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Na‰e anketa
Zeptali jsme se na‰ich ãtenáﬁÛ na nûkteré otázky
t˘kající se nadcházejícího referenda do EU. Tûsnû pﬁed
uzávûrkou odpovídali : Daniel âiÏinsk˘, Hradec Králové,
Ïivnostnik, Tomá‰ Hrub˘, Praha, technolog,Petr
RÛÏiãka, Teplice, hudební manaÏer a producent
agentura ANK, Milo‰ ·uchma, Ottawa, pﬁedseda
âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû a Mikulá‰
Vymûtal, Praha, evangelick˘ faráﬁ.
1. Jste pro vstup do EU?
Dâ: Ne.
TH: Ano.
PR: Ani ne.
M·: Ano.
MV: Ano
2. V˘hody EU?
Dâ: Potenciálnû konkurenceschopnûj‰í celek vÛãi jin˘m
svûtov˘m celkÛm, zejm. hospodáﬁsky.
TH: Naplnûní tuÏby vyjádﬁené heslem „zpátky do
Evropy“. Kultivace prostﬁedí právního, politického aj. jin˘mi slovy bude nastolen nezvratn˘ trend vyrvání této
zemû z vlivu gaunerÛ v dokonale padnoucích oblecích.
Doufám. Usnadnûní sbliÏování Ïivotní úrovnû âR s
dne‰ní EU. Spousta dal‰ích chvályhodn˘ch záleÏitostí,
které nejspí‰ nevyuÏiji, ale co kdyÏ. A kdyÏ ne já, tak
moje dûti, jejich dûti, kdokoli jin˘, atp. (Voln˘ pohyb
pracovních sil, moÏnost studovat v zahraniãí…)
PR: Nevidím skoro Ïádné.
M·: Zaãlenûní do rodiny vyspûl˘ch demokratick˘ch
evropsk˘ch zemí s dobr˘m právním ﬁádem, vládní
metodologií a ekonomickou koordinací.
MV: Kulturní sblíÏení národÛ hovoﬁících v evropském
prostoru rÛzn˘mi jazyky (jako faráﬁ vnímám, Ïe ostatní
národy jsou kﬁesÈan‰tûj‰í neÏ âe‰i a EU by tedy mohla
pﬁispût k lep‰ímu pohledu na‰ich obãanÛ na kﬁesÈanství),
omezení xenofobie, ﬁada lukrativních pracovních
pﬁíleÏitostí (úﬁedníci EU), postupné roz‰íﬁení pracovního
trhu, dle mého názoru také pro prÛmûrné âechy
v˘znamn˘ ekonomick˘ zisk (pﬁíklad - Finsko).
3. Nev˘hody vstupu do EU?
Dâ: Vlastnû jde spí‰ o produkt kratkodobého plánování,
roz‰iﬁování trhu EU na v˘chod.
TH: BûÏné problémy rÛstu.
PR: Nejsme si schopní vládnout sami a pod cizí vládou
budeme utlaãovanûj‰í víc neÏ tomu bylo. Se Slováky
jsme se neshodli a nyní si budeme notovat stejnû s
Litevci nebo Portugalci, nehledû na to, Ïe cizí kapitál
tady niãí skoro v‰echno ãeské uÏ nyní. A co potom?
M·: MÛÏe dojít k odstranûní nûkter˘ch národních
specifik a národních populárních zvlá‰tností, které
nebudou pﬁijímány obãany kladnû.
MV: V teologii mû Ïádné nenapadají, v jin˘ch oborech
se dostateãnû neorientuji, takÏe nedokáÏi posoudit,
zda napﬁ. centrálnû pﬁedepisované druhy plodin jsou
skuteãná nev˘hoda...
4. Jakému zájmu se tû‰í referendum ve va‰em
okolí, hovoﬁí se o nûm?
Dâ: Hovoﬁí, ale nepﬁíli‰.
TH: Ano, ale nijak pﬁespﬁíli‰ horlivû ãi nad‰enû.
PR: Ne, nikdo o nûm nemluví. Myslím, Ïe lidi ani neví,
co se chystá
M·: Myslím, Ïe je povaÏováno za legitimní zpÛsob
vyjádﬁení zájmu ãi nezájmu. Je ‰koda, Ïe je to teprve
první referendum, napﬁ. Ïádné nebylo pﬁi tak závaÏném
rozhodnutí, jak˘m bylo rozhodnutí o rozdûlení
âeskoslovenska.
MV: Nemnoho, jen o tom, Ïe nûkteﬁí politici ODS se
vyslovují nacionalisticky proti.
Pokraãování na str. 5

Hledání Toma Thomsona

Tom Thomson: Round Lake, Mud Bay, podzim 1915, olej na dﬁevû
AGO - Toronto, dar ze sbírky J. S: McLeana 1969 (darováno Ontario Heritage Foundation), 1988, © 2003 Art Gallery of Ontario.

ReÏisér F. A. Brabec se vloni na Silvestra pokusil o zvlá‰tní experiment. Natoãil bûhem ãtyﬁiadvaceti hodin celoveãerní
film Krysaﬁ. Znamenalo to, Ïe si nemohl vybírat poãasí, nemohl do nekoneãna opakovat jednotlivé scény. V˘sledkem
bylo, Ïe film v koneãné fázi nebyl uhlazen˘, ale dokázal zachytit vûrnû atmosféru, která byla na pﬁelomu roku 2002 a
2003. Praha nebyla ani rozzáﬁená ani zasnûÏená, ba ani nepr‰elo jako v detektivkách. Bylo zde jaksi po‰mourno, obãas
poletovaly vloãky. Málokter˘ reÏisér by si zvolil pro natáãení zrovna toto poãasí. Jak˘msi zpestﬁením je, Ïe nad Prahou
letí divoké kachny. ReÏisér a zároveÀ kameraman rychle na nû namíﬁil kameru a tím dodal celému pﬁíbûhu atmosféru.
Vzpomnûl jsem si na tento zábûr pﬁi retrospektivní v˘stavû kanadského malíﬁe Toma Thomsona (AG0 - 317 Dundas
St. W., Toronto.). Thomson (1877- 1917), jedna z hlavních postav Group of Seven tvoﬁil pouze ‰est let. Pﬁesto dokázal
ovlivnit v˘voj kanadského umûní jako málokter˘ z jeho vrstevníkÛ. Byl pﬁímo posedl˘ pﬁírodou. Na jeho obrazech se
prakticky neobjevují postavy, lidská obydlí a jen velice sporadicky zvíﬁata nebo ptáci. Thomson zachycoval atmosféru
severu a pokud se jako na oleji z okolí Round Lake objevily letící husy, pak to je nenásilné, zrovna tak jako to udûlal
reÏisér F. A. Brabec. Nakreslil je tam, protoÏe zﬁejmû právû nad jezerem letûly. Thomson si totiÏ nevybíral poãasí.
Maloval od zaãátku jara do konce podzimu. Pouze kruté kanadské zimy trávil v Torontu. Díky tomu mÛÏeme na jeho
obrazech vidût jak pohodu, tak období, které zrovna pﬁíjemné nebylo, aÈ jiÏ se jedná o jaro, kdy je v‰ude sníh nebo o
holé stromy pozdního podzimu. S umûním zaãal pomûrnû velmi pozdû ve vûku 34 let. Rychle rozvinul svÛj talent a
bûhem krátké doby se zdokonalil tak, Ïe získal obdivovatele pro své umûní. Podobnû jako smrt mnoh˘ch legend je i
ThomsonÛv konec záhadou. Byl naposledy spatﬁen 8. ãervence 1917 na kanoji smûﬁující k Tea Lake Dam. Jeho tûlo
bylo nalezeno o pár dnÛ pozdûji na Canoe Lake v severním Ontariu. V˘stava potrvá do 7. záﬁí 2003. Ale‰ Bﬁezina

âesk˘ a Slovensk˘ den 2003

SOBOTA 21.6. - P¤IJëTE V·ICHNI!
…velké setkání jednou do roka na Masaryktownu:
Slovensk˘ gospel, moravské lidové písniãky, jazz, diskotanãí Moravanka - cviãí Sokol recitují dûti, soutûÏe pro dûti - ÚÎASNÁ TOMBOLA - fotbalov˘ turnaj
a v‰ichni pak zpívají u svatojánského ohnû

INFO A REZERVACE STÁNKÒ 416/439-4354
Zahájení ekumenick˘mi bohosluÏbami v 11 hodin. Hlavní program 14:30
Vstup na celodenní program deset dolarÛ, dûti do dvanácti let zdarma

