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

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

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

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

Festival zaklepal na dvefie

v jednom paneláku.  Monika, Toníkova dávná láska,
pracuje v supermarketu. Její pfiítel Jifií odletûl do Ameriky
za prací a Monika doufá, Ïe uÏ brzy pojede za ním. Toník
teì Ïije se svou tetou na statku u mûsta a Ïiví se v‰elijak.
Nechce zpátky do paneláku, nechce pracovat ve fabrice,
nechce poslouchat rady svého otce. Dá‰a Ïije sama, má
dvû malé dûti a Ïenatého milence Járu. Dá‰a je k smrti
unavená a zoufalá, ale pofiád vûfií jeho slibÛm, Ïe se
rozvede a seÏene jí práci.

Monika dostane k VánocÛm od Jifiího letenku a zaãne
se chystat na cestu do Ameriky. Dá‰in du‰evní stav se
zhor‰uje, uÏ není schopná se starat o dûti. KdyÏ Dá‰u
pfievezou na psychiatrii, Monika zru‰í letenku do Ameriky
a ujme se jejích dûtí. A náhle znovu zji‰Èuje, jak velkou
oporu má právû v Toníkovi.

Pro Toníka zaãíná nov˘ Ïivot - kvÛli Monice a dûtem je
schopen udûlat cokoli: pustí se do pfiestavby statku, a
dokonce zaãne pracovat v továrnû. JenomÏe hra na
rodinn˘ Ïivot je pofiád jenom hrou, i kdyÏ si to Toník
nepfiipou‰tí - Moniku ãeká budoucnost v Americe, dûti
jsou jenom “vypÛjãené” a do baráku pofiád teãe…

Nov˘ film reÏiséra Bohdana Slámy navazuje na jeho

Svûtoznám˘ reÏisér Roman Polanski je zde s filmem
Oliver Twist na námûty románu Charlese Dickense.
Témûfi marnû jsem hledal, co je na filmu ãeského aÏ
kdyÏ jsem do‰el k produkci zjistil jsem, Ïe jednou z
produkãních firem je Etic Films S.R.O. s producentem
Petrem Moravcem. Film se hraje v nedûli 11. záfií 2005
ve 12:00 ve Visa Screening Room (Elgin) a v pondûlí 12.
záfií 2005 v 12:45 v kinû Paramount 1. Jestli blonìat˘
Oliver Twist bude pobíhat praÏsk˘mi ulicemi ãi po
Barrandovû, to je zatím otázkou. Rozhodnû tento reÏisér,
kter˘ se narodil v PafiíÏi a vyrÛstal v Polsku má co
nabídnout.

Opaãná situace je u filmu Bohdana Slámy ·tûstí
(Somthing Like Happiness). Tento film je uveden jako
ãesko-nûmeck˘, ale nûmecká úãast je zfiejmû pouze
finanãní (producentem filmu je kromû âeské televize a
spoleãnosti Negativ s.r.o. i Pallas Film GmbH)  Obrátil
jsem se o informace na producenta filmu Negativ s.r.o.
a zde mi odkázali na webové stránky: www.stesti-film.cz;
Tam se mi podafiilo zjisti i struãn˘ obsah filmu:  Monika
(Tatiana Vilhelmová), Toník (Pavel Li‰ka) a Dá‰a (AÀa
Geislerová) jsou kamarádi od dûtství, ktefií spolu vyrÛstali

úspû‰n˘ debut Divoké vãely, kter˘ mûl mimofiádn˘ ohlas
u ãesk˘ch divákÛ a pfiinesl mu i fiadu cen na mezinárodních
filmov˘ch festivalech. Film ·tûstí se má promítat na
Festivalu v nedûli 11. záfií v 18:30 v kinû Paramount 4,
v úter˘ 13. záfií v sále Cumberland 2 od 9:00. a na závûr
festivalu v kinû Varsity 5 v sobotu 17. záfií  v 20:15.

V kvûtnu jsme pfiinesli zpravodajství z filmového
festivalu Finále v Plzni. Zde mû velmi zaujal film mladé
reÏisérky a animátorky Marie Procházkové Îralok v
hlavû. Tento experiment, kdy reÏisérka pouÏívá jak
herce, tak i animace k vyjádfiení svého zámûru je v
pûtasedmdesátiminutovém snímku skvûle a pfii tom
nenásilnû zvládnut. Unikátní je i v˘kon Oldfiicha Kaisera
v hlavní roli muÏe, kter˘ pozoruje svût z pfiízemí domu.
Aãkoliv se film prakticky odehrává pouze pfied jedním
oknem, stále se nûco dûje. Citlivá kamera pfii tom
pracuje s kaÏd˘m detailem, ãemuÏ jsme odvykli pfii
dne‰ní v˘robû digitálních a televizních filmÛ. Film Îralok
v hlavû se bude hrát v pátek 9. záfií v 19:15, v nedûli 11.
záfií v 12:15 a ve ãtvrtek 15. záfií v 21:30 vÏdy v
Cumberland 1.

abe

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe druh˘ ãtvrtek v záfií zaãíná Mezinárodní torontsk˘ filmov˘ festival, kter˘ je urãen nejen pracujícím, ale i nepracujícím, studentÛm, dÛchodcÛm i kavárensk˘m
povaleãÛm, ktefií vymûní svá kavárenská kfiesla a kanapíãka za úzká kfiesílka mal˘ch kinosálÛ, ãi pohodlné Ïidle VIP v kinech Varsity. I letos jsem marnû hledal, jestli zde bude
nûjak˘ slovensk˘ film. Není, i kdyÏ by zde mohl b˘t tfieba Sluneãn˘ ‰tát Martina ·ulíka. ·koda. Za to, pod ãesk˘mi filmy jsem zaregistroval hned tfii.

Z filmu Bohdana Slámy Štěstí www.stesti-film.cz
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Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,

ale pfiedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,

pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.

V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

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

Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

Tel.: 416-431-9477

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

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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âeská adresa: ABE/âIÎINSKÁ
·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11

Tel.:  274 777 476 nebo  495 269 285
Fax:  274 770 929

Ale‰ Bfiezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.

1.65 CDN $ per line/col.
Pfiedplatné:

v Kanadû $ 32,71+2,29 = 35,00,
pro ostatní svût CND $ 48-, US $ 35 -
v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK

PDF elektronicky $ 22 -
V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Úfiední hodiny jsou jednou mûsíãnû,

vÏdy první  úter˘ od 19 do 20  hod. (po pfiedchozím zavolání)
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.

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

P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
 E-mailové adresy: Ústfiedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

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.: (905) 337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church

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

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

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

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

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

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.  BohosluÏby:  11.9., 16.10.,  13.11., 4.
12. a 24.12 v 17:00.
Kat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
15:00  hodin.Duch. správce: Pavel Norbert Rous,
St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd. W.,
Burlington L7T 1H2. Tel.: (905) 523-1932.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice: (Lyndale a
Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 17.9. 2005 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 17. 9. 2005
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
18. 9. 2005 v 11:00

Kniha Josef âermáka

It All Began with
Prince Ruppert

he Story of Czechs and Slovaks
in Canada

vy‰la v roz‰ífieném a
doplnûném vydání: 453 stran,
343 fotografií, rejstfiík osob a
institucí 4,500 jmen, rejstfiík

míst kolem 500.
 Cena $ 38.00 plus po‰tovné.
Objednávky laskavû za‰lete

po‰tou na Anna Otypka,
11 Antrim Crescent, # 1211,

Toronto, ON,  M1P 4P3;
telefonicky: (416) 412- 0940;

emailem
otypka@sympatico.ca.

 1521-14

†
IN MEMORIAM

ING. OTAKAR R. HAVELKA

1903  -  2005

Kongregace členů Farnosti Sv. Václava v Torontě se loučí

se svým nejstarším  členem, milým a váženým bratrem Otakarem

Havelkou, který na Boží zavolání odešel z našeho středu v

požehnaném věku 102 let, dne 18. července v Trillium  Health Care

Centru v Orillii, kde dožíval poslední dny svého požehnaného

života.

Zaopatřen Svátostí umírajících a doprovázen modlitbami

přítomných jeho synů, kněze a členů farnosti, bratr Otakar

odešel v míru, přirozenou smrtí, v čase kdy se jeho šlechetné

srdce pozvolna zpomalovalo a jeho duše se odpoutávala k cestě

ze života pozemského, do života věčného.

Jeho tělesné pozůstatky budou uloženy v rodinné hrobce

na Olšanských hřbitovech v Praze, po boku jeho milované manželky

Jany (Hančí).

Mše svatá za bratra Otakara, emeritního,

spoluzakládajícího člena farnosti bude obětována na přání rodiny

v neděli 25. září v kostele sv. Václava v 10.30 hod.  ráno, v oktávě

jeho narozenin a Svatováclavského týdne.

Eulogie na téma „Kdo byl Ing. Havelka?“ a poslední

rozloučení při recepci k oslavě jeho dlouhého a plodného života

v našem farním společenství a v československé komunitě bude

uzavírat kruh, který jeho a nás všechny provází v našem žití a

který je naší Alfou a Omegou - Počátkem a Koncem naší existence

na tomto světě.

Prosíme Vás všechny, kteří jste pana Havelku znali, abyste

mu věnovali tichou vzpomínku, - Vaše účast na posledním

rozloučení by byla vděčně oceněna.

Vyslovujeme naší upřímnou soustrast všem pozůstalým

členům vážených rodin Havelkových, Steinských, Polických,

Malijovských a Bartoňů z Dobenína, nad ztrátou nestora jejich

rodin.  Nechť Vás Pán Bůh potěší ve Vašem zármutku!

Bratře Otakare, Odpočívej ve svatém pokoji!

„Tvoje“ Farnost Svatého Václava

JJM

âeská televize Nov˘
Zábûr

vysílá  v Ontariu vÏdy v
sobotu opût v 10:00 hodin
opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V
Torontu kanál 47/kabel 4, 218

a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

8.9. (ãt) 19:30
Jaroslav Du‰ek

na Masaryktownu
Restaurace Praha

***
17.9. (so) 19:30
Jaroslav Du‰ek

v hale kostela sv. Václava
***

18.9. (ne) 16:00 a 20:00
Medvûd, Námluvy a Slza

Limelight Theatre
2026 Yonge St.

***
24.9. (so) 18:00

Svatováclavské posvícení
Hala kostela sv. Václava

***
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

6.9.2005 v 17:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

22.9.2005

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul:
Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail:
jelinek@terramanagement.com.

âesk˘ konzulát
 v Montrealu

Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines

Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace

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

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

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

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

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York, ON M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Kam s ní?

Dagmara Benedik při třídění exponátů

Na nerudovskou otázku “Kam s ní” - tedy s
neopakovatelnou v˘stavou ãeského skla,
kterou jste pod názvem Touch of Glass
mohli nedávno shlédnout v posledním patfie
torontského giga-obchodního domu The
Bay, a o kterou se zaslouÏili prezident a
CEO George Heller, pÛvodem âech, a
Dagmara Benedik, rovnûÏ pÛvodem âe‰ka,
z torontského Lamberhurst Associates Inc.,
uÏ mají organizátofii odpovûì.
Byla by totiÏ ‰koda ji rozprá‰it a exponáty

odeslat zpût do jejich domovÛ, pokud se
nepodafií je na místû samotném rozprodat.
Sklenûná nádhera totiÏ pocestuje do
Ottawy, aby se tam zaskvûla rovnûÏ v
prostorách The Hudson’s Bay v povûstném
Rideau Centre. Stane se tak nádhernou
souãástí celoroãních oslav 150. v˘roãí
vzniku hlavního mûsta  Kanady a také
skvostn˘m doplÀkem pfiedvánoãního
krá‰lení.
Jen pro zajímavost: pÛvodní název tohoto

mûsta znûl Bytown a byl 1.
ledna 1855 zmûnûn na ono Ottawa. První

mûstsk˘ koncil se v novû pojmenovaném
mûstû se‰el o tfii dny pozdûji s mûstsk˘m
starostou Johnem Lewisem. Není bez
zajímavosti, Ïe mûsto tehdy mûlo 10 tisíc
obyvatel v pûti volebních okrscích oproti
845 tisícÛm lidí ve 21 okrscích v souãasnosti.
Ottawa se tak stala ekonomicky nejrychleji
rostoucím mûstem severní Ameriky a jedním
z nejkrásnûj‰ích mûst tohoto kontinentu
vÛbec.
TakÏe, aÏ nebudete vûdût, co s ãasem,

nezapomeÀte, Ïe se vám nabízí pfiíjemné s
uÏiteãn˘m zároveÀ a Ïe v‰echna ta krása
ãesk˘ch mistrÛ skláfiského umûní
souãasnosti bude k mání uÏ od poloviny
záfií. Navíc nádhernû zapadne do rámce
pfiipravovaného Plumbfestu (ãesky bychom
fiekli festivalu ‰vestek), kter˘ v Ottawû
vypukne prvního listopadu a potrvá cel˘
t˘den.A pokud byste mûli záajem si koupit
nûkter˘ z exponátu do vlastního interiéru,
pak volejte Dagmar: 416/832-5561.
Ov‰em k této akci se je‰tû pfiesnûj‰í

informací vrátíme.
Text a foto: Vûra Kohoutová

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
www.zpravy.ca

InternetInternetInternetInternetInternet
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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.
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***
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Na okraj
Ing. Vladimír Kavan - i sibifiské horské kozy lovil

Zahlédl jsem jeho fotografii v nekrologu v Globe and Mail (na ‰tûstí nekrolog nebyl
o nûm, ale o jeho pfiíteli, Chucku Rathgebovi, jiném vysoce úspû‰ném podnikateli).
Pan Rathgeb vedl rodinou firmu Comstock International Ltd., která pracovala na
projektech jako plynové potrubí v AlÏíru, pfiehrada v Ghanû, kosmická stanice  v
Cape Kennedy atd. Ale kromû toho mûl v krvi touhu po dobrodruÏství. Stejnû jako
Ing. Kavan. Fotografie v Globu je ukazuje s loveck˘mi pu‰kami s textem: “
celoÏivotní lovec divoké zvûfie, (Rathgeb) a jeho dlouholet˘ pfiítel Vladimír Kavan na
lovu sibifisk˘ch horsk˘ch koz v r. 1982.” Ale oni spolu nelovili jenom sibifiské kozy.
Mimo jiné spolu létali i balónem a byli prvními Kanaìany, ktefií balónem pfieletûli Alpy
ve vlastním originálním centeniálním projektu v r. 1967. A oba se moc bavili, kdyÏ
o rok pozdûji jejich balón (jejich hostem byl  ontarijsk˘ premiér John Robarts)  vítr
zanesl kam nemûl a premiéra hledala RCMP, policie a media.

Nevím, co dal‰ího spolu dûlali, ale vím, Ïe Ing. Kavan, jehoÏ spoleãnost Ramset
Ltd. znamenitû prosperovala, vedl kanadskou poboãku charitativní organizace
Care, kterou po ãase spojil s americkou organizací v Care International, jejímÏ se
stal prezidentem. Care, jak se mnozí z nás pamatují, pomáhala balíãky a jinak po
celém svûtû. V dobû, kdy Ing. Kavan konãil svou funkci, roãní rozpoãet Care pfiev˘‰il
jednu miliardu dolarÛ. Za práci pro Care byl vyznamenán ¤ádem Kanady (v druhé
nejvy‰‰í hodnosti “Officer”). A také byl jmenován “Citizenship judge” (rozdával
dekrety nov˘m obãanÛm), lovil tygry a slony, byl ãlenem ãs. olympijského muÏstva
(nem˘lím-li se ve veslování, ale snad jen náhradním) a  neznám nikoho, kdo dovede
tak dlouho táhnout poslední notu pfii narozeninovém hlaholení. Fascinující muÏ (a
muÏ velké víry) tento  nestárnoucí krajan, Ing Vladimír Kavan.

***

Vyznamenání Johna Reevese
Zaãátkem léta byl v Praze vyznamenán ãesk˘m ministrem zahraniãí za zásluhy o
âR vedle Tomá‰e Bati i dal‰í kanadsk˘ obãan, producent CBC (snad nejv˘znamnûj‰í
byl jeho pûtidíln˘ program k 70. v˘roãí zaloÏení âeskoslovenska), básník (Arithmetic
of Love), autor (víc neÏ deseti knih, vãetnû románu o Janu Masarykovi), hudební
skladatel a maratónsk˘ bûÏec, John Reeves.
Z jeho bohaté tvorby je mi citovû nejbliÏ‰í báseÀ The Human Face, kterou vûnoval

Milenû Rezkové (vyhrála zlatou medaili ve skoku vysokém na olympijsk˘ch hrách
v r. 1968), která byla pfied nûkolika léty v mém pfiekladu uvefiejnûna v torontském
krajanském tisku:
I v tomto rufiánském  století Gulagu,
vûk nevinnosti nezmizel s povrchu zemû docela:
navzdory komisafiÛm, muÏi a Ïeny, tak jako vÏdycky,
se pfiimkli k nadûji, tvofiili spoleãenství jeden s druh˘m,
aby obnovili skoro vyhaslou ideu svobody; prohlásili, Ïe pravda zvítûzí.
Tato vnitfiní emigrace do zemû slu‰nosti a dÛvûry za zavfien˘mi dvefimi
byla dobfie stfieÏen˘m tajemstvím: miliony rodiãÛ,
uãících své dûti spravedlivému jednání, recitovali zpamûti
 ztracené evangelium lásky, pfiedávali z generace na generaci
víru v lidi, neuhasitelnou násilím a s ní poselství,
Ïe milosrdenství má lidské srdce a spravedlnost lidskou tváfi.
To v‰e mohlo ov‰em b˘t vyuãováno
pouze v soukromí: na vefiejnosti vynucené pokrytectví
udávalo tón, dÛkaz poslu‰nosti, krun˘fi souhlasu;
a pro stísnûnou du‰i nikde nebylo místa, kde by mohla potvrdit
svou bezúhonnost. Pouze ve sportu. O tam, a jedinû tam, spravedlnost vítûzila;
a nezniãitelná jako pravda pro celou vûãnost
zÛstává obraz Ïeny, která v sobû na‰la schopnost
dát svému kroku sílu vznést se nad zklamané nadûje
a drtiv˘ Ïal; Ïeny, která se vy‰vihla
nad chapadla moci a vstoupila v okruh lásky svého národa.

Josef âermák
***

Josef âermák v obsáhlej‰ím ãlánku,
vûnovaném Blance Rohnové (objeví se v
pfií‰tím ãísle Nového domova) vypisuje
témûfi v‰echny její lásky a záliby. Popisuje
i její ãinnost v krajansk˘ch organizacích:
Blanka hrála zvlá‰È v˘znamnou roli v
Dámském odboru âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû, jehoÏ
byla léta pfiedsedkyní. Tato organizace,
zaloÏená na podzim roku 1960 sbírala
peníze a ‰atstvo a posílala je do
uprchlick˘ch táborÛ v Nûmecku,
Rakousku a Itálii. Novû pfiíchozím pak
pomáhala radou a pomocí pfii hledání
zamûstnání a ubytování. Mezi
nejúspû‰nûj‰í akce Odboru byl
kaÏdoroãní bazar v Masarykovû hale a
kuchafika národních jídel, kterou Odbor
vydal v roce1965, rok poté, co jeho práce
byla poctûna Chatelaine Award for
Servisce to the Community. Pfií‰tí ‰tací v
Blanãinû dobroãinné ãinnosti bylo
pfiedsednictví âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû, funkce, kterou velmi

úspû‰nû zastávala po dvû dvouletá
volební období, do nichÏ spadaly i sbírky
pro obûti povodní v âeské republice.
Blanka si na‰la ãas i na úspû‰nou
podnikatelskou kariéru (která dosud trvá)
a na bohat˘ rodinn˘ Ïivot. Mûla ‰tûstí -
jak sama pfiiznává - ve volbû manÏela.
Jifií Rohn, nejen Ïe se v˘raznû zaslouÏil
o organizaci zdravotních sluÏeb pro
mentálnû postiÏené v Canadian Mental
Health Association (jejíÏ se v roce 1972
stal prvním prezidentem bez doktorátu v
medicínû). KdyÏ pfied ãasem nav‰tívil
Toronto a Masaryktown prezident Václav
Klaus, poloÏila mu otázku a kdyÏ ji
nezodpovûdûl, pûknû mu ji zopakovala,
naãeÏ pan prezident  jí místo odpovûdi
celkem neprezidentsky vyãinil (ale to je
jeho problém). Josef âermák v‰ak neví o
jedné velké lásce Blanky Rohnové.
Kdykoliv dostane Satellite hledá nejdfiíve
ãlánky Petra ChudoÏilova. Obãas se i
dotáÏe na tuto postavu, která ovládá
klávesy psacího stroje místo moderních

Blanka Rohnová - 75

poãítaãÛ. Netu‰í pfii tom, Ïe i ona není
tomuto muÏi, kter˘ sídlí v Basileji
neznáma, o ãemÏ svûdãí i jeho gratulace:

Kytiãka k narozeninám
Je neuvûfiitelné, jak ãlovûk mÛÏe vstoupit do
Ïivota jiné lidské bytosti, aniÏ by vÛbec nûco
tu‰il o její existenci. Napfiíklad po mnoho let
na rodinn˘ch v˘letech do jihonûmeckého
Schwarzwaldu  vídáváme z auta starého muÏe,
kter˘ se procházívá jen tak pro radost
podhorskou silniãkou vroubenou ovocn˘mi
stromy. ¤íkáme mu „ten pán“. KdyÏ na pár
t˘dnÛ zmizí, dûláme si starosti, zda je je‰tû
Ïiv. Nikdy jsme nezapomnûli na mentálnû
postiÏenou holãiãku, která na stanici
praÏského metra ukázala prstem na vlasatého
mladíka a rezolutnû prohlásila: „Chci jezdit
na pánovi!“ Ten kluk ji ochotnû posadil na
krk a nûkolikrát s ní proklusal dvoranou.
Darovala nám do Ïivota rodinné úsloví Chci
jezdit na pánovi, vyjadfiující zdánlivû
nemoÏnou, ale uskuteãnitelnou touhu.
BfiezinÛv Satellite 1-416 peãlivû proãítám od
záhlaví aÏ po tiráÏ a sám nepozorován kochám
se zajímavostmi a spletitostmi Ïivota
krajanské kolonie vzdálené tisíce kilometrÛ.
Zvlá‰tû silnû mû zaujaly zprávy o zaslouÏilé
ãinnosti Dámského odboru. Fascinuje mû uÏ
samotn˘ název, vyvolává pfiedstavu nûãeho
starosvûtsky ctihodného. Dámsk˘ odbor se
uÏ dávno stal souãástí na‰eho duchovního
majetku a dokonce nûkdy slouÏí jako arbitr v
manÏelsk˘ch sporech. „Tak za tohle,
drahou‰ku, by tû z Dámského odboru
okamÏitû vyrazili!“ fiíkávám manÏelce, kdyÏ
se mi zdá, Ïe pochybila. „Styì se muÏi! Co by
tomu fiekla Blanka Rohnová!“ vzdoruje mi
Ïena. „Co je to Dámsk˘ odbor? Kdo je ta paní
Rohnová?“ podivují se obãas náhodní svûdci
na‰eho ãtvera poãasí. „My nevíme,“ fiíkávali
jsme pÛvodnû, ale dnes uÏ vlastnû tak trochu
víme. Paní Blanka Rohnová patfií k tûm, kdo
po únoru 1948 zvolili riziko svobodného
Ïivota. Vychovala tfii dûti a v˘raznû pfiispûla
k tvofiivé ãinnosti ãeské a slovenské komunity
v Kanadû. V tûchto dnech se doÏívá krásného
Ïivotního jubilea. Blahopfieji a k narozeninám
posílám alespoÀ papírovou kytiãku.

Petr ChudoÏilov - Basilej
***

V krátkosti
Sbírka

na ·robárovu dûtskou léãebnu
po‰kozenou loÀskou vichfiicí v Tatrách vynesla
dosud - k 31. srpnu 2005: 2,937.00 dolarÛ.
Celkem pfiispûlo 43 darcÛ.
V˘nos sbírky podle oblasti odboãek:
Montreal 1,887.00 (26 darcÛ), Toronto 685.00
(9), Calgary 100.00 (1), Ottawa 100.00 (3),
Vancouver 90.00 (3), Edmonton 75.00 (1).
Sbírka pokraãuje.

wf

***

M. ·uchma upfiesÀuje
V minulém ãísle psal Vladimír Cícha z
Vancouveru o problémech, které mûla
pfiítelkynû jeho syna pfii obdrÏení víz. Pfiedseda
âSSK Milo‰ ·uchma upfiesÀuje, Ïe dopis
neposlal ministrovi pro emigraci, ale
kanadskému velvyslancovi v Praze Bruce
Jutzimu. Dále vyz˘vá ãtenáfie, aby Ïádali
apelovali na ministra Joe Volpeho, aby se
zasadil o zru‰ení víz pro v‰echny zemû EU.

***
Kongres SVU bude

v âesk˘ch Budûjovicích
Kongres âeskoslovenské spoleãnost pro vûdy
a umûní bude od 25. ãervna do 2. ãervence
2006 na Jihoãeské univerzitgû v âesk˘ch
Budûjovicích. Ústfiedním tématem kongresu
je: “Czech and Slovak Culture in International
& Global Contexts”. Podrobnosti mÛÏete
nalézt na website: www.svu2000.org.

***
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SÓLO MAN
JAROSLAV DU·EK

Populární filmov˘ a divadelní herec-komik pfiijede
v záfií se sv˘m pfiedstavením za krajany

na tento kontinent.

Znáte ho jako herce z úspû‰n˘ch filmÛ:
Koufi, Kamenn˘ most, Musíme si pomáhat, Îelary,

Pelí‰ky, Pupendo, Horem pádem, Spoleãník aj.
Máte moÏnost ho poznat osobnû pfii pfiedstavení,

které vás zaruãenû pobaví, a pfii kterém se srdeãnû
zasmûjete. Tím va‰e setkání s ním nekonãí, protoÏe
jako vÏdy máte pfiíleÏitost si s ním po pfiedstavení

popovídat ale i vyfotit na památku.
JAROSLAV DU·EK bude hrát pro vás

 v Torontu:
 Restaurace Praha, Masaryktown

ãtvrtek 8.záfií - 19.30 hod.
***

Kostel Sv.Václava
sobota 17. záfií - 19.30 hod.

Vstupenky: pfiedprodej $ 20.-, u dvefií $ 25.-
 Informace a pfiedprodej: Video EL Canada

Tel.: (519) 434-9939

Dal‰í pfiedstavení se konají:
 Sobota 10.záfií: CHICAGO, Restaurace Klas;
Nedûle 11.záfií: DETROIT, Checkers, bar & grill;
Pátek 16.záfií ST.JACOBS, Restaurace RIVERSIDE MAPLE;
 Nedûle 18.záfií LONDON, Restaurace Marienbad.

 VIDEO EL CANADA nabízí nejen filmy
s Jaroslavem Du‰kem.

ale i mnoho jin˘ch nov˘ch titulÛ a TV seriálÛ.
Nav‰tivte na‰i webovou stránku

www.videoelcanada.com

Anketa
Na jafie jsme zkusili anketní otázku: Byl
papeÏ Jan Pavel II. osobností, o které se
bude psát v uãebnicích dûjepisu za sto
let?
Málokdo si troufl odpovûdût na tuto
choulostivou otázku. Snad jedinou
v˘jimkou byl Radovan Holub: Jan Pavel
II. byl ãlovûk, kter˘ si troufl. Mûl odvahu
mluvit tfieba o postkomunistick˘ch zemích
nebo internetu bez povinnosti platit daÀ
politické korektnosti. Jeho slova jsem
bral vÏdy váÏnû. CoÏ se nestává u
mnoh˘ch jin˘ch vysoce postaven˘ch
osobností ãasto.
Pfiesto bychom rádi pokraãovali v na‰ich
anketách a proto zkusíme otázku, která
zah˘bala ãeskou politickou scénou.
Byl zásah policie proti CzechTek
oprávnûn˘?
Odpovûdi mÛÏete poslat faxem: 416/530-
0069 mezimûstsky: 1-877-333-6371
nebo e-mailem na adresy:
abe@zpravy.ca nebo abe@zpravy.org
ãi abe@satellite1-416.com.

Ale‰ Bfiezina
***

Kanadská mozaika
ODACE: nová forma

spolupráce Kanady a âR
Od roku 1990 Kanada spolupracovala s
âeskou republikou na více neÏ 270
projektech v hodnotû témûfi 27 milionÛ
kanadsk˘ch dolarÛ, které financovala
Kanadská mezinárodní rozvojová
agentura (CIDA). V posledních letech
tato spolupráce pokraãuje formou
programu ODACE (Oficiální rozvojová
pomoc ve stfiední Evropû). Jedná se o
‰estilet˘ projekt agentury CIDA s
rozpoãtem 12 milionÛ dolarÛ, kter˘ má
posílit kapacitu zemí Visegrádské ãtyfiky,
pobaltsk˘ch zemí a Slovinska poskytovat
vlastní rozvojovou pomoc. Spolupráce
na projektu ODACE se s âeskou
republikou uskuteãÀuje na základû
Memoranda o porozumûní podepsaného
obûma zemûmi v roce 2002. První, jiÏ
ukonãená fáze projektu zahrnovala
pomoc s budováním a posilováním
kapacit âR poskytovat vlastní rozvojovou
pomoc. V rámci druhé fáze jiÏ nyní
probíhají trilaterální projekty, jejichÏ
prostfiednictvím Kanada spoleãnû s âR
(a ostatními zemûmi) poskytuje
rozvojovou pomoc tfietím zemím. Kanada
nabízí své dlouholeté know-how pfiípravy
a realizace rozvojov˘ch projektÛ a
partnerské zemû zase pfiiná‰ejí své
unikátní zku‰enosti napfi. s politickou a
hospodáfiskou transformací a znalost
urãit˘ch regionÛ. V souãasné dobû jsou
jiÏ schváleny ãtyfii konkrétní ãesko-
kanadské projekty v Bosnû a
Hercegovinû, Vietnamu, Moldavsku a
Zambii. www.acdi-cida.gc.ca
www.mzv.cz/pomoc

***
Zvífiata v ohroÏení:
 li‰ka ‰edohnûdá

Komise urãující stav ohroÏení zvífiat v
Kanadû (COSEWIC) hodnotí míru
ohroÏení ãeledí, podãeledí a druhÛ zvífiat
v Kanadû. COSEWIC spolupracuje se
ãtyfimi federálními agenturami, ale také s
pÛvodními obyvateli, jejichÏ dlouholeté
zku‰enosti a znalosti s tamní pfiírodou,
které neexistují v písemné formû, jsou
velmi cenné. Jedním z ohroÏen˘ch druhÛ
je li‰ka ‰edohnûdá (Vulpes velox), která
mûla v roce 1978 dokonce statut v Kanadû

vyhynulého zvífiete. Od roku 1983 byl
tento druh v rámci projektu do oblasti
nûkolikrát znovu uveden a v roce 1999
Ïilo v divoké pfiírodû podle odhadu jiÏ 279
li‰ek ‰edohnûd˘ch. Od roku 2000 je tedy
tato li‰ka povaÏována za druh ohroÏen˘,
nikoliv vyhynul˘. Jedná se o savce
velikosti koãky domácí, která Ïije v jiÏních
prériích Kanady a stala se obûtí pastí a
jedÛ urãen˘ch pro kojoty, vlky a veverky.
w w w . c o s e w i c . g c . c a
www.speciesatrisk.gc.ca

***
Fotografie v˘kladních skfiíní

z období komunismu
Projekt nazvan˘ V˘kladní skfiínû
komunistické éry, jehoÏ autorem je
kanadsko-americk˘ fotograf David
Hlynsky, mapuje komunistickou formu
reklamy prostfiednictvím v˘kladních skfiíní
obchodÛ. Fotografie byly pofiízeny v letech
1986 aÏ 1990 a dokumentují zmûnu
hodnotového Ïebfiíãku lidí bûhem
ekonomické transformace, kdy se
vytouÏená svoboda nakupování ãasto
stala jednou z nejlákavûj‰ích svobod
vÛbec. David Hlynsky mluví o reklamû za
totalitní éry jako o banální reklamû ãi
dokonce o její absenci. JelikoÏ
neexistovala konkurence znaãek,
reklama byla v této dobû redukována na
prosté sdûlení o produktu. Projekt Davida
Hlynského je mnohovrstevn˘ a dot˘ká
se umûní, dokumentu spoleãnosti, ale i
lidskosti jako takové. V˘stava se koná v
Galerii Václava ·pály (Národní tfiída 30,
Praha 1) od 7. do 29. záfií.
w w w . s p a l o v k a . n a d a c e - c f u . c z
photoarts.com/journal/hlynsky

***
Tajemství pfiírody odhalena

Vûdci z ontarijské Queen’s University
dokáÏí vyãíst tajemství stromÛ, poznat
migraãní vzorce a cyklus línání ptákÛ
nebo dokonce urãit podzemní nalezi‰tû
minerálÛ bez vrtání. Pod vedením
profesora Kurta Kysera vyuÏívají vûdci
pfiístroje na anal˘zu izotopÛ, získan˘ch
napfiíklad ze dfienû stromÛ, ptaãího pefií,
skal ãi pÛdy. Izotopy, tedy chemické
prvky, které se li‰í strukturou na úrovni
atomu tím, Ïe mají jin˘ poãet neutronÛ pfii
stejném poãtu protonÛ, jim odhalují fiadu
tajemství a odpovûdí k dosud
nevyfie‰en˘m otázkám

***
Turistická stezka povede

pfies celou Kanadu
V Kanadû se staví takzvaná
Transkanadská stezka, která bude s
délkou 17 000 km nejdel‰í turistickou
stezkou na svûtû. V˘chodozápadní ãást
povede z mûsta St. John’s v provincii
Newfoundland do Viktorie v Britské
Kolumbii a bude mûfiit 10 000 km. Druhá
ãást zamífií na sever z albertské Calgary
aÏ k Severnímu ledovému oceánu v
Yukonu. Stezka bude urãena pfiedev‰ím
pro pû‰í turistiku a cyklistiku, nûkterá
místa ale bude moÏné projet na lyÏích,
skútru ãi v sedle konû. Stezka se buduje
i z jiÏ nepouÏívan˘ch kolejí, nûkterá místa
se nechávají v pÛvodním stavu a jsou
urãena pouze pro pû‰í turistiku (západní
ãást stezky Voyager v Ontariu). Na stavbû
se podílí regionální správa, kaÏdá
provincie má speciální komisi, která
stezku plánuje. První provincií, která
stezku dokonãila, byla provincie Ostrov
Prince Eduarda s nejkrat‰ím úsekem o
délce 350 km. www.canadatrails.ca
www.planetranger.com/transcanada

Pfiipravilo Kanadské velvyslanectví v Praze

***
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IS GROWINGIS GROWING

We are pleased to announce that effective March 31, 2005

Trans-Com Transport Ltd will re-locate to:

1260A Kamato Road

Mississauga, Ontario

L4W 1Y1

Tel: 905-361-2743

Fax: 905-361-2753

Toll Free: 1-800-354-9046

Janusz’s cell: 416-569-1895

WE ARE MOVING TO A BIGGER LOCATION  TO SERVE YOU BETTERWE ARE MOVING TO A BIGGER LOCATION  TO SERVE YOU BETTER

TRANS-COM TRANSPORT LTD.TRANS-COM TRANSPORT LTD.

Press

Z  knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU. Oti‰tûno s vûdomím autora.

Petr ChudoÏilov: Bublina

Denní kronika

2. 9. 2005
ªudia uÏ hlásia,
 kto má priveºa

BRATISLAVA -sme(rp, tasr)- ªudia uÏ
zaãali na políciu podávaÈ podnety na

ºudí, ktor˘ch podozrievajú, Ïe ich majetok
je v˘razne vy‰‰í ako ich legálne príjmy.
Zákon o preukazovaní pôvodu majetku
nadobudol úãinnosÈ vãera.
Zákon má postihovaÈ tzv. veºké ryby,
t˘ka sa len majetku nad 6,5 milióna korún.
Tomá‰ KríÏ z ministerstva vnútra v stredu
potvrdil, Ïe “finanãná polícia uÏ v
súãasnosti od obãanov dostala podania
na osoby, ktoré mali maÈ majetok z
nelegálnych príjmov”.
Odporcovia zákona z radov poslancov,
medzi ktor˘ch patrí aj predseda HZDS
Vladimír Meãiar, mienia zozbieraÈ 30
podpisov pre podnet na Ústavn˘ súd.
Meãiar oãakáva, Ïe bude jedn˘m z prv˘ch
preverovan˘ch. O zákone, ktor˘
predkladal predseda Smeru Robert Fico
a podporila ho aj ãasÈ koalície, hovorí, Ïe
je to “zlátanina, nieãoho, ão asi autori ani
nechceli”.

***
5. 9. 2005

V domech umíraly celé rodiny
NEW ORLEANS -právo (DPA, âTK,
CNN) - Témûfi t˘den po niãivém hurikánu
Katrina zaãala o víkendu v zaplaveném
New Orleansu druhá fáze záchrann˘ch
operací -vypro‰Èování a odklízení mrtvol.
Z mnoha domÛ zpusto‰eného mûsta se
‰ífií nesnesiteln˘ zápach rozkládajících
se tûl a panuje akutní nebezpeãí ‰ífiení
infekcí.
Pfiíslu‰níkÛm záchranáfisk˘ch ãet se pfii
plnûní úkolÛ nask˘tají hrÛzné scenérie.
KdyÏ pronikají do domÛ, nacházejí mrtvé
celé rodiny, které se zabarikádovaly, aby
se pfied bûsnícím Ïivlem ochránily.
Vlastní domovy se v‰ak pro nû staly
pastí, v níÏ nakonec utonuly.
„Mám to pofiád pfied oãima. Narazili jsme
na domek s pûtiãlennou rodinou. Nikdo
nepfieÏil. Byly tam tfii malé dûti,“ uvedl
pfiíslu‰ník Národní gardy.
Lehãí ãástí úkolÛ záchranáfiÛ je odklízení
mrtvol na voln˘ch prostranstvích, ãasto
plujících ve vodû v ulicích.
Podle dosavadních odhadÛ si katastrofa
a její následky, které zasáhly celkem ãtyfii
americké státy, vyÏádaly tisíce lidsk˘ch
ÏivotÛ. Republikánsk˘ senátor David
Vitter míní, Ïe jen v Louisianû by mohlo
zahynout aÏ deset tisíc lidí.
Zhruba milión AmeriãanÛ ztratilo své
domovy - poãet zniãen˘ch domÛ odhadly
úfiady na nejménû 350 tisíc. Odãerpávání
vody z New Orleansu, kter˘ byl zaplaven
z 80 procent, potrvá údajnû aÏ tfii mûsíce.
První etapa záchrann˘ch operací ve
mûstû - evakuace obãanÛ - se vãera jiÏ
ch˘lila ke konci, i kdyÏ tisíce ohroÏen˘ch
lidí na pfiesun do bezpeãí stále je‰tû
ãekaly. Ve vût‰ím rozsahu se evakuace
z New Orleansu, zmítaného chaosem,
rozbûhla v sobotu. Letectvo zfiídilo
vzdu‰n˘ most tvofien˘ vrtulníky a dorazily
také dlouho poÏadované autobusy.
Podle armády jde o zfiejmû nejvût‰í
záchrannou operaci v dûjinách USA - do
bezpeãí byly dopraveny desetitisíce lidí.
Podle agentury AP jiÏ skonãila evakuace
Superdomu a Kongresového stfiediska,
dvou hlavních center, kde na‰lo nouzové
pfiístfie‰í na 50 tisíc osob.
Situace se podle zpráv z místa zlep‰ila i
díky tomu, Ïe posily Národní gardy
pfiivezly do mûsta také potraviny, pitnou
vodu a léky. Je‰tû v sobotu mnoho lidí
zemfielo v dÛsledku nedostatku jídla, vody
nebo zdravotní péãe. Svûdci hovofiili i o
sebevraÏdách, vraÏdách a znásilÀování
v evakuaãních centrech, v nichÏ vládly
kruté podmínky, chaos a bezzákonnost.

***

30. 8. 2005

Zvolenom pochodovali fa‰isti
Zvolen-sme/DANIEL VRAÎDA-DeÀ pred 61.
v˘roãím Slovenského národného povstania
pochodovalo Zvolenom okolo 50 ºudí v
tmavomodr˘ch uniformách s v˘razn˘m
dvojkríÏom a fakºami v rukách. PodporiÈ ich
pri‰iel aj pribliÏne rovnak˘ poãet skínov.
âlenovia Slovenskej pospolitosti - národnej

strany zaãali pochod pri Ïidovskom cintoríne.
·éf pospolitosti Marián Kotleba, v civile uãiteº
informatiky na gymnáziu, práve na Námestí
SNP a pod vala‰kou s nápisom SNP,
vykrikoval, Ïe Slovenské národné povstanie

bolo boº‰evick˘m puãom a jeho vyhlásenie
dÀom národného smútku. Námestím zneli
heslá ako Slovensko Slovákom, Sláva Tisovi,
Nech Ïije vodca, Za Boha, za národ a iné. Na
v˘zvu vodcu Na stráÏ, verní reagovali StráÏ!
“Nieão mi to pripomína. Podobné symboly a

obleãenie mali ºudia, ktorí napríklad mojich
rodiãov odváÏali do Serede, Saxenhausenu,
do Terezína,” hovorí Fedor Gál, ktor˘ sa vãera
vo Zvolene zúãastnil na spomienkovej tryzne
za obete holokaustu. Videl aj nedeºn˘ sprievod
a akciu pospolitosti. Na‰li sa v‰ak aj ºudia,
ktorí protestovali - asi dvadsaÈ protestujúcich
rozve‰alo po námestí fotografie z
koncentraãn˘ch táborov a niesli transparent
so zlomen˘m hákov˘m kríÏom padajúcim do

smetného ko‰a.
“MoÏno o tom tí chlapci niã nevedia, ale ich

mentalita, disciplína, obleãenie a moÏno aj
ich mozgy sú podobné. Treba sa tomu
postaviÈ, ako títo ºudia vo Zvolene. Keì
podobní ºudia v Prahe vyhlásili, Ïe budú
pochodovaÈ s fakºami cez Ïidovské praÏské
mesto, tak tam pri‰lo ‰tyrikrát toºko ºudí a
zbabelo zdrhli,” povedal Gál.

***
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OTEV¤ENÍ
V POLOVINù ZÁ¤Í

416/504-5787
638 QUEEN ST. W.

TORONTO, ONT. M6J 1E4

PRAÎSKÉ
UZENÁ¤STVÍ

SE
RENOVUJE

Restaurants-Deli's

NEAT

INTERIORS

CLEANING

SERVIS

přijme dívky

nebo ženy.

Kontaktujte

Lenku:

416/843-4603
1523-17

Financial

1 CDN $ 19,84 Kã
1 EURO 29,33 Kã
100 Sk 75,91 Kã
1 US $ 23,50 Kã
âSOB - 3. 9. 2005

Kursovní lístek
100 Kã 5,24 CDN $
100 SK 3,99 CDN $
1 CDN $ 19,08 Kã
1 CDN $ 25,06 SK
1 US $ 1,21 CDN $
1 EUR 1,53 CDN $
Toronto Star - 3. 9. 2005

6. 9. 2005

Kto nechce Slotu,
má odísÈ z mesta

Îilina-SME/DANIEL VRAÎDA-âasÈ
Îilinãanov zaãala verejne protestovaÈ
proti primátorovi a ‰éfovi SNS Jánovi
Slotovi. Na Hlinkovom námestí sa ich
vãera zi‰lo pribliÏne 500.

Slota na míting, podfarben˘ Krylovou
pesniãkou Veliãenstvo Kat, nepri‰iel.
Úãastníkom v‰ak odkázal, Ïe sa blíÏia
voºby a ak zostane vo funkcii, “budem
chcieÈ, aby t˘ch 100 ºudí opustilo mesto
Îilina”.

Sto osobností zo Îiliny a uÏ ìal‰ie
stovky ºudí podpísalo Îilinskú v˘zvu 2005,
v ktorej Slotu vyz˘vajú, aby odstúpil.

“Svojím arogantn˘m správaním
poniÏujete Îilinãanov, nevynímajúc
star˘ch ºudí, organizujete
netransparentn˘ rozpredaj Ïilinského
majetku, priãom tieto predaje sú
nev˘hodné pre mesto Îilina,
neodpovedáte na petície a ignorujete
vôºu obãanov, ste zodpovedn˘ za
likvidáciu zelene a parkov v Îiline,
nedodrÏiavate zákony, svojím správaním
a konaním robíte hanbu Îiline a ako
primátor konáte proti verejnému záujmu
Îilinãanov,” pí‰u mu.

Niektorí protestujúci tvrdia, Ïe v meste
sa zauÏívali “polomafiánske” spôsoby,
rozmáha sa lobizmus a zaãínajú sa báÈ.
V Slotov˘ch rukách sú podºa nich
samosprávne aj ‰tátne úrady. Za jeden z
dôkazov povaÏujú, Ïe Slota za
ignorovanie infozákona dostal pokutu len
tisíc korún.

“Ja by som ho nechala odísÈ z
magistrátu aj so v‰etk˘mi peniazmi, len
nech uÏ nie je primátorom,” povedala
vãera mladá Îilinãanka. MuÏ na bicykli
dodal, Ïe uÏ pred ôsmimi rokmi bolo
neskoro a so Slotom by mali odstúpiÈ aj
jeho prisluhovaãi v zastupiteºstve, na
súdoch a v úradoch. Organizátor protestu
Peter Niãík vãera oãakával, Ïe príde okolo
tisíc ºudí, úãasÈ na mítingu napriek tomu
oznaãuje za prielom v myslení Îilinãanov.

Obãianske zdruÏenie Za kraj‰iu Îilinu
na Slotovu politiku upozorÀuje dlhodobo.
Protestovalo napríklad proti v˘stavbe
najvy‰‰ej budovy v meste na mieste
amfiteátra na Bôriku, ãasÈ poslancov
tvrdila, Ïe predaj pozemkov bol
nepriehºadn˘. Slota petíciu s vy‰e tisíc
podpismi ignoroval a petiãn˘ v˘bor oznaãil
za “päÈ alebo desaÈ chrapúÀov, ktorí do
v‰etkého v⁄tajú”.

Slota je primátorom uÏ ‰tvrté funkãné
obdobie, naposledy ho volilo takmer 17-
tisíc Îilinãanov.

***

Kus˘: Koalícia koná
nezvyãajne

BRATISLAVA - sme (sp)-Politológovia
si myslia, Ïe dohoda o spolupráci troch
koaliãn˘ch strán SDKÚ, KDH a SMK s
Lintnerov˘m krídlom ANO sa vymyká zo
‰tandardn˘ch pravidiel fungovania
parlamentnej demokracie.

“V kaÏdom prípade je to nieão absolútne
nezvyãajné,” hovorí politológ Miroslav
Kus˘.

Podºa Kusého koalícia postupuje
navy‰e aj nedemokraticky, keì zaviedla
nové pravidlá hry oproti t˘m, podºa ktor˘ch
postupovala v prípade Ivana ·imka a
jeho odchodu z SDKÚ.

Koalícia vypovedala dohodu s ANO a
chce spolupracovaÈ s ãasÈou poslancov
ANO, ale uÏ bez ‰éfa strany Pavla Ruska.

Hoci ústava nehovorí o koaliãnej rade a
koaliãnom fungovaní vlády, podºa Kusého

ide o medziãlánok medzi ústavou a
praktick˘m v˘konom moci. V Európe sa
vytvorili isté v‰eobecne platné pravidlá,
podºa ktor˘ch si politické strany rie‰ia
svoje problémy samy. Tieto pravidlá sa
v‰ak na Slovensku podºa Kusého
poru‰ujú, lebo “vládna koalícia sa snaÏí
vyrie‰iÈ problém ANO za ANO”. Kus˘
zdôraznil, Ïe “vôbec v‰ak nehovorím o
charaktere ANO a jeho predsedu Pavla
Ruska”.

âeskému politológovi Bohumilovi
DoleÏalovi situácia na Slovensku trochu
pripomína dianie v âechách po tzv.
sarajevskom atentáte v roku 1997. Proti
‰éfovi ODS Václavovi Klausovi, ktor˘ bol
v zahraniãí, doma vystúpili niektorí jeho
spolustraníci. “âasÈ poslancov a ministrov
ODS uÏ predstavovala inú stranu, ale
stále akoby to bola ODS. To rie‰enie sa
vtedy u nás povaÏovalo za veºmi
ne‰tandardné,” povedal DoleÏal.

Politici koalície pripú‰Èajú, Ïe dohoda s
klubom ANO je ne‰tandardná, za takú
povaÏujú aj situáciu v koalícii. ·éf klubu
SMK Gyula Bárdos povedal, Ïe do
pondelka, keì zaãne rokovaÈ parlament,
by mali SDKÚ, KDH a SMK a Lintnerova
skupina podpísaÈ dohodu o spolupráci.

âlen Prezídia SDKÚ Peter Mi‰‰ík
povedal, Ïe koalícia stojí na poãtoch
poslancov. “Potrebujeme maÈ väã‰inu,
aj keì krehkú. Keì ju máme, my urãujeme
beh dejín,” povedal.

Návrh opozície, aby vláda v tejto situácii
poÏiadala parlament o dôveru, sa koalícii
priveºmi nepáãi. Mi‰‰ík odkázal opozícii,
nech sama skúsi vysloviÈ vláde nedôveru.

Politológ Kus˘ hovorí, Ïe keby vláda
sama poÏiadala o vyslovenie dôvery “bolo
by to v rámci kvalifikovanej politickej
kultúry, ale bohuÏiaº, tá u nás nefunguje”.

***

KvÛli benzínu se zdraÏí
skoro v‰echno

Praha-právo/Martin Procházka, Iveta
Krame‰ová-Vysoké ceny pohonn˘ch
hmot zdraÏí nejen jízdné v autobusech a
dopravû, ale promítnou se i do cen
spotfiebního zboÏí.

Ekonomové oãekávají, Ïe se zv˘‰í
inflace a mÛÏe dojít i k mírnému sníÏení
tempa rÛstu ekonomiky. V˘raznûj‰í
dopady na rÛst ãeské ekonomiky podle
analytikÛ tlumí siln˘ kurs koruny vÛãi
dolaru.

„Za rychl˘m rÛstem cen pohonn˘ch
hmot stojí pfiedev‰ím rekordnû drahá
ropa. Ta od zaãátku roku podraÏila skoro
o dvû tfietiny,“ uvedl analytik Volksbank
Vladimír Pikora. Severomofiská ropa
Brent se vãera obchodovala za zhruba
65 dolarÛ za barel (159 litrÛ).

„Za to, Ïe nevzrostly ceny benzínu i u
nás také o dvû tfietiny, vdûãíme kursu
koruny k dolaru, kter˘ v prÛbûhu
posledního roku posiluje, a ceny ropy tak
pro ãeské fiidiãe tlumí,“ dodal Pikora.

Benzín u nûkter˘ch ãerpacích stanic v
âeské republice vãera podraÏil aÏ k
hranici 35 korun. Za 34,90 se litr
nejprodávanûj‰ího Naturalu 95 prodával
u pumpy Shell na dálnici D 1 asi devadesát
kilometrÛ od Brna. Za 34,50 Kã se Natural
prodával u ãerpací stanice stejné znaãky
na Kladnû.

Spoleãnost âepro, která v âR provozuje
zhruba 180 ãerpacích stanic EuroOil, od
pátku zdraÏila benzín v prÛmûru o dvû
koruny a naftu o 40 haléfiÛ. Ceny nafty
rostly mírnûj‰ím tempem.

Podle ekonomÛ budou mít raketovû
rostoucí ceny benzínu a nafty dopad na
v˘‰i inflace a rÛst ãeské ekonomiky.

Inflace se pfii rÛstu cen pohonn˘ch hmot
o pût korun na litr zv˘‰í asi o pÛl
procentního bodu. K rÛstu navíc pfiispûje
chystané zdraÏení plynu a elektfiiny.

„Ekonomika pravdûpodobnû zpomalí o
nûjakou desetinku, ale to bude tak málo,
Ïe to bûÏn˘ ãlovûk pfii vstávání do práce
nepozná,“ uvedl Pikora.

Podle ekonomky Next Finance nebude
dopad zv˘‰ení cen benzínu pfiíli‰ v˘razn˘.

„Sice dochází ke zdraÏení benzínu, ale
na druhé stranû koruna zpevÀuje vÛãi
euru a dolaru, takÏe dovoz zboÏí do âeské
republiky se zlevÀuje. Neoãekávám, Ïe
by se v pfií‰tím roce zv˘‰ila inflace nad 3
procenta, coÏ není o mnoho,“ fiekla Právu
·ichtafiová.

Podle guvernéra âeské národní banky
ZdeÀka TÛmy by vy‰‰í cena ropy na
svûtov˘ch trzích nemûla mít fatální
dopady. „To ale neznamená, Ïe by
trajektorie inflace mûla zÛstat stejná,“
uvedl. Ve scénáfii, kter˘ si âNB nechala
vypracovat, by rÛst cen ropy o 30 procent
ve tfietím ãtvrtletí a jejich následné setrvání
na stejné úrovni bûhem jednoho roku
mohly vést k vy‰‰ím úrokov˘m sazbám.
Centrální banka v‰ak pfiedpokládá, Ïe
rÛst cen nebude tak dramatick˘ a sazby
zÛstanou po nûkolik ãtvrtletí na stejné
úrovni, a teprve poté mírnû vzrostou.

Témûfi s jistotou lze poãítat s tlakem na
zv˘‰ení cen v autodopravû. Podle
mluvãího nejvût‰ího ãeského sdruÏení
autodopravcÛ âesmad Martina Felixe by
se musely ceny zvednout aÏ o pûtinu,
aby se dopravci dostali na úroveÀ zisku,
kter˘ by jim zaji‰Èoval obnovu vozového
parku a nutné investice. KvÛli velké
konkurenci se ale zatím nedá fiíci, o kolik
doprava skuteãnû podraÏí. Cena nafty,
která tvofií zhruba tfietinu nákladÛ
dopravních firem, se podle Felixe od
zaãátku minulého roku zv˘‰ila o polovinu.
Pfii její souãasné úrovni a za nynûj‰ích
cen pfiepravy podnikají v ãerven˘ch
ãíslech nejen malí dopravci, ale krachy
hrozí i velk˘m firmám.

Leteãtí pfiepravci zatím palivové
pfiíplatky nezv˘‰ili. âesk˘m aeroliniím
(âSA) podle mluvãí Jitky Novotné zv˘‰ila
cena ropy náklady na palivo od zaãátku
roku jiÏ o víc neÏ miliardu korun proti
schválenému finanãnímu plánu. Dosud
v‰ak Ïádné rozhodnutí o nav˘‰ení
palivového pfiíplatku nepadlo.

ZdraÏení spotfiebního zboÏí zatím
zÛstává nezodpovûzeno. „Velká
konkurence na trhu zboÏí a sluÏeb v
ãeské ekonomice znamená, Ïe kaÏd˘
v˘robce ãi poskytovatel té které sluÏby
se bude snaÏit nezvy‰ovat ceny. Dokud
to bude nutné, bude se snaÏit pokr˘t
vy‰‰í náklady na pohonné hmoty z vlastní
ziskové marÏe,“ fiekl Radomír Jáã z
finanãní skupiny PPF. U domácností je
naopak situace jasná. Pokud musí vydat
více na pohonné hmoty a na dopravu,
zb˘vá ménû penûz na útratu za jiné sluÏby
a zboÏí. Pro obchodníky by tak zdraÏení
nepfiineslo k˘Ïen˘ efekt.

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

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

www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a

zábavn˘ch pofiadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

JOSEF A LY
Sedmidílný původní seriál o současní rodině, o přátelství Josefa s
vietnamskou holčičkou Ly a hlavně o čistém světě dětí, v němž je
rasismus zcela neznámým pojmem. Josef je jedenáctiletý školák,

který žije se svými rodiči (otec je truhlář, matka čalounice) a
starší sestrou Vendulou v pražském činžovním domě. Josef

prožívá drobné nesváry se sestrou, ve škole je dobrý a je
příjemně překvapen novými nájemníky - vietnamskou rodinou s
křehkou holčičkou s papouškem. Josef prožívá klukovské starosti

a novou známost s Ly. Nastanou problémy v rodině Josefa ale
netrvají dlouho. Josef se zaplete s partou kluků, kteří si říkají

Tygří drápy, a kteří způsobí nějaké zmatky ve svém okolí.
Nakonec však všecko dobře dopadne. Jde o rozmanitý a členitý

příběh, kde je Josef hlavním hrdinou a jehož prostřednictvím
sledujeme humorné ale i vážnější příhody, které se zčásti

odehrávají jeho přičiněním.
Jednotlivé části: 1/Helena B. , 2/Ly, 3/Tygří drápy, 4/Máma, 5/

Mikuláš, 6/Vánoce, 7/Banh Chung.
Hrají:  S. Stašová, O. Kaiser, T. Vilhelmová, J. Krejčík, F. Bauma,

J. Brošová, M. Donutil, Nguyen Le Hoang, Nguyen Thi Anh Thu

oprávněný distributor českých filmů na videokazetách
uvádí premiérově úspěšný nový český rodinný seriál o

neobyčejném přátelství v režii Z. Zemanové.

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000  titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.

Nové i levné antikvariátní knihy

  O  katalog  nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742     Fax: (514) 425-0742

e-mail: cskniha@sympatico.ca  web page: www.cskniha.com

JAK TO TEDY JE S TOU KULTUROU?
âetl jsem informativní ãlánek nadepsan˘ Jak to tedy je s tou kulturou v Kanadû?, kter˘
musel polechtat vzpomínky kaÏdého emigranta. ProtoÏe v záfií máme se Ïenou  stfiíbrné
jubileum (25 let) odchodu na Západ, nemohu odolat se k této vyz˘vavé otázce vyjádfiit
z emigrantského hlediska.

Hned jak jsme si nacpali Ïaludky, zafiídili bydlení, objezdili povinné ontarijské atrakce,
nav‰tívili Cancun, a douãili se anglicky, aãkoliv jsme si mysleli, Ïe anglicky umíme (ale
Kanaìané, ktefií tu vyrostli, nám nerozumûli) jsme se zaãali pídit po kultufie.  V mém
pfiípadû, asi Ïe stále zcela dÛvûfiuji starousedlíkÛm, jsem hledal svou kulturní oázu,
pfiestoÏe mnû (starousedlíci) varovali, Ïe zde kultura není - jen rybafiení, lov a baseball.
Bydlíme v Sudbury, pracovité dÛlní mûsto, 100 tisíc obyvatel s vysok˘mi pfiíjmy, vysokou
spotfiebou a koeficientem pfiátelskosti v Evropû nevídan˘m.

Léta jsem si hmoÏdil hlavu jak je moÏné, Ïe tento stratosférick˘ Ïivotní standard je
provázen tak nízkou kulturní úrovní z hlediska obyãejného a nenároãného, nefiku-li ne-
sofistikovaného Ostraváka s technick˘m vzdûláním.

Chci fiíct, Ïe nemám vybrané kulturní nároky, rád ãtu, mám ucho pro muziku, vím, Ïe
dobr˘ film není záznam, ale umûlecká interpretace události, nejsem lhostejn˘ k ilustraci
ãi vizuální kompozici, prostû normální a vyváÏen˘ ãlovûk, kter˘ byl navykl˘ kulturnímu
konzumu a na krouÏek lidí, se kter˘mi se o tomto dalo klábosit a tím rozmlouváním je‰tû
kulturní záÏitek prohloubit a zaoblit.

Toto jsem v‰ak ve své horlivé asimilaci na Kanaìana nenacházel.
Koneãnû po asi deseti letech materiálního komfortu a kulturního vyhladovûní jsem

potkal starousedlíka nûmeckého pÛvodu, lékafie povoláním, kter˘ mi to kulturní hladovûní,
nefiku-li frustraci, vysvûtlil takto: lidsk˘ mozek má ohromnou kapacitu zpracovat dennû
asi pût tisíc vjemÛ, které vyÏadují jakousi motorickou ãi mentální reakci, veskrze oboji
najednou. BlíÏí‰-li se ke svûtelné kfiiÏovatce, pokraãoval Roland, a uvidí‰ oranÏovou, tvé
oãi a mozek provedou sérii rozhodnutí a vy‰lou povel noze brzdit a vyãkat na zelenou.
Toto se dûje podvûdomû, skoro automaticky, ale tyto operace provádíme den co den v
podobném rámci, abychom pfieÏili bez nehody. Pochopitelnû je mozek orgán v˘konn˘,
ale podle m˘ch informaci se v moderní, technicky vyspûlé spoleãnosti se poãet vjemÛ a
reakci na tyto vjemy, kter˘ch donedávna bylo okolo pûti tisíc dennû, zdesateronásobil.

Co je‰tû na‰i dûdeãkové ani neznali - fiízení auta, pouÏívání v˘tahu, nástrahy vefiejného
Ïivota a komplikace soukromé rodiny Ïijící na dvanáctém patfie v ãinÏáku, a tak ve svém
jednoduchém Ïivotû uÏívali tzv kulturu v záhybech nevyuÏitého mozku.

„Dnes,“ fiekl mi Roland dÛraznû, „se lidi diví nekulturnosti zdej‰ího, komfortního Ïivota,
av‰ak zapomínají jak obrovské je vypûtí mozku se v tomto technicky vypiplaném Ïivotû
vyznat, uspût, anebo jenom pfieÏit.“

„Chce‰ fiíct,“ zvolal jsem netrpûlivû, „Ïe mozek uÏ nemá na kulturu jako zbytkovou
energii, jakou jsme mívali v technicky nenároãnûj‰ích ãasech?“

„No vidí‰, jak ti to zapaluje,“ fiekl pobavenû Roland, „copak nûkdo v tvém mládí v Ostravû
si hmoÏdil hlavu investováním, nepfiestávajícím do‰kolováním ve své profesi, copak
nûkdo musel la‰kovat s daÀov˘m pfiiznáním, souÏit se s v˘bûrem auta ãi spotfiebiãe nebo
bytu z neohraniãené nabídky, aby se nenapálil, odráÏet nabídky vûcí, které nepotfiebuje,
a nakupovat vûci, které vlastnû nepotfiebuje?“

„Myslím si,“ fiekl shovívavû, Ïe kanadská realita byla asi 30 let vpfiedu, kdyÏ jsi sem pfii‰el
(1981) a deset let kulturnû pozadu, a uÏ za ten technick˘ pokrok zaplatili svou mozkovou
kapacitou zcela vyuÏitou,“ fiekl, „vysátou, nezastaviteln˘m technick˘m pokrokem (a tím
zároveÀ kulturním zpustnutím).“

Roland se narodil a vyrostl v DráÏìanech, a vyprávûl mi, jak v letech po válce b˘valy
improvizované koncerty konané v troskách, jak se z ruky do ruky pÛjãovaly ohmatané,
ohofielé, knihy, lidi mûli v té ponuré situaci hlad po kultufie, jak˘ dnes, uÏ ani tam zajisté
není, a vlastnû ani neexistuje, a takzvaná kultura je víc a víc exkluzivní pole vyuÏití lidem,
ktefií dokáÏou odmítnut konzum pro konzum, smífií se svou úrovní technického a Ïivotního
standardu a sv˘m rozhodnutím pfiestanou vkládat energii do nav˘‰ení Ïivotní úrovnû, ale
hledají svou stimulaci v kultufie.

A protoÏe kultura pro exkluzivní skupinu lidí je exkluzivnû drahá, tak se kultura, ta
skuteãná, stává masovû nedostupnou, a ta co je masovû dostupná uÏ vlastnû není
kulturou, ale pouh˘ konzumem vskutku  podfiadné ãi druhofiadé zábavy.

Logika tohoto vysvûtlení, Ïe v mé nové zemi se upfiednostÀuje v˘‰e Ïivotního standardu
uÏ pÛlstoletí, za cenu ãi obûtováni kulturních d˘chánkÛ, na které není ani ãas ani mozková
kapacita, mne zaujaly aÏ k bodu úplného souhlasu.

Roland se zalíbením pfiedoucího kocoura byl rád, Ïe na mne udûlal dojem, a pozval mne
ke svému videu, to tehdy je‰tû byla vzácnost, podívat se na star˘ film Africká královna
(1951), kter˘ Roland umisÈuje k zenitu filmové tvorby.

V roce 1994 jsem jel do Ostravy, a tam jsem se zúãastnil oslav padesátin svého pfiítele.
Této oslavy se zúãastnil houf pfiátel a kolegÛ z práce, jídla a pití tam byla spousta, ba se
i zpívalo neÏ se rozdovádûná spoleãnost rozpadla na zájmové krouÏky. Jedna dáma,
pohledná ãtyfiicátnice, se na mne otoãila a fiekla: „Jen se podívejte na ty chlapy dneska;
v‰ichni mluví o penûzích, o podnikáni, o zahraniãních autech. To uÏ, paneãku, není Ïádná
zábava jaká b˘vávala za ãasÛ BSP (Brigád socialistické práce). Tehdy jsme vyrazili
kamsi na chatu na cel˘ víkend a mûli tam hromskou zábavu s kulturou, to byly prima ãasy
za totáãe.“

Po návratu z Ostravy se mne Roland vyptával, tak jaké to je s tou kulturou v mé vlasti,
a já mu popravdû sdûlil, Ïe mne jeden z m˘ch pfiátel vzal na nádhern˘ hrad Helf‰t˘n u
Ostravy, kde jsme byli na parkovi‰ti pouze jediní náv‰tûvníci, aãkoliv tam byla pozoruhodná
ukázka umûlecké kováfiské práce a jiné pochoutky. KdyÏ jsem lákal svého bratra k
náv‰tûvû Hukvald, vysmál se mi, a pozval mne na náv‰tûvu do právû otevfieného
obchodního centra. Pfiiznal jsem Rolandovi, Ïe se mne na jakoukoliv kulturu nikdo neptal,
ale na Forda se ptal kdekdo, protoÏe se právû otvírala Fordovská poboãka v Novém
Jiãínû.

Abych se nevzdálil otázce JAK TO TEDY JE S TOU KULTUROU?
Namísto kultury máme masovou v˘robu a masov˘ konzum a masové sociální potfieby

a tím masové starosti, které jsou symbolick˘m kvartetem technického pokroku v periodû
globalizace, tedy na celém svûtû. Bye, bye, kulturo!

P.S. âetl jsem, Ïe kulturní dotace  ve Francii jsou v pfiepoãtu na populaci nejvy‰‰í v EU
a pfiece, coÏ je má hanba, neznám Ïádného soudobého francouzského spisovatele,
herce ãi v˘znamn˘ film, coÏ je zajisté moje hanba (a ne francouzké kulturní politiky).

Ross Firla - Sudbury
***

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

E-mail: jiri29@hotmail.com

Website: www.yorkvolkswagen.com

Model 2006 JETTA 2,5 L
Model 2006 JETTA 1,9 L
Model 2006 PASSAT 2,0 L
Model 2006 PASSAT 3,6 L

Drivers wanted!

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809
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Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT

je opût k dostání v Liquor Stores

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
 od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789

Rosti
Brankovsky

Associate Broker
Jedineãné sluÏby

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

finanãní asistence.
Pracujeme v celé oblasti GTA

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

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

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Posloupnost ponûkud zvlá‰tní
Na mysli nemám posloupnost poãetní, ale spoleãensko-politickou, pfiesnûji posloupnost
nûkter˘ch Prime ministrÛ, tedy nejvy‰‰ích politick˘ch hodnostáfiÛ Kanady. MÛj
kratiãk˘ a laick˘ v˘ãet mÛÏe se t˘kat jen tûch muÏÛ, ktefií stanuli v ãele mojí nové
domoviny od doby, kdy jsem tu pÛvodní opustil. NeboÈ na pomoc si nechci brát
encyklopedii, abych se mohl zmínit i o tûch pfiedcházejících.
Pfiibyli jsme do Kanady v roce, kdy ministersk˘m pfiedsedou se stal muÏ znaãného

‰armu a intelektu, Pierre Elliot Trudeau. Pfiiznám, Ïe krátce po na‰em usídlení v této
zemi, fascinoval mne fie‰ením krize nastalé únosem a zavraÏdûním pana Lapointa
quebeck˘mi separatisty. MuÏ-mûkota na jeho místû moÏná by situaci nezvládl a
do‰lo by k nepfiíjemn˘m komplikacím. Pierre fiekl: „Just watch me!“ a Kanada jej
sledovala. A stal se jejím miláãkem. Teprve pozdûji shledáváme, Ïe svou zemi obdafiil
nûkolika ne zcela zdafiil˘mi trendy, jejímiÏ dÛsledky je zemû dodnes poznamenána
napfi. ne právû znamenitû se vyvíjející multikulturalismus, nenahlíÏíme-li na nûj oãima
politicky korektníma.
Pln˘ch jedenáct let zaujímal místo politika nejvy‰‰ího.
MuÏ snad dobr˘ch úmyslÛ, ale jejich ne právû ‰Èastn˘ch interpretací, stejnû jako

poãínání na svûtovém foru, Joe Clark, neohfiál se na tomto velemístû déle neÏ dva
mûsíce. Byl vystfiídám opût mastrem Pierrem. Není valn˘ch dÛkazÛ o tom, Ïe by se
vyznamenal ve spoleãenství ostatních vrchních velitelÛ v˘znamn˘ch státÛ západního
svûta.
Brian Mulroney, muÏ obchodního ducha a zvuãného hlasu po pár letech obliby a

snad i dobrého poãínání doznal v oãích sv˘ch spoluobãanÛ zdání podvodníka a od
pádu jej neochránila ani vizáÏ ãlovûka, kter˘ ví co chce, rys to zdÛrazÀovan˘ mocnou
bradou a mocn˘m hlasem. Tento státník také, ve zmínûném období na‰í pfiítomnosti
v Kanadû, naru‰il letitou hegemonii pfiedsedÛ vlády-liberálÛ, pocházejících z Quebeku.
Je to zvlá‰tní, neboÈ právû tato ãást Kanady ãas od ãasu se postará o men‰í krizi zemû
svou tendencí osamostatnûní a odtrÏení se od kanadského konglomerátu.
Do kfiesla pak usedl ãlovûk v politice pÛsobící dlouhá léta, poãítaje v to i kariéru ve

vládû dodnes u lidu nejpopulárnûj‰ího kanadského politika Trudeaua, Jean Chrétien.
Tento muÏ, aã pÛsobící dojmem hodného str˘ce, v prÛbûhu svého panování projevil

se jako osoba chabû respektující samostatnost ãlenÛ parlamentu v pfiípadech volby
dÛleÏit˘ch nov˘ch zákonÛ. Nemilosrdnû vykázal do outu liberála, kter˘ by se opováÏil
mít jin˘ názor neÏ byl jeho.
A po nûm nastoupil businessman Paula Martin. V jistém ãase finanãní hvûzda v

Ottawû. Ale ... shodou okolností na‰ím zástupcem v parlamentu byl chlapík, kter˘ v
místním tisku kaÏdou stfiedu informoval o jednání a dûní ve vládû, která mûla pro
obãany dÛleÏitost. V jednom takovém zpravodajství shrnul poãetná tvrzení tehdy
ministra Martina v té ãi oné vûci a jeho zcela opaãné hlasování o rok ãi dva pozdûji,
kdyÏ ‰lo do tuhého.
Tento obraz, kter˘ si tenkrát pozorn˘ obãan o dne‰ním pfiedsedovi kanadské vlády

mohl udûlat, naplÀuje se smutnû kaÏd˘m souãasn˘m dnem. Tento muÏ podobá se
praporu, kter˘ vlaje ve vûtru, jenÏ mûní smûr dle pfiírodních zákonitostí. Ale politik
nemÛÏe mûnit názor vlivem módy nebo jist˘ch trendÛ bez ohledu na to, zda ty jsou
opodstatnûné a zemi bez v˘hrad prospû‰né.
Pan Martin vr‰í jeden sek na druh˘. Posledním je jmenování nové zástupkynû

královny v Kanadû. Je to neuvûfiitelné, ba pro rodilé Kanaìany aÏ uráÏlivé, jmenování
této pÛvodem ostrovanky.
TakÏe, v této kratiãké rekapitulaci ocitl jsem se ve Ïhavé pfiítomnosti.
A tu si fiíkám, Ïe kaÏdá zemû, kaÏd˘ stát má ãas od ãasu ve svém ãele osobu

pozoruhodnou a právem obdivovanou a zemi prospû‰nou. Takovému hodnocení
snad se, dle mého názoru a navzdory mnoha v˘hradám, které k jeho osobnosti ze
shora zmínûn˘ch dÛvodÛ mám, blíÏí jen P. E. Trudeau.
Nic nevadí, Ïe jsem, jak si uvûdomuji, opominul kratiãkou kariéru J. Turnera,

b˘valého atleta a politika zcela v‰edního a fádního, události v zemi nikterak
nepoznamenávajícího.
MoÏná, Ïe tato ne právû znamenitá posloupnost kanadsk˘ch Prime ministrÛ  mÛÏe

se jevit zcela bezv˘znamnou tomu, kdo tvrdí, Ïe v samé podstatû svûtu vládnou
korporace a jejich pfiebohatí a mocní reprezentanti. Pokud je tomu tak, napsal jsem
tuto laickou úvahu docela zbyteãnû…

Vladimír Cícha -Vancouver
***
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Ont. reg. # 1032252

E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4

Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461

Fax: (416) 867-8657

SLOVAKOTOUR

V˘hodné letenky do âech a na Slovensko
Jarní v˘prodej

Praha, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice

MoÏnost zakoupit lístky do dal‰ích evropsk˘ch mûst

Letní dovolené
Ont. Reg. # 2631380

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

Letters

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

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,

Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry

Volejte StáÀu
905/274-2597
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net

Letní a podzimní slevy do celé Evropy!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

SEAT SALE TO EUROPE

PRAHA

6. listopadu - 12. prosince 2005

OD 599 dolarů  plus daň 136 dolarů

MÛÏete volat

kamkoliv do

âeské republiky za pouh˘ch 0,06 dol./min.

na Slovensko za pouh˘ch 0,11 dol./min.

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu

* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* V˘hodnûj‰í neÏ volat na kartu

* Nemusíte mûnit operátora
* Bez mûsíãního poplatku
* Není nutná Ïádná smlouva

100 Adelaide St. W.  Suite 1303, Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 1-800-567-8040, Fax: 416-363-0143

Pozor telefonní ãíslo bylo zmûnûno:

416-777-5050

Dopis předsedy ČSSK M. Šuchmy
Vážený pane náměstku Henychu,
jak se asi pamatujete, na podzim minulého roku po skončení schůze Stálé komise
Senátu pro krajany žijící v zahraničí, které jste byl přítomen, jsme se poměrně
dlouze bavili o Zákoně o nabývání a pozbývání českého občanství. Několikráte jste
mně ubezpečil, že v novém návrhu o občanství bude, že občané České republiky po
nabytí cizího státního občanství nebudou toto ztrácet, bez ohledu na to, kdy do
zahraničí přišli. Také jste mně slíbil, že po přestěhování v rámci Vašeho Ministerstva
mně pošlete svojí e-mailovou adresu a informace o nově připravovaném zákoně.
To se nestalo, asi jste zapomněl nebo jste měl jiné starosti. Mezitím jste byl
jmenován náměstkem ministra vnitra pro legislativu a evropskou integraci, k
čemuž Vám jménem naší organizace upřímně gratuluji.
Považuji tento e-mail za důležitý a proto kopii posílám také panu předsedovi
Senátu P. Sobotkovi, členům Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a
členům Výkonného výboru Českého a Slovenského sdružení v Kanadě. Kontaktoval
jsem sekretářku Stálé komise, aby mně poslala v elektronické podobě Analýzu
právní úpravy nabývání a pozbývání státního občanství, který byl Stálou komisí
předložen vládě k projednání dne 28.6.05, jakož i Vaší e-mailovou adresu. Paní
sekretářka mně sdělila, že elektronickou formu Analýzy nemá k dispozici a tak mně
tuto zasílá poštou, takže jí v současné době nemám. Předala mně také e-mailovou
adresu na Vaší sekretářku, která Vám tento dopis bezpochyby předá.
Naše organizace na svém červnovém 57. kongresu přijala rezoluci, zaslanou
předsedovi vlády ČR, předsedům Senátu a Sněmovny, jakož i předsedům politických
stran. Součástí této rezoluce je požadavek, aby „došlo ke konečnému a úspěšnému
vyřešení problému umožnění dvojího občanství pro krajany a uzákonění skutečnosti,
že občan narozený v České republice nemůže ztratit české občanství, bez ohledu
na to, zda později nabyl občanství jiného státu.“ V této souvislosti pane náměstku
bych Vás chtěl požádat o zaslání návrhu Zákona o nabývání a pozbývání českého
občanství, tak jak je pro vládu rozpracován a jak se eventuelně liší od návrhu Stálé
komise Senátu. Celá tato záležitost se vleče již neskutečně dlouho a jak víte je to
trvalý požadavek krajanských organizací, protože se domníváme, že by nemělo
být v zájmu České republiky, aby tato se ochuzovala o občany, kteří jí mohou být
případně velice prospěšní.
V této souvislosti bych Vás rád informoval a obdržel od Vás názor na případ
úspěšné rodiny z USA, která se na mne ve věci neúspěšné žádosti jejich syna
obrátila. V podstatě se jedná o to, že jejich syn, narozený v USA v říjnu 1968, jehož
matkou je česká občanka, požádal o nabytí českého státního občanství. Odbor
občanskoprávních agend Městské části Praha 1 rozhodl, že této žádosti o vydání
osvědčení státního občanství České republiky nevyhovuje, protože matka žadatele
ke dni narození žadatele byla sice československou státní občankou, ale nepožádala
pro své dítě o vyslovení souhlasu s nabytím československého státního občanství,
v době účinnosti Zákona 194/1949 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 10. 1949 a
platil do 7. 5. 1969, než byl nahrazen jiným zákonem, který se na žadatele časově
nevztahuje. Odvolání k Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru občanskoprávních
agend bylo také zamítnuto. Žadatel je připraven podat správní žalobu, kterými
jistě soudy v důsledku legislativní lability jsou zaplaveny.
Nabízí se dvě absurdní skutečnosti.  Za prvé žadatel podle prvního zákona se
narodil 7 měsíců předčasně, aby na něho platil další zákon. Za druhé, a to hlavně,
přeci každému úředníkovi by nyní v České republice mělo být jasné, že matka
žadatele nemohla, protože nechtěla, žádat komunistické české úřady o vyslovení
souhlasu s nabytím československého státního občanství pro svého syna za
situace, kdy byla mimo svoji původní vlast, do které se za situace komunistické
diktatury nechtěla vrátit, natož žádat nedemokratické úřady o vyslovení souhlasu
pro svého syna. Orgány demokratického státu evidentně rozhodují o zákoně, který
je překonaný a tudíž nemohou rozhodovat na jeho základě.
Vážený pane náměstku, protože jste na Ministerstvu vnitra odpovědný za legislativu
a evropskou integraci, považuji takové jednání úřadů v roce 2005, 16 let po
Sametové revoluci za naprosto archaisticky absurdní, diskriminační a nerespektující
současnou situaci demokratického státu, který má ambice být demokratickou
součástí Evropské unie a světového demokratického společenství.
Ocenil bych, kdybyste mně sdělil Váš názor na věc a současně sdělil, kdy do vlády
a Parlamentu půjde návrh, který by pro Čechy žijící v zahraničí dával smysl. Pokud
byste k tomuto specifickému případu potřeboval detailní informace, rád Vám je
zprostředkuji.
Srdečně zdraví,

Miloš Šuchma, předseda
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O skfiítcích, lidech
a jejich doupatech

Vyhánût skfiítky z jejich domovÛ se
nemá. UÏ jen proto, Ïe to byli skfiítci
dobfií. Pomáhali lidem v jejich tûÏké
robotû v lese i na poli, zkrátka kde
mohli. A sídlili tady snad od pradávna.
Vysoko nad fiekou v onûch
prapodivn˘ch pseudokrasov˘ch
dutinách, které pfiíroda vytvofiila
jakoby speciálnû pro nû. Podle povûsti
lidé na své neviditelné pomocníky
zanevfieli, odmítali jejich sluÏby a
ru‰ili je v jejich klidu. I rozhodli se
tito od nevdûãn˘ch lidsk˘ch tvorÛ
odejít. A jen pfievozník, jenÏ tento
tajupln˘ národ skfiítkÛ na druh˘ bfieh
fieky Ohfie pfieváÏel, mÛÏe, díky
splnûnému pfiání, dosvûdãit ty tisíce
kloboukÛ piln˘ch a lidumiln˘ch
postaviãek mávajících na rozlouãenou
své rodné zemi.

Povûst je jedna vûc a na‰e souãasnost
druhá. Maximálnû jsme ochotni
pfiipustit, Ïe nám prastaré m˘ty mohou
cosi málo naznaãovat o dobû svého
vzniku. Tfieba o tom pfií‰efií
dávnovûku, kdy nov˘, mocn˘ globální
bÛh si vyfiizoval úãty s tûmi místními,
o poznání slab‰ími duchy, vílami a
skfiítky. Ale Ïe by zasahovaly silou
své v˘povûdi, ba dokonce nûãím jako
proroctvím aÏ do na‰ich dnÛ? - Ne,
nûco takového moderní ãlovûk
pfiipustit nechce a ani nedokáÏe.

A pfiece. Celá ta hornatá zemû na
v˘chod od doupat onoho m˘tického
národa je dnes nejen bez skfiítkÛ, ale i
bez lidí. Nespatfiíte tu ani pole, ani
vesnice, ani sloupy elektrického
vedení. Pfievládá podivná lesostep
pfiipomínající charakterem krajinu
vzdáleného stfiedomofií. Nad ní
neru‰enû plachtí ãerné siluety dravcÛ
a trnité hou‰tiny ovládly divoké svinû.
Divá zvûfi tu ztratila svoji obvyklou
plachost a setkání s ãlovûkem je pro
ni stejn˘m pfiekvapením, jako nûkde
na neobydleném ostrovû uprostfied
oceánu.

Av‰ak kdysi to tu bylo v‰echno
jinak. Kdysi tu mohl poutník narazit
na desítky vesnic a samot. Z nich dnes
nezbylo takfika nic. Jen se ‰tûstím
objeví zbytky skrovné staré kamenné
stavby nebo z ãerné hlíny trãící,
de‰Èovou vodou obnaÏen˘
porcelánov˘ stfiep. Za padesát let si
mocná pfiíroda vzala zpût, co se místní
lidé po staletí snaÏili v potu tváfie a s
boÏí pomocí kultivovat a pfietváfiet ve
svÛj domov.

Inu je to zvlá‰tní pocit stanout v
b˘valém okresním mûstû, kde jiÏ nic,
kromû obnovené cedule s názvem
obce u liduprázdné silniãky, nenapoví
o jeho struktufie, velikosti a charakteru,
natoÏ o lidech a jejich zpÛsobu Ïivota.
Náv‰tûvník moÏná zahlédne v zelené

dÏungli jedno dvû zchátralé stavení,
moÏná ho ‰iroké kamenné schodi‰tû
naláká k v˘stupu na jako stÛl rovnou
louãku. Stála zde ‰kola nebo snad
kostel ãi radnice? Pár pamûtníkÛ bude
asi je‰tû vûdût ...

Snad jen dobové fotografie dokáÏí
ãlovûka pfienést do doby pfied onen
rozhodn˘ rok 1954, kdy zde vládl
je‰tû relativnû normální Ïivot. Tedy
Ïivot rozvrácené zemû, odkud bylo
pÛvodní obyvatelstvo bez milosti
vyhnáno a zãásti nahrazeno Nenûmci
ze v‰ech koutÛ tehdej‰í republiky.
Ukofiistûná pÛda i se statky, s
postelemi i s pefiinami jim v‰ak dlouho
nevydrÏela. Pfii‰la armáda a s ní totální
rozpad. Vznikl vojensk˘ újezd

Hradi‰tû, a tak tomu zÛstalo aÏ do
dne‰ních ãasÛ.

A tohle uÏ není epizoda z nûjaké
pradávné povûsti, tohle je skuteãnost.
Ano, tak vypadají Doupovské hory
dnes. Kraj obrácen˘ v jedno z
nejrozsáhlej‰ích vojensk˘ch cviãi‰È
ve stfiední Evropû. V‰ak si ho také
cení i na‰i souãasní západní spojenci.
Paradoxnû se tak tû‰í z ‰iro‰ir˘ch
prostorÛ vyrvan˘ch z lÛna civilizace
bezohlednou totalitní mocí. Tím
ov‰em paradoxy nekonãí. Území
vojenského újezdu Hradi‰tû patfií téÏ
mezi vysoce cenûné pfiírodovûdné
lokality. Nacházejí se zde totiÏ
rostlinné a Ïivoãi‰né druhy jinde
vzácné, nebo dokonce vyhynulé. A

pak, území je rovnûÏ jedineãnou
studijní plochou, která nám
demonstruje, jak by to mohlo vypadat
s na‰í zaniklou civilizací pouho
pouh˘ch padesát let poté. Fantazii se
tu meze nekladou.

NuÏe, krásné Doupovské hory
zÛstávají mementem. A to mementem,
za kter˘m se skr˘vají slzy, bolest a
smrt. Mementem, Ïe i pfies v‰echny
tyto roztomilé dûjinné paradoxy a
pfiírodní kuriozity se vyhánût skfiítky
z jejich domovÛ nemá. Jestli to platí i
o lidech - o tom by jsme si uÏ také
jednou provÏdy mûli v âechách udûlat
jasno.

 Miroslav Petr -  Hradec Králové
***



12   satellite  1-416 September 8, 2005Sports

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.Bloor St. W

B
ro

ad
vi

ew
 A

ve
.

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

O
ss

in
gt

on
 A

ve
.

Trnava má na ãele uÏ
‰esÈbodov˘ náskok

BRATISLAVA - Náskok trnavského
Spartaka na ãele futbalovej CorgoÀ ligy
neustále rastie. Po siedmom kole, v
ktorom zverenci Jozefa Adamca pred
nádhernou vy‰e 16-tisícovou náv‰tevou
zdolali Nitru 2:0, je uÏ ‰esÈbodov˘. Druhá
Artmedia ani tretí Inter totiÏ nedokázali
zvíÈaziÈ. Weissov tím v súboji pohárov˘ch
zástupcov na banskobystrick˘ch
·tiavniãkách sklamal. Pred pozo-
rovateºmi z Porta i milánskeho Interu
podºahol domácej Dukle hladko 0:3. Inter
si zasa na Pasienkoch nedokázal poradiÈ
s posledn˘m Púchovom. Hoci po hodine
hry viedol, hostia napokon zásluhou
pohotovej strely obrancu Hricka vyrovnali
a získali vonku prv˘ bod. RuÏomberku
staãil na najtesnej‰ie víÈazstvo s
Dubnicou jediná presn˘ zásah ãeského
legionára Nezmara. Rovnako ako Îiline
v Trenãíne, kde trafil medzi tri Ïrde len
Barto‰. M·K uÏ bez trénera Peczeho tak
pod taktovkou doteraj‰ieho asistenta
Milana Nemca zaãala víÈazne.

***

Tabuºka
1. Trnava 7 6 0 1 11:1 18
2. B. Bystrica 7 4 0 3 11:6 12
3. Îilina 7 4 0 3 14:10 12
4. RuÏomberok 7 4 0 3 9:6 12
5. Inter 7 3 2 2 7:7 11
6. Artmedia 7 3 1 3 8:10 10
7. Nitra 7 3 0 4 9:11 9
8. Trenãín 7 2 1 4 6:8 7
9. Dubnica 7 1 3 3 6:11 6
10. Púchov 7 1 1 5 5:16 4

Îreb hlavnej fázy Ligy
majstrov

MONTE CARLO 25. augusta-sme (SITA) -
Futbalisti Artmedie Bratislava sa v hlavnej
(skupinovej fáze) Ligy majstrov 2005/2006
stretnú v H-skupine s Interom Miláno (3. v
Serii A v sezóne 2004/2005), víÈazom tejto
súÈaÏe v sezóne 2003/2004 portugalsk˘m
FC Porto a ‰kótskym majstrom Glasgow
Rangers. Rozhodol o tom ‰tvrtkov˘ Ïreb v
Sále princov v paláci knieÏat Grimaldiovcov
v Monte Carle. TridsaÈdva úãastníkov
najprestíÏnej‰ej európskej futbalovej
pohárovej klubovej súÈaÏe rozdelil Ïreb do
ôsmich skupín po ‰tyri tímy. Podºa
tradiãného kºúãa sa v jednej skupine
nemohli stretnúÈ muÏstvá z jednej krajiny s
v˘nimkou FC Liverpool. Do druhej fázy
hlavnej súÈaÏe LM 2005/2006 postúpia prvé
dve muÏstvá z kaÏdej skupiny. Tímy na
tretích miestach zaradia automaticky do 3.
kola Pohára UEFA, pre ‰tvrté muÏstvá zo
skupín sa európske klubové súÈaÏe skonãia.
B-skupina: Arsenal Lond˘n, Ajax
Amsterdam, Sparta Praha, FC Thun
H-skupina: Inter Miláno, FC Porto,
Glasgow Rangers, Artmedia Bratislava
Utkání Porto-Artmedia vysílá Setanta Sports
CCTV v angliãtinû a portugal‰tinû ve stfiedu
28. záfií 2005 od 14:30.
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Brankovsky Tennis School

začíná 12. září 2005

Je pro zaãáteãníky i pro turnajové hráãe.
ZÛstáváte na stejné úrovni v tenise? Îádn˘ pokrok?

 Máte tenisov˘ loket nebo bolesti v zádech?
DÛvodem mÛÏe b˘t ‰patná technika v úderech.

Také je moÏno koupit videokazety pro rodiãe, uãitele a
instruktory, jak pfiipravit a vést dûti k dobrému a zdravému

tenisu.

http://www.yellow-net.com/tennis

Informace:
416/653-4942

Slovensko - Nemecko 2:0 (2:0)
Bratislava-smeVíÈazstvo nad vicemajstrom sveta, hoci len v priateºskom zápase a pred
poloprázdnym Teheln˘m poºom, má svoju cenu. Letí do sveta v podobe veºkého a
neãakaného prekvapenia. Rehabilitácia za Brémy 2001 sa vydarila a zdvihla Slovákom
náladu pred stredaj‰ou kvalifikáciou v Rige proti Loty‰sku.
O úspech nad krajinou usporiadateºa budúcoroãného svetového ‰ampionátu sa najviac
zaslúÏila trojica, ktorá v nej pozná futbalové pomery najlep‰ie. Norimbersko-wolfsbursk˘
bundesligov˘ trojlístok Miroslav Karhan - Marek Mintál - Róbert Vittek hral s obrovskou
chuÈou, zanietením a akiste i so zv˘‰enou motiváciou presadiÈ sa. Bol pri v‰etk˘ch
rozhodujúcich chvíºach zápasu. Vittek, ktor˘ pred ‰tyrmi rokmi práve proti Nemcom v
Brémach absolvoval reprezentaãnú premiéru, svojou neustálou aktivitou ‘vyrobil’ pokutov˘
kop a Karhan ho mazácky premenil. Mintál smelo ostreºoval nemeckú bránku, raz v‰ak
zmenil zámer a jeho prihrávka cez hlavu znamenala gólovú asistenciu. PretoÏe kapitán
Karhan si vychutnal vybehnutého Jensa Lehmanna. Ak je Oliver Kahn, jeho hlavn˘ konkurent
v boji o post brankárskej jednotky pre majstrovstvá sveta ‰kodoradostn˘, musel si doma pred
televíznou obrazovkou mädliÈ ruky.
GÓLY: 20. a 38. Karhan (prv˘ z pok. kopu). Pred 9276 divákmi rozhodovali: Braamhaar
(Hol.), Ïlté karty ·krtel - Mertesacker.
SLOVENSKO: âontofalsk˘ - Zabavník, ·krtel, Kratochvíl, Had (46. ëurica) - Valachoviã (52.
Petrá‰) - Mintál (46. Kozák), Karhan (67. Hlinka), Gre‰ko - Holo‰ko (80. Jakubko), Vittek (61.
Bre‰ka).
NEMECKO: Lehmann - Owomoyela (74. Hinkel), Mertesacker, Wörns (46. Sinkiewicz),
Hitzlsperger (46. Jansen) - Deisler, Ballack, Ernst (46. Schweinsteiger), Schneider (82.
Kuranyi) - Asamoah (46. Podolski), Klose.

***

Rumunsko-âesko 2:0 (1:0)
Konstanca-právo/Václav Procházka-Zklamanû opou‰tûli ãe‰tí hráãi arénu, v níÏ propukl
divok˘ rumunsk˘ rej. Fotbaloví Drákulové v Konstanci pustili Ïilou postupov˘m nadûjím
Brücknerova celku.

Zahrál bídnû, nejhÛfie v celé kvalifikaci mistrovství svûta. AÏ po hodinové mizérii procitl
uÏ v takfika beznadûjné situaci. Dvoubrankové manko nedotáhl. Rozhodly zásahy, které
s milimetrovou pfiesností zasadil Mutu, je‰tû nedávno za doping potrestan˘ aktér
kokainové aféry.

“Soupefi byl lep‰í, chytfiej‰í v kombinaci. Pfiehrál nás v první pÛli pfiedev‰ím po stranách.
A Mutu je Mutu. Koncovku umí,” hodnotil po druhé kvalifikaãní prohfie svého t˘mu kouã
Karel Brückner. ·ance postoupit z prvního místa je témûfi pryã, navíc se do boje vrátili
pfiemoÏitelé ãeského celku.

UÏ pfied utkáním se pokazilo v‰e, co jen mohlo. Zprávy o zlep‰ujícím se stavu Rosického
vzaly v pátek veãer za své. Brückner v sobotu sáhl po náhradníkovi Sivokovi do
jednadvacítky. Domácí dechové hudbû se moc nepovedla ãeská hymna. Malér ale pfii‰el
po deseti minutách, zranûní Jankulovského rozhodilo zprvu suverénní defenzívu.

“Museli jsme improvizovat,” posteskl si ãesk˘ trenér.
Pfiesto t˘m dlouho odolával zbûsile popohánûn˘m domácím. I prezident Traian Basescu

byl ve vroucím kotli mezi fanou‰ky. Jako dravci se Rumuni vrhli na soupefie. Jen v˘hra
jim zaruãovala udrÏení postupov˘ch nadûjí. Odpovûdí byla hra bez reÏie. Polák, hybná
síla t˘mu, byl ve stfiedu pole osamocen, jeho sebevûdomí a dÛraz ostatní nenapodobili.
I proto ãeské kombinace i nakopávané míãe na Kollera k niãemu nevedly.

Rumuni mûli ulehãenou cestu. A pfied âechem jim staãil Mutu, stfielec Juventusu. V 28.
minutû usmûrnil do sítû RatÛv centr. Nohou s lehkostí, kdyÏ Bolf na letící míã nedosáhl.

Jen náznaky ‰ancí pfiicházely v ãeském podání: Koller hlaviãkoval vedle. Teprve Polák
ohrozil Lobonta. “Stfiela zaplavala ve vzduchu, ‰la tam, ale brankáfi to vytáhl,” podotkl Jan
Polák.

Vypadalo to, Ïe po pauze pfiijdou lep‰í chvíle. Snaha âechÛ sílila. Hráli ale do pln˘ch,
pfiitom brejky RumunÛ byly zniãující. Po jednom z nich v 58. minutû Cocis centroval po
zemi a Mutu nechal proklouznout míã mezi nohama a patou ho usmûrnil do sítû. Znovu
ze strany se pfiivalilo nebezpeãí. “Vûdûli jsme o zdvojování soupefiova obránce a
záloÏníka na krajích, ale nepohlídali jsme to,” pfiiznal Brückner.

Náznak procitnutí pfii‰el pozdû. A pfiinesl nanejv˘‰ tyã Kollera v 67. minutû. To uÏ byl
na hrbolatém hfii‰ti i Sivok, kter˘ se postupnû vysouval stále více dopfiedu. Rumuni uÏ ale
v˘hru ohlídali. Zkoprnûl˘m stovkám ãesk˘ch fandÛ v bûsnícím hledi‰ti pfiidali na cestu
autobusem domÛ jen smutek.

Branky: 28. a 58. Mutu. Rozhodãí Hauge (Nor.). Ïluté karty: Badoi, Chivu, O. Petre, 20
000 divákÛ, poloãas 1:0.

Rumunsko: Lobont - Contra, Tamas, Chivu, Rat - F. Petre (53. Badoi), Cocis, O. Petre,
D. Munteanu (70. Codrea) - Mazilu, Mutu (90. Bucur).

âR: âech - Grygera, Bolf (59. Sivok), Ujfalu‰i, Jankulovski (14. Pospûch) - Poborsk˘,
Polák, Heinz (75. Jun), ·micer - Koller, Baro‰.

Gambrinus liga
Bl‰any-Pfiíbram 1:0

Po dvouzápasovém pÛstu se fotbalisté Bl‰an
radovali ze tfií bodÛ. Branka: 30. Bílek. 2185 divákÛ,
poloãas 1:0.

 Ostrava-Mladá Boleslav 1:3
Den otevfien˘ch dvefií, díl druh˘, pofiádal Baník po
mosteckém v˘buchu i v sobotu na Bazalech. Kdyby
mladoboleslav‰tí hráãi nezmatkovali, mohli vyhrát
je‰tû v˘raznûj‰ím rozdílem. “Pfiijeli jsme vyhrát a to
jsme po na‰em nejlep‰ím kolektivním v˘konu splnili.
Byli jsme dÛrazní, hráli jsme po kfiídlech,
kombinovali, ‰li jsme vítûzství naproti,” liboval si
trenér StfiedoãechÛ Du‰an Uhrin mlad‰í. Branky:
47. Magera - 35. âáp, 40. Matûjovsk˘, 53. Kuliã.
5722 divákÛ, poloãas 0:2.

Olomouc-Slavia Praha 4:3
Po stfiedeãním vyfiazení v pfiedkole Ligy mistrÛ
Anderlechtem (na Strahovû 0:2)  postihla fotbalisty
Slavie dal‰í nepfiíjemnost, dobfie se vyvíjející duel v
Olomouci ztratili kvÛli sérii chyb v obranû a nakonec
jim domácí t˘m nadûlil ãtyfii góly. UÏ v 6. min. obral
Piták o míã váhajícího Kováfie a stfielou mezi
Lovásikovy nohy otevfiel skóre. Hanáci srovnali
pfied pauzou, gól v‰ak vyvolal v fiadách PraÏanÛ
vzru‰ení. Slavisté se zlobili, Ïe uÏ mûl b˘t ukonãen
první poloãas, kdyÏ do‰lo k závaru pfied Kozáãikem.
Hosté reklamovali rovnûÏ aut i Rojkovo hraní rukou,
sudí Královec ale nepískl a Melinho uklidil míã k tyãi.
“BohuÏel mûl zápas v reÏii nûkdo jin˘. To, co se
pfied gólem odehrálo, nemá obdoby,” vztekal se
trenér Slavie Karel Jarolím. Branky: 54. a 79. Rojka,
45.+4 Melinho, 57. Hudec - 6. Piták, 63. ·vento, 90.
Hrdliãka. 5377 divákÛ, poloãas 1:1.

Jihlava- Liberec 0:2
Liberec pokraãuje ve své spanilé jízdû, vyhrál
poãtvrté v fiadû, ztrátu bodÛ nepfiipustil ani na hfii‰ti
nováãka v Jihlavû. “Zápas byl naprosto vyrovnan˘.
Spoléhali jsme na to, Ïe si najdeme v obranû
soupefie skulinku, a ono to vy‰lo,” hodnotil utkání
spokojen˘ libereck˘ trenér Vítûzslav Laviãka.
Branky: 63. Pospûch, 90.+3 Hodúr  3859 divákÛ,
poloãas 0:0.

Teplice -Zlín 2:1
Tepliãtí splnili úlohu favorita, kdyÏ o tfiíbodovém
zisku rozhodli dvûma góly v prvním poloãase. Hosté
korigovali aÏ v samotném závûru. Branky: 7. Ma‰ek,
21. Varadi - 90. + 3 Kraus.  5279 divákÛ, poloãas
2:0.

Slovácko-Most 2:1
Díky vítûznému gólu Ivany 10 minut pfied koncem si
Slovácko pfiipsalo ve svém prvním domácím utkání
premiérové body. “Soupefi byl nesmírnû zdatn˘. My
jsme ale dali do zápasu víc srdce. Vyhráli jsme
zaslouÏenû,” tvrdil kouã domácích Ladislav Molnár.
Branky: 25. Malár, 80. Ivana -18. Pilafi.  5293
divákÛ, poloãas 1:1.

Jablonec-PlzeÀ 3:1
Do sedmi minut se vmûstnalo ve‰keré podstatné
dûní v Jablonci. Domácí se nenechali zaskoãit
vyrovnávací brankou hostÛ a doãkali se druhé
v˘hry v tomto ligovém roãníku. Branky: 63. Louãka,
70. ·enkefiík, 87. Kordula - 69. Smejkal. 3008
divákÛ, poloãas 0:0.
***
Dohrávky: Sparta-Brno 1:1 a Slovácko-Mladá
Boleslav rovnûÏ 1:1.

Tabulka
1. Liberec 4 4 0 0 9:2 12
2. Olomouc 4 3 0 1 7:5 9
3. Boleslav 4 2 1 1 10:7 7
4. Pfiíbram 4 2 1 1 6:5 7
5. Teplice 4 2 1 1 5:4 7
6. Sparta 4 2 1 1 5:5 7
7. Most 4 2 0 2 8:5 6
8. Jablonec 4 2 0 2 8:7 6
9. PlzeÀ 4 2 0 2 6:5 6
10. Bl‰any 4 2 0 2 3:7 6
11. Slavia 4 1 1 2 7:8 4
12.-13. Jihlava 4 1 1 2 5:7 4
12.-13. Slovácko 4 1 1 2 5:7 4
14. Zlín 4 1 0 3 5:8 3
15. Ostrava 4 1 0 3 5:9 3
16. Brno 4 0 1 3 3:6 1


