Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
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Není v‰echno zlato…
MÛj spoluÏák, pan Klapetek, se jednou zamyslel a pronesl tuto
logickou úvahu: „KdyÏ jedna loì pﬁejede oceán za ‰est dnÛ, pak ‰est
lodí by mûlo urazit stejnou vzdálenost za den jedin˘.“ Pan Klapetek byl
bystr˘ ãlovûk a vÏdy se ﬁídil sv˘m vlastním rozumem. Ne vÏdy mu
v‰echno vy‰lo. Nûkdy ho jeho logika pﬁivedla na scestí, protoÏe
nezakomponoval v‰echny zákonitosti, coÏ je lidské.
Stává se to nejen jedincÛm, ale i cel˘m spoleãnostem, které se ubírají
vÏdy od nûkud nûkam. Jednou se nám podaﬁí otoãit smûr toku ﬁek, aby
se zavodnila pou‰È a ona pou‰È vznikne, podle zákona o zachování
vody, nûkde jinde. Tam, kde byla krásná jezera je suchá díra a tam,
kde byla pou‰È není také nic. Zkrátka nûco v na‰í logice nefungovalo.
Podobnû jako nefungovala teorie pana Klapetka.
V sedmdesát˘ch letech zase pﬁinesl bratislavsk˘ Veãerník obdivn˘
ãlánek o tom, Ïe pﬁi utkání sovûtské ligy pﬁi‰lo na stadion v Tbilisi na
utkání mezi místním Dynamem a jeho kyjevsk˘m jmenovcem pﬁi
ãtyﬁicetistupÀovém vedru ãtyﬁicet tisíc divákÛ, coÏ odpovídá tisíci
divákÛ na jeden stupeÀ Celsia. JelikoÏ Sovûtsk˘ svaz byl na‰ím
vzorem, podaﬁilo se nám tento úctyhodn˘ koeficient nûkolikrát vyrovnat.
Napﬁíklad, kdyÏ v zimû pﬁi‰lo dva tisíce lidí pﬁi dvou stupních. Tentokrát
logika fungovala zcela bezvadnû, jenÏe k ãemu byl tento koeficient
dobr˘, to mi dodnes uniká.
Ale nechoìme do minulosti. Minul˘ t˘den jsem se podíval díky
globalizaci na internet, abych zjistil nedûlní rozhlasov˘ program a co
se dovím, Ïe v 18:30 bude sportovní zpravodajství, pokud se nebude
vysílat zpravodajství z hokejové extraligy. Zamyslel jsem se nad touto
zprávou a dospûl jsem k závûru, Ïe by se nejen mohla hrát hokejová
extraliga v ãervenci, ale Ïe by se mûlo vysílat i snûhové zpravodajství
pro pﬁípad, Ïe by se rychle ochladilo.
Nejen bratislavsk˘ Veãerník a ãesk˘ internet má takto pozoruhodné
informace. Tento t˘den jsem se z televizního kanálu, kter˘ pﬁiná‰í
zprávy o poãasí dovûdûl, Ïe v následujících hodinách oãekáváme
bouﬁky. KdyÏ jsem se podíval, kolik vody Ïe má spadnout, v˘sledek byl
pﬁekvapiv˘ - nula milimetrÛ. I tentokrát se vlk naÏral a koza zÛstala
celá. Kdyby pr‰elo, tak to The Weather Network uhodl a kdyÏ nebude
pr‰et, tak taky. Moudrost, nad kterou by Ïasl i sám král ·alamoun.
A to se uÏ nabízí legendární Radio Jerevan, které na dotaz, jestli je
pravda, Ïe Petr Pavloviã dostal v Moskvû zadarmo auto, odpovûdûlo:
V podstatû ano, jenÏe se nejednalo o Petra Pavloviãe, ale o Pavla
Petroviãe, nebylo to v Moskvû, ale v Leningradû, nebylo to auto, ale
kolo a poslední upﬁesnûní, nedostal ho zadarmo, ale ukradl ho a je
trestnû stíhán.
Jak ãas bûÏí, Radio Jerevan se globalizovalo a nyní podobné
my‰lenky dob˘vají svût. V pﬁípadû potﬁeby se dovíme zprávu o Petru
Pavloviãi ve stejném okamÏiku v Praze, Bruselu, New Yorku i Torontû.
Problém je v tom, Ïe nûjak ztrácíme zájem o své okolí. O ãlovûka
kolem sebe. Sedíme u sv˘ch poãítaãÛ a máme klamn˘ pocit, Ïe jsme
moudﬁej‰í. Spisovatel na internetu nepí‰e lep‰í knihy neÏ Dostojevsk˘.
Faráﬁ na internetu nekáÏe v nedûli lépe neÏ Mistr Jan Hus. Díky tomu,
Ïe máme moÏnost vidût kaÏdou nedûli Real Madrid i s Davidem
Beckhamem není vût‰í zájem o fotbal neÏ v ‰edesát˘ch letech, kdy
pﬁi‰lo na druholigov˘ zápas Slavie s Plzní 42 000 divákÛ. Je spokojenûj‰í
ãlovûk sedící u poãítaãe neÏ byl ‰vec za První republiky?
MoÏná, Ïe ano. Ale spí‰, Ïe je víc vypatlan˘ a problémy ãi nemoc
blízkého ãlovûka ho vzru‰ují ménû neÏ kdyÏ má poruchu na poãítaãi.
JiÏ nemusíme vidût pﬁíbuzné, staãí nám fotografie po internetu.
(Problém je, Ïe nám to staãí, ale dítû potﬁebuje trochu víc.) Místo toho,
abychom chodili do pﬁírody máme OLN. Tour de France jedeme hezky
v kﬁesle u televize spolu se závodníky a nemusíme ‰lápnout na pedál.
Zkrátka nebojme se globalizace. Je bezbolestná, bez námahy a to je
její v˘hoda. A kdyÏ se dovíme nûjak˘ nesmysl - nevadí, protoÏe cel˘
svût v tom jede s námi.
Ale‰ Bﬁezina
***

JiÏní âechy po roce

Pfiesnû pfied rokem byl âesk˘ Krumlov zachvácen povodnûmi. Letos je situace pfiesnû
opaãná. V Evropû jsou tropická vedra a sucha, která budou mít za následek katastrofální
úrodu. Na jih âech se podíval i ná‰ spolupracovník Miroslav Petr z Hradce Králové a zde
je první z jeho dvou pfiíspûvkÛ.
***

·umûní ·umavy

Je v u‰ích turistÛ i v období otevfien˘ch hranic a pestré nabídky cestovních agentur
stále super. Dokládají to mraky rekreantÛ, ktefií se sem, vût‰inou coby pfiíslu‰níci
mocného národa motoristÛ v letní a v zimní sezónû pfiemísÈují. Ano, jsme to my,
motoristé, kdo obohacujeme jednotvárné ticho a zádumãiv˘ ‰um stromÛ skuteãnû
Ïiv˘mi, dynamick˘mi tóny, jakoÏ i jistotou v‰udypfiítomné civilizace. A jsme to i my, kdo
na hlavních prÛtazích a okolo parkovi‰È mixujeme ke zdej‰ímu horskému ozónu prav˘
mûstsk˘ ‰mak, takÏe na‰e plíce mají dostatek ãasu vyrovnat se se záludn˘m ‰okem ze
syrového, aÏ nezdravû ãistého ‰umavského vzduchu.
Îe je ·umava sama o sobû pro potfieby a moÏnosti motorismu jako dûlaná, pozná
zku‰en˘ fiidiã jiÏ podle jejího charakteru. Zvlnûná krajina, relativnû mírná stoupání,
mnoÏství silniãek a lesních cest, náhorní plo‰iny - nic z toho nepfiedstavuje pro moderní
automobily s medvûdí silou, se sokolí rychlostí a s pruÏností a elegancí rysa praÏádné
pfiekáÏky. Vidût v‰e rychle, pohodlnû, co moÏná bez námahy, toÈ pro nás moderní lidi
heslo dne a ideál dovolené i zde, v ‰umavsk˘ch hvozdech. KoneckoncÛ jsme to my,
motorizovaní turisté, kdo sem pfiiná‰í peníze a zaji‰Èují mnoh˘m z místních zamûstnání
a existenci.
Pfies tuto jasnou trÏní dominanci vstupují do hry, bohuÏel, i jiná, neférová pravidla.
Pravidla bránící na‰im sporÈákÛm, tereÀákÛm i cesÈákÛm ‰plhat aÏ k rozhlednám na
nejvy‰‰í kóty pohofií, smoãit pneumatiky v ledovcov˘ch jezerech pod nimi nebo
podnikat s nohou na plynu exkurze skrze rezervace, a krátit si cestu pfies hory a doly
podle svého citlivého a rozumného uváÏení. A tak ãasto nezbude rozsedûnému
mototuristovi nic jiného, ne Ï p fi esednout na lanovku, nebo dokonce zdolat
nûkolikakilometrové úseky po hrbolaté cestû po sv˘ch vratk˘ch nohách. Je to k nevífie,
ale pÛvodci toho v‰eho nedostupnost zajímav˘ch míst pro národ motoristÛ je‰tû
vystavují na odiv a drze se jí vychloubají.
A kdo Ïe jsou ti zpupní mocní, ktefií nám motoristÛm ukrajují na‰i svobodu a kazí
dokonal˘ poÏitek z vlastnictví a uÏívání motorového vozidla? Kdo jsou ti, co mají tato
totalitní netrÏní pravidla na svûdomí? - Ano, platíme je z na‰ich daní. Nemusíme tedy
dlouho hádat: Jsou to pfiímo státní úfiedníci, správci národního parku a chránûné
krajinné oblasti. Jsou to zpupní ignoranti po‰lapávající práva a zájmy vût‰iny.
NeohlíÏejí se nalevo napravo, jde jim jen o to prosazovat své nehorázné nápady, aÈ to stojí
co to stojí.
Pokraãování na str. 3
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Churches

âESKÉ A

SLOVENSKÉ
BOHOSLU ÎBY
V TORONTù

âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 10:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.

STIPENDIA IVANA PROCKA
Stipendium je urãené pro vysoko‰kolské studium a
mohou jej získat Ïáci pocházející z ãeské nebo
slovenské komunity.
Pﬁedpokladem je v˘born˘ prospûch ze stﬁední ‰koly
(high school) a pﬁijetí na vysokou ‰kolu (university).
Podrobnosti dostanete
v Pace Savings and Credit Union Limited

âeská televize Novy Zábûr
zaãne znovu vysílat 23. srpna v Ontariu vÏdy v sobotu v 10 hodin
opakování v pondûlí v 8:30 hodin

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

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
uzavírá svoji kanceláﬁ na
740 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5S 2J2
dnem 30. ãervna 2003

Od 1. ãervence bude mít âSSK následující E-mailové adresy:
Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca
nebo www.cssk.satellite1-416.com

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272; 464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.

Nov˘ Polygon

Uzávûrka je 22. srpna 2003

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

Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30 anglicky, 10:30 slovensky.

Dostali jsme ãtrnáctideník, kter˘ má prost˘
název NOVINY. Vydavatelem je Vratislav
Bej‰ák-Colloredo-Mansfeld (The Wentworth
Bldg., B62, University of Sydney, NSW 2006)
NOVINY jsou urãené ãtenáﬁÛm v Austrálii i
jinde. Autoﬁi jsou vesmûs známí z ostatních
tiskovin: Benjamin Kuras, prof. Milan Vesel˘,
Rostislav Hedvíãek, Stanislav Reini‰.
Tabloidové noviny mají 16 stránek a vycházejí
kaÏdé druhé úter˘.
***

Tel.: (416) 925-0557

Pﬁes léto budou náv‰tûvní hodiny poãínaje
kaÏdou sobotu od 10 do 12 hodin v budovû kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave.. (KﬁiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.).
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8
Telefonní ãíslo a fax zÛstávají stejné.

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: M. âajka.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.

Velvyslanectví âR v Ottawû si dovoluje
oznámit, Ïe rozhodnutím Ministra zahraniãních
vûcí âeské republiky ze dne 25.7.2003 bylo
zru‰eno odvolání velvyslance âR v Kanadû
pana Ing. Vladimíra Kotzyho a souãasnû byl
prodlouÏen jeho diplomatick˘ pobyt v Ottawû.
Pan velvyslanec i jeho choÈ Michaela se tû‰í
na dal‰í spolupráci s ãeskou komunitou v
Kanadû.
***

740 Spadina Ave., Toronto, Ont. M5S 2J2

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.

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).

V krátkosti

Nové ãasopisy
Noviny

E-mail: abrezina4222@rogers.com
satellite1-416@satellite1-416.com
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com

PraÏská adresa: ABE/Hombre,
Po‰tovní schránka 32, 108 00 Praha 10
Tel.: 274 777 476 nebo 495 269 285
Tel./ Fax/Záznamník: 274 770 929
Ale‰ Bﬁezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.
1.65 CDN $ per line/col.
Pﬁedplatné:
v Kanadû $ 32,71+2,29 = 35,00,
pro ostatní svût CND $ 48-, US $ 35 v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK
PDF elektronicky $ 22 V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)
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Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Pondûlí a pátek: 16:00-18:00, stﬁeda: 16:00-21:00

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí k vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,
ale pfiedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá za
správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

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

V polovinû srpna má vyjít tﬁetí ãíslo Nového
Polygonu, kter˘ navazuje formátem i grafikou
na Polygon vycházející ve ·v˘carsku.
Vydavatelem je nakladatelství Primus,
VûzeÀská 7, CZ-110 00 Praha 1. Tel.: 011420-222-328-032. Fax: 011-420-224-828495. E-mail: casopis@primus.cz. Do
posledního Nového Polygonu pﬁispûli tito
autoﬁi: D. Novák, J. Je‰, J. Bene‰, L. Fr˘bort,
M. âechová, L. J. Beran, J. Koláãek, O. Ulã a
B. Kuras. Nov˘ Polygon je moÏné vidût i na
internetu: www.novypolygon. primus.cz.
***

Kalendáfi

16.8. (so.) 18:00
Peãené prase a diskotéka
Tábor Host˘n
***
22.8. (pá)
Journey
to Central and Eastesrn Europe
CNE-Toronto
***
23.8: (so) 10-18
SLOVENSK¯ JARMOK

Creditvale Park pri Streetville
***
23.-24.8.
Tenisov˘ turnaj dvojic
Laval, Montreal
(514) 733-0978
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
ve stﬁedu 13. srpna 2003 v 7:11

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde
ve ãtvrtek 28. srpna 2003
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Anketa
Otázka ãíslo sedm: V Kanadû byl
nedávno pﬁijat zákon o „manÏelském
souÏití“ osob stejného pohlaví. Po staletí
platilo, Ïe manÏelé jsou muÏ a Ïena.
Místo aby tento zákon v‰e zjednodu‰il,
otevﬁela se celá ﬁada nov˘ch problémÛ:
Pokud spáchají dva „manÏelé“ trestn˘
ãin, mají b˘t zavíráni do stejného vûzení?
JestliÏe ano, proã neudûlat vûzení pro
manÏelské heterosexuální páry? Mohou
uzavﬁít takov˘ homosexuální sÀatek i
pﬁíbuzní? KdyÏ ne, tak proã ne? Má je‰tû
smysl mít pánské a dámské WC? Naru‰í
se tímto zákonem tradiãní hodnoty a
zpÛsob Ïivota spoleãnosti anebo je to
pouze právní formalita?
Daniel âiÏinsk˘, podnikatel, Praha:
Nemyslím, Ïe by právní úprava tohoto
druhu mohla v˘raznû ovlivnit zpÛsob
Ïivota celé spoleãnosti. Dokud se
homosexualita nestane módou, jako tomu
snad bylo kdysi v ¤ecku, bude se jednat
o men‰inu opravdu pomûrnû malou.
Poznal jsem nûkolik homosexuálÛ, kteﬁí
tíhli k mnohem pevnûj‰ím a dlouhodobûj‰ím partnersk˘m vztahÛm neÏ mnozí
z jejich okolí. Pro ty je moÏnost manÏelství
ãi registrovaného partnerství urãitû ‰ancí
na naplnûní vztahu.
Radovan Holub, publicista, ·piãák:
Tento zákon podle mého nemÛÏe zmûnit
pﬁírodní zákony. Lidské zákony je nikdy
nezmûnily, ani neovlivnily. Pokud se
budou homosexuální páry hezky starat o
bezprizorné dûti a dají jim domov, bude to
fajn. Ale rodit budou vÏdycky jen Ïeny.
KaÏdá akce budí reakci. Budeme si tím
víc váÏit rozdílu mezi muÏem a Ïenou a
tím i sv˘ch dámsk˘ch nebo pánsk˘ch
záchodkÛ.
Petr Krejãí, jadern˘ fyzik, politick˘
poradce, Praha: Je tûÏké reagovat na
zákon, jehoÏ pﬁesné znûní neznám.
Obecnû si v‰ak myslím, Ïe tradiãní
hodnoty, jako je rodina, nemÛÏe zákon
ohrozit. Pokud v‰ak pÛjde zákon ostﬁe
proti tradiãním hodnotám, ztratí se dÛvûra
v právní ﬁád. V pﬁípadû, Ïe bude zákon
ekonomicky zneuÏiteln˘, odnesou to v
posledu ti, kter˘m byl urãen.
Radmila Locheorvá, âSSK, Toronto:
Osobnû si myslím, Ïe tento zákon tradiãní
hodnoty znaãnû naru‰í. Ale vlastnû tím,
Ïe homosexuálové jiÏ dﬁíve zaãali mít
(anebo adoptovali dûti a tím tvoﬁit rodinu
i bez sÀatkÛ, se spoleãnost znaãnû
zmûnila.

Internet

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

***

Public Inquiry
Petr Munk, chiropraktik, Toronto: âistû
pro informaci ãtenáﬁÛ - nejedná se o
zákon jako takov˘ (zákony v Kanadû
tvoﬁí pouze parlament), ale rozhodnutí
Ontarijského odvolacího soudu, kter˘
rozhodl, Ïe v pﬁípadû homosexuálních
partnerÛ, stát nemá právo jim upﬁít
povolení k sÀatku, protoÏe by se jednalo
o pﬁedsudek. Federální vláda má právo
se odvolat, ale ministersk˘ pﬁedseda to
odmítá udûlat. AspoÀ, tak tomu rozumím.
Do jaké míry má soud právo de facto
formulovat zákony sv˘m rozhodnutím je
podle mého na tom to nejzajímavûj‰í.
Nemylím, Ïe je problém oddûlit vûznû, aÈ
uÏ jakéhokoliv zamûﬁení. Vûzení pro
heterosexuální vûznû je zbyteãná
hloupost a sÀatek mezi pﬁíbuzn˘mi je
zakázán tak jako tak, není tﬁeba nic mûnit.
Co s tím mají, co dûlat záchodky mi
uniká, i kdyÏ spoleãné záchodky uÏ jsem
zaÏil a není to konec svûta. Na tvou
hlavní otáyku: Ne, nenaru‰í - o nic víc neÏ
v Holandsku, kde tento zákon jiÏ mají.
Nezmûnil se tam ani poãet sÀatkÛ,
rozvodÛ a narozen˘ch dûtí. Prostû Ïivot
jde dál. Vût‰ina lidí si bere své partnery,

Pokraãování ze str. 1

aby ukázali svou lásku a závazek do
budoucna, nûkteﬁí kvÛli dûtem. Uvolnûní
existujících pravidel to nezmûní. A kdyÏ
to udûlá i tﬁeba malé procento lidí o
‰petku ‰Èastnûj‰í (a o víc se nejedná)
nestojí to za to?
Mil. Ullmann, Nûmecko: Ano, pﬁijetím
tohoto zákona se tradiãní hodnoty naru‰í.
Otázka ãíslo osm: Nedávno byly v
Kanadû doãasnû odebrány dûti
rodiãÛm, kteﬁí pouÏívali k v˘chovû
fyzické tresty; jednalo se o
náboÏenskou sektu, která tvrdila, Ïe
tak jedná podle Bible. Druh˘m
extrémním pﬁípadem bylo, kdy Ïena si
stﬁelnou zbraní beztrestnû zpÛsobila
ve vysokém stádiu tûhotenství
interrupci. Otázka zní: Do jaké míry je
stát zodpovûdn˘ za ochranu dûtí?
Odpovûdi mÛÏete posílat E-mailem
satellite1-416@rogers.com nebo faxem
v Torontu a okolí na ãíslo (416) 5300069, mimo Toronto na ãíslo 1-877-3336371. RovnûÏ lze s patﬁiãn˘m pﬁedstihem
pouÏít po‰tu. Uzávûrka pro anketu je 24.
srpna 2003.
Ale‰ Bﬁezina
***

·umûní ·umavy

Tak kupfiíkladu vym˘‰lejí nauãné stezky spojující atraktivní místa,
samozfiejmû jen pro pû‰í a cyklisty. Ba zavedli jakési Zelené autobusy.
Dopravní spoje, které kfiiÏují ·umavu podélnû i napfiíã, v pracovní dny i ve
svátky. Chlubí se tím, Ïe dennû nahradí dvû stû automobilÛ. …chm, takov˘
smû‰n˘ v˘sledek, no fieknûte. Pr˘ mají odlákat motoristy od jejich ãtyfikolov˘ch
miláãkÛ, ale to se jim dozajista nepovede. Poãínají si totiÏ jako naprostí
naivkové. Jako po‰etilci z jiného svûta. Jako by neznali ono pevné pouto a
lásku, které kaÏdého správného motoristu k jeho autíãku váÏe. A tak svojí
hloupou zelenou politikou jen uvolÀují místa pro dal‰í z nás. VÏdyÈ v záloze,
jenom v této malinkaté republice máme nûkolikamilionovou armádu. A
kdyÏ se dáme na pochod, tak nás nic, zhola nic nezastaví.
VÛbec, tihle ti správci mají na dne‰ní dobu veskrze podezfielé názory.
Na‰inci se ani nechce vûfiit, Ïe se sv˘m stfiedovûk˘m, omezen˘m my‰lením
mohou vykonávat funkce v moderním státním aparátu. Posuìte sami.
Podle nich je pr˘ nejhodnotnûj‰ím zpÛsobem pohybu ãlovûka v pfiírodû
obyãejná chÛze. Podle jejich zvrácené filozofie pr˘ umoÏÀuje získání nejvût‰ího
mnoÏství proÏitkÛ v krátkém ãase. Na základû takov˘chto a podobn˘ch
blábolÛ oni preferují jeden zpÛsob dopravy pfied druh˘mi. Ba, co je nejhor‰í,
oni si pfiivlastÀují právo rozhodovat za druhé, co je pro ty druhé lep‰í,
hodnotnûj‰í a zdravûj‰í. A to jiÏ zavání opravdov˘m totalitním systémem. S
tím by se mûlo nûco dûlat.
Nic proti ochranû pfiírody, ale musejí ji dûlat lidé schopní uvaÏovat na
úrovni doby a vûdecko-technického pokroku. Lidé, ktefií jsou jedni z nás,
normální konzumenti s normálními hlavami, Ïádné zelené makovice. VÏdyÈ
jak mÛÏete vysvûtlit takov˘m omezencÛm vá‰ nádhern˘ poÏitek z jízdy, kdy
fascinující obrazy jako by zrovna vypadly ze srdcervoucí televizní reklamy?
Jak rozko‰ ze sledování krajiny a pfiírody v dokonalém pohodlí va‰eho
kokpitu dunícího hudební kulisou podle va‰eho gusta? Jak pocit naprosté
svobody, projedete-li neporu‰enou rozkvetlou loukou k bublajícímu
horskému potÛãku nebo zaparkujete-li rovnou na bfiehu stfiíbropûnné fieky,
kde máte naprosté soukromí? MÛÏe vÛbec takov˘ barbar pochopit, no
fieknûte, vpravdû umûleck˘ záÏitek z ti‰e pfiedoucího motoru a ze svi‰tûní
okolo vás projíÏdûjících kolegÛ motoristÛ? CoÏpak nejsou tyto libozvuky
spolu se ‰evelením pfiilehlého lesa právû tou pravou harmonií techniky a
pfiírody? CoÏpak není zrovna tohle ono ryzí a jedineãné ‰umûní na‰í
zkulturnûné ·umavy?
Miroslav Petr
***

Krajanskú verejnosÈ v Toronte a okolí poz˘vame na

Aktualizované stránky

SLOVENSK¯ JARMOK

Kalendáﬁ

v sobotu 23. augusta 2003 od 10 do 20 hodiny
na svojom letovisku Creditvale Park pri Streetville.
Stánky so slovensk˘m ºudov˘m umením
(V˘‰ivky, ºudové pﬁedmety, gramoplatne, knihy atì.)
Domáce v˘robky
Záujemci o prenajatie stánkov obráÈte sa na:

Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
âSSK
Zpravodajství Ústﬁedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû

www.cssk.satellite1-416.com
www.cssk.ca

***

Mrs.: Anna Zapletal: 416/537-7695
Mrs.: Georgia Volker 416/763-0735
Obãerstvenie, bravãové na raÏni, kúpalisko
Zábava pre deti i dospel˘ch Vstupné pri bráne 2 doláry
Na va‰u úãast sa Èa‰íUsporiadatelia
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Czech &Slovak Institutions

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

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

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

Honorary consulates
of the Czech Republic
Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,Calgary, T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924, fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Toronto
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416/226-4528, fax: 647/436-1407
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pﬁedchozím ohlá‰ení)
Vancouver
Honorary Consul K. E. Newman
1480-885 West Georgia St.
Vancouver, B.C. V6C 3E8
Tel.: 604/601-2011, fax 604/639-3134
E-mail: newman@insigniacorp.com
Po. - pá: 9:00-12:00 a 14:00-17:00

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbla
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec
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EUROPEAN GALLERY
Collections of paintings, sculptures, and
posters created by great Canadian-European
artists will be presented for 18 days at the
Canadian National Exhibition, August 15th to
September 1st, in the International Pavilion.

Admission Prices
General Admission $10
Ages 60 and better $7
Children 13 & under $7
Journey to Central and Eastern Europe.
at the CANADIAN NATIONAL EXIBITION
Friday, August 22, 2003 - Bandshell Park
Produced and directed by Van Arden Arts Inc.
Experience the cultural richness of Central
and Eastern European countries such as
Poland, Russia, Ukraine, Belarus, Latvia,
Lithuania, Moldova, Bulgaria, The Czech
Republic, Hungary, Rumania and Slovakia.
This festival of foods, crafts, galleries, exhibits,
shows, and street performances will highlight
the much-diversified artistic and cultural world
of these countries. “Journey to Central and
Eastern Europe” is a two-hour show of nonstop action, dance, music, acrobatic tricks
and physical comedy. You will be able to

Medical
Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ
Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pﬁíchozím!

1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

experience a journey through the fantastic
music and dancing of Central and Eastern
Europe. Featured will be great CanadianEuropean artists, such as Csaba Koczo, Aktina
Stathaki, Ola Turkiewicz, Kevin Budd, Sylwia
Michalowska, Aleksander Tsiboulski, Zhanna
Zinchenko, Aleksander Kolesnikov, Andrew
Kukovsky. You will also see well known music
and dance groups from Canada and Europe,
such as Golden River Gipsy Group, Virsky
Stars, Small Chamber Harmony, Carneval,
Kubzavod, National Russian Ballet, Lviv
Dance Ensemble of Oshawa, and Chreschatiy
Kiyv Ballet from Ukraine.
Schedule of Events
ON THE BANDSHELL
3:00 - 5:00 “Journey to Central and Eastern
Europe - The Show”
6:30 - 7:15 International Fashion Show
featuring four young European designers
8:00 - 10:00 “Journey to Central and Eastern
Europe - The Show”
STREET PERFORMERS
Street performers will be performing at the
Beer Garden and the Food Kiosk area.
10:00 AM to 10:00 PM
EXHIBITS AND WORKSHOPS
Many crafts and natural healings will be
presented at the Bandshell Park Exhibits and
Workshops area.
10:00 AM to 10:00 PM
FOOD KIOSK
Food kiosk will feature unique cuisines from
Bulgaria, Hungary, and the Czech Republic.
Located at the Bandshell Park area.
10:00 AM to 10:00 PM
Bulgarian Wine Tassting
Beer Garden - Bandshall Park
11:30-12:00 and 13:30-14:00
Presented by H.H.D. Importex

Van Arden Arts Inc.
Has been producing shows in Canada since
1992. The company has a wide experience in
theatrical and festival production. Van Arden
Arts company has presented their works in
class venues such as Royal Alexandra in
Toronto, Living Arts Center in Mississauga,
Ford Centre for Performing Arts in North
York, Massey Hall in Toronto, Van Arden Arts
was a part of the Arts Festivals such as;
Urban ArTery, Art Week in Toronto, Canadian
National Exhibition, G-7 Summit, Autumn Artfest, Earth and much more.
Production team:
Yolanta Van Arden - producer and creative
director of the company. Her most successful
theatrical productions are: “The Snow
Maiden”, “Dreams of love in the Barn”, “Into
the Lights”, “Black and White”, “Swing Kids”.
Among the colorful events, produced by
Yolanta are such international festivals as:
Ukrainian festival, Moscow nights, Polish
festival, Canada 2000.
Matthew Gasiorek - assistant producer and
editor. Oksana Smirnoff- assistant director;
Eugenie Tregubov - choreographer, he has
been working with the musical productions
such as: “Dracula”, “Keep Cool in Austria”,
“Virsky Stars”, “Into the Lights” in Canada.
Oleksander Kolyesnykov - soloist dancer and
choreographer. Alex performed extensively
in concert halls, festivals throughout Europe
and North America. Andrew Kukovskymusical director, musician;
Small Chamber Harmony
Zdenka Jarosova (soprano) was born in and
grew up in Pilsen, Czech Republic.
She completed her studies at the Academy of
Music in Pilsen under prof. Kotnauerova.
Milan Bruner (flute) After graduating from the
Academy of Music and Performing Arts in
Bratislava, Czechoslovakia, he became a
principal flutist with the Slovak Philharmonic.
He has played as a soloist in Germany, Italy,
France, Spain and Japan.
Kevin Manaugh (guitar) graduated from the
Naropa Institute in Boulder, Colorado with a

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.
Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípåtek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005
Mám 47 rokÛ a hledám místo
opatrovatelky pro star‰ího
ãlovûka (Slováka nebo âecha)
v Torontû a okolí.
Volejte Drahu‰i: 905/655-9742
1315-p

TRANS-COM TRANSPORT LTD.

905-678-6412 OR 1-800-354-7544

degree in music in 1996. He has performed
throughout the United States, Canada, and
Europe.
Jaroslav Jarosil (violoncello) was born in
Prague, Czech Republic.
He studied music at Charles UniversityAcademy of Music.
In Canada he played with numerous
symphony orchestras, including Hamilton
Philharmonic, Canadian Ballet Company,
Toronto Philharmonic etc.
Krisztina Szabó -Canadian- Hungarian
Mezzo-soprano Krisztina SzabÛ made a
brilliant farewell to her tenure as a member
of the Canadian Opera Company Ensemble
when she stepped in to perform the role of
Idamante in the COC’s production of
Mozart’s Idomoneo in the spring of 2001.
Ola Turkiewicz
Polish jazz singer who has been playing
professionally for about 10 years. She
participated in many cultural events and
worked with the most known artists in the
Polish-Canadian community. Recently she
had the opportunity to work with such great
musicians as Richard Whiteman, Shelly
Berger, Bob Mover and Rob Thaller, just to
name a few. She has recorded three albums,
two featuring her original compositions and
one Jazz album.
European Gallery
The European Gallery will be held at the
International Pavilion for 18 days. We have
collections of paintings, posters, sculptures,
and graphics from several CanadianEuropean artists.
The Polish exhibit will present Colour and
Form, featuring îIggyî Jadwiga Byszewski,
Andrew Pawlowski, Contemporary Polish
Posters, Marzena Edyta Miskiewicz ñ guest
artist from Poland, and Krystyna Jadwiga
Cseh. This exhibit is under the patronage of
the Consulate General of the Republic of
Poland in cooperation with Toronto City
Council.
Furthermore, the gallery will include
Hungarian-Canadian artists presented by
Hungarian Visual Artists of Canada. There
will be collections from artists such as
Nandor Horthy, Alexander Husveti, Ibolya
Kaczer, Gabor Mezei, Elizabeth Merei,
Magda Mihaly, Edward Nagy, Elizabeth
Nadasdy, Steven Prosenyak, Margaret
Roseman, and Charles Staffer.
The gallery will also include several Czech
aretist Maria Gabánková, Romanian, and
Ukrainian artists.
Exim International
have the pleasure to present the Polish
company Kontrast, with a unique collection
of linen 4 season clothing for women and
girls, including: dresses, blouses, skirts,
pants, jackets, and sweaters.
Designed by a group of young Polish
designers, all clothes are made of natural
fabrics and knit wears. The main
components are: flax, hemp, and cotton.
This outstanding collection has been
designed for a woman who wants to be
dressed originally and unique.
You also be able to see oustanding collection
of Canadian-Polish Designer Dorota
Alimowska.
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V autobuse cestou na púÈ
zahynulo 11 ºudí

ÚHORNÁ - SME (ek, jv, ts) JedenásÈ
ºudí, medzi nimi aj desaÈroãn˘ chlapec,
zomrelo vãera ráno po nehode autobusu
pri Úhornej v Gelnickom okrese. Tragédia
patrí k najväã‰ím autonehodám na
Slovensku za posledné desaÈroãia. V
autobuse bolo 45 cestujúcich, prevaÏne
star‰ích ºudí, najmä Ïeny z Poproãa,
Rudníka a Medzeva, ktorí i‰li na púÈ do
Úhornej.
Polícia zatiaº nepotvrdila príãinu nehody,
podºa viacer˘ch svedkov sa v‰ak autobus
zrútil zo svahu v ostrej zákrute, v ktorej
najprv zastavil, zrejme preto, Ïe mu
zhasol motor. Vodiã e‰te nevypovedal,
lebo hoci je zranen˘ len ºahko, leÏí v
nemocnici v ‰oku.
Jedna verzia znie tak, Ïe vodiã vystúpil,
aby podloÏil pod kolesá zábrany proti
pohybu. Vtedy zaãal autobus samovoºne
cúvaÈ dolu zo svahu a niekoºkokrát sa
prevrátil. Viacer˘m sa podarilo e‰te
vyskoãiÈ, ale v‰etci také ‰Èastie nemali.
Niektoré obete na‰li záchranári aÏ po
niekoºk˘ch hodinách pod autobusom.
„Autobus zrazu na kopci zastal. Poãul
som, ako ‰ofér povedal: Preboha, ão sa
stalo. Potom zatiahol ruãnú brzdu a vy‰iel
von. Na‰tartoval motor zozadu, ale
autobus zaãal znenazdajky dolu prudk˘m
svahom cúvaÈ. Nastala obrovská panika,
v‰ade bol krik. Tí, ktorí mohli, poãas
jazdy vyskakovali cez dvere vonku,“

Press
povedal jeden z cestujúcich, Imrich
Dryhºa z Poproãe. Vyviazol iba s ºah‰ími
zraneniami.
Miesto nehody je 37 km vzdialené od
Gelnice, lekári a záchranári pri‰li do 40
minút z nemocníc v Gelnici, Ko‰íc a
RoÏÀavy. Zranen˘ch bolo 25 ºudí, z toho
viacerí ÈaÏko.
„DesaÈ ÈaÏko ranen˘ch sme
hospitalizovali v na‰ej nemocnici. Jednu
pacientku sme pre po‰kodenie obliãky a
krvácanie do brucha museli okamÏite
operovaÈ. ëal‰ích dvoch pacientov
letecky previezli na ko‰ickú kliniku
úrazovej chirurgie,“ povedal primár
chirurgie v Gelnici Marián Znak.
Autobus znaãky Karosa patril k
modernej‰ím a pútnici si ho objednali od
Ko‰ickej dopravnej spoloãnosti. Juraj
Palai z firmy povedal, Ïe beÏn˘ spoj po
tejto ceste nepremáva. Mnohí pútnici
chodievajú na kopec pe‰o.
Na tomto úseku cesty nie sú zvodidlá ani
Ïiadne iné zábrany.
***
12.8.2003

¤idiã na pfiechodu zfackoval
chodce

PRAHA-právo/Pavel BlaÏek-Pﬁípad
ﬁidiãe, kter˘ na pﬁechodu zfackoval
chodce za to, Ïe po jeho vstupu na
vozovku málem nestihl zabrzdit
automobil, momentálnû ﬁe‰í praÏská
policie. V sobotu dopoledne na cestû za
nákupem se sedmatﬁicetilet˘ obyvatel
Prahy 4 na pﬁechodu pro chodce v ulici
Novodvorské domníval, Ïe má pﬁednost.
Bezstarostnû a bez rozhlédnutí vykroãil

na zebru. Z klidu ho vyru‰ilo kvílení brzd
rychle jedoucího osobního auta, které
ﬁidiã dokázal na poslední chvíli zastavit.
Chodec ani nestaãil pﬁekonat úlek. ¤idiã
totiÏ z vozu vyskoãil a mohutnou fackou
ho málem pﬁibil k silnici. Ale ne nadlouho,
protoÏe otﬁesen˘ muÏ dokázal na mobil
vyÈukat linku 158. “Na místo ihned vyrazili
policisté. ¤idiã ospravedlÀoval své
poãínání tím, Ïe chodec vstoupil do jízdní
dráhy na poslední chvíli, takÏe pﬁed ním
sotva staãil s autem zastavit,” ﬁekla Právu
o incidentu mluvãí praÏské policie Iva
Knolová. Chodec po zji‰tûní totoÏnosti
ﬁidiãe vyhledal lékaﬁské o‰etﬁení a podal
na ﬁidiãe trestní oznámení pro napadení
a ublíÏení na zdraví. Policisté zatím
vyãkávají s trestním hodnocením pﬁípadu.
“ZáleÏí na tom, jak bude znít lékaﬁská
zpráva po‰kozeného. Podle ní se
rozhodne, zda jde o pﬁestupek, nebo
trestn˘ ãin,” vysvûtlila mluvãí s tím, Ïe
chodec se zﬁejmû domníval, Ïe má na
pﬁechodu absolutní pﬁednost. “Tu v‰ak
nemají,” poznamenala.
“¤idiã zﬁejmû i pod vlivem horka nezvládl
své emoce, z vozu vystoupil a chodce
inzultoval,” komentovala incident Knolová.
I podle její kolegynû Evy Miklíkové je leto‰ní
horké léto bohaté na nezvyklé události.
“Pﬁed nûkolika t˘dny taxikáﬁ pokousal v
Italské ulici v Praze 2 stráÏníka, kter˘ proti
nûmu vÛbec nezakroãoval a ponechal bez
pov‰imnutí v˘razy, jimiÏ mu taxikáﬁ spílal.
Neplatí to jen o ﬁidiãích. Zaznamenali jsme
taky pﬁípad bûsnícího invalidy, kter˘ si
sundal protézu a pouÏil ji jako kyj,” ﬁekla
Miklíková.
***
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Restaurants-Deli's
Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

416-504-5787
638 QUEEN ST. W.
TORONTO, ONT. M6J 1E4
* PraÏské uzeniny
* Cukráﬁské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy
* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla

Slovenská restaurace
v západním Torontu

WOODHOUSE
Restaurant & Pub

3089 Lakeshore
Boulevard West
(Mezi Islingtonem a Kipling)

Toronto, Ontario
M8V 3W8

416/259-6836
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Dva lupiãi v Dagestánu
ubodali muÏe z âR

Moskva-právo (âTK, RIA-Novosti, zr)âech Martin Kraus (30), kter˘ tvrdil, Ïe
chce podnikat v âeãensku, se stal obûtí
loupeÏného pﬁepadení v Dagestánu,
kavkazské republice sousedící s âeãnou.
Obyvatelé vesnice âirkat v Gumbetovské
oblasti nalezli jeho pobodané tûlo u bﬁehu
horské ﬁeky Andijskaja-Kojsu uÏ minul˘
t˘den v pátek. Policie zadrÏela
Magomeda Gitinomagomedova (25) a
Achmeda Magomedova (22) a obvinila

je, Ïe si na Krause poãkali na horské
stezce, pﬁepadli ho a ubodali.
Podle âeského rozhlasu u nich muÏi
zákona zajistili také KrausÛv automobil
volkswagen s ãeskou poznávací znaãkou,
v nûmÏ byla nalezena i vût‰í ãást vûcí
patﬁících zavraÏdûnému. Oba zadrÏení
se k ãinu pﬁiznali. Hrozí jim nyní 15 let
vûzení. ZavraÏdûn˘ âech zanechal
nûkolik dní pﬁed svou smrtí na záznamníku
moskevské odboãky âTK vzkaz, Ïe má
informace “o pﬁípadu jednoho
nespravedlivû odsouzeného ãlovûka v

Moskvû”. Podle rozhlasu mûlo jít o Pavla
Pavlíãka. Toho minul˘ mûsíc v Rusku
odsoudili za pa‰ování drog k 19 mûsícÛm
a k protidrogové léãbû. Byl zadrÏen na
moskevském leti‰ti, kam pﬁiletûl z
indického Dillí. Pﬁi celní kontrole na jeho
zavazadlo upozornil sluÏební pes a ru‰tí
úﬁedníci objevili devadesát pût setin
gramu ha‰i‰e. Kraus o sobû v Dagestánu
tvrdil, Ïe je podnikatel, jenÏ se snaÏí
uchytit na Kavkaze. Dodal, Ïe jeho
podniky s pﬁedmûty lidové tvorby údajnû
jiÏ uspûly mimo jiné na Ukrajinû. Do
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zemû pﬁicestoval teprve pátého srpna.
Ruské úﬁady podle âRo uvedly, Ïe v
dobû loupeÏe mûl u sebe znaãnou
hotovost v dolarech a v eurech. Policie
sdûlila, Ïe peníze zmizely a Ïe po nich
pátrá. Mluvãí dagestánského ministerstva
vnitra Abdul Musajev potvrdil, Ïe tûlo
zavraÏdûného leÏelo ve vodû nejménû
48 hodin. Souãasnû dementoval, Ïe
zavraÏdûn˘ pÛsobil jako novináﬁ, jak
uvádûla vãera dopoledne nûkterá ruská
média. Podle Musajeva se Kraus v
Dagestánu pohyboval jako soukromá
osoba: nemûl Ïádn˘ novináﬁsk˘ prÛkaz a
do Ruska pﬁijel s tﬁímûsíãním turistick˘m
vízem. Krátce pﬁed smrtí ho zadrÏela
policie, protoÏe mu chybûla registrace
nezbytná pro pobyt v dagestánské
republice. PolicistÛm ﬁekl, Ïe je obchodník
a Ïe má namíﬁeno pﬁes âeãensko do
JiÏní Osetie.
***

Blesk u Solunû zabil âe‰ku

ATÉNY -právo (rsk, DPA) Po zásahu
bleskem zemﬁela nedaleko severoﬁecké
Solunû v nedûli pozdû veãer
devû tadvacetiletá ãeská turistka.
Napsala to vãera agentura DPA a
odvolala se na ﬁeck˘ rozhlas. Zuzana
Otãená‰ková, pracovnice konzulárního
oddûlení ãeského velvyslanectví v
Aténách, Právu potvrdila, Ïe skuteãnû
‰lo o Ïenu z âR, i to, Ïe pﬁíãinou úmrtí byl
zásah bleskem. V noci se nad ¤eckem
vytvoﬁila znaãná oblaãnost, která s sebou
pﬁinesla ﬁadu bouﬁek. “Poãet bleskÛ byl
opravdu neskuteãnû velk˘,” ﬁekl jeden
aténsk˘ meteorolog. Dívka se tak stala
druh˘m obãanem âR, kter˘ letos v létû
kvÛli blesku zemﬁel - na konci ãervence
v˘boj usmrtil tﬁiadvacetiletého âecha na
pláÏi v italském letovisku Rimini.
***
13.8.2003

Extrémní sucha hrozí
vybíjením stád

Petr ChudoÏilov:
P‰trosí mír

Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

Praha-právo/Stanislav Ptáãník-Pastviny se
mûní ve vyprahlou step * Zaãíná b˘t
nedostatek krmiva
Leto‰ní extrémní sucho krutû postihuje
zemûdûlce. UÏ nejde jen o obilí. Také
pastviny vypadají jako vyprahlá step. KvÛli
nedostatku krmení hrozí, Ïe farmáﬁi budou
nuceni sniÏovat uÏ tak velice nízké poãty
chovaného skotu.
âást krav místo k novému zabﬁeznutí
odvezou ﬁezníkÛm na jatka. Vybíjení stád se
tak z noãní mÛry stává hrozivou realitou.
Potrvají-li i nadále extrémní sucha, budou
‰kody v rostlinné produkci nezvratné a
drasticky se promítnou i do Ïivoãi‰né v˘roby.
“Otavy jsou poloviãní a tﬁetí seãe vícelet˘ch
pícnin budou proti normálu sotva tﬁetinové,”
odhaduje pﬁedseda Zemûdûlského svazu
Miroslav Jirovsk˘. To mÛÏe v ﬁadû podnikÛ a
farem zpÛsobit váÏné potíÏe se zaji‰Èováním
krmiva pro skot. Podle tajemníka Agrární
komory âR Jana Záhorky nûkde uÏ dnes
krmí zvíﬁata zásobami objemné píce z prvních
seãí urãen˘mi na zimu. “Dá se proto
pﬁedpokládat dal‰í pokles stavÛ skotu,” dodal
Záhorka. Vysychající zdroje vody navíc v ﬁadû
míst republiky zapﬁíãinily problémy se
zásobováním stájí, klesá i uÏitkovost prasat,
zvy‰ují se úhyny drÛbeÏe.
Sklidí se rovnûÏ ménû chmele a zﬁejmû i v
hor‰í kvalitû. Chmelaﬁi, kteﬁí zaãnou sklízet
chmel dﬁíve neÏ obvykle, ãekají asi
dvacetiprocentní propad proti loÀsku. “Spolu
s nepﬁízniv˘m v˘vojem kursu koruny
oãekáváme propad trÏeb pﬁinejmen‰ím o
120 aÏ 140 miliónÛ korun,” sdûlil tajemník
Svazu pûstitelÛ chmele Zdenûk Rosa, jenÏ
situaci oznaãil za katastrofální a nevylouãil,
Ïe ﬁada zemûdûlsk˘ch podnikÛ po leto‰ku s
pûstováním chmele skonãí. Jablka, ‰vestky i
dal‰í ovoce v sadech a na zahradách
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pﬁedãasnû opadávají ze stromÛ a hnijí.
“Dlouhotrvající sucho zpÛsobuje vût‰í propad
plodÛ a také jejich velikost bude men‰í,” ﬁekl
Právu tajemník Ovocnáﬁské unie Martin
Ludvík.
Úroda jablek a hru‰ek by pﬁesto mûla b˘t
letos u velkopûstitelÛ podle posledních odhadÛ
zhruba prÛmûrná. Nejménû vrásek dûlá
leto‰ní horké a sluneãné léto vinaﬁÛm.
Vegetace vinné révy prospívala od jara velmi
dobﬁe, hrozny jsou vyzrálé. Vinaﬁi tak jiÏ
poãtvrté z uplynul˘ch ‰esti let oãekávají velmi
dobr˘ roãník. “Hrozny jsou dobﬁe vyvinuté a
dá se oãekávat v˘born˘ roãník,” potvrzuje
rakvick˘ vinaﬁ Milo‰ Michlovsk˘. Jak ale dodal,
‰piãkov˘ch v˘sledkÛ nedosáhnou v‰ichni.
“Letos se ukáÏe, kdo má dobrou vinaﬁskou
pÛdu, na níÏ slunce révû a hroznÛm prospívá,
a kdo se se suchem vyrovná pﬁece jen hÛﬁe,”
dodává.
Sucho nejspí‰ zvedne ceny potravin, ale
zatím si nikdo netroufá odhadnout, v jaké
míﬁe. Pﬁevládá názor, Ïe rÛst by nemûl b˘t
nijak strm˘. Extrémní sucho totiÏ bude pouze
jedním z mnoha faktorÛ, které na ceny budou
mít vliv, shodují se odborníci. Jedním z
rozhodujících vlivÛ bude vstup zemû do
Evropské unie a s tím spojené postupné
sbliÏování cenov˘ch hladin. U vût‰iny druhÛ
masa odborníci oãekávají jen pozvoln˘ rÛst
cen. Donedávna byly totiÏ farmáﬁské ceny
vepﬁového i drÛbeÏího masa na dlouhodob˘ch
minimech a teprve nedávno do‰lo k jejich
oÏivení. Dramatick˘ v˘voj by mohl podle
odborníkÛ nastat pouze v pﬁípadû pokraãování
extrémního sucha. Potom by se nedal vylouãit
Ïádn˘ ze scénáﬁÛ. Pﬁi prudké redukci stavÛ
by nakrátko ceny masa mohly dokonce klesat,
poté by v‰ak mohly jít prudce nahoru.
Zemûdûlci se shodují na tom, Ïe dopady
leto‰ních klimatick˘ch v˘kyvÛ budou mnohem
hor‰í neÏ za loÀsk˘ch povodní. “Sucho
postihuje zemûdûlce plo‰nû na vût‰inû území
âR snad s v˘jimkou nûkolika vysoãinsk˘ch
okresÛ, kde mûli pﬁece jen více sráÏek a
zaznamenali lep‰í v˘nosy. Propad trÏeb jen u
obilí a ﬁepky se odhaduje na více neÏ ãtyﬁi
miliardy
korun,”
ﬁekl
pﬁedseda
âeskomoravského svazu zemûdûlsk˘ch
podnikatelÛ Jan Veleba. Proto chce svaz
vládû navrhnout urãité kroky a opatﬁení, jimiÏ
by bylo moÏné katastrofické dopady na
hospodaﬁení aspoÀ zmírnit. Podle nûj by stát
mûl zemûdûlcÛm umoÏnit pﬁedev‰ím odklady
splátek za privatizovan˘ majetek a roãních
splátek za pronájem pÛdy. Ke zdraÏení chleba
a peãiva kvÛli rÛstu cen potravináﬁského obilí
není podle zemûdûlcÛ dÛvod. “VÏdyÈ pﬁedloni
se p‰enice vykupovala za 3800 korun za tunu
i dráÏ, leto‰ní v˘kupní ceny jsou zatím hluboko
pod touto úrovní,” ﬁekl Veleba. Pokud by ke
zv˘‰ení cen chleba a peãiva do‰lo, stalo by se
tak aÏ pﬁed pﬁí‰tí sklizní v pﬁípadû, Ïe by
mlynáﬁÛm do‰ly zásoby a byli by nuceni
potravináﬁské obilí draze dováÏet.
***

vidût aÏ na 70 kilometrÛ, coÏ neb˘vá ãasto.
Dokonce uÏ na nûkter˘ch místech republiky
se ranní teplota blíÏí k nule, a to i pﬁesto, Ïe
odpoledne je pﬁes tﬁicet stupÀÛ. Na klimatické
stanici ·indelová na Sokolovsku pod Kru‰n˘mi
horami, která je ve v˘‰ce 600 m nad moﬁem,
v pondûlí ráno meteorologové pﬁi zemi namûﬁili
pouze 0,8 stupnû Celsia a ve dvou metrech
4,8 stupnû Celsia. Pﬁitom odpolední teploty
dosahovaly 34 stupÀÛ. Na této stanici se
extrémní rozdíly teplot vyskytují ãasto pﬁi
zimních inverzích. V létû ale tak v˘razné
neb˘vají.
***

Vinafii si na ‰paãky
pofiídili dûlo

Rakvice-právo/Milan Vojtek-Obecní
úﬁad v Rakvicích na Bﬁeclavsku nezﬁizuje
vlastní armádu, ale chce bojovat s nálety
tisícihlav˘ch hejn ‰paãkÛ, plenících
zdej‰ích 150 hektarÛ vinic. V pátek proto
jedou pro plynové dûlo na pla‰ení
opeﬁencÛ. To má v pravideln˘ch
intervalech vydávat ohlu‰ující rány.
“Kupujeme dûlo v zoufalé nadûji, Ïe se
nám alespoÀ tak podaﬁí ochránit úrodu
hroznÛ,” ﬁekl Právu starosta Petr Vajbar
(âSSD). “Nejhor‰í jsou severáci. Ti se na
ãas zastaví a vyplení, co se dá,” tvrdí
hotaﬁ ãili hlídaã vinohradu Ludvík Fr˘bert.
Nejhor‰í období pr˘ nastane teprve pﬁi
tahu ‰paãkÛ do tepl˘ch krajin. Ptáci si
udûlají pﬁestávku v letu, aby se posilnili,
a pﬁitom vyplení celou úrodu. “Jeden se
drÏí ve vzduchu jako kolibﬁík a velkou
rychlostí shazuje zobákem zrna na zem,
kde se hejno krmí. KdyÏ uÏ nemÛÏe,
usedne mezi ostatní a jde zobat. Ve
vzduchu je okamÏitû nahrazen dal‰ím
‰paãkem a plenûní vinice pokraãuje,”
popsal Fr˘bert. KaÏd˘ hlídaã má vlastní
zpÛsob pla‰ení. A protoÏe v‰ichni vûdí,
jak moc jsou ptáci uãenliví, je tﬁeba mít v
zásobû tûch zpÛsobÛ co nejvíc. Proto uÏ
byly vyzkou‰eny i policejní sirény ãi
v˘stﬁely ze zbranû. Jedno ale funguje
dokonale. Náﬁek poranûného ‰paãka
dokonale vypla‰í hejno. “Vím o jednom
muÏi, kter˘ kﬁik postﬁeleného ptáka nahrál
na pásek a pak to pou‰tûl ve vinohradû.
Pomáhalo to,” tvrdí Fr˘bert.
Dal‰í hlídaã, Jaroslav Barto‰ic ﬁíká, Ïe
se i osvûdãilo zavûsit mrtvého ‰paãka
nad vinici. Po pûtadvaceti letech ve
vinohradech také Barto‰ic zdÛrazÀuje,
Ïe povaÏovat ‰paãka za hloupého ptáka
je velká chyba. Je uãenliv˘ a moÏná si
zvykne i na plynové dûlo. Ornitolog
mikulovské Správy CHKO Pálava Josef
Chytil je k v˘sledkÛm pouÏití plynov˘ch
Vrcholí tropické po así
dûl ponûkud skeptick˘. “Je opravdu velmi
Praha-právo/Václav Pergl-Ve stﬁedu, uãenliv˘. Pokud bude ve vinici jen plynové
vyvrcholíl pﬁíliv teplého vzduchu nad âR a dûlo, bez fyzické pﬁítomnosti hlídaãe,
tropické teploty nad tﬁicet stupÀÛ by mûly rychle si zvykne,” míní.

ã

zaãít postupnû klesat. Oãekávají se obãas
bouﬁky s pﬁeháÀkami. Právu to ﬁekl v úter˘
Vladimír Seifert z âeského hydrometeorologického ústavu v Praze. “Je nadûje, Ïe mÛÏe
padnout teplotní rekord. Je z roku 1861 a má
hodnotu 34,8 stupnû. Od ãtvrtka uÏ ale teplota
bude postupnû klesat,” uvedl Seifert. O
víkendu se ráz poãasí nezmûní. V sobotu se
oãekává polojasno s obãasn˘mi pﬁeháÀkami
a denními teplotami 22 aÏ 26 stupÀÛ. “Od
nedûle do stﬁedy by mûlo b˘t oblaãno, na
frontû aÏ zataÏeno, dé‰È a bouﬁky nebo
pﬁeháÀky. Noãní teploty zpoãátku uÏ klesnou
na 14 aÏ 9, pak opût mírnû vystoupí na 17 aÏ
12 a odpolední se budou pohybovat v rozmezí
23 aÏ 28 stupÀÛ Celsia. Je nadûje, Ïe ale
právû pﬁí‰tí t˘den uÏ by mohlo trochu víc
zapr‰et,” ﬁekl Seifert. V pondûlí bylo nad
na‰ím územím skuteãnû neb˘vale sucho.
Relativní vlhkost vzduchu se pohybovala od
20 do 30 procent a v Praze dokonce od 12 do
19 procent. V dÛsledku toho byla v niÏ‰ích
polohách i v˘borná dohlednost. Místy bylo

Financial
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Polícia: Sami na zlodejov
nestaãíme

BRATISLAVA -sme/ MICHAL FRI·Majiteº zemiakového poºa pri Detve pred
dvoma dÀami zbadal na svojom
pozemku podozrivého ãloveka, vystrelil
a trafil ho do ramena. Údajn˘ zlodej
zemiakov teraz leÏí v nemocnici a
strelcovi hrozí aÏ päÈroãné väzenie.
Najnov‰í prípad znovu otvoril citlivú
otázku ochrany majetku. Tá sa vynára
kaÏdé leto, keì dozrieva na poliach
úroda - najmä zemiaky a kukurica.
Ko‰ickí policajti uÏ upozornili, Ïe v
posledn˘ch dÀoch im pribúda oznámení
o krádeÏiach na poli. Podºa TASR v noci
z nedele na pondelok zmizlo z poºa
medzi Rozhanovcami a âiÏaticami pol
tony zemiakov.
Podºa súãasného zákona musí ãlovek
v prípade krádeÏe zavolaÈ políciu,
nanajv˘‰ sa pokúsiÈ zlodeja zadrÏaÈ.
Hoci ministerstvo spravodlivosti Ïiadnu
zmenu nechystá, koaliãní aj opoziãní
politici tvrdia: zákon treba zmeniÈ v
prospech majiteºov.
„Môj názor aj názor väã‰iny mojich
kolegov je tak˘, Ïe by sme mali prijaÈ
úãinnej‰ie opatrenia, aby si mohli
obãania chrániÈ vlastn˘ majetok,“ hovorí
napríklad podpredseda bezpeãnostného
v˘boru Roman Vavrík z vládnej SDKÚ.
„Smer jednoznaãne kladie dôraz na
ochranu majetku,“ tvrdí aj poslanec
Smeru Robert KaliÀák. V Smere uvaÏujú,
Ïe by obvineného strelca zastupovali a
tému ochrany majetku opäÈ otvorili. ëal‰í
opoziãn˘ politik - Gustáv Krajãi z ªudovej
únie - je dokonca za takú zmenu, aby
majitelia mohli na zlodejov strieºaÈ.
Naopak, proti zmene je právnik a b˘val˘
kandidát na ombudsmana Ján Hrubala.
„Ja si nemyslím, Ïe keì niekto na poli
kradne zemiaky, tak majiteº má právo
ho zastreliÈ.“ Priznáva, Ïe kaÏd˘ má
právo brániÈ sa, ale musí existovaÈ vzÈah
medzi protiprávnym konaním a trestom.
„Za kradnutie zemiakov sa nedáva trest
smrti,“ povedal Hrubala. Úvahy o
uvoºnení legislatívy povaÏuje za
nebezpeãné. „Je to politicky vìaãná
téma, lebo sú ºudia nahnevaní a politici
sa na tom chcú zviezÈ.“
Za väã‰iu voºnosÈ pri ochrane majetku
sa prihovára aj polícia. Tá podºa riaditeºa
Úradu kriminálnej polície Jána Mihaºa
nestaãí na v‰etko sama. Privítal by, keby
sa mohli obãania brániÈ za prísne
stanoven˘ch podmienok úãinnej‰ie.
***
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Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540
E-mail: emestic@hotmail.com

Business

ABE
Elektronická kompjuterová
tiskaﬁská sazba v 11 jazycích
na poãkání
Manuelní sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.
Pouze z perfektních strojopisÛ!
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abrezina4222@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech
Republic Chamber
of Commerce
Kanadsko- ãeská
obchodní komora
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net

PACE Savings & Credit Union Limited - Czechoslovak Branch
(B˘valá Kampeliãka)
Nyní budete moci pouÏívat
Debitní kartu pro ATM
PouÏívat internetu k pﬁevodu penûz
Telefonní pﬁevody a placení úãtÛ
V˘hodné pro jednotlice i malé podniky
Vklady jsou poji‰tûné do 100 000 dolarÛ
u Deposit Insurance Corporation of Ontario
E-mail: pace.infor@pacecu.com

Czechoslovak Branch

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2

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

Setkání s Lubomírem a Petrem
Na pikniku uspoﬁádaném v sobotu 12. ãervence Klubem
Vojvodina za spoluúãasti evangelick˘ch slovensk˘ch církví
augsburského vyznání sv. Pavla v Torontû, sv. KﬁíÏe v
Kitcheneru a sv. Matou‰e v Smithvillu se se‰li vûﬁící Slováci,
jejichÏ rodnou zemí byla b˘valá Jugoslávie. Mezi sebou
uvítali mj. i hosty ze Slovenska - pastora evangelického
sboru v Ko‰eci Lubomíra Marcinu a Petera Luptáka,
vedoucího evangelického stﬁediska diakonie pﬁi církevním
sboru rovnûÏ v Ko‰eci na okrese Ilava.
Ko‰eca, obec okresu Ilava trenãínského kraje, nemá mnoho
obyvatel. Tak dva a pÛl tisíce. Tam Lubomír Marcina pÛsobí.
Ve sluÏbû, jak naz˘vá vlastní poslání slouÏit lidem, je uÏ
dvanáct let. Dnes ãtyﬁicetilet˘ faráﬁ s jasnou pﬁedstavou o
tom, co bude dûlat i v daleké budoucnosti, pﬁijel i s Petrem
Luptákem na tﬁít˘denní studijní pobyt do Kanady. Ten první
t˘den mûli tenkrát skoro za sebou.
Pﬁirozenû Ïe se s námi nejprve rozhovoﬁil o (a nejen své)
minulosti. Kanada totiÏ byla pro mnohé obyvatele
komunistick˘ch zemí státem jediného snu: svobody. A to i
pﬁesto, Ïe v jejím ãele stála a dodnes stojí anglická královna.
Nicménû se právû do Kanady mnozí touÏili dostat. A kdyÏ ne
natrvalo, tak alespoÀ ji nav‰tívit. MoÏná stejnû jako Lubomír
Marcina, kter˘ chtûl vidût, jak vûﬁící stejné církve - vzdáleni
tﬁináct hodin letu, Ïijí tam.
„Tu dobu temna komunismu, jak jsem ji nazval sám pro
sebe, je‰tû nosím v pamûti. KdyÏ jsem slouÏil na ãáﬁe jako
voják základní vojenské sluÏby v Mariánsk˘ch Lázních a v
Tachovû v âechách, snil jsem o zemi, kde je svoboda,“
rozhovoﬁil se o své tuÏbû pan Lubomír.
„O vûcech duchovních jsem nemûl moÏnost s nik˘m tenkrát
mluvit, protoÏe víra jako taková byla zakázaná. JenÏe ve mnû
se i pﬁesto (anebo právû proto) stále prohlubovala.
Na vojnû jsem slouÏil jako radista. Z poddÛstojnické ‰koly
mû pﬁidûlili na sluÏbu k vysílaãkám s úkolem ru‰it vysílání
Svobodné Evropy. Pﬁi její identifikaci jsem tenkrát vyzkou‰el
hodnû stanic, aÏ jsem ji koneãnû naladil. Jaké bylo moje
pﬁekvapení, kdyÏ jsem usly‰el evangelické bohosluÏby - a ve
slovenském jazyce. A pﬁedstavte si, Ïe byly poﬁádány v
chrámu sv. Pavla v Torontû. Tenkrát tam slouÏil rev. Du‰an
Tóth - ﬁíkal jsem si, Ïe bych se jednou rád do tohoto chrámu
podíval... A tak jsme na vojnû poslouchali do obûda
bohosluÏby katolické z mnichovského chrámu sv. ·tûpána a
po obûdû evangelické z torontského. Byly to pro mne
nezapomenutelné chvíle. Jako voják jsem se nabízel na
sluÏby nedûlní, abych o tyto chvíle s rádiem nepﬁi‰el. A dnes
mám pﬁíleÏitost podûkovat v‰em, kteﬁí se o to zaslouÏili.
Splnil se mi sen - budu v chrámu, kter˘ pro mû ztûlesÀoval
svobodu zítra kázat i liturgovat...,“ nestaãil potlaãit svoje
pohnutí.
Lubomír Marcina odjakÏiva dûlával rád vûci, které byly za
komunistického reÏimu zakázané. „Tajnû jsem propa‰ovával
zakázanou literaturu, umûl jsem potají roznést bible... a také
jsem potají zahájil studia. KdyÏ se schylovalo ke konci
reÏimu, pracoval jsem v Ïelezniãní dopravû. Tam nikdo
nevûdûl, Ïe jsem studoval. Pak se to provalilo, ale to jsem uÏ
mûl pﬁed vysvûcením. Nikdo nevûﬁil. Snad tím spí‰e chtûli
b˘t v‰ichni u toho, aby se snad pﬁesvûdãili. A tak z Púchova,
starobylého mûsta exulantÛ (v letech 1650-54 tam pob˘val i
vyhnanec pro víru - biskup Jan Ámos Komensk˘), na moje
vysvûcení jelo ‰est autobusÛ „naloÏen˘ch“ tûmi, co mi
upﬁímnû pﬁáli, a i tûmi, co chtûli b˘t jen tak pﬁi tom.“
Lubomír Marcina, kterému se piknik pod ‰ir˘m nebem v
Cambridge zamlouval natolik, Ïe se rozhodl upoﬁádat
obdobn˘ i s bohosluÏbami doma, dále s námi hovoﬁil o
v˘stavbû domova dÛchodcÛ. Je velik˘m propagátorem
uÏiteãného programu církve i diakonie: „Církev se nemÛÏe
zavﬁít mezi zdi kostela a jen se modlit a zpívat, ale musí vyjít
mezi lidi do ulic a musí slouÏit potﬁebn˘m. Jsme ve spojení
s mnoh˘mi církvemi i v zahraniãí a nûkteré jsou nám i
vzorem. Napﬁ. nûmecká evangelická diakonie je momentálnû
se sv˘mi 400 000 zamûstnanci nejvût‰ím zamûstnavatelem
v Nûmecku. Tímto poãtem daleko pﬁedstihla nejen
automobilovou firmu Mercedes, ale i dal‰í prÛmyslové
giganty. Pﬁi kaÏdé farnosti, pﬁi kaÏdém sboru mají objekty se
sociálním zamûﬁením - jesliãkami poãínaje, obrovsk˘mi
nemocnicemi konãe. Nedávno jsme byli na konferenci v
nûmeckém Schwabisch Hallu, kde je komplex velk˘ jako
polovina mûsta a zahrnuje nemocnici s 500 lÛÏky, internát,
zaﬁízení pro mentálnû postiÏené, ubytovnu pro sestﬁiãky prostû obrovsk˘ kolos,” vyprávûl s nad‰ením pastor.
A aÏ pr˘ skonãí domov dÛchodcÛ, nebude stavût uÏ ani ten

kurník, nechal se s úsmûvem také sly‰et. Ale kaÏd˘ ví, Ïe to
nemyslí váÏnû - v podpaÏdí uÏ totiÏ ohﬁívá plány na v˘stavbu
kostela a sborového centra v Nové Dubnici : “To je b˘valé
komunistické a socialistické mûsto bez jediného kostela ,”
charakterizoval místo, které - jak dále uvedl - ve sv˘ch
útrobách uchovávalo potomky uteãencÛ z b˘val˘ch âesk˘ch
zemí a nepohodlné ze socialistického “âeskoslovenska”:
“Je‰tû dnes tam jsou potomci helvetÛ, husitÛ, ãesk˘ch bratﬁí,
pravoslavn˘ch - doprovázím tyto lidi na jejich poslední
cestû, a dûlám to rád a s úctou k jejich poslední památce.”
(VÏdycky pro nûj nûkdo po‰le, Ïe se této poslední sluÏby
vûﬁícím bratﬁi z katolické církve nechtûjí ujmout, ﬁekl jakoby
na okraj smutnou pravdu tamního Ïivota.)
***
Sobotní setkání ve mnû probudilo vhled do vlastní minulosti.
Nepatﬁím k lidem, kteﬁí si vûdí s náboÏenstvím tak docela
vÏdy rady. Nikdo mû k náboÏenství jako takovému nikdy
nevedl. Ale nedûlní ‰kola církve âeskoslovenské husitské v
mém rodném severomoravském (dnes odpovídající název
slezském ) mûstû Krnovû mi pﬁinesla mnoho pozitivního. A
to oceÀuji tím více, oã citelnûji jsem se ve svém Ïivotû
pﬁesvûdãila o realitû jejího uãení. Ano, o realitû. Jejím
uãením nás pan faráﬁ Zbynûk Lapi‰ (nejsem si jista kﬁestním
jménem, ale pﬁíjmením naprosto bezpeãnû - bylo mi nûco
kolem devíti) pﬁipravoval nejen na vûci duchovní, ale zejména
na vûci reálného Ïivota. A tak jsme se sice modlívali v malé
modlitebnû s harmoniem v koutû a pﬁipravovali se na své
první pﬁijímání na jedné stranû, ale na té druhé jsme v‰echen
ten teoretick˘ vklad pﬁená‰eli uÏ jako malí kluci a holãiãky
do praktického Ïivota: jezdívali jsme do dûtsk˘ch domovÛ v
blízkém okolí, abychom se tam setkali s dûtmi opu‰tûn˘mi,
kter˘m jsme ve voln˘ch chvilkách právû v té modlitebnû
vlastníma rukama vyrobili dáreãky - nejãastûji pod jejich
vánoãní stromeãek. K nim církev pﬁidala ne vÏdy k sehnání
vánoãní ovoce a na‰e maminky domácí cukroví. Anebo jsme
zavítali do domovÛ dÛchodcÛ, kde si nás po vystoupení zpívávali jsme vánoãní koledy a pﬁedvádûli jsme dobû
odpovídající drobné scénky - rozebírali dûdeãkové a babiãky,
aby si nás posadili na klín, pohladili po vlasech a tû‰ili se z
na‰í pﬁítomnosti. Dodnes si to Ïivû pamatuji. A nemohu ﬁíci,
Ïe by mi to kdy bylo nepﬁíjemné. Nikdy, co si vzpomínám,
jsem ani jako dítû nemûla problém podrÏet star‰ímu ãlovûku
dveﬁe, pomoci mu odnést nákup domÛ, um˘t pro nûj nádobí
ãi schody, pomoci mu obout boty, vyzvednout z lékárny
léky, pomoci do kabátu, dát mu pﬁednost ve frontû na nákup.
xxx

P. Lupták a L. Marcina v rozhovoru pro televizní program Záber

August 14, 2003
Nad‰ení a entuziasmus - tûmito dvûma slovy bych
charakterizovala druhou postavu na‰eho setkání - byl jím
Peter Lupták, vedoucí evangelického stﬁediska diakonie pﬁi
církevním sboru v Ko‰eci. “TouÏil jsem vidût Kanadu a jsem
rád, Ïe se mi to po‰tûstilo. Jsem nad‰en˘ z toho, Ïe vidím, Ïe
se zvyky, které si zaloÏili krajané doma na Slovensku,
udrÏují i tady.”
Co Ïe dûlá takov˘ vedoucí v˘stavby? Má pﬁedev‰ím hodnû
starostí. I kdyÏ na v‰echno není sám, pﬁesto se cítí za kaÏd˘
neuskuteãnûn˘ krok zodpovûdn˘. A teprve pûtadvacetilet˘
Peter právû tak pÛsobil: “Komplex o kapacitû padesáti lÛÏek
je témûﬁ dokonãen˘. Je zapotﬁebí se soustﬁedit na vnitﬁní i
vnûj‰í koneãné úpravy, které budou hotové bûhem dvou
mûsícÛ. Pak uÏ tam budeme moci stûhovat první obyvatele.
KaÏd˘ z nich bude mít svÛj pokojíãek, bude si moci pﬁivézt
i svÛj nábytek. Pokoje s vlastním sociálním zaﬁízením jsou
bezbariérové, na jednom poschodí. SluÏby jsou s komplexní
péãí vãetnû kuchynû. Nebojím se, Ïe bychom nena‰li
zamûstnance pro tento domov. Ale i pﬁesto, Ïe se na
Slovensku nezamûstnanost pohybuje kolem 22 procent,
budeme zamûstnávat jenom kvalifikované.”
Peter pﬁed dvûma lety vystudoval pre‰ovskou fakultu
humanitních a pﬁírodních vûd, obor tûlov˘chova a sport:
“Byl jsem vrcholov˘ sportovec - skoky na lyÏích. Miluji
zimní sporty. Máme to tak nûjak v rodinû, po dûdeãkovi jsme
lyÏaﬁi. JenÏe jsem prodûlal nûkolik zranûní a tak jsem musel
nalézt jinou cestu, jak pﬁi nûm zÛstat. A protoÏe je u nás pÛl
roku zima, vûnuji se lyÏaﬁské ‰kole a cestovní kanceláﬁi,
které jsem otevﬁel. Zbytek svého ãasu vûnuji ãinnosti pro
církev. Mnohé vûci se ãasovû prolínají, takÏe dny a mûsíce
nelze pﬁesnû rozdûlit podle poãasí, ale podstatné je, Ïe mne
obû ãinnosti naplÀují pocitem potﬁebnosti a uÏiteãnosti.”
xxx
Setkání s ko‰eck˘m pastorem Lubomírem Marcinou a
Petrem Luptákem bylo pro mû jedin˘m slovem ﬁeãeno inspirativní. V‰ím tím, co mi vyprávûli, jako by mû pﬁenesli
do mé minulosti. Svou vlídností, pﬁesvûdãením, rozhodn˘m
postojem a aÏ nakaÏliv˘m zaujetím pro vûc, zkrátka celou
svou osobností vyvolával zejména Lubomír pﬁesnou podobu
toho „mého“ pana faráﬁe z m˘ch dûtsk˘ch let. ÚÏasn˘
ãlovûk. ÚÏasní lidé. A nepﬁeháním, ﬁíkám-li, Ïe pro mû to
bylo setkání s jedineãn˘mi a ãist˘mi lidmi.
Já vím, namítnete, Ïe teì se nemají ãeho bát, církev jako
taková má uÏ u nás doma, tím spí‰e na Slovensku, své
postavení. Ano, má, ale ne vÏdy pochopení. VÏdyÈ na‰e zemû
svého ãasu patﬁily - a dodnes to platí - k zemím s nejniÏ‰ím
poãtem vûﬁících. A musím dodat - v cokoli.
Text a foto: Vûra Kohoutová
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Libor Budínsk˘: Deset prezidentÛ
Antonín II. - Ukrutn˘

Antonín Novotn˘ se narodil v roce 1904 v LetÀanech, coÏ byla tehdy
vesnice za Prahou. Ze stejné vesnice pocházela i jeho pozdûj‰í manÏelka
BoÏena Fridrichová. Seznámili se pfii cviãení v Dûlnické tûlov˘chovné
jednotû, kde byl Novotn˘ náãelníkem. Matka mu brzy zemfiela. Otec byl
zedník. Vyuãil se zámeãníkem, ale ve volném ãase se vûnoval politice.
Novotn˘ vlastnil ojet˘ motocykl, s kter˘m jezdil s BoÏenou do pfiírody.
Aãkoliv nebyla plnoletá, musela se brzy vdávat. V roce 1930 se jim narodil
syn. O pût let pozdûji nav‰tívil Moskvu a kongres Komiterny. Poãátkem
války se musel vrátit k zámeãnictví, ale jako ilegální komunista byl
uvûznûn. V koncentraãním tábofie Mauthausen pracoval Novotn˘ v
autodílnû gestapa. Po válce ho ãekala strmá kariéra vzhÛru. Panovalo
v‰ak otevfiené nepfiátelství mezi Novotn˘m a Slánsk˘m. Novotn˘ byl
doãasnû odstranûn a poslán na ‰kolení. Pozdûj‰í prezident mûl zvlá‰tní
vztah k majetku. Po Clementisovi získal ãínsk˘ porcelán, kter˘ se mu
líbil. Byl v komisi mocn˘ch, která fiídila procesy a rozhodovala o Ïivotû a
smrti. Jako první nav‰tívil v dubnu 1954 Moskvu a stal se Chru‰ãovov˘m
oblíbencem. Nechtûl v‰ak zdiskreditovat pfii odhalování kultu osobnosti
stranu, proto vymyslel ‰alamounské fie‰ení. Tresty byly ru‰eny cestou
udûlování milosti. Tak mohl propou‰tût politické vûznû, aniÏ pfiiznal
nûjaké chyby. Po Zápotockého smrti se oãekávalo, Ïe bude prezidentem
Viliam ·irok˘, ale Novotnému pomohly Chru‰ãovovy sympatie.
Na poãátku ‰edesát˘ch let svedl Novotn˘ dal‰í bitvu s ministrem vnitra
Rudolfem Barákem. Barák pr˘ sehnal tajné materiály o Novotného
spolupráci s gestapem. Novotn˘ v‰ak za pomoci ·trougala, bez povolení
prokurátora, nechal Baráka zatknout a postavil ho pfied vojensk˘ soud.
SvÛj soukrom˘ Ïivot tajil a neexistují Ïádné fotografie. Jedním z jeho
koníãkÛ byl mariá‰, kter˘ hrál v luxusním stfiedisku na Orlíku. Pfii pivu
a cigaretách dûlal s pfiáteli politiku. Vedle mariá‰e mûl rád i fyzickou práci
na zahrádce a hlavnû miloval film. Nechal si na Hradû zfiídit kino, kde mu
promítali nejen nejnovûj‰í ãeské, ale i americké filmy.
Jedna z perliãek fiíká, Ïe také obãas vzal stopafie, ãi stopafiky, aby byl
blíÏe k lidu. KdyÏ se se sv˘m humorem zeptal jedné dívky, proã si také
nekoupí ‰estsettrojku, byl ‰okován hbitou odpovûdí: „Copak kradu.“
(pozn. red.)
Novotn˘ si váÏil manÏelské vûrnosti. Traduje se, Ïe zakazoval sv˘m
stranick˘m kolegÛm rozvody a nestrpûl nevûru. Novotného Ïena byla aÏ
chorobnû ‰tûdrá. Málem rozdala v‰echny vázy na hradû, aãkoliv byly
evidovány. O vztahu Novotného k Hradu pí‰e Libor Budínsk˘:
Mezi pozitivní dûdictví Novotného prezidentství je tfieba zafiadit zájem o
rozvoj Hradu. Zatímco jeho pfiedchÛdce hradní areál nezajímal ani v
nejmen‰ím, Novotn˘ se o památku postaral. Nechal vytvofiit komisi
odborníkÛ, pfiidûlil jí dostatek financí a Hrad tak získal odbornou péãi.
SnaÏil se, aby hradní organizmus byl co nejdokonalej‰í a nejefektivnûj‰í.
A tak ho jednou napadlo, Ïe alkohol kupovan˘ na prezidentské recepce
pfiijde kanceláfi na velké peníze. Proto rozkázal zfiídit na Hradû vlastní
v˘robu vína a likérÛ. OkamÏitû se stal terãem pomluv a vtipÛ jako ‰etfiílek
a drÏgre‰le.
Ale Novotn˘ to mûl v povaze. (Jednou za ním pfii‰la pion˘rka, jestli by
jí mohl ukázat Hrad. Novotn˘ se zamyslel a pak odpovûdûl. „Ale ano, to
mû pfiece nic nestojí.“ pozn. red.) Vyhazování penûz se mu pfiíãilo. A tak
zatímco jako státník a komunistick˘ vÛdce patfií k nejhor‰ím z na‰ich
prezidentÛ, jeho osobní povahové vlastnosti nebyly zdaleka tak ‰patné.
ProtoÏe mu ‰lo pouze o moc, nemûl zájem - ostatnû jako vût‰ina
prezidentÛ - o majetek. Sám byl skromn˘, nestál o pfiepych a neobklopoval
se luxusním zboÏím. DÛkazem jeho rovnostáfiství je i pfierozdûlování
státních darÛ mezi v‰echny úãastníky cesty. Obvykle se po návratu z
ciziny dary poloÏily na jednu hromadu a kaÏd˘ dostal nûco. Jednou se pr˘
takto rozvaÏovala i r˘Ïe.
Prezidentsk˘ plat 240 tisíc korun mûsíãnû, coÏ byly tehdy obrovské
peníze, sníÏil na 170 tisíc korun. Ani tuto ãástku nebyl schopen utratit,
a tak peníze vracel zpût do fondÛ, ze kter˘ch financoval své obálky,
kter˘mi odmûÀoval vûrné podfiízené. Podle vlastního tvrzení si nechal aÏ
poslední tfii platy. Za nû si pozdûji, kdyÏ musel opustit Hrad, koupil
chalupu a vybavení bytu.
Prezidentem byl jaksi ve vedlej‰ím pracovním pomûru. Hlavní jeho
pracovní povinností bylo místo prvního tajemníka strany. Nechával se
také oslovovat zásadnû „soudruhu prezidente“. Je záhadou, proã ho
nûmeck˘ t˘deník Stern vyhlásil nejhezãím politikem svûta.
Novotn˘ nemûl rád Slovensko a kdyÏ tam zavítal, dopou‰tûl se
neuvûfiiteln˘ch trapasÛ. Odmítal jíst s ostatními, protoÏe mûl strach, Ïe
ho chtûjí otrávit. Mûnil na poslední chvíli hotel. Mûl nedÛvûru, jak k
Husákovi tak k Dubãekovi. Nejvíce ho ranilo, kdyÏ byl vylouãen ze strany.
Zemfiel zatrpkl˘ a v zapomnûní na infarkt v lednu 1975. Jeho manÏelka
BoÏena ho pfieÏila o pût let. Oba jsou pohfibeni na hfibitovû na Malvazinkách.
Na mramorové desce zakr˘vající jeho hrob není Ïádn˘ nápis. Pfied smrtí
tvrdil ‰tamgastÛm v hospodû, kam chodil na pivo: „Moje vláda vám pfii‰la
‰patná? Tak teì to máte. Ale já ty tanky nezavolal.“
abe
***
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Maria Gabánková
vystavuje na tûchto v˘stavách

Pulp: Works on Paper
Gallery Artists - Group Exhibition
August 14, 2003-August 24, 2003
Opening: August 14, 2003, 7:00 PM-9:00 PM

in Loop Gallery
***
CNE : European Gallery - International Pavilion
August 15 - September 1, 2003

and

new work on the themes
of the Book of Revelation
with Lorne Toews
September 27 to October 19, 2003
Opening September 27, 2003 2-5 pm

in Loop Gallery
1174 Queen St. W., Toronto, On. M6J 1J5
Tel.: 416/516-2581
Gallery hours: Wed.-Sat. 1:00 PM-6:00 PM Sun.: 2:00 PM-4:00 PM

www. paintinggallery.net

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû napínav˘ film
reÏiséra Pavla Kaãírka

NEZVùSTN¯ I, II
Adaptace románu E. Hostovského odehrávající se v âeskoslovensku
kolem únorov˘ch událostí 48 vyuÏívající v‰echny prvky napínavého
‰pionáÏního dûje, tajemství a ironie.
Dramatick˘ pﬁíbûh nesleduje v první linii události politické, ale pﬁesto
rozehrává na základû velmi komplikovan˘ch a nejednoznaãn˘ch postojÛ a
vztahÛ postav obraz doby. Film podává pﬁedev‰ím duchovní obraz té doby
se v‰emi jejimi tendencemi, je‰tû tûÏko de‰ifrovateln˘mi nebezpeãími a
rozpadem lidsk˘ch svazkÛ a hodnot.
Hrají: K. Dobr˘, D. Batulková, B. Klepl, D. Matásek, S. Postlerová, P.
¤ezníãek, J. ·tûpniãka, J. Hálek aj.
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:

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

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
Pozor nová E-mail: video.el@rogers.com
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Hnus mû jímá…

LOVAKOTOUR
Late Summer and Fall Seat Sale
to Czech Republic
and
Slovakia

E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Fax: (416) 867-8657

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

FALL - EARLY BIRD SPECIAL
DO PRAHY, BRNA,
BRATISLAVY, KO·IC, POPRADU A SLIAâE
7.-21.záﬁí od 899 dolarÛ (bez kanadsk˘ch daní)
1.-26. ﬁíjna od 739 dolarÛ (bez kanadsk˘ch daní)
Prodej konãí 15. srpna 2003

MoÏno rovnûÏ koupit letenky do:
Záhﬁebu, Benátek, ¤íma, Splitu, Curychu a Madridu
Ont. Reg. # 2631380

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

Na stﬁední ‰kole mûli jsme kantora na ãesk˘
jazyk, odborníka na slovo vzatého. Osud mu
nebyl naklonûn. Za okupace strávil nûkolik let
ve vûzení a kdyÏ se vrátil, nalezl svou bohatou
knihovnu rozkradenou. Stal se z nûj ãlovûk
nervózní aÏ nerudn˘. KdyÏ nepﬁipravenost
studentÛ dostala jej do varu, volal: „Co jste to
za osly? Hnus mû jímá!“
Vzpomnûl jsem si na nûj dnes. Pﬁi poslechu
pﬁenosu tenisového turnaje ve Wimbledonu
zábûry zápolení nûkolikrát protkaly ukázky z
nového filmu Terminator 3.
Neschopen se opanovat a zcela sám v
pokoji pﬁed obrazovkou, zvolal jsem také:
„Hnus mû jímá!“
Jak jenom mohou producent, reÏisér a herci,
lidé snad s jistou inteligencí ãi alespoÀ
minimální dávkou vkusu, stvoﬁit dílo tak debilní
a nestvÛrné?
Proto, Ïe zcela správnû pﬁedpokládají, Ïe
jejich ziskuchtivost bude ukojena mladiãk˘mi
mozeãky a nepochybnû i star‰ími diváky
mdlého rozumu, kteﬁí horempádem kina
zaplní. Jak se pﬁesnû stalo.
Jakou to medvûdí sluÏbu prokazuje
spoleãnosti A. Schwarzenegger od tûch dob,
kdy vymûnil kolbi‰tû kulturistÛ za filmové
plátno! Pravda, Clint Eastwood byl nûkolik let
starostou rozko‰ného místa Carmel by the
Sea, aã pﬁedstavitel drsn˘ch muÏÛ a hrdina
ne vÏdy nejzdaﬁilej‰ích filmÛ, zdaleka v‰ak
neklesajících na úroveÀ TerminátorÛ a jin˘ch
to lahÛdek pro opoÏdûné mozky. Ale fáma, Ïe
by snad b˘val˘ kulturista mûl se stát
guvernérem státu Kalifornie, v tûchto dnech
teoreticky i prakticky zbankrotovaného, jak
uvedl jeden vancouversk˘ deník, to je velmi
silné kafe. Snad je to v soukromí chlapík, kter˘
by kuﬁeti neublíÏil. A moÏná, Ïe milióny
vydûlané ohavnostmi typu TerminátorÛ vûnuje
zãásti na ‰kolství nebo zdravotní péãi. Nevím,
tak moc zase tiskoviny nesleduji. Dovolím si
ale malinko o tom pochybovat.
Vyspûlá technologie nepochybnû umoÏÀuje
tvorbu takov˘ch veledûl jako jsou Terminátoﬁi.
A ãím bude vyspûlej‰í, tím hnusnûj‰í debiloviny
budou zástupÛm k vidûní.
Jak zbyteãné je podivení nad úpadkem
hodnot a pitvoﬁení názoru na smysl Ïivota,
kdyÏ filmoví kritici a recenzenti (ãetl jsem
v˘plody dvou) oceÀují ten paskvil 2.5
hvûzdiãkami ze ãtyﬁ moÏn˘ch v pﬁípadû
jednom, osmi body z deseti maximálních v
pﬁípadû druhém!
Kde je vina? V producentech takového
‰kváru nebo v masách, které jej tak hojnû
nav‰tûvují? Hm… nejspí‰ mentální ochablost
mas a nedostatek vkusu a hrabivost
producentÛ a ostatních zúãastnûn˘ch a dílo je
dokonáno.
Svût ve své úpadkovosti dospûl tak daleko,
Ïe v trendu sotva co se dá zmûnit
Mnû by ale snad staãilo, kdyby mi nebyl
poslech pﬁenosu z tenisového Wimbledonu

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

SPECIAL RATES TO:
Ostrava
Prague
Ko‰ice
Bratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

naru‰ován ukázkami z Terminátora. A to
tﬁetího v ﬁadû a nepochybnû nejdebilnûj‰ího.
V˘buchy, deformace ksichtÛ, plameny, hezká
hereãka kﬁivící tváﬁ napûtím a nenávistí a do
toho v‰emocn˘ Arnold s monstrózními kvéry...
uÏ mi chybûl jen pytlíãek, jak˘ dodávají letecké
spoleãnosti pod sedadla letadel.
O masách, a hlavnû tûch mladiãk˘ch, nemám
dávno iluze a jen jedinou omluvu: nedospûlost,
mládí, po‰etilost hormonÛ. KdyÏ pak ale v
tisku nejeden filmov˘ kritik, znalec,
dalekosáhle film rozebírá, aby nakonec mu
dal vyhodnocení dvou a pÛl hvûzdiãek ze ãtyﬁ
nebo osm bodÛ z deseti, zmocÀuje se mû
nejen hnus, ale i dûs. VÏdyÈ ony dalekosáhlé
rozbory díla, pﬁípadnû jeho linie ãi pointy,
ztrácí se okamÏitû v trapné nechutnosti
vizuálního záÏitku. Kde získali tito kritici svá
vzdûlání, svá oprávnûní za recenzenta se
vydávat? Pﬁiznám, Ïe by mû to zajímalo. A Ïe
bych se dokonce velmi rád s nûkter˘m z nich
setkal a setrval s ním v druÏném rozhovoru.
S jak˘m smutkem a rozladûním nejednou
vzpomínám na klasické a hodnotné filmy
americké kinematografie, které nám
umoÏÀoval vidût - ano, debilní reÏim
socialismu a totality!
Denní tisk je stále bohat‰í na bizarní kouskyzloãiny, k nimÏ dochází na neoãekávan˘ch
místech a za zcela neoãekávan˘ch okolností.
Nepochybuji o tom, Ïe v˘potky hollywoodské
kinematografie typu Terminátora 3 a
podobn˘ch odporností a debilit, mají na tom
zásluhu. Jak velikou, nevím. Nejsem v
takov˘ch statistikách a v˘zkumech
odborníkem. Ale rozhodnû negativní vliv mají.
Arnold bude dokonce kandidovat na kﬁeslo
kalifornského guvernéra. Pravda, Ronald
Reagan byl také herec. Aã filmy v nichÏ se
angaÏoval nejsou veledíla, rozdíl mezi nimi a
Terminátory je znaãn˘.
Je to asi tím, Ïe jde o volby práv v Kalifornii.
Snad jenom tam se mÛÏe stát, aby se o
guvernérskou funkci kromû Arnolda ucházel
vydavatel Hustleru (nic nemám proti
choulostivé literatuﬁe) nebo malink˘ také herec
G. Coleman (aã to chlapík celkem sympatick˘),
kromû mnoha dal‰ích kandidátÛ.
TakÏe, ony vlastnû jednotlivé jevy a faktory
trendu dne‰ní spoleãnosti zapadají do sebe
docela znamenitû. Tu znamenitost dovoluji si
oznaãit záporn˘m znaménkem.
Mám za to, Ïe koncentraãním táborem
poniãené nervy pana uãitele by podívanou na
Terminátory nevydrÏely. Docela dobﬁe si
dovedu pﬁedstavit, jak by ten vzdûlan˘ muÏ,
dnes uÏ dávno neboÏtík, pozvedl svÛj televizor
a s Arnoldem kulturistou a hoﬁícími vozidly
vyhodil jej oknem na zahradu, pﬁípadnû z
vy‰‰ího patra do ulice. VÛbec bych se mu
nedivil… Mít tolik penûz jako Arnold a reÏisér
Terminátora tﬁetího, nedbal bych zpÛsobené
‰kody a uãinil stejnû tak s televizorem vlastním,
na úkor pﬁeru‰eného pﬁenosu z nejdÛleÏitûj‰ího tenisového turnaje.
A uÏ se vlastnû ani nedivím tomu vysokému
ohodnocení bezduchého filmu muÏi, kteﬁí se
klidnû pasují na filmové odborníky. Lidská
zhovadilost umoÏÀuje stále ãastûji naplnûní
oblíbeného úsloví mojí babiãky, Ïe v‰echno je
moÏné pod sluncem.
A obávám se, Ïe je‰tû ohavnûj‰í zrÛdnosti
neÏ Terminátoﬁi objeví se v kinech co nevidût…
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Reservation Agents
Czech/English speaking agents
required with a travel agency or airline
background. Must have excellent
communication and computer skills.
Contact May Givens @ (416) 368-6446
or
Email: mgivens@deangroup.ca
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1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Lynx stﬁídavû oblaãno

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,
Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry
Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com

Landmark Travel Inc.
Letenky s âSA, KLM, Alitalia, Air France
Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku
Torontsk˘ fotbalov˘ fanou‰ek to nemá lehké. Slibovan˘ stadion je v nedohlednu a v
nedohlednu je i postup do play-offs, kter˘ letos nemine Montreal. V zajímavém utkání Lynx
porazili Charleston 1:0, kdyÏ jedinou branku vstﬁelil Lucas v 5. minutû prodlouÏení. RovnûÏ
zajímavé utkání sehráli Lynx pﬁed 2218 diváky na Centennial Park Stadionu v Etobicoke
proti Charlotte. Hosté vedli 2:0, ale Lucas a Blicharski srovnali na 2:2. V prodlouÏení pak
jiÏ branka nepadla. Ani v jedenáctém utkání za sebou neokusil Vancouver poráÏku a zvítûzil
minul˘ pátek v Torontu 1:0, kdyÏ autorem jediné branky byl kanadsk˘ reprezentant Carlo
Corazzin v 54. minutû. (Na snímku zachraÀuje torontsk˘ brankáﬁ Theo Zagar pﬁed útoãníky
Charlestonu.)
Pﬁí‰tí utkání se hraje v Etobicoke 17. srpna od 18 hodin a Lynx nastoupí proti Pittsburghu
Riverhounds.
***

Nabízíme letenky do:
Prahy
Brna
Ostravy
Bratislavy
Ko‰ic

Budape‰ti
Záhﬁebu
Bukure‰ti
Bûlehradu
Rigy

Madridu
Helsinek
Lyonu
¤íma
Milána
PaﬁíÏe

Îenevy
Lisabonu
Athén
Tunisu
Hong-Kongu
Ria

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

719 Yonge Street, Suite 205, Toronto, Ont, M4Y 2R5
Tel.: (416) 962-6110 Fax: (416) 962-5910
www.landmarktravel.ca
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âeská liga-Gambrinus
PﬁestoÏe byly Fotbalov˘m svazem
stanoveny jednotné zaãátky nakonec
první kolo bylo neúplné, protoÏe Liberec
a Brno hrály pohárová utkání.
1. kolo: Slavia-ÎiÏkov 2:0 (1:0), 45.
Piták, 47. Skácel. 5468 divákÛ,.TepliceSparta 1:1 (0:1) 80. Horváth - 45.
Glu‰ãeviã., 11321. Olomouc-Zlín 2:0
(0:0) 58. Vlãek, 90, Siegl, 5012. PﬁíbramJablonec 4:1 (1:0) 10. a 90. Siegl, 57.a
75. Zavadil - 79. Michálek, 3282 .
2.kolo: Zlín-â. Budûjovice 2:0 (0:0),
Branky: 66. Mucha, 83. Gomes, 3825
divákÛ. Bl‰any.Slavia 0:2 (0:1) 29. Vorel
vlastní, 86. Kuka. 2187 divákÛ. OstravaLiberec 1:1 (0:0), : 56. Heinz - 90.
Papou‰ek, 10546, PlzeÀ-ÎiÏkov 0:2
(0:0), 54. ·ãasn˘, 65. Hottek. 6028
divákÛ. Brno-Synot 3:1 (2:0): 25. a 51.
Do‰ek, 38. Pacanda - 85. M. Abrahám,
3256 divákÛ, Jablonec-Olomouc 0:2
(0.0), 67. Hudec, 88. Urbánek, 1620
divákÛ. Sparta-Opava 4:0 (1:0), 19. z
pen. a 90. Poborsk˘, 52. JeÏek, 77. Kincl
11 628 divákÛ. Teplice-Pﬁíbram 1:0 (1:0)
19. Diveck˘. 4822 .
3. kolo: Opava - Jablonec 1:1 (1:1), 19.
Rosemir - 31. ·enkeﬁík, 3475. Staré
Mûsto - Ostrava 0:2 (0:0), 62. Pospûch,
81. Slonãík, 747. Liberec - PlzeÀ 3:1
(2:1), 25. a 30. Pospí‰il, 67. Kisel - 33.
Blaha, 4450. Slavia Praha - Zlín 2:0
(0:0), 57. Dostálek, 65. Foﬁt, 2993.
Pﬁíbram - Sparta Praha 0:0, 7892.
ÎiÏkov - Bl‰any 2:0 (2:0), Branky: 23.
Sabou, 24. Oravec, 1566 divákÛ
Olomouc - Teplice 1:3 (0.1), 87. 87,
Siegl - 45. a 79. Tesaﬁík, 50. Diveck˘.5248
divákÛ. â. Budûjovice-Brno 0:2 (0:2),
Branky: 23. Sabou, 24. Oravec. Rozhodãí
Liba, Ïluté karty: Buryán - ·ourek, 1566
divákÛ
Dohrávky: St. Mûsto-PlzeÀ 2:2., â.
Budûjovice-Ostrava 1:3.

Smr‰È soupeﬁe po pﬁestávce Slavia nezastavila

Zomrel Gabo Zelenay

CELTA VIGO-SLAVIA PRAHA 3:0

Bratislava-sme (‰o)-Vo veku nedoÏit˘ch 81
rokov zomrel 3. augusta po ÈaÏkej chorobe
legendárny slovensk˘ ‰portov˘ komentátor a
redaktor Gabo Zelenay. Narodil sa 26.
novembra 1922 v Bánovciach a k mikrofónu
sa dostal ako 24-roãn˘, keì v septembri 1946
uspel v konkurze na ‰portového reportéra
âeskoslovenského rozhlasu. Od zaãiatku pútal
pozornosÈ nezvyãajn˘m prístupom k
reportovaniu, ktoré mu prinieslo popularitu i
slávu. S mikrofónom absolvoval OH v Mexiku
(1968) a Moskve (1980), ZOH v Sappore
(1972) a viacero svetov˘ch ‰ampionátov vo
futbale a hokeji. Nezabudnuteºn˘mi zostanú
dve reportáÏe - zo zlatej jazdy krasokorãuliara
O. Nepelu na ZOH v Sappore a z finále
futbalového PVP 1969 v Bazileji Slovan - FC
Barcelona. Blysol sa aj t˘m, Ïe dokázal naÏivo
komentovaÈ i ‰ach a ‰erm, ktoré povaÏujú
reportéri za nekomentovateºné. G. Zelenay sa
zaradil do tzv. veºkej päÈky rozhlasov˘ch
reportérov k Oskarovi Manovi, ·tefanovi
Ma‰lonkovi, Rudolfovi Gallovi a Márii
Zavarskej.
***

Po postupu Slavie z 2. kola pﬁes bosensk˘ Leotar Trebinje 2:1 venku a 2:0 doma, se
ãekalo s napûtím na jejich vystoupení ve ·panûlsku. Jen poloãas Ïila jejich nadûje na
lichotiv˘ v˘sledek ve Vigu v úvodním utkání tﬁetího pﬁedkola.
Síla jejich ofenzívy se ve Ïhavém veãeru úplnû vypaﬁila a obrana nezastavila domácí,
kdyÏ jejichÏ tlak tûsnû po pauze nabral podobu smr‰ti. K jediné brance z první pÛle
rázem pﬁibyly dal‰í dvû. Snad jen zázrak by ãervenobíl˘m pomohl v odvetû za dva
t˘dny na Strahovû. V 17. minutû domácí nakrátko rozehrávali pﬁím˘ kop z 22 metrÛ,
Adauto vybûhl pﬁedãasnû proti míãi, dostal Ïlutou kartu a kopalo se znovu. To uÏ nikoho
do akce nepustil Mostovoj a mezi dvûma krajními hráãi ve zdi poslal oblouãek k tyãi.
Zaskoãen˘ âern˘ staãil z druhé poloviny brány udûlat jen dva bezradné kroky do strany
a nezbylo mu neÏ sledovat pohromu. Ne‰kodné ofenzívû Slavie po pauze málem
pomohla náhoda. Ke Kukovi se dostal odraÏen˘ míã, ale rovnal si ho v ideální pozici
v ‰estnáctce tak dlouho, aÏ obránci odvrátili na roh. Ohromující parádou krátce nato
skvûl˘ v˘kon korunoval Jesuli. Z 23 m míã nekompromisnû napálil míã do ‰ibenice,
âern˘ se ve vzduchu natahoval marnû. Jose Ignacia gólman hostÛ je‰tû vychytal, ale
doráÏku pohotovû obstaral Edú. PraÏané se pak snaÏili vysunout, ale nic z toho nebylo.
Jen náznaky ‰ancí. Domácí dál lehce vplouvali do jejich obrann˘ch ﬁad, ale uÏ také bez
efektu. Vyprovázel je frenetick˘ aplaus, bûhem nûjÏ mohli slávisté doufat, Ïe se jim
povede to, co kdysi Liberci. Ten ve Vigu také prohrál, ale v odvetû smazal manko,
ov‰em jen dvoubrankové. Branky: 17. Mostovoj, 49. Jesuli, 55. Edú. 23 000 divákÛ,
poloãas 1:0.
Slovensk˘ mistr Îilina vyﬁadil v 2. pﬁedkole Maccabi Tel Aviv doma 1:0 a v Budape‰ti
1:1. V 3. pﬁedkole se stﬁetne s lond˘nskou Chelsea.
***

Pût let Maccabi Slovakia
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Slovenská liga Mars
2. kolo: Îilina-PetrÏalka 2:2, DubnicaB. Bystrica 2:0, Púchov-Trnava 3:0,
Slovan-Trenãín 1:3, RuÏomberok-Inter
2:0.
3. kolo: PetrÏalka-Dubnica 2:0, TrenãínRuÏomberok 3:1, Trnava-Îilina 0:0, B.
Bystrica-Slovan 1:0, Inter-Púchov 3:3.
4. kolo: B. Bystrica-PetrÏalka 5:2,
Dubnica-Trnava 2:1, Púchov-Trenãín
2:0, Slovan-RuÏomberok 2:1, Îilina-Inter
2:2.
Tabuºka
1. PetrÏalka
2. Púchov
3. B. Bystrica
4. Dubnica
5. Trenãín
6. Inter
7. Îilina
8. RuÏomberok
9. Slovan
10. Trnava
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Ú¤EDNÍ
P¤EKLADATELSKÉ
SLUÎBY
Dokumenty ovûﬁené pﬁeklady 12 let praxe
¤idiãské prÛkazy asistence pﬁi testu
Diskrétní právní pomoc
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The Story of Czechs
and Slovaks in Canada

lze objednat
u Anny Ot˘pkové.
Juri Dojã pﬁedává zlatou kopaãku nejlep‰ímu stﬁelci Petru Breinerovi

Po velk˘ch t˘mech Arsenalu, Realu Madrid, Slavii Praha, MTK Budape‰È a
brazilském Flamengu, které se zapsaly do historie svûtového fotbalu, pﬁi‰el se svou
tro‰kou do ml˘na i skromn˘ torontsk˘ t˘m Maccabi Slovakia. Úctyhodné je, Ïe nebyl
za cel˘ch pût let ani jednou poraÏen, protoÏe nesehrál jediné utkání se Ïádn˘m
soupeﬁem. Hraje jakousi svoji vlastní ligu. Proti sobû nastupují vÏdy hráãi v bílém a
ãerném. Nûco podobného jako v˘chodonûmecká hokejová liga, kdy proti sobû
hrála neustále pouze dvû muÏstva, Dynamo Berlín a Dynamo Weißwaßer. Pro
zajímavost uvádíme, Ïe hráãi v bíl˘ch dresech zvítûzili v 113 stﬁetnutích, zatímco
jejich soupeﬁi v tmav˘ch tílkách v 104 zápoleních. Plichta byla pﬁi koneãném
hodnocení sedmnáctkrát. Podle statistik padlo 5822 branek. Na palubovce v North
Yorku se objevila ﬁada osobností. Napﬁíklad hudební skladatel Peter Breiner drÏí
zlatou kopaãku s 856 brankami. Své hudební zku‰enosti pﬁenesl do levého rohu
tûlocviãny, odkud diriguje své spoluhráãe. Fotograf Juraj Dojã zamûÀuje pohotovou
spou‰È fotoaparátu za stﬁelbu pravou nohou, i kdyÏ obãas mimo branku, coÏ se mu
pﬁi fotografování nestává, Ïe by ‰patnû zaostﬁil. Stﬁelec Horansk˘ s oblibou zase
nemíﬁí vÛbec, jak dokazuje úctyhodná skuteãnost 27 vlastních branek. Nejvíce
otluãen˘m hráãem je v‰ak Reverend Ladislav Kozák, kter˘ byl soupeﬁov˘m terãem
v 134 maãích. Nesmíme v‰ak ani zapomínat na pﬁesnû vypoãtené pﬁihrávky
úãetního Stevena Friedmana, ãi tvrdou koncovku Vlada Winklera. Ten si pro jistotu
vÏdy bere branky domÛ, aby po vzoru rybáﬁÛ opravil sítû, které bûhem utkání sv˘mi
dûlovkami poniãí. V muÏstvu nejsou v‰ak pouze divocí stﬁelci. Takov˘ Tom Kováã
odehrál 169 zápasÛ a v tichosti nastﬁílel 249 branek. Jedním slovem fotbalov˘
dûlník.
Jak název napovídá, jedná se o klub etnicky smí‰en˘. Je zde zastoupena celá
v˘chodní Evropa od âech pﬁes Maìarsko, Rumunsko, b˘val˘ Sovûtsk˘ svaz aÏ po
Izrael, ale dominuje Slovensko. Proto název Maccabi Slovakia. Hráãi v‰ak hrají
vût‰inou v triãkách, na kter˘ch je hrdé logo BORN IN CZECHOSLOVAKIA. Je
nejvy‰‰í ãas, aby si tohoto t˘mu v‰imli fotbaloví historici a zanesli ho do sv˘ch
statistik.
abe
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