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Ohlédnutí za Torontsk˘m mezinárodním filmov˘m festivalem
Ararat na zahájení

Neb˘vá zrovna obvyklé, aby film s mal˘m rozpoãtem
zahájil jeden z nejvût‰ích filmov˘ch festivalÛ na
svûtû (celkem 345  filmÛ z 50 zemí se zde  pfiedstavilo
v 194 premiérách, z toho v 69 svûtov˘ch, 14
mezinárodních a 111 severoamerick˘ch). Letos se
tento husarsk˘ kousek podafiil kanadskému reÏiséru
Atomu Egoyanovi s filmem Ararat, jenÏ se pfiekvapivû
odehrává pfieváÏnû v Torontû na leti‰ti, kde je
osmnáctilet˘ Raffi pfii návratu z Turecka zastaven
celníkem, kter˘ u nûj objeví filmy z Turecka,
dokumentující pozadí genocidy ArménÛ v roce 1915.
Raffi se mu snaÏí vysvûtlit, Ïe se film nemohl natáãet
v Turecku legálnû, protoÏe turecká vláda doposud
odmítá pfiiznat, Ïe k arménské genocidû vÛbec do‰lo.
Negativy, které veze jsou pr˘ nevyvolané, proto mu
Raffi ukazuje snímky, které pofiídil malou digitální
kamerou. V druhé rovinû probíhá filmová
rekonstrukce této události. Film nepfiedstírá, Ïe k
událostem do‰lo pfiesnû tak, jak to vidí reÏisér, ãi
scénárista, pouze ukazuje, jak je tûÏké  se dobrat
historické pravdy a jak jin˘ pohled v kulturnû rozdílném
Torontu mají pfiíslu‰níci turecké men‰iny a jin˘
Arméni. Jak je nûkdy velice nezfietelná linie mezi
„bojovníky za svobodu“ a „teroristy“. Egoyan, kter˘
se narodil v Egyptû a jeho rodiãe jsou Arméni obsadil
do jedné z hlavních rolí svou manÏelku rovnûÏ
Arménku Arsinée Khanjian a do dal‰í hlavní role
studenta Raffiho neherce Davida Alpaye.
Digitální technologie do znaãné míry ovlivnila i

tento festival. Obzvlá‰tû zemû, které nejsou
ekonomicky silné mohou vytvofiit nekomerãní filmy.
Jedním z nich byl rumunsk˘ film reÏiséra Sinisy
Dragina podle románu  Ioana Carmazana BÛh nás
líbá na ústa kaÏd˘ den. âernobíl˘ film o propu‰tûném
vûzni Dumitrovi ukazuje dva aspekty Ïivota. Jeden
nesmírnû brutální, kter˘ vede opût k zloãinu. Proti
nûmu je v‰ak lidská dimenze touhy po Bohu, v
kterého v‰ak Dumitru nevûfií, ale jaksi cítí jeho
pfiítomnost, snaha zakotvit v lásce a vûrnosti, coÏ ve
filmu symbolizuje bílá husa, kterou Dumitru nosí
stále s sebou.
Z postkomunistick˘ch zemí bylo nejvíce zastoupeno

Rusko - pûti filmy, které reprezentují rÛzné smûry v
ruské kinematografii. Pfiíbûh souãasné ruské mafie,
její vzestup i boj o moc, nejen ekonomickou, ale i
politickou ukazuje film Pavla Lounguina Magnát
(Oligarch). ReÏisér pfies to v‰e zdÛraznil pfied
promítáním, Ïe vûfií ve svobodu v Rusku. Film
Kukaãka (Kuku‰ka) Alexandra RogoÏkina zachycuje
druhou svûtovou válku a hlavnû období v záfií 1944
na pfiíbûhu tfií vojákÛ: Rusa, Fina a Laponce. Jakoby
návratem k rusk˘m klasikÛm je snímek Valerije
Todorovského Milenec (Lubovnik). Pfiíbûh Míti a a
Váni - manÏela a milence mrtvé Ïeny. Jejich nenávist
a zároveÀ zvlá‰tní vztah závislosti pfiipomíná nejen
ruskou literaturu 19. století, ale i klasika ruského
filmu Andreje Tarkovského. Alexandr Sochurov
zastupuje ruskou avantgardu a jeho film Rusk˘
oblouk (Russkij kovãeg) se odehrává cel˘ v
petrohradské ErmitáÏi, kde ukazuje historii od Petra
Velikého k carskému bálu v roce 1913 za Mikulá‰e
II. PrÛvodcem je francouzsk˘ diplomat z 19. století.
V poslední dobû je vût‰ina rusk˘ch filmÛ dûlána v

koprodukci s Nûmeckem (Rusk˘ oblouk) nebo Francií
(Magnát). Opakem byl film Alexeje Muradova Drak
(Zmej) o katu v dobû perestrojky. Není oslavou
nûãeho velkého, ale pÛsobí depresivnû a beznadûjnû.
Ani pfií‰tí generace nemá mnoho nadûje. Kat Ïádá o
prodlouÏení kontraktu a dûti pohybující se po ulici
mají nadûji opût jen v kriminále.
âeskou kinematografii reprezentoval oficiálnû film

Vladimíra Michálka Babí léto, kter˘ byl velice pozitivnû
pfiijat hlavnû u distributorÛ a je pravdûpodobné, Ïe
se objeví v severoamerick˘ch kinech. Jifií Menzel a
jeho esej o Rudolfu Hru‰ínském je souãástí nûmecké
koláÏe O deset minut star‰í - Cello. V deseti minutách
se snaÏí zamyslet nad ãasem kromû Menzla i
Bertolucci, Figgis, Szabó, Denis, Schlöndorf, Radford
a Godard.

Pár slov
s reÏisérem Vladimírem Michálkem

V den jeho odjezdu do Prahy jsme promluvili s
reÏisérem Vladimírem Michálkem, od kterého jsme
mûli moÏnost vidût v kanadské televizi filmy
Zapomenuté svûtlo a Andûl exit. Film Je tfieba zabít
Sekala mnozí z nás vidûli na videokazetách. Babí
léto je jeho ‰est˘m celoveãerním filmem. Je to
zároveÀ poslední film Vlastimila Brodského. Jeho se
t˘kala i na‰e první otázka.
ABE: Spolu s Vlastimilem Brodsk˘m hrála ve

filmu Stella Zázvorková, jaké to bylo s nimi pfii
natáãení?
VM: Jsem zvykl˘ a tady se to obzvlá‰tû podafiilo,

spolupracovat s herci na filmu dlouho dopfiedu.
Hodnû jsme pfiepisovali scénáfi, kter˘m jsme pozornû

pro‰li. TakÏe bûhem natáãení se uÏ nic nemuselo
dûlat a pouze jsem se díval, jak si to Vlastimil
Brodsk˘ a Stella Zázvorková uÏívají.
ABE: Dûlaly se pfiesto nûjaké zmûny?
VM: Hlavnû jsme dbali na to, aby v tom nebyl Ïádn˘

sentiment. To byl ná‰ hlavní cíl. Samotné herectví to
uÏ bylo jen jemné tahání nitkami. Hlídání maliãkostí.
ABE: Jak byl tento film pfiijat zde v Torontû?
VM: Kritici to vidûli a pfiijali velmi pfiíznivû. Stejnû to

pfiijalo i obecenstvo. Lidé tleskali i bûhem pfiedstavení,
nûktefií i vstávali, coÏ bylo pro mne velk˘m
pfiekvapením. Brodsk˘ si získal diváky od prvního
okamÏiku, kdy se objevil ve filmu. Trochu mne to
pfiekvapilo, protoÏe nikdo ho nemohl znát. Ohlednû
distribuce není je‰tû zcela rozhodnuto, ale o film je
velk˘ zájem a pan Friedman je pouze pfied
rozhodnutím komu ho prodá. Je to urãitá satisfakce,
Ïe tento film zaloÏen˘ na ãesk˘ch hereck˘ch
obliãejích je takto pfiíznivû pfiijat na tomto kontinentu.
ABE: Jak to vypadalo po pfiedstavení?
VM: Na konci filmu byl dlouh˘ potlesk, takÏe mi

huãelo v hlavû a ãas na diskusi byl limitovan˘, takÏe
nevím ani pfiesnû o ãem byla. Dotazy se t˘kaly
hlavnû hercÛ. Diváci chtûli vûdût víc. Jediná
nespokojenost snad byla s tím, Ïe film skonãil.
ABE: Vûdûli lidé, Ïe to byl Brodského poslední

film?
VM: Ptali se na nûj, tak jsem jim musel fiíci, co se

stalo a Ïe letos na jafie zemfiel. To bylo pro lidi v sále
obrovské zklamání a zpÛsobilo to i hodnû emocí.
ABE: Jak jinak zapÛsobil na vás tento festival?

Hereãka Sophia Loren se sv˘m synem reÏisérsem Eduardem Pontim na tiskové konferenci k filmu Mezi cizinci Foto Satellite

Pokraãování na str. 5
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Churches

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

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

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.

¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836.  Farár:  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.

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto

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

Toronto/Canada/USA

PovodÀov˘ fond
Flood Relief Fund
740 Spadina Ave.,

Toronto, ON M5S 2J2

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.

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

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

Tel.: 416-431-9477

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

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

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu
a okolí na frekvenci 530 AM

a to v sobotu od 19 hodin do 20 hodin
a v pondûlí od 23 hodin do pÛlnoci.

E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-799-3399

25. v˘roãní

Moravskoslovácké hody
pofiádané klubem „Moravan“ v sobotu 5. fiíjna 2002

88 Christie Street, Toronto
(Ukrajinské kulturní stfiedisko)

hraje známá kapela

„LanÏhotãanka“
z Moravy

Program: 19:00 - LanÏhotãanka k poslechu
(vystoupení tanãních skupin)

20:00 Taneãní zábava
Veãefie k dostání od 18 hodin

Obãerstvení * Bohatá tombola
Vstupenky: V pfiedprodeji 18 dolarÛ - U vchodu 20 dolarÛ

Vstupenky k dostání v Prague Deli
638 Queen St. West * Phone (416) 504-5787

Farnost sv. Václava v Torontu

srdeãnû zve na

SVATOVÁCLAVSKÉ  POSVÍCENÍ
v sobotu 28. záfií 2002

Program:
18:00 Slavná m‰e svatá

19:00 Veãefie
následuje

Taneãní zábava
hraje skupina „Pressovia“ z Londonu

Tombola
Vstupné i s veãefií 25 dolarÛ, studenti 15 dolarÛ

Rezervace vstupenek u pana J. Ovãáãika:

416-225-9324

Z Montrealu
Blahopfiejeme Evû Lapkové k v˘znamné

samostatné v˘stavû v portugalském
mûstû Porto, kde budou vystavena její
díla v dobû od 28. záfií do 12. listopadu.
V˘stavu nabídla sama majitelka galerie
po shlédnutí jejích obrazÛ a plastik v
Chicagu pfied dvûma lety, kde si nûkterá
z nich zakoupila pro svou soukromou
sbírku. Evû, která se osobnû zúãastní
vernisáÏe v˘stavy, pfiejeme hodnû dal‰ích
úspûchÛ.

(Vûstník-Mí‰a Fuchsová)
***

In Memoriam
Dne 15. srpna náhle zemfiel dlouholet˘

ãlen âSSK a Klubu seniorÛ v Montrealu
pan Karel UHLÍ¤. Rozlouãili jsme se s
ním pfii obfiadu v kostele poblíÏ jeho
bydli‰tû v Otterburn Park. Jeho manÏelka,
pÛvodem Francouzka, i jeho dûti byli
velice vdûãni, Ïe na pohfibu byli i jeho
ãe‰tí pfiátelé. Pan Uhlífi nám v‰em bude
chybût.

(Vûstník-A. Vald‰t˘nová)
***

Zemfiel Pater Janíãek
Ve vûku 83 let zemfiel 7. záfií zakladatel

tábora Host˘n pro dûti a knûz, kter˘
pÛsobil po dlouhá léta nejen v Montrealu,
ale i v Ottawû Pater Janíãek. Pohfieb se
konal na Jezuitském hfibitovu v Guelphu.

***

Z Kitcheneru
Odboãka pfiipravuje na konec fiíjna

setkání s velvyslancem Ing. Vladimírem
Kotzym, kter˘ promluví o stále trvajícím
v˘znamu 28. fiíjna pro âechy a Slováky a
nezÛstane ani dluÏen odpovûdí na dotazy
z va‰ich fiad o pomûrech v âR.
âSSK rovnûÏ chystá na 28. fiíjna

slavnostní koncert pfieváÏnû z dûl ãesk˘ch
mistrÛ absolventa AMU Petra Matûjáka
(housle) a Jany LeClark (piano). Koncert
zaãíná v Mûstské knihovû v 19 hodin.
26. fiíjna je zahájení v˘stavy The Life

Journey - retrospektivní v˘stava obrazÛ
Miroslava Sidney Osmery. Zahájení
v˘stavy je v 14:30 ve Waterloo
Community Arts Centre, 25 Regina St.
W. V˘stava potrvá do 5. listopadu.
9. záfií se zaãaly Prima sezonou od

Josefa ·kvoreckého filmové pondûlky v
kitchenerské knihovnû. Promítání bude
pokraãovat kaÏdé první pondûlí v mûsíci
od 18:30.

***

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

22.9. (ne) 13:00
Antikvariát na Masaryktownu

***
28.9. (so) 9:00

Zápis do ãeské ‰koly u sv. Václava
***

28.9. (so)
Posvícení

18:00 M‰e svatá
19:00 Svatováclavská taneãní zábava

Hala kostela sv. Václava Toronto
***

¤íjen 2002
Vinobraní v Calgary

***
5.10. (so) 19:00

Moravskoslovácké hody
Klub Moravan

Ukrajinské kultutní stfiedisko
85 Christie St.

***
21.10 (po) 19:30

Setkání se senátory na Masaryktownu
***

26. 10 (so) 14:30
The Life Journey

Zahájení v˘stavy M. S. Osmery
Waterloo Community Arts Centre

25 Regina St. S. - Waterloo
***
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Czech &Slovak Institutions

Toronto/Canada/USA

Honorary consulates
of the Czech Republic

in Canada
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.

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

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal

1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2

Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace

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

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

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

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 objednat telefonicky (15 dolarÛ + po‰tovné)
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!

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

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

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

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

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

Oslavy státního svátku âR
dne 28. fiíjna 2002

Velvyslanec âeské republiky Vladimír
Kotzy s chotí srdeãnû zvou pfiátele âR
na oslavu státního svátku dne 28. fiíjna
2002 v 19.00 hodin, jejíÏ souãástí bude
i vystoupení skupiny Jifiího Grosmana
Muzika na rohu a následn˘ spoleãensk˘
podnik. Oslavy státního svátku se
budou konat v areálu ottawské
univerzity, Lawrence Freiman Hall,
Pérez Building, 50 University.

***
Setkání se senátory

z v˘boru pro zdravotnictví
a sociální politiku

Velvyslanectví âR spoleãnû s
Masarykov˘m ústavem si Vás dovolují
pozvat na setkání se ãleny senátního
v˘boru Parlamentu âeské republiky
pro zdravotnictví a sociální politiku,
které se bude konat dne 21. fiíjna 2002
v 19.30 hodin v restauraci Praha v
Masaryktownu.

***

ZPRAVY âSSK
Kongres âSSK 2003

v Torontû - oprava data
Ve své zprávû v posledním ãísle tohoto

listu jsme uvedli, Ïe koncert pfii
pfiíleÏitosti kongresu se koná po
banketu 25. kvûtna 2003 a Ïe kongres
se koná ve dnech 25. a 26. kvûtna. Tak
jsme se (vlastnû já) o den spletl.
Kongres se koná ve dnech 23.-25.
kvûtna a ponûvadÏ absolvování
koncertu a banketu v jednom veãeru
by nás v‰ecky asi pfiíli‰ vyãerpalo,
zmûnili jsme datum koncertu na pátek,
23. kvûtna. Banket se koná v sobotu
24. kvûtna. Omlouvám se.

***
OpoÏdûná gratulace

k sedmdesátce M. Crháka
Nejen, Ïe polovinu krajanského

Toronta zásoboval (a pokud vím, dosud
zásobuje) kvûtinami, ale je i v˘born˘m
hercem (kam se na nûj hrabu), kter˘
vytvofiil desítky postav na scénû na‰eho
divadla. Hraje i v první hfie nové sezony,
Jezinky bezinky a bude se Vám urãitû
líbit. A mimochodem -3.ãervna se doÏil
sedmdesátky. Moc mu blahopfiejeme.

Josef âermák
***Seznam darcÛ

na povodnov˘ fond
(Pokraãování)
Dagmar, Vladimír a Martin Rydlo 100.00

Miroslav Proke‰ 100.00 Libu‰e Schraeder 100.00
Vûra Semec 35.00 J. Teichmann a M. Teichmann
200.00 Frank a Blanche Skalla 100.00 K. Lis˘
100.00 Henry a Nadia Kraus 100.00 Marie M.
Fuchs Snanelova a Vladimir Fuchs 60.00 Dr.
Stefan Horn˘ 160.00 Petr Fuxa 50.00 Dr. John
D. Cipera 250.00 Vlasta Stfielec 50.00 Antonín
Matou‰ek 300.00 Dr. Wladyslaw Nakielny 50.00
Karl a Eva Hrkal 100.00 F. Fiala a Z. Fiala 100.00
Dr. Thomas Maler 400.00 Georgina Teiougras
100.00 Vaclav Pavelka 50.00 Miroslav Pouzar
100.00 Jan Waldauf 100.00 Dr. Karl a Eva Marha
20.00 Alex Falt˘nek 100.00 V. J. Jelinek 500.00
Bohumír M. Kupr 20.00 Hana Kupr 20.00 Líba a
Anna Vesely 200.00 Jan a Jana Dolej‰í 50.00
Jan J. Travníãek 300.00 Zdenek D. Skoumal
50.00 Darina Va‰ek 50.00 Eva a John Matuska
100.00 Ivo Syptak 500.00 Du‰an Soudek a Vûra
Soudek 600.00 Thomas a Veronika Keller 500.00
Kvûta Král 150.00 Walter a Jaroslava Haulena
50.00 Milan Havelka 50.00 Joseph Janík 50.00
Rudolf Maister 100.00 Jaroslava Dranic (USA)
77.63 Marie a Joseph Hfiib 50.00 Joseph
Zahradník a Jlee Lewis 200.00 Dr. George F.
Novák 30.00 Dr. Milada Havelková 200.00
Havelka Marketing Inc. 100.00 Josef Jaro‰
100.00 Georgina Mitáãek 50.00  Total: 16,728.18
(ãástka vãetnû pfievodu US dolarÛ a úrokÛ)

***
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Na‰e internetové
stránky

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

www.satellite1-416.com

***
Aktualizované stránky

Kalendáfi
Co se pfiipravuje v krajanské

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

***
âSSK

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

***
Nové divadlo

Zpravodajství z posledního pfiedstavení
Nového divadla a to,

co Nové divadlo chystá
www.divadlo.satellite1-416.com

***

Galerie M. Gabánkové
Asi stovka obrazÛ M.Gabánkové.

www.paintinggallery.net

InternetInternetInternetInternetInternet

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

Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

Dr. Petr Munk

Chiropraktik

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

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

Medical

ãeské knihkupectví
Nejroz‰ífienûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû

ZAÎÁDEJTE  SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

Tel.: (905) 704-0873; Fax: (905) 704-0879
303 Queenston St., St. Catharines, Ont. L2P 2X5

E-mail: cz.books@literacypragensis.on.ca
www. literacypragensis.on.ca

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!

Vyuãovanie slovenského jazyka
pre deti - zdarma!!!

V sobotu  od 9:30 do 12:00 hod.
v St. Bernadette School,

1201 Heritage Bay, Oakville
Informace Viera Banková:

905-337-7457.

V závûtfií Spolany
nízké dominanty jinak ploché krajiny,
Turbovického hfibetu. Labe, jehoÏ niãivá
voda dostoupala, po pfiehrazení tentokráte
mnohem silnûj‰í Vltavou, o zhruba devût
metrÛ nad normál aÏ sem na tuhaÀské návr‰í,
se teì jiÏ línû valí skryto za korunami
zelen˘ch luÏních lesÛ.

K normálnímu Ïivotu ve vesnici je ale
je‰tû velmi velmi daleko. RozloÏen˘
„váleãn˘“ tábor na návsi s
charakteristick˘mi vojensk˘mi stany, s polní
umyvárnou, se stavebními buÀkami s
náfiadím a s dal‰í humanitární pomocí, a
pfiedev‰ím nezvykl˘ ruch cizích lidí a
vozidel armády, hasiãÛ a pomáhajících
organizací je toho jasn˘m dokladem.
Smutnûj‰í pohled pak sk˘tají ãerstvé jizvy
po zmizel˘ch stavbách a obnaÏené kostry
domÛ, které definitivní demolice teprve
ãeká. Hovofií se o pûtatfiiceti takov˘ch
objektech z celkov˘ch 244. Neúprosná
statistika není ov‰em koneãná. Teprve
nastávající zima odhalí, jak skuteãnû tuhé je
vyhlá‰ené tuhaÀské podloÏí, jak pevné jsou
konstrukce domÛ a hospodáfisk˘ch stavení,
a v neposlední fiadû dÛkladnû provûfií i vlastní
odolnost místních obyvatel, ktefií si za ty tfii
dny s vysokou vodou a za tfii dramatické
t˘dny s hrozící chemiãkou proÏili svoje.
Zdají se v‰ak vyrovnaní, a tak ani opakované
oznámení starosty, b˘valého politického
vûznû z padesát˘ch let, o oãekávané detonaci
ve Spolanû v souvislosti s pfiipojováním
elektrické rozvodny pro nû nepfiedstavuje
nûjaké nové téma. Mají jiÏ své zku‰enosti i
s evakuací, a navenek se obrnili nûkdy aÏ
rezignací na potenciální nebezpeãí ãíhající
za humny.

Stav nouze vystfiídal stav nebezpeãí, hovofií
úfiední ãe‰tina. V praxi to znamená napfiíklad
pokraãující nasazení vojska, noãní „ilegální“
zátarasy silnic s hlídkami coby ochrana
pfied nevítan˘mi náv‰tûvníky a fungující
komunistick˘ systém „kaÏdému podle jeho
potfieb“. Ano, koneãnû komunismus,
vysnûn˘ ráj na zemi: základní potraviny,
ãistící prostfiedky, a vÛbec v‰e, co sem
humanitární vlna zanese, je pro místní a
pomocníky zdarma. Z prostfiedkÛ

nezbytn˘ch pro pfieÏití v nároãn˘ch
terénních podmínkách se tato jedineãná
vymoÏenost jak˘msi nedopatfiením
nevztahuje pouze na pivo a jiné alkoholické
nápoje. Pro zajímavost, nepomohlo zde ani
mávání právoplatn˘m lékafisk˘m receptem
na uÏívání pûti aÏ deseti mililitru destilátu
dennû, kter˘ v jednom pfiípadû pracovníkÛm
zasaÏen˘m chlórem vystavil pro dobu prací
v zatopen˘ch oblastech jejich empatick˘
o‰etfiující lékafi.

Inu, soudruzi, nic není dokonalé. Ani ten
zaslíben˘ komunismus.

Zázemí pro desítky dobrovolníkÛ zde
zaji‰Èuje adventistická humanitární
organizace Adra. Pfied její schopností zajistit
úãelnou a rychlou pomoc by se slu‰elo
smeknout. Jak vidût, jedinû neziskové
organizace tohoto typu jsou skuteãnû na
v˘‰i problému. Reagují pruÏnû a bez
jak˘koliv byrokratick˘ch pfiekáÏek. V‰ak
také o nûjaké evidenci dobrovolníkÛ,
pracovní smlouvû, poji‰tûní ãi osvûdãení o
zdravotním stavu nemÛÏe b˘t ani fieã. V‰e je
zaloÏeno na vzájemné dÛvûfie a zdá se, Ïe to
i bez vût‰ích problémÛ funguje. Mimofiádn˘
stav si Ïádá i mimofiádn˘ pfiístup. Tohle
právû je pro státní úfiady ve vztahu k
dobrovolníkÛm kamenem úrazu. A nejen k
dobrovolníkÛm. Jednotky armády, která
zakazuje vojákÛm základní sluÏby pracovat
ve v˘‰kách, tedy napfi. na stfiechách, pÛsobí
v tûchto podmínkách více neÏ smû‰nû.

A kdo vlastnû jsou ti anonymní obãané,
ktefií neváhali pfiispûchat tuhaÀsk˘m na
pomoc?  Pfiiznám se, Ïe bez hlub‰í
sociologické studie bych se univerzálního
spoleãného jmenovatele tipovat neodváÏil.

Poznáte jejich kfiestní jména, nebo jen
pfiezdívky, ãasto na vás d˘chne jejich
moravské náfieãí, obãas rozeznáte
ekologické zostfiené vnímání, stûÏí naleznete
hlub‰í duchovní dimenzi praktikujícího
kfiesÈana. Jsou tu studenti, zamûstnaní i
nezamûstnaní, dûlníci i úfiedníci, Ïeny i muÏi,
mladí i ti Ïivotem o‰lehaní. TakÏe opravdu
to jediné, co je viditelnû spojuje, je to, Ïe tu
jsou a Ïe chtûjí b˘t maximálnû uÏiteãní.
Ostatnû více dokazovat není ani tfieba.

Ale abychom je nepfiechválili.
Dobrovolníci, stejnû jako hasiãi, vojáci a
dal‰í pomocníci jsou souãástí destruktivní
povodnû, aÈ se jim takové tvrzení líbí nebo
ne. Jsou cizorod˘m prvkem v pÛvodnû
klidné obci Ïijící sv˘m konzervativním
zpÛsobem. Jsou nositeli „váleãného“
mravního relativismu. Jsou „armádou“
spojeneckého vojska, která pomáhá, ale i
rozru‰uje.

TuhaÀskou nocí zní bujar˘ hlahol
sekundární povodnû. A nikdo a nic pfied ní
zdánlivû nevaruje. Av‰ak ãlovûk nemusí
b˘t zrovna prorok, aby pfiedpovûdûl, Ïe i
zdej‰í zborcené domy budou stát dfiív, neÏ
se zacelí hluboké jizvy ve zlomen˘ch srdcích
nejedné a nejednoho z tûch lehkomysln˘ch.

ToÏ, BÛh jim v‰em pomáhej.
Záfií 2002, -mp-

Aã to zní ponûkud rouhavû, má i
popovodÀová pomoc v âechách LP 2002
svá více ãi ménû atraktivní místa. Do prvé
kategorie spadají jednoznaãnû lokality s
v˘hledem na nyní asi nejznámûj‰í ãeskou
firmu. Kromû ãerstvé svûtové povûsti ji
zdobí i vysok˘ huben˘ komín a mohutná,
o‰klivû tlustá chladírenská vûÏ se fivoucím
nápisem Spolana. Dnes bu‰í do u‰ních
bubínkÛ nejen tûm, ktefií mají v popisu
práce nûco s hrozbou tohoto jména udûlat,
ale vlastnû v‰em od âech aÏ do Hamburgu
a je‰tû dál. VÏdyÈ jestliÏe Ïluté chlórové
mraky pfiedstavují smrtelné nebezpeãí
pfiedev‰ím pro blízké okolí, pak se rtutí a
dioxiny to je jiÏ jiná, mezinárodní kapitolka.
Poslednû jmenovan˘ produkt je totiÏ znám
jako jedno z nejdûsivûj‰ích moderních
stra‰idel. Soupis toho, co v‰echno dokáÏe
se sv˘m tvÛrcem, by se nemûl ãíst pfied
obûdem ani po nûm, ani dûtem ani tûm
ménû otrl˘m dospûlákÛm. VÏdyÈ, povaÏte,
je pr˘ nûkoliksetkrát jedovatûj‰í neÏ kurare
z obávané ‰ipky jihoamerick˘ch indiánÛ.

Pravda, je tûÏké si nûco takového
pfiedstavit, stejnû jako vûdeck˘ údaj o
pfiípustné denní dávce pro ãlovûka, kteráÏto
se uvádí v jedné aÏ ãtyfiech biliontinách
gramu. BûÏnému smrtelníkovi tedy, podle
tohoto údaje, staãí jeden pouho pouh˘ gram
spolanského prachu z hal, kde je dioxin od
konce ‰edesát˘ch let skladován, na tisíce
let. Vida, dal‰í zkou‰ka pro na‰í
nedokonalou pfiedstavivost, Ïe. Ponûkud
názornûj‰í je uÏ strohé konstatování o tom,
Ïe tyto chemické látky mají na svûdomí
v˘vojové vady, po‰kozování nervového a
imunitního systému, ale také zmen‰ování
toho, co dûlá muÏe muÏem. A tady, myslím,
je naãase krátk˘ exkurz do tajemství dioxinÛ
radûji ukonãit.

Stfiedoãeská obec TuhaÀ splÀuje snad
v‰echna nároãná kriteria, která si
pomocichtiv˘ dobrovolník alespoÀ trochu
dobrodruÏného naturelu mÛÏe jen pfiát.
Kromû jiÏ zmínûného v˘hledu na Spolanu,
od které jej dûlí 2,5 kilometru, se mu nabízí
panorama starodávn˘ch vûÏí nedalekého
Mûlníka, jakoÏ i m˘tické kopule ¤ípu a

Masarykova  doplÀovací ‰kola
se koná v Torontû v kostele

sv. Václava (496 Gladstone Ave.)
kaÏdou sobotu od 9 do 11 hodin.
Info: L. âarková: (416) 536-5342

Zápis v sobotu 28. 9. 2002

Informace o vyuãování
ve Scarborough podá MMI:

(416) 439-4354
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Financial

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

Translations

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

Canada-Czech
Republic Chamber

of Commerce

1 CDN $ 19,40 Kã
1 US $ 30,69 Kã
1 EUR 30,11 Kã
100 Sk 69,66 Kã
Quick - 13.9.2002

Kursovní lístek
100 Kã 5,33 CDN $
100 SK 3,69 CDN $
1 CDN $ 18,76 Kã
1 CDN $ 27,10 SK
1 US $ 1,60 CDN $
1 EUR 1,56 CDN $
Toronto Star - 13.9.2002

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario
M5S 2J2

czechoslovakcu@msn.com
www.kampelicka.com

Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557

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!

CZECHOSLOVAK
(TORONTO)
CREDIT UNION LIMITED

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540

E-mail:
emestic@hotmail.com

VM: Vzhledem k tomu, jak je to
prestiÏní festival, je zajímavé, Ïe
v‰echno zde pÛsobí lehce bez velk˘ch
problémÛ a formalit. Lidé, ktefií ovládají
filmov˘ prÛmysl se zde mohou
pohybovat zcela nekonvenãnû.
Pfievládá zájem o festival a filmy, nikoliv
o to promenovat se na rÛzn˘ch
spoleãensk˘ch událostech.
ABE: Je film je‰tû Ïiv˘m médiem,

není vytlaãován televizí, DVD a
poãítaãi?
VM: KdyÏ jsem osobnû vidûl, co

v‰echno tento film pfiiná‰í, kolik emocí
a Ïe lidi byli ‰Èastní, Ïe mohli strávit 95
minut s tímto filmem, tak jsem se utvrdil
v pfiesvûdãení, Ïe stále má smysl dûlat
filmy. Je to médium, které ãlovûk
potfiebuje. Potfiebuje zastavení. Je to
nûco jako dobrá hudba, nebo malba
obrazÛ. Obrazy jsou tu milióny let. Lidé
malovali na skalách a potfiebovali se
vyjádfiit. Zrovna tak je to s filmem. Jen
je smutné, Ïe si nûkdo myslí, Ïe to není
nutné. BohuÏel peníze z filmu nepÛjdou
opût na film, ale pÛjdou do âeské
televize. Smutné je, Ïe kdyÏ nûkdo
získá venku nûjaké ocenûní, tak uÏ
nedostane peníze na dal‰í tvorbu, ale
naopak se to bere jako Ïe uÏ dotyãn˘
má vystaráno a Ïe nic nepotfiebuje a je
na tom mnohdy hÛfie neÏ jak na tom byl
pfied tím.
ABE: Není zde nebezpeãí poãítaãÛ,

Ïe odvedou ãlovûka od kreativní
tvorby?
VM: V tomhle jsem optimista. Ti, ktefií

mají touhu dûlat opravdové umûní, tak
pracují rukama, protoÏe je to
nejpfiirozenûj‰í vûc a to platí o malování
i restaurování. Díky digitální technologii
je film naopak men‰ím privilegiem
bíl˘ch ‰ál a limuzín a je zde velká
‰ance, Ïe se mÛÏe projevit talent.
Pfiístup k mediu je mnohem snaz‰í a
skuteãnû ti co umí, vyniknou. V hudbû
Santana je jedin˘m, pfiestoÏe si dnes
mÛÏe kaÏd˘ koupit kytaru. Zrovna tak
to bude s filmem. Skuteãností je, Ïe
technologie roztáãí kola trochu rychleji,
ale na druhou stranu to otvírá nové
moÏnosti. Tím se dostáváme k tomu, z
ãeho to vychází k v˘chovû a ‰kolství.
Je to komplexní záleÏitost Apokalypsu
tedy nevidím v poãítaãích, ale vût‰í
nebezpeãí vidím v politicích, ktefií jsou
vût‰inou nevzdûlaní a hloupí a sami
zaãínají vûfiit rÛzn˘m lÏím. Tam je podle
mne skuteãné nebezpeãí.

Jezdec na velrybû dostal
cenu divákÛ v Torontû

Letos se Torontsk˘ mezinárodní
filmov˘ festival konal jiÏ po
sedmadvacáté a zdá se, Ïe ze
skromn˘ch zaãátkÛ se z nûj stal, jak
fiíká i Vladimír Michálek jeden z
nejv˘znamnûj‰ích festivalÛ na svûtû.
Úspûch Mezinárodního torontského
festivalu tkví mimo jiné v kulturní
rozliãnosti. Investice do festivalu se
pak mûstu vrací nejen v turistickém

ruchu, ale i v tom, Ïe fiada filmÛ zde
uveden˘ch i v Torontû vznikla. Platí to
o vynikajícím snímku polské reÏisérky
Agnieszky Holland Julie se vrací domÛ.
Agnieszka Holland vystudovala
praÏskou FAMU a spolupracovala s
velikány polského filmu Andrzejem
Wajdou, Krzystofem Zanussim a
Krzystofem Kieslowskim. Pfiíbûh
rozpadajícího se manÏelství, kdy
problémy jdou stranou v okamÏiku
tûÏké nemoci dítûte. Vztahy v rodinû
se zaãnou podivn˘m zpÛsobem mûnit,
kdyÏ se Julie rozhodne nav‰tívit léãitele
v Polsku. Pfiíbûh je podle skuteãné
události a svou citlivostí pfiipomíná
právû nûkteré Kieslowského filmy.
Magnetem leto‰ního festivalu byl film

Edoarda Pontiho Mezi cizinci v hlavní
roli s Pontiho matkou Sophií Lorenovou.
Kromû Gerárda Depardieu zde Ponti
pouÏil ménû známé herce. Jedná se o
pfiíbûh tfií Ïen Olivie, Catherine a Natalie,
které fie‰í své problémy. Na dotaz,
proã se Ponti rozhodl natoãit film v
Torontu fiekl, Ïe pÛvodnû chtûl dûj
zasadit do New Yorku, ale Toronto ho
zaujalo právû svou kulturní rozdílností.
Na dotaz, jak se mu spolupracovalo s
jeho matkou, sdûlil, Ïe pro nûho bylo
nejvût‰ím pfiínosem poznání, Ïe
pfiestoÏe je jí ‰edesát let, stále se snaÏí
nûco nauãit a stále se snaÏí zlep‰ovat.
Bûhem filmu se pr˘ k sobû chovali jako
jako profesionálové a vûdomû vymazali
ve‰keré rodinné vazby, které by mohly
naru‰it v˘sledek. Dobré vztahy pfii
natáãení a skvûlou práci zku‰ené
osobnosti potvrdili i ostatní herci.
Souãástí festivalu je fiada

dokumentárních filmÛ. Jedním z nich
byly pamûti Hitlerovy sekretáfiky Traudi
Junge (Mrtv˘ bod - Hitlerova

sekretáfika). Jedenaosmdesátiletá
sekretáfika popisuje situaci na konci
války. Její pamûÈ je velice pfiesná,
vypráví události den po dni, ale po
Hitlerovû smrti se najednou objeví mrtv˘
bod, kdy si nemÛÏe na nic vzpomenout.
Traudi Junge zemfiela v únoru leto‰ního
roku v Mnichovû stále více zatíÏená
pocitem viny. Otázkou neonacismu a
jeho zobrazení jako náboÏenského
kultu se zab˘val film Wilfrieda
Bonengela Fürer Ex. Dal‰ím tématem
byla událost, která se stala pfiesnû
pfied rokem. Kromû koláÏe svûtovû
znám˘ch filmov˘ch reÏisérÛ 11.09.01,
zde byl kritick˘ pohled na americkou
spoleãnost, kde jsou omezovány lidské
svobody Reno - rebel bez pfiestávky.
Jedná se o záznam kabaretu, kter˘ se
uskuteãnil v prosinci roku 2001.
Stále vût‰í pozornost na sebe

soustfieìuje íránsk˘ film. ReÏisérka
Manijeh Hekmatová ukázala ve filmu
Îenské vûzení politické zmûny, kter˘mi
tento teheránsk˘ kriminál pro‰el i to,
jak se zde rodí a vyrÛstají dûti, které se
zpût do kriminálu vrací. Svût kriminálu
je po sedmnácti letech pro Mitru, která
zabije svého otãíma, lid‰tûj‰í neÏ
teheránská ulice na kterou je
propu‰tûna.
Leto‰ní divácké ocenûní (AGF

People’s Choice Award) získal
novozélandsk˘ snímek Niki Caro
Jezdec na velrybû. Cenu tisku
(Volkswagen Discovery Award) dostal
britsko-irsk˘ film Petera Mullana
Magdaleniny sestry. Cenu mûsta
Toronta za nejlep‰í kanadsk˘ film dostal
David Cronenberg s filmem Pavouk o
pfiedãasnû propu‰tûném schizofreniku.

Ale‰ Bfiezina-Toronto
***

Festival
(Pokraãování ze str. 1

Lothaire Bluteau spolu s Mirandou Otto ve filmu Julie se vrací domÛ

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
ve stfiedu

 18. záfií 2002 v 0:09
Pfií‰tí ãíslo vyjde

ve ãtvrtek 3. fiíjna 2002.
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Clasified

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

âesk˘ obchod
s potravinami na

prodej!
Cena dohodou!

Tel.: (905) 271-0572
nebo

(416) 450-4096
1219-18

Denní kronika
16.9.2002

Marvanová: Letos mám rok
poráÏek, ale to pfiejde

Praha-mfd/ JI¤Í KUBÍK, JIND¤ICH
·ÍDLO-Nûktefií viní Hanu Marvanovou
z toho, Ïe vyvolala vládní krizi. Jiní ji
proklínají, Ïe ohrozila jejich vládní posty.
Dal‰í fiíkají, Ïe otevfiela dvefie
komunistÛm k moci. Ona vzdoruje.
Poslankynû, která se v pátek rozhodla
hlasovat proti zv˘‰ení daní.
Jak se teì cítíte? Strana, v jejímÏ

ãele jste je‰tû pfiede dvûma mûsíci
stála, vás vyz˘vá, abyste se vzdala
mandátu...
Tenhle rok byl pln˘ dramatick˘ch

událostí, zvratÛ, takÏe se vlastnû
nemÛÏu moc divit. Ale je‰tû pfied t˘dnem
jsem netu‰ila, Ïe polemiky kolem
daÀov˘ch zákonÛ povedou k úvahám o
zmûnách vlády.
Jste definitivnû rozhodnuta zÛstat

poslankyní a opustit funkci
místopfiedsedkynû snûmovny?
Ano. Poslaneck˘ mandát jsem získala

od voliãÛ.
Co by se muselo stát, abyste ze

snûmovny ode‰la?
Jsou samozfiejmû situace, kdy by

poslanec mûl mandát sloÏit, ale ne kvÛli
hlasování o nûjakém zákonu. Za sv˘m
hlasováním si stojím. Bylo pro mû
dÛleÏité dodrÏet sliby voliãÛm, Ïe
budeme prosazovat sniÏování daní, a
ne zvy‰ování. Místopfiedsedkyní
snûmovny jsem byla zvolena za unii a
na základû koaliãních dohod.
Republikov˘ v˘bor strany mi vyjádfiil
nedÛvûru, proto tûÏko mohu
reprezentovat unii ve vedení snûmovny.
Proto tuto funkci sloÏím.
Jak vám spolustraníci zdÛvodnili,

Ïe byste mûla sloÏit mandát?
Unie byla postavena pfied urãité dilema.

Buì zajistí, aby za vládními návrhy stálo
v‰ech deset jejích poslancÛ, nebo bude
muset odejít z vlády. Kolegové mû uÏ
nevnímají jako stoprocentnû
spolehlivou, takÏe z toho vyplynulo, Ïe

by bylo jednodu‰‰í, kdybych ve
snûmovnû nebyla.
UvaÏovala jste o tom aspoÀ chvíli?
Hlavnû jsem tím byla ‰okovaná. VÏdy,

kdyÏ se objevily takové úvahy, Ïe by
mûl b˘t nûkdo postihován za odli‰né
názory, stavûla jsem se proti. V Unii
svobody jsem nûco takového neãekala.
Naopak jsem si myslela, Ïe se za mû
kolegové postaví a Ïe na v˘zvu
premiéra, abych sloÏila mandát, fieknou,
Ïe nûco takového pfiece nelze po nikom
chtít. Postoj kolegÛ byl pro mû
zklamáním.
Ani tehdy jste neuvaÏovala o sloÏení

zbraní?
Takové v˘zvy povaÏuji za zcela

nepfiijateln˘ krok. Je‰tû neuvûfiitelnûj‰í
je, Ïe ta v˘zva pfii‰la z jiné strany.
Zastal se vás nûkdo pfii páteãní

veãerní debatû vedení unie, kde vás
vyzvali, abyste se vzdala mandátu?
Ano, Aniãka Röschová (b˘valá

poslankynû ODS a US - pozn. red.)
OceÀuju to. Spolu jsme dávaly
mnohokrát najevo jiné názory. Zastal
se mû i Ratibor Majzlík a platforma
DEU.
Ivan Pilip tvrdí, Ïe jste otevfiela dvefie

vût‰í spolupráci vlády s KSâM.
S tím nesouhlasím. Byla jsem a priori

proti celému povodÀovému balíãku a
navrhovala jsem, abychom je‰tû jednali
a na‰li kompromis. Jakékoliv dal‰í
jednání bylo odmítnuto. A ptám se, proã
má b˘t pro âSSD vût‰í problém jednat
o kompromisech s Unií svobody nebo s
jednou její poslankyní neÏ s komunisty.
Je na ·pidlovi, jestli se bude chtít obracet
na mû a dal‰í poslance neÏ na pana
Grebeníãka.
Jak moc jste vlastnû ochotná

zrekonstruovanou vládu podpo-
rovat?
UÏ jsem to fiekla jasnû, kdyÏ jsem

rezignovala na post pfiedsedkynû unie.
Vládu Vladimíra ·pidly a âSSD povaÏuji
za nejmen‰í zlo, protoÏe tak prostû
dopadly volby.
A to stále platí?
Platí. Respektuji v˘sledek voleb.

Programem vlády je navíc vstup do EU,

boj proti korupci. A v tom se s ní shoduji.
Proto jsem také vládû vyslovila dÛvûru.
Ne snad z nad‰ení, ale protoÏe jinou
variantu nevidím. Ale zároveÀ jsem uÏ
tehdy fiekla, Ïe to neznamená bianco
‰ek podpory v‰ech vládních návrhÛ.
Jak se k vám chovají va‰i

spolustraníci? Nadávají vám?
Nezdraví vás?
Lidsky je to nepfiíjemná situace, kdyÏ

se za vás kolegové nepostaví, ale
snaÏím se to nebrat osobnû. Vûfiím, Ïe
hlavy vychladnou.
Nadávky nepadají?
To ne.
Zaslechli jsme, Ïe jste naivní,

hloupá, infantilní...
Nûkteré v˘razy jsem sice sly‰ela, ale

ohrazuji se proti tomu.
Hlavy nejspí‰ vychladnou a pÛjde

to dál, ale fatální otázkou zÛstane
budoucnost Unie svobody. Za tfii
mûsíce má volit pfiedsedu... Chcete
kandidovat?
To jsem pfiece fiekla jasnû: o funkci

pfiedsedkynû usilovat nebudu.
Kdo by podle vás mûl b˘t

pfiedsedou?
Na to vám teì neodpovím. Uznávám,

Ïe situace Unie svobody je ãím dál
hor‰í. Zásadní je, Ïe se klíãoví lidé
neshodují, jaká cesta vede z dne‰ní
krize. Podle mne je v dodrÏování toho,
na ãem unie vznikla. Je to krize
dÛvûryhodnosti. Lidé nevûfií, Ïe program
je pro nás prioritou. Jako by se unie
drÏela míst ve vládû za kaÏdou cenu.
Ano, jsou dÛleÏitá, ale nemÛÏeme kvÛli
nim obûtovat program. Pak se stáváme
nedÛvûryhodn˘mi.
Va‰i oponenti si v‰ak myslí, Ïe deset

poslancÛ Unii svobody nezachrání,
Ïe musíte b˘t ve vládû, abyste byli
vidût, jinak strana nepfieÏije.
A jak pfieÏívají jiné strany bez úãasti ve

vládû? Podívejte se do zahraniãí. Je to
tûÏké, ano. VÏdycky je jednodu‰‰í, kdyÏ
je strana víc viditelná. Ale obûtovat
program znamená odsoudit se k
nedÛvûryhodnosti. Budeme vidût, ale
nebudou nám vûfiit.
V roce 2000 jste nastupovala do

vedení Unie svobody s velkou nadûjí,
tehdy jste se stala bez pfiedbûÏné
nominace místopfiedsedkyní strany.
Najednou se ukazuje, Ïe v klíãov˘ch
momentech jdete jinou cestou neÏ
vût‰ina strany. âím to? Nehodíte se
tam?
Takhle to nehodnotím. Politik, kter˘

má rok poráÏek a jeho názor se
neprosadí, tak to neznamená, Ïe se
nehodí do politiky. To je absurdní.
Podívejte se do historie nebo do svûta.
Politika není jen cesta sam˘ch úspûchÛ.
KdyÏ za nûco opravdu bojujete,
povaÏujete to za dÛleÏité, riskujete
poráÏku. KdyÏ nebojujete, udûláte
kompromis, jste moÏná poraÏen víc,
protoÏe obûtujete nûco dÛleÏitého.
MoÏná si nûkdo fiekne: Proã ona kvÛli
dodrÏování volebních slibÛ jde do boje,
kter˘ prohrává? Proã radûji neustoupí?
Já ale tyto boje povaÏovala za natolik
dÛleÏité, Ïe jsem do nich ‰la i s tím
rizikem, Ïe je prohraju. KaÏd˘ politik si
vybere, jestli mu to stojí za prohru.
Nechcete pfiestoupit do ODS?
Ne, nedûlám ukvapená rozhodnutí.

Svá rozhodnutí si vÏdycky velmi dobfie
rozmyslím a zváÏím v‰echna pro a proti,
i dopady. Jsem poslankyní za Unii
svobody.

***
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* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla

PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

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

Looking for truck driver
category AZ.

Must have 6 month
experience and clean

record. English speaking.
Long or short runs.

Must cross U.S.A. border
Call: (519) 896-6068 or

leave a message.
1221-20

Hledám fiidiãe (A-Z)
s moÏností pfiejíÏdût

hranice
Volejte: 416-616-2177

1220-20

DS sa vzdala, vyz˘va voliÈ
SDKÚ

BRATISLAVA -sme/Demokratická strana
sa nezúãastní na voºbách a svojich voliãov
vyz˘va, aby dali hlas SDKÚ.

Toto rozhodnutie vãera zverejnil predseda
strany ªudovít Kaník v relácii STV Okrúhly
stôl. „Predsedníctvo DS to prijalo po
hlbokom a serióznom zváÏení v‰etk˘ch
súvislostí ako znak zodpovednosti voãi
Slovensku,“ povedal Kaník. Dodal, Ïe „nebol
to dlhodobo plánovan˘ mediálny trik. Je to
preto, aby sme zdruÏili sily pravice“.

Ján Lango‰, b˘val˘ predseda DS a v
súãasnosti jeden z trojice volebn˘ch lídrov
kandidátky DS-DU, s Kaníkom nesúhlasí.
Ako povedal pre TASR, je to Kaníkova
akcia a on sa o celej záleÏitosti dozvedel aÏ
z televíznej obrazovky.

Ján Budaj, predseda DU a tretí z trojice
lídrov kandidátky DS-DU, sa prikláÀa skôr
na Lango‰ovu stranu. „DU si myslí, Ïe
kandidátka DS-DU bola dobrou alternatívou
pre voliãov a priná‰ala jedineãné prvky,“
povedal vãera Budaj, ktorému neostáva
iné, ako akceptovaÈ, Ïe vo voºbách tohto
roku nebude ani DU.

Jedn˘m z dôvodov postupu DS bolo podºa
Kaníka aj to, Ïe ºudia majú strach z
prepadnutia hlasu pri voºbe strany s nízkymi
preferenciami. Franti‰ek ·ebej z OKS, ktorá
bojuje proti princípu voºby „men‰ieho zla“,
vãera vylúãil, Ïe by sa pre podobn˘ krok
rozhodla aj jeho strana. „My tak˘to krok
neurobíme, pretoÏe vstup do volieb je
záväzok bez ohºadu na preferencie.
Politická strana ponúka ist˘ typ rie‰ení. My
sme ponúkli program radikálnych a
hlbok˘ch reforiem a chceme, aby sa voliãi
rozhodli na základe nejakého programu,“
povedal ·ebej.

Argument prepadnutia hlasov nepovaÏuje
za správny: „Sme realisti, ale na druhej
strane povaÏujeme za absolútne ãestné a
férové, ak dáme ºuìom moÏnosÈ nevoliÈ so
strachom, ale voliÈ podºa svojho svedomia.“

***

17.9.2002
Vládní krizi nevyfie‰ila ani

intervence Havla
Praha-právo (ada, nig, g ö)-AlespoÀ

na ãas je uchránilo spoleãné veãerní

jednání ‰éfÛ koaliãních stran u Havla.
Ten odlétá na osm dní do USA, takÏe
unie v klíãovém okamÏiku krize získala
oddechov˘ ãas. Je‰tû dopoledne
premiér Vladimír ·pidla oficiálnû vyzval
z povûfiení pfiedsednictva âSSD ãleny
US k demisi, coÏ ministfii odmítli. Veãer
pak na Hradû k dotazu Práva, zda na
jejich odchodu nadále trvá, odpovûdûl:
“V tento okamÏik se vyjednává a hledají
se nejrÛznûj‰í modely, protoÏe je
naprosto zfiejmé, Ïe zemû je po
povodních, má pfied sebou referendum
o vstupu do EU, má pfied sebou summit
NATO a na‰im cílem je co nejdfiíve se
vrátit k bûÏnému provozu.”
Jednání u Havla se neãekanû protáhlo

z pfiedpokládan˘ch tfiiceti minut na více
neÏ dvû hodiny, coÏ také svûdãilo o
váÏnosti situace. Zásadní spor se vede
o to, zda ·pidla získá záruku
poslanecké podpory US v
nejdÛleÏitûj‰ích zákonech, napfiíklad o
státním rozpoãtu, aby mohl poãítat s
vût‰inou hlasÛ. Petr Mare‰, Vladimír
Mlynáfi a Pavel Nûmec budou
minimálnû následující t˘den dál plnit
své vládní funkce. Lze dovodit, Ïe do
doby Havlova návratu nelze oãekávat
Ïádné personální zemûtfiesení.

***

Nejvût‰í loupeÏ v historii
âR: zmizelo sto miliónÛ

Praha-právo/Pavel BlaÏek, Matûj
Hu‰ek-Dosud nejvût‰í loupeÏ v
dûjinách ãeské kriminalistiky se
odehrála vãera ráno krátce pfied
devátou hodinou na Evropské tfiídû v
Praze 6. Zfiejmû tfii ozbrojení lupiãi v
ãern˘ch kombinézách podobn˘ch
policejním pfiepadli obrnûn˘ vÛz
bezpeãnostní agentury Group 4
Securitas (G4S), kter˘ pfieváÏel více
neÏ 100 miliónÛ korun z centrály
Citibank. Bûhem nûkolika minut beze
stopy zmizeli s penûzi i s autem. Jeho
posádku vzali s sebou. Policii v pátrání
po pachatelích do veãera nepomohl

ani vrtulník s termovizí. “Pachatelé
pfievleãení za policisty odcizili vÛz s
tfiíãlennou posádkou i s nákladem,”
potvrdil pfiedseda pfiedstavenstva a
generální fieditel Group 4 Securitas
Michal Fábera. Lupiãi donutili tfiíãlennou
posádku obrnûného vozu pod hrozbou
pouÏití stfieln˘ch zbraní a v˘bu‰niny k
zastavení a vystoupení z kabiny
pancéfiového vozu. V‰echny tfii ãleny
posádky potom uzavfieli v zadním
prostoru obrnûného vozu a s tímto
vozem odjeli k Jivinskému rybníku
poblíÏ ¤eporyjské spojky.
Tady pachatelé pfiemístili celou

finanãní hotovost do pfiipraveného
osobního vozidla golf tmavé barvy a
odjeli. Pracovníky G4S zanechali v
obrnûném voze. Jakmile se dostala
nezranûná posádka z vozidla, celou
vûc oznámila. Policisté o necelé dvû
hodiny pozdûji nalezli hofiící osobní
vozidlo znaãky VW Golf u obce
Nenaãovice v okrese Beroun. “K poÏáru
nás deset minut pfied jedenáctou
zavolali policisté. Byli jsme na místû za
nûkolik minut. Auto bylo na louce asi tfii
sta metrÛ od silnice a bylo v jednom
plameni. Zapálili ho úmyslnû,” fiekl
vãera Právu mluvãí berounsk˘ch hasiãÛ
Jifií Zachariá‰. Upfiesnil, Ïe hofiící vÛz
byl asi pût set metrÛ za Nenaãovicemi
ve smûru na Úhonice. “Místo mûli
policisté zaji‰tûno kvÛli stopám,” dodal
Zachariá‰.
Lupiãi zaútoãili v okamÏiku, kdy

obrnûn˘ vÛz odváÏel peníze z Citibank
ve Vokovicích do jedné z poboãek
banky v centru hlavního mûsta. Podle
zji‰tûní Práva nedo‰lo k pfiepadení
pfiímo na Evropské tfiídû, Ïivé
ãtyfiproudové silnici, smûfiující z centra
na leti‰tû RuzyÀ, ale je‰tû pfied
nájezdem na tuto komunikaci v
bezprostfiední blízkosti centrály banky.
“Auto pfiepadli hned u budovy b˘valého
Koospolu, kde je nyní Citibank. Mûli

Pokraãování na str. 8

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

Petr ChudoÏilov: Strana univerzální koalice
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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

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:

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

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

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

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Nová nûmecká auta
za v˘hodné ceny!

Prodáváme i star‰í
nûmecké a japonské vozy!

Drivers wanted!

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû

v˘pravnou pohádku reÏiséra K. Hanzlíka

KRÁLOVSK¯ SLIB

Romantick˘ pohádkov˘ pfiíbûh zaãíná pfied mnoha a mnoha lety
bûhem vysilující bitvy, ve které slíbí král svému umírajícímu

pfiíteli, Ïe pfiijme jeho mladou dceru jednoho dne do své rodiny.
KdyÏ jeho syn dospûje, nastává ãas pro splnûní královského slibu.
Pfiíjezd princezny je doprovázen nádhernou oslavou. Posléze v‰ak
dochází ke komplikacím, které pfiekoná láska a tak pfiíbûh skonãí

jako v pohádce - ‰Èastnû.

Cena kazety $ 37. 00 - plus taxy a po‰tovné.

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

kukly a ãerné kombinézy s nápisy
Policie. Vypadali jako policisté ze
zásahové jednotky. Chovali se tak.
V‰echno probûhlo stra‰nû rychle. Mûl
jsem dojem, Ïe jde o policejní zásah,”
fiekl Právu náhodn˘ svûdek události.
Sdûlení svûdka potvrdila mluvãí
po‰kozené bezpeãnostní agentury
Veronika Fáberová. “Na‰e auto
pfiepadli v okamÏiku, kdy vyjelo z banky
k závofie, která je v areálu banky asi
tfiicet metrÛ pfied vjezdem do Evropské,”
sdûlila mluvãí agentury G4S Veronika
Fáberová. “Podle m˘ch informací nebyl
nikdo zranûn,” fiekl mluvãí banky Marek
Hlavica.
Policie cel˘ den k pfiípadu prakticky

mlãela. Její mluvãí pouze potvrdil, Ïe v
Dejvicích se odehrálo pfiepadení.
“NemÛÏeme v tuto chvíli nic fiíct,”
komentoval událost Ladislav Berná‰ek
z praÏské policejní správy. Policie
pozdûji sdûlila, Ïe ‰lo o trojici muÏÛ v
ãern˘ch kuklách a kombinézách. Zda
na sobû pachatelé mûli policejní
uniformy, se podle mluvãí praÏské
policie Evy BroÏové zatím neprokázalo.
Auto podle svûdkÛ jelo uliãkou, kterou
kryjí stromy do mírného kopce smûrem
do Evropské ulice. Mluvãí Citibank je‰tû
v poledne uvedl, Ïe auto jelo po
Evropské tfiídû smûrem do centra. To
v‰ak pozdûj‰í informace vyvracely.
“Auto mûlo pÛvodnû zahnout doleva
smûrem do centra, ale místo toho
odboãilo smûrem k leti‰ti,” informovala
Fáberová. Hlavica sdûlení Fáberové
oznaãil za nepravdûpodobné. “Nemohu
ho ale vylouãit. Udivuje mû, Ïe by
pracovníci banky nic nepostfiehli,”
dodal. To uÏ ale auto bylo podle v‰ech
dosavadních informací v rukou lupiãÛ,
ãímÏ se vysvûtluje, proã posádka jela
Evropskou ulicí ve smûru na spojku s
Barrandovsk˘m mostem, a nikoliv ve
smûru na Dejvice, kter˘m pravidelnû
jezdila..
Pátrání po pachatelích probíhalo

neúspû‰nû po cel˘ den. “Na loupeÏ se
velmi dobfie pfiipravili, nezachytil je ani
vrtulník s termovizí,” pfiiznal Právu
policista, kter˘ se úãastnil pátrání.
Odmítl sdûlit, mají-li ukradené peníze
zvlá‰tní ochranné znaky a zda banka
má soupis sérií a ãísel na bankovkách.
“Tuto skuteãnost nesmûjí sdûlit ani
pracovníci banky,” dodal. ·éf G4S
Fábera uvedl, Ïe vãerej‰í ozbrojené
pfiepadení obrnûného vozidla
podobného typu je prvním pfiípadem v
âeské republice. Vozidlo by mûlo
vydrÏet stfielbu z kala‰nikova. “Posádka
byla ozbrojena pistolemi. OceÀuji, Ïe
za takové situace nikdo nesáhl po
zbrani a nikdo nebyl ohroÏen. Se
zamûstnanci jsem zatím nemûl
moÏnost mluvit. Posádka nevûdûla
kolik veze. I proto povaÏuji za
pravdûpodobné, Ïe se moji
zamûstnanci na loupeÏi nepodíleli,” fiekl
Právu Fábera.
“Bance ‰koda nevznikla, protoÏe za

pfievzaté peníze ruãila bezpeãnostní
agentura. Pfievozy takov˘chto ãástek
jsou v Praze dennû bûÏné i u jin˘ch
bank,” fiekl mluvãí Citibank Hlavica.
“Banka normálnû funguje dál, vklady
klientÛ nejsou ohroÏeny,” zdÛraznil.
“Podle na‰ich dosavadních informací
posádka dodrÏela smluvní i pojistné
podmínky a operaãní postupy. Posádka
zabránila vefiejnému ohroÏení lidsk˘ch
ÏivotÛ a nebyla zpÛsobena Ïádná újma

na zdraví,” uvedl k incidentu Fábera.
Group 4 Securitas, která je nejvût‰í
bezpeãnostní agenturou v âeské
republice jiÏ zahájila vlastní vy‰etfiování
události, coÏ je podle nûj standardní
postup. “Poskytujeme Policii âR
maximální souãinnost pfii vy‰etfiování
a pro zaji‰tûní jeho hladkého prÛbûhu
nebudeme poskytovat dal‰í informace
bez souhlasu policie,” dodal ‰éf Group
4 Securitas Michal Fábera.

***

Arcibiskup Sokol:
Nevoºte neveriacich

Bratislava-sme/MICHAL FRI·, ROMAN
PATAJ-Katolícka cirkev v˘razne zasiahla
do predvolebnej kampane. V kostoloch sa
objavil letáãik arcibiskupa Jána Sokola, kde
pí‰e, Ïe „o na‰e hlasy sa uchádzajú strany,
ktoré majú ateistick˘ základ alebo ich
vodcami sú neveriaci, liberáli, b˘valí
komunisti“.

Podºa v‰etkého t˘m Sokol myslel napríklad
strany ako Smer, ANO, SDA ãi SDª. Väã‰ina
politikov letáãik ostro odsúdila ako hrub˘
zásah cirkvi do predvolebného boja.

Arcibiskup Sokol po dlh‰om ãase otvoril
citlivú tému vzÈahu cirkvi a politiky. Prv˘ raz
urobila katolícka cirkev nieão podobné pred
voºbami v roku 1990, keì kÀazi v kostoloch
vyz˘vali ºudí, aby volili KDH.

„V‰eobecne platí zásada, Ïe je nevhodné,
aby sa cirkev vyjadrovala k nejak˘m
konkrétnym stranám,“ povedal pre SME
známy ãesk˘ kÀaz a spisovateº Tomá‰ Halík.

„Na druhej strane, má právo aj povinnosÈ
vyjadrovaÈ sa k etick˘m aspektom
politického Ïivota. Alebo vtedy, keì sa k
moci dostáva extrémistická strana.
Arcibiskup Sokol chápe zrejme niektoré
strany ako ohrozenie morálnej klímy v
krajine.“

Sokol celkom zjavne napadol Ruskovu
stranu ANO a jeho televíziu Markíza.
„Nebudem voliÈ takú stranu, ktorej vodca
cez svoju televíziu znemravÀuje ná‰ národ
a najcennej‰iu vrstvu - mládeÏ,“ napísal.

Rusko to povaÏuje „za necitlivé
zneuÏívanie takej intímnej a osobnej
záleÏitosti, ako je viera, na politické úãely“.
„Zvlá‰È smutné je na tom to, Ïe to robí
autorita, ktorá by pre nás v‰etk˘ch mala byÈ
vo v‰etkom vzorom,“ povedal Rusko pre
SME.

Ako povedal pre TA 3 hovorca Konferencie
biskupov Slovenska Marián Gavenda,
letáãik bol reakciou „na ÏiadosÈ t˘ch voliãov,
ktorí sa nevedia zorientovaÈ, koho majú
voliÈ“.

„Zo strany cirkevného predstaviteºa je to
vrcholne netaktné a hrubé zasahovanie,“
hodnotí aktivitu arcibiskupa Jána Sokola
politológ Miroslav Kus˘. ·ancu na
ovplyvnenie vidí Kus˘ len u t˘ch voliãov, pre
ktor˘ch je rozhodujúci hlas cirkvi.

„Je to nehorázne zasahovanie cirkvi do
politiky,“ myslí si aj predseda Smeru Robert
Fico. „Smer t˘m povaÏuje za aktuálnu otázku
odluky cirkvi od ‰tátu. Pán Sokol by namiesto
takéhoto zasahovania mohol povedaÈ, koºko
majetku získala katolícka cirkev v
re‰titúciách.“

Arcibiskup Sokol nestojí proti politikom
sám. Len konkrétnej‰ie pomenoval obavy
slovenskej katolíckej cirkvi. „Máme obavy,
Ïe do vedenia na‰ej krajiny sa môÏu dostaÈ
ºudia, ktorí si neváÏia pravé ºudské ani
kresÈanské hodnoty,“ pí‰e sa v pastierskom
liste Konferencie biskupov Slovenska. S
textom pastierskeho listu súhlasia napríklad
Ivan ·imko z SDKÚ ãi Franti‰ek ·ebej z
OKS.

Béla Bugár, predseda SMK, jednej z t˘ch
strán, ktoré sú pravdepodobne pre Sokola
prijateºné, s pastierskym listom tieÏ v princípe
súhlasí. Podobné v˘zvy cirkevn˘ch
predstaviteºov, aby ºudia i‰li voliÈ, povaÏuje
za samozrejmé. Ale nesúhlasí s t˘m, aby
ºudí, vyz˘vali, koho nevoliÈ. „To je uÏ moÏné
povaÏovaÈ za kampaÀ voãi in˘m stranám,“
povedal pre SME.

***

Pokraãování ze str. 7
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PORTRÉTY, KRESBY, OLEJOMALBY, KOLÁÎEPovídání o Ïivotû a lidech v nûm
ãást první
„No, podívej se, není to tady nádhera,“

usmívá se Zdeniãka a snaÏí se i
rozepjat˘ma rukama obejmout ten
kousek zemû, kter˘ se pfied ní rozevfiel.
„Tady ty stromy, zeleÀ, pár krokÛ za
domem bazén… a doslova na dosah
ruky v˘hled na jezero, jehoÏ temné
vlny se pozvedávaly v rytmech závanu
vûtru… a to ticho, co fiíká‰, to je klid,
viì? Ráno tû probudí jen ptáci. A slunce.
A to ticho…,“ rozpovídala se o
pohádkové krajinû s takov˘m
nad‰ením, Ïe jsem nemohla jinak, neÏ
se do jejích pocitÛ doslova vtûlit. Má
pravdu. UÏ dávno koukám po
podobném prostfiedí, kde bys na lidi
natrefil leda tak ne‰Èastnou náhodou…

„Je to balzám na cel˘ tûlo,“ pokraãovala
v úÏasu Zdenka. „UÏ jsem mûla Toronta
dost. Nûjak mi zaãal pfiekáÏet ten chvat
a shon, ta hromada lidí kolem, hluk… “
Tom se Zdenkou se z velkomûsta do

ticha vystûhovali pfied rokem. Upfiímnû
fieãeno, byla jsem docela pfiekvapená.
Neumûla jsem si ty dva pfiedstavit na
samotû. V malém mûstû ãi na vesnici.
A dokonce jsem si myslela, Ïe by spí‰e
tuto variantu zmûny Ïivota uvítal Tom
neÏli Zdenka. A vidíte, ono tomu bylo
opaãnû. Tomá‰ se ale jen slab˘m
mrknutím oka pfiiznal k tomu, Ïe mu
ruch velkomûsta schází, Ïe si ãas od
ãasu tady pfiipadá jako zapomenut˘,
zejména v zimû, „…to mám pocit, Ïe

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

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

Pokraãování na str. 10

Tomá‰ Ma‰ek a Zdena Novotná

Abigail

I m p o r t a n t  M e s s a g e  f o r  P e r m a n e n t  R e s i d e n t s

Canada’s Permanent 
Resident Card

What You Should Know

A New Permanent Resident Card: A more secure

and durable proof of residency card for permanent

residents (landed immigrants) living in Canada is one

feature of Canada’s new Immigration and Refugee

Protection Act. This tamper-resistant card replaces the

paper document (IMM 1000) for travel purposes.

Who will need the new Permanent Resident Card: “Permanent residents” are people

who have applied and been accepted to live in Canada. Permanent residents travelling outside

of Canada as of December 31, 2003 will need this card to re-enter Canada. Canadian citizens

are not eligible for the Permanent Resident Card.

Becoming Canadian: Permanent residents who can become Canadian citizens are

encouraged to apply for their citizenship.

When To Apply For Your Permanent Resident Card: Applications are now available.

They will be processed based on the year you became a permanent resident of Canada.

Check the chart below to see in which month you should apply. For example, if your year of

landing as a permanent resident was 1998, you should submit your application in May 2003.

There is no need to apply earlier.

YEAR OF LANDING WHEN TO SUBMIT YOUR APPLICATION

2002 October 15 to November 30, 2002

2001 December to February 2003

2000 March & April 2003

1996 - 1999 May 2003

1992 - 1995 June 2003

1988 - 1991 July 2003

1980 - 1987 August 2003

1973 - 1979 September 2003

Before 1973 ANYTIME after October 2002
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INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

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

Fax: (416) 867-8657

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

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

ALGONQUIN TRAVEL -

44 Victoria St. , Suite 1315, Toronto, On. M5C 1Y2

Call Ivan Zná‰ik

(416) 593-0837

SPECIAL RATES TO:
PraguePraguePraguePraguePrague

BratislavaBratislavaBratislavaBratislavaBratislava
OstravaOstravaOstravaOstravaOstrava
Ko‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰ice

Sun Destination

jsem jakoby zavát˘… nicménû ale
krása to tady je, to teda jo,“ potvrdil
hostitel a s hrdostí nás vedl zadními
dvefimi ven na “dvorek”. Tam se
rozvalovalo nûco, co pfiipomínalo loìku.
Zatím si tady jen leÏí a ãeká na dodûlání.
“To je jeho nov˘ koníãek, jeho nová
láska,” vzhlédne ke mnû Zdeniãka. “To
jsem si fiíkal, co tady s tou Ïenskou
cel˘ch ãtyfiiadvacet hodin dennû dûlat
a zatouÏil jsem chytat ryby. JenÏe nerad
u toho stojím,” dot˘ká se jemnû Tom té
nedodûlané ‰edivky. “Loìka by byla
fie‰ením. Zdeniãka vyrobila plakátky a
ãekali jsme na nabídky. Kanoe za
stovku. Sedmnáct fítÛ dlouhá. Co s
tím? Na to aby byli dva, takÏe jsem jí
‰est ufiíz. Dodûlal jsem “zadek”,
sedaãku a teìka pfiidûlám i koleãka
(„…která stáhl z mého b˘valého
golfového vozíku…“, dodala
mimochodem Zdeniãka), abych se s ní
nemusel sám trápit do vozu a z nûj.
Tak to jen odtáhnu ke bfiehu, a staãím
na to sám,” uvaÏoval nahlas Tom. “A
ví‰, Ïe jí vyuÏiji hned na pût zpÛsobÛ?
- jako kanoe, jako plachetnici - aÏ
pfiidûlám plachtu, jako motorovou loìku
- aÏ se dostanu k motoru, a jako veslici
- to mohu prakticky hned. Tím pát˘m
zpÛsobem je ponorka, ale to tak jen
jednou…” pokusil se o ãern˘ humor
konstruktér v‰estrannû vyuÏitelné
loìky. JenÏe po tom ufiíznutí se tam uÏ
nikdo dal‰í nevejde, zvefiejÀuji svÛj
postfieh. “No, to je právû to, co
potfiebuji,” procedil skrze zuby Tom a
Zdeniãka pfii tom zji‰tûní blaÏenû
vydechla to svoje yes, protoÏe „…to
stejnû není nic pro mû,” potvrdila jakoby
na obranu partnera. Jsem si jista, Ïe to
v té chvíli myslela naprosto váÏnû,
protoÏe pro ni, kdyÏ voda - tak plavání,
kdyÏ zeleÀ - pak golf. Pochlubila se i
sv˘mi trofejemi, které v novém bydlení
zabírají opravdu viditelné místo.
Koneãnû, oba jsou vá‰niv˘mi golfisty.
Stejnû jako vá‰niv˘mi divadelníky.
Partnerská dvojice Tom a Zdeniãka

dnes Ïijí kousíãek za Collingwoodem.
Tomá‰ Ma‰ek a Zdenka Novotná,
známí a oblíbení herci torontského
Nového divadla, oba jiÏ jeho nestory.
Tom i jako úspû‰n˘ reÏisér. A Zdeniãka
i jako autorka propagaãních plakátÛ
divadelních pfiedstavení a divadelních
bulletinÛ, které jsou bezplatnû
rozesílány zájemcÛm domÛ. A jak uÏ to

v Ïivotû b˘vá, potkali se aÏ na divadle
v Torontû, aby nakonec spojili nejen
svoje koníãky, ale i Ïivoty. Do té doby
si kaÏd˘ ‰el svojí cestou. A dokonce
ani ne cestou divadelní.
ZDENIâKA
„A ví‰, co je na tom v‰em zajímavé?“,

ptá se spí‰e sama sebe Zdeniãka, „Ïe
o ãtyfii roky star‰í Tom a já jsme z
Vinohrad, pfiiãemÏ Tom Ïil na
Lond˘nské 54 a já jsem celou tu dobu,
co jsem vyrÛstala v Praze, byla skoro
dennû u tety a strejdy Bukovsk˘ch v
Lond˘nské 45, coÏ bylo pfiímo pfies
ulici. Museli jsme tam nûkde kolem
sebe chodit...“ Zdeniãka se v Praze
vdala za Ameriãana: „Ani jsme se moc
neznali. KdyÏ jsem pak za ním pfiijela
do Kalifornie, zjistila jsem, Ïe jeho otec
byl jedním z tûch deseti hollywoodsk˘ch
skriptwriterÛ, které za senátora Joe
McCarthyho odsoudili a pro
komunistické pfiesvûdãení vsadili do
vûzení. TakÏe jsem se z komuni-
stického âeskoslovenska v roce 1965
provdala do komunistické rodiny
amerického Hollywoodu. Není to ironie?
Pak pfii‰lo dítû, ale manÏelství moc
nefungovalo. Nav‰tívila jsem tenkrát v
Torontu tátu a mámu, ktefií pfiicestovali
po 68., a zjistila, Ïe v Torontû je mnohem
více Evropy neÏ kdekoliv jinde. Nu a o
dva roky pozdûji jsem se rozhodla, Ïe
tady zÛstanu. Zaãátky byly hroznû tûÏké
- práce, bydlení, tfiílet˘ David ... “
A jak se dostala do Nového?
„Snad v roce 1973 volala Irma

(âulíkov˘m jsem jiÏ v Praze fiíkala
strejdo a teto, rodiãe si s nimi byli
blízcí), Ïe jedna hereãka onemocnûla
a Ïe ji nemá kdo zastoupit : „Prosím tû,
ta role má snad jenom tfii vûty, nemohla
bys to vzít...“, hrálo se tenkrát Obrácení
Ferdi‰e Pi‰tory Franti‰ka Langra
(premiéra únor 1973, reÏie A. Toman)
v Colonnade na Bloor St. v Torontû. Na
zkou‰ce jsem nebyla ani jednou.
Zhruba ãtrnáct dnÛ pfied premiérou
jsem to zkusila - oblékne‰ si tadyhle to,
tudy pfiijde‰, tohleto fiekne‰ a tam tudy
odejde‰... to je v‰echno. Po zkou‰ce
se objevil Toman a fiíká: „Prosím vás,
kde jste tuhle Ïenskou z Moravy vzali,
ta vÛbec neumí ãesky? Za hranicemi
jsem byla sice jenom pût let, ale v
Kalifornii jsem nemûla nikoho, s k˘m
bych mohla mluvit ãesky, byla jsem
mladá a tak jsem rychle fieã zapomínala.
V‰ude mi prosakovalo to anglické „r“ a
„l“. A po zhruba tfiech letech mi zavolal
sám Toman, Ïe dávají Vzboufiení v
ÏiÏkovském ãinÏáku Franti‰ka Nûmce.
Premiéra se mûla konat v ãervnu 1975
(reÏie dvojice Toman - Safertál), Ïe
mám pfiijít, aby si mû poslechli. Nûco
jako konkurs - byla tam i Milu‰ka
Plaãková. Pfieãetla jsem pár vût, roli
jsem dostala. Dodnes si pamatuji, jak
velkou jsem mûla trému. Hru jsem totiÏ
otvírala, a pro zaãáteãnici to byla velká
zodpovûdnost. Nu a od té doby jsem
hrála skoro ve v‰em. Za tûch 30 let v
divadle mû vÏdycky do „sv˘ch“ her
obsazovali skoro v‰ichni reÏiséfii - Ferda
âulík, Alexander Nagy, Du‰an Toth i
Tomá‰ Ma‰ek. Jiná parketa byly
muzikály. V tûch jsem nehrála ani
jednou, snad Ïe neumím zpívat... ale
ne Ïe bych nechtûla.
(Pokraãování pfií‰tû.)

Vûra Kohoutová
***

Pokraãování ze str. 9
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Ejhle ãlovûk…
(2002/5)
Jeden z nejluxusnûj‰ích domÛ na oné kdysi jiÏ zmínûné pláÏi ve West Vancouveru, kde
trávíme nejeden letní den, nalézá se pfiímo nad na‰ím nejoblíbenûj‰ím místem. Zde b˘vá
také rok co rok cestiãka mezi valouny vedoucí do oceánu, umoÏÀující pfiíjemnûj‰í pfiístup
do nûj.
Silná boufie, která v prÛbûhu leto‰ní zimy zpÛsobila i vût‰í ‰kodu na nedaleké pobfieÏní
cestû, vymazala doãista onu pû‰inku. Jednoho odpoledne rozhodli jsme se jí obnovit a dali
se do díla. Pár dnÛ poté v nûm pokraãoval muÏ jménem Eric. Rok co rok pfiijíÏdí sem (do
domu své matky) z Calgary na nûkolik t˘dnÛ. Je to ãlovûk zajímav˘ a svérázného
charakteru. VÛãi dámám absolutní dÏentleman, aã po ztroskotání manÏelství po dal‰ím
uÏ nezatouÏil. Doprovází jej velik˘ a krásn˘ pes, kter˘ bohorovnû ignoruje jak˘koli
kontakt s cizincem. Jeho pán je osoba naopak velmi pfiátelská a v‰eobecnû komunikativní.
A tento Eric pochválil na‰e dílo a jal se v nûm pokraãovat. Zatímco moje choÈ a já
vyklidili jsme jen men‰í valounky vedoucí bfiehem do oceánu, tento muÏ ujal se práce
mnohem tûÏ‰í. Nedbaje na ostré barnackle, jimÏ jsou vût‰í balvany obrostlé, vyhazoval
je z vody. na obû strany.
Jednoho odpoledne mladá dáma, obyvatelka onoho honosného milionového domu nad
oceánem, rozhodla se pro jízdu na kajaku. Plavidlo pomohl jí do vody dotlaãit tento muÏ
Eric, kter˘ je kaÏdodenním odpoledním náv‰tûvníkem pláÏe. Pomohl jí jej téÏ po
projíÏìce donést na bfieh.
Dva dny poté nám vyprávûl : „Vãera jsem je‰tû dokonãoval tu cestiãku. A tu pfii‰lo ke
mnû ono pohledné dítû, dcerka té sliãné spolumajitelky ohromné residence a podávalo mi
láhev coca-coly a bankovku pûtidolarové hodnoty. Nápoj jsem s díky pfiijal, bankovku s
díky odmítl,“ fiekl to klidnû, beze stopy znechucení. Aã právû k tomu mûl plné právo.
VÏdyÈ ta mladá dáma, moÏná zbohatlice, tûmi pûti dolary dopustila se neuvûfiitelného
poníÏení. Myslím, Ïe na‰inec horkokrevnûj‰í povahy poslal by to dítû i s bankovkou k
mamince se vzkazem. aby si jí ....hm, ãtenáfi si asi domyslí jak by s ní mûla naloÏit ...

 ***
V krátkém telefonním rozhovoru fiekl majitel tohoto listu: „Buì rád, Ïe Ïije‰ ve
Vancouveru! Tady (tedy v Torontu) je to dÏungle! Odpadky, krysy, stfiedovûk!“ (V ten
ãas byla ona monumentálnístávka 24,000 vefiejn˘ch zamûstnancÛ).
Ano, jsem tomu rád, Ïe bydlím ve Vancouveru. Není-li ke spokojenosti Ïádn˘ jin˘
dÛvod, pak jeden je velmi v˘znamn˘. V podstatû od kvûtna do konce záfií, nûkdy fiíjna,
je tady pfiíjemné poãasí. ãervenec a srpen s dokonale sluneãními dny, s teplotami kolem
25 °C, nikdy 35 stupÀová vedra. Nikdy vysoká vlhkost k teplotû návdavkem.
Po patnácti minutách jízdy autem jsme na drsné pláÏi zcela opu‰tûné (tam, kde Ericovi
bylo nabídnuto pût dolarÛ) nebo po tfii kilometry dále na západ mÛÏeme se uvelebit na
píseãné pláÏi v místû zvaném Sandy Cove, kde pfiíliv nebo odliv nikterak nepÛsobí na
moÏnost vstoupit do oceánu.
Líhám tam, ãtu si, ponofiuji se do vln jiÏ teplého Pacifiku a uvûdomuji si pfiízeÀ osudu,
jeÏ pfiivedla mû k rozhodnutí usídlit se tady. Obloha je blankytnû modrá a zítra, ani pozítfií
ani za t˘den nesetkám se se ‰éfem jin˘ch názorÛ na Ïivot, jiné letory a v mém pfiípadû i
pÛvodu....

 ***
Zajímav˘ úkaz. Z tûch krajanÛ Ïijících v zahraniãí, ktefií se rozhodli letos volit do
parlamentu âR, vût‰ina dala svÛj hlav Koalici. Ta u voliãÛ místních skonãila aÏ na
ãtvrtém místû. Z toho vypl˘vá jisté potvrzení správnosti mého názoru v té vûci: volby jsou
v podstatû záleÏitostí tûch, ktefií v zemi Ïijí...

 ***
Jakub Patoãka, ‰éfredaktor Literárních novin, projevuje se ve sv˘ch úvahách jako
levicovû orientovan˘ intelektuál.
V ãísle 24. LN ze 24.6.02 napsal pochvaln˘ traktát na Vladimíra ·pidlu, nového
pfiedsedu vlády. V tohoto muÏe vkládá mnoho nadûjí.To je nejspí‰ nezbytné a moÏná, Ïe
Patoãkovy nadûje se ukáÏí oprávnûn˘mi.

 ***
Staãí mi, abych vzal do ruky dálkov˘ ovladaã na‰eho postar‰ího televizního pfiístroje
(poÏehnan˘ vûk 27 let, aparatus zn. RCA) a záhy mû napadá, proã se svût fiítí pomalu, ale
jistû do záhuby. MoÏná tedy, Ïe jenom svût tohoto amerického kontinentu. Nicménû, je
to dûsivá podívaná, z níÏ jen obãas trpûlivé pfiepínání poãetn˘ch kanálÛ (a to nemám ty,
které je tfieba zaplatit navíc) nabídne mi solidní program (podot˘kám, Ïe u TV pfiístroje
trávím minimálnû ãasu...).
K takov˘m solidním programÛm patfií diskuse Charlie Roseho s v˘znaãn˘mi osobnostmi
kulturního a vûdeckého svûta. To jsou programy inteligentní, pouãné, hodnotné. Nejen
proto, Ïe moje Ïena nemÛÏe se na Charlie Roseho vynadívat a fiíká o nûm to je muÏsk˘,
kter˘ se jí líbí. (Sná‰ím její komentáfie s klidem Angliãana, aã jsem âech jako poleno...
letorou, tvarem lebky, povahou...). Tyto programy patfií k v˘jimkám, jak˘mi jsou kupfi.
programy 60 minutes a 60 minutes II. Obãas, samozfiejmû, TV nabídne i dobr˘ film.
Ale pár slov o programech Charlie Roseho. Vãera jsem vidûl záznam z roku 1999.
Hostem byla Sophia Loren. Slavná hereãka byla pfiepadlá, pÛsobila dojmem osoby
pfiestálé docela nedávno nûjaké onemocnûní. V její tváfii ale zÛstal onen ‰arm a pÛvab,
které jí proslavily.
V prÛbûhu rozhovoru v‰ak byly to nejen pÛvab a ‰arm, ale moudrost a inteligence,
vyzafiující z kaÏdé odpovûdi na otázku tohoto zku‰eného diskutéra, kter˘ ve sv˘ch
pofiadech uvádí vût‰inou velmi zajímavé osobnosti.
Nedávno shlédl jsem na jiném kanále dokument o slavné Cher. Jaké to fiasko v porovnání
s italskou hvûzdou! Na jedné stranû prázdnota a nespoãet plastick˘ch operací, na druhé
opravdovost a moudrost Ïeny, která se nikterak nehrozí stáfií a nic nedûlá proti jeho
pÛsobení! Spí‰ jen jej pfiijímá jako zdroj zku‰enosti a du‰evního obohacení.
S pÛsobivou opravdovostí vyznala se z toho, Ïe navzdory své nynûj‰í slávû a nepochybnû
i bohatství, nezapomene nikdy na chudobu, ze které vy‰la. NeboÈ právû tyto bûdné ãasy,
jak fiekla „pomohly jí ocenit pfiízeÀ osudu a v˘sledek vlastního talentu, které její Ïivot
uãinily tak diametrálnû rozdíln˘m od Ïivota její matky, kterou ve svém Ïivotû klade na
první místo, je‰tû pfied manÏela Carlo Pontiho ...

 Vladimír Cícha - Vancouver
***
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

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.

Dovoz potravin z âech.
Matonka, znojemské okurky, hofiãice, zelí

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

Sophia's Basket Deli  a Patricia

Gambrinus liga
Nejvût‰í pfiekvapení sedmého kola se

zrodilo na Spartû, kde Bl‰any uhrály
bod remízou 1:1. Vedoucí branku hostí
vstfielil Pe‰ír zapÛjãen˘ ze Slavie. V
závûru staãil domácí Jaro‰ík pouze
vyrovnat.
Slavia díky ãistému hattricku kapitána

Raicharda Dostálka zvítûzila v
Budûjovicích 3:1. Jedinou branku
domácích vstfielil je‰tû v první pÛli
Vozábel.
Brankami stfiídajícího záloÏníka

Kolomazníka a útoãníky Zelenky v
rozmezí pûti minut otoãili tepliãtí
fotbalisté nepfiízniv˘ prÛbûh duelu se
ÎiÏkovem, kter˘ dohrával bez dvou
vylouãen˘ch hráãÛ. Teplice porazily
ÎiÏkov 2:1.
Bohemians zvítûzili rovnûÏ 2:1 nad

Ostravou. Jejich branky vstfielili Kisel a
Hartig.
Stejn˘ v˘sledkem 2:1 se skonãil i

zápas Pfiíbram-Zlín.
Rozdílem jedné branky 3:2 zvítûzil i

Synot nad Brnem. Dvû branky vítûzÛ
vstfielil Kowalík.
Remízou 1:1 se skonãil souboj

Olomouce s Hradcem.
V pondûlní dohrávce vedl Liberec v

Jablonci jiÏ po dvaceti minutách 3:0.
Domácí nerezignovali a nakonec se
utkání skonãilo 3:3.

Slovensk˘ hokej
1. kolo (8.9.): Martin-Îilina 4:0,

Zvolen-Sp. N. Ves 11:1, Ko‰ice-Poprad
4:1, L. Mikulá‰-Slovan 2:1, Skalica-
Trenãín 1:3,
2. kolo (10.9.): Îilina-Trenãín 5:3,

Slovan-Skalica 5:2, Poprad-L. Mikulá‰
1:1, Sp. N. Ves-Ko‰ice 2:8, Martin-
Zvolen 1:2 po prodl.
3. kolo (13.9.): Zvolen-Îilina 3:1,

Ko‰ice-Martin 2:1, L. Mikulá‰-Sp. N.
Ves 3:3, Skalica-Poprad 7:1, Trenãín-
Slovan 6:0.
4. kolo (15.9.): Sp. N. Ves-Skalica

2:3, Zvolen-Ko‰ice 0:5, Îilina-Slovan
1:3, Martin-L. Mikulá‰ 5:4, Poprad-
Trenãín 2:4.

Tabuºka
1. Ko‰ice 4 19:4 12
2. Trenãín 4 16:8 9
3. Zvolen 4 16:8 8
4. Martin 4 11:8 6
5. Skalica 4 13:11 6
6.Slovan 4 9:11 6
7. L. Mikulá‰ 4 10:10 5
8. Îilina 4 7:13 3
9. Poprad 4 5:16 1
10. Sp. N. Ves 4 8:25 1

Tabulka
1. Sparta 6 5 1 0 13:3 16
2. Liberec 6 4 2 0 9:4 14
3. Slavia 6 4 1 1 17:7 13
4. Jablonec 6 3 3 0 9:6 12
5. Bl‰any 6 2 3 1 5:4 9
6. ÎiÏkov 6 2 2 2 9:9 8
7. Ostrava 6 2 1 3 9:9 7
8. Olomouc 6 1 4 1 6:6 7
9. Brno 6 2 1 3 8:9 7
10. Pfiíbram 6 2 1 3 5:6 7
11. Synot 6 2 1 3 7:10 7
12. Budûjovice 6 2 0 4 8:13 6
13. Teplice 6 2 0 4 7:13 6
14. Hradec 6 0 4 2 6:8 4
15. Bohemians 6 1 1 4 8:13 4
16. Zlín 6 0 3 3 5:11 3

Slovenská liga Mars
9. kolo: PetrÏalka-Dubnica 3:0,

RuÏomberok-Îilina 1:3, Trenãín-Ko‰ice
1:2, Púchov-Trnava 0:0, Slovan-Inter
3:0.

Tabuºka
1. Trnava 9 5 3 1 15:7 18
2. Slovan 9 5 2 2 13:7 17
3. Ko‰ice 9 4 5 0 15:10 17
4. Îilina 9 5 1 3 16:10 16
5. Púchov 9 4 2 3 11:12 14
6. Dubnica 9 4 0 5 10:10 12
7. Inter 9 3 1 5 11:18 10
8. PetrÏalka 9 2 3 4 10:13 9
9. RuÏomberok 9 2 1 6 12:19 7
10. Trenãín 9 2 0 7 9:16 6

Pohár âeské poji‰Èovny
âR-Rusko 1:3, âR-Finsko 7:2, âR-

·védsko 6:5. Zvítûzili Rusové, âR byla
druhá.

***
Zaãal se hokej
âeská liga

1. kolo (13.9.): Vsetín-PlzeÀ 3:5,
Vítkovice-Slavia 2:5, Pardubice-â.
Budûjovice 5:2, Znojmo-Karlovy Vary
4:1, Tfiinec-Havífiov 7:1, Liberec-
Litvínov 1:4, Sparta-Zlon odloÏeno na
17.9.
2. kolo (15.9.): Zlín-Tfiinec 7:3,

Havífiov-Pardubice 3:6, PlzeÀ-Znojmo
3:2, Karlovy Vary-Vítkovice 2:3 po
prodlouÏení, Slavia-Liberec 1:3,
Litvínov-Vsetín 4:3, â. Budûjovice-
Sparta odloÏeno na 15.10.

***

Vítûz hokejového
Svûtového poháru získá

miliónovou prémii
Praha-ãtk-Vítûz hokejové Svûtového

poháru, kter˘ se uskuteãní v roce 2004,
získá prémii jeden milión kanadsk˘ch
dolarÛ, tedy v pfiepoãtu kolem dvaceti
miliónÛ korun. To je zatím jedin˘ pevn˘
bod, na nûmÏ se domluvili zástupci
v‰ech v poháru zúãastnûn˘ch zemí na
schÛzce v sicilském Taormine. Svûtov˘
pohár se pravdûpodobnû uskuteãní
zaãátkem záfií a evropskou skupinu
budou tvofiit spoleãnû s ãesk˘mi hráãi
t˘my ·védska, Finska a Nûmecka. V
zámofiské ãásti se poté utká Kanada,
USA, Rusko a Slovensko.
“Jedinou jasnou vûcí je prémie pro

vítûze. Evropské celky ale snaÏí
prosadit, aby se nejednalo o milión
kanadsk˘ch, ale americk˘ch dolarÛ,”
uvedl v telefonickém rozhovoru pro âTK
z dûji‰tû schÛzky generální sekretáfi
svazu Jindfiich Micka, kter˘ spoleãnû s
pfiedsedou Karlem Gutem ãeskou stranu
zastupoval. V˘razn˘ posun nenastal s
ohledem na skuteãnost, Ïe aÏ na
kanadskou a americkou stranu nikdo
nesouhlasil s návrhem, kter˘
organizátofii turnaje pfiednesli pfii jednání
v prÛbûhu uplynulého mistrovství svûta
ve ‰védském Göteborgu.
AÏ na pfií‰tí schÛzce, která se uskuteãní

nejdfiíve za dva mûsíce, se rozhodne,
na kolika místech v Evropû a v Americe
se Svûtov˘ pohár bude hrát. V úvahu
pfiicházejí dvû nebo tfii lokality.
Pravdûpodobné v‰ak je, Ïe âeská
republika mezi nimi nebude. “PÛvodní
plán s tím nepoãítal. My v‰ak chceme,
aby se zde zápas nebo alespoÀ exhibice
hrála. Organizátofii v‰ak argumentují
rokem 1996 a skuteãností, Ïe nejsme
schopni zaruãit dostateãn˘ pfiíjem ze
vstupného,” vysvûtlil Micka.
PrÛmûrné vstupné by se totiÏ mûlo

pohybovat kolem 50 eur (zhruba 1500
korun), v âechách by se tak vstupenky
musely pohybovat v rozmezí 700 aÏ
2200 korun. Zemû, v nichÏ se hrát
nakonec nebude, v‰ak dostanou jako
od‰kodné zv˘‰ené startovné, které bylo
stanoveno na 300.000 kanadsk˘ch
dolarÛ.
Svûtov˘ pohár moÏná posune i konání

turnaje o Pohár âeské poji‰Èovny, kter˘
se koná pravidelnû na zaãátku sezóny
ve Zlínû. V Itálii padl návrh, aby se v
roce 2004 uskuteãnil v dubnu, pfied MS,
jehoÏ hostitelem je âeská republika.
“Jednou z variant je, Ïe by se nehrál,
druhou poté jeho pfiesunutí,” dodal
Micka. ¤editel turnaje Milo‰ Broukal o
víkendu uvedl, by se mohl uskuteãnit
pouze se tfiemi úãastníky jako pfiíprava
na SP.

***

Pût gólov˘ch tfie‰niãek
na krásném

fotbalovém dortu
âESKO - JUGOSLÁVIE 5:0
Praha-právo/Karel Felt-Zaãátek zápasu

byl o pÛl hodiny zdrÏen z neuvûfiitelného
dÛvodu. Obû muÏstva si oblékla bílé dresy.
âesk˘ t˘m se tak musel pfievléknout do
ãerven˘ch, pro které se jelo na Strahov.
Dohodnutou barvu dresu nedodrÏeli
Jugoslávci. Na domácí laviãce skuteãnû
zÛstal Nedvûd, Jugoslávci museli oÏelet
Mihajloviãe, jenÏ se zranil tûsnû pfied
v˘kopem. Domácí hned na úvod pfiedvedli
akci snÛ. Poborsk˘ míã pfiistrãil patou na
Rosického, ten posunul míã mezi nohama
obránce, ·tajner ho patou poslal Kollerovi,
ten bleskovû odcentroval a ·micer volejem
nedal Jevriãovi ‰anci. Vyhlá‰ení technici
Jugoslávci dostávali nepfiíjemné ‰kolení z
fotbalové moderny. Po akci ·tajnera
rozehrál roh Rosick˘, Johana míã pfiizvedl
a Ujfalu‰i se hlavou poprvé v reprezentaci
zapsal mezi stfielce. O chvíli pozdûji se po
závaru a Johanovû minele dostal do ‰ance
Stankoviã, ale âech jeho stfielu zblízka
bravurnû vyrazil. Po pÛlhodinû musel stfiídat
zranûn˘ ·micer a na trávník pfii‰el Nedvûd.
âesk˘ t˘m dál pfiedvádûl pohledn˘
kombinaãní fotbal, pln˘ technick˘ch akcí
na jeden dotek.  Do druhé pÛlky oba trenéfii
provedli v˘razné korekce. Hosté si vytvofiili
mírnou pfievahu. Ta trvala jen pût minut,
neÏ se Rosick˘ postavil k trestnému kopu a
jeho lahÛdkov˘ centr poslal Baro‰ hlavou
do Jevriãovy sítû. Neubûhlo ani pût minut a
Ujfalu‰i usmûrnil GaláskÛv centr hlavou k
levé tyãi jugoslávské branky.  Deset minut
pfied koncem v‰ak Sionko pfiesnû pfiihrál
Baro‰ovi, kter˘ doslova rozcupoval
soupefiovu obranu a skóroval popáté.
Jugoslávci mohli jen vzpomínat na zápasy
z kvalifikace na MS 1998, kdy ãesk˘ t˘m
dvakrát porazili. Tentokrát ‰lo sice o
poslední pfiípravn˘ zápas pfied vstupem do

dal‰í kvalifikace, ale obávan˘ soupefi témûfi
nic neukázal. Po dal‰ím stfiídání uÏ ãesk˘
t˘m nepÛsobil tak kompaktiním dojmem,
ale pofiád nabízel víc neÏ Jugoslávci.

Branky: 21. a 56. Ujfalu‰i, 51. a 80. Baro‰,
2. ·micer. Rozhodãí Baskakov (Rus.), Ïluté
karty: Ujfalu‰i - Vaskoviã, 5435 divákÛ,
poloãas 2:0.

âesko: âech - Jiránek, Johana (46. Bolf),
Ujfalu‰i, Grygera - Galásek (63. Jaro‰ík) -
Poborsk˘ (78. Sionko), ·tajner (46. Baro‰),
Rosick˘ (63. Kolou‰ek), ·micer (31.
Nedvûd) - Koller (46. Lokvenc).

***

Neúspe‰n˘ vstup
do kvalifikácie ME:
Turecko - Slovensko

3:0 (2:0)
Turci sa prebúdzali postupne. Serhat mieril

vedºa a ãipern˘ Arif nedoãiahol na loptu.
Tretí pokus domácich uÏ vyznel gólovo. Arif
odcentroval cez Labanta, ·pilár s
âi‰ovsk˘m zluftovali a neobsaden˘ Serhat
otvoril úãet. Slovenská obrana inkasovala
prvú ranu, z ktorej sa aÏ do konca stretnutia
nespamätala. Tri minúty pred prestávkou
zobral Serhat loptu Buãekovi, ale ãíhajúci
Okan ju nedopravil do siete. Vzápätí
postupovali traja na‰i hráãi na jediného
tureckého obrancu, lenÏe Vittek namiesto
prihrávky nabiehajúcemu Karhanovi volil
zbytoãnú kºuãku a pri‰iel o loptu. Úãinnej‰í
recept nám ponúkol súper z protiútoku -
Serhat vysunul Arifa, ktor˘ chladnokrvne
medzi Buãekove nohy zv˘‰il. V 66. min sa
opäÈ rozjasali nie celkom zaplnen˘ ‰tadión.
Nihat sa prehnal okolo Gre‰ka a jeho center
zuÏitkoval pred vlastn˘mi fanú‰ikmi Arif.

GÓLY: 14. Serhat Akin, 45. a 66. Arif
Erdem. SLOVENSKO: Buãek - âi‰ovsk˘,
Dzúrik, ·pilár, Labant (60. Michalík) - Kisel,
Karhan, Janoãko, Gre‰ko (72. Hlinka) -
Vittek, KoÏlej (56. Reiter). Pred asi 20 000
divákmi rozhodoval ·paniel Lopez Nieto,
hralo sa bez kariet.

***
Enge má titul, ale

prozatímnû, v Monze
mu staãilo tfietí místo

MONZA-právo-·estadvacetilet˘ ãesk˘
automobilov˘ jezdec Tomá‰ Enge zvítûzil v
leto‰ním roãníku svûtového ‰ampionátu FIA
vozÛ F3000, ale titul má do 1. fiíjna jen
prozatímnû. AÏ Svûtová rada sportovního
motorismu rozhodne, zda mu jej ponechá,
nebo odebere vzhledem k pozitivní zkou‰ce
na dopink (marihuana) po závodû v
Maìarsku. V pfiípadû, Ïe jej FIA potrestá,
titul získá Francouz Sebastien Bourdais.
Enge startoval po posledním závodû
dvanáctidílného seriálu v Monze z druhé
fiady a start mu pfiíli‰ nevy‰el. První vítûzství
v kariéfie si dojel Wirdheim, a potvrdil tak
prvenství stáje Arden International v t˘mové
soutûÏi.

***

Senzaãní Viktorka
V. ÎiÏkov-Glasgow Rangers 2:0

V prvním zápase prvního kola Poháru
UEFA porazila Viktorka ÎiÏkov glasgovské
Jezdce 2:0, kdyÏ vedoucí branku vstfielil v
7. minutû Ale‰ Pikl. Na koneãn˘ch 2:0
upravil v 61. minutû Stracen˘.

***


