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Zde mÛÏe b˘t ‰títek s va‰im jménem,
 pokud si na‰e noviny objednáte!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.
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Z âech aÏ do âerné Hory

Metamorfóza u‰mudlané âernohorky se v‰ak pfiíletem
nekonãí. JiÏ cestou z leti‰tû potká své krajany, z nichÏ
jeden má zapíchnut˘ nÛÏ v prostfiedku ãela. Nastává
okamÏik pro skupinové foto, protoÏe ani tato situace
neznamená, Ïe by se naru‰il rytmus Ïivota této skupiny.

KaÏd˘ chce mít památku na setkání s tímto hrdinou s
perofiízkem v hlavû. KdyÏ âernohorka dorazí na místo,
nastává okamÏik pfiemûny. Ze ‰mudly se stává exotická
taneãnice, o které si mohou nechat zdát majitelé
módních ãasopisÛ i agenti filmov˘ch hvûzd. Její kolegové
nenechávají nic náhodû. Skvûlá je napfiíklad situace,
kdy své budoucí star ãistí ponûkud tvrd‰ím kartáãkem
ãerné zuby aÏ do okamÏiku, kdy vypadají jako zuby z
perletû. UÏ tento film napovídá, Ïe v Monte Negru
ãlovûk mÛÏe proÏít nejen nûco, o ãem by mohl psát
National Geographic, ale i ãasopis zab˘vající se kulturou
ãi historií.
Narozdíl od ostatních zemí b˘valé Jugoslávie âerná

Hora není ani samostatná ani ve Federaci. Pfiipomíná
to chytrou Horákyni, která nebyla ani nahá ani obleãená.
Oficiální název je Srbsko a âerná Hora, jestliÏe v‰ak
pfiejedete hranice z Chorvatska vítá vás velk˘ nápis
CRNA GORA a po Srbsku není ani památky. To v‰ak
není jediné pfiekvapení, které vás ãeká. âerná Hora je
snad jedinou zemí mimo EU, kde se platí Eurem. To, o
ãem se dohadují politici v novû pfiistoupiv‰ích zemích,
jestli se zde zaãne platit Eurem v roce 2009 nebo v
2015 a jestli o tom bude referendum, to udûlali v âerné
Hofie pfies noc. Skuteãností je, Ïe jsou zde aspoÀ na
pobfieÏí ceny velice podobné cenám v ostatních zemích
Evropské unie. Tím v‰ak podobnost s Evropskou unií
konãí. Dal‰í globalizace se zemi jaksi vyh˘bá.
UÏ jen skuteãnost, Ïe letadlo pfiistává v sousedním

Chorvatsku v Dubrovníku a Ïe musíte do âerné Hory
pfies do nedávna ostfie sledovanou hranici hovofií samo
za sebe. S vízy je to opût jako s chytrou Horákyní. Víza
jsou zapotfiebí i nejsou zapotfiebí. ZáleÏí na tom, v
kterou roãní dobu cestujete a s jak˘m pasem. Pokud

máte ãesk˘ pas, tak v létû víza nepotfiebujete. V zimû
ano.
Podobnû je to i s v˘mûnou penûz. Pokud pfiijedete do

turistické perly Kotoru, je bankomat na kaÏdém rohu. V
Petrovaci, kde jsme bydleli, byl pouze jeden a ten
fungoval na MasterCard, nikoliv na VISA. Taková situace
by vedla kdekoliv jinde ke vzniku soukrom˘ch
smûnárníkÛ nebo-li vexlákÛ. V Petrovaci jsme v‰ak
nevidûli ani jednoho. Teprve v den odjezdu jsme se
dovûdûli, Ïe peníze lze vymûnit v dopoledních hodinách
na po‰tû.
S radostí jsem vidûl, Ïe i zde podobnû jako v Satellitu,

inzeruje WESTERN UNION a tak jsem byl hrd˘ nejen
na tuto spoleãnost, ale i na inzerãní rádius na‰eho
torontského ãtrnáctideníku.

V osmdesát˘ch letech se promítal v Torontu film Du‰ana Makavjeva s poetick˘m názvem Monte Negro. Obyvatelé samotné âerné Hory, chcete-li Crne Gory, ktefií tento
film vidûli v‰ak tvrdí, Ïe se nejedná o nûkoho z nich, n˘brÏ o Srba z okolí Kragujevace. UÏ tato obrana napovídá, Ïe film skuteãnû vystihuje nûco z jejich Ïivota. Odehrává
se ve ·védsku, kam pfiijede u‰mudlané dûvãe z hor na jihov˘chodû zemû. JiÏ na leti‰ti nás ãeká první pfiekvapení. Toto nevinné stvofiení pa‰uje ‰estnáct litrÛ rakije
a ãlovûk jen s nev˘slovnou bolestí sleduje, jak tento poklad odtéká v detailním zábûru odpadem umyvadla na leti‰ti. Pfiedem vás mohu ujistit, Ïe s takov˘mto barbarstvím
se v âerné Hofie dnes nesetkáte. I pravoslavn˘ mnich Pavle, kterého jsme potkali na úpatí hor nad Petrovacem se pfied napitím tohoto lahodného nápoje pokfiiÏoval.

Zásoba pneumatik byla dostateãná, ale nafouknout se podafiilo pouze jednu

Ikonu lze spatfiit i ve skále poblíÏ klá‰tera

Pokraãování na str.7

Pohled z Grabovice na záliv v Petrovaci


