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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

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

Dánský film Praha bude na Mezinárodním torontském filmovém festivalu.

Na snímku Alžběty Jungrové je manželská rvačka mezi Christofferem a Majou.

Nejen Kráska je v nesnázích,
ale i Dánové v Praze

Ani letos nebude Mezinárodní torontsk˘ filmov˘ festival h˘fiit ãesk˘mi a slovensk˘mi filmy. Pfii prvním letmém
prohlédnutí programu se poãet filmÛ z âeské republiky zastavil na ãísle jedna (film reÏiséra Jana Hfiebejka
Kráska v nesnázích). Slovensko se v seznamu vÛbec neobjevilo. Zato se v nûm objevil dánsk˘ film Prag (Praha)
od reÏiséra Ole Christiana Madsena.
ReÏiséra Jana Hfiebejka není zapotfiebí pfiedstavovat. Narodil se v Praze v roce 1967. K jeho nejznámûj‰ím

filmÛm patfií Pelí‰ky, Musíme si pomáhat, Pupendo a Horem pádem. I na Krásce v nesnázích se podílí scénárista
Petr Jarchovsk˘. Ve filmu hrají AÀa Geislerová, Jana Brejchová, Emília Vá‰áryová, Josef Abrhám, Roman
Luknár, Jifií Schmitzer, Jan Hru‰ínsk˘, Jifií Macháãek, Andrei Toader, Nikolay Penev a Adam Mi‰ík.
Z internetu se nám podafiilo zjistit alespoÀ struãn˘ obsah filmu:  Hrdinou milostného pfiíbûhu, inspirovaného

stejnojmennou básní Roberta Gravese, je obyãejná mladá Ïena Marcela, která se rozhoduje mezi dvûma muÏi:
mezi sv˘m nehodn˘m, ale milovan˘m manÏelem a laskav˘m, dobfie situovan˘m postar‰ím cizincem. Elegantní
âechoital pfiedstavuje pro Marcelu i její dvû dûti zaji‰tûnou budoucnost, a kdyby se fiídila rozumem, nemûla by
váhat. Ve vyprávûní, jeÏ podle sv˘ch tvÛrcÛ pojednává „o sexu, penûzích a dobrém ãlovûku“, v‰ak hrají
nepfiehlédnutelnou roli i hrdinãiny komplikované rodinné závislosti. Na jednoduchém pÛdorysu, pfiipomínajícím
pfiíbûh z ãervené knihovny, zku‰ení tvÛrci rozehrávají sloÏitou Ïánrovou hru s neãekan˘m koncem.
Film Kráska v nesnázích je na pofiadu 10. záfií v kinech Varsity 4 a 5 v 21:45, v úter˘ 12. 9.  ráno v 9 hodin v

Paramount 1 a ve Varsity 5 bude uveden na závûr festivalu v sobotu 16.9. v 19:45.
Ole Christian Madsen ukonãil studia v roce 1993, kdy graduoval filmem ·Èastn˘ Jim. K jeho známûj‰ím filmÛm

patfií Sinanova svatba a Pizzov˘ král. Podle toho, Ïe nûkteré jeho filmy jsou oznaãované jako dogma lze
usuzovat na vliv jiného dánského reÏiséra Lars von Triera. Ve filmu hrají v hlavních rolích pfiední dán‰tí herci
Mads Mikkelsen and Stine Stengade. Dále zde jsou ãe‰tí herci, z nichÏ nejdÛleÏitûj‰í postavu pfiedstavuje
Bofiivoj Navrátil.
Ve filmu Prag Christofferovi umfie otec, kterého naposledy vidûl pfied 25 lety, kdy odjel do Prahy. Tehdy bylo

Christofferovi dvanáct.  Nyní má sám dvanáctiletého syna Thomase. Jedná se o témûfi antick˘ úkol. Pfiivézt
mrtvého v rakvi a co nejrychleji ho pohfibít v rodinné hrobce. Pfii této cestû ho má doprovázet jeho manÏelka Maja.
JenÏe jejich manÏelství, které mûlo jiÏ své trhliny se v této situaci  hroutí a Christoffer zji‰Èuje, Ïe otcÛv odchod
mûl mnohem hlub‰í vliv na jeho Ïivot neÏ pfiedpokládal. Film byl natoãen v Praze, letos na jafie, bûhem 24 dnÛ,
mûl premiéru v Dánsku tento t˘den a bude v Torontu na festivalu promítán v kinû Paramount 3 v úter˘ 12.9. od
18:45 a ve stejném kinû ve ãtvrtek 14.9. od 13:00.

Ale‰ Bfiezina
***

Na oslavách SNP zasiahli kukláãi
BANSKÁ BYSTRICA-sme/Daniel VraÏda-30.8.2006-Na
oslavách 62. v˘roãia SNP v Banskej Bystrici vãera zasahovali
kukláãi. Na oslavy totiÏ pri‰li provokovaÈ aj ãlenovia
extrémnej pravicovej Slovenskej pospolitosti.
Kukláãi zadrÏali viac ako desaÈ ãlenov pospolitosti, ktorí

chceli vstúpiÈ do areálu pamätníka vrátane ich vodcu Mariána
Kotlebu.
Zásah bol podºa policajného prezidenta Jána Packu súãasÈou

avizovan˘ch represívnych opatrení proti extrémistom.
Prv˘krát sa proti prejavom extrémizmu úplne jednoznaãne

a ostro ohradil aj premiér Robert Fico, ktor˘ bol na oslavách.
Fico povedal, Ïe je rozhodnut˘ prihlásiÈ sa v parlamente ku

v‰etkému, ão odsudzuje extrémizmus a nezná‰anlivosÈ, teda
pravdepodobne aj k deklarácii, ktorú predloÏí SMK. Dodal
v‰ak, Ïe musí byÈ zmysluplná.
“Nebudeme tolerovaÈ extrémizmus ani minútu, niet dôvodu.

Nepotrebujeme v˘zvy od nikoho, vieme, ão je extrémizmus.
Máme to napísané v programovom vyhlásení vlády a ja to
mám navy‰e aj vo svojom mentálnom vybavení. Budem
podporovaÈ okamÏité a tvrdé zásahy polície proti prejavom
extrémizmu. V tomto bude maÈ nielen minister vnútra, ale aj
policajn˘ prezident moju maximálnu podporu. Aj v Banskej
Bystrici bol zásah razantn˘. Odmietam, aby nejaká skupina
polobláznov po‰kodzovala dobré meno Slovenskej republiky
na celom svete,” povedal vãera Fico.
Na centrálnych oslavách SNP boli okrem pamätníkov

udalosti, traja najvy‰‰í ústavní ãinitelia - prezident Ivan
Ga‰paroviã, predseda Národnej rady Pavol Pa‰ka a premiér
Fico - diplomati a mnohí ìal‰í politici. Zástupcovia SNS
nepri‰li.
“Podujatie organizuje krajsk˘ úrad, takÏe nebudem hodnotiÈ

úãasÈ in˘ch politick˘ch strán,” povedal premiér na otázku,
preão sa medzi ministrami neobjavil Ïiadny zástupca SNS.
“Dostal som pozvanie ako predseda vlády a akceptoval som

ho. Toto nie je celo‰tátna oslava, preto otázka patrí koaliãn˘m
partnerom, a nie mne,” povedal Fico.
Predseda poslaneckého klubu SNS Rafael Rafaj na otázku,

preão nikto z jeho strany ne‰iel na oslavy SNP, povedal, Ïe
nedostali pozvánku.
“Nechápem zmysel va‰ej otázky, boli tam traja najvy‰‰í

ústavní ãinitelia. âo chodíme ako ‰kôlka spolu za ruãiãky?”
***

Kukláči včera zasahovali na oslavách 62. výročia SNP
proti príslušníkom Slovenskej pospolitosti. Zásah prišiel
po sérii protimaďarských incidentov, keď policajný
prezident Ján Packa vyhlásil nemilosrdnú vojnu
extrémizmu. “Nebudem im tolerovať nič, vôbec nič.
Povedal som jasne a urobím to,” povedal Packa. Nijakého
páchateľa posledných protimaďarských incidentov však
polícia zatiaľ nezadržala.
FOTO SME - JÁN KROŠLÁK
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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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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Slovenská televize Slovensk˘ svet od 9.9.2006
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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

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

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

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

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836.  Farár:  P. Dolinsk˘.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 20. 8., 10. 9., 8. 10., 19. 11.,
3. 12.  vÏdy o 13:00 hodine. a 24. 12. v 16:30.

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 Rou‰, 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: 23. záfií.2006 v 17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 23.
záfií.2006 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
24. záfií.2006 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby.
v záfií.

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

·está sezóna Nokturen na Masaryktownu zahajuje 24. záfií 2006!
Ano, ‰está sezóna Nokturen, pofiádan˘ch
Masarykov˘m ústavem, zahajuje v nedûli 24.
záfií  v 17 hodin. Na zahajovacím koncertu
vystoupí âenûk Vrba, první houslista
Calgarského symfonického orchestru. âenûk
Vrba se narodil v Brnû a pfii‰el s rodiãi do
Kanady v roce 1968. Udûlal konkurs do
Torontského symfonického orchestru v dobû,
kdy byl umûleck˘m fieditelem a dirigentem
Karel Anãerl. Pod jeho taktovkou hrál nûkolik
sezón vãetnû absolvování Evropského turné
orchestru v roce 1974. KdyÏ vyhrál konkurs
do Calgarského orchestru, odstûhoval se do
Alberty. Kromû vedoucího smyãcové sekce
má také spoustu sólov˘ch vystoupení po
celém svûtû. Pfii koncertu na Masaryktownu
ho na klavír bude doprovázet Yukiko
Watanabe, s kterou jiÏ dlouhodobû
spolupracuje.
Pfii dal‰ím koncertu - v fiíjnu - se pfiedstaví
Panochovo smyãcové kvarteto. Tento praÏsk˘
soubor patfií k nejlep‰ím kvartetÛm na svûtû a
v Torontu nehrál snad pfies dvacet let. Bûhem
svého turné po Severní Americe vãetnû New
Yorku, budou koncertovat v Edmontonu pfii
oslavách vzniku âeskoslovenské republiky
28. fiíjna a den potom v Torontu. ProtoÏe se na
koncertu podílejí kromû MMI i ostatní krajanské

organizace (Sokol, âeské a Slovenské
sdruÏení) a novû vznikl˘ konzulát âeské
republiky, pofiadatelé oãekávají velkou úãast
na‰ich krajanÛ. Z tohoto dÛvodu se bude
koncert konat v kostele Sv. Václava.
Pfiedplatitelé Nokturen budou mít pfiístup v
rámci pfiedplatného zdarma. Na programu
budou skladby na‰ich velikánÛ: Antonína
Dvofiáka a Bedfiicha Smetany, dále díla
Wolfganga Amadea Mozarta a dal‰ích.
V listopadu pfiivítáme Duo Moravia - pianistu
Pavla Ka‰para s cellistou Jifiím Hanouskem.
Oba uÏ koncertovali v Torontu a jsou jak
v˘jimeãní sólisté, tak i vynikajícími komorními
hráãi.
Vzápûtí poãátkem prosince mÛÏeme sly‰et
vynikajícího kytaristu z Calgary, Milo‰e
Krátkého. Pochází z Karlov˘ch VarÛ, studoval
Akademii múzick˘ch umûní v Praze a v
Calgary je profesorem hry na kytaru. Bude to
jedineãná pfiíleÏitost sly‰et klasickou kytaru v
rÛzn˘ch Ïánrech.
V lednu 2007 pro nás zahraje opût ná‰ dobfie
znám˘ Jirka Grosman s jeho tradiãní jazzovou
skupinou a nûkolika hosty. Jeho vystoupení
se stala jakousi tradicí, protoÏe s námi
spolupracuje od prvního roãníku Nokturen a
jeho koncerty jsou vÏdy vyprodané.

Následující mûsíc, v únoru 2007, vystoupí ná‰
vynikající pianista Antonín Kubálek, kter˘
obûtavû a narychlo zaskoãil loÀského roku za
zranûného houslistu Ivana Îenatého. V druhé
pÛli koncertu usly‰íte jeho velmi nadanou
dceru Karolinu, která vloni pfiidávala po
tatínkovû koncertu Beethovenovu sonátu pro
klavír. Tentokrát bude hrát na housle, kter˘m
dává pfiednost pfied klavírem a tatínek ji bude
doprovázet na piano.
V bfieznu vystoupí opût houslista Ivan Îenat˘
se svou Ïenou Katarínou. Vloni byl koncert
odloÏen kvÛli zranûní, které utrpûl pfii
autonehodû, ale jeho vynikající hra na housle
tím nijak neutrpûla.
A koneãnû v dubnu se nám opût pfiedstaví
mandolinista (a flétnista) Radim Zenkl, kter˘
tak oslnil pfii pfiedchozích dvou zastaveních v
Torontu. Tentokrát je to po del‰ím ãekání,
protoÏe Radim má stra‰né mnoÏství koncertÛ
po celém svûtû a bylo od nûho milé, Ïe si
na‰el datum i pro nás. Tohoto vynikajícího
umûlce není tfieba pfiedstavovat a vût‰ina
pfiedplatitelÛ si nedá ujít jeho dal‰í vystoupení.
Na‰í ‰estou sezónu ukonãí jazzová skupina
Drew Jureãky, kter˘ zde poprvé vystoupil
loÀského roku. Vy, ktefií jste byli svûdky jeho
vynikajícího v˘konu jistû pfiijdete opût. Myslím,
Ïe Nokturna za pût let trvání jsou dnes souãásti
na‰eho Ïivota v Kanadû.
Ke konci kaÏdého roãníku si kladu otázku,
zda je moÏné udrÏet vysokou úroveÀ na‰ich
koncertÛ v pfií‰tí sezónû. Pfiekvapivû, kaÏd˘
rok jsou v˘kony je‰tû nûjak lep‰í. Tato nová
sezóna, kromû toho, Ïe máme devût koncertÛ,
coÏ je více neÏ kdykoliv jindy (za témûfi stejnou
cenu jako vloni) by mohla pfiedãít v‰echna
oãekávání. Pfiesvûdãte se sami. Jestli váháte,
zda si zakoupit pfiedplatné  nebo ne, tak
pozor, vloni bylo pût koncertÛ zcela
vyprodan˘ch a museli jsme odmítat jednotlivé
objednávky. Je‰tû pfied vyti‰tûním tohoto
ãlánku a na‰ich barevn˘ch broÏurek se jiÏ
pfiihlásilo osmnáct pfiedplatitelÛ na pfií‰tí
sezónu. Prvních padesát pfiedplatitelÛ opût
obdrÏí zdarma CD klasické nebo jazzové
hudby. BroÏurky moÏno vyzvednout u na‰ich
sponzorÛ: Restaurace Praha, Nitra Travel a
Slovakotour a ve‰keré zprávy a novinky
najdete v Novém Domovû a v Satellite 1-416.
Nejlep‰í informace dostanete na
Masaryktownu od Julie Novotné 416/439-
4354. Na shledanou na zahajovacím koncertu
24. 9. 2006 v 17 hodin odpoledne v Restauraci
Praha.

Milo‰ Krajn˘,M.D.
***

9.9. (so) 10:00
5. SLOVENSK¯ JARMOK

Creditvale Park
1720 Barbertown Rd.

Streetville
***

10.9. (ne) 14:00
The Sophia Perlman Trio
Jazz na Masaryktownu

***
10.9. (ne) 21:45

Varsity 4 a 5
12.9. (út) 9:00
Paramout 1

16.9. (so) 19:46
Varsity 5

Kráska v nesnázích
Mezinárodní filmovy festival v Torontu

***
12.9. (út) 18:45
14.9. (ãt) 13:00

Paramout 3
Praha

Mezinárodní filmov˘ festival v Torontu
***

24.9. (ne) 17:00
âenûk Vrba - housle

Yukiko Watanabe - klavír
Nokturna na Masaryktownu

Tel.: 416/439-4354
***

30. 9. (so) 17:00
Svatováclavské posvícení

Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***



August 31, 2006 3  satellite  1-416Toronto/Canada

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

30.8.2006 v 4:55
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

14.9.2006

Farnost sv. Václava v Torontu
srdeãnû zve na

SVATOVÁCLAVSKÉ
POSVÍCENÍ

V SOBOTU 30. ZÁ¤Í - SEPTEMBRA 2006
v kostele sv. Václava

496 Gladstone Avenue
PROGRAM:

17.00 hod.  Slavná m‰e svatá
18.30 hod.  Veãefie

  Taneãní zábava - hraje hudební skupina Mira Letka
Tombola

Vstupné: $25.00 -  $30.00 po 24. záfií 2006
Doporuãená rezervace

Vstupenky po kaÏdé bohosluÏbû v nedûli v kostele
nebo telefonicky 416/225-9324

Slovensko-kanadsk˘ kultúrny spolok
poz˘va krajanov v Toronte a okolí

na

5. SLOVENSK¯ JARMOK,

ktor˘ usporiada v sobotu 9. septembra od 10. hodiny

na spolkovom letovisku Creditvale Park
pri Streetsville - 1720 Barbertown Rd.

Stánky so slovensk˘m ºudov˘m umením,
obãerstvenie, BBQ, kúpanie.

Záujemci o prenajatie stánkov volajte:
Mrs. Anna Zapletal: 416/537-7698

Dokumentaãní projekt
Ústavu pro soudobé

dûjiny
Vláda âeské republiky vyjádfiila ve svém
prohlá‰ení z  24. srpna 2005 své hluboké
uznání v‰em osobám z  fiad nûkdej‰ích
ãeskoslovensk˘ch obãanÛ, zejména
nûmecké národnosti, Ïijícím pfied druhou
svûtovou válkou na území dne‰ní âeské
republiky, které  v období hitlerovské
agrese zÛstaly vûrny âSR, aktivnû se
podílely na boji za její osvobození,
pfiípadnû byly  perzekvovány nacistick˘m
reÏimem. Vláda âR zároveÀ vyjádfiila
politování, Ïe se nûkteré z nich po válce
nedoãkaly zaslouÏeného uznání a
namísto toho byly v rozporu s tehdy
platnou legislativou postiÏeny v
souvislosti s opatfieními uplatÀovan˘mi v
pováleãném âeskoslovensku proti tzv.
nepfiátelskému obyvatelstvu. V‰em takto
postiÏen˘m, bez ohledu na jejich pozdûj‰í
státní pfiíslu‰nost a místo pobytu, vyjádfiila
vláda âeské republiky svou omluvu.

V souladu s tímto usnesením a s finanãní
podporou ãeské vlády se v souãasné
dobû realizuje dokumentaãní projekt,
jehoÏ zpracovatelem je Ústav pro
soudobé dûjiny Akademie vûd âeské
republiky ve spolupráci s Muzeem mûsta
Ústí nad Labem a Národním archivem v
Praze. Úkolem projektu je zmapovat
historii odpÛrcÛ nacismu z fiad nûkdej‰ích
obãanÛ âeskoslovenské republiky,
podchytit a shromáÏdit svûdectví o jejich
Ïivotû a  pfiínosu v boji za evropskou
demokracii. ZároveÀ má projekt  seznámit
s osudy tûchto antifa‰istÛ nej‰ir‰í
vefiejnost. Jeho v˘sledky budou proto
zpfiístupnûny nejen v odborn˘ch studiích
a edicích, ale rovnûÏ i ve formû putovních
v˘stav, rozhlasov˘ch a filmov˘ch
dokumentÛ, mezinárodních konferencí a
vzdûlávacího projektu obracejícího se k
ÏákÛm základních a stfiedních ‰kol.  Trvale
budou v˘sledky projektu od podzimu 2008
zpfiístupnûny ve stálé expozici v Muzeu
mûsta Ústí nad Labem.

Projekt je dokladem zájmu, jak˘ ãeská
spoleãnost projevuje o ty historické jevy
a události a o tradice, k nimÏ se dnes
hlásí demokratická Evropa. Právû k nim
patfií i odkaz aktivních odpÛrcÛ nacismu v
ãesk˘ch zemích.

V zájmu pfiispût k prohloubení historické
pamûti se zpracovatelsk˘ t˘m obrací na
mezinárodní vefiejnost s touto v˘zvou:

* Patfiíte mezi antifa‰isty z fiad obãanÛ
nûkdej‰í âeskoslovenské republiky?

* Jste pfiíbuzní nebo známí takov˘ch
osob?

* Máte k dispozici zajímavá svûdectví
o jejich ãinnosti, popfi. fotografie ãi
jiné dokumenty?

Ozvûte se nám!
Uvítáme kaÏdou pomoc, která

napomÛÏe vytvofiit a doplnit tento
historick˘ obraz.

   Ústav pro soudobé dûjiny
Akademie vûd âR,  Vla‰ská 9, 118 40
Praha 1,  âeská republika, Tel.: 0114200/
257531122, Fax: 011420/257532553, e-
mail:  antifa@usd.cas.cz; Internet:
www.usd.cas.cz

***

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

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

âesk˘ konzulát
 v Montrealu

Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines

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

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace

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

Obch. zast.: (613) 748-1773 ; Fax::(613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

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

âesk˘ konzulát
 v Torontu

Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500

Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

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

Úfiední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00
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1552 Bloor St. W.

Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik

Canada-Czech Republic

Chamber of Commerce

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE
909 Bay St. # 1006

Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: trade@ccrcc.net

www.ccrcc.net

ABE
Letáky, broÏury,  tiskoviny.

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

P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Medical and relaxation

treatments

Massage therapy

Hot Stone Treatment

Ear Candling

 Michael Eisner, RMT,

MASc.

at

Také nabízíme

Homeopatii, Yogu, Qikong,

Reflexologii, Reiki,

Akupunkturu atd.

Některé soukromé pojišťovny

kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

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

V záfií zaãne samostatné slovenské televizní vysílání
Projekt ãeského a slovenského vysílání není niãím nov˘m. JiÏ v sedmdesát˘ch letech se objevila první vysílání v Torontu,
Ottawû, Kitcheneru a na dal‰ích místech. Vût‰inou se jednalo o nekomerãní pÛlhodinu, která bûÏela v nekomerãním
kabelovém televizním vysílání jednou za mûsíc se tfiemi reprízami. I kdyÏ jiÏ tehdy byly pokusy proniknout na tehdy etnick˘
kanál 47, vysílání nemûla dlouhé trvání. Proto byla jistá skepse, kdyÏ pfied ãasem zaãalo ãeské a slovenské vysílání na OMNI1.
Markéta Slepãíková svoji úlohu zvládla, sehnala t˘m spolupracovníkÛ a Nov˘ zábûr se vyprofiloval jako zajímav˘ kvalitní
pofiad, kter˘ si nalezl místo u posluchaãÛ vÏdy v sobotu odpoledne. Velmi pfiíjemn˘m zpestfiením bylo, kdyÏ se na obrazovce
zaãala objevovat i slovenská ãást s Katarínou Homolovou. Od 9. záfií 2006 v‰ak bude slovenské vysílání samostatné. Bude
následovat po ãeském Novém zábûru kaÏdou sobotu v 10:30. Zahájení vysílání je tedy pfiíleÏitostí, abychom poloÏili Katce
nûkolik otázek.

ABE: Jak se toto vysílání bude jmenovat?
KH: Vysielanie si zachová názov Slovensk˘ svet. Pod t˘mto

menom sme doteraz vysielali aj krátky slovensk˘ blok v programe
Nového zábûru.

ABE: Premiéra bude v sobotu 9. záfií v 10:30, pak budou
následovat dal‰í sobotní programy, ale kdy bude repríza a
bude moÏné toto vysílání vidût pfies internet? Na jaké
internetové adrese?

KH: Premiéra bude v sobotu 9. septembra 2006 o 10:30.
Repríza bude kaÏd˘ utorok o 8:00 ráno. KaÏdé vysielanie sa vÏdy

po premiére navy‰e objaví aj v internetovej televízii Sedna na
webovej stránke www.tvsedna.com

ABE: Nemáte strach z celkové délky pofiadu? PÛlhodinu v
sobotu ráno si kaÏd˘ po snídani udûlal, ale najednou hodina,
to je pfiíli‰ velk˘ zásah do soukromí. Navíc ve stejnou dobu
bûÏí anglická a nûmecká fotbalová liga.

KH: Z dæÏky programu strach urãite nemám. Slováci totiÏ doteraz
mohli sledovaÈ iba 5 aÏ 10 minút slovenského programu, do
ktorého sa vo‰li len krátke reportáÏe.  30-minútov˘ program v‰ak
uÏ budeme môcÈ vyuÏiÈ napríklad na portréty úspe‰n˘ch ºudí zo
slovenskej komunity, dokumentárne filmy o Slovensku ãi nové
rubriky, medzi ktoré bude patriÈ poradÀa pre nov˘ch prisÈahovalcov
ako aj detsk˘ blok. Verím, Ïe mnohí priaznivci ãeského vysielania
Nov˘ zábûr radi zostanú pri televíznych obrazovkách aj ìal‰iu
polhodinu pri slovenskom programe. Sklamaní nebudú ani priaznivci
‰portu. V na‰om vysielaní totiÏ budeme postupne priná‰aÈ i ‰portové
reportáÏe.

ABE: Jaká bude skladba pofiadu? Co chystáte do prvního
vysílání? Co na mûsíc záfií?

KH: Obsah prvého vysielania neprezradím. Bude to prekvapenie.
V septembri v‰ak okrem iného diváci uvidia reportáÏe z vystúpení
folklórnych súborov Lúãnica a Vr‰atec v Toronte ãi Majstrovstvá
sveta v ohÀostrojoch v Ottawe so slovenskou úãasÈou vo finále. Na
svoje si prídu aj deti, pre ktoré pripravujeme pravideln˘ blok
animovan˘ch rozprávok.

ABE: Co v Novém zábûru trochu postrádám, je Ïivé vysílání,
kdy lidé mohou volat do redakce. Bude tam nûco takového?

KH: Îivé vysielanie je z technick˘ch príãin nereálne, pretoÏe
televízia OMNI 1 vyÏaduje od producentov, aby vyrobené programy
odovzdávali niekoºko dní pred odvysielaním. To znamená, Ïe v
sobotu sa diváci pozerajú na program, ktor˘ beÏí zo záznamu, a
preto nie je moÏne doÀ akokoºvek zasahovaÈ.

ABE: Jak aktuální bude zpravodajství ze Slovenska? Budete
tam mít sportovní v˘sledky? Fotbal? Hokej? Tenis?

KH: Pokiaº ide o spravodajstvo, v budúcnosti plánujeme vysielaÈ
pravidelné t˘Ïdenné spravodajské súhrny (vrátane ‰portu) v
spolupráci s niektorou zo slovensk˘ch televízií.

ABE: Pfiislíbila nûkterá slovenská televizní nebo rozhlasová
stanice spolupráci? Budete mít svého zpravodaje na
Slovensku?

KH: Spolupráca so Slovenskom uÏ funguje. Ide najmä o súkromné
produkãné spoloãnosti, ktoré pre nás vyrabáju kvalitné
dokumentárne filmy ãi reportáÏe zo zaujímav˘ch podujatí. Plnia
teda aj funkciu vyslaného spravodajcu na Slovensku.

ABE: Budete tfieba na pokraãování vysílat filmy nebo ukázky
z nich?

KH: Filmy na pokraãovanie vysielaÈ nebudeme, pretoÏe na to
nemáme dostatok vysielacieho ãasu, a tieÏ aj preto, Ïe  podºa
vysielacích podmienok musia byÈ pribliÏne tri ‰tvrtiny ná‰ho
programu vyrobené v Kanade. Pokiaº ide o ukáÏky z filmov, môÏu
sa vo vysielaní objaviÈ skôr vo forme upútavok.

ABE: Budete se zab˘vat v˘tvarn˘m umûním SlovákÛ Ïijících
v Kanadû a na Slovensku?

KH: Urãite áno. V na‰om programe bude maÈ kultúra pevné
miesto. O umelcov slovenského pôvodu nie je v Kanade núdza, a
preto sa im v slovenskom vysielaní budeme pravidelne venovaÈ.  V
rubrike Úspechy  Slovákov v Kanade budeme divákom predstavovaÈ
nielen úspe‰n˘ch umelcov, ale aj politikov, podnikateºov ãi
‰portovcov.

ABE: Kde napfiíklad nikdy nedo‰lo k rozdûlení ãeské a
slovenské kultury, bylo v hudbû. V ãeském rozhlasu se hrají
stále slovenské písniãky, v slovenském ãeské. Na koncertu
Jarka Nohavici byla fiada SlovákÛ. Do Kanady má pfiijet
âechomor nebo Vlasta Tfie‰Àák. Budete je propagovat, nebo
to necháte pouze na ãeském vysílání? Rómská kultura, která
nezná hranic?

KH: PropagovaÈ budeme v‰etky podujatia, o ktoré by na‰i diváci

mohli maÈ záujem. Budeme to robiÈ formou upútavok na záver
kaÏdého programu.

ABE: Do jaké míry by bylo moÏné o tom, co chystáte,
informovat v Satellitu?

KH: Pripravujeme upútavky na na‰e vysielanie, z ktor˘ch sa
diváci vãas dozvedia o plánovan˘ch programoch.

abe/ol
***

Katka Homolová na fotografii Bohdana Turoka

Slovak TV
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FINE FOOD EMPORIUM
Pfiijímáme objednávky

k rÛzn˘m oslavám.
Otevfieno dennû, vãetnû nedûle!

Pondûlí-pátek: 7:30-19:00
Sobota: 7:30-18:00
Nedûle: 10:00-16:00

Informace a podrobnosti:

416/504-5787
638 QUEEN ST. W.

 TORONTO, ONT. M6J 1E4

Petr ChudoÏilov: Sloupek

Jméno a profese protagonisty tohoto sloupku nejsou
dÛleÏité, podstatn˘ je jeho Ïivotní pfiíbûh. Narodil se ve
slovenské vesniãce, rozdûlené na dvû poloviny: lep‰í a
hor‰í. Obyvatelé hor‰í pÛlky se do té druhé smûli
podívat aÏ po smrti, kdyÏ je tudy vezli na hfibitov.
Sbírali v lese v‰echno, co ‰lo sníst. PfiestoÏe byl z
nejnuznûj‰ích pomûrÛ, ukonãil nejen základní ‰kolu,
ale obstál i pfii maturitû. Gymnazijní studium bylo
ilegální, v dobách Slovenského ‰tátu  mu je umoÏnil
milosrdn˘ fieditel ‰koly pod podmínkou, Ïe se schová,
pfiijde-li inspektor. Do gymnázia jezdil vlakem, ale jen
pod lavicí nebo na záchodû, aby nebyl na oãích, do
autobusu ho nikdy nepustili.
Koncem padesát˘ch let absolvoval univerzitu a
promoval v oboru, radûji ode‰el do v˘chodního Berlína,
kde nostrifikoval ãeskoslovensk˘ diplom, totéÏ se mu
podafiilo ve ·v˘carsku, jeÏ zvolil za svÛj domov po
sovûtské okupaci âeskoslovenska v srpnu 1968.
Nostrifikace byly nesmírnû nároãné, znovu si musel
osvojit odbornou terminologii v novém jazyce a vykonat
v‰echny zkou‰ky jako kdysi na zaãátku. Ve ‰v˘carském
Bernu jeho sluÏby vyhledávali vedle lidí obyãejn˘ch i
prominenti. Kromû profese se vûnoval i povznesení
svého národa, rozpt˘leného po celém svûtû. Jeho aktivity

byly ocenûny Kulturní cenou kantonu Bern, dostalo se
mu ji jako druhému cizinci v historii vÛbec.
Po listopadu 1989 jezdil rád do âeskoslovenska, pfii
jedné náv‰tûvû Prahy ho v metru okradli o v‰echny
peníze a doklady. Ti, na nûÏ se obrátil s prosbou o
pomoc, se k nûmu chovali tak, jak se nûktefií lidé k
CikánÛm chovají, doposud jsem totiÏ nefiekl, Ïe mÛj
pfiítel je Rom a jako Rom vypadá. VÏdycky si této
skuteãnosti váÏil. Místo sv˘ch diplomÛ vyvûsil na
pracovi‰ti ‰estery housle. Hrával na nû tak, jak to
dovede jenom on. UÏ nehraje. Star˘ pán je v souãasné
dobû obyvatelem ústavu pro lidi suÏované plody tûÏkého
Ïivota. Prsty ztratily cit, ruce neunesou housle, nohy
tûlo. MÛj kamarád je na vozejãku. KdyÏ ho nav‰tívím,
vypráví o dfiívûj‰ích ãasech, jindy mlãíme a koufiíme.
Ostatní pacienti k nám pfiistupují a kamarád se s nimi
baví v rÛzn˘ch svûtov˘ch jazycích. Pfiipadá mi, Ïe jej
mají neobyãejnû rádi. Obãas se mû ptá, jak je venku.
KdyÏ jsem mu z novin pfieãetl slova prezidenta Václava
Klause, Ïe Lety byly pÛvodnû pracovním táborem pro
ty, ktefií nechtûli pracovat, a Ïe obyvatelé lágru se
jednodu‰e stali obûÈmi infekãní nemoci, pootoãil hlavu
tak, aby mu nebylo vidût do tváfie. Nûm˘m gestem beze
slov mû poÏádal, abych ho odvezl na pokoj.

âerven 2005

Oti‰tûno s vûdomím autora a Hospodáfisk˘ novin.

Na okraj
Ode‰el Václav Opfiátko

V Kanadû byl úfiednû znám˘ jako Opratko.
Ode‰el v noci 20. srpna 2006, ve svém
domovû, ve spánku. Jak si pfiál, vytratil se
ti‰e, bez obfiadÛ. Îil úspû‰n˘ a ‰Èastn˘ Ïivot.
Îivot daleko zajímavûj‰í neÏ z jakého jsme ho
podezírali...
Narodil se 22.3. 1925. Mûl by se b˘val narodit
v Bulharsku, v osadû zvané Gorná
Orechovice, kde jeho otec byl úãetním
cukrovaru vybudovaného, vlastnûného a
fiízeného âechy. Ale budoucí rodiãe si pfiáli,
aby se jejich dítû narodilo v âechách, tak
budoucí maminka odjela do Podûbrad, kde
Václav poprvé spatfiil svûtlo svûta. V Gorné
Orechovici mûli i ãeskou ‰kolu, ale jen nûkolik
tfiíd obecné. Pak Václav pfie‰el na francouzské
gymnasium v Plovdivu, spravované katolickou
církví. V Bulharsku se Václav nauãil tfiem
jazykÛm: ãe‰tinû (na obecné ‰kole a doma),
bulharsky a francouzsky. Ke konci války se s
dal‰ími âechoslováky pfiihlásil do
ãeskoslovenské armády, která se
probojovávala do âeskoslovenska. Uniformy
pro nû nemûli, tak je povûfiili dopravou
proviantu do vlasti. Znaãnou ãást proviantu
tvofiily demiÏony slivovice. Nûkde v Rumunsku
se v jednom demiÏonu udûlala díra a byli u
toho ru‰tí vojáci. Slivovice jim moc chutnala.
Po skonãení války rodiãe je‰tû nûjakou dobu

pracovali v Bulharsku, ale Václav (a jeho
sestra) uÏ zÛstali v Praze. Václav se pfiihlásil
na Vysoké uãení technické, chemické
inÏen˘rství. JenomÏe v Plovdivu maturoval
francouzsky a to mu v Praze moc nepomohlo.
Musil si nostrifikovat maturitu. Nostrifikoval a
zaãal studia na technice. Dokonãil tfii roky a
pfii‰el puã. PonûvadÏ byl v letech 1947-48
pfiedsedou organizace lidov˘ch studentÛ
(SPIC), vûdûl, Ïe doma ho neãeká nic
dobrého. Rozhodl se pro útûk se skupinou
kolem ministra Procházky. Tato skupina se
pro útûk rozdûlila na men‰í skupinky. Tu, s
kterou utíkal Václav chytili. Václav skonãil na
Pankráci. Propustili ho na nûjakou amnestii.
Aãkoliv byl pod dozorem STB, o velikonocích
1949 utekl znovu. Tentokrát to vy‰lo. Ale ne
úplnû: prÛvodce, kter˘ ho pfievádûl pfies
hranice, si nejen dal v˘bornû zaplatit, ale
je‰tû Václavovi ukradl aktovku, v níÏ si odná‰el
v‰ecko co mûl... Aby se v Bavorsku dostal do
vlaku, pfiihlásil se do francouzské cizinecké

legie. Ale nenastoupil. Namífiil do
Ludwigsburgu a skonãil v táboru Arsenál. V
Arsenálu se pfiihlásil o stipendium na univerzitu
v Kanadû. A dostal ho. S ostatními studenty
(celkem 24 chlapcÛ a dûvãat, z toho 9
âechoslovákÛ) odjel do Itálie, odkud mûli lodí
pokraãovat do Kanady, kam doufali dorazit
pfied zaãátkem ‰kolního roku. JenÏe lodní
posádka stávkovala, coÏ skupinû dovolilo
strávit t˘den v resortním místu v Bagnoli,
které je‰tû nedávno slouÏilo nûmeck˘m
dÛstojníkÛm. A jest-li pak víte, kdo byl mezi
tûmi studenty? Nevíte: Václavova budoucí
Ïena, Jaroslava Pletichová. Do Kanady je
vezla starobylá loì Charleton Sovereign,
postavená nûkdy v roce 1911. V den, kdy v
záfií pfiijíÏdûli k Halifaxu, leÏela nad mofiem tak
tûÏká mlha, Ïe nevûdûli, kde jsou, ale jak se
blíÏili k pevninû, mlha se otevfiela a z ní se
vynofiil sluncem ozáfien˘ Halifax. Cesta vlakem
do Montrealu, orientace na Montrealské
univerzitû, kde Václav dostudoval inÏen˘rství
chemie (graduoval v r. 1950), zatímco
Jaroslavû byla urãena University of Toronto
(moderní jazyky). Václav dostal zamûstnání u
quebeckého ministerstva dolÛ, které ho
poslalo do severního Quebeku, kam za ním
Jaroslava po graduaci v r. 1951 pfiijela a kde
se 16. ãervna vzali.
Ale co dál? Václav usoudil, Ïe se musí nauãit

anglicky. Za ãas na‰el místo ‰éfa chemick˘ch
laboratofií u Consolidated Sudbury Basin
Mines Ltd. v Chelmfordu, kde spoleãnost
pracovala na otevfiení dolu a kde s Jaroslavou
Ïili od r. 1953 do r.1956. JenomÏe dÛl zavfieli,
je‰tû neÏ ho otevfieli...
Dal‰í zastávka vedla do Elliot Lake, do

uranového dolu... Ne Denison Mines, ale do
Romanovy konkurence (ale jinak spojence),
Rio Algom, kde nakonec pracovala i Jaroslava.
Poslední VáclavÛv zamûstnavatel bylo INCO,
kam pfie‰el v r. 1964 a zÛstal zde aÏ do
odchodu do penze v r. 1990. Do Mississaugy,
kde zemfiel, se s rodinou pfiestûhoval v r.
1970.
Kdybych mûl Václava, muÏe nemalého

talentu, kter˘ zastával v˘znamné pozice, nûjak
popsat, fiekl bych, Ïe to byl snad nejskromnûj‰í
ãlovûk, kterého jsem poznal. Tich˘,
nenápadn˘, bez dom˘‰liv˘ch gest, ãlovûk z
rodu ãesk˘ch poctivcÛ, jak˘ch se v na‰í rodné
zemi uÏ mnoho nerodí.
Jaroslavû, jejich synu Tomovi a celé rodinû

vyslovujeme upfiímnou soustrast.

***

Warhol v Ontarijské Galerii
(do 22. fiíjna 2006)

Hlas vycházející z telefonního instrumentu,
kter˘ dostanete pfii vstupu do v˘stavních
místností, vás informuje, Ïe Andy Warhol se
narodil ãesk˘m rodiãÛm v Pittsburghu, Ïe
rodinné pfiíjmení bylo Warhola, které si Andy
zkrátil na Warhol. Na druhé stranû David
Cronenberg, kanadsk˘ reÏisér, kter˘ v˘stavu
pomáhal organizovat, v televizním programu
o Andym mluví jako o Slováku. Daleko vût‰í
míru souhlasu nacházíme v komentáfiích o
tomto dnes velmi slavném americkém umûlci.
Cronenberg ho vidí jako ãlovûka, kter˘ touÏil
po uznání a slávû a aby je získal musil
pfiekonávat obtíÏné pfiekáÏky: chudé
pfiistûhovalecké prostfiedí bez kulturního
podhoubí, z nûhoÏ pocházel, homosexualita,
která v té dobû byla pfiijímána s daleko men‰ím
pochopením neÏ-li dnes (komentátor na
telefonním instrumentu pochyboval, Ïe Warhol
skuteãnû homosexuálem byl, Ïe není znám
Ïádn˘ vztah, kter˘ by tomu nasvûdãoval, Ïe
spí‰ byl voyeur (ãlovûk, kter˘ se ukájí
pozorováním sexu druh˘ch). PonûvadÏ nebyl
pfiijat spoleãností bohat˘ch a slavn˘ch, vytvofiil
si svût, jehoÏ stfiedem byl on sám: ztotoÏÀoval
se nejen se slavn˘mi lidmi (Elizabeth Taylor,
Marylin Monroe a hlavnû Jackie Kennedy),
ale i s monumentálními objekty, které maloval,
napfiíklad Empire State Building.
Pfiinesl nové prvky do zpÛsobu práce (vzal

novinovou fotografii a vytvofiil z ní, hrou barev
a svûtla a stínu, sérii obrazÛ; herce ucházející
se o roli ve filmu posadil pfied kameru a ode‰el
- kdyÏ se vrátil, mûl film hotov˘); katastrofy a
smrt (pod koly nákladního auta, elektrické
kfieslo, vraÏda Kennedyho) pov˘‰il na základní
motiv své tvorby; Ïil v okamÏiku a okamÏikem,
bez ideologie a zjevnû bez soucitu (jen smutek
Jackie Kennedy chytí za srdce); posedl˘
touhou po slávû, uvûdomoval si, Ïe sláva a
smrt jsou ãasto spojeny pupeãní ‰ÀÛrou. Dva
filmy (Ïádn˘ z jeho filmÛ nemá ani pfiíbûh ani
dialog) zachycující erotick˘ akt mezi lidmi,
mohly zrovna tak zobrazit sexuální ãinnost
psÛ ãi koãek; aÏ na to, Ïe koãky a psy se s tím
tolik nemazlí. Chvíli upoutá film nazvan˘
“Coach”: vidíme prolínající se tûla, která mohla
zrovna tak patfiit robotÛm. Ve sv˘ch graficky
ztvárnûn˘ch fotografiích i filmech Warhol
zachytil okamÏik (vût‰inou tragick˘) a
opakováním v rÛzn˘ch promûnách mu vtiskl
dojem trvání.

V˘stava (vãetnû komentáfiÛ Cronenberga a
jin˘ch) pfiiná‰í mnoho - alespoÀ pro mne -
nového: Warhol byl daleko víc neÏ umûlec,
kter˘ promûnil plí‰ek z Coca - Coly na symbol
doby a Marylin Monroe pfiifikl status bohynû
sexu. Nakonec - hlavnû po smrti - na‰el slávu,
kterou tak urputnû hledal. Chtûl bych vûfiit, Ïe
se z ní nûkde tû‰í.
V˘stava je (nebo byla) instalována i v Praze

- zfiejmû bylo skoro nemoÏné se na ni dostat.

 ***

O Ïenách vÛbec a o Aniãce
Janou‰ové specificky

V polovinû srpna ãlenové torontské Sokolské
jednoty oslavili pûta‰edesáté narozeniny
náãelnice Aniãky Janou‰ové. Samo o sobû
vûkov˘ patníãek, kter˘ nestojí za zmínku.
Aniãka samozfiejmû dûlá znamenitou práci.
Ale tohle je ãas Ïen. Podívejte se jenom na
na‰i komunitu: pfiedsedkynû Masarykova
ústavu - Alena Kottová; starostka torontské
jednoty - Hana Jurásková; pfiedsedkynû
torontské odboãky âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû - Radmila Locherová;
místopfiedsedkynû ústfiedí âSSK - Blanka
Rohnová; náãelnice nejen torontské jednoty,
ale i Kanadského Sokola - fieãená Aniãka
Janou‰ová - tedy situace, která v ãesk˘ch
dûjinách se dá porovnat jen s dobou, kdy na‰í
zemi fakticky vládla Vlasta. Je‰tû Ïe (my,
muÏi) máme Milo‰e ·uchmu jako pfiedsedu
ústfiedí âSSK a Lubo‰e Fryntu jako náãelníka
(Ïenu jako náãelníka Sokola si nûjak neumím
dobfie pfiedstavit) a Jana Waldaufa, kter˘ v
Sokole i v SdruÏení slu‰nû veze vozík s
nákladem. Upfiímnû fieãeno, mnû se vláda
Ïen zamlouvá. Dokonce bych dal pár dní
svého Ïivota (a moc uÏ mi jich nezb˘vá),
kdyby se o americk˘ prezidentsk˘ stolec utkaly
senátorka Hillary Clintonová a ministrynû
zahraniãí Condoliza Riceová. Vidíte, jak se mi
my‰lenky toulají? Star˘m lidem (tûm nad
osmdesát) by mûlo b˘t (pokud nepfiedloÏí
vysvûdãení, Ïe jsou je‰tû pfiíãetní nebo si
alespoÀ pamatují své jméno) vyraÏeno pero
(nebo poãítaã) z ruky (mám na mysli sebe) a
zakázáno mluvit na schÛzích.
Pfiiznávám se, Ïe letos v létû jsem hodlal svoji
psavskou ãinnost zakonãit ãlánkem o ing.
Vladimíru Kavanovi, ale pak nûkdo umfie a já
cítím potfiebu postavit mu pomníãek z oblázkÛ
slov. Nebo nûkdo má narozeniny...
VÏdyÈ já vlastnû chtûl psát o Aniãce
Janou‰ové, ale pak se mi to v hlavû stafiecky
zamotalo a já se vydal na cestu vesmírem.
Tak tedy Aniãka. Co jsem to chtûl...
Ov‰em. Chtûl jsem o ní psát ani ne tak proto,
Ïe je jí pûta‰edesát, ani ne proto, Ïe udûlala
takov˘ kus práce na leto‰ním sletu - o tom
jsem jiÏ psal (pokud jsem nepsal o nûkom
jiném), ale proto, Ïe na sletû cviãila, pfiesto, Ïe
mûla zápal plic (ledaÏe bych si ji pletl s nûk˘m
jin˘m)…  Josef âermák

***
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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:

PovodeÀ
Jímav˘ pfiíbûh dvou star˘ch Ïen, které na ãas svedla

dohromady - Ïivelná katastrofa - fieka vylitá z bfiehÛ.  Stejná
povodeÀ, jaká v srpnu 2002 postihla mnohé.

Scénáfi byl komponovan˘ jak hereck˘ koncert pro dvû dámy:
dvû Jifiiny. Malomûstkou  vdovu po prominentním umûlci hraje

Jifiina Jiráskova a paní ze zaplaveného Karlína hraje  Jifiina
Bohdalová, a trojlístek doplÀuje Josef Somr.

Paní Gabriela Ïil v prostorném bytû sama a v okamÏiku
povodnû zatelefonovala do zpravodajství, Ïe poskytne utulek
osamûlé paní, která utrpûla povodní. A tak se tam najednou

ocitne pani Vûra je s ta‰kou osobních vûci. Od toho okamÏiku
zaãíná pfiíbûh dvou Ïen, dvou rozdíln˘ch osudÛ, porozumûní

ale i nedÛvûry.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
premiérovû film reÏiséra Jifiího Stracha

(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

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

15.8.2006
Ke znovuzvolení Filipa -

Falmera do ãela poslanecké
snûmovny

Zvolení Vojtûcha Filipa do pfiedsednictva
Poslanecké snûmovny Parlamentu âR, a to
pfies zvefiejnûní dokumentÛ potvrzujících jeho
minulost spolupracovníka StB, potvrdilo
znepokojující skuteãnost, Ïe se na‰e politická
representace ani sedmnáct let po 17. listopadu
není schopna a nechce distancovat od
zloãinného komunistického reÏimu.
Vojtûch Filip byl jiÏ v roce 1991 vyzván

Parlamentní vy‰etfiovací komisí 17. listopadu,
aby se jako ideov˘ spolupracovník
komunistické Státní bezpeãnosti s krycím
jménem Falmer vzdal své funkce poslance.
Neuãinil tak a namísto toho si opatfiil irelevantní
v˘rok soudu, podle kterého nevûdûl, pro jakou
sloÏku komunistické tajné policie pracoval.
Soud ov‰em zároveÀ potvrdil, Ïe se Filip
vûdomû zavázal k aktivní spolupráci s
komunistickou rozvûdkou.
Filip - Falmer o své ãinnosti pro StB vefiejnost

soustavnû mystifikuje a drÏí se, respektive je
na‰imi poslanci drÏen, u moci. Je velmi
znepokojující, Ïe schvalování zákonÛ v nové
Snûmovnû bude opût fiídit ãlovûk, kter˘ nemá
skrupule otevfienû lhát vefiejnosti. Filip
opakovanû lÏe nejen mediím, ale je schopen
vûdomû lhát i zákonodárnému sboru a takto
manipulovat mínûním poslancÛ. JiÏ v roce
1991 reagoval ve Federálním shromáÏdûní
na zvefiejnûní svého jména jako
spolupracovníka StB s tím, Ïe se jedná „o
omyl, pfiípadnû o podvrh“ - pfiitom poslední
úplatu za své sluÏby pro StB bral je‰tû rok
pfied tím (1990)! Na své minulosti
spolupracovníka tajné policie zloãinného
reÏimu nevidí nic ‰patného: „Za nic ze své
minulosti se nestydím“ (LN, 27.VI. 2006).
Pro Falmera na post místopfiedsedy

snûmovny hlasovalo 101 poslancÛ, coÏ
znamená, Ïe vedle sociálních demokratÛ
prokomunistického Jifiího Paroubka pro nûj
zvedl ruku i jeden poslanec „trojkoalice“.
Pfiedsedové KDU-âSL i Strany zelen˘ch
podporu kandidatury Vojtûcha Filipa pfiedem
rasantnû odmítli. Jedin˘ Mirek Topolánek
vefiejnosti oznámil, Ïe není schopen tomuto
postu pro Filipa zabránit. „Pfiedpokládám, Ïe
Vojtûch Filip bude místopfiedsedou PS“
(Reportéfii âT 1, 24.VII.2006).
Vefiejnost od odstupujícího premiéra

Paroubka zajisté neoãekávala, Ïe se od
komunistického dona‰eãe Filipa - Falmera
bude distancovat. Smutné ov‰em je, Ïe se od
nûj ani nepokusila distancovat na‰e nejsilnûj‰í
pravicová strana. Je velk˘m otazníkem, za
jakou cenu chce ODS této zemi vládnout.

Mgr. Martin Mejstfiík-Senát PâR
***

25.8.2006
Po tûÏké nemoci zemfiel

dokumentarista Jan ·páta
Praha-noviny-Ve vûku nedoÏit˘ch 74 let
zemfiel po krátké tûÏké nemoci minul˘ pátek
dopoledne ve vinohradské nemocnici v Praze
filmafi Jan ·páta. Sdûlil to jeho blízk˘ pfiítel,
dokumentarista a dramaturg âeské televize
Martin ·toll. ·páta byl jedním z nejv˘raznûj‰ích
pfiedstavitelÛ souãasného ãeského
dokumentárního filmu.

·páta vnímal a pojímal film jako sluÏbu,
osvûtu a terapii. “Hledal ‘dobrého ãlovûka,
kter˘ je‰tû Ïije’, oslovoval diváka skrze emoce.
Právû citovost a pozitivismus, za nûÏ byl vÏdy
chválen i kritizován, byly jeho hlavním
pfiínosem ãeskému dokumentu,” fiekl ·toll.

·páta byl mistrem zkratky a hutnosti filmové
fieãi postavené na dynamickém hudebním
kontrastu. Mezi hlavní témata jeho filmÛ patfiila
koneãnost Ïivota (Respice finem, Poslední
dûjství, Srdce na dlani), víra (Konec svûta,
Evangelíci ze Îelezn˘ch hor), vztahy a
pozitivní pfiístup ke svûtu (Hlavnû hodnû zdraví,
Parta, Kreutzerova sonáta). V˘jimeãné jsou i
jeho cestovatelské snímky ãi filmy o hudbû,
natoãil portréty nûkolika znám˘ch osobností
pro televizní cykly GEN a GENUS.

·páta se narodil 25. fiíjna 1932 v Náchodû.
Dûtství strávil v Hronovû, kde mûl pfievzít

rodinn˘ papírnick˘ obchod. Ten byl po roce
1948 znárodnûn. ·páta ode‰el do Prahy,
absolvoval grafickou prÛmyslovku (1952), pak
katedru kamery na FAMU (1957) a pÛsobil
jako kameraman ve Zpravodajském filmu.

Hluboce jej ovlivnila spolupráce s Evaldem
Schormem, bûhem níÏ pro sebe objevil téma
existenciálních rovin Ïivota. V polovinû 60. let
nastoupil dráhu reÏiséra, bûhem níÏ získal na
60 ocenûní na domácích i mezinárodních
festivalech.

ZároveÀ pracoval jako kameraman na
filmech mnoha reÏisérÛ (Jifií Papou‰ek, Helena
Tfie‰tíková, Drahomíra Vihanová, Andrea
Majstoroviãová a zejména jeho druhá
manÏelka Olga Sommerová), ovlivnil fiadu
generací ãesk˘ch dokumentaristÛ (Pavel
Kouteck˘, Milan Mary‰ka, Jana Hádková,
Andrea Majstoroviãová, Martin ·toll, Ivan
Zachariá‰) a v kontextu ãeského filmu se
hovofií o takzvané ·pátovû ‰kole. Jeho dcera
Olga ·pátová je také dokumentaristka.

V roce 1967 vyuãoval na Hochschule für
Gestaltung v Ulmu v tehdej‰ím západním
Nûmecku, v letech 1992 aÏ 2006 byl
pedagogem praÏské FAMU, v roce 1996 byl
jmenován docentem, v roce 2002 profesorem.
Kromû více neÏ 100 autorsk˘ch filmÛ je
autorem i bilanãního kniÏního rozhovoru
OkamÏiky radosti a knihy esejÛ Mezi svûtlem
a tmou.

Profesionální kariéru ukonãil ·páta v roce
1998 dvojdíln˘m autobiografick˘m filmem
Láska, kterou opou‰tím.

***28.8.2006
Topolánek se radil s Havlem

o vládû
Praha-mfd/OLGA MÁLKOVÁ-Nov˘ premiér
Mirek Topolánek se vãera se‰el s
exprezidentem Václavem Havlem. Radil se s
ním o moÏnostech, jak sestavit vládu, která
by mohla dovést zemi k pfiedãasn˘m volbám.
„Diskutovali jsme o jeho zku‰enostech s
To‰ovského úfiednickou vládou a nûkterá
rizika vypl˘vající z nástupu komunistÛ a z
jejich sílícího vlivu,“ potvrdil MF DNES vãera
Topolánek.
Havel uÏ pfied jednáním s Topolánkem
upozornil, Ïe dlouhá a bezv˘sledná jednání o
vládû oslabují dÛvûru lidí v politiku, a
konstatoval, Ïe pfiedãasné volby budou nejspí‰
nutné. Úfiednická vláda podobná té, jakou v
roce 1998 vedl Josef To‰ovsk˘, je jednou z
variant, s níÏ chce jít ‰éf ODS v pátek na Hrad
za prezidentem Václavem Klausem. Dal‰í
moÏností je men‰inová vláda ODS doplnûná
nestranick˘mi odborníky. Topolánek uvaÏuje
také o kabinetu, kde by byly zastoupeny
v‰echny strany kromû komunistÛ.
V‰echny moÏnosti, o nichÏ nov˘ premiér mluvil
v nedûlní diskusi âeské televize, spojuje jedna
vûc - ‰lo by o vládu doãasnou, s cílem dovést
zemi k pfiedãasn˘m volbám a jejím ‰éfem by
byl právû on.
Jak˘ model nakonec zvítûzí, záleÏí na tom,
jak se bude líbit ostatním stranám ve
Snûmovnû. Îe to Topolánek nebude mít
jednoduché, je jasné uÏ teì. „Ani jedna z
tûchto variant pro nás není pfiijatelná. Nevidíme
dÛvod pro pfiedãasné volby,“ reagoval vãera
‰éf âSSD Jifií Paroubek.
Nov˘ premiér Mirek Topolánek vãera znovu
potvrdil, Ïe s komunisty o podpofie pro svÛj
kabinet, kter˘ by mûl vládnout do jara, jednat
nehodlá. „Já urãitû s komunisty vyjednávat
nebudu. Pokud budou chtít pfiedãasné volby,
tak se k nûkteré z navrhovan˘ch cest pfiidají.
Je to jejich samostatné rozhodnutí,“ fiekl
Topolánek. Komunisté pfiitom nemají ani tak
problém s pfiedãasn˘mi volbami jako s osobou
samotného Topolánka. „Prozatímní vláda
musí b˘t nepolitická, takÏe na ní musí b˘t
dohoda napfiíã politick˘m spektrem. ODS o ní
mÛÏe jednat, ale tûÏko ji mÛÏe zastfie‰ovat
pan Topolánek,“ zdÛraznil místopfiedseda
KSâM Jifií Dolej‰.
Pfiitom hlasy komunistÛ budou pfii získávání
dÛvûry ve Snûmovnû rozhodující. ·éf âSSD
Paroubek uÏ nûkolikrát zopakoval, Ïe od jeho
poslancÛ nedostane Mirek Topolánek ani hlas.
Ani lidovci nejsou my‰lence pfiedãasn˘ch
voleb pfiíli‰ naklonûni. Nejdfiíve totiÏ chtûjí
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Kratší Jméno, Více Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

TCT týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou, 
s možností distribuce po celé Evropě, 
Kanadě a USA.

Přepravujeme veškeré typy a velikosti 
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.

Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.

Naše letecké oddělení v Praze provádí 
proclení a distribuci.

Máme více než 25 let zkušeností v 
mezinárodní námořní, letecké, silniční 
i železniční přepravě.

• Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
• Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
• Snadný přístup ke všem dálnicím
• Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046

�

�

✈
�

Změnili jsme lokalitu abychom mohli
nabídnout kvalitnňejší služuby

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753

T O R O N T O •  P R A H A •  O T T A W A •  M O N T R É A L •  B U F F A L O •  C H I C A G O •  A T L A N T A
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Zmûnili jsme lokalitu, abychom mohli
nabídnout kvalitnûj‰í sluÏby!

Kratší jméno, více místa!

Cesta do Ottawy
V pátek jsme se vypravili za na‰imi mlad˘mi
do Ottawy; pfiiznávám, Ïe jsme vyjeli z
domova neradi, protoÏe prvním pravidlem
pfieÏívání ve vy‰ponovaném konzumerismu,
je nedûlat to, co dûlají v‰ichni - a cestováni
je konzum zbytnûlé nabídky jako je
nakupování v‰elijak˘ch tretek.
Ale jeli jsme 500 km na v˘chod ze tfii dÛvodÛ,
abychom se potû‰ili s na‰imi mlad˘mi,
abychom se koneãnû setkali s matkou
Amny, která pfiiletûla do Ottawy z
Vancouveru, abychom fandili Amné v
triatlonovém závodû, a byli u toho, kdyÏ
dostane vavfiínov˘ vûnec.
Eva upekla senzaãní koláã z borÛvek
nasbíran˘ch na pláních kolem Sudbury.
Poãet aut uhánûjících v na‰em smûru na
v˘chod byl nepatrn˘, v protismûru na západ
se plouÏilo aut jako mravencÛ v mraveni‰ti.
Poukázal jsem na to.
V Ottawû nás netrpûlivû ãekali. Pfiedtím
pûtkrát ovûfiovali telefonem, kde jsme a zda
nebloudíme, hahaha, zatracen˘
telekomunikaãní zázrak, kafe bylo v˘teãné
a borÛvkov˘ koláã byl pochválen a snûden
k podveãerní svaãince a skoro násilím jsem
vylákal své drahé k obchÛzce vládního
pahorku. Monumentální budovy
Parlamentu, Nejvy‰‰ího soudu proloÏené
trávníky, sochami a pomníky kanadské
historie mne vÏdy fascinují. Po setmûní
jsme se podívali na laserovou show
promítanou na prÛãelí parlamentni budovy
- bylo to technicky úÏasné, ale obsahovû
leporelo obrázkÛ a citátu v kontextu doby -
ãím více, tím hÛfie.
Show zaãínala obrázky pralesa a vytím vlkÛ
pfied pfiíchodem bílého muÏe, pak bubny
indiánÛ a vy‰perkovan˘ folklór, aby si divák
nemyslel, Ïe bílí pfii‰li do prázdna, a
následovala série obrázkov˘ch úspûchÛ
technického pokroku a úsilí. Vizuální potrava
pro oãi byla pfiíli‰ ãlenitá a hudba provázející
obrázky pfiíli‰ hluãná, tak jsem byl rád, kdyÏ
to za pÛl hodiny skonãilo kanadskou
hymnou. Nebudu vzdychat nad
nedostatkem vkusu a pfiimûfienosti. Obojí je
mrtvé.
Snídali jsme na verandû plné ranního slunce,
jídla a pohody, Ïe jsme spolu. S Rostíkem
jsme prolezli zákoutí Ottawy, hlavnû tu starou
ãást, zavedl nás k ruskému konzulátu a
vyprávûl historku, jak za sovûtsk˘ch ãasÛ
vznikl v budovû poÏár, ale kanadsk˘ poÏární
sbor nebyl vpu‰tûn branou do zahrady,

dokud personál nezlikvidoval v‰echny
dokumenty, a tak budova shofiela do základÛ
(i se v‰emi tajn˘mi dokumenty, ov‰em). Rybí
oko video-kamer umístûn˘ch na pilífiích vstupní
brány nás sledovalo, moÏná i filmovalo.
Na bránû byla prosklená nástûnka, taková ta
agitaãní skfiíÀka, jakou jsem uÏ dávno nevidûl,
a v ní barevné obrázky jak se presidenti Putin
a Bush spolu kamarádí na konferenci G8.
Pamatuji ãasy, kdy se kremel‰tí mocnáfii s
Amíky nebavili a teì jsem rád, Ïe se spolu
baví a ty rozhovory si pochvalují.
Obûdvali jsme v zahradní restauraci; takov˘ch
jsou v Ottawû pro hladové turisty desítky.
Tûch pr˘ do Ottawy pfiijelo v minulém roce 20
milionÛ. Vrabci v této zahrádce byli krotcí jako
domácí kanárci a zobali drobky z ruky a
houfovali se pod nohama, coÏ nikomu
nevadilo.
Ani si nevzpomínám, kdy jsem naposled sly‰el
sbor: „âimãarara, ãimãarara!“
Popoledni jsme se pfiesunuli pár set kilometrÛ
na jih k jezeru Ontario, kde se konal dotyãn˘
triathlon. Nocovali jsme ve starodávném paláci
zbudovaném na konci devatenáctého století,
kdyÏ Port Hope byl v˘znamn˘m pfiístavem na
západním pobfieÏí plavební cesty pfies Velká
jezera.
Ten dfievûn˘ palác postavil na kopeãku nad
pfiístavem v roce 1890 bankéfi jménem
Meredith, a brzo po dokonãeni sídla
zbankrotoval, protoÏe Ïeleznice ‰mahem
vytlaãila prosperitu vodní plavby. Palác mûla
skoro sto let v rukou rodina místního felãara,
takÏe palác nezchátral a v roce 1995 tento
majetek zakoupil podnikavec jménem Alan
Smith, a zpfiístupnil vefiejnosti jako pÛvabn˘
hotel.
Moc se nám to líbilo a zahradní restaurace
byla vyzdobená dfievûn˘mi napodobeninami
slavn˘ch soch dlouhouch˘ch z Velikonoãního
ostrova (viz Aku-Aku).
Trochu mne ru‰ilo, Ïe exteriér britské,
koloniální slávy a houf dfievûn˘ch
dlouhouch˘ch doplÀovala rapova hudba;
poÏádal jsem ãí‰níci, aby ten rámus vypnula
ãi zti‰ila, coÏ ochotnû udûlala, a na‰e veãerní
pohoda byla dokonalá.
Matka Amny, Amnin bratr Ali a její dva pfiíbuzní,
ktefií pfiijeli z Montrealu byli pfiíjemní a potû‰eni,
Ïe jsme taktéÏ potû‰ení z tohoto setkání, a
kdyÏ mladí ode‰li, piklovali jsme svatbu...
Závod Triathlon byl unikátnû zajímav˘; houf
atletÛ obou pohlaví a rÛzného vûku se vrhl v
devût hodin do jezera Ontaria na kilometrov˘

závod v plavání, z vody vylezli na bicykly a
závodili 30 km zvlnûnou krajinou kolem
Cobourgu. Po cyklistice vyrazili na
sedmikilometrov˘ bûh s cílem v parku u jezera,
kde závod zaãal.
KaÏd˘ atlet, jak jsem se dozvûdûl, dostal na
poãátku závodu identifikaãní ãip, kter˘ po
kaÏdé ãásti závodu snímal ãas a identitu
atleta a hned po ukonãeni závodu byly známy
v˘sledky podle vûkov˘ch kategorií. Amna se
mezi tfiemi stovkami atletÛ umístila ve své
kategorii pátá; mûli jsme v‰ichni velikou radost.
Pfiipadalo mi symbolické, Ïe v tomto houfu
promí‰en˘ch atletÛ a jejich publika, mûli
zpravidla atleti poloviãní váhu a objem kolem
pasu. Napadlo mne, Ïe by tento závod se stal
vskutku vefiejnou sluÏbou, kdyby diváci byli
po závodu nahnáni do vody jezera, pak
pohnáni 30 km na kole a nakonec by museli
sedm kilometrÛ utíkat.
Asi by tuto nedûli v Cobourgu bylo víc infarktÛ
a mrtv˘ch neÏ za pár t˘dnÛ  bombardování v
Izraeli a v Libanonu dohromady.
Po obûdû v zahradní restauraci, kde byla
Amna se sv˘m umístûním stfiedem pozornosti
a kaÏd˘ z nás vyprávûl historku, jak kdysi cosi
vyhrál, hahaha, jsme se rozlouãili; ottaw‰tí
zamífiili na severov˘chod a my na severozápad
domÛ.
Opût mne zaujalo, Ïe jsme jeli v na‰em smûru
v fiídkém provozu, zatímco se v tomto horkém
nedûlním odpoledni tisíce aut tísnily a plouÏily
domÛ a do práce. Není to pozoruhodné bydlit
v oblasti kam lidé smûfiují za rekreací na
víkend?
Vyprávûl jsem Evû anekdotu o Ameriãanovi
na Bahamách:
Ameriãan pfii‰el na bahamskou pláÏ a tam
vidi Bahamana jak spí ve stínu ãlunu.
„Co tady chrní‰, ty lajdáku?“ fiekl Amík. „Jak
to, Ïe neloví‰ ryby?“
„Proã bych to dûlal?“
„ProtoÏe bys nalovil ryby a prodal je na trhu a
vydûlal bys peníze...“
„Proã?“
„ProtoÏe bys pak za ty peníze koupil druh˘
ãlun a zamûstnal nûkoho, kdo by lovil více ryb
pro tebe a vydûlal bys více penûz?“
„Proã?“
„ProtoÏe bys pak leÏel a leno‰il na pláÏi...“
„VÏdyÈ to uÏ dûlám, zasmál se Bahaman.“
Jak jsme se blíÏili na sever k Sudbury, provoz
aut na jih houstnul, aÏ se skoro zastavil a my
svi‰tûli domÛ a byli jsme rádi, Ïe bydlíme jako
na rekreaci.
Zdravím a pfieji hezk˘ den a v‰ecko dobré na
kaÏdém kroku!

Ross Firla - Sudbury

zklidnit situaci uvnitfi své strany rozjitfienou
rezignací Miroslava Kalouska. Místopfiedseda
KDU-âSL Jan Kasal chce, aby si nyní ke stolu
sedli zástupci v‰ech demokratick˘ch stran.
Pokud se Topolánek nakonec rozhodne pro
men‰inovou vládu ODS, bude mít potíÏe
pfietáhnout na svou stranu i zelené. Ti totiÏ
upfiednostÀují úfiednickou vládu.
S jak˘m kabinetem tak nakonec pÛjde ‰éf
ODS v pátek na Hrad, není zatím jasné. „Není
mi jedno, jaká vláda to bude. Chci jednat s
demokratick˘mi stranami, abych vidûl, kter˘
ten koncept má vût‰í ‰anci na získání dÛvûry,“
vysvûtlil svou strategii Topolánek.

***
29.8.2006

âe‰tí neonacisté hrozí útoky,
chtûjí bojovat za Írán

PRAHA-idnes/Pavel Eichler/ãtk-Neonacisté
z hnutí Národní odpor vyhroÏují útoky proti
neznám˘m cílÛm v âeské republice. V
dopise, kter˘ poslali na Hrad prezidentu
Klausovi, Ïádají o souhlas se sluÏbou v
íránské armádû. Trnem v oku jim je stát
Izrael.
“Dobr˘ den, pane prezidente, boj o Prahu se
vede v kolébce civilizace, v úrodném
pÛlmûsíci, v Iráku, Íránu i na dal‰ích územích
okupovan˘ch sionisty,” zaãíná dopis, kter˘
ãlenové Národního odporu zaslali 22. srpna
na Hrad a zvefiejnili na sv˘ch webov˘ch
stránkách.
“Odporné NATO, úlisná EU - v‰ichni jsou
fanaticky na stranû Izraele. Národní odpor
nikoliv. Holocaust nesmí Îidy ospravedlnit v
chystané genocidní ãinnosti vÛãi perskému
lidu. Îádn˘ ãlovûk nesmí b˘t zavraÏdûn jen
proto, Ïe není z kmene MojÏí‰ova nebo mu
otrocky nepfiisluhuje,” pokraãuje dopis
neonacistÛ.
Celkem 41 ãlenÛ Národního odporu
poÏádalo prezidenta Václava Klause, aby
jim povolil slouÏit v armádû Íránské islámské
republiky. KdyÏ jim nevyhoví a rozhofií se
váleãn˘ konflikt mezi Izraelem a Iránem,
jsou pr˘ pfiipraveni zaútoãit na území âeské
republiky.
“Hrdá stráÏ Národního odporu je pfiipravena
do blíÏícího se konfliktu zasáhnout. Tak jako
tak! AÈ jiÏ v Íránu, nebo na území spadajícím
pod jurisdikci âeské republiky. I v pfiípadû
zamítnutí na‰í Ïádosti v‰ak deklarujeme: Po
první vystfielené raketû vÛãi území Íránu
probûhne adekvátní reakce Národního
odporu,” hrozí extremistické hnutí v dopise
prezidentovi.
“Z taktick˘ch dÛvodÛ rozhodnû nebudeme
prozrazovat, jestli bude útok mífiit na
konkrétní cíle nebo skupinu obyvatel,” fiekl
iDNES.cz mluvãí Národního odporu Petr
Kalinovsk˘.
Útvar pro odhalování organizovaného
zloãinu se k záleÏitosti odpoledne nechtûl
vyjádfiit. “Je to pfiíli‰ citlivé,” uvedla pro
iDNES.cz jeho mluvãí Blanka Kosinová. Mezi
neonacisty, ktefií byli v nedûli zadrÏeni pfied
izraelskou ambasádou, bylo i deset signatáfiÛ
dopisu prezidentovi. Není jasné, jakou silou
neonacisté disponují a zda jsou vÛbec
schopni nûco provést.
Prezident Klaus se dopisem vÛbec nebude
zab˘vat. “Ta Ïádost nejen, Ïe nesplÀuje
náleÏitosti, ale ani panu prezidentovi nepatfií,”
vyjádfiil se pro iDNES Petr Hájek, fieditel
tiskového odboru prezidenta republiky.
Pokud chce ale ãesk˘ obãan slouÏit v
armádû, která není v NATO, musí získat
jeho souhlas. Îádost ale musí poslat
individuálnû.
“Posuzuje se pfiedev‰ím morální aspekt vûci.
Je velmi nepravdûpodobné, Ïe by takovému
Ïadateli prezident vyhovûl,” myslí si Andrej
âirtek, mluvãí ministerstva obrany.
“Vyprovokovalo nás chování státu Izrael.
KaÏd˘ soudn˘ ãlovûk musí vidût, jak se
hnusné sionistické síly vÛãi Iránu a jejímu
lidu chovají. Ani na chvíli jsme neváhali, na
jakou stranu barikády se postavit,” vysvûtluje
ãlen Národního odporu Kalinovsk˘.

***
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Kanada v Uherském Hradi‰ti
To nebyl kanadsk˘ Ïertík, jak fiíkají âe‰i. Na leto‰ní 32. Letní filmové ‰kole v Uherském Hradi‰ti (21. - 30. ãervence) se pfiedstavila kinematografie Kanady v ob‰írné
retrospektivû, která uvedla na 40 nejv˘znamnûj‰ích celoveãerních filmÛ. ·lo o pfiekvapivé spojení stejnû, jako samotná filmovka dnes spojuje vzdûlávací filmovou
pfiehlídku s t˘denním flámem. Hlavním tématem byla letos Afrika, druh˘m se stala Kanada.

Malé slovácké mûsteãko, které bûhem
festivalu zvût‰í poãet obyvatel o ãtvrtinu,
uvidûlo slavné dokumenty otce quebecké
dokumentaristické ‰koly Michela Braulta,
oslavované thrillery Davida Cronenberga i
intelektuální grotesky Denyse Arcanda. Byl
zde uveden i první hran˘ film, kter˘ kanadské
kinematografii vynesl mezinárodní pozornost:
Goin’ Down the Road (1970) Donalda
Shebiba, pfiipomínající atmosféru knih
Michaela Ondaatjeho. Naopak The Saddest
Music In the World (2003) Guy Maddena byl
ostentativnû postmoderním koláãem motivÛ
z filmÛ 20 a 30. let, kter˘ se toãí kolem
alegorické soutûÏe z Winnipegu o
nejsmutnûj‰í hudbu svûta.

Romance Patricie Rozemy
Zajímavé bylo hlavnû osobní setkání se

ãtyfimi filmafii, ktefií Uherské Hradi‰tû nav‰tívili.
Jako první pfiijela Patricia Rozema a její pfiíjezd
pfiinesl hned pozdviÏení. Korektorka katalogu
dÛslednû pfiechylovala její pfiíjmení v textu
anotací a vytvofiila tvar Rozemaová. Nikdo si
toho vãas nev‰iml a organizátofii mûli strach,
co tomu bude feministka a romantiãka z
Kanady fiíkat. UÏ se pfiipravovaly v˘mluvy, Ïe
i Audrey Tautou mÛÏe b˘t v âesku Tautouová
- jako nûjaká BlaÏková, a Ïe nûktefií by mûli
rádi Madelaine Albrightovou za prezidentku.
TakÏe Rozemaová není hanba, ale v˘sada
ãe‰tiny. Patricia si toho ale bûhem pobytu ani
nev‰imla.

Potkat tuhle filmafiku v hradi‰Èsk˘ch ulicích
znamenalo uÏ nezapomenout na husté
kadefiavé vlasy, které jí padají divoce do oãí a
jeÏ si co chvíli prsty nedbale proãísne. KdyÏ
vejde do sálu, stojí pfied vámi postava z
románÛ Jane Austen i kouzelná chÛva Nanny
McPhee. V závûsu jejího prÛvodu chodilo
zázraãné dítû kanadského filmu, scenárista,
herec a reÏisér Don McKellar, kter˘ zde
pfiedstavil apokalyptickou vizi konce svûta a
rozpadu spoleãnosti z pfielomu milénia Last
night (1998), stejnû jako filmy na mobilní
telefony: Phone Call from Imaginary
Girlfriends: Ankara, Phone Call from Imaginary
Girlfriends: Istanbul (2005).

Na filmovce poutala Rozema nejvût‰í
pozornost pûticí filmÛ, z nichÏ romantick˘
Mansfield Park (1999) známe dobfie z âeské
televize. O to pfiekvapivûj‰í bylo vidût  White
Room (1990), v nûmÏ zpodobÀuje v podobû
introspektivního vyprávûní hysterickou úzkost
a existenciální tísnû malého kluka, kterého
stíhají noãní mÛry. Snímek je skoro fanatick˘,
nemilosrdn˘ a zavání psychoanal˘zou, jak se
reÏisérka snaÏila proniknout za hranice intimity
tam, kde jsme v‰ichni sami se sv˘mi strachy
a skr˘van˘mi slabostmi. „Chtûla jsem ukázat,
Ïe jsem také zlá macecha,“ uvedla. Ov‰em
na rozdíl od Mansfield Parku tento film vyhlíÏí
v ãeském kontextu nepfiirozenû - u nás Ïijeme
pfieci jenom spí‰e v laskav˘ch, hofik˘ch
komediích.

Její dal‰í snímek When the Night is Falling
(1995) se doãkal mírného, aã milého
nepochopení, co se t˘ãe Ïánru a pfiíbûhu
homosexuálního trojúhelníku. Sledujeme
lesbick˘ coming out profesorky Camille z
konzervativního prostfiedí univerzity, která
podlehne svodÛm ãerno‰ské, kejklífiské
artistky. Prochází tûÏk˘m vnitfiním rozkolem,
opustí pfiítele a v romantickém závûru se
pfiipojí ke komunitû potuln˘ch cirkusákÛ a
umûlcÛ. Publikum nedovedlo posoudit, jestli
bylo odváÏné natoãit takovou romanci pfied
deseti lety, ani z ãásti nechápalo, proã je film
tak konvenãní a proã v nûm univerzitní
profesory hrají manek˘ni.

Rozema se pustila okamÏitû do boje, aãkoliv
ten rozhovor s diváky byl slep˘, hluch˘. Ale
filmafii ze Severní Ameriky obãas rádi dûlají
pfied ãesk˘m publikem show, aby rozvífiili
koÏenou atmosféru sálu, v nûmÏ v‰ichni ãekají,
co Mistr fiekne. „Jsem romantická Ïena, zfiejmû
proto jsem chtûla takov˘ film natoãit. To by se
vám líbilo, aby v nûm hráli o‰kliví lidé?“ Otázky
mífiily i na filmového odmítnutého milence,
jenÏ na konci opu‰tûnû sedí v kavárnû. Zeptal
jsem se, co s ním bude dál. V tu chvíli to v sále
zaãalo jiskfiit a vfiít jako pfii kabaretu, v podtextu
zaznívaly v˘pady a otázky, jaké v sobû kdo
nosí pfiedstavy o muÏích, kdo je macho a jak

chápeme muÏskost a muÏnost v âeské
republice.

„Co by s ním mûlo b˘t? Chcete fiíct, Ïe ji mûl
zmlátit?“ To by bylo dost konvenãní, osvítila
mû odpovûì, ale Rozema chtûla triumfovat:
„Já myslím, Ïe trpí, a já trpím s ním.“ Od divákÛ
ale pfiilétla je‰tû jedna ‰tiplavá otázka: „Proã
je tedy tak nesympatick˘ a zcela nemoÏn˘.“

Divaãka to myslela jako potmû‰il˘ vtip, vtipné
i marnivé odpovûdi prostofieké umûlkynû se
ale stejnû tak míjely se studentsk˘m publikem,
které ãekalo jin˘ humor, ne vtipy o jiném sexu.
„Ten film nemá nic spoleãného s m˘m Ïivotem,
kdybych chtûla mluvit o vlastních sexuálních
zálibách, tûÏko bych si stoupla pfied publikum.
Prozraìte mi nejdfiíve nûco o sobû, pak támhle
zaloÏíme frontu gayÛ. I kdyÏ pfiiznám se, já
mám ráda muÏe...“

Quebeck˘ Fellini
André Forcier byl v âeské republice pfiedtím

neznám˘, nikdo nevidûl jeho filmy, aãkoliv
povûst, která ho pfiedcházela, neznûla v‰ednû.
K Ïivotopisu quebeckého Felliniho najdete na
imdb.com vûtu: Is said to be the enfant terrible
of french-speaking Canadian cinema. O tom,
Ïe je kanadsk˘m filmafiem s nejbohat‰í
imaginací i sÏíravou upfiímností, Forcier
pfiesvûdãil i slováckou metropoli. KdyÏ se
vrátil z projekce, kde mûl zodpovídat dotazy
publika, ale nikdo se na nic neptal, tfieba
prohlásil, Ïe mûl dojem, jako by vzadu za
sedícími a mlãícími lidmi projíÏdûla ruská
kavalérie. Chudák pfiijel na Letní filmovou
‰kolu, protoÏe mu ji vylíãili jako dfiíve
undergroundov˘ festival - ve skuteãnosti
tradice festivalu vznikla v polovinû 60. let v
âimelicích jako uzavfien˘ podnik, kde si
ãlenové filmov˘ch klubÛ promítali odváÏnûj‰í
a archivní filmy.

Klasik filmu 70. a 80. let uvedl pro fajn‰mekry
své novûj‰í vûci, které se nûkdy uÏ s vkusem
publika míjely nebo ztrácely dech. Pfiesto
pfiese v‰echno pfiedstavil devûtapadesátilet˘
Forcier s „vlasy Andy Warhola“ a man˘ry
reÏisérské hvûzdy svÛj bohat˘ i ‰ílen˘ vesmír.
Tfieba ve filmu La Comtesse de Baton Rouge
(1998) si mystifikujícím zpÛsobem pohrává s
pfiíbûhem a s na‰í zvûdavostí, do jaké míry jde
o autobiografick˘ film, jak je anoncováno.
Zaãínající filmafi Rex Prince - autorovo alter
ego - chce natoãit film, ale nemá vybavení, ani
materiál. Potkává cirkusovou artistku, do které
se zamiluje, a pozdûji za ní odjíÏdí do Luisiany.
Nechá se zamûstnat u cirkusu jako stfiela do
kanónu, aby jí byl nablízku, jenÏe ji opût ztrácí.

Propojují se tu dvû linie, realistick˘ pfiíbûh
mladistvé lásky s rovinou filmového média,
kter˘m Forcier zcizuje zápletku do podoby
‰antánové naivistické grotesky. Napfiíklad
kráska má na tváfii vousy! Zbavuje nás
romantické iluze, abychom museli prom˘‰let
své pojmy. KdyÏ pomineme krásnou tváfi; co
to je mít milenku, lásku, sen o artistce i o
novém Ïivotû, které se bláhovû vypravíte
hledat na druh˘ konec svûta? Co je v na‰ich
vzpomínkách skuteãnost a co tvofií vnitfiní
imaginární film, kter˘ si natáãíme, kudy
chodíme.

Naproti tomu Le Vent du Wyoming mísí
nûkolik ÏánrÛ, matka pfiebere dcefii milence,
zatímco otec a trenér boxu si nechává
ztracenou manÏelku zhypnotizovat
iluzionistou, aby si s ní mohl bez jejího vûdomí
uÏívat. Spisovatel ãelí nesnesitelné lásce
literární kritiãky, která tûhotná vstoupí do
klá‰tera. Cel˘ kolotoã tvofií existencialistickou
grotesku, v níÏ se fie‰í nûkolik podob, jak lze
v montrealském baru a laciném hotelu trpût
samotou, ne‰Èastnou láskou ãi ztrátou. Film
pfiipomene pÛvodní podobu stfiedovûk˘ch
romancí, které byly ztfie‰tûné a bohaté na
pfievleky i magické kousky, aãkoliv zde se
nacházíme v prozaiãtûj‰í souãasnosti.

Sedût s Forcierem na rozhovoru, kter˘ se
na zahrádce hradi‰Èské hospÛdky protáhl na
nûkolikahodinové povídání, bylo strhující,
aãkoliv tento reÏisér je v zástupu filmafiÛ
nesnadno trpûn˘m solitérem. Forcier mi
prozradil, Ïe Le Vent du Wyoming natáãel v
sousedství montrealského bydli‰tû a Ïe o
vlastních filmech nerad mluví, dokonce je vidí
pouze jednou. NaãeÏ si zaãal povídat sám
pro sebe a já jsem trpûlivû nahrával. Znûl

melancholií i samotou, na to podstatné pfii‰la
taky fieã, i kdyÏ dávno poté, co jsem vypnul
diktafon.

K filmu se dostal zcela náhodou, chodil v 60.
letech do ‰koly k Franti‰kánÛm, ktefií jim jednou
promítli film a chtûli po nich napsat recenzi.
André, do té doby nijak vynikající student,
získal pln˘ poãet bodÛ. KdyÏ dostali svolení,
aby si místo hodin náboÏenství natoãili krátk˘
film, byl urãen jako reÏisér. „Dali nám 100
dolarÛ, dvacet ãtyfii plechovek piva a starou
kameru. Takhle vznikla La mort vu par, mÛj
první film, za kter˘ jsem získal cenu Radio
Canada,“ smál se u stolu Forcier své asi
nejoblíbenûj‰í historce.

Na‰la se dvû témata, o kter˘ch naopak
nebylo tak snadné hovofiit, aãkoliv jsme ke
konci uÏ dávno pili pivo. Forcier nesná‰í
‰katulkování kanadské kinematografie na
anglofonní i frankofonní vûtev, aãkoliv obûma
pfiiznává odli‰nou senzibilitu a humor: „Víte,
zbytek Kanady nikdy nepochopí, Ïe v Quebecu
volíme do federálního parlamentu separatisty
jedinû proto, abychom je na‰tvali - zatímco v
Quebecu  hlasujeme pro federalisty.“

Je‰tû vût‰í horko zaãalo b˘t v okamÏiku,
kdyÏ zaãal hodnotit domácí filmy. „My v
Quebecu trpíme komplexem bezv˘znamnosti,
máme spisovatele Serafina, obãas se u nás
narodí nejlep‰í hokejista na svûtû, ale nezvykli
jsme si doceÀovat vlastní filmafie.“

V jednu chvíli se najednou Forcier sebral a
zmizel do trafiky koupit doutníky. Uvûdomil
jsem si, Ïe na kaÏdé fotografii, na níÏ jsem ho
vidûl, koufiil pofiádné cigáro - no jo rejÏa. KdyÏ
se objevil, drÏel v ruce celou krabiãku a jeden
nabízel i mnû. UÏ byl ve své kÛÏi.

Nakonec se rozhovofiil o vlastních filmech,
jako by chtûl poradit cizinci správnou cestu,
jak vejít do jeho svûta: „Nezachycuji Ïivot,
jak˘ plyne kolem nás, nejsem otrokem
psychologie, ani nepfiehrávám dialogy, které
sl˘cháte na ulici. Líbí se mi chvíle, kdy je
skuteãnost tak ‰ílená, Ïe je bláznivûj‰í neÏ
cokoliv, co byste si mohl vymyslet. Na druhé
stranû mû zajímá fantazie, která vám ukáÏe
svût pravdivûji, neÏ jak byste jej mohl
zahlédnout ve va‰í realitû. Chtûl bych, aby
moje filmy byly jak obrazy od Chagalla.“

Bylo pfiesto poznat, Ïe tohle vypráví uÏ
ponûkolikáté, ledabyle a trochu marnotratnû,
stejnû jako nejspí‰e nakládá se sv˘m talentem.
Znûlo to v‰ak jako vyznání lásky. ¤íká se o
nûm, Ïe má problémy sehnat peníze i
spolupracovníky na dal‰í projekt, a hrozí mu,
Ïe uÏ moÏná nenatoãí Ïádn˘ pofiádn˘ film.
Pfiesto vede Ïivot, jako by se nacházel ve
vlastních pfiíbûzích, jeho osud je v podstatû
romancí k filmu, kde ta nejkrásnûj‰í Ïena je ta,
kterou právû ztratil.

Denis Chouinard o emigrantech
Z domácího pohledu byl nejpfiístupnûj‰ím a

nejvíce komunikativním hostem filmovky
reÏisér Denis Chouinard, kter˘ paradoxnû
natáãí o tématech, jenÏ jsou na‰emu publiku
na hony vzdálené. Montrealsk˘ rodák dûlá
filmy o kanadsk˘ch  imigrantech. Dalo se s
ním hodiny diskutovat o imigraãní politice i o
stfietu kultur, aãkoliv Chouinard se snaÏí hlavnû
pfiiblíÏit osudy lidí, nûkdej‰ích bûÏencÛ, jenÏ
mÛÏeme potkávat kolem sebe na ulici, v
kavárnû, aniÏ bychom tu‰ili, jak pfiem˘‰lejí a
uvaÏují.

Chouinard mluvil rychle a zapálenû, kdyÏ v
Hradi‰ti uvedl svÛj první film Clandestins
(1997), kter˘ se témûfi cel˘ odehrává v
pfiepravním kontejneru. „Imigranti musí
prokázat obrovskou odvahu, kdyÏ se vydají
za ãasto dramatick˘ch a Ïivotu nebezpeãn˘ch
podmínek hledat nov˘ domov v cizí kultufie.
Uprchlíci se skr˘vají v uzamãen˘ch
kontejnerech témûfi v kaÏdé nákladní lodi,
která smûfiuje do Severní Ameriky. Mohou v
nich zemfiít bûhem nûkolika dnÛ vysílením,
pokud je objeví posádka, vysadí je v gumovém
ãlunu na ‰ir˘ oceán. Za kaÏdého ãerného
pasaÏéra musí pfiepravní spoleãnost zaplatit
na hranicích 10 tisíc dolarÛ. KdyÏ jich pfiiveze
pût, kapitán lodi se dostane na ãernou listinu
a uÏ si v oboru nikdy ne‰krtne.“

Jak byste to chtûl fie‰it. Co by nastalo, kdyby
byl povolen voln˘ pohyb osob, padla
filigránská ãeská otázka. Sám Chouinard

pÛsobí dojmem pfierostlého kluka z knihy
Mikulá‰ov˘ch patálií René Goscinnyho, pfiitom
jde o energického a tvrdého muÏe. Co na to
mûl fiíct?

Pozdûji jsme spolu sedûli pfied kinem v
klidném moravském mûstû, kde se pfies rok
nic nedûje a kam bûÏenci zabloudí jen omylem.
Hlavním a témûfi jedin˘m pfiistûhovalcem je
jak˘si Ital Claudio z Udine, kter˘ si u
Mariánského námûstí otevfiel pizzerii. KdyÏ
spustil o kanadské imigraãní politice, znûlo to
váÏnû exoticky jako z jiného svûta ãi odli‰né
planety.

Nevûdûl jsem, jak mám vysvûtlit schizofrenii
ãeského prostfiedí, které je tak mírumilovné, a
pfiitom vÛãi cizincÛm xenofobní. Z
pfiistûhovalcÛ z AlÏíru mají lidé u nás strach,
na africké fotbalisty se bûÏnû na stadiónech
buãí a k âíÀanÛm, tedy „pfievleãen˘m
VietnamcÛm“, jak se fiíká, se chodí jíst - ale
rad‰i dál od nich. Navíc zde vzniká podobná
schizofrenie jako na severu Itálie. Drobní
podnikatelé a lidé vy‰‰í stfiední tfiídy inklinují k
pravicov˘m politick˘ch stranám, jejichÏ
rétorika zaãíná xenofobnû útoãit na
pfiistûhovalce, islám nebo dovoz ãínského
textilu, aãkoliv ti stejní lidé potfiebují imigranty
jako zdroj laciné pracovní síly.

Chouinard ale zatím pokraãoval jako hostující
profesor na zaostalé ‰kole: „Vede se teì
debata, ve které se stfietávají dva názory.
Multikulturalisté, tvrdí, Ïe mÛÏete v Kanadû
Ïít, ale máte právo uchovat si pÛvodní kulturu
- jin˘mi slovy postavit si mal˘ Islamabád v
Kanadû, ·anghaj ve Vancouveru, nové Dillí v
Torontu nebo AlÏír v Montrealu. V praxi se
dûje to, Ïe se lidé ãasto uzavírají do
imigrantsk˘ch komunit, do svûta krámkÛ a
pÛjãoven ãínsk˘ch nebo korejsk˘ch filmÛ.
Mnû je naopak bliÏ‰í americká pfiedstava
jakéhosi melting potu - tavícího kotle. V‰ichni
pfiistûhovalci - vÏdyÈ právû oni kdysi vytvofiili
Kanadu - by mûli dostat moÏnost se podílet na
utváfiení nové vlasti a v˘mûny kulturních a
národních zku‰eností.“

Jeho film L’ange de goudron (2001) vypráví
o jedné alÏírské rodinû ãekající v Montrealu
na obãanství, otec Ahmed dûlá asfaltéra,
zatímco syn chodí do ‰koly, úãastní se
protivládních protestÛ a musí utéct pfied úfiady.
Tehdy se Ahmed vydává na cestu napfiíã
Kanadou, aby na‰el kluka dfiíve neÏ ho chytne
policie a pokusil se zachránit rodinu pfied
vyho‰tûním.

MÛÏeme tam ãíst otázku: mÛÏe se integrovat
a cítit se v nové zemi doma nûkdo, kdo
pfiedtím musel podstoupit „nespravedliv˘
pfiistûhovaleck˘ proces“? Kdo musel sná‰et
poniÏování, od rána do veãera dfiít a obávat
se, jestli získá pro rodinu nové papíry?

„PokaÏdé je jedna generace obûtovaná, ten
otec se uÏ nikdy nezbaví pocitu, Ïe je turistou
v cizí zemi, aãkoliv má práci a zabezpeãuje
rodinu. Naopak dûti, které chodí do ‰koly a
zafiazují se mezi vrstevníky, mají nadûji, Ïe si
najdou novou vlast,“ vysvûtlil mi Chouinard.

Nakonec ale mluvil o pfiípadu ‰koláka,
pÛvodem indického sikha, kter˘ chtûl se sebou
do ‰koly nosit kudlu, protoÏe mu to nafiizuje
náboÏenství. ¤editel quebecké ‰koly se
postavil na odpor a zakázal pustit dovnitfi
nûkoho, kdo bude ozbrojen˘ noÏem. Ov‰em
nejvy‰‰í soud toto rozhodnutí ‰kolní rady letos
v bfieznu zru‰il. „Lidé s multikulturalistick˘m
pohledem na pfiistûhovalectví oponují, Ïe
bychom mûli takovému klukovi povolit nosit
symboly, které jsou souãástí jeho víry. Tvrdí,
Ïe se bude cítit sebevûdomûj‰í a pfiijíman˘ v
majoritní spoleãnosti a bude dosahovat lep‰ího
chování i ‰kolních v˘sledkÛ. JenÏe...“

Bájeãná to zemû, fiíkal jsem si, kdyÏ jsem ho
poslouchal. Byl jsem pln˘ obdivu a zdálo se
mi, Ïe v jeho slovech sly‰ím jak samotu z
dálky nového svûta, kde ãlovûk nedostane
nic zadarmo, tak i podivnou velkorysost, jaká
je souãástí jejího kulturního kotle. A tentokrát
jsem si nechal svoje ãeské ‰karohlídství i
rejpavé otázky jen pro sebe. I kdyÏ není tohle
poãátek konce? Té „invaze barbarÛ“, která
pozfie kulturu? Jak se to pozná, kdyÏ to
zaãne…

Michal Procházka-Uherské Hradi‰tû
***
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Plánování Ïivotního stylu v dÛchodu
âást 3: Základní informace o kanadské státní penzi Guaranteed Income
Supplement
Z pfiedchozích ãlánkÛ uÏ víme, Ïe penzisté v Kanadû mohou získat aÏ $1,329.21
mûsíãnû hrubého, seãteme-li maximální dávky Canada Pension Plan a Old Age
Security. Dnes se podívejme na to, jak vláda podporuje penzisty s nízk˘m pfiíjmem
prostfiednictvím dávek Guaranteed Income Supplement (GIS).
Podmínky pro získání GIS jsou dvû: Ïadatel se jiÏ kvalifikoval a pobírá platby Old Age
Security a jeho pfiíjem, anebo souãet pfiíjmu jeho a manÏela ãi manÏelky, je niÏ‰í neÏ
$34,368 hrubého roãnû. Pfiíjmem se rozumí ve‰ker˘ pfiíjem ze zamûstnání, penze od
zamûstnavatelÛ, platby z osobních RRSP, platby penze ze zahraniãí, úroky z úspor,
v˘nosy z investic, nájem z nemovitostí, a ostatní platby jako podpory v nezamûstnanosti,
nemocenská, alimenty a podobnû. Platby Old Age Security, GIS samotná a Allowance
se do pfiíjmu nezapoãítávají.
Obdobnû jako v pfiípadû CPP a OAS, o GIS je nutno zaÏádat. Îádosti je nutno

podávat opakovanû kaÏd˘ rok, protoÏe platby závisí na pfiíjmu v pfiedcházejícím roce.
Pro vût‰inu penzistÛ v‰ak staãí vyplnit daÀové pfiiznání a podat je do 30. dubna, aby
byly GIS platby obnoveny automaticky.
Obdobnû jako OAS, GIS penze bude zastavena tûm, kdo pob˘vají mimo Kanadu

déle neÏ 6 mûsícÛ. V takovém pfiípadû lze po návratu do Kanady zaÏádat o obnovení
plateb. GIS platby budou také pozastaveny v pfiípadû, kdy pfiíjem v pfiedchozím roce
dosáhl uvedenou hranici $34,368 hrubého.
V roce 2006 jsou vypláceny dvû platby GIS penze: $593.97 mûsíãnû pro buìto osoby

samostatnû Ïijící star‰í 65 let anebo manÏela ãi manÏelku ãlovûka, kter˘ nepobírá
OAS nebo Allowance a $389.67 mûsíãnû pro manÏela ãi manÏelku ãlovûka, kter˘
pobírá OAS nebo Allowance. Narozdíl od OAS, platby GIS nepodléhají zdanûní.
Allowance je penze pro osoby s je‰tû niÏ‰ím pfiíjmem neÏ je limit pro GIS. K ní se

vrátím pfií‰tû.
Zdroje dal‰ích informací: website Social Development Canada www.sdc.gc.ca
Ing. Miroslav Princ, MBA je finanãním poradcem u firmy Freedom 55 Financial.

Budete-li mít dotazy ohlednû uvedené problematiky, mÛÏete je zasílat na adresu na‰í
redakce anebo pfiímo autorovi ãlánku.

Konec éry:
Míla Rechcígl se louãí

Nepravdûpodobné a neoãekávané se opravdu stalo.  Dlouhodob˘ prezident SVU Míla
Rechcígl, kter˘ ve funkci slouÏil nepfietrÏitû od roku 1994 do 2006 po svém prvním
období 1974-1978, se rozhodl po vypr‰ení stávajícího období odstoupit.
V souladu s ustavenou procedurou pfiedseda Rechcígl jehoÏ funkãní období konãí po

závûreãn˘ch poznámkách jmenoval nového pfiedsedajícího pro tempore. Pro tento úãel
vybral b˘valého prezidenta SVU (1992-1994) Prof. ZdeÀka Slouku, a jednoho ãlena
nominaãního v˘boru. Jeho úkolem bylo informovat shromáÏdûní o v˘sledku nedávn˘ch
voleb SVU na základû zprávy volebních inspektorÛ v ãele s pfiedsedou ZdeÀkem
Vichem. V‰ichni kandidáti pÛvodnû navrÏení nominaãním v˘borem pod pfiedsednictvím
Prof. Petra Zumana byli zvoleni.
Po oznámení v˘sledku voleb Prof. Slouka poÏádal novû zvoleného prezidenta SVU

Karla F Ra‰ku, profesora Robert Wood Johnson Medical School v New Brunswick, NJ
aby se ujal své nové funkce, a odcházející prezident Míla Rechcígl mu symbolicky pfiedal
kladívko.

Tisková zpráva SVU
***

Akce Ústavu T. G. Masaryka v Praze - podûkování za dary
Nov˘ domov i Satellite uvefiejnily v dubnu t. r. v mé rubrice Ïádost Ústavu T. G. Masaryka
v Praze o pfiíspûvek na vydání v‰ech dûl T. G. Masaryka. V ãlánku jsme Ïádali, aby
krajané, ktefií by chtûli pfiispût, zaslali své ‰eky, vystavené na Ustav T. G. Masaryka, na
Czech and Slovak Association of Canada, 3044 Bloor Street West, P.O. Box 564,
Toronto, ON  M8X 2Y8.
Na akci pfiispûli (v abecedním pofiádku): Josef âermák (Toronto);  Mr. Hampeis and

Jaroslava Hampeis (North Vancouver);  Dale and Ema Ko‰ack˘ (Montreal);  Lubi‰e
Schraeder (Sudbury);  R. and V. ·ejnoha (Mississauga);  Milo ·uchma and Jana
·uchma (Orleans);  Jan J. Trávníãek (Toronto);  Jan Waldauf (Toronto);  Jozef  Zavalski
(Brighton).  Celkem $ 570.00.
·eky jsem osobnû pfiedal pfiedsedovi fieditelské rady Ústavu, prof. Josefu Zumrovi

koncem ãervna v Praze. Pokud vím, kaÏd˘ dárce od profesora Zumra obdrÏel dûkovn˘
dopis. Dovolte mi, abych i já, ponûvadÏ jsem v˘zvu Ústavu zvefiejnil, Vám upfiímnû
podûkoval a jestliÏe jsem nûkomu zkomolil jméno, se omluvil. V pfiípadû, Ïe by je‰tû
nûkdo dal‰í chtûl na akci pfiispût, laskavû za‰lete svÛj ‰ek na adresu SdruÏení uvedenou
shora.  Josef âermák

***
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662 Queen St. West, Toronto, M6J 1E5

Book your 
winter now
and save !!!

(416) 504 3800    or   1-800-825-7577
email:  nitratravel@gmail.com

Island Bali 
25 days

only $2449
(canadian airport taxes included)

Departure   November   or  January 

Karin

Waldstein

3804 A Bloor St. W

(Křižovatka Bloor & Kipling)

West Etobicoke, ON

M9B 6C2

Tel.: 416/233-6209

$ 10.00 off

with the coupon

Na‰e internetové
stránky

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

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

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.16.satellite1-416.com

www.16.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

InternetInternetInternetInternetInternet Jaká budoucnost nás asi ãeká?
Samozfiejmû, Ïe na tuto otázku si nemohu
odpovûdût jinak, neÏli takto: Nevím. Neví
to vlastnû nikdo z nás. Není mnoho
NostradamÛ. Ale jsou situace, období,
kdy nemohu jinak, neÏ si takovou otázku,
zodpovûditelnou jen laick˘m dohadem,
poloÏit.
Nejsem znalec historie a nebudu

pfiipomínat tu drobotinu z nezmûrného
poãtu svûtov˘ch událostí, o nichÏ mám
jakkoli nepatrnou vûdomost. Nemohu se
zab˘vat kfiiÏáck˘mi v˘pravami, ãi spletitou
historií Stfiedního v˘chodu pfied stovkami
let. Dokonce ani ne vytvofiením státu
Izrael v roce 1948 a Araby vykonan˘
masakr v roce 1947. Zjednodu‰ím si svou
úvahu, vrátím se neÏ k roku 1993. MoÏná
proto, Ïe tehdy jsme chvíli postáli pod
budovami World Trade Centra v New
Yorku, na ulici dosud ohrazené a
nepfiístupné budovy po prvním
teroristickém útoku na ni. Podobn˘ch
akcí, li‰ících se jen místem a poãtem
obûtí, bylo v posledních desetiletích
nespoãet a smutná posloupnost pak
vyvrcholila 9. záfiím 2001.
Zaznívají hlasy a ne zcela bezdÛvodnû,

Ïe do jisté míry existence Sovûtského
svazu a jeho fií‰e znamenala pro svûtovou
politiku a dûní situaci znaãnû pfiehlednûj‰í
neÏ je tomu dnes, v éfie prosperujících
mafií, pa‰erákÛ drog ... a rozbujelého
terorismu.
Západní demokracie ocitla se v prÛbûhu

nemnoha let v podivné a velice váÏné
situaci. Snad i z toho dÛvodu, Ïe nûkteré
západní zemû dopustily se chyb. Zde
leckdo mÛÏe pfiispûchat s nápovûdou, Ïe
tou chybou nejvût‰í je americká aktivita v
Iráku. âteme-li zprávy o dal‰ích a dal‰ích
obûtech a masakrech v té zemi, takov˘
názor se nabízí dost snadno. V této
souvislosti se dovolím zmínit o knize
znaãného obsahu a závaÏnosti, kterou
napsal K. N. Pollack, fieditel Národních
bezpeãnostních studií pro zahraniãní
v˘bor vztahu vlády Spojen˘ch státÛ. V
Clintonovû administrativû pÛsobil sedm
let v CIA coby vojensk˘ analytik pro
Persk˘ záliv. Nedávno napsal také knihu
Perská hádanka (The Persian Puzzle).

Tedy ãlovûk znaãnû zasvûcen˘ a vûcí
nepochybnû znal˘. Sotva dá se
povaÏovat za obdivovatele G. W. Bushe.
Z nûkolika zmínûn˘ch moÏností jak fie‰it
situaci v Iráku poté, co Sadam Husajn
nedodrÏoval podepsaná ujednání,
vysvûtluje v knize The Threatening Storm
(Hrozící boufie), Ïe sice problematické,
ale nejúãinnûj‰í fie‰ení krize je ta zbavit
Husajna moci a vlády dfiíve, neÏ bude
pozdû. V‰echny alternativy (o nichÏ se
zde nelze pro jejich rozsah zmiÀovat)
rozebírá velmi podrobnû a do
v‰emoÏn˘ch detailÛ. Nevím, jak˘ je jeho
názor dnes, kniha vy‰la v roce 2002, ale
její závûry alespoÀ mû pomohly v situaci
se ponûkud orientovat.
Není ale jen problém Iráku. Pojednou

jako houby po de‰ti vznikly dal‰í.
Lebanon, Irán a docela nedávno v
Lond˘nû odhalen˘ zámûr teroristÛ.
Následky jeho pfiípadného provedení,
sotva si dovedu pfiedstavit a radûji se o to
ani nepokou‰ím. (K neklidu mi staãí, Ïe
11. záfií poletíme pfies Lond˘n do âech).
Proã ale toto pfiipomínání vûcí dobfie

znám˘ch?
Proto, Ïe celkem normální a civilizovan˘

svût ocitl se v pozici ohroÏení, v nûmÏ mu
zb˘vá neÏ nákladná bezpeãností opatfiení
a víra, Ïe jich úãinnost je a bude co
nejvy‰‰í. Ale, jak známo, 100% úãinnost
je nedosaÏitelná. Útûchou sotva mÛÏe
b˘t, Ïe zloãineck˘ch teroristÛ, vyznavaãÛ
islámu je snad jen malé procento ve
spoleãenství vyznavaãÛ této víry. Sotva
to pomÛÏe k uklidnûní a pocitu
bezpeãnosti. BohuÏel, mnohdy to vede u
liberálÛ do morku kostí ke hledání viny ve
vlastních fiadách. K omluvám a hledání
ospravedlinûní neospravedlnitelného.
NeboÈ terorista je nejen vrah. Je to bestie
prvního fiádu.
Dovolím si uvést nûkolik citací z ãlánku

P. Bashama, fieditele Demokratického
institutu ve Washingtonu v National Post
13. 8. 2006 Kymácení k radikalismu
(Lurching towards radicalism). Sdûluje,
Ïe 1.6 milionu britsk˘ch muslimÛ odmítá
politickou toleranci a svobodu slova ve
prospûch násilné radikální verzi islámu.

Ptá se: Jsou brit‰tí muslimové skuteãnou
hrozbou této zemi a jejím tradiãním
hodnotám?
Jako odpovûì pak uvádí obsáhlou studii

o názorech muslimÛ v Británii. Zde jsou
nûkteré v˘sledky:
Padesát procent míní, Ïe 9/11 byl

komplot americké a izraelské vlády, víc
neÏ dvakrát vût‰í poãet neÏli tûch, ktefií si
to nemyslí; nejménû jeden ze ãtyfi
povaÏuje lond˘nsk˘ masakr 7/7 za
oprávnûn˘ kvÛli britské podpofie americké
aktivity v Iráku; stejnû tak jeden ze ãtyfi na
otázku zda povaÏuje Británii za svou
zemi odpovûdûl zápornû; 30% britsk˘ch
muslimÛ dává pfiednost sharii
(islámskému náboÏenskému zákonu)
pfied zákony britsk˘mi; 28% sní o tom, Ïe
se Británie stane státem islámského
fundamentalismu, coÏ potvrzuje i
prÛzkum Daily Telegraphu, Ïe tfietina
britsk˘ch muslimÛ vûfií, Ïe západní
spoleãnost je dekadentní a nemorální a
Ïe muslimové se musí snaÏit o její zniãení.
(Zde moje vsuvka: s tou dekadencí to

není daleko od skuteãnosti. Je velmi
nemorální, kupfi. kdyÏ spoleãnost Exxon
v ãase olejové krize vykázala za poslední
ãtvrtletí snad druh˘ nejvût‰í zisk ve své
historii, jak sdûleno v TV zpravodajství)
Pro omezenost místa nemohu citovat

v‰echny v˘sledky zmínûného prÛzkumu,
tedy alespoÀ ve struãnosti: muslimy je
odmítána demokracie... pfied lond˘nsk˘m
útokem v˘zvûdná sluÏba odhadla, Ïe
jedno procento britsk˘ch muslimÛ
podporuje nebo se pfiímo úãastní na
teroristick˘ch akcích ... britská vláda
zjistila, Ïe v nedávn˘ch letech se 3000
britsk˘ch muslimÛ vrátilo domÛ z
v˘cvikov˘ch táborÛ Al Kajdy.
Snad tohle staãí. K takov˘m koncÛm

dovedly západní civilizaci zprofanovan˘
multikulturalismus a politická korektnost,
ideologie nebezpeãná svojí nelogiãností
a plíÏivostí.
Teroristé rozumí jen jednomu jazyku,

jazyku smrti, násilí, devastace. Závist a
nenávist chované k západní civilizaci a
demokratickému, aã nikoli bezchybnému
uspofiádání, jsou podstatou jejich
existence.
Kde hledat vysvûtlení nebo zdÛvodnûní

tohoto stavu? Ov‰em, teorií o tom je
mnoho. Faktem ale zÛstává, Ïe dnes uÏ
hyenismus teroru vnímáme jako
nezbytnou souãást na‰eho Ïivota.
Uvykáme a otupujeme.
Pravda, na‰inec sotva se mÛÏe dozvûdût

o propletencích, které ovládají
nejmocnûj‰í svûta. Ale i obyãejn˘ ãlovûk
a obãan si mÛÏe ba mûl by, udûlat z toho
co vidí a dozvídá se, svÛj názor. KdyÏ tak
si poãínám, nemohu vzpomenout letitého
fiádûní teroristÛ lybijsk˘ch. KdyÏ pak R.
Reagan vyslal na náv‰tûvu Lybie stíhaãky
a bombardéry, byl po léta klid a mír.
Obávám se, Ïe zranitelnost demokracie,

její podstata, potvrdily se opût v
posledních desetiletích.
Demokratické zemû otevfiely ochotnû

náruã tûm, ktefií (jistû, Ïe ne v‰ichni),
podobají se ãervotoãi, kter˘ se pustil do
dosud vcelku zdravého stromu.
Teror je neomluviteln˘ zloãin a bojovat

proti nûmu co nejúãinnûji je to jediné, co
nám, kromû bezpeãnostních (nev˘slovnû
nákladn˘ch) opatfiení, zb˘vá.
Na úvodní otázku si pak, aã velmi nerad,

znovu odpovídám: nevím, ale dost
pravdûpodobnû neradostná…

Vladimír Cícha - Vancouver
***
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New pottery/sculpture classes - register now!
New pottery and sculpture classes for individuals and groups, for adults and children
will be starting in September 2006.
Classes will be held in the evenings on Tuesday, Thursday and Saturday.
Students will be taught various ways of working with clay (hand-building, potter’s
wheel etc), with different kinds of pottery/sculpture tools, glazes, finishes and
equipment.
Individual classes can be arranged with each person according to their wishes.
The course will consist of 1 two-hour session a week for 8 weeks, totalling 16 hours.
Cost: Individual lessons (2 hours): $ 60 + $15 for clay, glazes and firing
Group course (8 weeks) $ 380 + $80 for clay, glazes and firing
The studio will also be available for birthday/spend-some-time-with-friends/company
or other parties.
Studio rental: The studio on Adrian Avenue is available for share.
The rent will be $15 per hour (you can get receipts if you need) and the studio will be
open from 7 am till 10 pm most weekdays and weekends.
This will be on a first come first serve basis and preference will be, of course, given
to those, who need the space on a regular basis (let’s say every second Tuesday from
2-4 pm or similar). Please feel free to let your friends know as well.
Contact: Alex Travnickova, Tel. 416 821 2375, alex@komtessa.ca

Pohled z plochy
Stojím na své znaãce uprostfied travnaté plochy
stadionu EvÏena Rosického na praÏském
Strahovû. Je 6. ãervence 2006 krátce po 14.
hodinû - pfied malou chvilkou byl zahájen
program druhého dne XIV. v‰esokolského sletu.
Kam oko pohlédne, v‰ude rÛÏovobílá barevná
kombinace. Po slavnostním nástupu chvilka
napjatého ãekání na první tóny sletové skladby s
názvem „To v‰echno pfiines ãas” nebo také jen
prostû „Bubínky”. Více neÏ 850 Ïen v naprostém
soustfiedûní. Hlavou probûhne právû proÏitá
chvilka, v níÏ jsme uvítali na tribunû prezidenta
âeské republiky, pana Václava Klause, v níÏ
vbûhly na plochu ÏlutooranÏové Ïákynû a
vytvofiily nádherné symbolické srdce, chvilka,
která patfiila i dvûma skuteãn˘m sokolÛm -
dravcÛm, ktefií se volnû a svobodnû proletûli nad
zaplnûn˘mi tribunami i nad travnatou plochou
malého stadionu. Myslí se mihne v‰echno to, co
jsme za posledních neuvûfiitelnû dlouh˘ch 5 dní
v Praze spoleãnû proÏily: ubytování na podlaze
tfiídy 5.A ve vlastních spacích pytlích a na
vlastních karimatkách, obrovsk˘ záÏitek ze
SAZKA Arény - jak impozantní hala (sedûly
jsme aÏ témûfi pod stfiechou a cel˘ ten obrovsk˘
„kotel” se otvíral pod na‰ima nohama), tak
nevídané v˘kony sportovcÛ nejrÛznûj‰ích
sportovních odvûtví - od sportovní a umûlecké
gymnastiky pfies míãové hry, úpolové sporty,
krasojízdu, ukázky sletov˘ch skladeb, ukázky
zápasu sumo s bojem o titul mistra âOS aÏ napfi.
po témûfi neznám˘ sport footbag Nadílka mistrÛ
Evropy i svûta a také medailistÛ, ãlenÛ sokolsk˘ch
jednot. Máme tedy b˘t na co py‰ní…
První zkou‰ka na „pomocném” tréninkovém

stadionu. Hledáme své znaãky, seznamujeme se
s cviãenkami na znaãkách sousedních (za námi
jsou cviãenky z Kanady, ale chabé znalosti
angliãtiny nemusíme oprá‰it, neboÈ v‰echny
mluví dobfie ãesky), projíÏdíme jednotlivé ãásti
skladby, orientujeme se na veliké plo‰e, zkou‰íme
nástup a uãíme se odchod…
Sletov˘ prÛvod Prahou - impozantní pfiedstavení

témûfi 20 tisícovek cviãencÛ a ãinovníkÛ Sokola.
Pfiipomínky historick˘ch i souãasn˘ch
sokolsk˘ch krojÛ i cviãebních úborÛ - skupinka
star‰ích sokolek si pro prÛvod s velkou láskou
vlastnoruãnû zhotovila starodávné „Libu‰e”.
Historické prapory, sokolské hudby, rozjásaní
cviãenci, rozjásané a mnohdy i silnû dojaté
obecenstvo. Slzy dojetí je moÏné spatfiit na
chodníku, ale i v prÛvodu. Sokolské „NAZDAR”
zní ze v‰ech stran.
Tyr‰Ûv dÛm - stále pln˘ dychtiv˘ch oãí. Zdenûk

BartÛnûk neúnavnû provádí dal‰í a dal‰í zájemce
útrobami Tyr‰ova domu a Michnova paláce,
upozorÀuje na unikáty, skvosty, slavnou historii
i Ïhavou souãasnost… Podveãer 5. ãervence je
urãen zahájení XIV. v‰esokolského sletu s
nástupem historick˘ch praporÛ, vztyãováním
ãeské a sokolské vlajky, ãeskou hymnou.
Na plo‰e se roztanãila malá sluníãka ve své

hladivé gymnastické skladbû. Po nich pfiicházejí
modroÏluté Ïeny s taneãní skladbou „Léto”,
následovány mlad‰ími Ïáky s karimatkami a
Ïactvem s poãítadly. Stadion se ponofiuje do
tmy. Sledujeme ohnivé efekty - cviãení na plo‰e
i jízdu „raketov˘ch” cyklistÛ po oválu…
Koneãnû. První tóny - a na‰e jediné sletové

vystoupení zaãíná. SnaÏíme se plnit v‰echna
pfiání na‰í vedoucí: dotahovat polohy, napínat
paÏe, tanãit, pfiebíhat, drÏet rytmus, usmívat se,
vytvofiit nádhern˘ krouÏek i vzorn˘ kruh, rozloÏit
sukni po trávníku - jednodu‰e zacviãit jak nejlépe
dovedeme. VÏdyÈ kaÏdá chybiãka, kaÏdá
nepfiesnost mÛÏe pokazit vystoupení nás v‰ech.
Na‰e malé „JÁ” se mûní v obrovské „MY”.
SounáleÏitost k celku je tím nejslavnostnûj‰ím
pocitem, kter˘ spoleãná sletová vystoupení
pfiiná‰ejí. Zapomenout na vlastní starosti a
problémy a v‰e ze sebe nabídnout ostatním,
vzájemné pomoci, radû, spoleãnému úspûchu.
Skupinová euforie se pfiená‰í i do hledi‰tû, které
potleskem odmûÀuje kaÏdou novou formaci.
Poslední tóny - a konec skladby. ZÛstáváme na
sv˘ch znaãkách, ruce ve vzpaÏení a koupeme se
v nad‰eném potlesku hledi‰tû. Hlavou bleskne
vzpomínka na na‰i náv‰tûvu Staromûstské
radnice. Prolezly jsme ji od sklopení aÏ po stfiechu

a setkaly se s velice pfiíjemnou prÛvodkyní, která
se pfiiznala, Ïe je manÏelkou autora hudby k na‰í
skladbû - Milana Dvofiáka. Opravdu zdafiilé
hudby s písniãkami Jifiího ·litra. V‰ak jsme také
chválou ne‰etfiily.
Opou‰tíme plochu, fiadíme se na oválu, zdravíme

tribuny a ty nad‰enû odpovídají. Odcházíme po
tartanu, máváme bubínky a smûfiujeme do
vyhrazen˘ch bran. Na plo‰e jiÏ cviãí malí plaváãci
svou skladbu „Kdo si hraje, nezlobí”. SnaÏíme
se co nejrychleji dostat do hledi‰tû, abychom
mohly sledovat dal‰í program. Mne si ale odvádí
moje nová kamarádka Dá‰a, aby mi dala svou
adresu. Krátké objetí, slzy dojetí - „AÏ bude‰
zase v Torontu, urãitû se zastav!” Usmûji se nad
tím, Ïe jejich vzdálenost mezi dvûma svûtadíly
se dá pfiirovnat k na‰í cestû do Prahy. Ale urãitû
co nejdfiív napí‰u. Tahle Dá‰a zaÏila je‰tû letní
tábor, kter˘ vedla legendární náãelnice COS
Marie Provazníkova. Urãitû se od ní mohu
dozvûdût hodnû zajímavého. AÏ nûkdy - teì
spûchá na fiazení skladby Vûrné gardy...

Zuzana Sekalová-Praha (zkráceno)
***
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49-letá rozvedená âe‰ka,
s kanadsk˘m obãanstvím, se
zájmy o cestování, cyklistiku,

plavání a domácnost.
Hledá ãestného, finanãnû
zabezpeãeného partnera,

 do 56 let.
 Dûti nejsou pfiekáÏkou.

Zn.: „Z Toronta a okolí“.
1614-16

Hºadám opatrovateºku
k 80-roãnej paní ktorá je

v dobrej du‰evnej kondícii,
ale slabosÈ srdca obmedzuje jej

moÏnosti variÈ a celkovo sa
o seba staraÈ.

Idealne by to mal byÈ niekto,
kto môÏe dochadzaÈ na 3 aÏ 6
hodiny denne do domácnosti
blízko downtown Brampton a
hovorí slovensky, ãesky alebo

francúzsky.
Prosim e-mailujte

care@michalek.org

prípadne zavolajte
905/453-0624.

58letá
pohledná vdova,

zaji‰tûná,
v Karlov˘ch Varech,

hledá pfiítele se zájmem o
kulturu, cestování a turistiku.

Zn: „Touha po domovû“
  jitkamann@seznam.cz

1615-18

Financial

1 CDN $ 19,90 Kã
1 EURO 28,18 Kã
100 Sk 74,65 Kã
1 US $ 22,07 Kã
âNB- 25. 8. 2006

Kursovní lístek
100 Kã 5,22 CDN $
100 SK 3,91 CDN $
1 CDN $ 19,16 Kã
1 CDN $ 25,58 SK
1 US $ 1,13 CDN $
1 EUR 1,47 CDN $
Toronto Star  - 24. 8. 2006

âeská liga - Gambrinus
4. kolo: Sparta Praha-Marila Pfiíbram
2:1 (0:1) 9437, Jablonec-Mladá Boleslav
0:2 (0:0) 4120, Sigma Olomouc-Slovan
Liberec 0:1 (0:1) 5113, Brno-Slavia Praha
1:0 (1:0) 6424, Slovácko-Baník Ostrava
1:2 (1:0) 4602, SIAD Most-Dynamo â.
Budûjovice 1:2 (1:0) 4319, Viktoria PlzeÀ-
Teplice 2:0 (0:0) 4038, Kladno-Tescoma
Zlín 0:0 2200.
5. kolo: Marila Pfiíbram-Jablonec 0:1 (0:1)
3265, Mladá Boleslav-Sparta Praha 3:0
(2:0) 5000, Tescoma Zlín-Viktoria PlzeÀ
1:2 (0:0) 1758, Teplice-SIAD Most 2:2
(1:0) 3920, Dynamo â. Budûjovice-
Slovácko 1:0 (1:0) 4070, Baník Ostrava-
Kladno 5:1 (4:0) 6496, Slavia Praha-
Sigma Olomouc 3:0 (2:0) 3232, Slovan
Liberec-Brno 0:0 6310.

Fotbalisté si zvolili
za kapitána Rosického

Praha-iDNES.cz/top-Nov˘m kapitánem ãeské
fotbalové reprezentace byl dnes veãer zvolen
záloÏník Tomá‰ Rosick˘. Jeho zástupci pro
pfií‰tí dva roky jsou Tomá‰ Ujfalu‰i a Petr
âech. K volbû nového kapitána se se‰li star‰í
hráãi spoleãnû s vedením reprezentace. V
uplynulém období byl kapitánem Tomá‰
Galásek, kterého pfiíleÏitostnû stfiídal Pavel
Nedvûd.
“Mám radost, je to pro mû velká ãest,” uvedl

pûtadvacetilet˘ záloÏník lond˘nského
Arsenalu. “Fotbal není hra jednotlivcÛ, ale
t˘mu a ná‰ spoleãn˘ cíl pro nejbliÏ‰í období je
postup na EURO 2008.”
Na schÛzce, která nového vÛdce kolektivu

vybírala, hráãe zastupovala sedmiãlenná
sestava BlaÏek, âech, Galásek, Jankulovski,
Koller, Rosick˘, Ujfalu‰i.
“Domnívám se, Ïe po éfie Pavla Nedvûda

pfiichází nová éra Tomá‰e Rosického a pfieji
si, aby byla minimálnû tak úspû‰ná jako ta
minulá,” fiekl manaÏer národního t˘mu
Vlastimil Ko‰Èál. “S hráãsk˘m rozhodnutím
naprosto souhlasím, jsem pfiesvûdãen, Ïe
vybrali správnû.”
Rosick˘ se stal ‰est˘m kapitánem národního

t˘mu, jehoÏ dûjiny se pí‰í od roku 1994. Tím
prvním byl Václav Nûmeãek, následovali
Miroslav Kadlec, Jifií Nûmec, Pavel Nedvûd a
Tomá‰ Galásek.
V reprezentaci debutoval Rosick˘ v únoru

2000 v pfiátelském utkání v Irsku je‰tû za
trenéra Jozefa Chovance. Celkem v národním
t˘mu odehrál 57 zápasÛ a vstfielil 17 gólÛ.
TvÛrce hry t˘mu se zúãastnil leto‰ního
mistrovství svûta v Nûmecku i dvou
evropsk˘ch ‰ampionátÛ. Z toho pfiedloÀského
má doma bronzovou medaili.
V roli kapitána reprezentace se poprvé

pfiedstaví v sobotním kvalifikaãním utkání proti
Walesu.

***

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

Slovenská liga CorgoÀ
6. KOLO: 18.- 20. 8. : FC Senec-Banská
Bystrica 2:2, MFK Ko‰ice-MFK
RuÏomberok 0:1, FC Nitra-Inter
Bratislava 0:0, AS Trenãín-Spartak
Trnava 0:0, Slovan Bratislava-FK ZTS
Dubnica 1:3, Artmedia-M·K Îilina 3:2.
7. KOLO: 26.-27. 8. : Inter Bratislava-AS
Trenãín 2:2, FK ZTS Dubnica-FC Nitra
1:0, MFK RuÏomberok-Slovan Bratislava
1:0, Banská Bystrica-MFK Ko‰ice 2:1,
M·K Îilina-FC Senec 6:0, Spartak
Trnava-Artmedia 1:2.
8. KOLO: 29. 8: FC Nitra-AS Trenãín 2:0,
MFK Ko‰ice-M·K Îilina 0:2, Slovan
Bratislava-Banská Bystrica 1:1.

Tabuºka
1. Îilina 8 6 0 2 19:7 18
2. Bystrica 8 4 3 1 11:7 15
3. RuÏomberok 7 4 1 2 11:5 13
4. Nitra 8 4 1 3 7:5 13
5. Dubnica 6 4 0 2 11:7 12
6. Artmedia 6 3 1 2 11:10 10
7. Slovan 8 3 1 4 10:13 10
8. Ko‰ice 8 3 0 5 10:13 9
9. Trnava 7 2 1 4 6:11 7
10. Senec 7 2 1 4 7:14 7
11. Inter 7 1 3 3 7:11 6
12. Trenãín 8 1 2 5 5:12 5

Liga mistrÛ
Liberec remízu neudrÏel

a mezi elitu nepro‰el
Spartak Moskva-Liberec 2:1 (1:0)

MOSKVA/PRAHA - Proniknout do elitní
spoleãnosti jménem Liga mistrÛ nebylo
fotbalistÛm Liberce souzeno. V odvetû
na pÛdû Spartaku Moskva jim chybûlo i s
nastavením 15 minut, aby i bez
vylouãeného Zápotoãného udrÏeli
postupovou remízu 1:1. JenÏe v 78. min.
zmafiil jejich nadûje gólem Pavluãenko.
Úãast v základní skupinû Ligy mistrÛ tak
slaví ãe‰tí reprezentanti z ruského klubu
Martin Jiránek a Radoslav Kováã, ktefií
oba odehráli cel˘ zápas. Liberec bude
hrát jen Pohár UEFA. Branky: 23. Mozart,
78. Pavljuãenko - 72. Hodúr z pen. První
utkání: 0:0.

***

Postup byl daleko,
vydfieli remízu

Mladá Boleslav-Galatasaray 1:1
Marná snaha, stateãn˘ v˘kon staãil jen na
remízu 1:1. Po Liberci ani Mladá Boleslav
neotevfiela si bránu k miliónÛm. Postup byl
daleko. Zázraãn˘ obrat se nekonal. Soupefi
dlouho lehce hájil luxusní tfiígólov˘ náskok z
prvního duelu posledního pfiedkola fotbalové
Ligy mistrÛ. Kotel tureck˘ch fandÛ tanãil
radostí, kdyÏ Hasan Sas zmrazil obfií snahu
Boleslavsk˘ch po pauze vedoucím gólem.
Domácí publikum uznale tleskalo, kdyÏ pfii‰la
Palátova vyrovnávací odmûna za pokraãující
ofenzívu.
Na rozdíl od minulé sezóny nebude mít âesko
zastoupení v základní skupinû prestiÏní
soutûÏe. Ale mladoboleslavsk˘ celek, kter˘
donedávna v Evropû nikdo neznal, si zahraje
alespoÀ Pohár UEFA.
Po prohfie 2:5 v Istanbulu to pro Stfiedoãechy
byla tûÏká práce, Zvlá‰tû kdyÏ jen do hledi‰tû
usedli vykartovaní Kuliã a Abrahám. Branky:
87. Palát - 72.  4680 divákÛ, poloãas 0:0, první
zápas 2:5, postupuje Galatasaray.

***

Hráãi CSKA Mokva vyradili
RuÏomberok

RuÏomberok-CSKA Moskva 0:2 (0:2)
RUÎOMBEROK 23. augusta (SITA) - V
odvetnom stretnutí 3. predkola futbalovej Ligy
majstrov 2006/2007 podºahli hráãi M·K
RuÏomberok na domácej pôde ruskému
majstrovi CSKA Moskva 0:2 (0:2). KeìÏe
pred dvoma t˘ÏdÀami v Moskve RuÏomberok
utrpel trojgólovú prehru, do hlavnej súÈaÏe
LM 2006/2007 postúpil rusk˘ ‰ampión. Góly:
4. D. Carvalho, 28. Vagner Love 4715 divákov.

***

Pohár UEFA
Artmedia postúpila cez Minsk

Dinamo Minsk-Artmedia 2:3
MINSK - Futbalisti Artmedie Bratislava
postúpili do 1. kola Pohára UEFA roãníka
2006/2007, keì po v˘hre 2:1 v úvodnom
zápase 2. predkola na domácej pôde nad
Dinamom Minsk zvíÈazili vãera v odvete v
metropole Bieloruska tesne 3:2 (2:0). Góly:
76. Koveº, 90. Marcio - 31. Halenár, 38.
Gajdo‰, 61. Burák. Rozhodovali: Pania‰vili -
Kricha‰vili (obaja Gruz.), Maisonlahti (Fín.),
3500 divákov - prv˘ zápas 1:2, postúpila
Artmedia.

***

Slavia neporazila outsidera,
ale postupuje dál

Slavia Praha-Karvan Jevlach 0:0
Fotbalisté praÏské Slavie sice splnili povinnost
a postoupili do 1. kola Poháru UEFA, v odvetû
s ázerbájdÏánsk˘m t˘mem Karvan Jevlach si
v‰ak na Strahovû ufiízli pofiádnou ostudu.
Nedokázali mu totiÏ dát gól a to mûli ‰ancí na
tfii zápasy.Slávisté se do soupefie, kter˘ hraje
poprvé evropské poháry, pustili s vervou a
kdyby po deseti minutách vedli 3:0, nikdo by
se nemohl divit. Nakonec jim postup zarídila
bezbranková remíza.
Pohár UEFA - 1. kolo: Heart of Midlothian-
Sparta Praha, Slovan Liberec-CZ Bûlehrad.
Olympique Marseille-Ml. Boleslav, Slavia
Praha-Tottenham Hotspur, RuÏomberok-
Bruggy, Artmedia-EspaÀol Barcelona
Úvodní zápasy se hrají 14. záfií, odvety 28.
záfií. T˘m uveden˘ jako první zaãíná doma.

***

O treste pre RuÏomberok sa
rozhodne 8. septembra

MOSKVA 25. augusta SME (SITA) - O
prípadn˘ch trestoch pre futbalové kluby MFK
RuÏomberok a CSKA Moskva za
nedostatoãnú usporiadateºsú sluÏbu resp.
v˘trÏnosti rusk˘ch fanú‰ikov poãas
stredaj‰ieho odvetného stretnutia 3.
predkola Ligy majstrov pod âebraÈom (0:2)
sa rozhodne na zasadnutí disciplinárnej
komisie UEFA, ktoré sa uskutoãní 8.

septembra. Fanú‰ikom CSKA sa vìaka
dymovniciam a svetliciam podarilo na krátky
ãas stredaj‰í zápas v RuÏomberku v jeho
úvode preru‰iÈ. DohováraÈ im museli nielen
hráãi ruského majstra, ale aj ich tréner Valerij
Gazzajev. Po ich interpeláciách sa duel
napokon v pokoji dohral. “V‰etko, ão som
videl, som napísal v správe, ktorú uÏ dostala
UEFA. Kontrolno-disciplinárna in‰tancia
UEFA sa urãite bude mojou správou
zaoberaÈ. Navy‰e si pozrie aj videozáznam.
âo som napísal do správy, nemôÏem podºa
pravidiel prezentovaÈ na verejnosti,“ cituje
denník Sovetskij Sport delegáta stretnutia
Teodorisa Teodoridisa. Správu o vy‰etrovaní
incidentu v RuÏomberku zo strany UEFA uÏ
potvrdil aj ‰éf Ruského futbalového zväzu
Vitalij Mutko. “VyãíÀanie fanú‰ikov CSKA
bolo zbytoãné. PovaÏujem to za provokáciu.
Mnohí z t˘chto v˘trÏníkov boli v maskách, ão
znamená, Ïe sa na akciu pripravovali. Teraz
len preru‰ili zápas Ligy majstrov, nabudúce
môÏu zájsÈ aj ìalej. Musíme proti tomu
v‰etci spoloãne bojovaÈ. Nepôjde to len
administratívnymi metódami,“ nechal sa
poãuÈ Mutko. Okrem CSKA hrozí za
nedostatoãnú usporiadateºskú sluÏbu postih
aj RuÏomberku.

***

Blesk usmrtil 17-roãného
mladíka v Dánsku

KodaÀ-sme-(sita, ap)-Zásahom blesku pri‰iel
o Ïivot 17-roãn˘ mladík poãas zápasu v
Dánsku. I‰lo o amatérsky duel medzi tímami
Ulfborg a Maabjerg. ëal‰ích deväÈ úãastníkov
stretnutia zostalo otrasen˘ch. “Nechápem,
ako sa to stalo. Obloha bola ãistá, na ‰iroko-
ìaleko len jeden ãierny mrak. Zrazu ho z
ãista-jasna trafil blesk,” komentoval brankár
tímu Maabjerg Kasper Stöttrup.
Tragická udalosÈ sa odohrala desaÈ minút
pred koncom stretnutia, ktoré uÏ nedohrali.
Poãas víkendu sa Dánskom prehnala séria
lejakov sprevádzaná búrkami. NepriazeÀ
poãasia zasiahla aj do najvy‰‰ej SAS ligy,
kde tieÏ museli preru‰iÈ niekoºko zápasov.

***


