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Janovo evangelium udûlalo teãku za Torontsk˘m mezinárodním festivalem
PfiestoÏe druhá ãást festivalu byla slab‰í neÏ první a

fiada osobností  filmového svûta odjela vzhledem k
nejistotû, která se vztahovala k datu 11. záfií, stojí tfii
filmy za zmínku. Vynikající celoveãerní prvotina Andreje
Zvjaginceva Návrat skuteãnû ‰okoval svojí originálností.
Zvjagincev zná dokonale prostfiedí i krásu Sibifie, kde
se narodil. Film mÛÏeme chápat i jako podobenství.
Dva bratfii vyrÛstají bez otce a mají odli‰nou povahu.
Star‰í na první pohled odváÏnûj‰í, ale pfiizpÛsobivûj‰í
prostfiedí, mlad‰í problematiãtûj‰í. Otec existuje pouze
ve vzpomínkách a na staré ãernobílé fotografii. Jednoho
dne se v‰ak otec vrátí. Není jasné, kde byl, co dûlal.
Jestli se jedná o zloãince, vojáka, politického ãi
kriminálního vûznû, banditu nebo mafiána. Poctivého
ãi nepoctivého ãlovûka. Zvjagincev by se mohl pustit do
schématu, Ïe se chlapci snaÏí dovûdût pravdu o svém
otci. Toto v‰ak není úkolem filmu. Otec je zde ve své
pfiítomnosti. Drsn˘, pfiiná‰ející disciplinu a vyÏadující
lásku. Star‰í z chlapcÛ tuto hru za cenu drobn˘ch
odmûn pfiijímá, zatímco mlad‰í z bratrÛ je vzpurn˘ a
zoufale hájí svoji svobodu. Ve filmu je ukázáno citlivû,
Ïe právû star‰í z chlapcÛ je víc terorizován a nakonec
surovû za nepatrn˘ pfiestupek zbit. V ten okamÏik
mlad‰í z chlapcÛ zaãne po svém bojovat s otcem.
Vyleze na opu‰tûnou vûÏ a vyhroÏuje (ãi vydírá), Ïe
skoãí dolÛ. Otec, pro kterého není nic problémem se
pokou‰í za ním vylézt na vûÏ. V okamÏiku, kdy máme
nejvût‰í strach o chlapce se utrhne ztrouchnivûlé dfievo
a otec spadne a zabije se. Chlapci jsou na ostrovû sami
s mrtvolou svého otce. Dokonce ji dopraví i na bfieh. V
okamÏiku, kdy mÛÏe reÏisér spadnout do dal‰ího
schématu v‰ak chlapcÛm loìka s mrtv˘m tûlem uplave
a potopí se. Jsou tedy opût sami, bez despotického
otce, s hrÛznou zku‰eností, moÏná i s pocitem viny,
moÏná budou i obvinûni ze zloãinu.  Jedná se o pfiíbûh
chlapcÛ anebo o podobenství, kdy do normálního Ïivota
vstoupil tyran, kter˘ chce, aby ho jeho dûti milovali?
Tûsnû pfied torontsk˘m festivalem dostal film ocenûní
na festivalu v Benátkách.
V Arménii byl natoãen film Vodka-Lemon. Hlavním

jazykem, kter˘m se ve filmu hovofií je kurd‰tina. Film se
odehrává v beznadûjné zimû v horách asi ‰edesát
kilometrÛ od Jerevanu. Hrdinou je aristokraticky
vyhlíÏející vdovec Hamo, kter˘ jezdí kaÏd˘ den na
hfibitov „hovofiit“ se svou Ïenou. Stejnou cestu absolvuje
vdova Nina za sv˘m manÏelem. Nina prodává ve
stánku u cesty pro fiidiãe Vodku-Lemon. Dialogy probíhají
v kruté zimû na jak˘chsi stoliãkách venku. Realita se
stfiídá s absurdními situacemi. Dennû se nosí nûco, co
zbylo na trh a prodává se minulost, ale není nadûje na
budoucnost. Hamo ãeká  na dopis od syna z Francie a
kdyÏ koneãnû pfiijde, místo oãekávan˘ch penûz, syn
naopak Ïádá otce o nûjakou tu finanãní dotaci. Absurdita
stfiídá absurditu. ¤idiã rozpadajícího se autobusu zpívá
francouzské ‰ansony (poplatnost Canalu +, kter˘ film
financoval?). Odpou‰tí Ninû peníze za lístek, ale kdyÏ
o nû jednou poÏádá, Ïena se urazí. Film konãí v
okamÏiku, kdy je zapotfiebí prodat to poslední, klavír.
KdyÏ se koneãnû najde kupec, Hamo a Nina odmítnou
klavír prodat a odjedou na nûm za veselého hraní a
zpûvu po silnici zpût domÛ.
Pupendo, které reprezentovalo ãeskou kinematografii

nemûlo celkem odezvu u kanadského publika. To

ocenilo jako nejlep‰í film japonsk˘ snímek Take‰i Kitana
Zatoiãi.
Témûfi v samotném závûru a snad jako poslední film

pro novináfie byl uveden kanadsk˘ snímek Janovo
evangelium. Tento film vznikl témûfi ãtyfiicet let po
Pasoliniho filmu Evangelium  svatého Matou‰e. Na
svût ho pfiivedl kontroverzní kanadsk˘ producent Gart
H. Drabinsky. Podobnû jako Pasolini, kter˘ byl
osvícen˘m komunistou, ani Drabinsky se nehlásí ke
kfiesÈanství, ale spí‰e k Ïidovské filosofii. Tento odstup
v‰ak není filmu na ‰kodu, naopak zbavuje ho fale‰ného
sentimentu, kter˘ se ãasto v americk˘ch velkofilmech
objevuje. To, co by jindy ve filmu vadilo jako pfiesné
dodrÏování textu je tentokrát ku prospûchu. Film je
natoãen zãásti v Torontu, externí zábûry jsou dûlány ve
·panûlsku. JeÏí‰e hraje Henry Ian Cusick, kter˘ se
narodil v Peru, vyrÛstal na Trinidadu a ve Skotsku.
ReÏisér Angliãan Philip Saville se soustfieìuje hlavnû
na JeÏí‰ova kázání a jeho souboj s farizeji, zákoníky a
Ïidovskou veleradou. V tomto bodû se filmu dostalo i
kritiky kanadského tisku. Drabinsky se brání tím, Ïe se
drÏel pfiesnû  Nového zákona a Ïe nelze opominout
urãité skuteãnosti, které jsou v Janovû evangeliu. V
tomto bodû bych se producentÛ filmu zastal. JestliÏe se
objeví ve filmu z patnáctého století kritika církve,
málokoho napadne fiíci, Ïe se jedná o film protikatolick˘.
JestliÏe Stefan Zweig nemilosrdnû tepe do Kalvína,
necítím se jako protestant ohroÏen. Nebezpeãí nastává
v okamÏiku, kdy se otázka vyhrotí do polohy my a JeÏí‰
na jedné stranû a Îidé na stranû druhé. JeÏí‰ zÛstává
i ve filmu osamocen. Uãedníci splynou s tûmi, ktefií ho
ukfiiÏovali a nakonec se podfiídí instituci. Zmûna nastává
v okamÏiku vzkfií‰ení. Janovo evangelium je skuteãnû
odli‰né od synoptick˘ch evangelií a to se podafiilo ve

filmu vystihnout a divák si tuto odli‰nost mÛÏe uvûdomit
mnohem zfietelnûji neÏ jindy (chybí ustanovení Veãefie
Pánû, setkání na vodû následuje aÏ po ukfiiÏování…).
Otázkou zÛstává, do jaké míry lze biblickou zvûst
umûlecky zobrazit. Ale to je otázka, která je snad tak
stará jako kfiesÈanství samo.

Ale‰ Bfiezina
***

ANKETA
Otázka ãíslo deset znûla: Dá se souãasná ãeská ãi

slovenská tvorba srovnávat s filmy, které vznikly u nás v
‰edesát˘ch letech?

Radovan Holub, publicista, ·piãák: Urãitû se srovnávat
dá, talenty jako Hfiebejk, Zelenka, Svûrák, Fila, Václav,
Ondfiíãek, jsou na stejné úrovni jako byly talenty konce
‰edesát˘ch let. Jen spoleãenské klima je jiné, film je víc jako
novinová zpráva neÏ hlub‰í symbol, literatura není tak masovû
ãtena, lidi mají jiné potfieby, jsou moÏná povrchnûj‰í, v‰echno
je rychlé a instantní, o nûjakém zrání my‰lenek a jemné síti
mezi jednotliv˘mi umûleck˘mi druhy nemÛÏe b˘t fieã. Film
se stal pfiíli‰ drah˘, to, co se dfiív dûlalo za milión, se dnes dûlá
za deset miliónÛ. Obstát mÛÏe jen ten, kdo má za sebou silné
investory, napfiíklad âeskou televizi nebo Evropskou unii.
Co zÛstává: na‰e záliba v idealizaci, tak zvan˘ hezk˘ ãesk˘
film, kterému je cizí odpornost a zlo. A vlastnû dobu
‰edesát˘ch let pfiipomíná i dost dÛleÏité místo filmÛ a filmafiÛ
ve spoleãnosti, poãínaje Karlovarsk˘m festivalem pfies poãet
natáãen˘ch filmÛ aÏ po lobbyistické skupiny.

Vûra a Petr Kohoutovi, Brampton: Srovnat se to nedá.
Porovnávalo by se neporovnatelné. Byla to doba, kdy lidé
mûli jin˘ pohled na Ïivot neÏ v dne‰ním pfietechnizovaném
a pfiekomercializovaném svûtû. Autofii tehdej‰í ãeské a
slovenské tvorby nemuseli témûfi vÛbec brát zfietel na komerãní

Pokrãování na str. 11

Z filmu: Janovo evangelium
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Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí 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.

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

Tel.: 416-431-9477

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

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v  10:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (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 anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev.  Basil E. Coward.

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

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

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

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

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

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 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.

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
uzavírá svoji kanceláfi na

740 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5S 2J2
dnem 30. ãervna 2003

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.

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
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

âeská televize Novy Zábûr
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu  v 10 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

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

Na‰e internetové
stránky

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

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

***
Aktualizované stránky

âSSK
Zpravodajství Ústfiedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû
www.cssk.satellite1-416.com

www.cssk.ca
***

Nové divadlo
Nové i star‰í hry, které uvedlo Nové

divadlo v Torontu
www.divadlo.satellite1-416.com

***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
NHL

Po kaÏdém zápase v Torontu zde mÛÏete
nalézt rozhovory s na‰imi hokejisty, vãetnû

obrázkÛ z utkání
www.nhl.satellite1-416.com

www.zpravy.org/nhl.html
***

InternetInternetInternetInternetInternet

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

âeská doplÀovací ‰kola
v Torontu zaãne své vyuãování

v sobotu  27. záfií
v kostele sv. Václava

496 Gladstone Ave. - Toronto
Vyuãování je v sobotu

od 9 do 11 hodin
Info: L. âarková: 416/536-5342

·kola ve Scarborough
je v Cornell Junior Public School
61 Holmfirth Terr., Scarborough

Vyuãování je od 9:30 do 12 hodin
Informace: M.M.I.: 416/439-4354

Farnost svatého Václava v Torontu
srdeãnû zve na

SVATOVÁCLAVSKÉ
POSVÍCENÍ

v sobotu 27. záfií 2003
ve spoleãenské hale sv. Václava

496 Gladstone Ave.

Program: 18:00 Slvná m‰e svatá
19:00 Veãefie

Taneãní zábava - hraje skupina M. Letka
Tombola

Vstupné vãetnû veãefie: 20 dolarÛ
studenti: 12 dolarÛ

Rezervace vstupenek
Pan J. Ovãáãik: 416/225-9324

27. 9. (so.) KfiesÈansk˘ klub  - Farnost
sv. Pavla

***
27.9. (so) 14:00-17:00

Maria Gabánková - VernisáÏ v˘stavy na
téma Zjevení

Loop Gallery 1174 Queen St. W.
***

27. 9. (so) 19:00
Svatováclavské posvícení-

Farnost sv. Václava
***

28 (ne.) 17:00
Nocturno: Poetica Musica

Masaryktown MasarykÛv ústav
***

1. 10. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ (videofilm:
 âechy krásné, âechy mé)

Kostel sv. Václava
***

4. 10. (so.) 19:00  Moravské hody
Ukrajinské kulturní stfiedisko

Slovenská ‰kola v Oakville
se koná v St. Bernadette School

Vyuãování je v sobotu
od 9:30 do 12 hodin

Info: Viera Banková: 905/337-7457
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Czech &Slovak Institutions

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

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal

1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2

Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace

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

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

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

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

Koneãnû poznáte tety Abby a Martu
Vzpomínáte si na ãlánek, kter˘ jsme vám pfiinesli v souvislosti s uvedením komedie plné

laskavého ãerného humoru na scénu Nového divadla? Jakpak by ne, vÏdyÈ to je ten dnes jiÏ
legendární titul, jehoÏ oznamování se doãkalo nyní tfietí reprízy. Ano, jenom oznamování,
neboÈ po dvakráte zámûr hercÛm Nového divadla pfiekazila nemoc - jednak v souboru a
jednak v Torontû obávaná infekãní nákaza známá pod názvem SARS. A tak do tfietice - a
vûfiíme, Ïe s koneãnou platností - ohla‰ujeme premiéru stejnojmenné hry, která se uskuteãní
v pátek 17. fiíjna ve 20 hodin.

 Její reprízy pak v sobotu 18. fiíjna v 16 a ve 20 hodin a poslední pfiedstavení uvede Nové
divadlo v nedûli 19. fiíjna jenom v 16 hodin odpoledne.

 PfiipomeÀme si jen, Ïe pod reÏijním vedením Maji Breinerové hlavní roli tetu Abby ztûlesní
Dá‰a Beláãiková, její spoleãnici tetu Martu Jana Jefiábková, mentálnû postiÏeného Teddyho
Jirka ·koda, dal‰ího z BrewsterÛ Jirka Benda, dále uvidíte Radku Tamchynovou, Viktora
Matejkoviãe, Milana Crháka, Pavla Krále, Petra Kohouta, Martina Bonharda, Martina
Danãovského a Pepíãka âermáka.

 Dovoluji si je‰tû upozornit na skuteãnost, Ïe ani v této sezónû není pfiedplatné, proto je
dobré pfiijít na divadelní pfiestavení tak, abyste mûli ãas si obsadit právû to svoje kfieslo.

A je‰tû to nejdÛleÏitûj‰í: dobfie si prohlédnûte mapku a adresu sídla nového divadla oti‰tûné
na stránce novin, protoÏe v nûm budeme tentokráte uvádût pfiedstavení: The Assembly Hall
Theatre najdete v jiÏním Etobicoke, na 1 Colonel Samuel Smith Park Drive v Torontu. MÛÏete
se tam dostat jednak TTC - tramvaj ã. 501 Long Branch po Queen St. W. a Lake Shore BLVD.
W., anebo autobuse ã. 44 Kipling South, kter˘ vyjíÏdí ze stanice metra Kipling.Vlastní
dopravou: je to pût minut od Gardiner Expressway, vezmûte jiÏní v˘jezd na Lake Shore
Boulevard W.

TakÏe si drÏme palce, termín se nezadrÏitelnû blíÏí. Upfiímnû se na vás v‰echny tû‰í herci
Nového divadla. Vûra Kohoutová

***

Zasedání V˘konného
v˘boru âSSK v Torontu
 První schÛze V˘konného v˘boru,

zvoleného na kvûtnovém 55. Kongresu
âeského a Slovenského SdruÏení v
Kanadû, se konala v sobotu 13. záfií 2003
ve spoleãenské hale kostela sv. Václava
v Torontu, za úãasti ãlenÛ v˘boru a
zástupcÛ odboãek SdruÏení z Batawy-
Belleville, Kingstonu, Londonu, Montrealu,
St. Catharines, Ottawy a Toronta.
  SchÛzi zahájil a fiídil pfiedseda Milo‰

·uchma z Ottawy, kter˘ ve své ob‰írné
zprávû referoval o virtuální kanceláfii
SdruÏení, která nahradila dosavadní
fyzickou kanceláfi SdruÏení v Torontu, na
jejíÏ dal‰í provoz jiÏ nebylo dost finanãních
prostfiedkÛ, a o webové stránce, která se
tím stala hlavním komunikaãním
prostfiedkem mezi odboãkami a ústfiedím
SdruÏení.  Ve zprávû se také zmínil o
ohlasu rezolucí usnesen˘ch kvûtnov˘m
kongresem vãetnû svého rozhovoru s
velvyslancem âeské republiky v Ottawû,
o jednání s Parlamentem âeské republiky
v nûkolika záleÏitostech, mezi nimiÏ byla
Ïádost o zavedení korespondenãní volby
pro ãeské obãany v zahraniãí, zru‰ení
zákona o ztrátû ãeského obãanství pfii
nabytí kanadského, spravedlivé vyfie‰ení
restituãních poÏadavkÛ a zru‰ení vízové
povinnosti pro kanadské náv‰tûvníky
âeské republiky.
Dal‰í zprávy podali: b˘val˘ pfiedseda

Josef âermák o své ãinnosti bûhem
náv‰tûvních hodin SdruÏení pfii nichÏ mj.
ovûfiuje podpisy a úfiední dokumenty,
místopfiedsedkynû Blanka Rohnová o
provedené likvidaci kanceláfie a o
korespondenci, která nyní dochází do
po‰tovní schránky SdruÏení, jednatelka
Radmila Locherová o zfiízení „úfiedních
náv‰tûvních hodin“ jednou t˘dnû (v úter˘
veãer)  v místnostech kostela sv. Václava
v Torontu a o práci spojené s vyfiizováním
bûÏné agendy a potfiebné korespondence,
a pokladník Jan Waldauf o v˘sledku
hospodafiení za 8 mûsícÛ ukonãen˘ch 31.
srpna 2003.
V dal‰í ãásti pofiadu bylo jednáno o

zájezdu na odhalení pamûtní desky
ãesk˘m a slovensk˘m imigrantÛm do
Kanady, které se uskuteãní 25. fiíjna 2003
v kanadském museu imigrace v Halifaxu,
v budovû „Pier 21“, o archivu SdruÏení,
kter˘ byl z b˘valé kanceláfie pfievezen na
farmu J. âermáka do obce Lafontaine,
kde bude nutné jej dále roztfiídit a pfiípadnû
pfiipravit pro uskladnûní na jiném místû, a
o návrhu na zmûnu stanov Ústfiedí, kter˘
byl po doplnûní do‰l˘ch pfiipomínek a
projednání na kongresu zaslán odboãkám
s lhÛtou na koneãné pfiipomínky do 31.
fiíjna 2003.
O ãinnosti odboãek podali zprávy pfiítomní

zástupci:  Míla Tfietinová za odboãku
Batawa-Belleville, Ivan Satori za Kingston,
Marie Vejvodová za Kitchener-Waterloo-
Guelph, Josef Mára za London, Vláìa
BroÏ za Montreal, dr. Gustav Plíva za
Ottawu,  Naìa Humlová za St. Catharines,
Radmila Locherová za Toronto.
Pracovní schÛzi V˘konného v˘boru

následovala koordinaãní schÛzka se
zástupci krajansk˘ch organizací v které o
sv˘ch organizacích a jejich ãinnosti a
programech podali zajímavé a podnûtné
zprávy: Jifií Grosman za „Muziku na rohu“,
Markéta Slepãíková za televizní program
„Nov˘ Zábûr“, Jaroslav Kytl za MasarykÛv
ústav, Vûra Rollerová za Nov˘ domov,
tiskov˘ orgán Masarykova ústavu, a Jifií
Kofiistka za Sokolskou Ïupu Kanadskou.

 (wf)
***
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Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

Medical

1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-
påtek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

CULTURAL OPPORTUITY
Thursday, October 16, 2003
With our client: Saint-Gobain
Seeking an Individual from: Czech Republic
Eaton Consulting Group is a cross-cultural training and consulting
company that prepares employees to successfully relocate to
international assignments, conduct business overseas, and work as a part
of multi national teams.  Through intensive, specifically tailored cultural
training and counseling, clients learn the skills to adapt to new social
situations and business practices, and shape their attitudes and
expectations in order to thrive in their new environment.  Trainings are
conducted by our trainers/consultants who serve as culture generalists.
In addition to our own trainers, we use Country Specialists in all of our
trainings to serve as cultural experts for their respective countries.
A Country Specialist should be a national of the targeted country who has
background knowledge and professional experience in a specific industry,
or a U.S. American who has recently returned from an assignment in that
region.  Ideally the Country Specialist will have lived/worked in the
target country within the last two years.  We generally work with
individuals from finance, engineering, management, legal, and general
business backgrounds.
We are currently conducting a search for a National from the Czech
Republic:
• Who has recent living and/or work experience in the Czech Republic
(Ideally Turnov, close to Prague)
• Who is now living in the Paris/Toronto, ON area
• Who is at a graduate level or above
• Who has mid-high level experience in engineering/business
The Training will be held on Thursday, October 16, 2003. If you are
interested in working with us, please send an updated resume to Rich Carter
or Daniel Vasquez at countryspecialist@eatonconsultinggroup.com or via
fax at 617-716-0301.

A Country Specialist is not required to prepare a formal presentation, but is
expected to provide anecdotal cultural/business specific advice and insight
to the client throughout the training.  For example, the trainer may discuss
differences in communication style between cultures and ask the Country
Specialist to describe their experiences in business or social situations
where differing communication styles were an issue.
We have worked with students, professionals, and government officials
from a variety of countries throughout the world.  Country Specialists play
an important role in facilitating the introduction to the cultural norms
of their country/region, and in return gain valuable insight into cross-
cultural training and consulting and an opportunity to meet potential
employers in their home country.
Individuals interested in serving as Country Specialists for future training
programs can mail in their resumes or send them to us via fax or e-mail.  I
will keep resumes on file and contact potential candidates when the
appropriate training opportunity arises.  I look forward to hearing from you.
Warm regards, Daniel
Rich Carter & Daniel Vasquez
Program Associate
Eaton Consulting Group
Ames Webster House
306 Dartmouth Street, Suite 200
Boston, MA 02116
Tel +1 (617) 716-0300
Fax +1 (617) 716-0301
e-mail countryspecialist@eatonconsultinggroup.com
www.eatonconsultinggroup.com

Emailov˘ dialog s houslov˘m virtuózem
Petrem Maceãkem

 Na nedûli 28. záfií je pfiipraven první
koncert tfietí sezóny pofiadu Nocturna na
Masaryktownu, jejímÏ umûleck˘m ‰éfem
je dr. Milo‰ Krajn˘. Pfii hodnocení sezóny
pfiedchozí slíbil sv˘m posluchaãÛm, Ïe
vyuÏije sv˘ch kontaktÛ k tomu, aby do
Toronta zavítala umûlecká skupina Musica
Poetika z New Yorku. A tak se také stane.
 Musica Poetica sdruÏuje osm muzikantÛ

- Maria Antonia Garcia je pianistka, Martha
Caplin houslistka, Oren Fader kytarista,
Robin Kani flétnista, Eugene Moye hraje
cello, Gerald Ranck pianista a harfenista,
William Zito je kytarista, sopranistka
Eleanor Valkenburg a posledním ãlenem
skupiny je âech Petr Maceãek. V‰ichni
jsou pfiedev‰ím perfektními muzikanty a
interprety, v‰ichni vystudovali hudební
instituty vûhlasn˘ch jmen a v‰ichni se
pohybují po svûtov˘ch pódiích hudebních
domÛ s ledabylou elegancí.
 Na na‰ich Nocturnech pfiislíbili úãast tfii z

nich - sopranistka Eleanor Valkenburg,
pianistka Maria Antonia Garcia a dnes jiÏ
vûhlasn˘ houslista Petr Maceãek, s nímÏ
jsme komunikovali prostfiednictvím
internetu.
PfiestoÏe jsem nikdy pana Petra Maceãka

nevidûla a nikdy jsem se s ním nesetkala,
uÏ jsem o nûm staãila sly‰et jen samé
hezké vûci. Ov‰em staãila by jedna jediná
k tomu, aby si získal moje sympatie zcela
- s houslemi to prostû umí. Nedalo mi,
abych se nepokusila o umûlci pfiinést na‰im
ãtenáfiÛm pfiece jen nûco více. A tak vznikl
jak˘si dálkov˘ emailov˘ dialog.

Komunikovat s ním bylo velice jednoduché:
je totiÏ nesmírnû vstfiícn˘, skromn˘ a
ochotn˘.
Umûlec, jehoÏ narozeniny pfiipadají na

10. ãervna, oslavil letos devûtatfiicáté.

posteskl, Ïe uÏ skoro ani neexistují, nakolik
se mûní pfiírodní úkazy a s nimi samotná
roãní období. Není daleko od vûci, Ïe do
‰kály jeho oblíben˘ch barev náleÏí zlatá a
mahagonová - ostatnû, obû náleÏejí do
kategorie reprezentující pfiírodu v jejím
nejskvostnûj‰ím ‰atu vyzrálého Ïivota.
Pokud se jedná o relaxování, nalézá jej

ve sportování - kaÏd˘ den alespoÀ hodinu
bûhá pro zdraví (podot˘ká, Ïe dvû jsou pro
nûj ideální) a v zimû Ïe dává pfiednost
plavání. Pokud mu vybude nûjak˘ ãas - a
toho mají tak exponovaní umûlci velice
málo - pak rád zavítá do sv˘ch oblíben˘ch
Beskyd - kde by mohl trávit kaÏdou
dovolenou: „…vÛbec bych nikam jinam
nemusel…“
S trochou postesknutí se zmínil o faktu,

Ïe pfiestoÏe má rád i kino, uÏ si ani
nepamatuje, kdy je vidûl naposledy, a
obdobnû Ïe je tomu i v pfiípadû ãtení,
náv‰tûv koncertÛ …na které chodím ne
jako kritik, ale jako posluchaã. Soustfieìuji
se - snad aniÏ chci -, na hudbu, ne na chyby
interpretÛ ãi divadla, které musí mnohdy
pro zaneprázdnûnost jednodu‰e oÏelet.
 Jak˘ má názor mistr houslí na

provozování hudby jako takové?
“Pfiál bych kaÏdému, aby mohl dûlat hudbu

uÏ proto, Ïe je to podle mého názoru
absolutnû ãistá duchovní oblast se v‰ím,
co s tím souvisí. Ale to zase na druhou

Doznává, Ïe k jeho oblíben˘m jídlÛm patfií
vlastnû v‰echno, co pochází z kuchynû
jeho maminky a pfiítelkynû.
Houslista, milující jaro a podzim , si

stranu neznamená, Ïe ji ãlovûk musí nutnû
dûlat profesionálnû. A protoÏe je hudba tak
ãistá, tak je také moc tûÏká a je tûÏké se jí
i Ïivit. UÏ také proto, Ïe dûláte vlastnû
duchovní disciplínu a musíte ji prodávat
jako byznys. To je dûsiv˘ rozpor...”
 Nu a mistrÛv nejoblíbenûj‰í skladatel?
„To je tûÏké fiíci. Ale asi Antonín Dvofiák.

Pro svou melodickou genialitu,
odu‰evnûlost a pokoru. Mnû jde prostû
vÏdy mráz po zádech…“
 V souvislosti hostování Petra Maceãka v

Torontû je dobré si pfiipomenout, Ïe
houslov˘ virtuóz stojí dnes na evropské
‰pici v této umûlecké hudební kategorii.
Jako koncertní mistr pÛsobil je‰tû
donedávna mj. i v renomovaném PraÏském
komorním orchestru a jako první houslov˘
hráã je dodnes v Talichovû kvartetu.
Odehrál celou fiadu koncertÛ ve svûtovû
proslul˘ch halách a festivalech, zahrnující
i PraÏské jaro pofiádané v praÏském
Rudolfinu. K místopisu pÛsobnosti tohoto
mistra houslové hry náleÏí mj. také
Slovensk˘ komorní orchestr, SukÛv
orchestr a velkolepé festivaly, jak˘m je
napfi. Darlington Festival ve Velké Británii.
A bez zajímavosti není ani fakt, Ïe jeho
mistrovskou hru na housle nahrávaly
takové firmy svûtov˘ch jmen, jak˘mi jsou
Naxos, Vox Classics, Koch Discover a
BMG labels.

 Pfiipravila Vûra Kohoutová
 PS: Srdeãnû dûkuji, mistfie, za rozhovor.

Byla to pro mû ãest i radost souãasnû.

 Talichovo kvarteto: Petr Maceãek - housle, Jan Talich
- housle, Vladimír Bukaã - viola a Petr Prause -
violoncelo.
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Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540

E-mail: emestic@hotmail.com

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

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2Czechoslovak Branch

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: czechoslovak@pacecu.com

1 CDN $ 21,13 Kã
1 US $ 28,85 Kã
1 EURO 32,56 Kã
100 Sk 78,67 Kã
Quick - 20.9..2003

Kursovní lístek
100 Kã 4,91 CDN $
100 SK 3,84 CDN $
1 CDN $ 20,37 Kã
1 CDN $ 26,04 SK
1 US $ 1,38 CDN $
1 EUR 1,54 CDN $
Toronto Star - 20.9.2003

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

Libor Budínsk˘:
Deset prezidentÛ
Václav I. a Václav II.

V závûru knihy jsou dvû kapitoly o
posledních dvou prezidentech: MuÏ, kter˘
reÏíroval svobodu a MuÏ kter˘ rozdûlil
âeskoslovensko. Aãkoliv mají oba stejné
kfiestní jméno, oba se dostali na Hrad
jinou cestou. Havel pocházel z pomûrnû
bohaté rodiny. Jeho zálibou bylo divadlo a
drama. Stal se laborantem a maturitu si
dodûlal na veãerním gymnáziu. V divadle
zaãínal v ABC, ale v roce 1960 ode‰el do
Divadla Na Zábradlí, kde pracovala jeho
manÏelka Olga jako uvadûãka. Jeho první
známou hrou, která ho proslavila byla
Zahradní slavnost. Spoleãné s Klausem
mají snad jenom to, Ïe oba pfiispívali do
ãasopisu Tváfi. V srpnu 1968 dûlal spolu s
Janem Tfiískou komentáfie v libereckém
rozhlase. Jako disident vstoupil do
povûdomí v roce 1975 sv˘m otevfien˘m
dopisem Gustávu Husákovi.
Je jedním z prvních mluvãích Charty 77.

Patfií k prvním uvûznûn˘m. Vûzení v‰ak
sná‰í ‰patnû a dokonce slíbí, Ïe nebude
provádût protistátní ãinnost. Z vûzení je
propu‰tûn. V roce 1979 je v‰ak znovu
zatãen a tentokrát ve vûzení stráví skoro
ãtyfii roky. Je propu‰tûn s tûÏk˘m zápalem
plic. Po návratu je sledován StB. Z té doby
se traduje nûkolik perliãek. Jednou kdyÏ
ho v zimû hlídali pracovníci StB, tak jim
donesl grog. Policisté sice grog odmítli,
ale za chvíli byly skleniãky prázdné. Jindy
auto, které ho sledovalo havarovalo a
Havel místo toho, aby pronásledovatelÛm
ujel, je odtáhl.
V kníÏce jsou také popsána Havlova

milostná dobrodruÏství. PfiestoÏe sliboval,
Ïe bude prezidentem doãasnû, nakonec
vydrÏel v této funkci dvanáct let. Jeho
popularita váÏnû utrpûla, kdyÏ se po druhé
oÏenil s hereãkou Dagmar Ve‰krnovou.
Václav Klaus je narozdíl od Havla

sportovnû orientovan˘. Miluje hlavnû
lyÏování (podle oãit˘ch svûdkÛ dokáÏe
sjet sjezdovku i na jedné bûÏce), horské
túry, basketbal a tenis. V 60. letech
vystuduje Vysokou ‰kolu ekonomickou,
ovládá ãtyfii svûtové jazyky. V roce 1969
studoval ve Spojen˘ch státech, jeho Ïena
Livie v Holandsku. Bûhem normalizace
zastává bezv˘znamnou funkci v bance. S
disidenty se nikdy nesblíÏil, ale konzultuje
své názory na ekonomick˘ch semináfiích.
V listopadu 1989 se dostává do
Obãanského fóra a stává se prvním
ministrem financí. O dva roky pozdûji pak
zakládá ODS. Jako pfiedseda vlády se
rozhodne k rázné akci a zaslouÏí se o
„sametov˘ rozvod“. Je pfiesvûdãen, Ïe se
samostatné âesko stane do pûti let
souãástí EU. K jeho omylÛm, které v‰ak
nikdy nechce pfiiznat patfií kupónová
privatizace. Jeho jistota mu v‰ak podlomila
nohy a po nevyjasnûn˘ch skandálech s
financováním ODS, po Ïádosti ministrÛ
Rumla a Pilipa, aby odstoupil a po rozpadu
vládní koalice rezignuje. Vlády se chopí
sociální demokracie, v ãele s Milo‰em
Zemanem.  Obû strany uzavfiou tzv.
toleranãní patent. KdyÏ uÏ se zdá, Ïe
Klaus odejde definitivnû z politiky, je na
potfietí zvolen prezidentem.
Kniha Libora Budínského konãí

prezidentsk˘mi vtipy, historick˘m
kontextem a seznamem prezidentsk˘ch
voleb.
Kniha Deset prezidentÛ má 288 stran a

jak uvádí inzerát J. N. CzechBookstore
lze si ji objednat za 13,90 kanadsk˘ch
dolarÛ na telefonním ãísle 416/289-2476.

abe
***

Oznámení
T˘deník RESPEKT

 na internetu
Dovolujeme si Vám pfiedstavit t˘deník

RESPEKT. MoÏná jste se s na‰im ãasopisem
setkali jiÏ v minulosti, nicménû od loÀského
roku RESPEKT pro‰el jak fiadou grafick˘ch i
obsahov˘ch zmûn, tak i roz‰ífiením nov˘ch
sluÏeb, které, jak jiÏ moÏná víte, si mÛÏete v
prÛbûhu záfií 2003 vyzkou‰et na
www.respekt.cz <http://www.respekt.cz/>
zdarma:

Aktuální ãíslo on-line - elektronická verze
kompletního aktuálního vydáni Respektu,
kterou mÛÏete ãíst jiÏ v nedûli veãer (CET)

Archiv on-line - kompletní elektronicky archiv
Respektu s ãlánky od roku 1990 s dvûma
variantami vyhledávání:

1. podrobné vyhledáváni (fulltext Newton
IT)

2. podle roãníku s titulními stranami
V‰echny v˘‰e uvedené sluÏby vãetnû jejich

kombinací si mÛÏete pfiedplatit, nyní za
zv˘hodnûné ceny. Aktuální ãíslo on-line nebo
Archiv on-line je moÏné si do konce roku
pfiiobjednat k ti‰tûné verzi zdarma!

 Nakonec bychom Vám rádi pfiipomnûli
sluÏbu zasílání novinek e-mailem, která je k
dispozici zdarma jiÏ od prázdnin.

S pfiáním pûkného dne T˘deník RESPEKT
Kfiemencova 10 110 00 Praha 1 zelená linka:
* 420 800 100 634 fax: * 420 224 930 792 e-
mail: distribuce@respekt.cz www.respekt.cz
<http://www.respekt.cz

***
DoplÀovací volby

do Senátu Parlamentu âR
Prezident republiky vyhlásil doplÀovací

volby do Senátu Parlamentu ve volebním
obvodu ã. 12 a stanovil dny jejich konání
na pátek 31. fiíjna 2003 a sobotu 1.
listopadu 2003. Dále vyhlásil rozhodnutím
doplÀovací volby  do Senátu Parlamentu
ve volebním obvodu ã. 58 a stanovil dny
jejich konání na pátek 7. listopadu 2003
a sobotu 8. listopadu 2003. Hlasování
bude probíhat pouze na území âeské
republiky. Podrobnûj‰í informace
naleznete na ãeské verzi webov˘ch
stránek velvyslanectví:
 (www.czechembassy.org
<http://www.czechembassy.org>)
 v sekci volby a referenda.

embassy-jb
***

Ú¤EDNÍ
P¤EKLADATELSKÉ

SLUÎBY
Dokumenty -

 ovûfiené pfieklady -
12 let praxe

¤idiãské prÛkazy -
asistence pfii testu

Diskrétní právní pomoc
v „krimi“ záleÏitostech

Martin Bonhard
Tel./fax: 416/754-7710
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Z  knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

Petr ChudoÏilov: Duch doby

Denní kronika

22.9.2003
Letná si pripíjala
„na JoÏe RáÏe“

Praha-sme/ (peb) - „Ahoj, Slováci, ahoj,
âechoslováci!“ V tomto poradí pozdravil
JoÏo RáÏ v sobotu veãer plnú Letenskú
pláÀ na jedinom, ale o to väã‰om, koncerte
Elánu v tomto roku. Vystúpenie
slovenskej popovej legendy v Prahe
sledovalo viac neÏ 70-tisíc divákov.
„Na JoÏe RáÏe!“ veselo si pivom pripil

hlúãik mlad˘ch âechov, ktorí sa podobne
ako ich slovenskí rovesníci pri‰li najmä
zabávaÈ. Star‰ích - mládeÏ 70. a 80.
rokov - pritiahol na akciu predov‰etk˘m
sentiment. „JoÏo je pekn˘ magor, ale
jeho pesniãky sa mi stále páãia,“ dodal
ãesk˘ fanú‰ik stredného veku.
·ou skupiny, pôvodne naplánovaná na

dve hodiny, sa pretiahla aÏ o tridsaÈ
minút. Roz‰írená zostava Elánu zahrala
jeho najväã‰ie hity, spokojné publikum
sa nakoniec doãkalo aj túÏobne Ïiadanej
Vody, ão ma drÏí nad vodou. Po
závereãn˘ch tónoch skladby odpálili
pestrofarebn˘ ohÀostroj, podobne ako
koncom júla, keì na Letnej hrali The
Rolling Stones. Medzi star˘mi piesÀami
ako Taneãnice z Lúãnice, Nie sme zlí
alebo Ulica sa objavili aj skladby z nového
albumu skupiny Tretie Oko, ktor˘
vychádza práve dnes.
·esÈhodinov˘ Megakoncert s hosÈami

Petrom Nagyom, skupinou Lojzo a
Miroslavom Îbirkom bol prehliadkou
hviezd slovenskej populárnej hudby 80.
rokov. Doplnili ich ãesk˘ Katapult a
hviezdiãky Alica Koneãná a Linda.
Obrovská akcia s tromi pódiami, dvomi
veºkoplo‰n˘mi obrazovkami a ‰tyrmi
tribúnami je vraj na dlh‰í ãas posledn˘m
vystúpením skupiny. „Na niekoºko rokov
urãite,“ povedal RáÏ pred koncertom.
„Nie je to v‰ak rozlúãka. My sa s nik˘m
nelúãime.“

***
Cez víkend padali
teplotné rekordy

BRATISLAVA-sme/tasr-Aj napriek
blíÏiacej sa jeseni tento víkend na
Slovensku padali teplotné rekordy. V
sobotu padol teplotn˘ rekord z roku 1987
v Hurbanove, kde namerali 30 °C. V Nitre
teplota 29 °C prekroãila rekord z roku
1987, v Luãenci sa teplota vy‰plhala na
rekordn˘ch 28,6 °C a v Pie‰Èanoch
namerali 27,7 °C. V Bratislave ortuÈ
teplomera v sobotu dosiahla 29,1 °C, ão
na prekonanie teplotn˘ch rekordov
nestaãilo. Horúce poãasie pokraãovalo
aj v nedeºu.

***

16.9.2003
PápeÏ horúce témy obi‰iel

BRATISLAVA -sme/ Tretia náv‰teva
pápeÏa Jána Pavla II. na Slovensku sa v
nedeºu skonãila. Pred odletom pápeÏ na
slávnostnej bohosluÏbe v bratislavskej
PetrÏalke blahoreãil gréckokatolíckeho
biskupa Hopka a sestru Zdenku
Schelingovú.
V˘znam náv‰tevy pre duchovn˘ Ïivot

Slovenska zhrnul hovorca Vatikánu

Joaquín Navarro-Valls. „Zostanú tu ‰tyri
príhovory Svätého Otca. Pre mnoh˘ch
sa skutoãn˘ zmysel náv‰tevy zaãne aÏ
po jeho odchode, keì sa v pokoji zamyslia
nad t˘mito ‰tyrmi krátkymi textami,“
povedal.
Ani jeden z príhovorov starnúci pápeÏ

uÏ nevládal preãítaÈ cel˘ sám. Hovorili o
vernosti evanjeliu, o tom, Ïe treba spoznaÈ
svoje pravé povolanie a ÏiÈ podºa neho.
Vyzdvihol „kríÏ“, ktor˘ katolícka cirkev a
v‰etci na Slovensku zná‰ali poãas
komunizmu a obyvateºov vyzval, aby
svoju slobodu uÏívali zodpovedne.

„Pri‰iel napriek utrpeniu, ktoré ho to
stálo. S podobn˘m nasadením by sme sa
mali snaÏiÈ uvádzaÈ do Ïivota to, ão nám
povedal,“ tvrdí hovorca slovensk˘ch
biskupov Marián Gavenda.
Politicky horúce témy zostali v úzadí.

Len v úvodnom príhovore pápeÏ
pripomenul, Ïe je nevyhnutné budovaÈ
Európu na kresÈansk˘ch základoch a
tieÏ nutnosÈ budovaÈ spoloãnosÈ, ktorá
„re‰pektuje ºudsk˘ Ïivot vo v‰etk˘ch jeho
formách.“ Niektoré svetové médiá
informovali, Ïe pápeÏ poìakoval
prezidentovi za to, Ïe vetoval novelu

interrupãného zákona. Prezident
nepotvrdil, Ïe by s pápeÏom o tejto téme
hovoril.
„Vìaka ti, Slovensko! V‰emohúci Boh

nech Èa Ïehná a zachová vo svojej láske!“
rozlúãil sa pápeÏ.

***

·imko:
Pripomína to komunistov

BRATISLAVA - Hlavnou témou v‰etk˘ch
televíznych diskusií bolo v nedeºu
odvolávanie ‰éfa NBÚ Jána MojÏi‰a a
ministra obrany Ivana ·imka. ·imko sa
objavil v TA3 a Markíze. „Tento
mechanizmus sa uplatÀoval v
komunistickej strane,“ vyhlásil o spôsobe
MojÏi‰ovho odvolávania a zaväzovania
ministrov.

***
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* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla

PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Restaurants-Deli's

Slovenská restaurace
v západním Torontu

WOODHOUSE
Restaurant & Pub

3089 Lakeshore
Boulevard West

(Mezi Islingtonem a Kipling)

Toronto, Ontario
M8V 3W8

416/259-6836

23.9.2003
Odchodem Marvanové

neztratí koalice vût‰inu
Praha-právo/Robert Dengler-T˘den po

narození tfietího syna - Andreje - nebude
uÏ rebelka US-DEU Hana Marvanová
(40) poslankyní, neboÈ pfied dal‰í
politickou kariérou dala pfiednost
matefiství.
Hlasy pro vládní verzi reformy vefiejn˘ch

financí v‰ak nejsou zfiejmû ohroÏeny.
·éf praÏské unie Tomá‰ Vrbík (30)
schválení zákonÛ pfies v˘hrady pfiedem
neodmítá. Dnes Marvanová odevzdá v
kanceláfii Snûmovny notáfisk˘ zápis o
skonãení mandátu. Úãinnost bude mít
tento dokument od zítfika. T˘Ï den Vrbík
sloÏí poslaneck˘ slib. Stane se to
symbolicky na schÛzi, která bude
pokraãovat v jednání o reformních
zákonech. “Neodcházím z politiky
definitivnû, ale proto, Ïe v tuto chvíli nelze
skloubit matefiství se Snûmovnou,” fiekla
Právu Marvanová. Vrbík vãera pro Právo
uvedl, Ïe je souãástí koalice. “ZároveÀ
tím ale nefiíkám, Ïe jsem loajální hlasovací
stroj, kter˘ bude hlasovat podle toho, jak
se komu zachce,” dodal.
Unionisté, ktefií podporují schválení

reformy, jsou ale optimisty. “Tomá‰ je
vût‰í pragmatik neÏ Hanka. DokáÏe si
spoãítat, Ïe kdyby se to neschválilo, jak˘
vliv na politiku bychom mûli. Byl dlouhá
léta zastupitelem na praÏské radnici a
jako ãlen opozice vidûl, co si mÛÏeme v
takové roli dovolit,” fiekl Právu zdroj z US-
DEU. Ani premiér Vladimír ·pidla nevidí
Ïádné ohroÏení vládních reforem. “Pokud
jde o nástupce (Marvanové), nemám
nejmen‰í dÛvod si myslet, Ïe by
projednání a schválení rozpoãtu bylo
naru‰eno,” fiekl v televizi. ·éf US-DEU
Petr Mare‰ oznaãil postup Marvanové za
hluboce lidsk˘ a za politicky zodpovûdn˘.
“Nikdo, kdo to vûdûl, a bylo jich málo,
jsme ho nijak nezpochybÀovali.”
Marvanová jiÏ pfied nûkolika t˘dny fiekla,

Ïe existuje dohoda s ‰éfem klubu US
Karlem Kühnlem, aby koalice nepfii‰la o
hlas, fie‰ení ale neprozradila. Kühnl v
sobotu tvrdil: “Já jsem jí fiíkal, aby se
mandátu nevzdávala.”

***

O MojÏi‰ovi sa
 e‰te koalícia nedohodla

BRATISLAVA-sme/(moÏ, sp)-Kre-
sÈanskí demokrati a aj SMK naìalej
odmietajú vo vláde hlasovaÈ za odvolanie
riaditeºa Národného bezpeãnostného
úradu Jána MojÏi‰a.
Nepomohlo ani to, Ïe premiér Mikulá‰

Dzurinda vãera na koaliãnej rade upustil
od svojho návrhu, aby na miesto MojÏi‰a
nastúpil ‰tátny tajomník ministerstva
vnútra Martin Pado. Premiér navrhol
iného kandidáta, ale novinárom
neprezradil, ãi ním je jeho poradca Milan
JeÏovica.
Predseda SMK Béla Bugár povedal, Ïe

sa nedozvedel Ïiadne nové argumenty,
preão by mali ministri za SMK hlasovaÈ
za MojÏi‰ovo odvolanie. Premiér
neposkytol Bugárovi Ïiadne dôkazy, len
spresnil dôvody svojej „totálnej“
nedôvery. „Boli dva, ale také, Ïe tu bol
niekto a ten rokoval a potom MojÏi‰ zas
urobil ìal‰iu vec, nejakú kontrolu. Ale to
nech povie on (premiér, pozn. red.) To sú
veci, ktoré nemajú v˘povednú hodnotu,“
povedal Bugár.
Predseda ANO Pavol Rusko povedal,

Ïe premiér „informoval o dôvern˘ch
informáciách z centrály NATO“, z ktor˘ch

vypl˘va, Ïe dôvera aliancie v Slovensko
nestojí na jednej osobe, ale dôleÏit˘ bude
MojÏi‰ov náhradník.
Premiér koaliãn˘m partnerom ìalej

navrhol, aby najprv odvolali MojÏi‰a a
potom spolu hºadali kandidáta. Dovtedy
by NBÚ viedol ‰tatutárny zástupca. KDH
a SMK s t˘mto návrhom nesúhlasili.
Podpredseda KDH Pavol Minárik

povaÏuje za pravdepodobné, Ïe premiér
bude v snahe odvolaÈ MojÏi‰a
pokraãovaÈ, keìÏe „premiér túÏi tento
krok zrealizovaÈ“. K˘m je v‰ak MojÏi‰ vo
funkcii, odmietol uvaÏovaÈ o hºadaní
spoloãného kandidáta. Na otázku, ãi od
premiéra dostali ìal‰ie argumenty na
odvolanie MojÏi‰a, povedal: „Neviem, ãi
to, ão premiér povedal, moÏno oznaãiÈ
za tak˘to pokus.“
Dzurinda vãera nepriamo potvrdil, Ïe v

odvolávaní MojÏi‰a bude pokraãovaÈ.
O vzÈahoch v koalícii Rusko povedal, Ïe

o vecn˘ch otázkach sa vÏdy vedeli
dohodnúÈ a rokovanie bolo pokojné.
„Dokonca ani Béla Bugár nezvy‰oval
hlas,“ povedal Rusko.

***
 Pfies 20 000 dûtí
v âesku je t̆ ráno

Praha - MFD/JANA BLAÎKOVÁ-Bití,
sexuální zneuÏívání, t˘rání hladem a
psychické vydírání v âesku roãnû zaÏívá
dvacet tisíc dûtí. Zhruba padesát z nich
“péãi” sv˘ch rodiãÛ nepfieÏije. Zemû se
kvÛli tomu dostala na ãernou listinu OSN.
“Jsou to navíc jen oficiální policejní údaje.
Obáváme se, Ïe na fiadu pfiípadÛ t˘rání
dûtí se vÛbec nepfiijde,” upozorÀuje
fieditelka Nadace Na‰e dítû Zuzana
Baudy‰ová. Dal‰í organizace, které se
zab˘vají dûtsk˘mi právy, vidí situaci
podobnû. “Vykazujeme stejn˘ poãet
ut˘ran˘ch dûtí jako Velká Británie. Ale
zatímco u nás Ïijí dva miliony dûtí, v
Británii jich mají víc neÏ dvakrát tolik,”
tvrdí fieditelka Fondu ohroÏen˘ch dûtí
Marie Vodiãková. HÛfie neÏ v âesku jsou
na tom dûti ve vyspûl˘ch evropsk˘ch
zemích uÏ jen v Portugalsku, Maìarsku,
Belgii a Francii. Zjistil to Dûtsk˘ fond
UNICEF, kter˘ spoãítal ut˘rané dûti ve
27 státech. Îe âesko dûti dostateãnû
nechrání, kritizovala uÏ v lednu dal‰í
organizace - V˘bor OSN pro dûtská práva.
Vládû v˘bor doporuãil, aby ustavila
centrální úfiad, kter˘ bude na práva dûtí
dohlíÏet, shromaÏìovat statistiky o jejich
t˘rání a zavede evidenci pedofilÛ. Vláda
zprávu projednala teprve pfied t˘dnem a
vymínila si roãní lhÛtu, bûhem které její
závûry bude analyzovat. “Pak
rozhodneme, zda takov˘ úfiad potfie-
bujeme,” fiekl vicepremiér Petr Mare‰.
LhÛta, kterou si vláda urãila, je podle
ochráncÛ dûtí neúnosnû dlouhá.
“Napfiíklad psychické t˘rání zÛstává úplnû
skryto. Dûtí, které zaÏívají poniÏování
nebo se stávají zbranûmi v porozvo-
dov˘ch sporech rodiãÛ, je nejvíc,” fiekla
Baudy‰ová. Co dítû zaÏívá, kdyÏ se o nû
rodiãe soudí, ukázal pfiípad desetiletého
Jana Kotana. Chlapec skonãil na
psychiatrii poté, co si pro nûj aÏ do ‰koly
pfii‰el otec v doprovodu exekutora.

***
ODS chce tento t̆ den

“sundat ·pidlu”
Praha/mfd-Praha Je‰tû tento t˘den by

mohlo ve snûmovnû dojít na oãekávanou
“opoziãní ofenzivu”: ODS vãera oznámila,
Ïe chce do pátku vyvolat hlasování o
nedÛvûfie vládû Vladimíra ·pidly.
“Chceme sundat ·pidlu,” prohlásil vãera

‰éf poslancÛ ODS Vlastimil Tlust˘. Plán
nejsilnûj‰í opoziãní strany má v‰ak háãek.
ODS má spolu s komunisty, ktefií uÏ
nûkolikrát prohlásili, Ïe budou hlasovat
také proti vládû, ve snûmovnû jen 99
mandátÛ. K “sundání” vlády by jí tak
museli pfii vefiejném hlasování po jménech
pomoci minimálnû dva poslanci vládní
koalice. Pfiesn˘ termín pokusu o svrÏení
kabinetu není je‰tû znám a závisí na
rozhodnutí pfiedsedy snûmovny Lubomíra
Zaorálka (âSSD): podle jednacího fiádu
musí mimofiádnou schÛzi na Ïádost
minimálnû padesáti poslancÛ (ODS jich
má osmapadesát) svolat “neprodlenû”.
Podle Zaorálkova poradce Libora Vacka
Ïádost do snûmovny je‰tû oficiálnû
nedorazila. V‰eobecnû se pfiedpokládá,
Ïe se bude hlasovat je‰tû tento t˘den. To
dûlá celou vûc pro opozici je‰tû tûÏ‰í: na
schÛzi bude chybût komunistick˘
poslanec Josef Mandík.

***

Ztracen˘ hoch
jezdil tfii dny na kole

Rokycany-právo/Patrik Biskup-
Tfiináctilet˘ Filip z Holoubkova, kter˘
zmizel v sobotu veãer, kdy odjel na kole
od babiãky z Hrádku u Rokycan, je od
pondûlního rána zase doma Ïiv˘ a zdrav˘.
Zatímco stovka záchranáfiÛ tfii dny
propátrávala terén na Rokycansku,
chlapec, kterého hledali, jezdil na kole po
kraji. “Od babiãky nezamífiil domÛ, ale
jezdil na kole po dvou okresech. První
noc nespal vÛbec a druhou spal v
autobusové zastávce v Nezvûsticích.
KdyÏ mûl hlad, utrhl si jablko ze stromu a
pil ze studánek,” fiekl zástupce
rokycanského policejního fieditele Josef
Svoboda. Chlapce pfiivezl na policii muÏ,
kter˘ ho kolem osmé ráno vidûl jet na
kole v Lipnici asi 30 kilometrÛ od domova.
“Hledaného hocha poznal podle popisu,
kter˘ vidûl den pfiedtím v televizi. Cyklistu
zastavil a zeptal se ho, zda to je skuteãnû
on. Chlapec mu fiekl, Ïe ano a Ïe uÏ
stejnû mífiil sám domÛ. MuÏ nejprve
vyrozumûl chlapcovu matku a pÛvodnû jí
chtûl syna pfiivézt. Pak si to ale rozmyslel,
informoval policii a jí také hocha pfiedal,”
doplnil Svoboda. Filip podle Svobody
zatím zÛstane v péãi lékafiÛ v rokycanské
nemocnici. “Bude tam asi dva dny na
pozorování, zda nebyl naru‰en jeho
psychick˘ stav a také fyzick˘ fond,”
upfiesnil policejní dÛstojník. O motivu
chlapcova útûku z domova nechtûl
Svoboda zatím spekulovat. “Jsou tam
nûkteré indicie, které hoch pfii v˘slechu
uvedl, ale o nich bych zatím nerad hovofiil,
dokud je v‰echny neprovûfiíme,” uzavfiel
Svoboda.
Za zmizením hocha jsou podle zatím

nepotvrzen˘ch informací rodinné
problémy. Rodiãe se rozvedli, matka si
na‰la nového pfiítele. “Je to velmi ‰ikovn˘
chlapec, proto byl také vybrán do tfiídy s
roz‰ífienou v˘ukou matematiky,” fiekla
Filipova tfiídní uãitelka. O situaci v jeho
rodinû ale mluvit odmítla. “To sem tahat
nechci a nebudu,” uvedla. Podle názoru
osloveného psychologa je velmi
pravdûpodobné, Ïe hoch chtûl útûkem
rodiãe vystra‰it a znovu je tak sblíÏit.
“KaÏdé dítû chce mít oba rodiãe, ten
chlapec udûlal poslední pokus, jak udrÏet
rodinu pohromadû,” reagoval na pfiípad
klatovsk˘ psycholog Karel Havlík.
Rodiãe tfiináctiletého Filipa, kter˘ byl od

sobotního veãera pohfie‰ován, Jana
Grundská a Petr Jirsa poskytli vãera v
Rokycanech rozhovor novináfiÛm.

***
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REMOSKA

OBLÍBENÁ âESKÁ P¤ENOSNÁ
PEâÍCÍ MÍSA

Griluje, toustuje, dusí, smaÏí a bájeãnû peãe – jak masa, tak mouãníky;
po svém úspû‰ném vstupu do Velké Británie naz˘vaná „nejvût‰ím

tajemstvím âeské republiky“. Ocenûna ãasopisem GOOD
HOUSEKEEPING in 2002 - the most innovative product of the year

Remoska ORIGINÁL (2 litry) a GRAND (4 litry)
k dostání jak v Kanade tak v USA

Cena: 2L (Originál) 151,90 kanadsk˘ch dolarÛ, 106.90 americk˘ch dolarÛ
4L (Grand) 161.90 kanadsk˘ch dolarÛ, 111.90 ameirck˘ch dolarÛ
Extra: Kanada - platné danû, po‰tovné a manipulaãní poplatek;

USA - pfieprava UPS

Objednávky a informace
InterTrade Avenue Inc. – Pavel Zeman

Tel. : 905-430-0844 nebo
1-866-850-3462 (Kanada a USA zdarma)
E-mail : remoska@intertradeavenue.ca,

Web : www.intertradeavenue.ca

Remoska je vdûcn˘ a originální dárek
pro kaÏdou pfiíleÏitost

Tel.: (905) 704-0873; Fax: (905) 704-0879
303 Queenston St., St. Catharines, Ont. L2P 2X5

E-mail: cz.books@literacypragensis.on.ca
www. literacypragensis.on.ca

ãeské knihkupectví
Nejroz‰ífienûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû

ZAÎÁDEJTE  SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

Ode‰la legenda legend
Johnny Cash 1932-2003

Pátek 12. záfií leto‰ního roku zÛstane navÏdy zapsán jako ãern˘ den pro pfiíznivce rock and rollu a zvlá‰tû country music,
hudebního Ïánru, v nûmÏ Johnny Cash byl a navÏdy zÛstane kultovním symbolem. Ode‰el umûlec, jehoÏ vûhlasn˘ talent
zahrnoval mj. nenapodobiteln˘ hlas, skladatelské schopnosti, herecké nadání, psaní textÛ, jenÏ mûly vÏdy hlubok˘ v˘znam.
Jednou o lidském ne‰tûstí, jindy o svobodû, velmi ãasto o lásce a ‰tûstí, ale i o mizérii, v níÏ se po provinûní ocitnou trestanci.

Zmínûné námûty v Cashov˘ch textech
mají neb˘valou dÛvûryhodnost, neboÈ tím
v‰ím Johnny Cash ve svém ne vÏdy
‰Èastném Ïivotû pro‰el. MuÏn˘ vzhled a
urostlá postava pfiímo pfiedurãovaly
Johnnyho Cashe pro postavy muÏÛ zákona
nebo hrdinÛ westernov˘ch filmÛ.
Nejznámûj‰í film tohoto Ïánru je snímek
Gunfight z roku 1971, kde hrál po boku
neménû slavného Kirka Douglase. Jeden
z nejlep‰ích filmÛ, v nûmÏ Cash hrál, bylo
psychologické drama z roku 1981 The
Pride of Jesse Hallam.
Kromû v˘‰e uvedeného má Cashova
tvorba je‰tû dal‰í historick˘ v˘znam.
Johnny Cash byl spoleãnû se sv˘m blízk˘m
pfiítelem, v roce 1960 tragicky zahynul˘m,
zpûvákem Johnny Hortonem prÛkopníkem
nového hudebního stylu. Oba ve své tvorbû
spojili tradiãní folk music s rock and
rollov˘mi prvky - hudební Ïánr, kter˘ mûl
od druhé poloviny 50. let obrovsk˘ rozmach
a interpretoval se prakticky po celém svûtû.
CashÛv styl nebyl zcela rock and rollov˘,
ale ani countryov˘ - nûco mezi  tím. V
tomto smûru byl Cash skuteãnû originální.

Vliv Cashovy tvorby na dal‰í interprety a
kapely daleko pfiekroãil hranice USA. Tady
je nutné zdÛraznit, Ïe v málokteré evropské
zemi má country music tak Ïivnou pÛdu
jako v âesku, kde tradice trampsk˘ch písní

má hluboké kofieny, jejichÏ sílu neutlumila
ani husákovsko-biºakovská normalizace.
Je pfiíznaãné, Ïe jedna z nejstar‰ích a
nejslavnûj‰ích ãesk˘ch trampsk˘ch kapel
Greenhorni mûla mnoho let na Cashov˘ch
písních zaloÏen repertoár. V nejslavnûj‰í
éfie GreenhornÛ koncem 60. a  v první
polovinû 70. let mûly Cashovy písnû
nesmírnou popularitu. Díky vynikajícím
textÛm Honzy Vyãítala Cashovy písnû jako
Folsom Prison Blues, Orange Blosom
Special, Papa Played the Dobro
zdomácnûly natolik, Ïe si bez nich lze
dodnes tûÏko pfiedstavit trampské kytarové
sedánky u táborov˘ch ohÀÛ ãi v trampsk˘ch
hospÛdkách.
V roce 1970 vy‰lo v Supraphonu
dvojalbum Dvorana slávy, kde kromû
Cashov˘ch písní byly je‰tû nahrávky
Johnnyho Hortona, Lestera Flata a
Martyho Robbinse.  Je velmi pfiekvapivé,
Ïe pfiiloÏené Ïivotopisy interpretÛ byly velmi
akurátní, nikterak neovlivnûné dobovou
propagandou a cenzurou, která v onom
roce vydání jiÏ jela na plné obrátky.
S vydáním alba se datuje vzestup Cashovy
ãeské popularity, jenÏ vyvrcholil ãtyfimi
koncerty v dubnu 1978 v Praze. Nebylo to
zrovna ‰Èastné období. âas nejmasivnûj‰í
mocenské „honby na chartistické
ãarodûjnice“.
Kuratela vládnoucí kompartaje zasahovala
do v‰ech oblastí Ïivota, do  kultury
pfiedev‰ím. Oficiální propaganda mûla
tehdy jednu pevnou platformu - ‰tvavé
útoky proti svobodnému svûtu, USA na
prvním místû. Mezi vefiejností v‰ak tehdy
bujela jakási alternativní nenucená latentní
ideologie, v níÏ u vût‰iny âechÛ a SlovákÛ
pfievládala obliba Ameriky. V praxi to
vypadalo asi tak, Ïe vedle popularity
americk˘ch hudebních skupin , zpûvákÛ,
filmu a literatury nebylo v˘jimkou, Ïe dûti
komunistick˘ch papalá‰Û mûly nad postelí
vyvû‰enou americkou vlajku. PÛldolar s
Kennedyho podobiznou v prstenu byl u
velké ãásti mládeÏe stejnû prestiÏní
záleÏitostí jako nové levisky nebo triko s
pruhy a hvûzdami.
Johnny Cash pfii své tehdej‰í  ãeské
popularitû nepfiedstavoval pro pfiítomné
pouze svÛj hudební repertoár, n˘brÏ i zemi,
jíÏ byl obãanem. Pro pfieváÏnou ãást âechÛ
a SlovákÛ symbol svobody a demokracie.
A podle toho vypadala i atmosféra Cashova
vystoupení ve Sportovní hale na Letné.
Diváci se pfii nejznámûj‰ích hitech dostávali

do extáze.  Pozdûji Cash prohlásil, Ïe byl
skvûl˘mi reakcemi praÏského publika aÏ
neãekanû mile pfiekvapen. Kdo byl
koncertu pfiítomen, ten ví, Ïe v jeho slovech
nebyla pouze zdvofiilostní úlitba.
Srovnatelnou atmosféru jsem za totality
proÏil v Praze jen jednou - v roce 1969 na
koncertu skupiny Beach Boys. Od roku
1955, kdy vy‰el ve spoleãnosti SUN
Records první CashÛv singl  s písnûmi
Hey Porter a Cry, Cry, Cry zpûvák  nahrál
více neÏ 1500 písní na zhruba 500 albech,
nepoãítaje ty, které byly vydány mimo
Severní Ameriku a Evropu. Bûhem své
kariéry Cash umístil 48 singlÛ na Ïebfiíãek
Billboard Hot 100 Pop charts, pfiibliÏnû
stejné mnoÏství jako Rolling Stones a
Beach Boys. Byl nejmlad‰ím ãlenem
Country Music Hall of Fame a jedin˘m
umûlcem, jenÏ se stal je‰tû za Ïivota
ãlenem Country Music Hall of Fame i Rock
Music Hall of Fame. Evlis Presley je téÏ
ãlenem obou Dvoran slávy, av‰ak do
countryové  byl jmenován aÏ posmrtnû v
roce 1998.
V leto‰ním roce vy‰lo nádherné video
Johnnyho Cashe s poetick˘m textem pod
názvem Hurt, jenÏ získalo ‰est nominací
MTV Video Music Awards a zvítûzilo v
kategorii Cinematography. Navzdory velmi
chatrnému zdravotnímu stavu, kter˘ se
je‰tû zhor‰il po smrti manÏelky June letos
v kvûtnu, bezpochyby urychliv‰í zpûvákÛv
skon, Johnny Cash nepfiestal pracovat a
dále se vûnoval komponování písní. V
jeho pozÛstalosti je pfies sto napsan˘ch,
ale nevydan˘ch písní. K vydání je
pfiipraveno nové album.
Známá hereãka Liz Taylorová kdysi
prohlásila o slavném kolegovi Johnu
Wayneovi: „John Wayne nebyl Ameriãan,
John Wayne byl Amerika“. Stejn˘m
zpÛsobem mÛÏe b˘t bez nadsázky
charakterizován Johnny Cash.

Petr Kohout - Brampton
***

Alternativní medicína
Dne‰ním dnem zaãínáme zvefiejÀovat

na pokraãování sérii ãlánkÛ o alternativní
medicínû, jejich moÏnostech a jejím
správném uÏití v praxi. Budeme se
zab˘vat nejen návody na první pomoc
pfii rÛzn˘ch drobn˘ch poranûních ale i na
léãbu nûkter˘ch ménû závaÏn˘ch
akutních onemocnûní a alternativním (a
mnohdy velmi úãinn˘m) pfiístupem k
závaÏn˘m chronick˘m onemocnûním
kdy tzv. alternativní pfiÍstup je ve vût‰inû
pfiípadÛ mnohem úspé‰nûj‰Í. Popí‰eme
návody na pfiÍpravu rÛzn˘ch
medicinálních mastí, herbálních tinktur
a ãajÛ a jejich správné pouÏití. Základní
znalost alternativních léãebn˘ch technik
muÏe b˘t v nejist˘ch ãasech ve kter˘ch
Ïijeme rozhodujícím faktorem mezi
Ïivotem a smrtí pacienta, trpícího jinak
zcela banálním neduhem ãI následkem
drobného zranûní. S povdûkem pfiivítáme
komentáfie a kritiku ze strany ãtenáfiÛ a
na pfiÍpadné dotazy odpovíme v co
nejkrat‰Ím ãase. Volat mÛÏete na ãÍslo:
416/255-3325, toll free 1-877-863-2478.
Na‰e emailová adresa je:
info@biomedici.ca. Pfiedem zdÛraz-
Àujeme Ïe rady a návody které budou v
prÛbûhu nûkolika dal‰ích mûsícÛ na
tomto místû zvefiejÀovány nejsou v
Ïádném pfiípadû mínûny jako náhraÏka
za odbornou lékafiskou pomoc.

V pfiÍ‰tím ãÍsle Satelitu probereme
pfiÍpravu jednoduch˘ch domácích léãiv,
mastí a herbálních tinktur.

Jifií Fotr,
Clinic of Biomedicine,

4196/322 Dundas Str. W. Toronto

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

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

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

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

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

âETNICKÉ HUMORESKY II.
Po velkém diváckém úspûchu první serie âetnick˘ch

humoresek natoãil reÏisér A. Moskalyk se stejnou
partou ãetníkÛ brnûnské pátrací stanice dal‰í

kriminální pfiípady, které se odehrály v okolí Brna
pfiedváleãné republiky. Také v tomto pokraãování
najdete v‰ecko- napûtí, pfiekvapení, humor, lásku,

Ïárlivost, dobrou chlapskou partu a atmosféru star˘ch
ãasÛ.

Hrají: T. Topfer, I. Trojan, P. Kostka, St. Zindulka a
mnoho jin˘ch.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû

druhou serii o 13 dílech

MARIA GABÁNKOVÁ
bude mít v˘stavu

na téma knihy Zjevení

od 27. záfií do 19. fiíjna 2003

VernisáÏ v sobotu 27. záfií 2003; 14:00-17:00

v Loop Gallery
1174 Queen St. W., Toronto, On. M6J 1J5

Tel.: 416/516-2581 nebo 416/535-8063
Otevfieno: Stfieda-sobota. 13:00-17:00, nedûle: 14:00 PM-16:00

www. paintinggallery.net

Story

Most, kter˘ spojuje V˘chod se ZápademMost, kter˘ spojuje V˘chod se ZápademMost, kter˘ spojuje V˘chod se ZápademMost, kter˘ spojuje V˘chod se ZápademMost, kter˘ spojuje V˘chod se Západem
Predrag MatvejeviçPredrag MatvejeviçPredrag MatvejeviçPredrag MatvejeviçPredrag Matvejeviç
Dokud byl Mostar skuteãnû mûstem, b˘val Star˘ most jeho chloubou,.

Dlouho jsme zÛstali jak bez mûsta, tak bez mostu. Koneãnû byl tedy spojen
kamenn˘ oblouk nad fiekou. Znovu, po celém desetiletí pfieklenul Neretvu.
Dfiíve, neÏ se této události budeme vûnovat, je tfieba si poloÏit otázku, co to
vlastnû znamená.
Byl most skuteãnû rozbofien a muselo k tomu skuteãnû dojít? Tyto otázky

nás trápily jako noãní mÛra od okamÏiku, kdy v listopadu 1993 dopadly na
Star˘ most v Mostaru granáty a zbofiily ho. My jsme ho se sklopen˘ma oãima
vidûli dál, cítili jsme jeho pfiítomnost, tfiebaÏe jsme ho vlastnû uÏ vidût
nemohli. “Je zde a zÛstane tu” ‰eptali jsme si a uji‰Èovali se, navzdory
skuteãnosti. Sami sebe jsme pfiesvûdãovali, Ïe jeho  nepfiítomnost je jen
zdánlivá, doãasná, vlastnû neskuteãná.
Pfiipomínal jsem v posledních letech, sám sobû i jin˘m, krásu na‰eho

mostu, jeho  smûlou stavbu, bûlost kamene, z nûhoÏ byl vytesán, obraz jejÏ
nabízí jeho oblouk jak ve dne ve slunci, které je v tomto krasovém kraji
záfiivûj‰í, tak v noci, za svitu mûsíce, kter˘ zde svítí jasnûji neÏ jinde.
Postaven byl za otomanské vlády, roku 1566 kfiesÈanského letopoãtu ãi

944 roku HidÏry. Na staré kamenné desce bylo kdysi arabsk˘m písmem
napsáno: “Byl postaven stavitelem jménem Hajrudin za vlády Sulejmana
Vzne‰eného”. Slovo most, jeÏ je obsaÏeno ve jménu Mostar, je spoleãné v‰em
slovansk˘m jazykÛm.
¤íkali jsme mu “star˘”, tak, jak kluci fiíkají tátovi anebo star‰ímu

kamarádovi. Potkávali jsme se “na starém”, mluvili “o starém”, nejodváÏnûj‰í
z nás skákali “se starého” do Neretvy,  “nejprÛhlednûj‰í fieky na svûtû”. Byli
jsme pfiesvûdãeni, Ïe je zde nejãist‰í voda vÛbec. Její bfieh je lemován
vysok˘mi a ostr˘mi skalami, kter˘m lidé z Mostaru fiíkají  “peçiny”. KaÏdá
z nich má své jméno, nûkterá i dÛvûrnou pfiezdívku: “Zelenika”, na níÏ
rostou divoké fíkovníky a granátová jablka, “Dûravá”, pod níÏ byl nebezpeãn˘
vír, (mostarsky “kapak”), Velk˘ a Mal˘ Sokol pfii ústí potoka Radobolje a u
nich “Hlavoun”, podobn˘ molu v nûjakém maliãkém jadranském pfiístavu
a proti nûmu “Stojánek”, na nûmÏ se kluci pfiipravovali na skok s mostu.
NejodváÏnûj‰í skákali po hlavû, tomu se fiíkalo “na vla‰tovku”. Na ostatní
skály, stejnû jako na most slétali od mofie rackové. Jaderské mofie je odtud
na dosah.
Obãané Mostaru byli py‰ní, Ïe lidé pfiicházeli zdaleka, aby jejich most vidûli

a obdivovali jej. Kluci z nûj nûkdy skákali “zadarmo”, jen aby cizinci ukázali,
co dovedou. KaÏd˘ z nás pamatuje vesniãany, ktefií pfies nûj pfiecházeli s
nákladem na zádech, ovce, které za sebou zanechávaly chomáãe vlny, kozy
a bobky, co po nich zÛstaly, neúnavné mezky a tvrdohlavé muly, hubené
oslíky, konû se zvoniv˘mi podkovami a klepot dfievákÛ mlad˘ch dívek na
kamenn˘ch deskách chodníku. Koldokola kopce, nûkdy s modrav˘m
nádechem.
Dole u fieky se rozpalují písãiny, a tryskají prameny ochlazující pole s

melouny. V létû se tu zahfiívá zvizdan, tepl˘ svi‰tiv˘ vítr, v zimû vane severák
bura. “Huãí vûtry od Neretvy” zpívalo se jak v létû, tak v zimû o obou.
Války, dob˘vání, zufiivost a dokonce i zemûtfiesení, na tomto balkánském

území ãasté, jej pfies ãtyfii sta let u‰etfiily. Okolní mosty zaãali bofiit “Srbové”,
Star˘ svrhli do Neretvy “Chorvaté”. Jejich jména dávám do uvozovek,
abychom tyto katolické a pravoslavné talibánce, mífiící na památníky
islámské civilizace, neztotoÏÀovali s tûmi Chorvaty a Srby, s nimiÏ jsme se
dûlili o spoleãné slzy nad Star˘m i o stud za toto barbarství.
KdyÏ se zhroutí veliká stavba, zÛstává obvykle na jedné ãi druhé stranû po

stranách men‰í ãi vût‰í pah˘l, stejnû jako kdyÏ ãlovûku useknou ruku nebo
nohu. Nejdfiíve se mi zdálo, Ïe se cel˘ most zhroutil a nezanechal za sebou
nic, Ïe se do hlubiny zfiítily i skály, které jej podpíraly i kamenné vûÏe “Tara”
a “Halebija”, bdící nad ním i s tou hercegovskou hlínou, do níÏ byly
zasazeny. Na obou stranách zÛstaly jen zející rány, nic jiného.
Ná‰ Star˘ nebyl pouh˘m mostem, ãi pamûtihodností. SlouÏil v‰em, v‰echny

nás spojoval. Uchovával pamûÈ pfiedkÛ, jako dûdictví jej pfiebíraly generace.
Nespojoval jen oba bfiehy, ale i svûtové strany. Zde si podávaly ruce V˘chod
se Západem. Bylo moÏné jej zbofiit, ne v‰ak zniãit. ZÛstal v lidech, ktefií pfii
nûm vyrÛstali, Ïili s ním a umírali anebo jej alespoÀ spatfiili. Skr˘vali jsme
jedni pfied druh˘mi, jak jeho ztráty litujeme. A nyní, kdyÏ je opût zde,
rozepjat mezi obûma bfiehy fieky, zmocÀuje se nás smutek i radost zároveÀ.
Nevím, co je silnûj‰í.
Pokusy o obnovu Starého mostu v Mostaru nebyly nej‰Èastnûj‰í. Zaãínalo

se chaoticky, znova a znova. ZÛstalo jen u pfiíprav, pfieru‰ovan˘ch a
zmaten˘ch. Snad proto, Ïe my uÏ jsme nebyli pospolu, blízcí jedni druh˘m.
Zahraniãní odborníci byli ochotni se s obnovou pustit do kfiíÏku - francouz‰tí
maìar‰tí,  tureãtí, ital‰tí a nevím, ktefií je‰tû. Bylo toho dost, co jsme se od
nich mohli nauãit. Zapomnûli jsme druhy kamenÛ, z nichÏ byl most sloÏen
- tenelije z Muku‰e, miljeviny ãi breãe z kamenolomÛ po celém údolí Neretvy,
v zapomnûní  se ocitly  nûkdej‰í nástroje dávn˘ch stavitelÛ mostÛ - ãaklje,
pritegaãe, uprnjaky. Málokdo si dnes je‰tû vzpomene na díla hercegovsk˘ch
a dalmatsk˘ch “mistrÛ kamene” v tomto kraji.  Ti na dohled od pobofieného
Stolce tesali mramorové náhrobky a sv˘mi dláty vpisovali jména a vzkazy
budoucím pokolením do steçkÛ, bosensk˘ch náhrobkÛ, na polích u Radimlje.
Kolem jsou “hroby a kosti na‰ich pfiedkÛ”, napsal Aleksa ·antiç.
Tato obnova, navzdory v‰emu, je ovocem dobré vÛle a úsilí postavit se

nenávisti a zlu. Nad Neretvou se znova klene skuteãn˘ most, na‰e stará
çuprija, jak fiíkáme u nás v Bosnû.

 PfieloÏil Jeronym Bfiezina-srpen 2003PfieloÏil Jeronym Bfiezina-srpen 2003PfieloÏil Jeronym Bfiezina-srpen 2003PfieloÏil Jeronym Bfiezina-srpen 2003PfieloÏil Jeronym Bfiezina-srpen 2003
***
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Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

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

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
OstravaOstravaOstravaOstravaOstrava
Ko‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰ice

PraguePraguePraguePraguePrague
BratislavaBratislavaBratislavaBratislavaBratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

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

WINTER SPECIAL
DO PRAHY, BRNA,

BRATISLAVY, KO·IC, POPRADU A SLIAâE
OD 26. ¤ÍJNA DO 7. PROSINCE

a OD 27.  PROSINCE DO 30. B¤EZNA
od 599 dolarÛ (bez kanadsk˘ch daní)

Prodej konãí 3. fiíjna 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

LOVAKOTOUR
Fall and Winter Seat Sale

to Czech Republic
Slovakia, Hungary,

Poland, Austria
and Germany

from $ 519
sale ends Oct. 3.

TRAVEL INC.

827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta

Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,

poistenie, nájom auta
preklady
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Bylo to pfiesnû pfied padesáti lety kdy
jsem vidûl Petra naposled. A moÏná, Ïe
to bylo právû tady, pfied ‰kolou Na
zámeãku, kde se zaãínala moje pouÈ za
vzdûláním. Poznali jsme se okamÏitû,
ãemuÏ jsem se v mém pfiípadû podivil,
protoÏe zatímco jeho zanechal zub ãasu
v podstatû nedotãeného, na mnû si
pochutnal.
Tedy té loÀské jarní nedûle roku 2002

vydali jsme se podél bfiehu potoka
Rokytky, jejíÏ dnes betonem vyloÏené
bfiehy nevydávaly ono zvlá‰tní bahnité
aroma, které jsem tak rád vdechoval, a
‰li jsme tedy po bfiehu a navraceli se tûmi
padesáti lety nazpût. Petr mi dával za
pravdu, kdyÏ jsem se ptal zda to ãi ono
tady nebylo tehdy jinak, potvrdil Ïe
dokonce koryto potoka v jednom místû
zmûnilo tvar. A já se rozhlíÏel a snaÏil se
vybavit dfiívûj‰í podobu a tak jsme do‰li k
místu kde, jak se mi zdálo, zmizel pfiítok
vlévající se do potoka. Ukázal jsem tím
smûrem a zeptal se: „Nebylo to náhodou
tady, kousek tamhle dál nahofie, strouha
a to zábradlí na kterém jsme sedûli nebo
u nûj postávali a sedûl na nûm taky Jifiík
v tom nov˘m svûtlounce modr˘m
zimníãku, spí‰ takovej svrchníãek to byl,
ne?-
 „Jak si to pamatuje‰? ... jo, bylo to tady,

ale ta strouha uÏ tady leta není,“ fiekl Petr
a ‰li jsme dál a mnû se pojednou v pamûti
vybavilo to nedûlní odpoledne
zaãínajícího jara, bfiehy potoka uÏ
vydávaly to své aroma. To odpoledne
sedûl na zábradlí na jednom bfiehu
strouhy, kterou neprotékala vÏdycky
jenom voda, Jifiík a pûknû se vyjímal,
neboÈ mûl na sobû nov˘, krásn˘
svûtlomodr˘ zimníãek, Jifiík se co chvíli
podíval na svÛj kabátek a zbavil ho smítka,
debaty se moc nezúãastÀoval, hledûl do
novin, aby si vybral program kina do
kterého veãer nebo uÏ na sklonku
odpoledne pÛjde s Janiãkou, do které byl
blázen. Byla to dcera men‰ího pána,
kter˘ byl fiidiãem na rakouském
velvyslanectví, její matinka mluvila ‰patnû
ãesky, ale Janiãka v˘bornû nûmecky a
proto Jifiík zaãal chodit na hodiny
nûmeckého jazyka.
„Tedy Jíro, v tomhle kabátû Janiãku

úplnû oslní‰!“ halasili jsme a on se jen
usmíval, dûlalo mu to dobfie. „No, barva
je prima, ne?“ tázal se radostnû a odhodil
z kvalitní látky nepatrné smetíãko. „Bezva!
Klasa! Tfiída!“ volali jsme a chválili

zimníãek. Ani bych se nedivil, kdyby mu
ho mnozí z nás závidûli ...
„Jestli se do tebe je‰tû ‰ílenû

nezabouchla, tak se to dneska jistû stane,
aÏ tû v tomhle uvidí, Jíro!“ pfiedvídal Petr
a Jifiík se usmíval a hrdû pravil, Ïe to uÏ se
stalo a podíval se na nás pohledem
absolutního vítûze, pána kaÏdé situace,
ale najednou nûjak zadul jarní vítr, zacukal
novinami v jeho ruce, z nichÏ si je‰tû
nestaãil vybrat kino, kam zavede Janiãku
a jak se pohnul, aby noviny zachytil,
zakymácel se a ‰up - svûtly zimníãek
modfie zazáfiil na temném, na- ‰tûstí
nevysokém bfiehu, ozvalo se plácnutí do
vody a vítr uná‰el noviny po bfiehu strouhy.
Jifiík se postavil a ohromen hledûl na
temné, nahnûdlé flekance na modravé a
kvalitní látce zimníãku, naklonil hlavu a
ãichal k nûmu a kdyÏ vzhlédl, bylo jasné,
Ïe se nenadechoval nûjaké vÛnû,
nûjakého parfému. Drápal se nahoru za
fiehotu pfiítomn˘ch, z okraje kabátku
ukapávala voda a to uÏ i my vûdûli, proã
se mu tváfi stáhla nechutenstvím a
bezdûky jsme mu ustoupili.
 „Jestlipak se tak kvalitní látka snadno

promoãí?“ tázal se nûkdo do akordu
smíchu. A pak najednou nastalo ticho.
Jifiík pfielezl zpût zábradlí, ale uÏ se na nûj
neposadil, pfiehlédl nás oãima modr˘ma
jako ten jeho kabátek a pak pevnû a
klidnû pravil: „Voni ti Nûmci mají pravdu
s tím jejich Die gróste Freue ist die
Schadenfreude! Wiedersehen, blbouni!“
A hrdû se vzdaloval, nevûnuje uÏ jedin˘
pohled svému flekatému kabátku.
„Byli jsme pûkn˘ bestie, smáli jsme se

mu jako hyeny!“ fiekl jsem.
 „CoÏe ...oh ... jako tenkrát, jak Jifiík

slítnul ... no jo, ale to ani jinak ne‰lo,“ fiekl
Petr po krátké nechápavé pomlce.
„A co dûlá dneska, Jifiík?“
„Je námûstkem u nûjaké solidní firmy v

Rakousku, myslím.“
„Prima. Jistû si to zaslouÏil,“ fiekl jsem.
„Rozhodnû,“ souhlasil Petr. „Ale teì

je‰tû kousek, odboãíme a dáme si pivo U
kanára, co fiíká‰?“
 „¤íkám ano,“ fiekl jsem.
Pivo bylo skvûlé. Jiné pfiece v âechách

neexistuje.
Vladimír Cícha - Vancouver

* * *

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

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,

Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry

Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com

Survey

Landmark Travel Inc.
Letenky s âSA, KLM, Alitalia, Air France

Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku

Prahy
Brna
Ostravy
Bratislavy
Ko‰ic

Nabízíme letenky do: Madridu
Helsinek
Lyonu
¤íma
Milána
PafiíÏe

Budape‰ti
Záhfiebu
Bukure‰ti
Bûlehradu
Rigy

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

Nyní létáme 5x t˘dnû
Pfiímé lety:
âtvrtek a nedûle: Toronto-Praha
âtvrtek: Montreal-Praha

Pondûlí a sobota:
Toronto-Montreal-Praha

efekt filmu. Mohli se tudíÏ vûnovat jen estetické
kvalitû. Krátké období, kdy se mohly za státní
peníze toãit protistátní filmy, je dávno v
nenávratnu.

Jifií Krupka (40), Ottawa: To záleÏí na tom
co a jak se má porovnávat. Klasická dila vs.
ãasová/politická témata. Ov‰em, Ïe musí b˘t
rozdíl, vÏdyÈ je jiná doba, a jiné sociálnû
politické podmínky. Co je kvalitnûj‰í je relativní
pojem, podle toho kdo to posuzuje (mladá
generace nebo star‰í, z jaké ekonomické skupiny
lidí (dûlnik vs. vysoko‰kolák) atd.Takováhle
anketa by se mûla blíÏe definovat. Jako kaÏdá
statistika, mûlo by se i vûdût nûco o tûch, ktefií
odpoví. TakÏe jsem vám asi moc nepomohl...

Ondfiej Neff, publicista, Praha: Îádné filmy,
které dnes vznikají se nedají srovnat s filmy
evropské produkce ‰edesát˘ch let. Doba
zhloupla, ztratila cit pro poezii, je komerãní a
vulgární. A filmafii se musí pfiizpÛsobovat.

Petr Pazdera, teolog, Praha: Napadá mû
jedin˘ film, kter˘ je podle mû srovnateln˘, a
tím jsou Divoké vãely. A pak je‰tû moÏná Ene-
bene.

Petr RÛÏiãka, hudební manaÏér, Teplice:
Nynûj‰í tvorba posledních deseti let se nedá
srovnávat s tvorbou let ‰edesát˘ch, protoÏe je
jiná doba a podmínky jsou taky velice odli‰né.
Tenkrát vzniklo plno dobr˘ch filmÛ zásluhou
politického uvolnûní a tehdej‰í elita filmové
tvorby stála v pravém momentu na pravém
místû. Dnes si mÛÏe toãit kaÏd˘ co chce, ov‰em
kdyÏ na to seÏene peníze. V‰ichni jsou unesení
nad filmy jako je PUPENDO, ale v ‰edesát˘ch
letech by se stal prÛmûrn˘m filmem. Stav vûcí
a pofiádkÛ, které nyní vládnou v âechách se dá
vyjádfiit jako rádoby americk˘ business a ten
niãí v této zemi ve‰kerou kulturu nejenom

filmovou. Jestli budeme takto pokraãovat v
nastoleném trendu, dojdeme brzo do doby, kdy
nebudeme mít Ïádného sportovce a ani umûlce,
na kterého budeme py‰ní, protoÏe nynûj‰í trend
prÛmûrnosti je notnû podobn˘ tomu, co zde jiÏ
dlouhou dobu bylo. Je tu ov‰em jeden rozdíl.
Tenkrát se nadprÛmûrn˘ jedinec snaÏil, aby
mohl vypadnout ze systému, tfieba proto, aby
mohl vycestovat za Ïeleznou oponu, ale nyní to
není potfieba. Jsem v tomto smûru pesimistou,
myslím si, Ïe nebude Ïádn˘ nov˘ Jágr, Îelezn˘,
Navrátilová ãi Tfiíska, Werich nebo Forman a
dal‰í. Máme na tom vinu v‰ichni a není správné
svádût v‰echno na Havla a jeho partu. Bylo by
na ãase zaãít pracovat a zmûnit tento trend
dne‰ní doby. Bláznovstvím by v‰ak bylo
oãekávat tuto zmûnu od dne‰ní vládní garnitury
ãi na‰eho presidenta.

Eva Sailerova, Ontario: Nedá. Teì to nestojí
za nic.

Lída Zíková, ekonomka, Praha: Dnes je
jiná doba a proto i jiné filmy. Proto to srovnání
vlastnû není moÏné. Ale urãitû jsou nûkteré
filmy sv˘m poselstvím srovnatelné. Vybavuje
se mi snad nejzdafiilej‰í dle mého názoru:
Musíme si pomáhat. Taky Jakubisko není ‰patn˘
- Nejasná zpráva o konci svûta.

Otázka ãíslo jedenáct: Reklama v televizi
nás stojí spoustu ãasu. Objevuje se v‰ak i na
kanálech, které jsou placené. Byli byste ochotni
místo toho radûji platit více za televizi, která by
byla bez reklam?

Odpovûdi mÛÏete posílat E-mailem satellite1-
416@rogers.com nebo faxem v Torontu a okolí
na ãíslo (416) 530-0069, mimo Toronto na
ãíslo 1-877-333-6371. RovnûÏ lze s patfiiãn˘m
pfiedstihem pouÏít po‰tu. Uzávûrka pro anketu
je 3. fiíjna  2003.  Uveìte prosím jméno, místo,
a zamûstnání.

Ale‰ Bfiezina
***

Anketa
Pokraãování ze str. 1
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ME-Skupina 3
1. âesko 7 6 1 0 20:3 19
2. Holandsko 7 5 1 1 15:6 16
3. Rakúsko 7 3 0 4 10:11 9
4. Moldavsko 7 2 0 5 5:14 6
5. Bielorusko 8 1 0 7 4:20 3

âesko se tû‰í na EUROâesko se tû‰í na EUROâesko se tû‰í na EUROâesko se tû‰í na EUROâesko se tû‰í na EURO
Kvalifikace ME:

âesko-Nizozemsko 3:1
PRAHA - Fantazie! Je rozhodnuto!

âesk˘ fotbalov˘ t˘m postupuje na ME
2004 do Portugalska. V rozhodující bitvû
porazil ve stfiedu veãer na Letné
Nizozemsko 3:1 a ani pfiípadná prohra v
Rakousku uÏ ho nemÛÏe zastavit. Zápas
mûl hrdinu v Karlu Poborském. Nejprve
ve 13. min. donutil k faulu Davidse, kter˘
byl vylouãen a z následné penalty Koller
otevfiel skóre. Hosté pak dlouho nepustili
ãesk˘ t˘m na vlastní polovinu, dobfie
kombinovali, ale ‰anci si nevytvofiili. Sedm
minut pfied poloãasem pak Nedvûd vystihl
van Bommelovu pfiihrávku, vyslal do
brejku Poborského a ten krásn˘m
oblouãkem dal vzpomenout na slavn˘
lob ze ãtvrtfinále ME ‘96 do sítû
Portugalska. Po pfiestávce âesko
zahrozilo stfielou ·micra. Nebezpeãní byli
i hosté a po hodinû hry se také dostali do
hry, kdyÏ si na odraÏen˘ míã po trestném
kopu nabûhl Van der Vaart a pfiízemní
teãovanou stfielou k levé tyãi sníÏil.
Najednou bylo oranÏov˘ch plné hfii‰tû.
Zlobili ãesk˘ t˘m, ale âecha neohrozili.
Definitivnû rozhodnout mohl Baro‰, ale
pfii prvním brejku se ke stfiele nedostal.
Druh˘ v nastaveném ãase vyuÏil a poslal
národní t˘m do Portugalska.
Branky: 13. Koller z penalty, 38.

Poborsk˘, 90. Baro‰ - 61. Van der Vaart.
Rozhodãí Cortez Batista (Portugalsko),
Ïluté karty: Poborsk˘, Ujfalu‰i, Bolf -
Davids, van Nistelrooij, Van Bommel,
ãervená: 13. Davids, 18 356 divákÛ,
poloãas 2:0.
âesko: âech - Jiránek, Bolf, Ujfalu‰i,

Grygera (25. Hübschman) - Poborsk˘,
Rosick˘ (61. Baro‰), Galásek, Nedvûd,
·micer (81. Vachou‰ek) - Koller.
Nizozemsko: Van der Sar - Reiziger,
Stam, F. de Boer (46.Oouer), Cocu -
Overmars (20. Bosvelt), Van Bommel,
Davids, Van der Vaart - Kluivert - Van
Nistelrooij (70. Van Hooijdonk).

Sports

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

Danforth Ave.Bloor St. W
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330
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Knihu dr. Josefa âermáka

It All Started With
Prince Rupert

The Story of Czechs
and Slovaks in Canada

lze objednat
u Anny Ot˘pkové.

Cena knihy (vãetnû GST) 32 dolarÛ,
s po‰tovn˘m 36 dolarÛ.

Objednávku s ‰ekem vystaven˘m na
Josef âermák (Rupert Account)

laskavû za‰lete na adresu

Anna Ot˘pka
11 Antrim Crescent, Apt. 1211,

Toronto, ONT M1P 4P3.

E-mail: otypka@sympatico.ca
1316-17

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

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

v útery, 22. záfií 2003 v 18:48
Pfií‰tí ãíslo vyjde ve ãtvrtek

6. fiíjna 2003

Slovensko : Macedónsko 1:1
GÓLY: 25. Németh - 62. Dimitrovski.

Polãas: 1:0.
SLOVENSKO: König - Petrá‰, Klimpl,

B. Labant, V. Labant - Janoãko (89.
Sninsk˘), Zabavník, Mintál (70. Urban),
M. ëurica (70. Kisel) - Oravec, Németh.
MACEDÓNSKO: Milo‰evski -

Stojanovski, Sedloski, I. Mitreski,
Stavrevski - Grozdanovski (90.+
Georgievski), Janãevski, Pandev (73.
Kapinkovski), Trajanov - Naumoski (37.
Dimitrovski), ·akiri.
Pred 2286 divákmi rozhodoval Sundell

(·véd.), Ïltá karta Zabavník.

ME-Skupina 7
1. Anglicko 7 6 1 0 14:5 19
2. Turecko 7 6 0 1 17:5 18
3. Slovensko 7 2 1 4 9:9 7
4. Macedónsko 8 1 3 4 11:14 6
5. Lichten‰tajnsko 7 0 1 6 2:20 1

âeská Gambrinus liga
7. kolo:
 Synot poprvé vyhrál, Pfiíbram dál klesá
ÎiÏkov-Jablonec 0:0
Sérii tfií poráÏek v fiadû ÎiÏkov pod taktovkou
nového trenéra Hradeckého zlomil, ale s bodem
spokojen b˘t nemohl. Tfiikrát nastfielil brankovou
konstrukci, mûl i dal‰í ‰ance, ale jablonecká obrana
v ãele s Lovásikem ãisté konto uhlídala, byÈ hra v
podání hostÛ mûla k fotbalu daleko.  946 divákÛ.
Bl‰any-Teplice 2:2
V pfiíbramském “domácím azylu” pfii‰lo na Bl‰any
jen tristních 344 divákÛ. V prÛmûrném zápase
byly jasnû lep‰í Teplice, ale minela zku‰eného
Rady v závûru je pfiipravila o tfii body. Branky: 38.
Polodna, 84. Ha‰ek - 44. Kolomazník, 66. Rada.
poloãas 1:1.
Budûjovice-Olomouc 2:1
Jihoãe‰i poprvé v sezónû vyhráli doma, podruhé v
fiadû si pfiipsali tfii body a unikají z pásma sestupu.
Zajímav˘ zápas ve prospûch domácích rozhodl
navrátilec z ciziny Plocek, kter˘ zafiídil oba góly.
Branky: 13. Plocek, 32. Lafata - 29. Reiter z
penalty. 1887 divákÛ, poloãas 2:1.
 PlzeÀ-Brno 1:1
BrÀané hned po pauze odpovûdûli vyrovnávacím
gólem na stfieleckou parádu domácího kapitána
Bartesky z první pÛle a na nerozhodném stavu nic
nezmûnily ani dal‰í ‰ance. O tu nejvût‰í pfiipravil
PlzeÀské sudí Bene‰, kdyÏ za faul Schustera na
Kuãeru nenafiídil penaltu. Moravsk˘ celek si
uchoval neporazitelnost. Branky: 34. Barteska -
50. Pacanda. 2688 divákÛ, poloãas 1:0.
Synot-Pfiíbram 1:0
Stfiídající útoãník Nezmar, posila Synotu z Liberce,
rozhodl gólem v poslední minutû fiádné hrací doby
o první podzimní v˘hfie slováckého celku. Branka:
90. Nezmar. 926 divákÛ, poloãas 0:0.
 Opava-Zlín 2:0
Opava si udrÏela domácí neporazitelnost hlavnû
díky velké vÛli a odhodlání. Zlín pfiedvedl
fotbalovûj‰í herní projev, ale doplatil na zahazování
‰ancí. Branky: 47. J. Baránek, 61. Dort.  3616
divákÛ, poloãas 0:0.
Liberec-Sparta 2:0
Utkání loÀského mistra s úfiadujícím mistrem
pfiineslo v˘born˘ fotbal a zaslouÏené vítûzství
domácích. Ti vstoupili lépe do utkání, Kolou‰ek s
pfiehledem dirigoval hru a Liberec v první
pÛlhodinû Spartu jasnû pfiehrával. Branky: 16.
Pospí‰il, 86. Gyan. 5850 divákÛ, poloãas 1:0.
Slavia-Ostrava 1:2
Ani v Praze neokusil Baník prohru a vítûzstvím
nad Slavií si upevnil vedoucí pozici v tabulce.
“Jeli jsme do Prahy s cílem dokázat, Ïe na‰e
postavení není náhodné. Zamûfiili jsme se na
protiútoky a tento zpÛsob hry nám vyhovoval,”
pochvaloval si ostravsk˘ trenér Franti‰ek
KomÀack˘. Branky: 45. Kuka z pen. - 33. Pospûch,
70. Heinz. 3888 divákÛ, poloãas 1:1.

***

8. kolo:
Zmrtv˘chvstání odnesla Slavia
 Pfiíbram-Slavia 1:0
Po tfiech poráÏkách v fiadû dokázala v horkém
sobotním odpoledni Pfiíbram zlomit nepfiíznivou
sérii gólem nejlep‰ího muÏe zápasu Nováka.
Naopak Slavia opût nebyla schopna rozlousknout
ofií‰ek pevné soupefiovy obrany a pfiesného
zakonãení a popáté v fiadû nevyhrála. Branka: 11.
Novák.  4282 divákÛ, poloãas 1:0.
Opava-Budûjovice 1:0
Fotbalisté Opavy z posledních dvou domácích
zápasÛ získali pln˘ poãet bodÛ a na svém stadiónu
v sezónû je‰tû neprohráli. Jihoãe‰i sice SlezanÛm
dali tfii góly, ani jeden z nich v‰ak neplatil, a kdyÏ
Lafata nepromûnil v závûru ani penaltu, zÛstaly
hostÛm oãi pro pláã. Branka: 26. Tichota. 3786
divákÛ, poloãas 1:0.
Teplice- Liberec 2:1
Bájeãné akce, krásné góly, maximální nasazení,
stadión nabit˘ emocemi - v Teplicích se hrálo
zkrátka jedno z nejlep‰ích utkání sezóny, ve kterém
domácí i bez nevídanû vylouãeného Tesafiíka
ukonãili pfiedlouhou ‰estnáctizápasovou sérii
Liberce bez prohry! Branky: 18. Hunal, 74. Rezek
- 31. Pospí‰il.  7231 divákÛ, poloãas 1:1.
Zlín-Bl‰any 3:1
I bez zranûn˘ch opor Koubského, Vidliãky a
·vacha splnili Zlín‰tí roli favorita a bezpeãnû
pfiehráli Bl‰any. Branky: 21. âervenka, 52.
Chalupa, 81. Gomes - 37. ·ourek. 3162 divákÛ.

Sparta-Synot 3:1
Neskuteãnou bídu pfiedvádûla Sparta v duelu s
venku nev˘razn˘m Synotem. Tfii rychlé góly
nakonec rozhodly o jejím povinném bodovém
zisku, neboÈ hosté odpovûdûli jen jednou. Branky:
75. Sionko, 77. vlastní Palinek, 82. Kincl - 80.
PetrÏela. 4764 divákÛ, poloãas 0:0.
Jablonec-PlzeÀ 1:1
Hosté zbabrali více neÏ hodinovou pfiesilovku o
dva hráãe, a tak Jablonec nakonec uhájil bod.
Branky: 43. Herzán z penalty - 11. Kukol. 3058
divákÛ, poloãas: 1:1.
Olomouc- ÎiÏkov3: 0
Sigma potvrdila roli favorita a bez problémÛ
Viktorku zaslouÏenû pfiehrála. Branky: 18. a 53.
Babniã, 72. Hudec. 4376 divákÛ, poloãas 1:0.
Brno-Ostrava 0:0
V utkání vedoucích celkÛ nejvy‰‰í soutûÏe
fotbalistÛ se diváci branky nedoãkali. Remíza
udrÏela Baník v ãele tabulky se ãtyfibodov˘m
náskokem.  9945 divákÛ.

***

Tabulka Gambrinus ligy
1. Ostrava 8 6 2 0 17:6 20
2. Brno 8 4 4 0 11:4 16
3. Teplice 8 4 4 0 13:7 16
4. Olomouc 8 4 2 2 14:7 14
5. Sparta 8 3 4 1 12:5 13
6. Liberec 8 3 4 1 8:4 13
7. Slavia 8 3 2 3 8:5 11
8. Zlín 8 3 2 3 8:7 11
9. Opava 8 3 1 4 7:14 10
10. PlzeÀ 8 2 3 3 9:13 9
11. Pfiíbram 8 2 2 4 8:9 8
12. Jablonec 8 1 5 2 4:8 8
13. ÎiÏkov 8 2 1 5 6:12 7
14. Budûjovice 8 2 1 5 6:13 7
15. Synot 8 1 3 4 6:12 6
16. Bl‰any 8 0 2 6 7:18 2

Slovenská liga CorgoÀ
8. kolo: PetrÏalka-Trenãín 1:0, Slovan-Îilina

2:1, Dubnica-Púchov 3:1, Trnava-Inter 2:0, B.
Bystrica-RuÏombeerok 4:2.

9. kolo: Inter-Slovan 0:0, Trenãín-Trnava 0:1,
Púchov-B. Bystrica 0.1, Îilina-Dubnica 0:0,
RuÏomberok-PetrÏalka 2:1.

Slovenska liga
1. Trnava 9 4 3 2 16:11 15
2. B. Bystrica 9 4 3 2 12:11 15
3. RuÏomberok 9 4 2 3 17:15 14
4. Trenãín 9 4 1 4 13:12 13
5. Dubnica 9 3 4 2 11:10 13
6. PetrÏalka 9 3 3 3 14:14 12
7. Inter 9 2 5 2 11:10 11
8. Púchov 9 3 1 5 12:14 10
9. Slovan 9 2 5 4 9:13 9
10. Îilina 9 1 5 3 7:12 8

âeská hokejová liga Tipsport
1. kolo: Vítkovice-Liberec 4:3, Zlín-Budûjovice

5:3, Kladno-Vsetín 2:1, Karlovy Vary-Sparta 1:4,
PlzeÀ-Pardubice 3:1, Znojmo-Litvínov 1:1, Slavia-
Tfiinec 0:3.

2. kolo: Liberec-Slavia 3:2, Budûjovice-
Vítkovice 1:4, Pardubice-Zlín 4:2, Tfiinec-PlzeÀ
3:2, Vsetín-Znojmo 1:4, Sparta-Kladno 5:2,
Litvínov-Karlovy Vary 1:6.

3. kolo: Vítkovice-Litvínov 3:3, Zlín-Slavia 3:3,
Kladno-Pardubice 1:3, Karlovy Vary-Tfiinec 3:5,
PlzeÀ-Budûjovice 3:1, Sparta-Vsetín 1:0, Znojmo-
Liberec 4:3 v prodlouÏení.

4. kolo: Tfiinec-Kladno 4:2, Vsetín-Karlovy Vary
2:3, Budûjovice-Sparta 3:4, Litvínov-PlzeÀ 3:1,
Liberec-Zlín 1:2, Pardubice-Znojmo 6:3, Slavia-
Vítkovice 2:3 v prodlouÏení.

5. kolo: Vítkovice-Pardubice 1:3, Vsetín-
Litvínov 5:1, Sparta-Tfiinec 5:3, Kladno-Liberec
6:1, Karlovy Vary-Budûjovice 3:1, PlzeÀ-Zlín
3:5, Znojmo-Slavia 2:0.

Slovenská hokejová liga
1. kolo: Poprad-Nitra 5:1, Trenãín-Zvolen 5:3, L.

Mikulá‰-Îilina 2:3, Skalica-Martin 6:0, Slovan-Ko‰ice
2:1 po prodl.

2. kolo: Nitra-Ko‰ice 1:0, Martin-Slovan 0:4, Îilina-
Skalica 6:4, Zvolen-L. Mikulá‰ 3:4, Poprad-Trenãín
0:0.

3. kolo: Trenãín-Nitra 3:1, L. Mikulá‰-Poprad 3:2,
Skalica-Zvolen 4:5, Slovan-Îilina 2:2, Ko‰ice-Martin
5:2.

4. kolo: Poprad-Skalica 2:1 po prodl., Nitra-Martin
2:6, Îilina-Ko‰ice 0:4, Zvolen-Slovan 2:1, Trenãín-L.
Mikulá‰ 3:1.

5. kolo: L. Mikulá‰-Nitra 3:1, Skalica-Tenãín 3:4, Slovan-
Poprad 10:3, Ko‰ice-Zvolen 2:2, Martin-Îilina 4:4.


