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Torontsk˘ festival je vlastnû emotivnû stra‰livû nároãná
záleÏitost. I pfies ve‰kerou fyzickou a psychickou
pfiípravu, musíte pouÏívat doping. Bûhem filmu to je
vût‰inou káva, na kterou je jiÏ ve festivalov˘ch kinech
stojánek. Ze zaãátku to vycházelo docela dobfie. Káviãka
pomohla a ãlovûk zÛstával i po nûkolikerém promítání
svûÏí jako rybiãka a ani oãka nezamhoufiil. To platilo aÏ
do páteãního veãera. JiÏ po pamûti jsem si ‰el vzít svoji
dávku silné kávy, jenÏe do‰lo ke zradû. Kdosi pfiehodil
kávovary a já si omylem nabral kávu bez kofeinu. Je‰tû
by to nemusela b˘t taková tragédie, kdyby potom
nebûÏel maìarsk˘ film Les. Pokud byste oãekávali
zábûry z pfiírody, nedoãkali byste se jich. Tyto zábûry
zkrátka chybí. Místo toho se jedná o jak˘si les lidí nûkde
v Budape‰ti. MoÏná, Ïe by bylo lep‰í to nazvat
mraveni‰tûm.  Z tohoto chaosu, jsou vybrány dvojice,
které spolu hovofií o rÛzn˘ch problémech. V‰e je bráno
ruãní digitální kamerou s detailem na obliãeje. Není
divu, Ïe káva bez kofeinu, dialogy v maìar‰tinû a
reÏisér Benedek Fliegauf udûlali své a mne se po chvíli
zaãaly klíÏit oãi. Pfiesto si nemyslím, Ïe ‰lo o zl˘
experiment, ale na‰e zbûsilá doba nás odnauãila
sledovat pomalé dialogy a dívat se na vûci pfiíli‰ zblízka.
Souãasnost je plná zbûsil˘ch poãítaãÛ a reklamy, ale

dává nám iluzi, Ïe sami rozhodujeme o svém osudu.
Pfiesvûdãil se o tom i mistr svûta v ‰achu Garry Kasparov
v kanadském dokumentu. Zápas je u konce - Kasparov
a stroj. V roce 1997 se v New Yorku stfietl mistr svûta v
‰achu s poãítaãem Deep Blue firmy IBM. PÛvodnû
pfiátelská atmosféra se zmûnila ve válku nervÛ, kdy
pravidla pfiestávají platit, pfiesnûji fieãeno nejsou urãena.
Kdy se nejedná o finanãní odmûnu nûkolika set tisíc
dolarÛ, ale o miliony ãi miliardy dolarÛ. VÏdyÈ den po
tomto zápase ‰ly akcie IBM o patnáct procent nahoru.
„Jsem ãlovûk, pokud je zde nûco, co je tak vzdáleno
mému chápání. mám z toho strach!“ fiíká Kasparov,
kter˘ byl pfiesvûdãen, Ïe v druhé partii, kterou prohrál
a která nakonec rozhodla, nebylo nûco v pofiádku,
protoÏe poãítaã hrál zcela jinak - jako ãlovûk. IBM
odmítá dát Kasparovovi program, stroj je dán po zápase
do muzea a v ‰achovém v˘zkumu se nepokraãuje. V‰e
bylo podfiízeno jedinému cíli porazit Kasparova. Ten v
jedné ze sv˘ch hofik˘ch vzpomínek fiíká: „KdyÏ jsem
bojoval proti Karpovovi znal jsem komunistickou etiku
a nehráli jsme si na pfiátele. Teì tomu bylo zcela
opaãnû.“
O rozdílném pfiístupu k mentálnû postiÏen˘m vypráví

belgicko-islandsk˘ snímek Vûtrné poãasí. Mladá
psychiatriãka Cora pfiijme v bruselské léãebnû Ïenu,
která nekomunikuje, nikdo neví odkud pfii‰la. KdyÏ se ji
koneãnû podafií vytvofiit nûjaké pozadí této pacientky,
pacientka zmizí. Zjistilo se totiÏ, Ïe se pacientka jmenuje
Loa a pochází z islandského ostrova Vestmannaeyar
(jihov˘chodnû od Reykjavíku). Cora jako lékafika je
pfiesvûdãená, Ïe se ji nedostane stejné lékafiské péãe
a proto se vypraví na Island. KdyÏ se na ni zeptá v místní
nemocnici, kde by pacientka mûla b˘t hospitalizována,
doví se, Ïe vÛbec není v nemocnici, ale Ïe Ïije v rodinû
s manÏelem, má dítû a s nimi bydlí matka. Rodina
nechápe, Ïe by se Loa mûla léãit.  V malé nemocnici
nechápou, Ïe by tam mûli mít psychiatrické oddûlení. V
tomto prostfiedí se chová spí‰e nenormálnû Cora.

Islandsk˘ reÏisér Sólveg Aspach, se narodil na
Vestmannaeyar a dobfie zná toto prostfiedí a ví, Ïe
problémy jsou ãastokrát skryty za mlãenlivostí a
uzavfienosti OstrovanÛ. ManÏel Loy fie‰í tíÏivou situaci
alkoholem a Loa samotná má i zde agresivní nálady.
Problém lidské identity v mûnící se spoleãnosti je

námûtem  nûmeckého filmu Sörena Voigta Identity
Kills. Hlavní postavou  je nenápadná dívka Karen léãící
se rovnûÏ v psychiatrické léãebnû. Jedin˘m únikem z
bludného kruhu je zmûna identity a útûk nûkam do
Dominikánské republiky, kter˘ je v‰ak provázen
zloãinem. Voigt vybral pro svÛj film neherce a nechal
jim velice ãasto, aby se sami projevovali.
Zmûna prostfiedí v Berlínû v roce 1989 a 1990 je

zachycena v parodii Sbohem Lenine Wolfganga
Beckera. Pfiíbûh rodiny, kdy otec emigroval na Západ a
matka po jeho odchodu se stane sociální pracovnicí,
která chce pomáhat lidem, ale je loajální reÏimu a podle
toho vychovává své dûti. V pfiedveãer pádu Berlínské
zdi upadne bûhem infarktu na ulici do bezvûdomí, z
kterého se probere aÏ po nûkolika mûsících. Zmûna
reÏimu v‰ak má za následek, Ïe se zcela zmûnil i Ïivot
spoleãnosti. Zmûnilo se i zboÏí v obchodech a chování
lidí. ProtoÏe  matka nesmí utrpût dal‰í ‰ok, snaÏí se dûti
udrÏet kolem ní socialistické klima. Shánûjí staré zboÏí,
místnost znovu zafiídily socialistick˘m nábytkem.
Dokonce pro ní pfiipravují i nadále v˘chodonûmecké
televizní zprávy.
JestliÏe v Nûmecku do‰lo k v˘razn˘m sociálním

zmûnám, tak skuteãn˘m paradoxem nové doby je, Ïe
zcela zmizel z torontského festivalu v˘chodoevropsk˘
film a pokud existuje, pak se do znaãné míry zamûfiil na
postkomunistick˘ realismus. Platí to i o jediném polském
zástupci reÏiséru Marku Lechkém s filmem Moje mûsto.
Pfiíbûh se odehrává ve Slezsku, kde je vysoká
nezamûstnanost. Lidé odcházejí, protoÏe nemají
budoucnost. Platí to i o pûtadvacetiletém Gozdzykovi,
kter˘ nemá práci, ale ani dûvãe a jedin˘ pfiítel spáchá
sebevraÏdu. Ve voln˘ch chvílích hraje hokej. Hra, která
nemá také v Polsku mnoho budoucnosti.
Podobnû je ladûn˘ i rusk˘ film Koktûbel. Pfiíbûh otce

a syna, ktefií v Moskvû ztratí v‰e a cestují na jih na Krym
do Koktûbelu, kde Ïije otcova sestra. Otec, kter˘ je
vdovcem má v‰ak cestou zcela jiné zájmy neÏ syn. Film
sv˘m zpracováním spí‰e pfiipomíná mozaiku, kdy
mnoÏství krátk˘ch pfiíbûhÛ dává dohromady poetickou
story.
Cesta, snaha odejít odnûkud, nalézt novou identitu to

jsou hlavní motivy leto‰ního torontského  festivalu, na
kterém bude promítnuto 254 celoveãerních a 85 krátk˘ch
filmÛ, z toho má 69 svûtovou premiéru, 14 mezinárodní
a 111 severoamerickou. Více neÏ polovina (58%) je v
jiné fieãi neÏ angliãtinû. Je nutné si v‰ak uvûdomit, Ïe se
jedná jen asi o desetinu filmÛ, z celkového poãtu 3193,
které byly na festival pfiihlá‰eny. Jedin˘ ãesk˘ film
Pupendo má bûÏet na festivalu tuto stfiedu a ãtvrtek.

Ale‰ Bfiezina
***

První poloãas Torontského festivalu

Z filmu Good bye Lenin
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Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí 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
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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  10:00.
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.

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
uzavfielo svoji kanceláfi na

740 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5S 2J2
dnem 30. ãervna 2003

Zatím jsou náv‰tûvní hodiny
 kaÏdou sobotu od 10 do 12 hodin v budovû kostela sv. Václava,

496 Gladstone Ave.. (KfiiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.).
Po‰tovní adresa je:

P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8
Telefonní ãíslo a fax zÛstávají stejné.

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
Od 1. ãervence bude mít âSSK následující E-mailové adresy:

Ústfiedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca
nebo www.cssk.satellite1-416.com

âeská televize Novy Zábûr
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu  v 10 hodin

opakování v úter˘  v 8:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4)
E-mail: zabertv@yahoo.ca

NA OKRAJ
Za Antonínem Veãefiou

Antonína Veãefiu nebylo snadné
pfiehlédnout. KdyÏ se koncem
padesát˘ch nebo zaãátkem ‰edesát˘ch
let objevil v Torontu, zpÛsobil - zvlá‰tû
mezi dûvãaty (vãetnû tûch uÏ v
pokroãilej‰ím vûku) - doslova poprask.
Zjev filmového herce, seduktivnû drsn˘
hlas (nûco jako Richard Burton),
nadprÛmûrná - skoro básnická - zruãnost
se slovy. Které dívãí srdce by se
nezachvûlo.

V prvních letech v Kanadû Veãefia
pracoval v Sokole, recitoval a psal do
krajansk˘ch novin, hlavnû do Na‰ich
HlasÛ. Obãas i anglicky. Jeden z nich
vûnoval kanadské náv‰tûvû královny
AlÏbûty II a její kanceláfi mu poslala
podûkování. V roce 1956 si otevfiel
fotografické studio, pak se oÏenil s pûknou
Raku‰ankou a z krajanského Ïivota se
vytratil. Antonín Veãefia se narodil v
Napajedlech a zemfiel v Torontu dne 20.
ãervence 2003. Rozlouãila se s ním pûkná
fiada jeho pfiátel.

***

Jan F. Matejovic a Luisa
Ann Steinsky

Mezi studenty, ktefií letos promovali v
oboru “Education” na Torontské
Univerzitû jsme na‰li dvû známá ãeská
jména: Jan F. Matejovic a Luisa Ann
Steinsky. Janu F. Matejovicovi byla navíc
udûlena organizací “Institute for Studies
in Education of the University of Toronto”
cena “Intermediate/Senior Award of
Honour”. Obûma i jejich rodiãÛm
blahopfiejeme.

***
 Památní plaketa

v halifaxském pfiístavu
Halifax pfiivítal do Kanady statisíce

imigrantÛ I uprchlíkÛ. Také ãesko-
slovensk˘ch. Na Pieru 21 byl zbudován
National Historic Site, kde budou umístnûny
plakety, zaznamenávající pfiíjezd skupin a
v archivech budou uloÏeny svitky s jmény
men‰ích skupin i jedincÛ.
25. fiíjna v 10:00 dopoledne tam bude

odhalena plaketa âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû s tímto textem, jehoÏ
autory jsou Blanka Rohnová a Jan Waldauf:
“For all Czechs and Slovaks who found

freedom in Canada from political
oppression, social and economic distress;
established a new life in this country; had
the opportunity to contribute to the building
of this nation; and became proud Canadians
retaining their rich Czech and Slovak cultural
heritage.”
V archivu bude rovnûÏ uloÏen svitek s

jmény 113 âechoslovákÛ, jehoÏ text
pfiipraven˘ autorem tohoto ãlánku fiíká: “On
April 23, 1949, a ship, General Leroy Eltinge,
arrived in Halifax with a cargo of 113
Czechoslovak refugees. Canada was good
to them. They hope they were good for
Canada.“
Odhalení desky se zúãastní pfiedstavitelé

archivu a komunikaãních prostfiedkÛ. Po
odhalení je plánován spoleãn˘ obûd a
prohlídka mûsta.
V pátek, 24. dubna veãer, budou mít

pfiespolní moÏnost setkat se s krajany,
Ïijícími v Halifaxu.
Prosíme zájemce, kterí by se chtûli

odhalení zúãastnit, aby se spojili s Janem
Waldaufem, budˇ telefonem 416/626-3476,
nebo e-mailem: waldauf@sympatico.ca.

***
 2003 SVU North American

Conference
Leto‰ní konference SVU se konala 26.-28.

ãervna na Coe College v Cedar Rapids v Iowû
pod zá‰titou presidentÛ âeské a Slovenské
republiky, Václava Klause a Rudolfa
Schustera, jakoÏ i velvyslancÛ obou zemí.
Konferenci pfiedcházela recepce v Národním
âeském a Slovenském muzeu a knihovnû,
po níÏ na dudy koncertoval Michael
Cwach.Tématem konference bylo “Czech and
Slovak Presence in North America: A
retrospective Look and Future Perspectives“.
Pfiedná‰ející zatupovali témûfi v‰echny státy
Unie a âeskou a Slovenskou republiku. Z
Kanady, pokud jsem mohl zjistit, jsem byl
pfiítomen pouze já. Kongres pozdravili zástupci
Coe College a mûsta Cedar Rapids.

Velmi úspû‰n˘ byl zájezd do Spillwille, kde
Antonín Dvofiák trávil s rodinou svoji dovolenou
a kde v kostele Sv. Václava hrával na varhany
a kde se také nalézá Billy Brothers Clock
Museum.

Tato konference - jako ty pfiede‰lé - jsou
du‰evním dítûtem Mily Rechcígla. A byla
dal‰ím v˘znaãn˘m mezníkem v ‰ífiení ãeské a
slovenské kultury ve svûtû. Má-li Rechcígl
nûjakou bolest pak je to Canada a hlavnû
Toronto. Hroznû rád by vidûl obnovu ãinnosti
torontské odboãky. MoÏná, Ïe nûkter˘ z
ãtenáfiÛ ãi ãtenáfiek tûchto novin uposlechne
Rechcíglovu v˘zvu....

Josef âermák
***
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Czech Republic

Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,Calgary, T2H 0S7
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: 647/436-1407
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pfiedchozím ohlá‰ení)

Vancouver
Honorary Consul K. E. Newman
1480-885 West Georgia St.
Vancouver, B.C. V6C 3E8
Tel.: 604/601-2011, fax 604/639-3134
E-mail: newman@insigniacorp.com
Po. - pá: 9:00-12:00 a 14:00-17:00

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British 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, Honorary 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

Na‰e internetové
stránky

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

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

***
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

www.cssk.ca

InternetInternetInternetInternetInternet

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

10.9. (st.) 20:45
Pupendo

Torontsky filmovy  festival
Cumberland 2

***
11.9. (ãt.) 16:15

Pupendo
Torontsky filmovy  festival

Uptown 1
***

17. 9. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - pfiedná‰ka

Kostel sv. Václava
***

27. 9. (so.)
KfiesÈansk˘ klub  - Farnost sv.

Pavla
***

27.9. (so) 14:00-17:00
Maria Gabánková
VernisáÏ v˘stavy
na téma Zjevení

Loop Gallery
1174 Queen St. W.,
Tel.: 416/516-2581

***
27. 9. (so) 19:00

Svatováclavské posvícení
Farnost sv. Václava

***
28 (ne.) 17:00

Nocturno: Poetica Musica
Masaryktown MasarykÛv ústav

***
1. 10. (st.) 13:00

Setkání seniorÛ (videofilm)
Kostel sv. Václava

***
4. 10. (so.) 19:00
 Moravské hody

Ukrajinské kulturní stfiedisko
Moravanka

***

Farnost svatého Václava v Torontu
srdeãnû zve na

SVATOVÁCLAVSKÉ
POSVÍCENÍ

v sobotu 27. záfií 2003
ve spoleãenské hale sv. Václava

496 Gladstone Ave.
Program: 18:00 Slvná m‰e svatá

19:00 Veãefie
Taneãní zábava - hraje skupina M. Letka

Tombola

Vstupné vãetnû veãefie: 20 dolarÛ
studenti: 12 dolarÛ

Rezervace vstupenek
Pan J. Ovãáãik: 416/225-9324

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

v úter˘ 9. záfií 2003 v 1:45
Pfií‰tí ãíslo vyjde

Ve ãtvrtek 25. záfií 2003
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Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

Medical

1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

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

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

ZAÎÁDEJTE  SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

Reverend Du‰an Tóth
ode‰el do penze

V nedûli 7. záfií ode‰el do dÛchodu
reverend Du‰an Tóth, kter˘ dlouhá léta
pÛsobil v slovenském lutheránském
kostele sv. Pavla. V poslední dobû
pracoval v evangelickém kostele sv.
Luká‰e (3200 Bayview Avenue, Toronto,
On., M2M 3R7 Tel.: 416/221-8900,
cosloffice@sympatico.ca) I nadále zde
bude mít jednou mûsíãnû bohosluÏby.

***

Anketa
JelikoÏ jsme vzhledem k v˘padku

elektrické energie nemohli v minulém
ãísle uvefiejnit v‰echny odpovûdi,
pfiiná‰íme dnes i ty odpovûdi, které
pfii‰ly na minulou otázku aÏ po
uzávûrce.
Nejprve tedy odpovûì na otázku ãíslo

osm:  Otázka znûla: Do jaké míry je stát
zodpovûdn˘ za ochranu dûtí?
Radovan Holub, publicista ·piãák: U

nás se teì fiíká, Ïe kaÏd˘ je odpovûdn˘
sám za sebe. KdyÏ nûkdo jde po ulici a
vidí, jak nûkdo vykrádá auto (tuto situaci
jsem zaÏil vãera v Praze, Salmovská ul.),
jak nûkdo bije psa nebo dítû, není mu
tedy do toho nic. Je to jen vûc toho, kdo
bije a kdo krade a také  majitele auta.
Nikoho jiného. Já si myslím, Ïe tenhle
v˘voj je zcestn˘. KdyÏ je pak auto
ukradeno a dítû v noci kfiiãí, lidé se rozãilují
a volají: Jak se to mohlo stát? Kde je stát?
Kdo se stará? A tak si myslím, Ïe by se
stát mûl starat dfiív neÏ bude pozdû. Ale
citlivû a pokud moÏno málo byrokraticky.
Olga Misek, Ontario: Stát musí b˘t

zodpovûdn˘ do absolutní míry. My jako
lidi jsme v této dobû na velice nízké
morální úrovni. Máme takové politiky jaké
jsme si zvolili. Jejich kvalita ukazuje jak
jsme jako lidi morálnû zkaÏení.
Petr Munk, chiropratik, Toronto: Stát

zodpovûdn˘ je, a stanoví ochránce pokud
dítû nemá schopné rodiãe. Existují
zákony, které  definují  rodiãovskou
zodpovûdnost  vÛãi dûtem a  jejich
nedodrÏení se trestá. Ochránce nebo
rodiãe musí zaruãit stfiechu nad hlavou,
stravu, o‰acení, ‰kolní docházku atd. Co
se t˘ãe fyzického násilí, problém je v
definici. Druh˘ pfiíklad nemá s ochranou
dûtí nic spoleãného. Dokud se jedná o
zárodek t.j. pfied porodem, nepovaÏuje
se to za vraÏdu .

J. Ort, duchovní Praha: Nedávno jsem
ãetl knihu Marie-France Hirigoyen:
Psychické násilí v rodinû a v zamûstnání.
Hodnû mû zaujala - silnû napadá
souãasnou spoleãnost, která se schovává
za ideu svobody jednotlivce, aby
nemusela fie‰it pfiípady, kde je ubliÏováno
slab‰ímu. Cestu ven vidí v tom, aby mûla
obûÈ moÏnost zastání. Tedy právní fiád,
kter˘ se nechová alibisticky. U tûch dûtí je
to trochu problém, protoÏe je moÏné
nepochopení a zneuÏití - znám i pfiípad,
kdy se soudkynû tvrdû spletla a v‰e vidûla
jednostrannû v neprospûch rodiny. Ale
jinak vût‰í riziko vidím v alibistickém
zavírání oãí. Knihu vfiele doporuãuji.
Petr RÛÏiãka, hudební manaÏér,  Dubí

u Teplic: Stát by mûl mít urãitû  jistou
odpovûdnost za v˘chovu  své budoucí
generace, urãitû  by mûl sledovat takové
okolnosti jako jsou interrupce, ‰kolní
docházka, v˘Ïiva a podobnû. Nelíbí se mi
ty  západní novinky  jako je zasahování do
domácí v˘chovy dûtí, tyto západní metody
sleduji s manÏelkou uÏ od konce
osmdesát˘ch let kdy jsme poprvé  mohli
vycestovat ven do Anglie  a dal‰ích státÛ
tehdej‰í západní Evropy. Máme doma tfii
dûti a snaÏíme se  je vychovávat podle
svého pfiesvûdãení, lidovû fieãeno tak
trochu postaru. Nemám tedy zábranu
obãas své dítû plácnout  pfies zadek (uÏ
jsem to nemusel udûlat nûkolik let) a
nebo na  nû zv˘‰it hlas. V USA jsem
poznal i jinou v˘chovu dûtí a tato v˘chova
mnû byla cizí a odporná. Je otázkou doby
co je správné ale jist˘ respekt k hlavû
rodiny a k rodinû samé není podle mne na
‰kodu. Tady bych si do v˘chovy sv˘ch
dûtí od státu nenechal nikdy mluvit i za
cenu problému stfietu se zákonem.
Otázka ãíslo devût: V minul˘ch dnech

ubûhlo 35 let od vpádu vojsk Var‰avské
smlouvy do âeskoslovenska. Otázka
znûla: Pfiispûlo PraÏské jaro k pádu
komunismu nebo to naopak nemûlo
Ïádn˘ vliv a komunismus zahynul
vlastní sebedestrukcí?
Zdenûk Fi‰era, Edmonton: Myslím, Ïe

pád komunismu se je‰tû nekonal - o
ãemÏ svûdãí spousta vyznavaãÛ Lenina
v parlamentu i senátu âR.  SníÏení napûtí
mezi Sovûty a Západem bylo umoÏnûno
nûkolika událostmi, z nichÏ nejsilnûj‰í vliv
mûla tak zvaná SDI - STRATEGIC
DEFENCE INITIATIVE, kterou leviãáci
‰kodolibû pfiejmenovali na STAR WARS
(hvûzdné války).  Na‰tûstí Michajl
Gorbaãov si uvûdomil, Ïe Sovûtsky svaz
si nemÛÏe nadále dovolit soupefiit ve
zbrojení se Spojen˘mi státy a do‰lo k
nûkolika konferencím, které umoÏnily
situaci, pfii které v zemích za “Ïeleznou
oponou” (zaãínaje ve V˘chodním
Nûmecku a Polsku) nastal kvas, kter˘
pfiinesl alespoÀ nûkteré svobody, o
kter˘ch se celá léta mohlo jen snít.  Lví
podíl na tom v‰em mûl president Ronald
Reagan a jeho SDI.
Radovan Holub, publicista, ·piãák:

PraÏské jaro patfií z dne‰ní perspektivy k
historick˘m událostem a je moÏné
uvaÏovat, nakolik bylo my‰lenkovû
revoluãní ve srovnání s revoluãností
modelu trÏního kapitalismu. Pád
komunismu urãitû urychlilo, protoÏe bylo
jednoznaãnû herezí proti vládnoucí totalitû
a sv˘m zpúsobem inspirovalo pozdûj‰í
pûrestrojku, bez níÏ by se panství
komunismu nerozpadlo tak rychle. Na
svou dobu ‰lo o dÛleÏité my‰lenkové
hnutí, které dnes nûktefií politici u nás tak
rádi znevaÏují, moÏná proto, Ïe sami
nejsou my‰lenkovû tak daleko, jako
protagonisté PraÏského jara

Tomá‰ Hrub˘, publicista, Praha:
Komunismus (ve v˘chodní Evropû)
zahynul vlastní sebedestrukcí. Jedním ze
zásadních aktÛ této sebedestrukce byl
vpád vojsk Var‰avské smlouvy do
âeskoslovenska. Podle v‰ech informací,
které mám, to byl moment, kdy se od
sovûtské fií‰e odvrátili poslední poblouznilí
pfiíznivci ve svobodném svûtû. Jistû se
najde spousta lidí, ktefií budou vidût
zásadní momenty obratu dûjin ve
vojensk˘ch pfiesunech ãi usmûrÀování
toku velk˘ch penûz. Já ho prostû vidím ve
stfietu idejí, kter˘ byl (mimo jiné) vybojován
v roce 1968. Pak uÏ zb˘valo jen „poãkat“
pro na‰e Ïivoty nekoneãn˘ch, pro historii
smû‰n˘ch 20 let.
Karel Kroc, technik, Nov˘ Bor:

Komunismus zahynul vlastní
sebedestrukcí jako v‰echny spoleãenské
systémy.
Zdenûk Vesel˘, technik Praha:

PraÏské jaro ukázalo, Ïe totalitu pod
Medvûdem, kdyby to bylo moÏné, tak
bychom chtûli zmûnit. Nemyslím si, ale s
odstupem doby ani to, Ïe by k pádu
komunismu pfiispûlo. Ten nejvût‰í
marasmus (samozfiejmû kromû let
padesát˘ch) pfii‰el po srpnu. A tak
zastávám názor, Ïe komunismus se zniãil
sám. Samozfiejmû, Ïe k tomu pomohly
externí kroky mimo RVHP a Obranné
spoleãenství Var‰avské smlouvy, hlavnû
politika pana Reagana. (Tak trochu
postrádám u nás v âechách jeho jméno v
souvislosti jména námûstí, ulice, leti‰tû,
ãi nûãeho takového). KdyÏ ve  stfiedu 22.
listopadu 89 pfiijeli pod praporem KSâ
pfiedvést nám demonstrantÛm sílu
milicionáfii, uÏ to byla jenom kfieã.  Do‰lo
jim, Ïe dohráli… Také z tohoto dÛvodu
jsem nikdy v souvislosti s listopadem 89
nepouÏil slovo Revoluce - my âe‰i, jsme
pro to udûlali hodnû a hodnû málo. Snad
jsme pomohli tím, Ïe jsme kradli. Tento
názor mi umocÀuje i ta skuteãnost, Ïe
jsme byli pfied Rumunskem poslední.
Lída Zíková, ekonomka, Praha, Praha:

PraÏské jaro podle mne pád komunismu
neurychlilo, ale jeho následky, tedy vlna
politicky aktivních emigrantÛ a disidentÛ
ano. Ale hlavní vliv na pád komunismu
mûlo podle mne to, Ïe SSSR to
ekonomicky a tím i vojensky neudejchal a
vyãpûlá ideologie to uÏ nevydrÏela.
Anketa ãíslo deset: V tûchto dnech

probíhá v Torontû filmov˘ festival. âeská
republika je zastoupena filmem Pupendo.
Slovensk˘ film jsme od ·ulíkovy Krajinky
zde na festivalu nevidûli.
Otázka zní: Dá se souãasná ãeská ãi

slovenská tvorba srovnávat s filmy,
které vznikly u nás v ‰edesát˘ch
letech?
Odpovûdi mÛÏete posílat E-mailem

satellite1-416@rogers.com nebo faxem
v Torontu a okolí na ãíslo (416) 530-0069,
mimo Toronto na ãíslo 1-877-333-6371.
RovnûÏ lze s patfiiãn˘m pfiedstihem pouÏít
po‰tu. Uzávûrka pro anketu je 21. záfií
2003.

Ale‰ Bfiezina
***
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Canada-Czech
Republic Chamber

of Commerce

Financial

ABE

Elektronická kompjuterová
tiskafiská sazba v 11 jazycích

na poãkání

Manuelní sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.

Pouze z perfektních strojopisÛ!
Tel.: (416) 530-4222

e-mail: abrezina4222@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"

Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

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

E-mail: emestic@hotmail.com

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

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2Czechoslovak Branch

PACE Savings & Credit Union Limited - Czechoslovak Branch
 (B˘valá Kampeliãka)

Nyní budete moci pouÏívat
Debitní kartu pro ATM

PouÏívat internetu k pfievodu penûz
Telefonní pfievody a placení úãtÛ

V˘hodné pro jednotlice i malé podniky
Vklady jsou poji‰tûné do 100 000 dolarÛ

u Deposit Insurance Corporation of Ontario
E-mail: czechoslovak@pacecu.com

1 CDN $ 21,67 Kã
1 US $ 29,97 Kã
1 EURO 32,43 Kã
100 Sk 77,39 Kã
Quick - 6.9..2003

Kursovní lístek
100 Kã 4,74 CDN $
100 SK 3,70 CDN $
1 CDN $ 21,09 Kã
1 CDN $ 27,02 SK
1 US $ 1,39 CDN $
1 EUR 1,52 CDN $
Toronto Star - 6.9.2003

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net

V záfií zahajují Nokturna
na Masaryktownu

Skuteãnû kvalitní sérii ‰esti koncertÛ
nabízí MasarykÛv ústav. Mezi
vystupujícími jsou takové hvûzdy jako
Eva Urbanová, Ivan a Katarína Îenatí,
Boris Krajn˘ a Radim Zenkl. Jednou
vystoupí i Swing Noir Jifiího Grosmana.
Celou sérii v‰ak zahájí jiÏ v nedûli 28. záfií
2003 v 17 hodin trio Poetica Musica
(Eleanor Valkenburg - soprano, Petr
Maceãek - housle, Maria Antonia Garcia
- klavír). Lístky a informace podá
MasarykÛv ústav tel.: 416/439-4354.

***

Libor Budínsk˘: Deset prezidentÛ
Prezident zapomnûní

Gustáv Husák se narodil roku 1913 v
Bratislavû. Je pro nûj charakteristické,
Ïe své názory v pfiípadû potfieby mûnil
jako kabáty. Nebyl mu ani rok, kdyÏ mu
zemfiela matka. Vystudoval práva a brzy
se stal jednou z nejv˘raznûj‰ích postav
bratislavské levicové inteligence, která
se sdruÏovala okolo revue DAV. Po
vystudování práv, nastoupil do advokátní
kanceláfie Vlada Clementise, kde
pracoval jako koncipient. Jeho první
manÏelka Magda Lokvencová pocházela
z âech a brzy také vstoupila do
komunistické strany.
Husák se stal jedním z nejvût‰ích kritikÛ

první republiky a bûhem SNP chtûl
Slovensko pfiipojit k SSSR. V dobû
povstání odeslal Husák svoji Ïenu do
Moskvy, kde se jim narodil syn Vladimír.
Druh˘ syn Ján se narodil v roce 1946. Po
skonãení války se stal Husák
místopfiedsedou SNR a byl jedním z tûch,
ktefií hlasovali pro Tisovu popravu. V
padesát˘ch letech byl Husák spolu s
Clementisem, Novomesk˘m a nûkolika
dal‰ími slovensk˘mi komunisty obvinûn
z burÏoazního nacionalismu a uvûznûn.
O jeho vûznûní Libor Budínsk˘ pí‰e:

Zvlá‰tní perliãkou bylo, Ïe proti nûmu
nevytáhli pouze stranické kolegy
„zrádce“, ale také jeho údajnou milenku.
Jakási paní HloÏková pfied soudem
svûdãila, Ïe jí Husák v intimní chvilce
fiekl, Ïe na Slovensku nebude respektovat
ústavu. Dopodrobna popisovala jejich
intimní vztah, kter˘ byl doprovázen
vyzrazováním státního tajemství. Byl pr˘
do ní zamilován a byl ochoten sdûlit i ty
nejtajnûj‰í vûci. Pro vy‰etfiovatele tedy
jasná vlastizrada.
Nakonec Husáka muãili. A tehdy se

také pfiiznal. Podlehl bolesti a se v‰ím
souhlasil. Ale jen doãasnû. KdyÏ se trochu
oklepal, v‰echno zase odvolal. Mûl
obrovskou vnitfiní sílu. Byl naprostou
v˘jimkou, protoÏe stovky komunistÛ
obrovsk˘ tlak a muãení nevydrÏely. Husák
ano. Snad si myslel, Ïe kdyby se pfiiznal,
byl by na tom je‰tû hÛfi - bál se totiÏ, Ïe
mu pfiipraví oprátku. Vy‰etfiování, muãení
a t˘rání trvaly dlouhé tfii roky. Pobyt ve
vûzení byl pro Husáka velmi tvrd˘.
Nezlomili ho, ale fyzicky velmi trpûl. Mûfiil
175 cm a zhubl na 55 kilogramÛ, trpûl
chronick˘m ka‰lem a sotva se udrÏel na
nohou. Za jeden a pÛl roku byl pouze
jednou na vycházce - deset minut na
vûzeÀském dvofie. Jinak byl stále v cele.
Teprve v dubnu 1954 do‰lo k procesu.

Právník Husák odmítl pfiidûleného
obhájce a u soudu se hájil sám. Vznesl

70 návrhÛ na doplnûní v˘povûdí ãi
poÏadavkÛ na pfiedloÏení dÛkazního
materiálu. Îádal spoustu nov˘ch svûdkÛ,
ale soud mu nevyhovûl ani v jednom
pfiípadû. Husák byl odsouzen na doÏivotí.
Po krátkém vûznûní si jeho manÏelka

na‰la nového partnera, slovenského
herce Ctibora Filãíka. PfiestoÏe byl na ní
velk˘ tlak s Husákem se nerozvedla. K
rozvodu do‰lo aÏ po jeho návratu z
kriminálu. Magda pak zaÏívala velké
úspûchy na Nové scénû, ale zemfiela v
roce 1966.
Po návratu z vûzení zafiídil Dubãek

Husákovi lep‰í práci v Ústavu státu a
práva. Po Dubãekovû zvolení ‰éfem KSâ
se stal místopfiedsedou vlády. Nevûfiil
tomu, Ïe k zásahu vojsk Var‰avské
smlouvy dojde, ale po invazi rychle obrátil
a získal si BreÏnûvovu dÛvûru. V dubnu
1969 se stal ‰éfem KSâ a zaãal s tvrdou
normalizací, aãkoliv pfied tím tvrdil, Ïe k
Ïádn˘m provûrkám nedojde. Lhal, kde
se dalo a rozjely se opût procesy. V roce
1975 prosadil ve Federálním
shromáÏdûní zákon, kter˘m odstranil z
funkce prezidenta starého nemocného
generála Svobodu a prezidentem se stal
on sám. Opût se slouãily funkce
generálního tajemníka strany a
prezidenta. Mûl záliby v Ïenách, dobrém
alkoholu a americk˘ch cigaretách. Roku
1975 si vzal novináfiku Vieru Millerovou,
která byla pÛvodem rovnûÏ âe‰ka. Ta
v‰ak zÛstávala v Bratislavû a Husák za ní
jezdil na nedûli. Zemfiela pfii havárii
vrtulníku v roce 1977. Po její smrti zaãal
Husák je‰tû více pít. ·patná Ïivotospráva
v‰ak zpÛsobovala váÏné zdravotní potíÏe.
K úpadku do‰lo i na praÏském Hradu.
Nechal spálit v kotelnû Masarykovu
knihovnu z mahagonového dfieva. Na
starobylé stropy nechal umístit silné
záfiivky.
Ve sv˘ch projevech neustále lhal. Tvrdil,

Ïe u nás nedochází k poru‰ování lidsk˘ch
práv, hovofiil o dostatku zboÏí v obchodû.
V roce 1987 byl ve stranické funkci
vystfiídán Milou‰em Jake‰em. 10.
prosince 1989 odstoupil. Je‰tû jmenoval
novou vládu národního porozumûní. Po
skonãení formalit nechal b˘val˘m
disidentÛm pfiinést ‰ampaÀské a bavil se
s nimi, jako by se nic nestalo. Zemfiel dva
roky po pádu komunismu symbolicky 17.
listopadu 1991. Husák byl cel˘ Ïivot
pfiesvûdãen˘m komunistou a ateistou,
ale pfied smrtí si v‰ak nechal pozvat
katolického knûze a vyzpovídal se mu.

abe
***

Reservation Agents
Czech/English speaking agents

required with a travel agency or airline
background.  Must have excellent

communication and computer skills.
Contact May Givens @ (416) 368-6446

or
Email: mgivens@deangroup.ca

Knihu dr. Josefa âermáka

It All Started With
Prince Rupert

The Story of Czechs
and Slovaks in Canada

lze objednat
u Anny Ot˘pkové.

Cena knihy (vãetnû GST) 32 dolarÛ,
s po‰tovn˘m 36 dolarÛ.

Objednávku s ‰ekem vystaven˘m na
Josef âermák (Rupert Account)

laskavû za‰lete na adresu

Anna Ot˘pka
11 Antrim Crescent, Apt. 1211,

Toronto, ONT M1P 4P3.

E-mail: otypka@sympatico.ca
1316-17
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Z  knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

Petr ChudoÏilov: Pocta fiezníkovi

Denní kronika
2.9.2003

Za Pavlem Tigridem:
novináfi ve vûku extrémÛ

PafiíÏ-právo/VácalavBûlohradsk˘-Pavel
Tigrid, ãeskoslovensk˘ demokratick˘
novináfi, zakladatel nejvlivnûj‰ího
exilového ãasopisu Svûdectví, strávil více
neÏ polovinu svého dlouhého Ïivota v
politické emigraci. Nejdfiíve ve váleãné,
smysluplné a od poãátku s domovem
pevnû spojené emigraci protinacistické,
pak v dlouhé, beznadûjné, s domovem

spojení ztrácející emigraci proti-
komunistické. Na rozdíl od mnoha sv˘ch
exilov˘ch pfiátel a spolubojovníkÛ neztratil
ve své vlasti vliv, doãkal se návratu
demokracie a jeho exilová práce byla
vefiejnû ocenûna. Nemám kompetenci
ani znalosti k tomu, abych hodnotil v
celistvosti jeho novináfiské a publicistické
dílo, jeho zásluÏnou spolupráci s
disidentskou kulturou v dobû
normalizace, jeho vlivné pojetí role
politické emigrace v atomovém vûku,
jeho v˘znamné úsilí o obnovení historické
pamûti národa. Setkával jsem se s ním v

emigraci ale dost ãasto na to, abych si
v‰iml jednoho motivu jeho Ïivota, kter˘
jsem vÏdy velmi obdivoval, snaÏil se jej
promítnout do svého vlastního
emigrantského osudu a dodnes jej
povaÏuji za jeden z pilífiÛ novináfiského
fiemesla ve stra‰ném vûku extrémÛ, v
nûmÏ nám bylo pfiisouzeno proÏít témûfi
cel˘ Ïivot. Mám na mysli PavlÛv neúnavn˘
boj proti poku‰ení unikat z
nesrozumitelného a rozporného svûta
reálného do svûtÛ umûl˘ch, poku‰ení,
které nûkdy ohroÏuje kaÏdého ãlovûka,
ale emigranta vÏdy, v‰ude a osudovû.
Protikomunistická emigrace pováleãná
se ocitla na periferii svûta, kterému uÏ
nedokázala porozumût z kategorií
minulosti. Byl to svût druhé (a pak tfietí)
postindustriální revoluce, mocensky
dlouhodobû rozdûlen˘ ne podle ãernobílé
linie pravda-leÏ, dobro-zlo, demokracie-
totalitarismus, ale podle schopnosti vyuÏít
demokratick˘ a humanistick˘ potenciál
tûch postindustriálních revolucí. Politiãtí
emigranti byli ale semíláni zrezivûlou
propagandistickou ma‰inéri na obou
stranách Ïelezné opony (i v
âeskoslovensku byli v˘znamní politiãtí
emigranti z druhé strany), a to v situaci, v
níÏ jakákoli zmûna “zvnûj‰ku” byla zcela
nereálná: na rozdûlení svûta se obû
velmoci dohodly, bylo pro nû v˘hodné.
Ve vysílání Svobodné Evropy se ostatnû
Ïádné sliby osvobození nesmûly objevit.
V rozdûleném svûtû atomového vûku
byla role politické emigrace bûhem na
dlouhou traÈ: musela usilovat o vliv kulturní
v nej‰ir‰ím slova smyslu, pfiispívat ke
svobodné komunikaci, která mûní svût, i
kdyÏ znenáhla a jinak neÏ mocenské
vítûzství. V oãích Pavla Tigrida svádût
boj o moc v rÛzn˘ch Radách svobodného
âeskoslovenska bylo smû‰né, naopak
bylo tfieba vést zápas o informaci, o
kulturní kontext, o historickou pamûÈ a
pfiedev‰ím - o mladou generaci. Poku‰ení
vytvofiit si umûl˘ svût se nás zmocÀuje z
mnoha rÛzn˘ch dÛvodÛ, ale boj o moc
uvnitfi “exilov˘ch politick˘ch struktur” byl
jedním z hlavních zdrojÛ tvorby umûl˘ch
svûtÛ. V Kosatíkovû knize o Ferdinandu
Peroutkovi se doãítáme o slavném sporu
mezi Tigridem a Peroutkou z poãátku
dramatického roku 1956. Téma bylo
typické pro Pavla Tigrida: kritizoval
“starou exilovou generaci”,
“akreditovanou zastaralost”, s níÏ (moÏná
nespravedlivû) Peroutku ztotoÏnil. Pavel
odmítal umûl˘ svût poúnorové emigrace,
komické a nedÛstojné tahanice o
(nereálnou) politickou moc, “v‰e, co v
tomto exilu pfiedstavuje politick˘
Kocourkov a intelektuální rozpad”.
Devûtatfiicetilet˘ Tigrid tu vyslovil ideu,
kterou pak dÛslednû uplatÀoval v 60.
letech a pozdûji - bofiit umûlé svûty, v
nichÏ se jen s vût‰í silou reprodukují
staré malicherné stereotypy a nenávisti.
Ve stejném roce 1956 zakládá v PafiíÏi
Svûdectví, které se v˘slovnû obrací k
domovu. Hned v prvním ãísle jsme ãetli v
provolání k maìarskému a polskému
lidu pfievratnou, i kdyÏ zdánlivû
nenápadnou vûtu: “uznáváme odvahu
polsk˘ch a maìarsk˘ch komunistÛ, ktefií
se dovedli postavit proti sovûtsk˘m
hrozbám a dokázat, Ïe je jim bliÏ‰í
Var‰ava a Budape‰È neÏ Moskva, je
fiada na ãeskoslovensk˘ch komunistech,
aby prokázali totéÏ”. Na pozadí
omezeného antikomunismu ãesko-
slovenského exilu ta v˘zva znamenala
zlom, nov˘ typ orientace na domov -
dialog s komunistickou mocí na
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Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Restaurants-Deli's

Slovenská restaurace
v západním Torontu

WOODHOUSE
Restaurant & Pub

3089 Lakeshore
Boulevard West

(Mezi Islingtonem a Kipling)

Toronto, Ontario
M8V 3W8

416/259-6836

“nadpolitickém národním” základû. Je
obrovskou zásluhou Pavla Tigrida, Ïe se
dialog s domovem uÏ nikdy nezpfietrhal a
po roce 1968 se stal dÛleÏit˘m ãlánkem
na‰ich kulturnû-politick˘ch dûjin.
Svûdectví se otevfielo disidentské kultufie,
vznikala “praÏská ãísla”, z nichÏ
pfiipomenu dodnes velmi aktuální
“filosofické” ãíslo 62 z roku 1980 s ãlánky
Patoãky, Hyblera, Dubského, Petfiíãka
jr., Rezka a jin˘ch. Umûl˘ svût atomového
vûku, vûfiil Pavel Tigrid, nelze zmûnit
váleãnû, politicky, mocensky, tak bychom
jen zniãili i ten ná‰ skuteãn˘. V tom je
blízk˘ Havlovû Moci bezmocn˘ch: ne
politika, ale ‰ífiení informací, kulturní a
morální vliv povede nakonec ke zmûnû
rozdûleného svûta, a to na obou jeho
koncích. To se ale nezdafiilo, ten americk˘
velmocensk˘ konec se pádem
komunismu nezmûnil dostateãnû, svût
kapitalistického samopohybu se nakonec
ukázal ménû schopn˘m radikální
promûny neÏ svût komunistick˘. Hledat
“proã” budeme ale jindy. Dnes Ïijeme ve
vûku lacin˘ch umûl˘ch svûtÛ,
vystavûn˘ch z recyklovan˘ch mediálních
odpadÛ, kaÏd˘ si mÛÏe vytvofiit svÛj vlastní
za mal˘ poplatek. Je to vûk “spin doctors”,
odborníkÛ na roztáãení informací, hesel
a umûl˘ch kontextÛ v zájmu skupin, které
je platí. V˘raz “to spin the top” znamená
roztoãit káãu, jestli si je‰tû nûkdo
pamatuje na tu archaickou zábavu. Dnes
“doktofii roztáãení komunikace” ji umûjí
roztoãit tak, Ïe ná‰ spoleãn˘ svût se v ní
rozplyne stejnû totálnû jako v atomovém
mraku. Pavel Tigrid nás uãil vzdorovat
umûl˘m svûtÛm vÏdy a za kaÏd˘ch
okolností, a to je v m˘ch oãích jeho
nejÏivûj‰í odkaz ãeské intelektuální obci,
kterou umûlé “národní” svûty ohroÏují
odevÏdy. Tak nám tento velk˘ politick˘
novináfi zanechává odkaz nadpolitick˘.
Je velmi, velmi aktuální v epo‰e tyranie
“doktorÛ roztáãení informací”.

***

Neortodoxní knûz
musí z fary

Tachov-právo/Jaroslav Vesel˘-Vûfiící z
Tachovska pfiijdou o svého oblíbeného
faráfie. KnûÏská rada pfii plzeÀském
biskupství odvolala k 22. záfií z farnosti
Tachov a Staré Sedli‰tû dosavadního
faráfie, 37letého Reného Milfaita. Jeho
zpÛsob ‰ífiení boÏího slova byl uÏ del‰í
dobu trnem v oku ortodoxním katolíkÛm.
“Mûl by proto odejít z farnosti v Tachovû
a Starém Sedli‰ti a strávit tzv. sabatick˘
rok v nûjaké komunitû mimo PlzeÀskou
diecézi. Získal by tak ãas na studium a
mohl si vyjasnit své názory a postoje,”
doporuãila knûÏská rada. Milfaita
rozhodnutí rozzlobilo, protoÏe chtûl ve
sluÏbû Bohu pokraãovat. “Nelíbí se mi
zpÛsob, jak˘m jsem byl odvolán, ani
pohnutky, které k tomu vedly,” fiekl.
Nejvíce ho pr˘ mrzí, Ïe musí odejít od
rozdûlané práce. “Îe jsem se proti svému
odvolání ohradil, není poru‰ení slibu
poslu‰nosti. S biskupem Franti‰kem
Radkovsk˘m bylo totiÏ pÛvodnû
dojednáno, Ïe budu moci zÛstat alespoÀ
ve Starém Sedli‰ti. BohuÏel biskupa
pozdûji zmanipulovali lidé, ktefií vûdûli o
jeho slabosti, a on vzal slib zpût,” fiekl
Právu Milfait. U vefiejnosti vyvolal MilfaitÛv
odchod rozkol, jedni ho chválí, druzí
zatracují. “Zbavil mladé lidi z Tachova
sídli‰tní beznadûje, pfiiblíÏil jim víru a
dokázal je zaujmout,” chválí ho Pavel
¤epa z Tachova. Dopustit na nûj nedá
ani tachovská pastoraãní rada.

“Prezentuje církev se srdcem a lidskou
tváfií,” fiíká o nûm Helga Svobodová ze
Starého Sedli‰tû.
Hlavnû star‰í vûfiící uÏ se ale nemohou

doãkat, aÏ bude mít knûz sbaleno. Jsou
to vesmûs dogmatici, které rozãiluje styl,
jak˘m Milfait slouÏí m‰e. Páter si pro
kázání vybírá rozliãná témata ze v‰edního
Ïivota. Nerozpakuje se hovofiit o v‰em,
co ho zaujme v novinovém ãi televizním
zpravodajství. Jednou dokonce v kostele
hovofiil o Pokémonech. “To je právû vûc,
která se mi na nûm líbí. Îádné tlachy, ale
udûlá kázání zajímav˘m,” obdivuje ho v
Tachovû mládeÏ. Sympatické je fiadû lidí
i to, Ïe je sportovnû zaloÏen˘, hraje
hokej, je pfiátelsk˘ a obãas si vypije i
sklenku. Je prostû lidsk˘. “Pfii m‰ích
nedrÏí misál. Je pov˘‰en˘, nemá Ïádné
jednání. Je arogantní a je‰itn˘,” kritizuje
ho Jaroslava Haasová ze Starého
Sedli‰tû. “ZaÏil jsme hodnû faráfiÛ, ale
to, co pfiedvádí Milfait, je hnus,” hodnotí
Stanislav Haas. Milfait pfii‰el na
Tachovsko pfied pûti lety a nikdy netajil,
Ïe je to Bohem zapomenut˘ kout, a to
doslova. Postupnû se mu v‰ak podafiilo
netradiãními postupy, ale hlavnû sv˘m
pfiátelsk˘m postojem pfiiblíÏit víru lidem
tak, aby pro nû byla stravitelná. V chrámu
Nanebevzetí Panny Marie, kde
pravidelnû slouÏil m‰e, vznikl chrámov˘
sbor. Organizoval zajímavé pfiedná‰ky.
AngaÏoval se ve prospûch dûtí z
Dûtského domova v Tachovû. Ve Starém
Sedli‰ti opravil faru a vybudoval v ní
Centrum setkávání spfieshraniãní
pÛsobností. PlzeÀsk˘ biskup Franti‰ek
Radkovsk˘ Milfaitovi pfiitom slíbil, Ïe
zÛstane. “Dohodl jsem se sice pÛvodnû
s páterem Reném na pokraãování jeho
knûÏské sluÏby ve Starém Sedli‰ti. Pak
jsem ale ustoupil z tohoto názoru, neboÈ
farnost je s tachovskou natolik svázána,
Ïe by nedûlalo dobrotu jejich rozdûlení,”
vysvûtlil biskup. Knûz Milfait je potû‰en
projeven˘mi sympatiemi. O lidech, ktefií
ho v poslední dobû pomluvili, fiíká
otevfienû: “Za v‰ím vidím nezpracovanou
závist.”

***
5.9.2003

Havel: Válka v Iráku byla
morálnû ospravedlnitelná

PASSAU-Novinky, DPA - B˘val˘ ãesk˘
prezident Václav Havel oznaãil válku v
Iráku za “morálnû ospravedlnitelnou”.
V˘rok pronesen˘ v páteãním rozhovoru
pro nûmeck˘ deník Passauer Neue
Presse ihned doplnil tím, Ïe z pohledu
konfliktu se ale lze dotazovat na to, zda
byl dobfie naãasován a jaké se pouÏily k
akci dÛvody.
“Myslím si, Ïe invaze do Iráku byla

morálnû ospravedlnitelná,” tvrdí Havel.
Podle nûj smûfiovala k potlaãení systému,
kter˘ zabíjel vlastní lidi.
Akce byla ‰patnû naãasována
B˘val˘ ãesk˘ prezident v‰ak ponûkud

zpochybnil argumenty k útoku, jeÏ
udávaly Spojené státy a Velká Británie.
“Nedomnívám se, Ïe dÛvodem k

vyvolání války je snaha nalézt chemické
ãi biologické zbranû ohroÏující svût. Ty
totiÏ mohou, ale nemusí existovat,”
uvaÏuje dále s tím, Ïe zvolen˘ ãas pro
vypuknutí konfliktu nebyl “logick˘”.
Havel v rozhovoru rovnûÏ zpochybnil

rozhodnutí b˘valého prezidenta USA
George Bushe stáhnout v roce 1991
koaliãní jednotky z Iráku a vzdát se tak
moÏnosti pochodovat na Bagdád.

Havel: uÏ bych nepodepsal
Své stanovisko podepsat poãátkem

leto‰ního roku dopis osmi evropsk˘ch
státníkÛ, ktefií tím fakticky podpofiili novou
válku v regionu, odÛvodnil nyní “ãasov˘m
tlakem a doporuãením ministerstva
zahraniãí” (pozn. red.: Ministerstvo
zahraniãních vûcí âR se od lednového
podpisu distancovalo, pr˘ o akci
nevûdûlo. TotéÏ uãinila ãeská vláda. Obû
instituce tehdy tvrdily, Ïe ‰lo o Havlovu
samostatnou akci).
S odstupem doby Havel tvrdí, Ïe po

bedlivém proãetní dopisu uÏ nenachází
ve sdûlení “nic, co by nemohl podepsat”

***

9.9.2003
Svet sa p˘ta: Preão tam

pápeÏ opäÈ ide?
BRATISLAVA - sme/MIRKA KERNOVÁ-
Desiatky televíznych ‰tábov,
kore‰pondenti známych ãi menej
známych novín, zástupcovia svetov˘ch
tlaãov˘ch agentúr - v t˘chto dÀoch si
v‰etci posvietia na Slovensko.
Na ministerstve zahraniãia sa zatiaº
akreditovalo asi 1000 novinárov, veºká
ãasÈ z nich zo zahraniãn˘ch médií. ëal‰ích
60 novinárov tzv. vatikánistov príde v
pápeÏovom sprievode. Oãakáva sa viac
ako 30 televíznych ‰tábov. Len prílet a
odlet hlavy katolíckej cirkvi bude od STV
preberaÈ 32 verejnoprávnych televízií a
niekoºko ìal‰ích súkromn˘ch.
Po slovensk˘ch novinároch prevládajú
poãtom Poliaci, prídu ale aj z Kanady,
Ameriky, USA, Veºkej Británie, Ruska ãi
kameraman z JuÏnej Afriky.
Medzi akreditovan˘mi je napríklad aj
americká FOX TV, ktorá má 85 miliónov
divákov ãi médiá ako ABC News, ITAR
TASS, Le Mond, The New York Times,
Le Figaro, Liberation, ABC, AFP, Reuters,
DPA, CBS News a mnoho ìal‰ích.
Záujem novinárov je oveºa väã‰í ako v
roku 1995. „ZdôvodÀuje sa to aj t˘m, Ïe
vzhºadom na jeho vek t˘ch ciest uÏ
nebude aÏ tak veºa, a preto sú pre
novinárov lukratívnej‰ie,“ povedal
Branislav Záhradník z STV.
Slovensko s pápeÏom v‰ak nebude pútaÈ
pozornosÈ len poãas náv‰tevy. UÏ od
minulého t˘ÏdÀa sa na hovorcu KBS
Mariána Gavendu obracia okrem
slovensk˘ch novinárov denne 5-6
zahraniãn˘ch televíznych a rozhlasov˘ch
‰tábov. „P˘tajú sa, aká je tu cirkev, aká je
tu politická situácia, ako je moÏné, ako je
vysvetliteºné, Ïe k˘m v in˘ch krajinách
Európy klesá poãet veriacich, tu stúpol
za posledn˘ch 10 rokov o 10 percent,“
povedal Gavenda.
Najãastej‰ou otázkou, ktorá zahraniãn˘m
novinárom v⁄ta v hlave, je podºa Gavendu
táto: „âím je to Slovensko také zaujímavé,
Ïe si ho pápeÏ vybral uÏ po tretíkrát a
dokonca príde na ‰tyri dni, ão uÀho neb˘va
zvykom?“ Napríklad nedávno odmietol
úãasÈ na svetovom stretnutí rodín v Manile
a spojil sa s ním len cez obrazovku.
„Slovensko ho upútava uÏ trvalo,“ hovorí
Gavenda. „Z audiencií je zrejmé, Ïe je
mu veºmi blízke, je to krajina, kam veºmi
rád chodil, cíti, Ïe tí ºudia ho majú radi.“ Je
tu v‰ak podºa neho aj in˘ motív:
„Slovensko je jednou z mála krajín, kde
sa kresÈanská viera udrÏala taká
kompaktná. Tá viera nie je naãatá
nejak˘mi polemikami.“
Slovensko podºa pápeÏa môÏe vìaka
svojej duchovnej tradícii pri kontakte s
Európou „dodaÈ túto soº“ ostatn˘m
krajinám.

***
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K nim bezesporu patfií i Karel RÛÏiãka. Mlad˘
ãlovûk aÏ neuvûfiitelnû pfiitahující lidi. Má v
sobû onen lidsk˘ náboj, kter˘ probouzí v
ostatních spontánnost a jakousi ochotnou
poddajnost pfiizpÛsobit se, b˘t v blízkosti,
podchytit kouzlo osobnosti a vsát jeho tvofiivou
uchopitelnost vûcí. Snad, anebo právû proto,
si vybral jako svÛj Ïivotní obor houslafiinu.
Obor, v nûmÏ vedle ãist˘ch tónÛ houslí, viol,
violoncell, kytar a kontrabasÛ (rodina
strunn˘ch nástrojÛ, kterou si zvolil jako svÛj
Ïivotní údûl) musí pfiedev‰ím ãistû znít vlastní
du‰e. Ano, nástroj a du‰e musejí souznít v
jeden jedin˘ tón, aby si tak ‰ly v ústrety a
setkaly se nûkde na stejné notové lince, v
tomtéÏ notovém klíãi.

HouslafiÛv krámek (a dílna v jednom) na
Lakeshore Road v Oakville je maliãk˘. Zvenãí
to ãlovûku ani nepfiijde. Ale jeho ãervenobíl˘
nátûr pfiímo volá kolemjdoucí k náv‰tûvû. Pro
jak˘koliv dÛvod. Nevadí, Ïe nechce‰ koupit,
Ïe si chce‰ jenom pohladit ãi dotknout se
mnohdy neuvûfiitelnû rozpraskaného tûla
útl˘ch houslí, Ïe si chce‰ potûÏkat smyãec,
jehoÏ hodnota nûkdy pfievy‰uje i cenu
mnoh˘ch houslí. Naopak. Jsi vítán, jestliÏe si
chce‰ tfieba jenom pfiehrát etudu za doprovodu
druh˘ch houslí ãi kytary, jestli chce‰
konzultovat problém zvuku svého nástroje,
jeho nátûru a vyãi‰tûní, barvy dfieva, ãi péãe
o nûj. Anebo jen tak vidût, jak se „to“ dûlá.

Krámek je pfii své krokové velikosti ale osobitû
zabydlen˘. Jsou v nûm vûci, které oblaÏují
oko i srdce. Prach na nich, mnohokrát
znásobující patinu ãasu, jakoby je‰tû
zv˘razÀoval jejich patfiiãné místo na stole,
notovém pultíku, ãi zavû‰ené na zdi, odkud -
zdálo by se - sledují tikání hodin souãasnosti.
âlovûku se chce dotknout se kaÏdého toho
milého detailu jako by pfiipomínajícího doby
za‰lé slávy mozartovsk˘ch muzikantÛ.

Nejstar‰í housle, jimiÏ se houslafi tû‰il,
pocházely z roku 1650. Tenkrát za ním pfii‰la
paní, drÏela je s tûmi jejich ‰estatfiiceti
prasklinami na vrchní desce v rukou a chtûla
vûdût, zda jsou skuteãnû to, za co jsou
vydávány, a zda se dají opravit. Daly. Spí‰e
ale musely. VÏdyÈ to byly housle z dílny mistra
houslafie Nicolase Amatiho, jehoÏ byl
Stradivari uãedník. Za nezmûrného úsilí a s
pouÏitím v‰ech dostupn˘ch zku‰eností a umu
je Karel celé rozebral, kaÏdou prasklinu
vyãistil, podlepil .... prostû velká práce. K
lepení nikdy nepouÏívá chemick˘ch
prostfiedkÛ. V‰echno, co v jeho dílnû lepí, by
se dalo prakticky pozfiít bez toho, Ïe by to
lidskému tûlu ublíÏilo.

K dosaÏení dokonalosti pouÏívá restaurátor
starého a vysu‰eného dfieva. Napfi. na horní
desku, basov˘ trámec a du‰iãku se pouÏívá
smrk, javor zase na zadní desku, luby, krk a
kobylku eben, na hmatník, struník, kolíãky a
Ïalud, kdeÏto ‰vestka na podbradek. Také
mohou b˘t pouÏity zimostráz, palisandr,
hru‰ka lípa… a mistrovské nástroje, na které
se houslafi specializuje, mají horní a dolní
desku vÏdycky dlabanou z masivního dfieva.
Klenutí není nikdy Ïádn˘m zpÛsobem lisované
nebo jinak tvarované, jak jsem se také
domnívala, ale vyfiezávané. Jen v továrnách
sériovû vyrábûné nûkteré ‰kolní nástroje mívají
desky tvarované z pfiekliÏky (a podle toho
také zní).

KdyÏ nûkdo opravy neudûlá správnû, musí
se to (ne moc jednodu‰e) napravit - rozlepit,
vyãistit - pod prasklinu se dávají podlepky pfii
zachování struktury materiálu - znaãím si do
pamûti houslafiÛv popis. Generálku udûlat
znamená rozlepit kaÏdou ãásteãku houslí,
uspofiádat je do blokÛ, aby se nedeformovaly.
A ãím je nástroj vût‰í, tím je to sloÏitûj‰í. Napfi.
u basy by se mohlo lehce stát, Ïe se ãásti
jejího tûla smrsknou nebo zkroutí. A jestli se
opravy poznají na zvuku nástroje? -
Pochopitelnû to pozná majitel houslí, ne
posluchaã.

Poslední Stradivarky vidûl houslafi,
restaurátor a odhadce v jedné osobû se svojí
Ïenou Pavlou nedávno v New Yorku, kde
také byly za 4,5 miliónu prodány do soukromé
sbírky v Itálii. Mimochodem, registrovan˘ch
Stradivárek je v USA na 750. V Kanadû jsou
osmery a nûkteré je‰tû v privátních sbírkách.

Ostatnû, star˘ nástroj je‰tû nezaruãuje
kvalitu. NejdraÏ‰í housle jsou italské, ale to
je‰tû neznamená, Ïe jsou nejlep‰í. Jaká Ïe je
momentálnû nejprestiÏnûj‰í firma, která dûlá
nejlep‰í housle? “Housle nedûlají firmy”,
upfiesÀuje Karel, “ale jednotlivci. V Kanadû je
pár dobr˘ch mistrÛ houslafiÛ, v Torontu napfi.
Masa a Miki Inokuchi, pÛvodem Japonci.”

Na mistrovsk˘ch houslích je zajímavé i to, Ïe
mají svá jména podle toho, kdo je vlastnil ãi
kdo na nû hrál. Souãasn˘ ãesk˘ virtuóz Ivan
Îenat˘ má housle s názvem “Princ
OranÏsk˘”od Guarneri del Gesu, které pfied
ním pouÏíval houslista Václav Snítil -
mimochodem souãasník generace Josefa
Suka. Dnes je panu Snítilovi 76 let a stále uãí
na praÏské AMU. Jeho Ïákem byl i Václav
Hudeãek (o jehoÏ houslích se fiíkalo, Ïe mu je
daroval David Oistrach) a souãasn˘ mlad˘
talentovan˘ a uÏ i slavn˘ houslista Pavel
·porcl, o kterém se profesor vyjádfiil, Ïe se
mu vyvedl k obrazu jeho.

Stradivariho tajemství
Osobnost, jejíÏ Ïivot je jiÏ staletími opfieden

záhadami a legendami, zaujala svého ãasu
snad kaÏdého. Ale restaurátor i pfies to, Ïe
mistrovství italského houslafie obdivuje a
maximálnû respektuje, se o tajemství
famózního stavitele houslí vyjadfiuje stfiídmû -
a na otázku, v ãem spoãívá záhadná kvalita
houslí Stradivariho - odpovídá: “Lidi mají rádi
tajemství a hledají je proto v‰ude. Stradivari
nebyl záhadn˘m muÏem, ale pfiedev‰ím to
byl pracant a mûl rád perfektní práci. Hodnû
se hovofií o jeho záhadném laku (odboãuji,
kdyÏ se v této souvislosti zmíním o filmu Red
Violin, v nûmÏ se právû o nûm hovofií?) -
nevûfiím, Ïe si ho míchal sám, pfiipravovali ho
pro nûj jiní. Dnes bohuÏel existuje jen pár
originálních nástrojÛ Stradivariho, které nebyly
pfiedûlány, ostatní uÏ mají nové krky, ztenãené
desky, ménû dfieva, pfiedûlané laky, lépe
vyhovují poÏadavkÛm vût‰í projekce. Mezi
nejvût‰í pfiedûlávaãe houslí patfiil mnoh˘mi
houslisty proklínan˘ i chválen˘ zároveÀ,
PafiíÏan Jean Baptiste Vuillaume,” uzavírá
restaurátor. “Tûch originálních je snad do
deseti kusÛ.”

Znamená to, Ïe pfiedûlan˘ kus má lep‰í zvuk
neÏ pÛvodní nástroj? „To je otázka…,“ zamyslí
se Karel. “Tón a krása tónu je stra‰livû

individuální vûc - mohl bych fiíci, Ïe ty komerãní
nástroje jsou lep‰í, kdyÏ jsou pfiedûlány,
protoÏe mají vy‰‰í nosnost. Ale na druhé
stranû je spousta takov˘ch zaryt˘ch
muzikantÛ, ktefií by dnes Vuillaumovi za
pfiedûlání originálních nástrojÛ urvali hlavu.”
Stradivari dal houslím ideální tvar.

Unikátní na Karlovû ãinnosti je totiÏ to, Ïe
nestaví nové housle, jak tomu b˘vá ve vût‰inû
pfiípadÛ, ale Ïe jen restauruje staré. “A to v
Kanadû nikdo jin˘ nedûlá”, zapochyboval
restaurátor. Vût‰inou mají obchod, v nichÏ
zamûstnávají houslafie, ktefií stavûjí nové
nástroje ãi smyãce, a pak ty, ktefií je restaurují.
Prostû mistrÛ restaurátorÛ smyãcové rodiny
nástrojÛ je v Kanadû - pokud vÛbec jsou - jako
‰afránu.

Karel by se nechtûl v budoucnu vûnovat
opravû houslí navÏdycky. Kdysi tomu tak bylo
- kde stavûli nástroje, tam je také byli schopni
opravit. Ale to restaurátor houslí nechce. Chtûl
by stavût smyãce. To je pr˘ je‰tû tûÏ‰í neÏli
postavit nové housle. Divím se docela nahlas
- co je na tom tak tûÏkého? Kousek Ïínû,
plátek, dfiívko, vinutí, Ïabka a obvykle perletí
vy‰lechtûné drÏátko - navazuji laicky.

Karel mi mÛj názor v‰ak vyvrací: “Je to
fajnová práce.” A protoÏe se syntetická vlákna
jako náhrada za Ïínû neujala, zÛstal klasick˘
materiál aktuální zfiejmû natrvalo. Karel
pouÏívá Ïínû sibifiské nebo mongolské.
Mongolské jsou jemnûj‰í, pfiírodní, nejsou
bûlené. KaÏdá Ïínû je totiÏ opatfiena malink˘mi
jemÀounk˘mi zoubky viditeln˘mi jenom pod
mikroskopem. A kdyÏ se tyto naplní kalafunou,
coÏ je pfiírodní pryskyfiice, tak Ïínû zdrsní, a to
je to, co strunu rozeznívá. Houslisté to znají
velice dobfie - potáhnou-li po strunû smyãec
bez namazání kalafunou, struna tón nevydá.
A také je to ve dfievu, v tvaru smyãce, kter˘ se
vyvíjel stejnû jako nástroje. Jeho název je v
angliãtinû odvozen od slova luk - bow proto,
Ïe také jako luk kdysi vypadal. A ten, kter˘
právû drÏel v ruce, mûl cenu 11 tis. dolarÛ.
“Smyãce mají stejnû zajímavou historii jako
jejich sestry housle. Na basu pouÏívám Ïínû
ãerné, protoÏe jsou hodnû hrubé a protoÏe
basov˘ smyãec potfiebuje siln˘ tlak. Smyãec
a housle jdou ruku v ruce “, zdÛraznil houslafi,
„mÛÏe‰ mít ‰piãkov˘ nástroj, ale má‰-li ‰patn˘
smyãec, nedostane‰ z nich dostateãnû dobr˘
zvuk. KdyÏ by jeden hrál na jedny housle
tfiemi rÛzn˘mi smyãci, usly‰í‰ tfii rÛzné tóny.“
A jestli se Stradivari zab˘val i smyãcem? -
„…pravdûpodobnû ano”, ale podle houslafiova
názoru v˘voj smyãce v té dobû je‰tû nebyl
zdaleka ukonãen.

***

Hudba v rodinû
„Pavla je dobrá Ïena,“ pochvaloval si houslafi,

a pak dodal s úsmûvem, Ïe se o nûj dobfie
stará:“ Je doma a peãuje o dûti.“ Mají tfii. A
v‰echny jsou zaháknuté v hudbû.
Jedenáctilet˘ Kuba je velice dobr˘ na kytaru
- uÏ si zahrál i se znám˘m Jirkou Grosmanem,
kter˘ mu nûjaké lekce na dÏezovou kytaru
také dal. Devítiletá Krist˘na hraje na piano a
‰estiletá Betty zaãala hrát housle. Ostatnû, s
houslemi zaãínali v‰ichni. “Kuba hraje kaÏdej
den sám, ten zÛstane u hudby. Chce dûlat
muziku”, pfiesvûdãuje sám sebe KubÛv
otec,”tedy asi muziku,” opakuje si pro sebe a
ti‰e je‰tû dodává: „Doufám, Ïe zÛstane tady
se mnou…“ Doufá. „No ne, kdyÏ jde o byznys,
kter˘ jede?“ - pfiesvûdãuje sám sebe.
Souhlasím s ním, pfiála bych mu to. Ale jeden
nikdy neví, v co se obrátí rodiãovo snaÏení, i
kdyÏ se t˘ká jeho vlastních dûtí.

 Hudba v Karlovû Ïivotû zaujímá prvotní
místo. Nemá pocit, Ïe by pfievládala ta
“lékafiská” nad muzicírováním jako takov˘m.
Je to v rovnováze. A jedno rozvíjí to druhé.
Dûlá vût‰inou pro profesionály, o ãemÏ svûdãí
i nástroje, které tam na‰ly, byÈ jen na
pfiechodnou dobu, své domovské místo.
Profesionálové totiÏ pfiesnû vûdí, co chtûjí.
V‰echno ostatní se sám snaÏí eliminovat.
JenÏe, kdyÏ pfiijde tfieba nûjak˘ talentovan˘
kluk s prosíkem o pomoc, to nemá Karel to
srdce jej vyhnat. Naopak. A k radû pfiidá je‰tû
i mnohá muzikantská doporuãení.

Co se lásky k hudbû t˘ãe, otypovala jsem si
ho na baroko, na ãistou hudbu. S tím sv˘m
rozevlát˘m úãesem-neúãesem, s tûmi sv˘mi
rozevlát˘mi pohyby a stejnû tak pÛsobícím
obleãením by mi do té doby naprosto pasoval.
S fantazií, která sotva vyfiãena, pfiedãí
obrazotvornost posluchaãovu. Nestaãí‰ dofiíci
a on uÏ to má v “ruce”, a pfiedvádí a rozvíjí a
hledá nové varianty. JenÏe chyba, chyba,
chyba…  vedle. Karel je rád v té dobû, ve které
právû je. Je pfiesvûdãen˘, Ïe kdyby v souãasné
dobû Ïili Mozart, Beethoven aj., tak bychom
nemûli muziku, kterou tenkráte napsali,
protoÏe by nejspí‰e byli ovlivnûni komercí. V
tomto smûru se ztotoÏÀuje se spisovatelem
Roaldem Dahlem, kter˘ psal velice svébytn˘m
zpÛsobem - „…nikdy neví‰, jak co dopadne“
a dodal, „Ïe proto uÏ dost tûÏko uvidíme
velikána takového kalibru jako tehdy, s
v˘jimkou moderního skladatele Benjamina
Brittena, kter˘ si dokázal svÛj
odkomercionalizovan˘ pohled udrÏet.”

V klasické hudbû dneska vidí nejvût‰í
problém v tom, Ïe lidi nejsou schopni soustfiedit
se, aby hudbu prostû jen poslouchali. “Nemají
na to ãas, a navíc provozovat hudbu je drahé.”
Restaurátor houslí má sice rád klasickou
hudbu, vÏdyÈ s ní doma vyrÛstal, ale je‰tû
radûji klasick˘ jazz. Zdá se vám to trochu
divné? Také jsem se zeptala proã: “… protoÏe
v klasice je jednou provÏdy v‰echno dané:
melodie, rytmus, pauzy... kdeÏto v jazzu ne.
Tam má muzikant volnost improvizace,” znûla
mi naprosto logicky muzikantova odpovûì.

 Dûti, dûti a zase dûti…
 MoÏná vám pfiipadne Karlova Ïivotní filozofie

tak trochu jiná neÏ ta, s níÏ se bûÏnû
setkáváme. Ne divná, ale jiná skuteãnû je.
Jeví se mi nekonformní, zdravûj‰í. A od ní se
odvíjí i pfiístup k rodinnému Ïivotu. Pfiedev‰ím
na nûkteré vûci nezb˘vá (myslím si, Ïe docela
úmyslnû) ãas - tfieba na televizor. Za alfu a
omegu svého bytí povaÏují rodiãe své dûti.
Jim vûnují ve‰ker˘ svÛj voln˘ ãas. „A pokud
pfiece jen nûco vybude, pak si rád pfieãtu
dobrou filosofickou kníÏku, rád si zahraju ve
skupinû pro radost a poslechnu si dobr˘
koncert,” fiíká nepokrytû a skromnû
restaurátor, uãitel hudby a odhadce Karel
RÛÏiãka, jehoÏ jméno znají nejen v torontském
symfonickém orchestru, v symfonii v
Edmontonu, Pittsburghu, ale i ve vûhlasné
Eastman School of Music of the University od
Rochester ãi v Juilliard School - a já uÏ ani
nevím, kdo a kde v‰ude je‰tû.

***
Umím si pfiedstavit hodnû sv˘ch znám˘ch v

jejich pokroãilém vûku. Utrmácení a ucapaní
Ïivotem. Unavení lidmi kolem sebe. Ale u
Karla jsem si jista tím, Ïe jeho stáfií bude
zrovna tak naplnûné Ïivotní vá‰ní jako je
v‰estrannou láskou naplnûno jeho mládí.

Vûra Kohoutová
***

Houslafi
 Dodnes si pamatuji, jak maminka fiíkávala, Ïe Ïádn˘ ãlovûk se ve svûtû neztratí. Ztratit se mÛÏe jen sám v sobû. Nechápala jsem smysl

tûchto slov do doby, neÏ jsem pochopila, jak to vÛbec je neztratit (ãi ztratit) se se sám v sobû.
Krásn˘m pfiíkladem maminãiny moudrosti mi bylo uÏ mnoho lidí, jejichÏ Ïivoty ãlovûk chápe jako vzory, které ale není schopen následovat.

ProtoÏe jsou jiní, protoÏe mají jinou Ïivotní filosofii, protoÏe jsou vybaveni takfiíkajíc jin˘m náfiadím k opracovávání svého bytí.

  Karel RÛıiãka je i uãitel hudby a si rád zahraje nejen na housle, ale i na kytaru. Text a foto  Vûra Kohoutová



September 11, 2003 9  satellite  1-416

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:

ÚTùK DO BUDÍNA
Milostn˘, plnokrevn˘ pfiíbûh se odehrává za první republiky a
prochází mnoha dramatick˘mi zvraty zachycující velkou ale

ne‰Èastnou lásku mezi ãeskou dívkou z dobré rodiny a slovensk˘m
statkáfisk˘m synkem podle stejnojmenného románu Vl. Vanãury.

Dravé a komplikované poãátky první republiky evokují na‰í
souãasnost.

Hrají: L. Vlasáková, O. Sokol a B. Polívka v hlavních rolích, dále
I. Konvalinová, P. Motloch, K. Sedláãková, K. Halbich, P.

NároÏn˘, L. Krobotová, T. Krejãífi a mnoho jin˘ch. Komplet tfií
kazet obsahuje ãásti:Praha 1919, Praha 1920, Budape‰t 1920, Vydra

1920, VídeÀ 1921.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû pûtidíln˘
v˘pravn˘ seriál reÏiséra Martina Luthera

MARIA GABÁNKOVÁ
bude mít v˘stavu

na téma knihy Zjevení

od 27. záfií do 19. fiíjna 2003

VernisáÏ v sobotu 27. záfií 2003 14:00-17:00

v Loop Gallery
1174 Queen St. W., Toronto, On. M6J 1J5

Tel.: 416/516-2581
Otevfieno: Stfieda-sobota. 13:00-17:00, nedûle: 14:00 PM-16:00

www. revelation.paintinggallery.net

Letters

Rozhovor s manaÏerkou Klavírních kurzÛ
Antonína Kubálka J.Gro‰kovou

Jak vznikl nápad uspofiádat kurzy, které ponesou jméno pianisty svûtového
jména Antonína Kubálka?
Zcela prozaicky. KdyÏ jsem se rozhodla produkovat první recitál A. Kubálka v

Jeseníku, uvûdomila jsem si, Ïe by mohlo b˘t velk˘m pfiínosem pro mladé klavíristy
vidût pfii „práci“ pedagoga Hudební ‰koly G. Goulda v Torontu. To bylo v kvûtnu 2002,
kdy se A. Kubálek pfiedstavil klavírním recitálem na PraÏském jaru. Tehdy jsem mûla
pfiedstavu uspofiádat ukázkové hodiny v˘uky ve spolupráci se studenty konzervatofie
v Brnû. Domnívala jsem se, Ïe tento nápad bude zajímat Základní umûleckou ‰kolu v
Jeseníku. BohuÏel mÛj zámûr nevy‰el. V listopadu 2002 pfiijel Antonín Kubálek do
âeské republiky, aby pfievzal cenu âeské hudební rady. Tehdy jiÏ byla pfiipravena k
vydání nová kniha Tomá‰e Knoppa Dûti neklidné Evropy, kde právû Ïivotní osudy
pianisty A. Kubálka dostaly své místo. BohuÏel, jak to ãasto b˘vá, chybûly peníze na
vydání. Tehdy nám nabídl klavírista pomoc, a to v podobû benefiãního koncertu na
podporu vydání knihy. Taková nabídka se neodmítá, i kdyÏ nám bylo jasné, Ïe vstupné
nemÛÏe pokr˘t chybûjící náklady. Na sklonku listopadu 2002 jsme se domluvili
definitivnû na uspofiádání klavírních kurzÛ.
Co vás vedlo k uspofiádání kurzÛ právû ve Zlat˘ch Horách?
Profesionální pfiístup místní základní umûlecké ‰koly a starosty mûsta Ing. Milana

Ráce. Bez úzké spolupráce s nimi bychom ná‰ zámûr nemohli realizovat. Cviãné tfiídy
jsou pro klavírní kurzy nezbytné.
V‰echno souvisí s dostatkem finanãních prostfiedkÛ. Kdo vá‰ projekt podpofiil?
Zlaté Hory na‰i aktivitu pfiivítaly, a tak podûkování patfií pfiedev‰ím starostovi a fiediteli

ZU· Zlaté Hory. Uspofiádání kurzÛ byly naklonûny i dal‰í instituce a jednotlivci -
Olomouck˘ kraj, kanadská ambasáda v Praze, Severomoravská plynárenská, Fenix
Jeseník, Polsk˘ kulturní institut, ¤etûzárna âeská Ves, ãeská poboãka americké fy
Austin a SdruÏení mûst a obcí Jesenicka, dále pak Jifií Motan, Rafaela Drgáãová a
Katefiina Ko‰acká. Mé podûkování patfií rovnûÏ mediálním partnerÛm, protoÏe bez nich
by to ne‰lo.Byly to Hudební rozhledy, âesk˘ rozhlas Olomouc, Jesenick˘ t˘deník a
magazín DÁMA.
Popi‰te, prosím, struãnû prÛbûh kurzÛ.
Do Zlat˘ch Hor pfiijelo celkem 13 úãastníkÛ z Litvy, Slovenska a âeska. Mezi nimi byli

také pasivní úãastníci, ktefií pfiijeli na tzv. „pozorování“. Podle jejich slov byli Kubálkovou
v˘ukou natolik osloveni, Ïe pfiijedou-li v pfií‰tím roce, pak urãitû jako aktivní. Na kurzy
se dotazovali zájemci z Kazachstánu, Egypta a USA. Za pomoci honorárního konzula
v Mexiku pana Radko Tichavského byly kurzy umístûny na stránky zastupitelsk˘ch
úfiadÛ âeské republiky. V prÛbûhu kurzÛ se uskuteãnily ãtyfii koncerty, a to úvodní
recitál Ladislava DoleÏela, laureáta Smetanovy a Beethovenovy soutûÏe, recitál A.
Kubálka na poutním místû Panny Marie Pomocné nad Zlat˘mi Horami (v˘tûÏek jsme
vûnovali na podporu obnovy státní kulturní památky kostela Sv. Jana Kfititele), recitál
A. Kubálka v Priessnitzov˘ch léãebn˘ch lázních v Jeseníku a závûreãn˘ koncert
aktivních úãastníkÛ kurzu. Právû ten byl milou teãkou za klavírními kurzy. Kubálek v
závûru koncertu vystoupil s D. Schmiedem na dva klavíry s interpretací l. vûty klavírního
koncertu E. Griega. David pfied pfiíjezdem na kurzy netu‰il, Ïe právû A. Kubálek
absolvoval pfied lety na praÏské konzervatofii se stejn˘m koncertem, jen s tím rozdílem,
Ïe tehdy absolvovali studenti za doprovodu profesionálních orchestrÛ. Po skonãení
koncertu obdrÏeli aktivní úãastníci kurzÛ pamûtní listy podepsané A. Kubálkem. Také
byl vyhlá‰en nejaktivnûj‰í úãastník kurzu, kter˘ dostal poukaz na pfií‰tí rok v cenû 1000,-
Kã. Stala se jí sympatická aspirantka Hudební akademie z Litvy Birute Bizeviciute.
MÛÏete ãtenáfiÛm sdûlit nûjakou zajímavost, kterou ví jen organizátor?
V tuto chvíli mû napadla souvislost s jednou úãastnicí, a to Slovenkou Lilian

PuÈorovou, která mûla to ‰tûstí b˘t posluchaãkou A. Kubálka jiÏ v 16 letech pfiímo v
Torontu. KdyÏ se dozvûdûla o kurzech, neváhala a pfiihlásila se. Velmi mile také
pÛsobilo vyjádfiení náhodného hosta koncertu na Maria Hilfe, kter˘ nedaleko odsud
trávil svou dovolenou. Cituji z dopisu RNDr. Tomá‰e Lose z Prahy : „Recitál Mistra
Kubálka patfií mezi ty nejsilnûj‰í záÏitky. Netroufnu si a ani dostateãnû neumím
rozebírat jednotlivá ãísla. Myslím, Ïe záÏitek z krásné hudby v podání, které mi bralo
dech, byl jistû umocnûn prostfiedím, ale vím, Ïe dostanu-li se nûkdy do vzdálenosti, z
jaké bude moÏné se na koncert Mistra Kubálka dostat, nebudu váhat ani litovat
pfiípadné námahy s dojetím spojené bez ohledu, v jakém prostfiedí to bude.“
Jak vidíte budoucnost klavírních kurzÛ?
Vím, Ïe v‰e nebylo dokonalé, ale pak bychom na druhém roãníku nemohli nic

vylep‰ovat. KaÏdopádnû musíme dopracovat na‰e webové stránky, doplnit pfieklady
do pol‰tiny a nûmãiny. Máme nov˘ nápad, a to soubûÏnû probíhající kurzy angliãtiny
pro mládeÏ. Vyuãovat bude ãlovûk nad jiné povolan˘ - paní Patricie Kubálková,
Mistrova manÏelka, jinak rodilá Kanaìanka, stfiedo‰kolská uãitelka angliãtiny, literatury
a historie. Podmínky zájemci najdou na www.kubalekpianocourses.com.
Proã jste vûnovali v˘tûÏek koncertu na Maria Hilfe na obnovu kostela, to jste na

tom byli finanãnû tak dobfie?
To v Ïádném pfiípadû. Ale jsme toho názoru, Ïe mladí lidé, ktefií byli aktéry kurzu, by

mûli nab˘t vûdomí, Ïe finanãní prostfiedky nejsou urãeny jen pro business, ale mohou
také pfiispût k zachování trvalej‰ích hodnot. Proto pfií‰tí rok bude jeden z koncertÛ právû
na poutním místû Maria Hilfe a se stejn˘m cílem.
Antonín Kubálek vystoupil s klavírním recitálem také na polském velvyslanectví

v Praze. Jaká je spojitost mezi ním a polsk˘mi diplomaty?
Zpoãátku na‰eho rozhovoru jsem se zmínila o knize Dûti neklidné Evropy. Ta „mÛÏe

za v‰echno“. Jsou v ní totiÏ pfiíbûhy obãanÛ Polska, Kanady, SRN, ¤ecka, Slovenska
a âeska. V listopadu minulého roku jsem byla pfiijata zastupiteli velvyslanectví
uveden˘ch státÛ s cílem získat je pro podporu tohoto zajímavého literárního poãinu.
TaktéÏ jsem oslovila delegaci Evropské unie v Praze. V˘sledkem bylo pfievzetí osobní
zá‰tity nad vydáním knihy Ramiro Cibrianem. Programov˘ fieditel Polského kulturního
institutu Zbigniew Machej pfiijel do Jeseníku pokfitít knihu spoleãnû s ãestn˘m ãlenem
Národního divadla Vlastimilem Harapesem a fieditelem âeského rozhlasu Olomouc
Pavlem Hekelou. Tehdy jsme právû s panem Machejem zaãali hovofiit na téma recitálu
na pÛdû polské mise. Rozhodující slovo v‰ak musel udûlat velvyslanec Andrzej
Krawczyk, kter˘ posléze souhlasil. Kulturní akce se zúãastnili ambasadofii Kanady,
Dánska, Slovenska a zástupci delegace Evropské unie. V sále byla fiada dal‰ích
vzácn˘ch hostÛ - Josef Suk, Vlastimil Harapes, skladatel Milan Kymliãka, akademiãtí
malífii Zby‰ek Sion, Zdenûk Beran aj.
Pokud jde o knihu Dûti neklidné Evropy, ‰iroká vefiejnost se s ní mÛÏe seznámit 11.

záfií 2003 u pfiíleÏitosti autogramiády T.Knoppa v knihkupectví Fi‰er v Kaprovû ulici v
Praze.

kkak
***

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

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

www.videoelcanada.com <http://www.videoelcanada.com
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Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

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

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
OstravaOstravaOstravaOstravaOstrava
Ko‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰ice

PraguePraguePraguePraguePrague
BratislavaBratislavaBratislavaBratislavaBratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

Nová adresa: 150 King St. W., # 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario M5H 1J9
E-mail: ivan.znasik@mytravel.ca

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

LOVAKOTOUR
Late Summer and Fall Seat Sale

to Czech Republic
 and

Slovakia

Kontradikce
Pfiiznávám, Ïe jsem ãlovûk konzervativní, navzdory technickému vzdûlání… snad

dokonce staromilec. Byl jsem docela spokojen s komunikací telefonickou a pomocí
po‰t, pokud jejich sluÏba byla adekvátní nadûji a vífie uÏivatele.
Moderní doba a vyspûlá technologie promûnily minutu ve zlomek vtefiiny. Usnadnily

nemálo práce vydavatelÛm knih, stejnû jako periodik (aã tato úleva nebyla zdaleka
gratis!) Technickou podstatu sdûlující techniky… kupfi. e-mailu, velice obdivuji.
Pfiiznám dokonce nejednu v˘hodu, kterou tato technika pfiinesla ke kontaktu
ãlovûka s ãlovûkem. A pfiece, je to v podstatû jen obdivuhodná rychlost sdûlování.
A kaÏdá mince má dvû strany.
Dnes napfiíklad ten, kdo po léta pfiispíval do toho ãi onoho druhu periodika,

magazínu a pod., pokud není vybaven moderní, lépe je‰tû nejmodernûj‰í technikou,
buì nemá ‰anci na publikaci vÛbec nebo je odkázán na benevolenci technické síly,
jeÏ text sdûlovan˘ obstaroÏním poãítaãem (och - nebo psacím strojem!) k publikaci
pfiipraví.
Plnící pero, aÈ tfieba slovutné znaãky a dobré jakosti - Parker, je dnes kouskem

muzejním.A tu mû napadá, jaké asi bude písmo na‰ich potomkÛ, pro které je
klávesnice poãítaãe zcela nezbytnou (stejnû jako kalkulaãka - které dítû dnes je
schopno vynásobit 12x16, jen tak z hlavy?) A pfiece, nevypovídá nám písmo ãlovûka
cosi o pisateli samém, aã nejsme grafology? Nestaãí jen odli‰nost sklonu ãi nûkdy
jen tvar písma k jistému estetickému vjemu, kter˘ ãetbu takto psaného textu
doprovází?
To v‰e pohlceno je dnes fonty poãítaãÛ. Je tfieba zoufat si nad tím? Nevím. Ale

mám-li byt zcela upfiímn˘m, pak fiíkám: „ANO!“ NeboÈ sdûlení dokonale provedené
poãítaãem postrádá osobnost. Charakter. Nuanci.
A pÛvab Ïivota mnohdy nemálo záleÏí na vûcech drobn˘ch. Delikátních.
MoÏná, Ïe tyto fiádky vzbudí jen smích, pfiípadnû ú‰klebek. Pro informaci: pí‰i je téÏ

na poãítaãi.
Nic jiného mi totiÏ nezb˘vá.
Zb˘vá mi jenom otázka: Je to tak dobfie nebo není?

Vladimír Cícha - Vancouver
***

Rokfest 2003
Byl ãtvrtek veãer 22. srpna 2003, kdyÏ
na‰e ãtyfiãlenná skupina s neskuteãn˘m
úsilím nacpala „tunu“ zavazadel do auta,
a pfiibliÏnû okolo jedenácté hodiny veãerní
se vydala smûrem k Windsoru. Jeli jsme
vlastnû do mûsteãka Yorkville, jeÏ se
nachází nedaleko Chicaga, na jiÏ ãtvrt˘
roãník âeského a Slovenského rockfestu.
Trochu jsme se zapotili na Imigraãním
oddûlení na hraniãním pfiechodu, neboÈ
dva z nás mûli do USA pouze víza (zaplaÈ
pánbÛ platná, heh...). Nicménû, pfies
hranice jsme se dostali. A pfiestoÏe jsme
byli nuceni ulevit na‰im kapsiãkám o ‰est
americk˘ch dolárkÛ, vyrazili jsme s
úsmûvem ve tváfii tak, jak jen to v pÛl
ãtvrté ráno, po uplynul˘ch hodinách
cestování lze. To jsme byli témûfi v polovinû
trasy.
Do kempu jsme schváceni dorazili v osm
hodin ráno. Ihned jsme vyuÏili ãasného
pfiíjezdu, a jelikoÏ jsme byli mezi prvními
pfiíchozími, rozloÏili jsme své stany na
odlehlém místû v zákoutí areálu, opodál
od centra budoucího dûní. V prÛbûhu dne

se kemp kvapem plnil a míst ke stanování
ub˘valo. K veãeru se cel˘ areál jiÏ hemÏil
âechy a Slováky z celé Severní Ameriky.
V sobotu poãet úãastníkÛ dosáhl pfies dva
a pÛl tisíce a je ostudou, Ïe z toho pouh˘ch
dvanáct lidí (vãetnû na‰í ãtyfiky) se
dostavilo z Kanady. K veliké ‰kodû celé
na‰í komunity na kanadském území Ïijící,
neboÈ pfiátelská atmosféra a soudrÏnost,
s jakou jsem se zde v Yorkville mezi
„na‰imi“ setkala, je naprosto k
nezaplacení.
KoneckoncÛ, i cena vstupného byla
pfiijatelná, vzhledem k tomu, Ïe zahrnovala
poplatek za stanování od pátku aÏ do
pondûlka, devût koncertÛ kvalitních skupin
âeské a Slovenské hudební scény (mezi
nimiÏ vystoupili Kabáti, Kry‰tof, Chinaski,
Metalinda a dal‰í), celodenní pfiístup do
plaveckého areálu, miniturnaj ve fotbale a
jiné zábavní aktivity. Pivko se toãilo za
pouhé tfii dolárky a na v˘bûr bylo asi ze
‰esti druhÛ, samozfiejmû ãesk˘ch a
slovensk˘ch znaãek. Pochoutky domácí
kuchynû pfiipravovali ve sv˘ch stáncích
zástupci mnoha rÛzn˘ch ãesko-
slovensk˘ch restaurací z rozliãn˘ch koutÛ
území USA, a to za ceny lidové.
Je tudíÏ nesmírná ‰koda, Ïe nás
kanadsk˘ch krajánkÛ tam bylo tak málo.
V letech pfií‰tích by se nás tam mohlo sejít
víc... Pevnû vûfiím tomu, Ïe tu bydlí dost
lidí, které by tato akce urãitû zaujala. A
jelikoÏ neustále sl˘chávám o tom, Ïe se u
nás v Kanadû nic nedûje, tímto vás
nabádám ke zv˘‰ení úãasti na akcích u
na‰ich „americk˘ch“ sousedÛ, zejména
na tomto pravidelném srpnovém festivalu,
kter˘ jakoÏto akce velice zdafiilá na mne
silnû zapÛsobil.
Mé vfielé díky patfií pfiedev‰ím pofiadatelÛm
a organizátorÛm celé akce, jmenovitû V.
Flenerovi a J. Beranovi, dále v‰em
zastoupen˘m restauracím za poho‰tûní,
hudebním skupinám a zpûvákÛm za
ochotu a vynaloÏené úsilí pfii tfiiceti
stupÀov˘ch vedrech, a samozfiejmû v‰em
zúãastnûn˘m na‰incÛm za spoleãné
vytvofiení té nejvût‰í kulturní akce v roce
2003 na americkém kontinentû.

Markéta Lásková
***

FALL - EARLY BIRD SPECIAL
DO PRAHY, BRNA,

BRATISLAVY, KO·IC, POPRADU A SLIAâE

MoÏno rovnûÏ koupit letenky do:
 Záhfiebu, Benátek, ¤íma, Splitu, Curychu a Madridu

Ont. Reg. # 2631380

E-mail: nitra_travel@hotmail.com
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Mississauga, Ontario L5G 3H4

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,

Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry

Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com

Slovak Press

Landmark Travel Inc.
Letenky s âSA, KLM, Alitalia, Air France

Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku

Prahy
Brna
Ostravy
Bratislavy
Ko‰ic

Nabízíme letenky do: Madridu
Helsinek
Lyonu
¤íma
Milána
PafiíÏe

Budape‰ti
Záhfiebu
Bukure‰ti
Bûlehradu
Rigy
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Tunisu
Hong-Kongu
Ria

All fares on IATA Airlines - Some restrictions apply
GST/Transportation taxes and fee extra

719 Yonge Street, Suite 205, Toronto, Ont, M4Y 2R5
Tel.: (416) 962-6110    Fax: (416) 962-5910

www.landmarktravel.ca

Fal‰ovatelia vyrábajú
aj „zlato“

BRATISLAVA - sme/IVETA MURÎICOVÁ -
OveriÈ si staré príslovie „nie je v‰etko zlato, ão
sa bly‰tí“, môÏu tí spotrebitelia, ktorí v snahe
u‰etriÈ kúpili zlaté ‰perky mimo klenotníckych
obchodov. Zlato kúpené na benzínov˘ch
pumpách, parkoviskách alebo od cudzincov
totiÏ vôbec nemusí byÈ zlatom, ale len
upravenou mosadzou ãi oceºou.
„Falo‰né zlato k nám nedávno priniesol
majiteº bratislavskej záloÏne, ktor˘ si nebol
ist˘ jeho pravosÈou. Zákazník mu chcel
predaÈ niekoºko vy‰e 40-gramov˘ch
náramkov z bieleho zlata. Za gram chcel 350
korún. V˘sledky kontroly ukázali, Ïe v
skutoãnosti i‰lo o oceº,“ povedala Agne‰a
Topolská pracovníãka Puncového úradu,
ktor˘ minimálne raz za dva roky overuje u
podnikateºov r˘dzosÈ a pravosÈ predávaného
zlata.
Prípady nájdenia nepravého zlata sú podºa
nej zriedkavé a kontrolóri nachádzajú zväã‰a
v obchodoch, záloÏniach ãi veºkoobchodoch
ilegálne dovezené zlato, ktoré nie je
oznaãené. „Za nájdenie jedného kusu
neoznaãeného ‰perku zaplatí predajca
pribliÏne tisíckorunovú pokutu,“ vystríha
Topolská.
In‰pektori Puncového úradu neraz nájdu v
predajniach aj zlaté ‰perky oznaãené
falo‰n˘m puncom. „V súãasnosti tlaãia
vlastné punce fal‰ovatelia na v˘robok tak,
Ïe ich zákazník voºn˘m okom nerozozná,“
tvrdí pracovníãka Puncového úradu.
Legálne predávané 14-karátové zlato je
oznaãené labuÈou v ‰esÈhrannom ráme, v
ºavom hornom rohu je vyrazené ãíslo ‰tyri a
rozli‰ovacie „leÏaté“ alebo „stojaté“
písmenko. KaÏd˘ predajca má maÈ pri sebe
lupu, aby si spotrebiteº mohol overiÈ legálnosÈ
‰perku.

Skúsenosti s falo‰n˘m zlatom priznávajú aj
samotní predajcovia. „Stane sa, Ïe nám chcú
zväã‰a Rómovia predaÈ masívne falo‰né
zlaté prstene. Do predaja sa nedostanú,
pretoÏe pravosÈ kaÏdého v˘robku
kontrolujeme,“ opisuje svoje záÏitky majiteº
bratislavskej záloÏne Peter Havran.
Nepravé zlato nosia do predajne na v˘kup aj
beÏní zákazníci. „ªudia chcú predaÈ zdedené
‰perky v domnení, Ïe ide o pravé zlato.
âasto sa v‰ak ukáÏe, Ïe ide o pozlátené
striebro,“ tvrdil majiteº zlatníctva v Luãenci

***
Preão sa poãasie zbláznilo?

Bratislava-sme (edi)-Leto bolo na
Slovensku za posledn˘ch sto rokov ‰ieste
najsuch‰ie a ani prvé septembrové dni
v˘raznej‰ie zráÏky nepriniesli. Obdobie
sucha je mimoriadne dlhé, a situácia je o to
hor‰ia, Ïe zráÏky ch˘bajú práve vo
vegetaãnom období. Sucho navy‰e zasiahlo
celé Slovensko, ão podºa klimatológa Pavla
Fa‰ka rozhodne nie je beÏné: „Veºmi
atypické je dlhotrvajúce sucho v horsk˘ch
oblastiach. Rovnako nezvyãajné je, keì sa
deficit zráÏok kumuluje v dvoch po sebe
idúcich roãn˘ch obdobiach.“
Globálna klíma sa otepºuje. Na tomto fakte

sa odborníci zhodujú. LenÏe tempo je
r˘chlej‰ie, neÏ sa predpokladalo, a
zaznamenali sme to i u nás. „Máme tu
poãasie, aké predpokladali scenáre aÏ okolo
roku 2030,“ hovorí klimatológ Milan Lapin.
Nástup horúcich such˘ch liet má podºa
expertov najrôznej‰ie príãiny. Hrozí nám
v‰ak v dôsledku oteplenia katastrofa? Alebo
to, Ïe poãasie sa „zbláznilo“, je ná‰
subjektívny pocit? „Je málo pravdepodobné,
Ïe sa deje nieão, ão tu e‰te nebolo. Táto
planéta, ão sa t˘ka zmien klímy, uÏ za
prítomnosti ãloveka zaÏila v‰elião,“ mieni
meteorológ Alois Sokol.

***
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REMOSKA

OBLÍBENÁ âESKÁ P¤ENOSNÁ
PEâÍCÍ MÍSA

Griluje, toustuje, dusí, smaÏí a bájeãnû peãe – jak masa, tak mouãníky;
po svém úspû‰ném vstupu do Velké Británie naz˘vaná „nejvût‰ím

tajemstvím âeské republiky“. Ocenûna ãasopisem GOOD
HOUSEKEEPING in 2002 - the most innovative product of the year

Remoska ORIGINÁL (2 litry) a GRAND (4 litry)
k dostání jak v Kanade tak v USA

Cena: 2L (Originál) 151,90 kanadsk˘ch dolarÛ, 106.90 americk˘ch dolarÛ
4L (Grand) 161.90 kanadsk˘ch dolarÛ, 111.90 ameirck˘ch dolarÛ
Extra: Kanada - platné danû, po‰tovné a manipulaãní poplatek;

USA - pfieprava UPS

Objednávky a informace
InterTrade Avenue Inc. – Pavel Zeman

Tel. : 905-430-0844 nebo
1-866-850-3462 (Kanada a USA zdarma)
E-mail : remoska@intertradeavenue.ca,

Web : www.intertradeavenue.ca

Remoska je vdûcn˘ a originální dárek pro kaÏdou pfiíleÏitost

Sparta v deseti ubránila
doma proti Slavii bod

Sparta Praha - Slavia Praha 0:0
Vylouãení domácího Zbonãáka v 11.

minutû 144. ligového derby praÏsk˘ch S
ovlivnilo jeho prÛbûh. Sparta se pfieváÏnû
bránila slávistické pfiesile, z jejíhoÏ tlaku
v‰ak nevze‰la jediná stoprocentní ‰ance.
Za této konstelace byly spokojeny s
dûlbou bodÛ oba celky. “Vylouãení
ovlivnilo prÛbûh derby. Za této situace
bodová ztráta tolik nemrzí, i kdyÏ jsme
chtûli vyhrát,” ohlédl se za utkáním trenér
Sparty Jifií Kotrba.  V 11. min. dostal Piták
míã za domácí obranu, ale kfiiÏující
Zbonãák ho atakoval na hranici
‰estnáctky a uvidûl ãervenou kartu. Z
trestného kopu pak Skácel trefil nohy
padajícího BlaÏka. Hosté si uvûdomili, Ïe
jich je na trávníku víc, a zatlaãili Spartu do
defenzívy. Pitákovu slibnou akci zastavil
nejprve BlaÏek a pak dodateãn˘ hvizd
rozhodãího. Slavia mûla navrch, ale
domácí stateãnû bránili a pokou‰eli se o
brejky. „Po pfiestávce se Sparta zamûfiila
na defenzívu a my jsme se uÏ nedokázali
tolik prosadit. Remíza je pro nás spí‰
ztrátou,” konstatoval slávistick˘ kouã
Miroslav Beránek. 16 662 divákÛ.
Pfiíbram - âeské Budûjovice 0:2
Po poráÏce minul˘ t˘den v Opavû

prohrála Pfiíbram pfiekvapivû i doma s
âesk˘mi Budûjovicemi. Branky: 60.
Matou‰ek, 79. Gruber.  4125 divákÛ,
poloãas 0:0.
FK Teplice - 1.FC Synot 1:1
Útoãník Benãík zachránil Teplicím bod

ve chvíli, kdy favorizovan˘ domácí t˘m
pfieãkal nedlouho pfied koncem penaltu a
dohrával bez vylouãeného gólmana
Po‰tulky. Branky: 90. Benãík - 35.
Meduna.  4980 divákÛ, poloãas 0:1.
1. FC Brno - Chmel Bl‰any 1:1
Bl‰any neãekanû získaly premiérov˘

bod v nové sezónû. Naopak Brno, jemuÏ
citelnû chybûl zranûn˘ útoãník Libor
Do‰ek, zaznamenalo první domácí ztrátu
na vlastním hfii‰ti. Branky: 84. Belej - 33.
Lukáã.  6548 divákÛ, poloãas 0:1.
Sigma Olomouc - SFC Opava 3:0
Olomouãtí fotbalisté zvládli roli favorita

pfiedev‰ím zásluhou stfielecky

disponovaného Reitera i schopností tûÏit
z chyb soupefiÛ. Branky: 24. a 57. Reiter, 69.
Urbánek.  5008 diváku, poloãas 1:0.
Baník Ostrava - Viktorie PlzeÀ 2:0
Fotbalov˘ Baník Ostrava i nadále vévodí

tabulce první ligy. Pfies dvanáct tisíc
divákÛ jej na Bazalech hnalo za povinn˘m
vítûzstvím, které se v‰ak rodilo dost
obtíÏnû. Branky: 45. a 79. Pospûch. 12254
divákÛ, poloãas 1:0.
Tescoma Zlín - Viktoria ÎiÏkov 3:0
Zlín po dlouh˘ch deseti letech ãekání

koneãnû vyhrál doma nad ÎiÏkovem.
Branky: 24. a 78. Lasota, 77. Novosad.
3805 divákÛ, poloãas: 1:0.
FK Jablonec - Slovan Liberec 0:0
V severoãeském derby gól nepadl,

Libereãtí vy‰li na podzim potfietí v fiadû
stfielecky naprázdno. Bod jim vychytal
fantastick˘m v˘konem Kinsk˘.  4000
divákÛ.

***
Tabulka

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

Slovenská liga
7. kolo: Trnava-Slovan 5:3 (Slovan vedl

jiÏ 3:1), Trenãín-B. Bystrica 1:1, Inter-
PetrÏalka 2:0, Púchov-Îilina 1:2,
RuÏomberok-Dubnica 3:3.

Tabuºka
1. Trenãín 7 4 1 2 13:10 13
2. Inter 7 2 4 1 11:8 10
3. Púchov 7 3 1 3 11:10 10
4. Trnava 7 2 3 2 13:11 9
5. PetrÏalka 7 2 3 2 12:12 9
6. Dubnica 7 2 3 2 8:9 9
7. B. Bystrica 7 2 3 2 7:9 9
8. RuÏomberok 6 2 2 2 10:10 8
9. Îilina 6 1 4 1 6:7 7
10. Slovan 7 1 2 4 7:12 5

Hokej
Turnaj âeské poji‰Èovny
Rusko-âesko 1:2 po prodlouÏení,

âesko-Finsko 1:3, âesko-·védsko 1:2
po prodlouÏení. Tabulka: Finsko 6 b,
·védsko 5 b, Rusko 4 b, âesko 3 b.

Fotbalisté obrátili zápas
a získali tfii body

Bûlorusko-âesko 1:3
Minsk-právo/Václav Procházka-Splnili

povinnost! Tfii body mûli v kapse, ale
Ïádná velká radost ãesk˘ch fotbalistÛ na
olympijském stadiónu v Minsku
nepropukala. Obratem v utkání s Bûlorusy
udûlali jen dal‰í dÛleÏit˘ krÛãek v
kvalifikaãním taÏení. Z první pozice pÛjdou
do stfiedeãní rozhodující bitvy o pfiím˘
postup na EURO 2004 s Nizozemci, ktefií
jsou po v˘hfie nad Raku‰any druzí jen o
skóre.
Zprvu za tfiemi body spí‰e klop˘tali.

Dokonce prohrávali, ale úÏasnou trefou
je‰tû v první pÛli vyrovnal a velel k obratu
kapitán celku Nedvûd. Po pauze jej
dovr‰ili Baro‰ a ·micer. Byly i ztráty -
Jankulovski se druh˘m Ïlut˘m
kvalifikaãním napomínáním vyfiadil ze
stfiedeãního zápasu. “Bylo to tûÏké.
Úvahy, Ïe to bude lehãí, kdyÏ o nic nehrají,
se nepotvrdily. Umocnûno to celé bylo
tím, Ïe jsme prohrávali,” oddechl si Karel
Brückner, kouã národního t˘mu. Tak jako
v jeho pfiede‰l˘ch zápasech bylo od úvodu
na hfii‰ti patrné agresívní pojetí i maximální
nasazení. Tentokrát ov‰em v podání
soupefie. BrücknerÛv celek se rozjíÏdûl
jen zvolna. “Ná‰ nejhor‰í zaãátek v celé
kvalifiaci,” stroze hodnotil útoãník Jan
Koller.
Baro‰ v úvodu v tûÏké pozici hlaviãkou

gólmana neohrozil, nic nebylo ani kdyÏ si
dÛrazem vynutil závar pfied bûloruskou
bránou. Na druhé stranû z dálky pálil
Luchviã. âe‰tí hráãi stále více spí‰e jen
bezradnû rozhazovali rukama. Nedafiilo
se nic. Domácí se dostávali do laufu.
Nelekli se jmen z velkoklubÛ. Ve 13.
minutû si Buliga parádnû narazil a po
zemi pod gólmanem âechem poslal míã
do sítû - 1:0. Vyrovnání bylo záhy na
dosah. Baro‰ místo zakonãování pfiihrál
zpût Nedvûdovi a ten pfiízemní ranou
napálil tyã.
Pfiím˘ kop v‰ak v 37. minutû ukázkovû

zakonãil Nedvûd pravaãkou do ‰ibenice
- 1:1. To uÏ T˘ceho, kter˘ zaskakoval za
Galáska, vystfiídal ·micer.
Na poãátku druhé pûtaãtyfiiceti-

minutovky zblokovala obrana jeho dvû
moÏné gólové stfiely. âesk˘ nápor sílil.
Zákrok na ·micra nebyl podle sudího
penaltov˘. Na druhé stranû se
Jankulovski musel smífiit se Ïlutou kartou,
která jej vyfiadila z boje s Nizozemci.
Náladu mu v‰ak v 55. min. mohl vylep‰it
jeho pfietaÏen˘ centr, kter˘ pfied bránu
vrátil Poborsk˘ hlavou a Baro‰ pohotovû
levaãkou mífiil pod bfievno - 1:2.
Vachou‰ek po pár minutách na hfii‰ti

skvûle vysunul ·micra a ten lehce
pfiehodil gólmana - 1:3. “Po druhé brance
jsme uÏ zápas kontrolovali,” liboval si
Brückner a po slovní vloÏce v ru‰tinû se
na tiskové konferenci doãkal potlesku od
domácích novináfiÛ. Spokojen byl
nakonec i Bajdaãnyj: “První pÛle se nám
povedla, takhle se má hrát. Jen to chce
vydrÏet cel˘ zápas.”
Branky: 13. Buliga - 37. Nedvûd, 55.

Baro‰, 85. ·micer. Rozhodãí McCurry
(Skotsko), Ïluté karty Roma‰ãenko,
Luchviã, Tumiloviã, Hleb - Poborsk˘,
Jankulovski, 10 000 divákÛ, poloãas
1:1.
âesko: âech - Grygera, Bolf, Ujfalu‰i,

Jankulovski - Poborsk˘, Rosick˘ (83.
Vachou‰ek), T˘ce (36. ·micer), Nedvûd
- Koller, Baro‰ (65. Hübschman).

***

Kde to vôbec je - Púchov?
Bratislava-sme(ºh)-Nou Camp je

nádhern˘ ‰tadión. Minimálne rovnako
symbolick˘ pre Barcelonãana ako
Santiago Bernabéu pre prívrÏenca Realu
Madrid. Na tomto ‰tadióne s kapacitou
96 000 divákov odohrá odvetu 15. októbra
FK Matador Púchov. Predt˘m 24.
septembra Barca zavíta na Slovensko. V
deÀ vyÏrebovania prvého kola Pohára
UEFA bola ‰portová Barcelona hore
nohami.
Minimálne ‰portoví redaktori brázdili

stránky internetu a hºadali v‰etko o FK
Matador Púchov. Zaujímali ich aj takéto
detaily: kde sa Púchov nachádza, koºko
má obyvateºov, aké poãasie moÏno
oãakávaÈ v septembri. Navy‰e podºa
‰panielskych pravidiel v˘slovnosti sa
Púchov ãíta ako ,,Puãov“, takÏe v prvej
chvíli sa zdá, Ïe ide o úplne iné mesto.
Tréner Barcelony Frank Rijkaard s

úsmevom priznal, Ïe doteraz nemal ani
potuchy o existencii svojho slovenského
rivala. Diplomaticky v‰ak dodal, Ïe urãite
netreba podceÀovaÈ Ïiadne muÏstvo. FC
Barcelona je pripravená vyhraÈ skupinu
a zdolaÈ aj slovenské muÏstvo.

***

Havlát trénoval se Spartou
Hokejov˘ útoãník Martin Havlát, kter˘ zatím

stále nena‰el spoleãnou fieã ohlednû nového
kontraktu s t˘mem zámofiské NHL Ottawou
Senators, se vãera zapojil do pfiípravy
extraligové praÏské Sparty. První tréninkovou
dávku absolvoval pod vedením kouãe Aloise
Hadamczyka, kter˘ ho uvedl do extraligy pfied
lety v Tfiinci. Je pravdûpodobné, Ïe pokud by
se Havlát s Ottawou nedohodl, zfiejmû by
minimálnû pro úvod sezóny hole‰ovick˘ klub
posílil v bojích o body v nejvy‰‰í soutûÏi.

***

Demitra:
Na prvom mieste je uÏ rodina
Bratislava-sme/jurkoviã-Ako ste strávili

vzácny letn˘ oddych?
„Leto bolo odli‰né od predchádzajúcich. Doma

na Slovensku si uÏil iba pol druha mesiaca, ão
bolo oveºa menej ako v minulosti. Staãil som
ponav‰tevovaÈ rodinu a priateºov a hneì som
sa zapojil do prípravy na novú sezónu.“

Po ‰ampionáte v Helsinkách ste sa ponáhºali
za manÏelkou a ãerstvo naroden˘m synom do
amerického Saint Louis, kde ste sa zdrÏali
dlh‰ie. Súviselo to s mal˘m Lucasom?

„Áno, lekári nám neodporúãali dlh˘ let. Lucas
mal vtedy iba mesiac. Tak sme sa mu v pohode
venovali v Amerike a popri tom som si zahral aj
obºúben˘ golf. Lucas rastie ako z vody a
rezolútne dáva najavo, Ïe na Slovensku sa mu
páãi.“ (Smiech.)

***


