Ïe jsou
navíc lehké, neboÈ jsou vyrobeny ze
slitin hliníku. Aby voda skrze jednotlivé
Pokraãování na str. 12

Restaurants-Deli's

Domas Restaurant
âeská restaurace

417 Elizabeth St.
Burlington, On. L7R 2N1
Tel.: 905-639-3240
Lakeshore & Elizabeth
(Village Sq.)

V˘borné ãeské jídlo
âeské pivo:
Kozel, PlzeÀ, Czechwar (Budvar)
Toãené nûmecké pivo!

Otevﬁeno dennû:
od 11 do 14 hod.
a od 17 do 23 hod.
(o víkendech aÏ do 2 hodin ráno)
1215-15

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

416-504-5787

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

638 QUEEN ST. W.
TORONTO, ONT. M6J 1E4
* PraÏské uzeniny
* Cukráﬁské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy
* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla
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Pokraãování ze str. 11

Máte v âechách trápení? Soukromé nebo úﬁední?
Neutrácejte peníze za letenku!
U‰etﬁte svÛj ãas a své nervy!
Konkrétnû a reálnû pomohu pﬁi ﬁe‰ení v‰ech va‰ich specifick˘ch
nesnází i pﬁi plnûní va‰ích pﬁání. Projednám za vás v‰e, k ãemu mi
dáte svolení. ZaloÏím nebo povedu poboãku va‰í firmy v âechách.
Mohu k tomu pouÏít vlastní kanceláﬁ a u‰etﬁit vám dal‰í v˘daje.
Zjistím a zpracuji pro vás ve‰keré informace, které potﬁebujete znát,
abyste byli „in“. Zajistím osobnû skuteãnou pomoc. Kde na to sám
nebudu staãit, angaÏuji solidní odborníky (nájmy, koupû-prodeje,
restituce, nemovitosti vã. bytÛ, vûci movité, od‰kodnûní, dûdictví,
celní záleÏitosti, obãanství, rÛzné oblasti sluÏeb apod).
Reference v Kanadû:
satellite1-416@rogers.com nebo jan_drabek@telus.net
Jan Hrabina, agentura HOMBRE, P.O.Box. 32, Poãernická 369/
57, 108 00 Praha 10
Tel: 001- 420 2-7477 7476. Fax: 001- 420 2 7477 0929;
e-mail: hombre@mbox.vol.cz
oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû
televizní seriál reÏiséra Jaroslava Dudka

MAL¯ PITAVAL Z VELKÉHO MùSTA
Cyklus kriminalistick˘ch pﬁíbûhÛ, tvoﬁí devût volnû navazujících pﬁíbûhÛ,
které na motivy kriminalisty L. Jirsáka napsal J. Dietl. Devût pﬁípadÛ ﬁe‰í
skupina kriminalistÛ, které díky drobnokresbû J. Dietla poznáváme jako
sympatické lidi s rÛzn˘mi osobními vlastnostmi, odli‰nou metodou a pﬁístupu k
práci, které v‰ak spojuje spoleãn˘ cíl: boj s delikvencí a zloãinem. V zákulisí
mûstského prostﬁedí se seznamujeme s galerií gaunerÛ té doby a mÛÏeme
srovnávat, zda a nakolik se situace dnes zmûnila. V jednotliv˘ch pﬁípadech
AranÏér, Milenec, Benjaminci, Vãelaﬁ, Cyklista, Jupiter, Vedoucí partiovky,
MuÏ s punãochou, Kuchaﬁinka hrají J. Krampol, S. Skopal, J. Falt˘nek, P.
Zedníãek, Vl. Ha‰ek, L. Frej, J. Abrhám, Z. BydÏovská a mnoho jin˘ch.
Cena kompletu sedmi kazet $ 165. 00 - plus taxy a po‰tovné.
Cena jednotlivé kazety se dvûma pﬁíbûhy $ 30. 00 - plus taxy a po‰tovné.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

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

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
Pozor nová E-mail: video.el@rogers.com

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

Nová nûmecká auta
za v˘hodné ceny!
Prodáváme i star‰í
nûmecké a japonské vozy!

zátarasy neprotékala, je mezi
jednotliv˘mi díly usazena guma, která
prosáknutí brání. Na zemi se utûsÀují
vlastní vahou, neboÈ jsou duté, takÏe
kdyÏ se naplní vodou, zatíÏí se a vodu
nepustí. Dal‰ím ji‰tûním jsou na
vrcholcích zátarasÛ ‰roubovice, které
kromû prosaku brání i jejich vych˘lení.
Práci hasiãÛ se stavbou naru‰il
neznám˘ zlodûj, kter˘ ukradl 24
podpûrn˘ch tyãí, ãímÏ ohrozil celou
stavbu. Radnici se na‰tûstí brzy
podaﬁilo sehnat tyãe náhradní. Nákup
zátarasÛ na ochranu Starého Mûsta
stál magistrát asi 50 miliónÛ. Kromû
Kampy by obdobné zátarasy mûly
vzniknout i v Karlínû, Zbraslavi a
Chuchli. První diskuse o jejich nákupu
se na radnici vedly jiÏ v roce 1997.
***

Právu sdûlil, Ïe hasiãi vynesou ze
stﬁeÏen˘ch oblastí kaÏdého, kdo do
nich pronikne, tﬁeba i s pouÏitím síly.
Pﬁiznal, Ïe je velmi rozezlen na
karlínskou matku tﬁíleté holãiãky, která
neuposlechla v˘zvy k evakuaci a aÏ po
zprávû o zﬁícení domÛ se úpornû
domáhala pomoci. “K záchranáﬁÛm se
chovala slu‰nû ﬁeãeno neomalenû.
Domáhala se vynesení vût‰ího poãtu
vûcí. Jako kaÏd˘, kdo volal o pomoc aÏ
ze zatopeného domu. To mi tak
nevadilo. Rozãílilo mû, Ïe tato Ïena
ohrozila Ïivot a zdraví malého dítûte.
Za to na ni podám trestní oznámení,”
uzavﬁel osobní poznatky a proÏitky
tohoto t˘dne Gosman.
***

Dopravní tepny se dafií
obnovovat jen pomalu

Praha-flash-Dopravní situace v âeské

V Karlínû spadl dal‰í dÛm republice je nepﬁehledná. Nejkritiãtûj‰í

Praha-právo-Pavel
BlaÏek-V
praÏském Karlínû v pátek krátce pﬁed
polednem spadl dal‰í zaplaven˘ dÛm.
Tentokráte v zaplavené Sokolovské
ulici. V troskách domÛ policejní psovodi
a záchranáﬁi na‰tûstí nenalezli Ïádnou
lidskou obûÈ. Je to jiÏ druh˘ objekt,
kter˘ za poslední dva dny v této nejvíce
postiÏené praÏské ãtvrti spadl. Ve
ãtvrtek se zﬁítil dvojdÛm v KﬁiÏíkovû
ulici. Podle ﬁeditele praÏského
Hasiãského záchranného sboru
Dalibora Gosmana byl zﬁícen˘ dÛm v
Sokolovské ulici dlouhodobû
neob˘van˘. “Spadl vnitﬁní trakt tohoto
domu. Ve ãtvrtek a v pátek spadly
domy, které byly urãeny k demolici pro
statické vady,” ﬁekl Právu Gosman.
Zprávy o zﬁícení domÛ a tíÏivá situace
donutily volat o pomoc dal‰í obyvatele
Karlína, kteﬁí neuposlechli v˘zvu k
evakuaci. “Ze zaplaven˘ch ãástí Karlína
jsme i v pátek v Karlínû evakuovali
nûkolik lidí. Napﬁíklad manÏelsk˘ pár,
mladou dívku a zcela vyãerpaného a
zcela dehydratovaného muÏe,”
konstatoval Gosman.
Starosta a ‰éf krizového ‰tábu Prahy
8 Josef Nosek Právu sdûlil, Ïe nelze
vylouãit zﬁícení dal‰ích domÛ. “Budou
to v‰ak jen ojedinûlé pﬁípady domÛ,
které byly pro poru‰enou statiku urãeny
k demolici jiÏ pﬁed povodní. Zﬁícení
Karlína a dolní Libnû nehrozí. Obû ãásti
mûsta si zachovají svÛj osobit˘ kolorit,”
zdÛraznil Nosek. Uvedl, Ïe nyní prohlíÏí
zatopené domy v Karlínû a dolní Libni
ãtyﬁi desítky statikÛ. “Jsou optimisty.
Tvrdí, Ïe naprostá vût‰ina domÛ, které
jiÏ zkontrolovali, není staticky
naru‰ena,” konstatoval Nosek. Pﬁiznal,
Ïe za váÏn˘ problém oznaãil velké
mnoÏství kaveren pod chodníky a
vozovkami. “PropadÛ a dutin pod
komunikacemi je mnoho,” dodal.
¤editel praÏsk˘ch hasiãÛ Gosman

je situace v severních âechách, kde je
Labe stále vylité z bﬁehÛ. S ustupující
vodou silniãáﬁi v ostaních ãástech âech
uvádûjí do provozu nové a nové úseky
silnic. Pro snadnûj‰í orientaci jsme
pﬁipravili tento rozcestník, ve kterém
najdete dopravní informace ze
zaplaven˘ch krajÛ.
***
19.8.2002

Peníze obûtem: 150 000
hned, 850 000 pÛjãka

Praha-mfd/PovodÀová vlna za sebou
nechala mûsta plná smrdutého bahna,
zﬁícené domy a zniãená zaﬁízení bytÛ.
Evakuovaní se zaãali vracet domÛ,
velk˘ úklid zaãíná. Lidé postiÏení
povodní to sami nezvládnou - spou‰È
je pﬁíli‰ velká. Potﬁebují pomoc. Ani
vláda je‰tû nemá pﬁedstavu, jak velké
‰kody voda zpÛsobila. Teprve dnes
bude vûdût víc. Ministr pro místní rozvoj
Pavel Nûmec shromaÏìuje odhady
celkového rozsahu katastrofy. Jen
opravy silnic a Ïeleznic budou stát ãtyﬁi
a pÛl miliardy, odhaduje ﬁeditel Státního
fondu dopravní infrastruktury Pavel
·vagr. Vláda ve stﬁedu projedná návrh
rychlé pomoci lidem, kteﬁí kvÛli pohromû
pﬁi‰li o domy a byty. KaÏd˘ z nich pak
bude moci podle ministra zemûdûlství
Jaroslava Palase vyuÏít trojitou pomoc:
nenávratnou dotaci 150 tisíc korun,
úvûr 850 tisíc korun aÏ na dvacet let se
ãtyﬁprocentním úrokem a odklizení
trosek domu zdarma. Stát zaplatí
stavbu takzvan˘ch povodÀov˘ch
domkÛ. Budou majetkem obcí, které je
budou lidem pronajímat. Bez pomoci
se neobejdou ani zemûdûlci, i pro nû
stát pﬁipravuje dotace a pÛjãky.
“Celkové ‰kody v zemûdûlství
odhadujeme na 2,5 miliardy korun.
Seãteny uÏ jsou na jihu âech, kde
dosahují 870 milionÛ korun, z toho 100

SOPHIA’S BASKET DELI
714 Lakeshore Rd. E - Mississauga
Tel.: 905-271-0572
zve

Na lahÛdky
Polské klobásy, párky, ‰unka, domácí tlaãenka, jitrnice, uhersk˘ salám, ãabajka.
Domácí pirohy: 100 pirohÛ za 20 dolarÛ.

JI¤Í KAZDA

Dovoz potravin z âech.

Sales and Leasing Consultant

Matonka, znojemské okurky, hoﬁãice, zelí

Tel.: (416) 741-7480
Cell: (416) 427-5134
Fax: (416) 741-7809

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

Cukrovinky, v˘robky v konzervách, okurky, hoﬁãice, zelí ztd.
Na‰í specialitou jsou obloÏené mísy - party trays.

Sophia's Basket Deli a Patricia
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Praha-mfd/JANA KLÍMOVÁ-Stejnû
rychle jako opadává niãivá voda
rozvodnûn˘ch ﬁek, zaãínají se
vynoﬁovat i pochybnosti, jestli to
v‰echno, co se dûlo kolem toku Vltavy,
muselo b˘t tak stra‰né. Lidé uÏ uvaÏují
o trestních oznámeních ãi Ïalobách na
firmy, státní podniky povodí ãi na mûsta
a obce. “V‰echny rozhodující
manipulace s vodou klidnû beru na
sebe, protoÏe já jsem v tom dispeãinku
sedûl. Opravdu uÏ s tím nic ne‰lo
udûlat,” ﬁíká Petr Hudler, generální
ﬁeditel státního podniku Povodí Vltavy,
a reaguje tak na v˘tky, proã musely b˘t
nûkteré obce smeteny a celé ãtvrti v
Praze poniãeny. Podezﬁení padlo i na
energetickou spoleãnost âEZ a její
vodní elektrárny na vltavské kaskádû.
Ty podle nûkter˘ch rozhoﬁãen˘ch
obyvatel do poslední chvíle na
pﬁehradách vyrábûly levn˘ proud, a
voda se proto odpou‰tûla jen pomalu.
“Ne, je to absolutní nesmysl. Je to
úplnû mylná konstrukce uÏ jenom proto,
Ïe místo aby nám jelo standardnû v‰ech
dvanáct elektráren, tak nakonec byly v
provozu jen dvû,” brání se ‰éf vodních
elektráren âEZ Ale‰ Tomec.
âEZ podle Ale‰e Tomce vlastní jen
samotné elektrárny, hráze a ve‰kerá
technologie spojená s regulací toku
patﬁí
Povodí
Vltavy.
Také
vodohospodáﬁi odmítají, Ïe by se v
ohroÏení preferovala v˘roba elektﬁiny.
Vût‰ina nádrÏí byla na zaãátku povodní
podle Petr Hudlera prázdnûj‰í, neÏ je
obvyklé, a prostor na zachycení vody
byl. Povodí Vltavy povaÏuje za hlavní
dÛvod obrovsk˘ch povodní to, Ïe
nádrÏe vltavské kaskády jsou malé.
Objem valící se vody dosáhl zhruba tﬁí
miliard kubíkÛ, do v‰ech pﬁehrad pokud by byly úplnû prázdné - se vejde
jen miliarda metrÛ krychlov˘ch. “Povodí
má málo nástrojÛ, aby takovou povodeÀ
nûjak zplo‰tilo. Otázkou je, zda
nenastala nûjaká systémová chyba v
matematickém modelu, podle nûhoÏ
se poãítá prÛbûh povodnû. KdyÏ splní
pﬁedpovûì kubíkÛ za vteﬁinu i v˘‰ky
hladiny, ale absolutnû se neshoduje
ãas, kdy voda projde, nûco asi není
dobﬁe,” upozornil docent Franti‰ek
âihák z katedry hydrotechniky Stavební
fakulty âVUT. Právû tato katedra by
nyní mûla podle Hudlera udûlat
expertizu prÛbûhu povodnû a
rozhodování Povodí.
Matematické modely zpracovávají
speciální firmy, a vodohospodáﬁi tak
propoãty dostávají zãásti na klíã. “My
jsme ten matematick˘ model prokázali.
Poãítal v Praze s prÛtokem zhruba ãtyﬁ
tisíc kubíkÛ, a na to se stavûla
protipovodÀová ochrana. K zábranám
v hlavním mûstû jsme je‰tû pﬁidali

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
v úter˘ 20. srpna 2002 v 5:01.
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde 5. záﬁí 2002
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MuÏ z newyorského metra
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(416) 593-0837

NOV¯ TELEFON

Kdo to zavinil? ptají se lidé
a pfiipravují Ïaloby

padesát centimetrÛ a nakonec se voda
dostala dvacet osm centimetrÛ pod
horní hranu. A kdyby magistrát postavil
protipovodÀovou ochranu i na Malé
Stranû, nebyla voda ani tam,” tvrdí ‰éf
vltavského povodí. StráÏci toku také
upozorÀují, Ïe katastrofu zpÛsobilo i
to, Ïe povodeÀ ‰la ve dvou vlnách.
“¤íkáme tomu velbloud. A ten druh˘
hrb povodnû, kter˘ je také vÏdycky
niãiv˘, protoÏe v‰echna zádrÏná místa
jsou naplnûna, byl nyní je‰tû vût‰í,”
uvedl Hudler. “Nikdy jsme nevûdûli,
kdy to bude kulminovat, protoÏe to
neumí pﬁedpovûdût nikdo,” zdÛraznil.
Podle docenta âiháka se v‰ak druhá
vlna spoãítat dá. “Obvykle se to ale uÏ
nedûlá,” pﬁipustil odborník. Modely totiÏ
napﬁíklad selhávají v tom, Ïe kdyÏ projde
první vlna povodnû, zmûní se nûkteré
parametry bﬁehÛ: napﬁíklad uÏ vodu
nebrzdí kﬁoviny, které první vlna
odnese. “Navíc ty povodnû ‰ly
neobyãejnû rychle. Rychleji, neÏ se
ãekalo,” dodává âihák. Zpûtnû, bez
detailních ãísel, které mûlo Povodí
Vltavy v daném ãase k dispozici, je
podle âiháka tûÏké ﬁíci, zda ‰lo
vltavskou kaskádu vypou‰tût dﬁíve a
niãivost vody utlumit. “Nevím, jestli by
to dﬁívûj‰í vypou‰tûní nezpÛsobilo je‰tû
hor‰í situaci na soutoku s velkou vodou
Berounky. My nyní sice víme pﬁesnû,
kdy pﬁi‰la Berounka do Prahy, ale
Povodí mûlo tehdy jen odhady,” ﬁekl.
Právnû si chce s Povodím Vltavy
vyﬁíkat dûní pﬁi povodních napﬁíklad
jihoãesk˘ ¤ímov. Jeho obyvatelé tvrdí,
Ïe nebyli vãas upozornûni, jak se velká
zátopová vlna blíÏí, aãkoliv
vodohospodáﬁi to mûli vûdût, neboÈ z
¤ímovské pﬁehrady odpou‰tûli
nadkritické mnoÏství vody. Rozhoﬁãeno
bylo i mûsto Kralupy nad Vltavou, které
muselo odstﬁelovat loì s pískem, která
se na ﬁece zasekla. Jedním z hlavních
dÛvodÛ pﬁitom mûly b˘t velké
naplaveniny, o které se vltavské povodí
nepostaralo. Povodí v‰ak v tomto
pﬁípadû zase upozorÀuje, Ïe je samo
po‰kozeno, protoÏe loì se odstﬁelovat
nemusela, pokud by se pﬁivázala a
potopila na místû.
***

NOVÁ ADRESA

milionÛ za kapry,” ﬁekl ministr
zemûdûlství Jaroslav Palas. Do âeska
navíc míﬁí pomoc z celého svûta.
Nûmeãtí záchranáﬁi ãerpají vodu z
metra, do Ústí pﬁivezli nor‰tí a fin‰tí
hasiãi vysou‰eãe. Pﬁicházejí nabídky z
mnoha dal‰ích zemí.
***

satellite

14

satellite

August 22, 2002

Slovak Press

1-416

19.8.2002

Parlament ãaká
posledn˘ boj

INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR
European Destination
Seat Sale
Charter Flights
Czech Republic, Germany, Austria

Call for visa requirments
to Czech Republic
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
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Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

BRATISLAVA-sme/IGOR
STUP≈ AN-Len niekoºko hodín pred
‰tartom oficiálnej volebnej kampane
sa naposledy zíde parlament. Prerokuje
18 zákonov, ktoré mu prezident Rudolf
Schuster vrátil. Ako hovorí Béla Bugár:
„Prezident sa snaÏí nahradiÈ druhú
komoru parlamentu.“ Pred schôdzou
vládnu obavy, ãi sa zo snemovne
nestane predvolebná aréna.
Podpredseda parlamentu Pavol
Hru‰ovsk˘ ãaká „politické emócie“ len
pri odvolávaní riaditeºa Slovenskej
televízie Milana Materáka.
Neistotu vyvolávajú niektoré vrátené
zákony. Na ich schválenie bude
potrebn˘ch najmenej 76 hlasov, preto
môÏe niektor˘ z nich skonãiÈ v ko‰i.
Tak by mohol dopadnúÈ zákon o
obaloch, o obchodn˘ch reÈazcoch ãi
telekomunikaãn˘ zákon. Podobne i
séria antikomunistick˘ch zákonov, o
ktor˘ch uÏ ‰éf klubu SDª Anton
Hoffman oznámil, Ïe ich strana
nepodporí.
Nedá sa oãakávaÈ ani jednotné
hlasovanie ostatn˘ch koaliãn˘ch
klubov. UÏ v stredu sa zaãne volebná
kampaÀ a konãí sa platnosÈ koaliãnej
dohody. Navy‰e, koalícia sa dlhé t˘Ïdne
nestretáva pre spory okolo neprijatia
európskeho sociálneho zákonníka vo
vláde. ªavicové strany SDª a SOP
zákonník vyuÏili na kampaÀ, pravicové
strany ho odmietajú schváliÈ.
Koaliãná rada sa síce mala zísÈ dnes
ráno, ale jej v˘sledok je nejasn˘. Mala
tieÏ hovoriÈ o deblokácii ruského dlhu.
Ministerstvo financií presadzuje
finanãné vyrovnanie. Na poslednom
rokovaní vlády minister KDH Ján
âarnogursk˘, ktor˘ je za tovarové
vyrovnanie dlhu, návrh rezortu financií
vetoval. âasÈ koaliãn˘ch strán
navrhuje, aby problém rie‰ila aÏ nová
vláda.
***
20.8.2002

Voda nás priplavila
bliÏ‰ie k únii

V¯HODNÉ LETENKY
DO âESKÉ REPUBLIKY
BRATISLAVY, KO·IC, VÍDNù, BUDAPE·TI A BERLÍNA

âSA
Austrian Airlines
Je moÏné zakoupit i dal‰í letenky!

E-mail: nitra_travel@hotmail.com
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186
662 Qeen ST. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

BRATISLAVA-sme-BARBORA
TANCEROVÁ-Prírodn˘ Ïivel pomohol
kandidujúcim krajinám priblíÏiÈ sa k
Európskej únii, hoci za veºmi vysokú
cenu. Pozvanie âeska a Slovenska na
nar˘chlo zvolan˘ povodÀov˘ summit
do Berlína s najvy‰‰ími predstaviteºmi
únie je v˘znamn˘m signálom. Na
stretnutí v‰etci prijímali ako hotovú vec,
Ïe do únie ãoskoro vstúpime.
„Naplno som sa presvedãil, Ïe
Slovensko akoby uÏ bolo súãasÈou
novej, ‰ir‰ej, zjednotenej Európy,“
povedal premiér Mikulá‰ Dzurinda.
Podºa ministra zahraniãia Eduarda
Kukana je r˘chlosÈ, s akou nemeck˘
kancelár Gerhard Schröder zvolal
núdzovú poradu, „v diplomacii nóvum“.
„Je to obrovsk˘ posun v postavení
Slovenska. Rovnako sedeli za
rokovacím stolom ãlenské aj
kandidujúce krajiny, rozprávali sa ako
absolútne rovné,“ povedal Kukan.
Podºa
analytika
Slovenskej
spoloãnosti pre zahraniãnú politiku
Pavla Lukáãa je optimizmus namieste.
„Bol to v˘znamn˘ krok. ZloÏenie
pozvan˘ch je signál pre regionálnu
spoluprácu. Aj v budúcnosti sa budú
zrejme v rámci únie vyuÏívaÈ podobné

ad hoc stretnutia - napríklad Nemecko,
Rakúsko plus Visegrádska ‰tvorka.“
ëal‰ím dôvodom je, Ïe rakúska a
nemecká verejnosÈ sa o strednú
Európu a úniu zaãala zaujímaÈ inak
ako doteraz. Na‰i susedia sa síce o
roz‰írenie únie zaujímali, ale mu nie
vÏdy pomáhali. „Namiesto Bene‰ov˘ch
dekrétov sa rie‰ia problémy, ktoré sa
dot˘kajú skutoãného Ïivota obyvateºov.
MôÏu tak pochopiÈ, Ïe únia nie je len
nieão, ão sa odohráva v kabinetoch
politikov, ale nieão, ão im môÏe
konkrétne pomôcÈ,“ hovorí Lukáã.
***

Prezident terãom ostrej
kritiky poslancov

BRATISLAVA-sme
(SITA)
pr;sy;me;bl-Ostrej kritike podrobil
predseda poslaneckého klubu KDH
Franti‰ek Miklo‰ko prezidenta Rudolfa
Schuster poãas prerokovávania zákona
o pamäti národa. Upozornil, Ïe prezident
nedal k tomuto zákonu Ïiadnu
pripomienku, Ïiada len, aby bol zákon
ako celok zamietnut˘. Zákon sa zaoberá
obdobím rokov 1939 aÏ 1989, teda
obdobím dvoch najväã‰ích totalít na
svete. Na svete sú len ‰tyri krajiny, ktoré
nemajú zriadenú in‰titúciu na skúmanie
svojej komunistickej minulosti - Severná
Kórea, âína, Kuba a Slovensko. „Je
moÏné, Ïe ak nenazbierame 76 hlasov,
Slovensko vìaka pánu prezidentovi bude
medzi tieto krajiny patriÈ naìalej,“
zdôraznil.
Miklo‰ko sa ìalej zamyslel nad t˘m, ão
to vlastne znamená, ak hlava ‰tátu, ktorá
by mala byÈ morálnym svedomím a ktorá
by mala urãovaÈ smer tejto krajiny, nechce
urobiÈ základn˘ krok - zaviesÈ systém
spytovania svedomia. „Kam chce pán
prezident dotiahnuÈ túto krajinu, kam ju
chce viesÈ,“ povedal a op˘tal sa, ãi
prezident povy‰uje svoju osobu nad
záujem a budúcnosÈou krajiny.
Prezidentovi pripomenul jeho sºub z jari
tohto roka, keì povedal, Ïe do parlamentu
uÏ nevráti Ïiadny zákon a ak bude maÈ
pochybnosti, obráti sa na Ústavn˘ súd.
„Pán prezident veºmi krátko po tom opäÈ
zaãal vracaÈ zákony do parlamentu,“
poznamenal a op˘tal sa, ão to znamená
v krajine, ak hlava ‰tátu nesplní svoje
slovo, ktoré dala oficiálne. “âo potom
ãakáme od ãlenov vlády, aby plnili svoje
slovo, ão od poslancov a ão od obãanov.”
Miklo‰ko sa pozastavil aj nad mnoÏstvom
zákonov, na ktor˘ch sa zhodla vo väã‰ine
koalícia s opozíciou. Vrátením aÏ 18
zákonov z jednej schôdze prezident podºa
neho urobil z poslancov parlamentu nie
celkom svojprávnych ºudí. „Je to príli‰
silná konfrontácia a pán prezident mal
prísÈ osobne,“ zdôraznil. Miklo‰ko sa tieÏ
zamyslel nad t˘m, preão také mnoÏstvo
vrátil Schuster aÏ teraz, keì uÏ tento
parlament nebude rozhodovaÈ o rozpoãte
prezidentskej kancelárie.
Poslanec za KDH Peter Muránsky
citoval z tajnej správy pre schôdzu
Sekretariátu V˘chodoslovenského
krajského v˘boru KSS z roku 1987, ktorú
predkladal Rudolf Schuster. Podºa nej
mal ako predseda V˘chodoslovenského
krajského národného v˘boru pre
elimináciu úãasti veriacich a aktivít cirkví
na Levoãskej púti „uskutoãniÈ pohovor s
kapitulárnym vikárom ·tefanom Garajom
s cieºom upozorniÈ menovaného na
neÏiaduce aktivity pred púÈou, poãas nej
a na záver hlavnej om‰e pri rozlúãke s
pútnikmi“.
Poslanci ìalej prerokovali aj zákon o
podmienke spoºahlivosti pre prácu v
tajn˘ch sluÏbách.
***
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âeskoslovensk˘ film v kanadském exilu
(âást tﬁetí)
Animette Canada
Na poãátku sedmdesát˘ch let se pojem
animovaného filmu v Kanadû vázal
pﬁedev‰ím na kreslenou (dvourozmûrnou)
produkci a loutkov˘ (trojrozmûrn˘) film
pﬁedstavoval Ïánr v podstatû neznám˘,
vyjma nûkolika ojedinûl˘ch pokusÛ na pÛdû
státního National Film Board1. ManÏelé Alice
a Milo Kubíkovi 2 se tak stali vlastnû
prÛkopníky kanadského loutkového filmu a
v zemi, která postrádala pﬁíslu‰nou kulturní
i v˘robní tradici, se pokusili navázat na
klasické dûdictví ãeské animované ‰koly.
Nezávislou spoleãnost Animette Canada
zaloÏili v roce 1971 s cílem produkovat
filmy zamûﬁené na dûtského diváka. Studio
si vybudovali ve vlastním domû v Thornhill,
pﬁedmûstské ãtvrti Toronta, kde do roku
1976 natoãili ãtyﬁi tﬁináctidílné seriály,
celkem tedy dvaapadesát krátk˘ch filmÛ.
Du‰í t˘mu byla Alice ve funkcích scenáristky,
v˘tvarnice a animátorky, Milo mûl na starosti
kameru, svûtla a stﬁih; teprve postupnû se
realizaãní t˘m roz‰íﬁil (mj. o stﬁihaãku
Dagmar Táborskou) a produkce nabyla
profesionálnûj‰ího charakteru. Na základû
pilotního snímku s postavami brouãkÛ, jeÏ
se staly charakteristick˘mi pro první dvû
série, získala Animette Canada kontrakt s
televizní spoleãností CBC v Torontû, kter˘
umoÏnil rozvinout dal‰í produkci3.
Tvorba Animette Canada vy‰la z formátu
veãerníãkÛ, jemuÏ odpovídala volná
seriálová struktura variující pﬁíhody
identického okruhu postav i minutáÏ
jednotliv˘ch dílÛ (kolem pûti minut).
Pohádkovû zabarvené pﬁíbûhy s prost˘m
morálnû v˘chovn˘m a nauãn˘m poselstvím
se inspirovaly tradiãními modely lidov˘ch
báchorek a sv˘m poetick˘m duchem i
v˘tvarn˘m ﬁe‰ením se hlásily ke klasickému
odkazu Jiﬁího Trnky a zejména Hermíny
T˘rlové.
Snímky manÏelÛ Kubíkov˘ch v sobû nesly
pÛvab
insitního
pﬁístupu,
jenÏ
korespondoval se snahou pﬁiblíÏit se
dûtskému divákovi pﬁed‰kolního vûku.
Imaginární filmov˘ svût tu byl konstruován
s prvotním dÛrazem na poetick˘ a obraziv˘
modus, podnûcující emocionální a fantazijní
participaci. Filmy se vyznaãovaly
jednoduchostí v˘razov˘ch prostﬁedkÛ,
malebnou iluzivní stylizací, lyrickou
atmosférou a laskav˘m, harmonizujícím
vyznûním. Tematicky vycházely z
konfrontace svûtÛ lidského a pﬁírodního,
které pﬁipodobÀovaly pomocí analogií a
akcentovaly tak jejich ekologické souÏití.
Typick˘ rys pﬁedstavovala personifikace
ÏivoãichÛ ãi rostlin, jeÏ nesly lidské vlastnosti
a zpÛsoby a pﬁípadnû i lidskou vizuální
podobu (brouãci). Vedle hry loutek (z
balzového dﬁeva) a kreseb (animovan˘ch i
statick˘ch) bylo pﬁíleÏitostnû vyuÏito i
kombinace s Ïiv˘m hercem ãi zvíﬁetem
(kotû). Zvuková stopa prvních tﬁí seriálÛ
obsahovala jen hudební doprovod a
pﬁípadnû stylizované akustické zvuky,
mluvené slovo, respektive vypravûã se
objevuje aÏ v poslední sérii. Po
technologické stránce se natáãelo tradiãní
animaãní technikou “okénko po okénku” na
barevn˘ 16mm materiál.
První dvû filmové série, Adventures in the
High Grass (1972) a Welcome to Our Small
World (1973), spojuje ústﬁední role
loutkov˘ch postav antropomorfizovan˘ch
brouãkÛ, kteﬁí zaÏívají kaÏdodenní
dobrodruÏství jak ve svém vlastním
pﬁirozeném svûtû “vysoké trávy”, tak v
civilizovaném svûtû lidí, domácích zvíﬁat a
pﬁedmûtÛ. Námûtov˘m okruhem i nûkter˘mi
v˘tvarn˘mi prvky (loutky brouãkÛ) upomínají
tyto filmy na své pﬁímé inspiraãní zdroje,
T˘rlové Ferdu Mravence a veãerníãek
Brouãci. V seriálu Lisa nad Her Friends
(1974) pﬁejímá hlavní úlohu loutková
postava mûstského dûvãátka, která se na
farmû u prarodiãÛ seznamuje s rÛznou
zvíﬁenou a vÛbec s Ïivotem na venkovû.
Série se odli‰uje bohat‰í v˘pravou a
barevnûj‰ími dekoracemi; celkov˘ v˘tvarn˘
projev nese nádech ladovské idylizace, jeÏ
dává prostﬁedí kolorit spí‰e ãeské neÏ
kanadské venkovské krajiny.
Seriál eskymáck˘ch pﬁíbûhÛ a legend Inuit
(1976) pﬁedstavoval v tvorbû Animette
Canada zcela novou v˘vojovou etapu: spolu
s originální tematikou pﬁinesl i umûlecky
nejosobitûj‰í a technicky nejzralej‰í projev
a pﬁekroãil diváckou kategorii dûtí

pﬁed‰kolního vûku. Pﬁíbûhy vycházely z
eskymáck˘ch m˘tÛ a propojením
mytologické a etnografické roviny
pﬁibliÏovaly i tradiãní Ïivotní zpÛsob obyvatel
dalekého severu. Vyprávûní dosáhlo
svébytného v˘tvarného stylu a podmanivé
imaginace, jeÏ pÛsobivû evokovaly
magickou atmosféru arktického svûta. Inuit
se stal nejúspû‰nûj‰ím seriálem Animette
Canada také z hlediska obchodního (mimo
jiné se prodal i na Alja‰ku)4. V úhrnu na‰ly
filmy manÏelÛ Kubíkov˘ch odbyt v zemích
v‰ech kontinentÛ, od Austrálie po
Skandinávii, od USA po Saudskou Arábii5.
V Kanadû se uvádûly jednak v televizi
(vãetnû ãeskoslovenského magazínu OknoThe Window), jednak v rámci rÛzn˘ch
speciálních programÛ pro dûti ve ‰kolách,
nemocnicích ap. (filmÛ napﬁíklad vyuÏila i
Ontarijská provinciální policie ve sv˘ch
v˘chovn˘ch projektech).
Na seriál Inuit mûl navázat dal‰í projekt,
tentokrát ve formû stﬁedometráÏního filmu,
jehoÏ scénáﬁ nese název “Silver Fur. A
Story from the Far North” (1982). Podaﬁilo
se v‰ak realizovat jen pilotní snímek (v
délce 10 minut, 1990); dal‰í práce byly
zastaveny pro nedostatek finanãních
prostﬁedkÛ.
Animette Canada pﬁedstavuje svého
druhu ojedinûl˘ úkaz: jako nezávislá
produkce loutkov˘ch filmÛ pro dûti nemá v
kontextu ãeského exilového filmu obdoby.
Úsilí manÏelÛ Kubíkov˘ch se navíc zvlá‰tnû
vyjímá na pozadí odli‰né kulturní tradice
Severní Ameriky: “Lidé nám zde ﬁíkali, Ïe
na‰e filmy jsou takové ‘differrent’ nebo
‘european’. Právû tím ale nakonec mohly
zaujmout - nejen neznámou technologii
loutkového filmu, ale pﬁedev‰ím tím, Ïe
vyprávûly pﬁíbûhy o du‰i, o harmonii, bez
stra‰idel, monster a násilí” (Alice Kubíková)6.
1
Podoby kresleného filmu v Kanadû utváﬁely
v zásadû dvû protipolné tendence: v˘luãná
experimentální tvorba Normana McLarena na
stranû jedné a sériová produkce disneyovská na
stranû druhé (srov. Cook, David A.: A History
of Narrative Film. New York & London: W. W.
Norton & Company 1990, s. 616n.).
2
Alice (*1929 ve Slezské Bystﬁici) je pÛvodní
profesí operní pûvkyní, v ‰edesát˘ch letech
pÛsobila v opeﬁe Slovenského národního
divadla. S Milem se seznámili bûhem studií v
Praze a po svatbû se pﬁestûhovali do Bratislavy.
Milo (*1929 v âadci) vystudoval FAMU
(dramaturgie a reÏie dokumentárního filmu) a
od konce padesát˘ch let pracoval v
bratislavském Studiu dokumentárních filmÛ
jako vedoucí dramaturg a reÏisér. Do exilu
ode‰li hned v srpnu 1968. Milo záhy získal
místo na North York school board°s audiovisual department v Torontû, kde se vedle v˘uky
vûnoval i natáãení dokumentárních filmÛ s
tematikou mlad˘ch (prvním z nich byl Love,
1971, 10 min.) a pozdûji se stal vedoucím
oddûlení.
ManÏelé Kubíkovi vynikli pozoruhodnou ‰íﬁí
a vytrvalostí sv˘ch aktivit, z nichÏ mnohé tvoﬁily
podstatnou souãást Ïivota ãeskoslovenské
exilové komunity v Torontû: zvlá‰tní odkaz
zasluhuje zejména produkce televizní skupiny
Okno (viz) a Divadlo poezie a mal˘ch forem
(Milo Kubík ve spolupráci s ãesk˘m Nov˘m
divadlem Toronto realizoval v letech 19781995 celkem 34 poﬁadÛ).
3
“Zaãínali jsme v technicky dosti primitivních
podmínkách, bez pﬁedchozí praktické zku‰enosti
s loutkov˘m filmem a navíc i bez znalosti
produkãních zákonitostí v trÏním systému.
Pomohla nám jedna pracovnice z obchodního
oddûlení CBC, která díky sv˘m cestám do
Evropy vûdûla, co to je loutkov˘ film, a dovedla
tak ocenit, co vlastnû nabízíme. Kontrakt nám
zajistil dopﬁedu polovinu penûz z celkov˘ch
nákladÛ na realizaci, bez toho by asi nic
nevzniklo” (Kubíková: rozhovor).
4
“Inuité nám dokonce sami napsali, Ïe je ve
filmu velmi vûrnû zachycen jejich tradiãní
zpÛsob Ïivota, kter˘m ov‰em sami uÏ neÏijí”
(Kubíková: rozhovor).
5
“V âeskoslovensku jsme bohuÏel neuspûli.
Po revoluci jednal ná‰ manaÏer i s vedením
âeskoslovenské televize, ale nebyl zájem”
(Kubíková: rozhovor).
6
Kubíková: rozhovor.
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âech v dresu Lynx

Poprvé od doby, kdy v muÏstvu Toronto
Blizzard hrál Petr Rada se v nûkterém
kanadském profesionálním muÏstvu
objevil âech. Jedná se o Antonína
Plachého, kter˘ hrál doposud za
tﬁetiligovou Spartu Krã. Pﬁed tím v‰ak
také pÛsobil v ligové Spartû. Zatím hrál
pouze nûkolikrát v závûru utkání. Ve
Vancouveru jsem ho mûl moÏnost vidût
v prodlouÏení. Toronto v‰ak dohrávalo
o deseti hráãích a ‰lo spí‰e o udrÏení
v˘sledku 1:1. V nedûlním zápase proti
Montrealu v‰ak Antonín Plach˘ nehrál.
Byl z toho pochopitelnû rozãarovan˘.
Pﬁesto jsme po zápase mûli moÏnost
pohovoﬁit. Zde je nûkolik jeho postﬁehÛ:

Antonín Plach˘

ABE: Antoníne, jak jsi se dostal k
fotbalu a jaká je vlastnû tvoje
fotbalová minulost?
AP: Ke sportu jsem se dostal díky
tátovi a díky prostﬁedí, ve kterém jsem
vyrÛstal. Od maliãka jsem jezdil do jedné
sportovní osady, kde se hrál volejbal,
nohejbal a tenis a ten jsem hrál závodnû
do dvanácti let. Pak jsem se musel
rozhodnout mezi tenisem a fotbalem.
Vyhrál to fotbal a já zÛstal v Ïácích
Sparty. Ve Spartû jsem pÛsobil aÏ do 26
let. Jednu a pÛl sezóny jsem hrál
dokonce za PetrÏely v lize. To bylo do
roku 1997. Pak jsem udûlal chybné
rozhodnutí a ode‰el jsem do ¤íãan.
Nezastírám, Ïe to bylo dobﬁe zaplacené.
Byly tam dobré podmínky i pro studium
na vysoké ‰kole a rozvíjela se tam i
fotbalová ‰kola, takÏe jsem tam mohl
zaãít i jako trenér.
ABE: V niÏ‰í soutûÏi hrál tﬁeba i
nûkolik let jeden z nejlep‰ích ãesk˘ch
fotbalistÛ Steiner.Jak je moÏné, Ïe v
nûkter˘ch klubech z niÏ‰í soutûÏe si
mohou dovolit platit ‰piãkové
fotbalisty?
AP: Staãí mít jednoho ãlovûka, kter˘
má peníze a je ochoten je investovat do
fotbalu. Je to stejné jako v lize, tam to
také velice ãasto stojí na jedinci. Proã to
dûlají, o tom lze jen spekulovat.
ABE: Jak to bylo seriózní?
AP: Vypadalo to velice dobﬁe: ‰kola,
zázemí. Financovalo to bytové druÏstvo
zastoupené jedním ãlovûkem. Za devût
mûsícÛ v‰ak toto druÏstvo zkrachovalo
a pﬁi‰lo se tam na nûjaké podvody.
ABE: Co následovalo pak?
AP: Dostal jsem nabídku do Teplic, ale
zranil jsem se. Pak jsem ‰el do druhé
ligy do Admiry a do Krãe, coÏ je tﬁetí liga
a v poslední dobû jsem byl na hostování
v âelákovicích.
ABE: Jak by dopadlo srovnání 3.
ligy se zdej‰í soutûÏí, v které pÛsobí
Lynx?
AP: To lze tûÏko ﬁíci, bez srovnání v
pﬁímém kontaktu. Technicky to vypadá,

Ïe je to velice podobné, ale v Evropû se
hraje daleko rychleji, tvrd‰í fotbal a hráãi
mají na v‰e ménû ãasu. Myslím si, Ïe na
druhou ligu uÏ by to nebylo.
Ale‰ Bﬁezina
***

Jágr popáté získal Zlatou
hokejku, Ha‰ek je druh˘

Praha-ãtk-Ha‰ek, jehoÏ kredit stoupl
po v˘konech na olympijsk˘ch hrách v
Salt Lake City a na mistrovství svûta ve
·védsku, pravidelnû sbíral druhá místa.
“Urãitû by mû nepoloÏilo, kdybych
neskonãil první. Ale mrzelo by mû to,
kdyÏ sezóna takhle skonãila. Byl by to
její hezk˘ závûr. Jarda Jágr mûl ale
také dobrou sezónu a vyskoãit by mohl
i nûkdo jin˘,” uvedl Ha‰ek pﬁed
zahájením slavnostního programu.
Jágra prvenství v anketû zaskoãilo. “Je
to pro mû velké pﬁekvapení. Zlatou
hokejku ale Dominikovi urãitû nedám.
Tﬁeba ho tahle prohra pﬁimûje vrátit se
znovu k hokeji,” prohlásil vítûz ankety.
Pod pomysln˘mi stupni vítûzÛ skonãil
ãtvrt˘ Radek Bonk z Ottawy, jediného
klubu, jenÏ mûl v elitní desítce
dvojnásobné zastoupení. Za Bonkem
se umístili torontsk˘ Tomá‰ Kaberle,
âajánek, Bﬁíza, Dopita, Pavel Kubina z
Tampy a Roman âechmánek. Na 54
tipech se objevilo celkem 55 jmen
hokejistÛ, coÏ je o jedno více neÏ loni.
Nikdo z hráãÛ se neocitl na v‰ech
lístcích.
***

Enge vyhrál v Maìarsku
a vede F3000

Praha-flash-âesk˘ jezdec Tomá‰
Enge yhrál závod v Maìarsku a posunul
se do ãela prÛbûÏné kvalifikace F3000.
Jeho nûjvût‰í konkurent Sebastian
Bourdais z Francie obsadil ãtvrté místo
a na ãeského pilota ztrácí dva body.
***

Pohár UEFA
Olomouc-FK Sarajevo 2:1 (1:1)
Branky: 43. Putík 1:1, 76. P. Ekwueme
2:1 — 30. OsmanhodÏiã 0:1 Hanáci
zaãali obrovsk˘m náporem a hned v 7.
minutû ho mohli zúroãit, kdyÏ âerného
v pokutovém území fauloval Krupinac.
Siegl v‰ak naﬁízenou penaltu
nepromûnil. S jeho stﬁelou doprostﬁed
brány nemûl gólman Krak problémy.
Domácí se pak vytratili, znervóznûli a
hosté zaãali hodnû zlobit, zejména
rychlé brejky byly nebezpeãné. Po
stﬁele Obuãi zachránila Sigmu tyã
Vaniakovy svatynû, ale po pÛlhodinû
uÏ bylo domácím zle, kdyÏ Ihtijareviã
zachytil Rozehnalovu ‰patnou
rozehrávku a jeho ideální pﬁihrávku
vyuÏil OsmanhodÏiã. Sigma se pﬁed
pﬁestávkou probrala z letargie, Putík
po jedné z rychl˘ch akcí vydoloval míã
ze skrumáÏe a zblízka vyrovnal. Po
pﬁestávce stﬁídající Paschal Ekwueme
po dvou minutách na trávníku po rohu
Siegla hlavou míﬁil pﬁesnû.
***
Domagnano—Viktoria ÎiÏkov
0:2 (0:1)
Hubenûj‰ím vítûzstvím, neÏ se ãekalo,
skonãilo vystoupení Viktorie ÎiÏkov v
pﬁedkole Poháru UEFA v San Marinu.
Na zemském stadiónu v Serravalle
mûli ÏiÏkov‰tí fotbalisté po celé utkání
pﬁevahu, pﬁipravili si ﬁadu dobr˘ch
pﬁíleÏitostí, ale promûnili jen dvû. První
branku vstﬁelil ve 28. minutû záloÏník
Sabou, vítûzství PraÏanÛ peãetil
dvanáct minut pﬁed koncem Stracen˘.
***
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Atyrau - Matador Púchov 0:0
Púchovãania hrali od úvodn˘ch minút
disciplinovane v defenzíve a poãas
celého stretnutia nepustili agilného
kaza‰ského súpera do váÏnej‰ej
gólovej príleÏitosti. Po zmene strán
dodrÏovali hostia taktiku urãenú
pohárovou matematikou - nedostaÈ gól.
Naopak, ich postupové nádeje mohol
e‰te prikrá‰liÈ striedajúci ·kripec - v
73. min v‰ak ideálny center zle trafil.
Domáci podporovaní dravou futbalovou
kulisou sa takmer doãkali gólu v
nadstavenom ãase. Bernady prudkú
strelu len vyrazil a následn˘ lob z
doráÏky zachraÀoval na bránkovej ãiare
Zavaterník, ktor˘ bol vyhlásen˘ za
najlep‰ieho hráãa zápasu.
***

Pfiedkola Ligy mistrÛ

2. kolo: Sparta-Tor. Kutaisi 3:0 a 2:1,
Îilina-Basilej 1:1 a 0:3.
3. kolo: GENK-SPARTA 2:0
Dva góly v rozmezí sedmi minut
znaãnû zkomplikovaly situaci fotbalistÛ
Sparty v cestû ze tﬁetího pﬁedkola Ligy
mistrÛ do její základní ãásti. V úter˘
veãer mûla obrana PraÏanÛ na trávníku
Racingu Genk ãern˘ den a v odvetû.
Branky: 33. Thijs, 40. Be‰lija. Rozhodãí
Nielsen (Dán.), Ïluté karty: Sonck, ThijsHübschman, 10 800 divákÛ, poloãas
2:0.
***
AC MILÁN-LIBEREC 1:0
Stateãn˘ v˘kon podali fotbalisté
Slovanu Liberec ve stﬁedu veãer na
trávníku slavného stadiónu San Siro.
Favorizovan˘ AC Milán je v úvodním
duelu 3. pﬁedkola Ligy mistrÛ nesmetl,
naopak byl rád za ‰Èastn˘ gól
Inzaghiho. Postupová nadûje ãeského
mistra v odvetû 28. 8. tedy Ïije. Branka:
68. Inzaghi. Rozhodãí Plautz (Rak.),
Ïluté karty: Gattuso, Serginho-Piln˘,
45 000 divákÛ, poloãas 0:0.
***

Fotbalisté odloÏili
I. a II. ligu

Zápasy 4. kola I. a II. fotbalové ligy,
které se mûly hrát v závûru tohoto
t˘dne, byly odloÏeny. Rozhodla o tom
ve stﬁedu odpoledne ﬁídicí komise
ligového shromáÏdûní. Hrát se
nebudou ani nejvy‰‰í soutûÏe Ïen a
obou dorosteneck˘ch kategorií. O
osudu âFL a divizí se rozhodne dnes.
Na Moravû se hrát bude.
“Byl jsem ve styku se v‰emi ãleny
komise i kluby. AÏ na v˘jimky byli v‰ichni
jednoznaãnû pro odloÏení, ale celého
programu kola obou profesionálních
soutûÏí. DÛvodem nebyla jen
skuteãnost, Ïe nûkterá hﬁi‰tû jsou pod
vodou, ale i moÏnosti, jak k utkáním
dojet a zejména etické hledisko.
Neumím si pﬁedstavit, Ïe by v jedné
ãásti mûsta lidé bojovali s vodním Ïivlem
a v jiné se hrál fotbal,” ﬁekl Právu ‰éf
komise Ivo Lubas. Obû nejvy‰‰í
soutûÏe se na podzim o t˘den prodlouÏí,
protoÏe odloÏená kola budou zaﬁazena
na konec programu po 15. kole. “âtvrté
kolo Gambrinus ligy se bude dohrávat
24. listopadu, druhá liga o t˘den dﬁíve.
Program obou soutûÏí by mûl
pokraãovat pát˘m kolem v závûru
pﬁí‰tího t˘dne,” dodal Lubas.
***

âeská liga

2.kolo: Budûjovice-Sparta 1:3, 76.
vlastní (Pospí‰il)-15. Mare‰, 30.
Poborsk˘, 84. Sionko 6802. ÎiÏkov-

Zlín 1:0, 90 Buryán 3228. OstravaTeplice 5:1, 66. Látal, 70. Luke‰, 74. a
79. âíÏek, 89. Îúrek-54. Verbíﬁ. âK: K.
Rada, 7572. Bl‰any-Hradec 1:0, 15.
Pe‰ír, 2583. Jablonec-Pﬁíbram 1:0, 69.
Hrotek, 4320. Brno-Liberec 0:1, 90.
Zbonãák, 4816. Synot-Olomouc 1:1,
27. âinãala-53. Siegel, 2753. SlaviaBohemians 4:1, 32. A. Petrou‰, 50
Vachou‰ek, 51. T. Do‰ek, 59. Piták27. Kulig, 3709.
3. kolo: Liberec-St. Mûsto 2:0 (1:0), 5.
Johana, 67. Langer, 7500. Sparta
Praha-Ostrava 3:0 (2:0), 6. Pospí‰il,
35. Poborsk˘, 58. Sivok, 8872. ZlínJablonec 1:1 (0:0), 74. HlavÀovsk˘-53.
Michálek (11 m), 5920. Teplice-â.
Budûjovice 2:1 (0:1), 48. Horváth, 69.
Verbíﬁ-31. Chlebek, âK: 90. Horváth,
5052. Hr. Králové-ÎiÏkov 2:3 (1:2), 38.
Zemánek, 75. Krma‰-13. ·ebesta, 28.
Stracen˘, 83. Pikl, 5011. OlomoucBl‰any 1:0 (0:0), 85. P. Ekwueme, âK:
87. Velkoborsk˘, 5343. BohemiansBrno 2:3 (0:0), 54. Kisel, 76. vlastní
Kﬁivánek-58. Svoboda, 73. Do‰ek, 90.
Valnoha, 2958. Slavia-Pﬁíbram
odloÏeno.
***
Tabulka
1. Sparta
3
2. Liberec
3
3. ÎiÏkov
3
4. Jablonec
3
5. Olomouc
3
6. Slávia
2
7. Ostrava
3
8. Brno
3
9. Bl‰any
3
10. â. Budûjovice 3
11. Teplice
3
12. Zlín
3
13. Pﬁíbram
2
14. Hradec Kr. 3
15. St. Mûsto
3
16. Bohemians 3

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
1
1
1
2
1
1
1
1
0
0
2
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2
1
1
2
2
3

7:1
3:0
5:3
4:2
2:1
5:2
6:5
3:3
2:2
5:7
3:7
2:3
0:1
3:5
2:5
5:10

9
7
7
7
5
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1
0

Slovenská liga
4. kolo: Dubnica-Îilina 1:0, PetrÏalkaSlovan 1:1, Trenãín-RuÏomberok 4:3,
Ko‰ice-Trnava 2:2, Inter-Púchov 2:0.
5. kolo: Trnava-Inter 2:1, Îilina-Ko‰ice
2:2, Slovan-Dubnica 2:1, RuÏomberokPetrÏalka 1:2, Púchov-Trenãín 2:1.
6. kolo: Trnava-Îilina 3:1, DubnicaRuÏomberok 5:0, PetrÏalka-Púchov
1:2, Ko‰ice-Slovan 1:0, Inter-Trenãín
1:0.
Tabuºka
1. Trnava
2. Ko‰ice
3. Îilina
4. Dubnica
5. Púchov
6. Slovan
7. RuÏomberok
8. Inter
9. PetrÏalka
10. Trenãín

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
2
3
3
3
2
2
2
1
1

2
4
1
0
0
2
1
1
3
0

0 13:5
0 10:8
2 8:8
3 9:5
3 8:11
2 7:6
3 11:13
3 7:9
2 6:7
5 6:13

14
10
10
9
9
8
7
7
6
3
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