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Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním

rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!

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

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

KdyÏ konãí festival…
Vlastnû jsem mûl v Ïivotû ‰tûstí, narodil jsem se v dobû, kdy je‰tû nebyla televize a tak jsem chodil vÏdycky v sobotu veãer do kina. Nejprve do okolí. MÛj rajón sahal
od kina Mír ve Stra‰nicích aÏ po ‰irokoúhlé kino PilotÛ. Ve Vr‰ovicích na Ruské bylo kino Práce a u Heroldov˘ch sadÛ Vzlet. KdyÏ jsme vyrazili do Stra‰nic, tak nejbliÏ‰í
bylo kino Vesna. V‰e v dosahu pÛl hodiny chÛze. Tím se u‰etfiila koruna dvacet za tramvaj. Myslím si, Ïe uÏ ani jedno z tûchto kin neexistuje.

Je‰tû pozdûji se mÛj rádius zvût‰il díky tramvajence,
která patfiila k nezbytné stfiedo‰kolské v˘bavû. Krátk˘
popis filmÛ v prÛjezdu napovídal, jestli uvidím opût
Brigittu Bardotovou nebo Sophii Lorenovou. Obû roãník
1934, ãili o ãtrnáct let star‰í neÏ já. Jak ãas bûÏel, tak
jsem se pfiibliÏoval do vûku hvûzd filmového plátna,
zestárl jsem, hvûzdy se vymûnily, ale nezestárly. Stále
je jim tak mezi dvacítkou a tfiicítkou. Z té doby zÛstaly
pouze staré filmy, které obãas vidím na videu.
Dana Medfiická právû zabouchla dvefie. Na nû tluãe

zdrcen˘ Klacek a pronese památnou vûtu: „Slávko,
mohla byste na malou chvilku otevfiít dvefie, abych se
vám tisíckrát omluvil za svoje hulvátství?“ Kamera
vzápûtí mífií z okna a my vidíme Písek roku 1952.
Brigittu Bardotovou jsem na vlastní oãi nikdy nevidûl.
Sophii Lorenovou pfied pár lety na Torontském filmovém
festivalu ano. Zmûnila se, ale ne zas tolik. Místo
romantického Písku se dívám na kanadsk˘ film a Queen
St. v Torontu. Místo Dany Medfiické mírnû potetovaná
Lauren Lee Smith. Místo romantického názvu Mûsíc
nad fiekou se to fiíká rovnou, Lehni si se mnou (Lie with
me) a erotika je drsná, Ïádné omlouvání za hulvátství,
jak to dûlal pfied pÛl stoletím Klacek v Písku. Jen Leila
v závûru práskne dvefimi a playboy David tluãe na
dvefie. Nûkolik dlouh˘ch vtefiin napûtí a pak cvakne
klika… Láska zvítûzila, zatímco Klacek se sv˘m
hulvátstvím prohrál. A pak Ïe film za padesát tfii let
nepro‰el v˘vojem k lep‰ímu!

Rok 1934 dal svûtu nejen Brigitte Bardotovou a Sophii
Lorenovou, ale i Leonarda Cohena. Kanadská legenda,
básník a zpûvák oslavil nedávno sedmdesátiny. Pfii
této pfiíleÏitosti se konalo tfiináct koncertÛ, z kter˘ch je
moÏné vidût ve filmu Leonard Cohen I’m Your Man
(Leonard Cohen - Jsem tvÛj muÏ) 34 písní v podání
rÛzn˘ch interpretÛ. Cohen pfii tom vypráví svÛj Ïivotní
pfiíbûh. Dovíme se, Ïe Suzanne byla manÏelka jeho
pfiítele, která bydlela v Montrealu a skuteãnû vafiila ãaj
s pomeranãi. Chelsea Hotel v New Yorku bylo místo,
kde se setkávali mladí básníci a intelektuálové v
‰edesát˘ch letech. JestliÏe se Cohen jen lehce dot˘ká
‰edesát˘ch let, film o Bobu Dylanovi No Direction
Home: Bob Dylan (Bob Dylan - Nemífiím domÛ) je
pouze z tohoto období. Pfiesnûji fieãeno z let 1961-
1966, kdy se radikálnû zmûnila nejen hudební scéna,
ale i svût kolem nás a na tuto zmûnu, kromû Beatles,
mûl nejvût‰í vliv právû Bob Dylan. Tfii a pÛl hodiny
trvající dokument ukazuje tiskové konference z té doby,
záznamy koncertÛ. Je pravdûpodobné, Ïe tento
dokument budeme moci vidût v programu americké
televizní sítû PBS a to 26. a 27. záfií v 21 hodin. Kromû
Dylana zde uvidíte i Joan Baezovou ãi skupinu Peter,
Paul and Mary. Film konãí v roce 1966, kdy se Dylan po
nehodû na motocyklu odmlãel a osm let vefiejnû
nevystupoval.
Neuvûfiitelné je, jak vzpomínka na stejné období je jiná

v Rusku. Skuteãností je, Ïe i tam proÏívali za Chru‰ãeva

jakési uvolnûní. Film Snûní o Kosmu se odehrává v
okolí Murmanska na norsko-rusk˘ch hranicích. Lodû,
které pfiijíÏdûjí do pfiístavu pfiiná‰ejí nejen cizí zboÏí jako
tranzistorové rádio, ale i kontakt se svûtem. German
(shoda jména není jistû náhodná s jménem druhého
ruského kosmonauta Germana Stûpanoviãe Titova)
váhá mezi tím utéci na Západ a stát se kosmonautem.
I pro obyãejného kuchafie je moÏné stát se diplomatem.
Ruské vlaky jsou luxusní a Gagarina poznáte podle
toho, Ïe si neumí zavázat tkaniãku u pravé boty.
Nepravdûpodobnû vypadá i film Atoma Egoyana Kde
pravda lÏe. I tento film se vrací do období konce
padesát˘ch let, kdy dvojice komikÛ zaãíná úspû‰n˘
tfiicetihodinov˘ telethon, kter˘ se konãí vraÏdou mladé
Ïeny. Po patnácti letech se studentka Ïurnalistiky chce
dobrat toho, co se stalo. Ke cti Egoyana lze fiíci, Ïe umí
pouÏít erotiku a není to hloupé, na druhou stranu, film
má spoustu nedostatkÛ, kdy je vidût, Ïe si reÏisér nedal
mnoho práce s dobov˘m pozadím: Poãátkem
sedmdesát˘ch let se jiÏ pouÏívaly kazetové
magnetofony, nikoliv kotouãové. (Pouze pro
profesionální nahrávání z terénu se pouÏívalo v rozhlase
nûkolika ‰piãkov˘ch znaãek, mezi kter˘mi nechybûla
znaãka UHER). Takov˘ch nedostatkÛ je ve filmu víc.
Proti tomu naopak vyznívá vûrohodnû film bosenského

reÏiséra Danise Tanoviçe Peklo. Aãkoliv se na filmu dle
katalogu podílely ãtyfii zemû - Francie, Itálie, Belgie a

âechov a pauzírovan˘ mariá‰
Velk˘ spisovatel 19. století Fjodor Michajloviã Dostojevskij,
kter˘ zemfiel v roce, kdy se narodil mÛj dûdeãek, 1881,
napsal povídku (v porovnání s Bratry Karamazov˘mi je to
skuteãná miniatura) Hráã. PfiestoÏe pfiesnû neznám ruské
karetní hry 19. století, pfiedpokládám, Ïe to nebyl tolik u nás
populární mariá‰. Nedûlní pfiedstavení tfií âechovov˘ch
jednoaktovek tuto hru pfiipomínalo. Aãkoliv v nich hráli
ãtyfii herci, vÏdy nûkdo na scénû chybûl. V první hfie Medvûd
mûl v rukách trumfy Tomá‰ Ma‰ek a to v podobû smûnky na
1200 rublÛ, ale Zdena Novotná dokázala sehrát fantastického
betla a prakticky s bezcenn˘mi kartami, pouze sv˘m ‰armem
dovésdla partiãku do vítûzného konce. V druhém dûjství v
Námluvách byly karty rozdány mezi Bohou‰e Mácu a
Adrienu Lisovou. Zde je to vyrovnané a tvrdû se bojuje
nejen o ruku nastávající, ale i o louku, na kterou si ãiní oba
zúãastnûní nárok. KdyÏ uÏ to vypadá, Ïe partiãka se nedohraje,
nastavá druhá ãást, daleko váÏnûj‰í, o kvalitu psa, ãi pfiesnûji
fieãeno, psího ãumáku. Volnû navazující tfietí povídka Slza
v‰ak ukazuje, Ïe Bohou‰ Máca tento souboj zfiejmû prohrál
a fenku chce prodat Tomá‰i Ma‰kovi nebo i dát mu ji
zadarmo. Adriena Lisová, coby paní domu má v rukách eso,
klíã od ‰pajzu. JelikoÏ se nechá v závûru obmûkãit, dá se
pfiedpokládat, Ïe je srdcové. V této tfietí ãásti pauzíruje
Zdena Novotná, kterou alespoÀ vidíte na snímku. Pfiíjemné
pfiedstavení, v pfiíjemném prostfiedí Limelight Dinner Theatre,
kam jsme chodili kdysi do divadla.

abe

Pokračování na str.6

Z. Novotná

V jednoaktovce Medvěd
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Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,

ale pfiedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,

pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.

V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

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

Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

Tel.: 416-431-9477

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

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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GST Business # 86957 0572 RT0001
 Paid in Toronto

Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 218 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Úfiední hodiny jsou jednou mûsíãnû,

vÏdy první  úter˘ od 19 do 20  hod. (po pfiedchozím zavolání)
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.

(KfiiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.)
Po‰tovní adresa je:

P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
 E-mailové adresy: Ústfiedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 17. záfií 2005 do ãervna 2006:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin

v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics,
 61 Magnetic Drive, Unit 21

(jiÏnû od kfiiÏovatky ulic Steeles Avenue West a Dufferin Street)
Dospûlí - kaÏdou stfiedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 20:00 do 22:00 hodin

George Harvey Collegiate, 1700 Keele Street
 (jiÏnû od kfiiÏovatky ulic Eglinton Avenue West a Keele Street)

Informace:  Jan Waldauf 416/626-3476, Ivo Sypták 416/656-0490

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  11:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (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:  P. Dolinsk˘.
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
a Rev, M. âajka.  BohosluÏby 9:30  anglicky,
10:30  slovensky.

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.  BohosluÏby:  11.9., 16.10.,  13.11., 4.
12. a 24.12 v 17:00.
Kat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
15:00  hodin.Duch. správce: Pavel Norbert Rous,
St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd. W.,
Burlington L7T 1H2. Tel.: (905) 523-1932.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice: (Lyndale a
Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 17.9. 2005 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 17. 9. 2005
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
18. 9. 2005 v 11:00

Moravskoslovácké hody
pořádané klubem Moravan

v sobotu 1. října 2005

V Ukajinském kulturním

středisku

85 Christie Street, Toronto, Ontario

Hraje známá kapela

Czech Express ze St. Louis

Program:

19:00 - Vystoupení tanečních skupin

20:00 - Taneční zábava

Večeře k dostání od 18:00

Občerstvení-Bohatá tombola

Vstupenky v předprodeji. 20 dolarů,

u vchodu 22 dolarů

Vstupenky k dostánív Prague Deli

638 Queen St. West, Toronto

416/504-5787

Neváhejte, každý rok vyprodáno!

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
www.zpravy.ca

***

InternetInternetInternetInternetInternet

Kniha Josef âermáka

It All Began with
Prince Ruppert
The Story of Czechs and

Slovaks in Canada
vy‰la v roz‰ífieném a doplnûném
vydání: 453 stran, 343 fotografií,

rejstfiík osob a institucí 4,500
jmen, rejstfiík míst kolem 500.
 Cena $ 38.00 plus po‰tovné.
Objednávky laskavû za‰lete

po‰tou na Anna Otypka,
11 Antrim Crescent, # 1211,

Toronto, ON,  M1P 4P3;
telefonicky: (416) 412- 0940;

emailem otypka@sympatico.ca.
 1521-14

Maliãkost pro zmûnu.
AniÏ bych se probíral soupisem sv˘ch
kratiãk˘ch textÛ, jsem si zcela jist, Ïe
jejich nálada byla mnohdy pesimistická,
‰tûdrá na stíÏnost, na v˘voj vûcí v této
zemi kanadské. Snad to byly stíÏnosti
podstatné stejnû jako nepodstatné, které
na Ïivot ãlovûka mohou mít vliv od doãista
nijakého k podstatnûj‰ímu.

Do kategorie nikterak v˘znaãn˘ch,
nicménû pfiíjemn˘ch patfií i následující
mini-pfiíhoda...

V protikladu ke svojí lenosti a
neumûtelství, rozhodl jsem se vybudovat
jakousi polici v pfiístûnku, kde uÏ po léta
odpoãívá nepojízdn˘ automobil americké
v˘roby, znaãky Plymouth-Aries. Tento
vÛz zpÛsobil, Ïe jsem se rozhodl dát
pfiednost automobilÛm japonské v˘roby
navzdory tomu, co na‰im americk˘m
pfiátelÛm provedli onoho ne‰Èastného
prosince v Pearl Harbour kamikadze letci.

Americk˘ v˘robek stojí v na‰em
pfiístûnku (car portu) a já povaÏuji jej za
neÏivého hlídaãe, kter˘ nepfiíli‰ je‰tû
zdatné vykradaãe pfiíbytkÛ mÛÏe
znepokojit nejistotou, zda tento automobil
neznamená pfiítomnost obyvatel domu.

Ale k vûci samé. Tento den, kdy moje
choÈ dlela kdesi v horách provincie Alberta

Česká doplňovací škola
začne v hale

Kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave., Toronto

v sobotu 1. října 2005.

Informace podají
L. Čarková: 416/536-5342

nebo
A. Machová: 416/762-6928
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

21.9.2005 v 23:40
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

6.10.2005

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Czech Republic

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

âesk˘ konzulát
 v Montrealu

Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines

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

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace

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

Obch. zast.: (613) 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

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

Honorary consulates
of the Slovak Republic

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

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York, ON M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Srdeãne Vás poz˘vame

na stretnutie s misionármi,
ktorí slúÏia v Keni.

Stretnutie sa bude konaÈ v nedeºu 2. októbra 2005
v budove âeskoslovenského baptistického kostola

200 Annette St. v Toronte v anglickom jazyku s následujícím programom:

10:00 - Prezentácia misijnej práce v Keni
11:00 BohosluÏby

a nemûla tedy moÏnost kriticky
poznamenat moje snaÏení, naãrtl jsem
svÛj mal˘ projekt do se‰itu, v nûmÏ vedu
si záznamy o provozu nemovitosti, sepsal
potfiebn˘ materiál do jiného malého
se‰itku a vyjel k obchodu, kter˘ podporuje
takové budovatelské snaÏení.

Nakoupil jsem potfiebné, tentokrát
nûkolik smrkov˘ch prken potfiebné ‰ífie a
délky osmi stop, s nelibostí pfieãetl si na
úãtu znaãn˘ obolus, kter˘ z takovému
nákupu pfiidávají si ke svému vlády
provinãní a federální ve formû taxové
pfiiráÏky. Nicménû, zaplatil jsem
poÏadovanou sumu, neboÈ jinak to nebylo
moÏné.

Nanosil jsem zakoupen˘ materiál ke
svému nevelikému vozidlu. Délka prken
znaãnû pfiesáhla jeho délku, ale dÛmysl
jeho v˘robcÛ umoÏnil mi umístûní tovaru
sklopením pfiedního sedadla. Na
vyãnívající ãást prken pfiipevnil jsem
ãervenou utûrku. Snad proto, Ïe jsem byl
velmi zklamám poÏadovanou cenou,
znaãnû pfiesahující ceny jaké si pamatuji
z minulosti, cestou k domovu, odboãil
jsem v pfiíslu‰ném místû vlevo zcela dle
pravidel, stejnou rychlostí jako
nesãíslnûkrát pfiedtím.  Ozvala se rána a
dostavilo se tu‰ení, Ïe nûco není v
pofiádku. Nebylo.

MÛj náklad plus de‰tník spatfiil jsem ve
zpûtném zrcátku na vozovce. Zastavil
jsem, vystoupil a spûchal, abych
zakoupen˘ tovar znovu umístil do vozidla.
A tu dospívám k vlastní pohnutce této
zmínky.

Sotva jsem opustil vÛz a rázoval k
nákupu leÏícímu na silnici, nûkolik
automobilÛ zastavilo a fiidiãi nabízeli
pomoc. Nebylo ‰kodolibého smíchu,
poznámek. Nestaãil jsem dûkovat a to jiÏ
mladík, tu musím pfiiznat, Ïe zdál se mi
iránského pÛvodu, ochotnû sebral
polovinu ztraceného nákladu a nesl jej k
mému vozidlu. Jsem slu‰n˘ ãlovûk a
dûkoval jsem srdeãnû a vehementnû,
ale mladík nevûnoval tomu valnou
pozornost, jakoby takovou pomoc
bliÏnímu poskytoval snad dennû.

Ten pfiíjemn˘ akt sounáleÏitosti a
vzájemné pomoci rychle ze mnû vyprchal,
kdyÏ jsem zaãal dávat dohromady
nakoupen˘ materiál do podoby, kvÛli níÏ
jsem do obchodu s tovary toho dne vyjel.

Ale to uÏ byla docela jenom moje
záleÏitost ...

Vladimír Cícha
***

24.9. (so) 18:00
Svatováclavské posvícení
Hala kostela sv. Václava

***
1.10. (so) 18:00

Moravskoslovácké hody
Ukrajinské centrum

85 Christie St.
***

2.10. (ne) 10:00
Stretnutie s misionármi

âeskoslovensk˘ bapt. sbor
200 Annette St.

**/
2.10. (ne) 11:30

KniÏní bazar na Masaryktownu
***

13.10. (ãt.) 19:00
Jaromír Nohavicav Ukrajinském centru

85 Christie St.
***

23.10. (ne)
Oslavy 28. fiíjna

v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave.
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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-
pátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE
909 Bay St. # 1006

Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net

www.ccrcc.net

ABE
Letáky, broÏury, jídelní lístky,

tiskoviny, vizitky.
Tel.: (416) 530-4222

e-mail: a.b.e@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"

Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

Jaroslav Du‰ek v Torontu
Herec Jaroslav Du‰ek je skuteãnû postavou, kterou my v Kanadû známe spí‰e neÏ z divadla z filmÛ, kde má vût‰inou
negativní role. Jeho divadelní pfiedstavení jsou v Praze beznadûjnû vyprodána. Bylo asi nad síly pofiadatelÛ i krajansk˘ch
novin pfiedstavit Jaroslava Du‰ka ãtenáfiÛm tak, aby se zaplnil jak Masaryktown, tak Hala kostela svatého Václava pfii dvou
pfiedstaveních. Navíc ve stejnou dobu bûÏel Torontsk˘ filmov˘ festival a v Limelight Theatre âechovovy Jednoaktovky. Ti,
co pfii‰li, v‰ak vidûli Jaroslava Du‰ka i trochu jinak. Jako pfiem˘‰livého herce, kter˘ nevnucuje divadlo. Hraje, aniÏ bychom
postfiehli, Ïe se jedná o hraní. Napfiíklad kdyÏ ukazuje rozdíl mezi otcem s dítûtem na pískovi‰ti a matkou. Pfiímo vidíme
pískovi‰tû, dítû, které si na nûm hraje a rady otce. Jeho postfiehy o tom, jak blbneme dûti nesmysln˘mi pfiíkazy, jak s nimi
komunikujeme a pfiíklad toho, kdybychom takto mluvili se ‰éfem v zamûstnání a fiekli mu tfieba: „AÏ bude‰ normální, tak pfiijì!“
Skvûlé jsou i jeho postfiehy o pfiírodû, o technice. Mobil pÛvodnû mûl slouÏit ke komunikaci, ale dnes jsou divadla i nûkteré
restaurace stavûné tak, abychom v nich nedostali signál a pokud to pÛjde takhle dál, pak po nûjakém ãase budou jen budky,
v kter˘ch bude moÏné zachytit mobilní signál, takÏe si do nich budeme moci chodit zatelefonovat. Pak dal‰í budky, kde si
budeme moci zakoufiit ãi budky pro lidi, ktefií trpí obojím postiÏením - telefonováním a koufiením. Du‰ek vyprávûl o své filosofii,
kdy má kaÏd˘ své místo ve spoleãnosti, které je dáno jeho vlastní kvalitou nikoliv papíry, které získal. Prosazování vlastní
osobnosti na úkor jin˘ch je nûco jako rakovina v lidském organismu.
Tûsnû pfied odjezdem jsme se Jaroslava Du‰ka zeptali na zhodnocení celého zájezdu:

pouÏívat rozumû a nesmyslnû. Jsou urãité
vûci, které jsou u poãítaãÛ úÏasné:
komunikace po celé zemûkouli, moÏnost
nabírání dat. âlovûk mÛÏe ze svého bytu
získat spoustu informací. KdyÏ tomu
nûkdo propadne a stane se z poãítaãe
partner, pak je to ‰patné. To samé je s
mobilem, kdyÏ nûkdo s mobilem spí a
bojí se ho vypnout, tak se z toho stává
nesmysl. Je zapotfiebí umût obojí vypnout.
Nevidím v tom ale nûjaké velké
nebezpeãí. MÛÏe to ‰kodit podobnû jako
televize. Je zapotfiebí ve v‰em uÏívat
harmonie.
ABE: Co v budoucnu?
JD: Mám období, kdy si myslím, Ïe dlouho
nebudu dûlat nûjak˘ film. Pfiestává mne
naplÀovat skuteãnost, Ïe jsem herec. To
by to musela b˘t role, která by skuteãnû
souznûla s tím, co si myslím. Nebo bych
musel sám s kamarády napsat scénáfi,

JD: Obohatil mne jako kaÏdé setkání s
lidmi. Bylo to velmi zajímavé, protoÏe
jsem trochu nahlédl do srdcí lidí, ktefií zde
Ïijí. Nûktefií z nich jsou tady velice dlouho.
Zaujalo mne, Ïe nûkteré vûci, které hraji
v âechách zde fungují úplnû stejnû. Mûl
jsem strach, Ïe budou nepfienosné nebo
Ïe lidi budou fiíkat: „No dobfie, ale tady je
to jinak!“ Najednou jsem zjistil, Ïe jsou
hodnû univerzální.
ABE: Kdy byl kontakt s publikem
nejlep‰í?
JD: JiÏ první vystoupení v Ottawû bylo
velice krásné. Lidi okamÏitû reagovali,
tam to byl spí‰ rozhovor. Nechci
vyhodnocovat jednotlivá vystoupení. To
bych povaÏoval za netaktní a nevkusné.
Vût‰ina setkání byla taková, aãkoliv
prÛbûh nebyl tfieba hladk˘, po skonãení
jsme se shodli, Ïe to pro lidi mûlo pfiínos.
âastokrát jsem také sly‰el, Ïe je to
pfiekvapilo, protoÏe ãekali nûco jiného.
Zfiejmû to bylo na základû tûch filmÛ, v
kter˘ch hraji. TakÏe v‰echna setkání
konãila pfiíjemnû, hezky. Rozcházeli jsme
se jako dnes tady, pomalu, nikdo neprchal
domÛ.
ABE: Pfiedstavení následovala rychle
za sebou, neobjevila se únava?
JD: Ne, pfii‰el jsem sem, abych si spí‰e
odpoãinul, pro mne to byla relaxace.
ABE: Osobní kontakt?
JD: Seznámil jsem se s nov˘mi lidmi.
Vût‰inou s tûmi, u kter˘ch jsme s Josefem
Marou bydleli. Byla to krásná setkání.
Dohodli jsme se, Ïe pfiijedu je‰tû jednou
s celou rodinou. Vznikla velká nová
pfiátelství.
ABE: Objeví se kanadská cesta v
nûkterém vystoupení?
JD: Nebudu zmiÀovat pfiímo tuto cestu,
ale nûkteré poznatky urãitû zapracuji do
praÏského vystoupení. Díky tomuto
zájezdu jsem si uvûdomil fiadu nov˘ch
vûcí. Urãitû má pro mne tato cesta velk˘
v˘znam.
ABE: OvlivÀují komunikaci mezi lidmi
poãítaãe, podobnû jako mobily?
JD: Obojí má cosi spoleãného. ZáleÏí na
tom, jak to lidi pouÏívají. V‰e se dá

kter˘ bych chtûl hrát, protoÏe ãím jsem
star‰í tím víc si váÏím ãasu, kter˘ mám.
Velice zvaÏuji do ãeho tu energii vloÏím a
do ãeho ne.
ABE: A co nûjak˘ jin˘ zpÛsob
komunikace, tfieba malování?
JD: To je zajímavá otázka. Zatím jsem
zkusil jen divadlo, ale fiíkám si, Ïe bych
teì zkusil si tak nûjak ãrtat, kreslit. Abych
ruku pfiinutil k jiné aktivitû neÏ k psaní.
Zrovna vãera jsem o tom pfiem˘‰lel.
ABE: A psaní?
JD: Nechci psát zrovna romány, ale pí‰u
si spí‰ takové úvahy, texty. Jestli to nûkdy
vydám, to nevím, ale jedna vydavatelka
mne chce pfiesvûdãit o tom, abych napsal
kníÏku o Peru. Nevím, jestli se na nûãem
domluvíme, aby to bylo pro obû strany
zajímavé.

Ale‰ Bfiezina
***

Jaroslav Dušek
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We are pleased to announce that effective March 31, 2005

Trans-Com Transport Ltd will re-locate to:

1260A Kamato Road

Mississauga, Ontario

L4W 1Y1

Tel: 905-361-2743

Fax: 905-361-2753

Toll Free: 1-800-354-9046

Janusz’s cell: 416-569-1895

WE ARE MOVING TO A BIGGER LOCATION  TO SERVE YOU BETTERWE ARE MOVING TO A BIGGER LOCATION  TO SERVE YOU BETTER

TRANS-COM TRANSPORT LTD.TRANS-COM TRANSPORT LTD.

Festival

 portable oven;
find what it can do for you...

call Pavel Zeman
Information: 1-866-850-3462

e-mail: info@remoska.ca
website: www.remoska.ca

Nedûle proh˘fiená s filmov˘mi postavami
Nedûle 11. záfií mi pfiipadala jako
namalovaná. Vyloupla se neãekanû natolik
pfiíznivû, Ïe dodnes s tûmi postavami Ïiji a
dodnes nosím v mysli jemnou tváfi,
orámovanou blonìat˘mi vlasy, kfiehké
tfiicetileté ãeské reÏisérky Marie
Procházkové, a lehounce nahrbeného,
subtilního, s rozcuchanou hlavou -
decentnûji bych fiekla v‰udybyl˘m
brunetov˘m porostem - osmatfiicetiletého,
také ãeského reÏiséra - Bohdana Slámy. Z
mnoha moÏností v duchu co s naãatou
tfiicetistupÀovou letní nedûlí jsme
upfiednostnili náv‰tûvu dvou kin, v nichÏ se
snad z pûtadvaceti celkem také promítaly
festivalové snímky. Tfiicát˘ Mezinárodní
filmov˘ festival v Torontû, ten, kter˘
nehodnotí, ale je skuteãnû jen pfiehlídkou

umûní v Praze, katedru animované tvorby
u pana prof. Bfietislava Pojara (zajisté si
také vzpomínáte na tuto legendu
animované tvorby, drÏitele mnoha
mezinárodních ocenûní a pedagoga,
“duchovního otce” medvûdÛ od Kolína ãi
rozpohybované Trnkovy Zahrady). Ale to
uÏ jsme odboãili opravdu daleko. Nicménû
i tuto vysoko‰kolsky upevnûnou schopnost
Maria ve svém snímku pouÏila. A mûla to
velikánské ‰tûstí, Ïe si vybrala hudbu Jana-
Petera Muchowa ( kter˘ má na svém kontû
hudbu k filmÛm Samotáfii, Rok ìábla, Jedna
ruka netleská aj.) - neru‰í diváka v
soustfiedûní, naopak pomáhá zcela
nev‰ední atmosféru snímku umocnit. A tak
se divák potácí v jakémsi jiném svûtû - ve
svûtû blázna, kter˘ to o sobû ví.

Nehledá úniky, ale naopak dodává
kaÏdodennímu a v‰ednímu dni i
kolembydlícím neopakovatelné fluidum.
Snímek má pûtasedmdesát minut. Tak
akorát, moÏná by mohl b˘t na obsah - snad
ani nemohu fiíci pfiíbûhu, ale jen dûje, kter˘
reÏisérka ãerpala z vlastního Ïivota a ze
setkání s takto podivn˘m ãlovûkem - krat‰í.
Po jistém ãase jsem si totiÏ uvûdomila, Ïe
jsem v kinû a Ïe sedím v nepohodlné
sedaãce. Chtûlo to moÏná nûjakou
zápletku. To, co si zvolila, je velice nároãn˘
Ïánr . udrÏet atmosféru, nezatoulat se do
nicnedûlání a nudy, do rutinního popisu, to
uÏ chce opravdu velkou Ïivotní a
profesionální zku‰enost.

Kdoví, proã si vybrala právû tento námût.
Ale tfieba sama ví, jaké to je Ïít v napûtí.
Doma si toho její maminka urãitû uÏila
dost. Ov‰em Kaiser byl úÏasn˘, nezklamal.
A ve své roli vydrÏel aÏ do poslední klapky.
V kaÏdém pfiípadû je to snímek zajímav˘ a
stojí za to jej vidût. A nutno dodat, Ïe pan
Kaiser hrál seriózní role jen krátce na
zaãátku své umûlecké kariéry, pak se
vûnoval témûfi v˘hradnû zábavním vûcem.
TakÏe toto bylo jeho ‰Èastné znovuzrození.
Musíme v to doufat tím spí‰e, ãím více jsme
se doãítali o jeho soukromém
nevyrovnaném Ïivotû. Jak jinak v objetí
alkoholu. Snad je to uÏ jenom zlá
vzpomínka.
Nu a o ãtyfii hodiny pozdûji jsme jiÏ sedûli
v jiném kinû - Paramount 4. Pohodlí tam

provázelo kaÏdého, kdo zavítal. A opût
bylo plno. Sousedka mi sdûlila, Ïe je Polka
a Ïe má ãeské filmy ráda, proto Ïe pfii‰la.
Bylo jí tak k sedmdesátce. Její druh s
hÛlãiãkou byl pÛvodem Maìar. Pfies uliãku
se bavili lidi slovensky, dal‰í si potichu nad
námi ‰eptali ãesky.
Bohdan Sláma není nováãkem v
kinematografickém svûtû. ¤íkám svûtû,
protoÏe jeho snímky uÏ nûjakou tu zemi
velkého filmového svûta opravdu obletûly.
Zejména jeho celoveãerní debut Divoké
vãely obdrÏel fiadu ocenûní na
mezinárodních filmov˘ch festivalech a byl
vybrán za âeskou republiku do soutûÏe o
Oskara pro nejlep‰í zahraniãní film.
PÛvodem Opavák se po vystudování âVUT
dal na hranou reÏii na praÏské FAMU.
Film ·tûstí - promiÀte mi to ne hanlivé
pfiirovnání - uklizen˘ a uspofiádan˘ snímek.
Dûj se rozvíjí postupnû a tak akorát na to,
aby si
ãlovûk srovnával my‰lenky a dosazoval do
mozaiky jednotlivé stfiípky a místy i sám
sebe. Pokud se jedná o pfiehlednost, pak
Ïádné nesmyslné zápletky, pfietahování
dûje aÏ za nevím kolikát˘ roh události -
prostû Ïijete pfiíbûhy s lidmi na plátnû.
Nenucenû. Nûkde vám to ale pfiece jen
klikne, to kdyÏ se ocitnete v prostfiedí, které
vámi otfiese - podle charakteru postavy - a
tak vedle slu‰nû uklizeného a zafiízeného
se najednou ocitnete v sociální hrÛze.
Nevím, zda tomu mohli rozumût diváci
jiného neÏ ãeského pÛvodu, protoÏe to, co
se ukázalo na plátnû, otfiáslo i domácími. A
také mnohé gagy, naráÏky, ustálená úsloví
a naráÏky - snad mohli pochopit jen “na‰i”.
Hlavní postavy rostou pfied divákov˘ma
oãima a divák s nimi, a pole porozumûní se
roz‰ifiuje a zúrodÀuje vzájemn˘m
poznáním. Trojice hercÛ Pavel Li‰ka, AÀa
Geislerová a TáÀa Vilhelmová jsou jako
motory. Nelze ale ani opominout Martina
Hubu, Simonu Sta‰ovou, Bolka Polívku, a
uÏ vÛbec ne úÏasnou Zuzanu Krónerovou
(dceru vûhlasného herce Jozefa Krónera,
mj. hlavního pfiedstavitele v oskarovém
snímku Obchod na korze z roku 1965, coÏ
byla i podle odborníkÛ jeho Ïivotní role). A
tak ta paní Zuzana hraje jako její táta a jeho
bratr, tedy její str˘c. Její postava tety ve

filmu ·tûstí byla moudrá Ïena. Îena sv˘m
zpÛsobem tvrdohlavá, ale stojící na sv˘ch
zásadách. Sympatická prÛvodkynû Ïivota
Toníkova. Taková ta rádkynû, která nám
nûkde v koutku na‰í du‰iãky pfiipomíná
maminku. AÀa Geislerová byla úÏasná a
pravdivá. Aãkoliv mám paní Sta‰ovou jako
hereãku velice ráda (vidûli jste
nezapomenutelné Pelí‰ky), tak tady
malounko pfierÛstala do hysterické
zneuznané a utrápené Ïenské. Ostatnû,
jedinû normální mi pfiipadali ti dva malí
kluci a teta. Jinak tam v‰echny postavy
byly nûjak˘m zpÛsobem vykolejené.
PromiÀte mi to, ale je to mÛj názor. Tfieba
i reÏisérÛv zámûr. Jo a ti kluci, ti byli
pÛjãení - tedy v té dobû. Nádherné
postaviãky, které se umûly orientovat v
prostfiedí a nikde neudûlaly nûco, co by
pfierÛstalo realitu. Tak to se Vám, pane
reÏisére, moc povedlo. Vím, teì uÏ nejsou
pÛjãení, ale uÏ jsou Va‰i. Nadobro. Klobouk
dolÛ. Staráte se tak se Ïenou o pût dûtí.
Nádherná ãlovûãina kouká ze v‰ech zábûrÛ
snímku. Máte to prostû v sobû. Jste si
vzácnû vlastním zdrojem v‰ech tûch
námûtÛ o obyãejném Ïivotû.
Pro úplnost je nutné dodat, Ïe v nedûli
diskusi pfiekládal dr. Petr Munk. Letos  to
byl jeho ãtvrt˘ roãník tlumoãení. KdyÏ jsme
u tûch dobrovolníkÛ, víte, Ïe se jich kolem
festivalu v Torontû otáãí na sedmnáct set?
Nu a to uÏ je o té pfiekrásné nedûli v‰echno.
Ráda takovou proÏiji i v roce pfií‰tím. A
tfieba takov˘ch jako já pfiibude.

Vûra Kohoutová

nejnovûj‰í filmové a herecké tvorby, uvedl
snad pfies tfii stovky snímkÛ.

Zahájen byl 8. a ukonãen 17. záfií. Snímky
se na‰tûstí pro zamûstnané a je‰tû více
zamûstnané zájemce promítaly v rÛzn˘ch
termínech a v rÛzn˘ch ãasech i v rÛzn˘ch
kinech, aby tak mûl i ten nejzamûstnanûj‰í
workoholik chvíli si odskoãit a potû‰it se
technick˘m zázrakem zvoucí se film.

Uãinili jsme to také. ·tûstí nám pfiálo
natolik, Ïe se mohla tato nedûle

stát nedûlí ãesk˘ch festivalov˘ch filmÛ.A
na pofiadu byl snímek, kter˘ jsem uÏ dlouho
touÏila vidût. Hodnû jsem o nûm ãetla, a
také proto, Ïe na mû vÏdycky ze stránek
hledûly ony krásné bledûmodré oãi Oldfiicha
Kaisera, kterého povaÏuji za vynikajícího
herce. V sále kina Cumberland 1, které
bylo i pfies svou nepohodlnost a vysezené
sedaãky plno nás takov˘ch bylo mnoho.
“Nerada probírám dûj filmu pfied zaãátkem,
chci, aby si divák udûlal úsudek sám,”
promluvila reÏisérka.

Ostatnû pro ty, ktefií mají rádi jistou
zasvûcenost (fieknûme to takhle

slu‰nû), Maria je dcera paní Lenky
Procházkové: “ K Torontu mám velice blízk˘
vztah, protoÏe v Publisher 68 manÏelÛ
Josefa ·kvoreckého a Zdeny Salivarové -
dnes vûhlasn˘ch spisovatelsk˘ch
osobností - vydávali maminãinu tvorbu.
Maminka se jinak musela Ïivit jako
uklízeãka, protoÏe ji doma jako spisovatelku
tehdej‰í reÏim - slu‰nû fieãeno - neuznával
(mohu-li se domnívat správnû, pak se jedná
o Lenku Procházkovou, dceru velice
populárního a talentovaného ãeského
prozaika a filmového scénáristy Jana
Procházky - vybavte si napfi. film Pouta, To
byla noc, Koãár do Vídnû, Noc nevûsty aj.).
Co bych to zdlouhavû rozebírala, jednodu‰e
talentovaná rodina. A stejnû se jeví i
potomek tfietí generace, Maria, která
vystudovala Filmovou akademii múzick˘ch

Bohdan Sláma
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Japonsko, ve skuteãnosti je zde fiada tvÛrcÛ z b˘valé
Jugoslávie a co je dÛleÏité, scénáristou je Polák Krzysztof
PieÊewicz, kter˘ spolupracoval v minulosti s KieÊlowskim.
Jde o rozpad rodiny, kdy otec se vrací z vûzení a jeho
návrat je spojen s tragédií. Rodina ho nepfiijme zpût,
dochází k násilí. Otec spáchá sebevraÏdu, matka zÛstává
paralyzovaná. Tfii dcery se nedokáÏí v osobním Ïivotû
vyrovnat se skuteãností Ïivota bez lásky. Závûr filmu sice
odhalí otcovu nevinu, ale nevyústí v odpu‰tûní. Nenávist
- peklo tu bylo jiÏ pfied tím a zÛstává bez ohledu na
skuteãnosti, které vyjdou na povrch, bez ohledu na pravdu
a pfiesto pfii setkání tfií dcer má ãlovûk v závûru filmu pocit,
Ïe pravda pfiece jen vysvobozuje a Ïe je zde cesta z tohoto
kolobûhu.
Leto‰ní festival se vyznaãoval tím, Ïe bylo snaz‰í dostat

lístky. Nûkteré filmy se promítaly tfiikrát. Jiné dvakrát, ale
v pomûrnû velk˘ch sálech. Navíc rozvrh filmÛ byl fie‰en
tak, Ïe jedno promítání bylo vût‰inou na zaãátku festivalu,
druhé o dva dny pozdûji a tfietí na závûr festivalu. Uvolnilo
se tak místo i pro tiskové promítání, takÏe s v˘jimkou dvou
filmÛ bylo moÏné se na kaÏd˘ film dostat. Starou nemocí
zÛstalo, Ïe se tfieba ve stejnou dobu promítaly dva
maìarské filmy souãasnû. Navíc Porcelánová panenka
Pétera Gárdose v sále pro 28 divákÛ, takÏe se do sálu
nedostala ani snad jediná maìarská novináfika na festivalu.
Nutno pfiiznat, Ïe druh˘ den film pofiadatelé zopakovali,
ale ve stejnou dobu bûÏel Lajos Kolotai Beznadûjn˘
(Fateless) podle románu Imre Kertésze, za kter˘ byl
maìarsk˘ spisovatel poctûn Nobelovou cenou a kter˘ má
‰anci získat pfií‰tího Oskara. ·koda, právû film Porcelánová
panenka patfiil k tûm, které zasluhovaly pozornost. Jedná
se o tfii surrealistické povídky Ervína Lázára, kdy se prost˘
ãlovûk setkává s mocí. Aãkoliv moc doãasnû vítûzí, nakonec
se vÏdy stane zázrak, kter˘ je silnûj‰í neÏ arogance tûch,
ktefií ovládají svût.
V první povídce armáda pfiijde do vesnice a pro zábavu

vojáci postaví nejlep‰ího a nejsilnûj‰ího borce proti
venkovskému hlupáãkovi. Ten v‰ak ve v‰ech závodech
zvítûzí, coÏ velitel nesnese a zastfielí ho dávkou ze
samopalu. KdyÏ armáda odejde, venkovská babiãka umyje
chlapci rány a vzkfiísí ho.
V druhém pfiíbûhu komunistick˘ funkcionáfi pfiijede jako

spasitel do vesnice, prohlásí, Ïe je schopen vzkfiísit mrtvého
chlapce a mrtvou dívku. Nechá je vykopat. K zázraku
skuteãnû dojde, ale místo obÏivnutí dojde k rozpadu tûl
mrtv˘ch dûtí.
V tfietím pfiíbûhu do vesnice pfiijdou star˘ dûdeãek s

babiãkou. Vesniãané jim postaví dÛm, ale pohÛnek
zastupující starostu je z domu vyÏene. Dûdeãek s babiãkou
ho proklejí a zmizí v poli. Nikdo je nemÛÏe nalézt, ale tam,
kde zmizeli se objeví sazeniãky, z kter˘ch vyrostou dva
topoly. Ve filmu hrají pouze amatér‰tí herci - vesniãané.
Festival má tendenci, Ïe v úvodu se hrají jaksi nejlep‰í

filmy, kulminuje první víkend a pak jakoby ztrácí na kvalitû.
Kromû maìarské kinematografie, je v poslední dobû dosti
silnû v Torontu zastoupen i dánsk˘ film, aÈ jiÏ to byl
dokument z Tour de France Pfiekonávání Tómase
Gislasona o ‰panûlském závodníkovi Ivanu Basovi,
kterému v dobû závodu umírá matka na rakovinu nebo
Adamova jablka. Pfiíbûh naivního venkovského faráfie,
kter˘ má na starosti propu‰tûné vûznû. Najednou se mu
setkávají na fafie neonacisti, teroristi a psychopati. ReÏisér
Anders Tomas Jensen navazuje jak na Bergmana, tak i na
Tarkovského. Zázrak existuje i v tomto svûtû.
Kromû mnoÏství filmÛ, které se nevidí jinde neÏ na

festivalech a naopak filmÛ, které zde startují na boj o
oskary, se zde ãlovûk setkává i s lidmi a nemyslím tím
filmové hvûzdy, ale ty, ktefií se filmem vyjadfiují a ktefií ho
tvofií. Pfii promítání Tanoviçova Pekla vedle mne sedûla
mladá Ïena, kdyÏ jsem jí fiekl, odkud jsem, sdûlila mi, Ïe
je z Kalifornie, ale Ïe je zde s rusk˘m filmem Soumrak, v
kterém matka v Petrohradu hledá svou ztracenou dceru.
SnaÏí se ji nahradit jin˘m dítûtem, ale to uteãe a po
krátkém ãase je nalezené mrtvé. V ten okamÏik je matka
ochotna pfiijmout i my‰lenku, Ïe její dítû uÏ neÏije. Tento
film bûÏel pfied Serebrenikov˘mi Postelov˘mi scénami,
ale byl o tfiídu lep‰í.
Souãasn˘ film je poznamenán jakousi vykofienûností.

Nûmeck˘ film The White Masai (Bílá Masajka) je o
·v˘carce, která zÛstane s krásn˘m bojovníkem v nejchud‰í
ãásti Keni. Skvûl˘ dánsk˘ reÏisér Lars von Trier nepotfiebuje
k tomu, aby v Manderlay zobrazil Ameriku nic jiného neÏ
pár prken. Pfiíbûh je situován do roku 1933, kdy v Alabamû,
kde pfieÏívá je‰tû otroctví, sebevûdomá mladá Ïena
ãernochy osvobodí, ale naprosto nechápe o co jde, takÏe
nakonec nastolí stejn˘ reÏim, jak˘ byl pfiedtím. Pfii tom aÏ
nápadnû pouÏívá frazeologii, kterou pouÏívá George W.
Bush pfii osvobozování Iráku. Americk˘ reÏisér polského
pÛvodu Roman Polanski toãí Olivera Twista pro zmûnu v
ãesk˘ch ateliérech.
PfiestoÏe film Bohdana Slámy ·tûstí je uveden jako

ãesko-nûmeck˘, odehrává se v âechách a teprve podle
závûreãn˘ch titulkÛ identifikujeme, Ïe je to v Mostu. Maria
Procházková se zato nepohla z jedné ulice v Praze. UÏ
tato skuteãnost je nûãím, co o tûchto dvou filmech hovofií.
Znamená to, Ïe chtûjí vyprávût o tom, co je obklopuje, o
realitû, s kterou se dennû st˘kají, o souãasnosti. Pfiesto je
Bohdan Sláma pfiesvûdãen o tom, Ïe jeho film hovofií k
lidem, kdekoli na svûtû, Ïe je univerzální. O tom podle nûj
svûdãí skuteãnost, Ïe reakce publika byla zde v Kanadû
stejná jako v âechách. DÛvodem je skuteãnost, Ïe film je
emotivní a jednoduch˘. Kanad‰tí diváci rozumí ohroÏení
dûtí, hledání lidsk˘ch vztahÛ, místa ve svûtû. „KdyÏ jsem
jel pfies Hamilton na Niagaru, vidûl jsem tam podobná
sídli‰tû jako v âechách,“ vysvûtluje reÏisér. „Naopak herci,
které znají ãe‰tí diváci jsou pro nû pfiesvûdãiví, i kdyÏ je
kanadské publikum nezná a to je základ pro film. Nemají

ten blok, jako diváci u nás a dfiíve zaãnou vnímat postavu
neÏ herce, kter˘ ji pfiedstavuje. Zde lidi zajímá hlavnû ta
skuteãnost, jak se nám podafiilo dosáhnout toho, Ïe jsou
dûti ve filmu nesmírnû pfiirozené.“ Film podle Bohdana
Slámy nemá politické nebo sociální pozadí. Po tomto
shrnutí jsme se reÏiséra zeptali, proã se tak úzkostlivû
vyh˘bal tomu, aby divák poznal, Ïe film je natoãen v
Mostu.
ABE: Bylo to úmyslnû?
BS: Ano, snaÏili jsme se vyabstrahovat prostfiedí, aby

tam zÛstal základní element. Nechtûli jsme, aby ho tyto
vûci ru‰ily. Tento pfiíbûh se mohl odehrát kdekoli v âechách,
nikoliv pouze v Mostu.¨
ABE: Druh˘m místem, kde se pfiíbûh odehrává je

statek. Nachází se také v té oblasti anebo nûkde jinde?
BS: Nacházel se mezi Mostem a Litvínovem. Bourání

statku ve filmu je reálné, ten statek jiÏ neexistuje. Je
zajímavé, Ïe tam byla rodina pana Reytera, kter˘ se tam
nastûhoval nûkdy v padesát˘ch letech, pronajal si domek
od dolÛ a zaãal tam hospodafiit. Mûl tam tvrd˘ Ïivot, ale
dokázal tam pfieÏít. Teì bydlí nûkde jinde, za Mostem na
druhou stranu v krásné krajinû. Osudovost je v tom, Ïe mu
tam zaãali stavût fabriku, pro zmûnu Korejci.
ABE: Do jaké míry byl statek autentick˘?
BS: Trochu jsme pfiedûlali vnitfiek pro potfieby natáãení,

ale duch zÛstal stejn˘.
ABE: Pracovali jste také se symboly? Barva vlasÛ u

Dá‰i se mûní podle situace?
BS: Nebylo to náhodné. Pfiebarvení vyjadfiovalo její

du‰evní stav. Chtûli jsme pouÏít pÛvodnû zelenou barvu,
ale nakonec jsme do toho ne‰li.
ABE: V závûru filmu je má opût pfiirozené, stává se

normální anebo je to jen dal‰í úlet?
BS: Podle mne je to dal‰í vlna nemoci. Zvládá sice

sociální kontext, vrací se jako vítûz, má agresivní kost˘m,
má dokonce i chlapa, kterého chtûla, ale nebude to asi
dlouho trvat…
ABE: Je vám nûkterá z postav ve filmu bliÏ‰í neÏ

ostatní?
BS: Já se ztotoÏÀuji s kaÏdou z postav ve filmu. I s tou

Dá‰ou. Jsou to lidské postavy, s kter˘mi proÏívám jejich
osudy. Hrdinové jsou Toník s Monikou, protoÏe dokáÏí
zaujmout postoje a stát za nimi.
ABE: Dokázali se profesionální herci vÏít do postav

na periférii?
BS: Otec Moniky, kterého hraje Bolek Polívka, vlastnû

stra‰livû fandí Toníkovi. Aãkoliv oba to v Ïivotû prohrávají,
dokáÏí to zvládat citovû. Zde není podstatné, kde se
nachází ani jeho zázemí.
ABE: V závûru filmu se Monika vrací zpátky, bude

je‰tû nûjaké dal‰í volné pokraãování?
BS: Ne, uÏ je nechám b˘t, aÈ uÏ si to fie‰í sami.
Film Marie Procházkové Îralok v hlavû byl uveden v

sekci Discovery. Ironií je, Ïe asi nejlépe byl pfiijat na
festivalu v Moskvû. Podle ní mûl film v Torontu vût‰í
úspûch neÏ v Praze. ¤íká, Ïe se jí toãilo velice dobfie s
Oldfiichem Kaiserem. Tvrdí, Ïe se jí ãasto novináfii ptali,
jestli se nebála toãit právû s ním. Podle ní v‰ak otázka
stála tak, jestli se tak znamenit˘ herec nebál toãit s ní jako
zaãínající reÏisérkou. Pokud nûkdo chtûl hledat ve filmu
pfiesnou anal˘zu choroby, ãi historii neznámého muÏe,
kter˘ Ïije v pfiízemí jednoho domu, tak to asi ve filmu
nenalezl. O tom v‰ak ve filmu asi ani ne‰lo. Jestli o nûco
‰lo, pak o vztah osamûlého ãlovûka s okolím. O jeho
svéráznou komunikaci s ním, která nûkdy vychází a nûkdy
nevychází. A v okamÏiku, kdy koneãnû k tomuto vztahu
dojde, pfiichází jako BoÏí ruka síla neznámého úfiedníka,
kter˘ kdesi na národním v˘boru rozhodne, Ïe tento ãlovûk
sem nepatfií. Nevíme, jestli dÛvodem je to, Ïe nûkdo má
zájem o jeho byt, ãi ochrana spoleãnosti pfied potenciálnû
nebezpeãn˘m ãlovûkem nebo jen ãistû stupidní rozhodnutí
byrokrata. Tohle asi vysvûtlit kanadskému divákovi je
tûÏ‰í neÏ problém s vodou, kdy si lidi, kter˘m doãasnû
neteãe voda, chodí pro ní do cisterny. I kdyÏ Ïádn˘ z tûchto
filmÛ ocenûní nezískal, pfiesto oba mladí reÏiséfii mûli v
Torontu co fiíci. Navíc hovofiili o vûcech, které se jich
bezprostfiednû dot˘kají, ke kter˘m mají vztah, coÏ se o
mnoh˘ch filmech na festivalu fiíci nedalo.
KdyÏ festival konãí, má ãlovûk najednou pocit, Ïe toho

skuteãnû hodnû nevidûl a hlavnû nikdy nevidí filmy, které
dostanou ocenûní, ale nelituji toho, protoÏe ty pfiijdou do
normálních kin a my tady v Torontu máme jedno za rohem.
Obãas tam vyrazím, je ‰irokuúhlé jako byla kina PilotÛ a
obãas i tam nûjaká kráska pfiibouchne pfied nûjak˘m
klackem dvefie…

 Ale‰ Bfiezina
***

KdyÏ konãí festival…
Pokračování ze str, 1

Oldřich Kaiser ve filmu Žralok v hlavě
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Financial

1 CDN $ 20,08 Kã
1 EURO 29,08 Kã
100 Sk 75,83 Kã
1 US $ 23,75 Kã
Quick - 16. 9. 2005

Kursovní lístek
100 Kã 5,10 CDN $
100 SK 3,88 CDN $
1 CDN $ 19,61 Kã
1 CDN $ 25,77 SK
1 US $ 1,20 CDN $
1 EUR 1,49 CDN $
Toronto Star - 15. 9. 2005

PRAÎSKÉ UZENÁ¤STVÍ
SE RENOVUJE
a bude otevfieno

poslední t˘den v záfií
pod názvem

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

Model 2006 JETTA 2,5 L
Model 2006 JETTA 1,9 L
Model 2006 PASSAT 2,0 L
Model 2006 PASSAT 3,6 L

Drivers wanted!

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809

FINE FOOD EMPORIUM
Tak jak pfiedtím, nabízíme vám na‰e speciality:

uzeniny, peãivo, zákusky, knedlíky.
Domácí ãeská a slovenská jídla, která mÛÏete konzumovat na

místû nebo zmraÏené odnést domÛ.
Pfiijímáme obejdnávky k rÛzn˘m oslavám!

Informace a podrobnosti:
416/504-5787

638 QUEEN ST. W.
 TORONTO, ONT. M6J 1E4

České a Slovenské sdružení v Kanadě

odbočka Toronto

Tělocvičná jednota Sokol Toronto,

Masarykův ústav,

Čs. obec legionářská

a další krajanské organizace

srdečně zvou na

OSLAVU 28. ŘÍJNA

v neděli 23. října 2005

v kostele sv. Václava

496 Gladstone Avenue

Program:

12:00 hod. Oběd  - ve společenské hale kostela

(Cena $10.00)

Slavnostní projev:

„Vývoj myšlení T.G. Masaryka vedoucí

k vytvoření čs. státu“ Rev. Ladislav Kozák

pastor Slovenského luteránského kostela sv. Pavla

__________________________

14:00 hod.Koncert - v kostele

Výběr z hudby Janáčka, Suka a Smetany

Boris Krajný - světoznámý český pianista

Vstupné na koncert v kostele:

V předprodeji do 18. října: $12.00

(Prague Deli, 638 Queen Street West ? 416-504-5787)

Po 18. říjnu a u vchodu $15.00.

Denní kronika
10.9.2005

Docentka
Hübschmanová

nepfieÏila nehodu v JAR
Praha-právo-Smrtí ãeské turistky a
slovenského obãana skonãila dopravní
nehoda u jihoafrického mûsta
Kameeldrift. Podle serveru DÏeno je
mrtvou zakladatelka romistiky docentka
Milena Hübschmannová (72). Dal‰í tfii
lidé byli pfii sráÏce automobilÛ tûÏce
zranûní. Informace zvefiejnila vãera tamní
policie. Docentka Hübschmanová byla
autorkou mnoha ãlánkÛ o rómské kultufie,
Romsko-ãeského a âesko-rómského
slovníku.

***
17.9.2005

Technoparty ParoubTek
zaãala v klidu

Ml˘nec-právo-Jaroslav Vesel˘, Jan
Rychetsk˘-Jako malá rodinná party, nikoli
jako happening za úãasti stovek a tisícÛ
lidí zaãala vãera v pátek v Ml˘nci na
Tachovsku ohlá‰ená protestní akce
ParoubTek. Desítka dodávek, jedno
hudební pódium a asi 40 technafiÛ
vypadalo opu‰tûnû na 13,5hektarové
louce, kde policie v ãervenci rozehnala
CzechTek.
Zatím nic nenasvûdãuje tomu, Ïe bude

víkendová akce CzechTeku podobná. V
lokalitû se sice pohybovali policisté, je
jich tu zhruba stovka. Technafii ale mají
tentokrát pozemek legálnû pronajat˘. „To
v‰ak neznamená, Ïe nezasáhneme,
pokud poru‰í zákon. Staãí, aby se dostali
mimo ohraniãen˘ prostor,“ potvrdil
okresní policejní fieditel Jaromír KníÏe.
Hlídka na‰la jointa
Policejní hlídky stojí na pfiíjezdové cestû

k pronajaté louce a kontrolují doklady. Pfii
jedné kontrole objevily drogy.

„Tfii mladíci u sebe mûli marihuanu pro
osobní potfiebu. Pfiípad bude vyfie‰en˘
jako pfiestupek,“ informoval policejní
fieditel Jaromír KníÏe. Technafii bez potíÏí
vjíÏdûjí na louku, a dostávají od policistÛ
mapky, kde jsou vytyãené hranice
pronajatého pozemku. První nedoãkavci
dorazili do Ml˘nce uÏ v noci ze ãtvrtka na
pátek, a pfienocovali ve spacácích. Louka,
která je legálnû pronajatá na 5 dní od
firmy Ital Invest, je po obvodu ohraniãená
igelitovou páskou. Organizátofii se
nevzdávají nadûje, Ïe pfiijedou stovky
lidí. „Urãitû dorazí, vûfií jeden z technafiÛ
Tomá‰ Nechranec.
V Ml˘nci nûkolik hodin pr‰elo, louka

zaãínala b˘t mírnû podmáãená. „Je tu
zima a v noci tady má b˘t pod nulou,
podle mû pfiijedou jenom nejvût‰í otuÏilci,“
fiekl âTK úãastník party, kter˘ stavûl první
dfievûné pódium.
Technafii s nik˘m nekomunikují. Ve

ãtvrtek navíc dopálili starostu Pfiimdy Jana
Sopka (nez.), v jehoÏ katastru se akce
koná. Slíbili mu na páteãní ráno schÛzku,
a pak ji zru‰ili. „Poslali zprávu na mobil,
aÈ pfiijdu o pÛlnoci na louku, a dám si s
nimi pivko,“ rozãiloval se Sopko.
Návrh vypít si pivo s technafii starosta

nepfiijal. „S Ïádn˘mi cucáky se dohadovat
nebudu, chtûl jsem seriózní jednání,“
vysvûtlil Sopko. Podle organizátorÛ
nevidûli technafii dÛvod na radnici chodit.
„Nebudeme jednat s nûk˘m, kdo na nás
v ãervenci po‰tval policii,“ vzkázali.
Ve tfii hodiny odpoledne na místo dorazili

poslanci Jifií Bíl˘ (ODS) a Josef ·varcbek
(KSâM). Zhruba pÛl hodiny hovofiili s
technafii. „Helejte, tady nejde o Ïádné
moje zviditelnûní. Na tomhle se politické
body nezískávají. Chci prostû vûdût, jak
to tady tehdy v reálu bylo,“ fiekl Právu
Bíl˘. Pr˘ mladé lidi chápe, ale pÛsobí na
nûj rozpaãitû.
„Organizace b˘t musí uÏ jen pro pfiípad,

Ïe by se nûco stalo. Tfieba, Ïe by se
nûkdo pfiedávkoval nebo do‰lo k
nûjakému úrazu,“ dodal. „Jsem poslanec

tohoto regionu a kdyÏ se nûco dûje, rád
jsem u toho, abych pomohl vyfie‰it
problémy,“ uvedl ·varcbek.
Vstup na 13,5 hektaru velkou louku mají

technafii povolen˘ od majitele pozemku
Constantina Pleskyho. „Vûfiím, Ïe akce
probûhne bez problémÛ. Hudební
systémy budou natoãené k lesu, aby
neru‰ily lidi v okolních obcích, a pokud
tam budou svûtelné aparatury, rovnûÏ
budou otoãené, aby neoslÀovaly vozy na
dálnici,“ fiíká Plesky.
Policie chce zajistit, aby víkendová akce

v Ml˘nci probûhla stejnû bezproblémovû,
jako techno pfiedminul˘ t˘den v
Pfiíchovicích u Plznû.

***
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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@videoelcanada.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:

BOLERO
Kriminální, psychologický film o obludném sobectví, absenci
svědomí a necitelnosti, popírající dokonce i právo na život a

soucit s obětí vychází z motivu skutečného zločinu, který před
časem zasáhl veřejnost. Pachatele zločinu si z oběti udělají

viníka, stejně jako jejich rodiče. Mladí zločinci jsou nejen jejich
genetickým pokračováním, ale produktem jejich výchovy.

Špičkové herecké obsazení a renomovaný režisér jsou zárukou
mimořádného díla, jehož posláním je renesance svědomí, soucitu

a lidskosti.

Hrají:  M. Stropnický, J. Potměšil, V. Harapes, D. Švehlík, J.
Bartoška, A. Polívková, D. Kraus aj.

oprávněný distributor českých filmů na
videokazetách uvádí premiérově nový napínavý
příběh podle skutečnosti režiséra F. A. Brabce

Rosti
Brankovsky

Associate Broker
Jedineãné sluÏby

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

finanãní asistence.
Pracujeme v celé oblasti GTA

Sutton Group-Bayview Realty Inc.
416 483-8000 - direct 416 443-9268

www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

19.9.2005

Vo Vysok˘ch Tatrách sa zaãali
trochu viac snaÏiÈ

Poprad-sme/RICHARD FILIPKO-Vysoké
Tatry sa snaÏia prilákaÈ turistov lep‰ími
sluÏbami - obchody sú otvorené dlh‰ie a
hotely ponúkajú rôzne akcie.
Tvrdenia o tom, ako vyzerala v Tatrách

letná sezóna, v‰ak zostávajú rozporné.
Miestni tvrdia, Ïe sezóna bola hor‰ia,
ºudí menej, ale podºa mestsk˘ch ‰tatistík
pri‰lo do Tatier zhruba rovnako veºa
turistov ako vlani, na mestsk˘ch
parkoviskách vybrali viac, o pár percent
viac prepravili na lanovkách. Bufetári
tvrdia, Ïe trÏby majú z roka na rok slab‰ie.
Minul˘ t˘ÏdeÀ boli najvychytenej‰ie

penzióny Delta, Sibír, Reitmayer a Vesna
v Smokovci plné. “Hlásili lep‰ie poãasie a
vtedy hneì prichádza viac turistov,” hovorí
‰éf Delty.
Turistické chodníky v‰ak boli

poloprázdne. “Je to vÏdy vec poãasia,”

hovorí predavaãka parkovacích lístkov
pod Popradsk˘m plesom, nad ktor˘m
zaãínalo pr‰aÈ.
Cestou na Popradské pleso po asfaltke

sa stále dajú stretnúÈ lesné stroje,
kamióny odváÏajú kmene. ªudí je
pomenej. Poãas päÈkilometrovej túry z
parkoviska na Popradské pleso i‰li oproti
sotva piati turisti. Turistick˘ chodník zo
·trbského plesa na Popradské bol trocha
pln‰í. V okolí chaty pri Popradskom plese
sa prechádzalo asi päÈdesiat ºudí,
prevládala nemãina, poº‰tina a ãe‰tina.
Pri zatvorenom bufete uÏ niekoºko
t˘ÏdÀov leÏí kus zvaleného plota, vedºa
rozbité laviãky, Ïelezn˘ rám smetného
ko‰a bez igelitového vreca. V bufete pod
chatou zaplatí turista za pollitrovku pet-
fºa‰e koly 50 korún.
VeÏa veºkého skokanského mostíka pri

·trbskom plese patrila v minulosti medzi
atrakcie. Za mierny poplatok sa dalo vyjsÈ
hore a trebárs si skoãiÈ bungee jumping.
“Teraz otvárajú len cez víkendy,” hovorí

pani v bufete na konci dojazdovej plochy
mostíkov. SÈaÏuje sa, Ïe turistov je oveºa
menej, ako vlani. “KaÏd˘ rok príde menej
ºudí,” hovorí. V bufete predáva hot-dog
po tridsaÈ korún.
Spiatoãn˘ lístok lanovkou na Solisko

stojí 190 korún, pre deti 130. Turisti, ktorí
sa chceli napriek tomu previezÈ, mali
smolu - predavaãka lístkov si kdesi
odskoãila. Doãkali sa po pätnástich
minútach, bager hneì vedºa zatiaº
neoddychoval a pre derav˘ v˘fuk
poriadne rachotil.
Hotel FIS sa snaÏí prilákaÈ turistov

nocºahom s polpenziou za 899 korún.
Terasa hotela je v‰ak na poludnie úplne
prázdna. Ani ‰piãkové ‰portové centrum
nie je v plnej permanencii. Na zatvoren˘ch
sklen˘ch dverách 25-metrového bazéna
je nápis, Ïe informácie a vstupenky sú na
recepcii hotela. Tam sa v‰ak záujemca
dozvie, Ïe “bazén je zavret˘”. Kedy bude
otvoren˘? “V zime, cez Vianoce.”
Atrakcie pre deti pod ‰portov˘m areálom

sú prázdne, autíãka aj elektrické loìky
odstavené. Pomedzi betón na tribúnke
beÏeckého ‰tadióna rastie Ïihºava.
“V televízii som poãula, ako sa hoteliér

sÈaÏoval, Ïe na Tatry je slabá reklama a
vyz˘val ostatn˘ch, aby sa spojili a nieão
s t˘m urobili, ale veì v‰etci Slováci vedia,
ão sú Tatry, tak naão chcú reklamu? Tú
by si skôr urobili, keby bol poriadok a
lep‰ie ceny,” hovorí star‰ia turistka, ktorá
spolu s manÏelom dostala dovolenku v
Tatrách ako dar od dcéry. ManÏel je
spokojn˘, ale priznáva, Ïe asi preto, lebo
je zvyknut˘ na slovensk˘ ‰tandard
sluÏieb. “Keby som sa pozeral oãami
západniara, asi by som bol sklaman˘,”
hovorí. Tatry sa mu zdajú zmesou
dobrého a zlého s t˘m, Ïe dobrého zaãína
byÈ viac, ako kedysi.
Pod ‰portov˘m areálom pri ·trbskom

plese je ‰t˘lová re‰taurácia Koliba s
dobr˘m v˘berom a prijateºn˘mi cenami.
O okolie sa starajú. V strede minulého
t˘ÏdÀa o dvanástej v‰ak nebol v Kolibe
nik.
Pani predávajúca poniÏe orie‰ky a

su‰ené ovocie sa sÈaÏuje. V stánku robí
sedem rokov, ale tak˘ slab˘ rok
nepamätá. “Keì aj vy‰lo poãasie a ºudia
boli, nekupovali skoro niã. Zdá sa mi, Ïe
veºa pri‰lo zvedavcov, ktorí chceli vidieÈ
pozostatky kalamity. Skoro ‰esÈdesiat
rokov Ïijem v Tatrách, takÏe viem posúdiÈ,
Ïe sezóna bola slab‰ia,” hovorí.
Okrem ‰tyroch-piatich drah˘ch bufetov

sú ceny vo Vysok˘ch Tatrách pomerne
dobré, niektoré hotely a re‰taurácie uÏ
dlh‰ie nezdraÏovali. V stánku so
suvenírmi sa dá kúpiÈ pekné bavlnené
triãko so znakom Vysok˘ch Tatier za
dvesto korún. Mestské parkoviská stále
stoja 160 korún na deÀ, rovnako ako
vlani.
Pre zahraniãn˘ch turistov je minimum

informácií v cudzom jazyku. ZachraÀujú
to aspoÀ novinové a suvenírové stánky,
v ktor˘ch majú turistické mapy vo
v‰etk˘ch moÏn˘ch jazykoch.
Turistické srdce Vysok˘ch Tatier -

Smokovce a Tatranská Lomnica - sa za
posledné dva roky v˘razne zmenilo. Hoci
v Smokovci je amfiteáter zdemolovan˘,
kultúrny dom nedostavan˘, oploten˘,
nepouÏívan˘ a kino zaãali v septembri
rekon‰truovaÈ, turista má kde ísÈ aj po
veãeroch. Re‰taurácie, pizzérie, cukrárne
sú otvorené dlh‰ie. Keì si pred dvoma
rokmi chceli turisti kúpiÈ veãer minerálku,
museli ísÈ do staniãného bufetu. Dnes sú

supermarkety s potravinami v Smokovci
aj v Lomnici otvorené do ôsmej veãer.
Pribudli ìal‰ie poÏiãovne bicyklov, v

strede Tatranskej Lomnice postavili
Tatrabob - bobovú dráhu na kolieskach.
Otvorená je do desiatej veãer.
Mimo sezóny sa dá zo Smokovca na

Hrebienok a späÈ vyviezÈ staruãkou
‰t˘lovou pozemnou lanovkou za 90 korún.
“V sezóne bolo dosÈ ºudí. Veºa pri‰lo do
Tatier zo zvedavosti, aj na Hrebienok sa
i‰li pozrieÈ, ako to po kalamite vyzerá.
Nezdá sa mi, Ïe by bolo menej ºudí ako
vlani. Keì bolo pekne, bolo plno, nebolo
pekne, turistov pri‰lo menej,” hovorí
technik na lanovke.

***
21.9.2005

Straka si musí zaÏádat zpût
o ãeské obãanství

Karlovy Vary-právo/Karel Felt-Oldfiich
Danda-Cesta do lavic Snûmovny se
extrenérovi fotbalové Sparty Franti‰ku
Strakovi na zaãátku ztíÏila. Tím, Ïe jiÏ v
roce 1988 jako hráã Borussie
Mönchengladbach pfiijal obãanství
nûmecké, ztratil obãanství ãeské. Do
Snûmovny, kam se chce dostat za lidovce
jako lídr na Karlovarsku, by nemohl
kandidovat.
B˘val˘ reprezentant ale poãítá s brzkou

nápravou. „Samozfiejmû si zaÏádám zpût
o ãeské obãanství a nûmecké si
ponechám,“ sdûlil vãera Právu Straka.
Ten jiÏ dfiíve sdûlil, Ïe nûmecké obãanství

mu nabídl pfiímo stát na intervenci jeho
klubu a také proto, Ïe se mu v Nûmecku
narodila dcera.
Podle námûstka ministra vnitra pro

legislativu Václava Henycha, kter˘ se
dlouhodobû problematikou obãanstvím
zab˘vá, musí Straka o znovuudûlení
obãanství zaÏádat co nejdfiíve, aby to do
voleb pfií‰tí rok v ãervnu stihl. „Teoreticky
by to ale zvládnout mohl,“ fiekl Henych
Právu. Dodal, Ïe kaÏd˘ Ïadatel musí
splnit urãité podmínky, mezi nû patfií
pûtilet˘ trval˘ pobyt na území âR, ãist˘
trestní rejstfiík ãi znalost ãeského jazyka.
To pro Straku samozfiejmû není Ïádná
pfiekáÏka. Straka dnes v Nûmecku trénuje
druholigov˘ Ahlen.
Îádn˘ problém v tom, Ïe Straka nemá

státní obãanství, nevidí lidovci. „Pokud
obãanství nemá, tak jistû nebude
problém, aby ho získal. Nikdo nebude
jistû klást administrativní pfiekáÏky a také
pochybovat o tom, Ïe pan Straka je âech
jako poleno,“ fiekl vãera Právu první
místopfiedseda KDU-âSL Jan Kasal.
Dodal, Ïe podle jeho zpráv Straka dorazí

do âeska na zaãátku fiíjna, kdy si problém
s obãanstvím vyfie‰í. „A také zaãneme
mluvit o pfiedvolební kampani,“
poznamenal Kasal, kter˘ má volby v KDU-
âSL na starosti.
éf lidovcÛ Miroslav Kalousek podle sv˘ch

slov bere Strakovo lídrovství v Karlov˘ch
Varech jiÏ jako hotovou vûc. „V jeho
pfiípadû je obãanství záleÏitostí nûkolika
mûsícÛ od podání Ïádosti,“ komentoval
situaci. Vûfií, Ïe Straka karlovarskou
kandidátku pozvedne. Lidovci v minul˘ch
volbách v Karlov˘ch Varech totiÏ pfiíli‰
neuspûli.
Podle nûkter˘ch lidoveck˘ch poslancÛ

je Strakova nominace pfiíjemnou zmûnou,
která by mohla na KDU-âSL více
upozornit. „Vzhledem k tomu, Ïe mám
dva syny fotbalisty, tak to vítám. Mûli
radost, kdyÏ jsem jim fiekla, Ïe za nás
bude kandidovat pan Straka,“ svûfiila se
Právu Michaela ·ojdrová.

***
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Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT

je opût k dostání v Liquor Stores

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
 od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000  titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.

Nové i levné antikvariátní knihy

  O  katalog  nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742     Fax: (514) 425-0742

e-mail: cskniha@sympatico.ca  web page: www.cskniha.com

Maria Gabánková
Štefan Galvánek

se zúčastní výstavy

Portrait
Who and What are You?

contemporary explorations of portraiture

A juried exhibition of 33 works by the Ontario Society of Artists

Varley Gallery
216 Main Street, Unionville, Ontario L3R 2H1

905/477-9511
www.varleygallery.ca

***
29.9.-27.11.2005

Zahájení: Čtvrtek 29. září 2005, 19:00-21:00
Otevřeno: Úterý-sobota 10:00-17:00, neděle 12:00-17:00

Štefan Galvanek's

Fine Art School presents

Grebeníãek potvrdil svou
rezignaci, skonãí k 1. fiíjnu

Praha-právo-Úvahy o tom, Ïe pfiedseda
KSâM Miroslav Grebeníãek nemyslel
svÛj odchod ze své stranické funkce
váÏnû, definitivnû padly. Na kolegiu, coÏ
je poradní orgán v˘konného v˘boru
KSâM, vãera prohlásil, Ïe rezignuje.
„¤ekl nám, Ïe za sv˘m nedávn˘m

prohlá‰ením stojí, a nezpochybnil datum
1. fiíjna, kdy zasedá ústfiední v˘bor,“
potvrdili shodnû Právu tfii ãlenové kolegia.
V desetiãlenném kolegiu jsou pfiedseda
a místopfiedsedové KSâM, pfiedsedové
revizní a rozhodãí komise, pfiedseda
poslanecké frakce a ‰éf europoslancÛ za
KSâM.
Rezignace pfiedsedy zazní na páteãním

jednání v˘konného v˘boru. „Vezmeme
jeho rezignaci na vûdomí, takÏe se
budeme zab˘vat pouze personální
otázkou, a nikoliv nûjak˘mi programov˘mi
zmûnami ve stranû,“ fiekl Právu jeden z
ãlenÛ kolegia.
V pátek se uÏ Grebeníãek nezúãastní

tiskové konference. Závûry v˘konného
v˘boru oznámí místopfiedsedové KSâM
Václav Exner a Karel Klim‰a.
O tom, kdo a odkdy povede KSâM,

rozhodne 1. fiíjna ústfiední v˘bor. Jsou
dvû moÏné varianty: buì vedením
ãesk˘ch komunistÛ bude nûkdo povûfien,
ãi bude zvolen nov˘ pfiedseda.
Vzhledem k tomu, Ïe pro KSâM je

nepfiijatelné, aby strana ‰la do
nadcházejících voleb bez fiádného
pfiedsedy, jeví se pravdûpodobnûj‰í volba
Grebeníãkova nástupce.

***
22.9.2005

SMK a KDH:
Aj tak chceme voºby

BRATISLAVA -sme/(sp, moÏ) -Koaliãné
strany SMK a KDH chcú predãasné voºby
uÏ na jar. Vyhlásili to vãera napriek tomu,
Ïe parlament zaãal s pomocou
exposlancov HZDS pracovaÈ.

Prakticky to znamená, Ïe dve koaliãné
strany uÏ viac nechcú vládnuÈ, aj keì
premiér Mikulá‰ Dzurinda mieni dokonãiÈ
volebné obdobie do septembra. Veãer o
tom z podnetu SMK a na jej pôde
mimoriadne rokovala koaliãná rada. “Ak
bude politická vôºa, od 25. marca by mali
byÈ predãasné voºby,” povedal ‰éf SMK
Béla Bugár.
Na koaliãnej rade sa oãakávalo ostré

stretnutie premiéra s SMK a KDH, keìÏe
Dzurinda má záujem získaÈ do septembra
ãas na doladenie reforiem a prezentovaní
ich v˘sledkov pred obãanmi.
Poslanci vãera ráno síce parlament

odblokovali 77 hlasmi, ale uÏ napoludnie
v budove parlamentu zasadlo
Predsedníctvo SMK a rozhodlo, Ïe bude
trvaÈ na predãasn˘ch voºbách. Bugár za
hlavn˘ dôvod oznaãil krehkú parlamentnú
väã‰inu a spôsob, ako sa koalícia
dopracovala k podpore parlamentu.
“Trochu nám aj to vadí,” povedal.
Len o pár metrov ìalej diskutoval premiér

Dzurinda s klubom SDKÚ. Pri odchode
povedal, Ïe je rád, Ïe “Národná rada
funguje”.
K SMK sa podveãer pridalo aj KDH.

Predseda Pavol Hru‰ovsk˘ povedal, Ïe
predãasné voºby sú najlep‰ím rie‰ením
vzniknutej krízy. Tá podºa neho trvá aj
napriek tomu, “Ïe musím vyjadriÈ
pote‰enie, Ïe parlament je
uzná‰aniaschopn˘”.
Podºa Hru‰ovského ide o hlb‰iu krízu

politick˘ch vzÈahov. “Parlament pracuje
v ne‰tandardn˘ch vzÈahoch, ktoré
vyvolávajú isté podozrenia a obavy, Ïe
ãistota verejného Ïivota na Slovensku je
v oãiach verejnosti veºmi oslabená,”
povedal.
Ostro sa vyjadril k pomerom v

parlamente prezident Ivan Ga‰paroviã.
Pre TASR povedal, Ïe politické strany sa
rehocú do tváre obãana. Po návrate z
USA bude ÏiadaÈ vysvetlenie od premiéra
i predsedu parlamentu.

***
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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

Ont. reg. # 1032252

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

SLOVAKOTOUR

V˘hodné letenky do âech a na Slovensko
Jarní v˘prodej

Praha, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice

MoÏnost zakoupit lístky do dal‰ích evropsk˘ch mûst

Letní dovolené
Ont. Reg. # 2631380

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

Letters

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
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net

Letní a podzimní slevy do celé Evropy!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

SEAT SALE TO EUROPE

PRAHA

6. listopadu - 12. prosince 2005

OD 599 dolarů  plus daň 136 dolarů

Korespondence Jana Sammera s Jifiím Paroubkem
Dopis Jifiího Paroubka

V Praze dne 26.  srpna 2005
â.j. 17156/05-KPV
VáÏen˘ pane,
k Va‰emu dopisu ze dne 26. ãervence
t.r., kter˘m se na mne obracíte se Ïádostí
o odstranûní diskriminace pfii vrácení
majetkÛ v rámci restitucí osobám, které
pozbyly státní obãanství âeské republiky,
Vám zasílám toto sdûlení.
Poslanecká snûmovna parlamentu
âeské republiky ve svém vyjádfiení k
restituãnímu zákonu o mimosoudních
rehabilitacích pfiedeslala, Ïe âeská a
Slovenská Federativní Republika byla
jedin˘m státem v˘chodoevropského
bloku, kter˘ pfiistoupil k fie‰ení
problematiky od‰kodÀování majetkov˘ch
a jin˘ch kfiivd vznikl˘ch v dfiívûj‰ím období,
jak je konstatováno i v dÛvodové zprávû
k zákonu ã. 87/1991 Sb., v platném znûní.
ObtíÏnost fie‰ení této problematiky se
projevila pfiitom nejenom pfii projednávání
návrhu zákona, ale i v nutnosti jeho

novelizací. Dále uvedla, Ïe svou povahou
jde o zákon v˘jimeãn˘ a jednorázov˘,
kter˘ vycházel z principu alespoÀ
ãásteãného zmírnûní vznikl˘ch kfiivd, ke
kter˘m do‰lo v období let 1948 - 1989.
ProtoÏe úãelem zákona nebylo
odstranûní v‰ech kfiivd, ale jen jejich
zmírnûní, bylo moÏné provést je pouze v
takovém rozsahu, aby se neprohloubila
vnitfiní zadluÏenost státu. Z tohoto
hlediska bylo navrÏeno od‰kodnûní
pouze obãanÛm âeské a Slovenské
Federativní Republiky, coÏ odpovídalo
dle Poslaneché snûmovny i
mezinárodním zvyklostem. Dále je ve
vyjádfiení Poslanecké snûmovny
uvedeno,  Ïe se nelze  domnívat, Ïe by
podmínka státního obãanství byla v
rozporu s na‰ím právním fiádem jiÏ proto,
Ïe kaÏdé osobû, která se zajímala o
vrácení svého majetku, zákon umoÏÀoval
obnovení obãanství v dostateãnû dlouhé
lhÛtû. Této skuteãnosti plnû odpovídá
jednak ustanovení ãl. 3 odst. 2 Listiny
základních práv a svobod, podle kterého
má kaÏd˘ právo svobodnû rozhodovat o
své národnosti, jakoÏ i ustálená
judikatura, která vychází z ãl. 11 odst. 2
Listiny, kter˘ uvádí moÏnost, aby zákon
stanovil omezení nab˘vání urãit˘ch vûcí
do vlastnictví obãanÛ nebo právnick˘ch
osob se sídlem v âeské republice,
pfiiãemÏ ãl. 42 odst. 1 Listiny pod pojmem
obãan rozumí státního obãana âeské
republiky (resp. Dfiíve âeské a Slovenské
republiky).
Vámi navrhovan˘m zásahem do
restituãního zákona by se pak i otevfiela
cesta pro  novou fázi  restituãních  sporÛ
osob,  které  získaly  ãeské  obãanství po
lhÛtách k uplatnûní nárokÛ na vrácení
majetkÛ, tedy za situace, kdy jiÏ v mnoha
pfiípadech  do‰lo k nové úpravû právních
pomûrÛ a ke vzniku nov˘ch vlastnick˘ch
vztahÛ. V dÛsledku toho by do‰lo k
naru‰ení principu právní jistoty a k
destabilizaci právního fiádu, neboÈ i
vlastnictví fiádnû nabyté na základû
pfiedchozí právní úpravy je chránûno a z
tûchto okolností pak vypl˘vají téÏ dÛvody
pro odli‰n˘ postup pfii hodnocení
podmínky státního obãanství získaného
pfied uplynutím lhÛt ke vznesení nároku
na vydání majetku a pfiípadÛ, kdy bylo
obãanství získáno dodateãnû.
Domnívám se, Ïe zamítavá rozhodnutí

restituãních nárokÛ z dÛvodu absence
obãanství âeské republiky nelze
povaÏovat za projev diskriminac
e.S pozdravem

Paroubek v.r.

***

Odpovûì Jana Sammera
6. záfií 2005.

VáÏen˘ pane premiére,
Dûkujeme za Vá‰ dopis. Snad koneãnû
nastal ãas, kdy se vysvûtlí v‰echny
pfiedsudky na obou stranách a nastane
sblíÏení emigrace s vládou v Praze. Dûlí
nás ov‰em Atlantick˘ oceán a gigantické
rozdíly v názorech. Zatím se utû‰ujeme
tím, Ïe jste dopis moÏná podepsal ale
nepsal.
Dovolte nám, abychom se zmínili o
jednotliv˘ch tvrzeních v tom dopise, která
povaÏujeme za neúplná, zavádûjící nebo
nepravdivá a prosíme Vás, abyste i Vy
nám napsal s ãím nebudete souhlasit. Jen
tak je moÏné vyãistit nepfiíjemnou
atmosféru, která je mezi námi od roku
1991.
Pokud fiíkáte, Ïe âeskoslovensko je
jedin˘m státem, kter˘ nûjak˘m zpÛsobem
napravoval kfiivdy komunismu, víme, Ïe to
není pravda. Máme informace ze v‰ech
zemí sovûtského bloku a víme, Ïe restituce
probûhly v rÛzné formû ve v‰ech, s v˘jimkou
Ruska, Ukrajiny a Bûloruska. NemÛÏeme
pochopit, Ïe se pravda drÏí v tajnosti a
místo ní se roz‰ifiují nepravdy. Ani nevidíme
Ïádn˘ dÛvod k tomu, abychom se s nûk˘m
porovnávali a vyzdvihovali to, Ïe jsme se
moÏná lépe zachovali, kdyÏ to není pravda.
Ty postkomunistické fráze a v˘mluvy, jako
jen zmírnit, jen trochu, jen nûkdy, jen
nûkomu, nejsou hodné moderního právního
evropského státu s bohatou demokratickou
tradicí.
Na‰ím vodítkem musí b˘t pfiedev‰ím
mezinárodní úmluvy, které
âeskoslovensko kdy podepsalo a aÏ potom
ústava a zákony. VÏdyÈ ãlánek 10 ústavy
fiíká: Vyhlá‰ené mezinárodní smlouvy, k
jejichÏ ratifikaci dal Parlament souhlas a
jimiÏ je âeská republika vázána, jsou
souãástí právního fiádu; stanoví-li
mezinárodní smlouva nûco jiného neÏ
zákon, pouÏije se mezinárodní smlouva.
V˘bor Spojen˘ch národÛ pro lidská práva
uÏ nûkolikrát republiku odsoudil za
poru‰ování podepsaného a ratifikovaného
Paktu o obãansk˘ch a politick˘ch právech,
poslednû v svém rozhodnutí 945/2000.
UpozorÀujeme i na Závûreãné rozhodnutí
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MÛÏete volat

kamkoliv do

âeské republiky za pouh˘ch 0,06 dol./min.

na Slovensko za pouh˘ch 0,11 dol./min.

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu

* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* V˘hodnûj‰í neÏ volat na kartu

* Nemusíte mûnit operátora
* Bez mûsíãního poplatku
* Není nutná Ïádná smlouva

100 Adelaide St. W.  Suite 1303, Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 1-800-567-8040, Fax: 416-363-0143

Pozor telefonní ãíslo bylo zmûnûno:

416-777-5050

V˘boru, z nûhoÏ Vám pfiikládáme pfieklad
nejdÛleÏitûj‰í ãásti, v které V˘bor povaÏuje
podmínku obãanství za diskriminaãní. V
témÏe rozhodnutí pfiipomíná V˘bor, Ïe
Úmluva (Pakt) má pfiednost pfied domácími
zákony a vyz˘vá republiku k tomu, aby
pfiijala novou ústavu. Ukládá republice
‰iroké zvefiejnûní tohoto rozhodnutí, které
je podle Opãního protokolu pro republiku
závazné ale ono bylo utajeno.
V tom rozhodnutí je i zmínka o
nedokonalosti Listiny, která potfiebuje
opravu a doplnûní, takÏe Va‰e odvolávání
se na Listinu postrádá pevn˘ základ.
Dal‰í tvrzení v tom dopise, Ïe zákon
umoÏÀoval obnovení obãanství kaÏdé
osobû, která se zajímala o vrácení majetku,
je zcela nepravdivé. Je souãástí báchorek,
které úfiedníci a vládní ãinitelé neodpovûdnû
nebo zlomyslnû trousí, a které, i kdyÏ lÏivé,
mnoho lidí, vãetnû Vás, uÏ povaÏuje za
pravdu. Zde uvádíme zákon 88 z roku
1990, kter˘ fiíká v odstavci 3.b.: Státní
obãanství nelze udûlit, pokud by to bylo v
rozporu s mezinárodními závazky, které
âeskoslovensko podepsalo. Zde se
zneuÏívá úmluva o vzájemné ztrátû
obãanství s USA, která byla podepsána v
roce 1928.
Dal‰í podobnou báchorkou, roz‰ifiovanou
pfiedními vládními ãiniteli bylo, Ïe se
âeskoslovensko vyrovnalo se Spojen˘mi
státy za vûci znárodnûné a zabavené
úmluvou z roku 1982, a Ïe se tedy
po‰kození emigranti mají obrátit na vládu
Spojen˘ch státÛ. To také bylo zlomyslné a
zcela nepravdivé a to se nám podafiilo
umlãet.
Také jsme sl˘chali, Ïe by náhrada za
zabavené majetky naru‰ila rozpoãet. My
se domníváme, Ïe to není dobrá v˘mluva
na to, Ïe se poru‰uje právo zaruãené
mezinárodními dohodami. Rozpoãet byl
víc naru‰en podvody, rozkrádáním a
nezodpovûdnou kuponovou privatizací, pfii
které pfii‰la republika o úÏasné hodnoty, a
pfii které bylo svûtlo spravedlnosti na nûkolik
mûsícÛ úmyslnû zhasnuto.
Je otázka jak tuto situaci vyfie‰it. My
vycházíme z toho, Ïe zabavení bylo
protiprávní podle zákona 198/93, a Ïe se
majetku obûtí komunistického reÏimu
zmocnili skoro ve v‰ech pfiípadech vlivní
ãlenové zavrÏeníhodné a zloãinné
organizace. To mÛÏeme snadno dokázat.
Kupovali majetky popraven˘ch, zavfien˘ch
a uteãencÛ za nepatrné ãástky a to ne v
dobré vífie ale v dobré komunistické vífie,
Ïe budeme se Sovûtsk˘m svazem na vûãné
ãasy. K Va‰í obavû, Ïe jiÏ v mnoha
pfiípadech do‰lo ke vzniku nov˘ch
vlastnick˘ch vztahÛ poznamenáváme, Ïe
víme, Ïe ve vût‰inû pfiípadÛ drÏí neprávem
zabavené majetky ãlenové této zloãinecké
organizace a jejich rodiny a máme o tom
spolehlivé informace. I v pfiípadû
zmûnûného vlastnictví je tfieba postupovat
podle v‰ude platného zákona o ukraden˘ch
vûcech.
Je tfieba pfiezkoumat pfievody drobného
soukromého majetku, zejména rodinn˘ch
domkÛ, v období od února 1948 do ledna
1990. PonûvadÏ bylo zabavení protiprávní,
zákon 119/90 je zru‰il se zpûtnou platností
a Ústavní soud nûkolikrát zdÛrazmil, Ïe se
vlastnictví nikdy neztratilo. Je tedy
nesprávné hovofiit o nab˘vání vûcí protoÏe
jde o pouhé vrácení neprávem zabaven˘ch
vûcí. Stát Izrael udûlal v zájmu práva a
míru vût‰í pfiesun majetkÛ a obydlí. Ti, ktefií
se neprávem zabaveného majetku
zmocnili, uÏ jen tím, Ïe neplatili nájemné,
mají ãástku, kterou zaplatili, vynahrazenou.
Va‰e tvrzení, Ïe nov˘m zásahem do
restituãního zákona by do‰lo k naru‰ení
právní jistoty je opravdu zavádûjící a má za
úãel nahrávat neoprávnûn˘m nov˘m
drÏitelÛm neprávem zabaveného majetku.

Naopak, jednání v souladu s V‰eobecnou
deklarací lidsk˘ch práv, s Paktem o
obãansk˘ch a politick˘ch právech a s jin˘mi
mezinárodními úmluvami, kter˘mi je âeská
republika vázaná by dokázalo, Ïe se
republika stává právním státem, Ïe má
úctu k soukromému majetku, a Ïe zaji‰Èuje,
aby se svévolné konfiskace uÏ nikdy
neopakovaly. Schvalování a chránûní
komunistické kofiisti je neomluvitelné a je
jen pokraãováním komunistické zloãinnosti.
Poslední vûta o tom, Ïe se nedomníváte,
Ïe jde o diskriminaci nemá smysl. Nejde
pfiece o domnívání. Jde o vyloÏenou
diskriminaci, poru‰ující mezinárodní
ratifikované smlouvy.
Doufáme, Ïe budete povaÏovat tuto
v˘mûnu názorÛ za velice prospû‰nou
na‰im vztahÛm a prosíme Vás o reakci na
jednotlivé body tohoto dopisu.

Jan Sammer, Secretary
1103-100 Antibes Drive

Toronto, Ontario, Canada M2R 3N1
***
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Postarám se
o star‰í lidi

Zku‰ená  a spolehlivá
o‰etfiovatelka ze Slovenska
s dvanáctiletou praxí hledá

dlouhodobé zamûstnání
u star‰ích lidí - peãování

o jednotlivce i dvojici.
Hovofiím slovensky, ãesky a
anglicky. Mám vlastní auto i

fiidiãsk˘ prÛkaz. Volejte:
Mobil: 416/939-6640
DomÛ 416/880-3117.

1525-p

Gambrinus liga
5. kolo: Viktoria PlzeÀ-Slavia Praha 1:1
(0:1) 3456, Tescoma Zlín-Jablonec 3:1
(1:1) 2738, Marila Pfiíbram-Sigma
Olomouc 3:0 (2:0) 4552, Mladá Boleslav-
Teplice 0:2 (0:1) 4873, SIAD Most-Chmel
Bl‰any 3:1 (2:0) 6430, Slovan Liberec
Slovácko 2:1 (1:0) 4730, Brno-Baník
Ostrava 1:1 (0:0) 4525, Sparta Praha
Vysoãina Jihlava 2:0 (0:0) 4093.
6. kolo:  Jablonec-Marila Pfiíbram 3:1
(1:1) 3015, Sigma Olomouc-Mladá
Boleslav 2:3 (1:3) 4483, Slavia Praha-
Tescoma Zlín 1:0 (1:0) 2514, Vysoãina
Jihlava-SIAD Most 1:0 (1:0) 2150,
Slovácko-Sparta Praha 2:0 (0:0) 6812.
Baník Ostrava-Slovan Liberec 1:1 (1:0)
6203, Chmel Bl‰any-Brno 2:2 (1:0) 1925,
Teplice-Viktoria PlzeÀ 2:1 (0:1) 3015 .

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

CorgoÀ liga
8. kolo: Artmedia-Trenãín 3:0 (0:0) 1825,
RuÏomberok-Banská Bystrica 2:0 (2:0)
3217, Púchov-Trnava 1:3 (0:2) 2585.
Dubnica-Nitra 0:1 (0:0) 1100, Îilina-Inter
5:2 (3:0) 2626.
9. kolo: Trnava-Îilina 4:1 (1:0) 17252!!,
Nitra-Púchov 3:1 (1:0) 2224, Inter-
Artmedia 1:2 (0:1) 1442, Banská Bystrica-
Dubnica 4:1 (1:1) 2336, Trenãín-
RuÏomberok 1:0 (0:0) 1158.
10. kolo: Nitra-Îilina 0:2 (0:2) 802, Inter-
RuÏomberok 0:3 (0:2) 549, Dubnica-
Púchov 1:1 (0:0) 1100, Trenãín-Banská
Bystrica 2:1 (1:0) 1043, Trnava-Artmedia
1:3 (0:1) 17310 divákov!!!

Tabuºka
1. Trnava 10 8 0 2 19:6 24
2. Artmedia 10 6 1 3 16:12 19
3. RuÏomberok 10 6 0 4 14:7 18
4. Îilina 10 6 0 4 22:16 18
5. Ban. Bystrica 10 5 0 5 16:11 15
6. Nitra 10 5 0 5 13:14 15
7. Trenãín 10 4 1 5 9:12 13
8. Inter 10 3 2 5 10:17 11
9. Dubnica 10 1 4 5 8:17 7
10. Púchov 10 1 2 7 8:23 5

Tipsport extraliga
1. kolo (9.9.): Tfiinec-Liberec 2:5, Vsetín-
Slavia 1:1, PlzeÀ-Vítkovice 2:2, Znojmo-
Zlín 2:0, Kladno-Budûjovice 4:4, Sparta-
Litvínov 2:0, (10.9.): Pardubice-K. Vary
2:1.
2. kolo (11.9): Slavia-Kladno 5:1,
Vítkovice-Pardubice 1:1, Zlín-PlzeÀ 2:1,
Budûjovice-Tfiinec 2:2, Litvínov-Vsetín
4:0, K. Vary-Znojmo 0:0, Liberec-Sparta
3:2.
3. kolo (13.9.): Zlín-Vítkovice 1:0, Tfiinec-
Vsetín 3:1, PlzeÀ-Budûjovice 0:1,
Znojmo-Slavia 2:5, Kladno-Liberec 2:1
po prodl., Pardubice-Litvínov 5:3, Sparta-
K. Vary 6:4.
4. kolo (16.9.): Zlín-Liberec 3:0, Vítkovice-
Znojmo 5:2, Vsetín-Sparta 3:4 v prodl.,
Litvínov-Tfiinec 5:6 v prodl., K. Vary-
Kladno 2:4, Budûjovice-Pardubice 3:2,
Slavia-PlzeÀ 6:1.
5. kolo (17.9): Zlín-Slavia 1:1, (18.9.):
Vítkovice-K. Vary 3:2, Pardubice-Vsetín

5:1, PlzeÀ-Litvínov 3:3, Znojmo-Liberec
3:2 po prodl., Kladno-Tfiinec 4:1, Sparta-
Budûjovice 7:2.

Tabulka
1. Slavia  5 18:6 11
2. Sparta  5 21:12 11
3. Pardubice  5 15:9 10
4. Zlín 5 7:4 10
5. Kladno  5 15:13 9
6. Vítkovice  5 11:8 8
7. Liberec  5 11:12 8
8. Budûjovice  5 12:15 8
9. Tfiinec  5 14:17 6
10. Znojmo  5 9:12 6
11. Litvínov  5 15:16 5
12. PlzeÀ  5 7:14 2
13. Vsetín  5 6:17 2
14. K. Vary  5 9:15 1

Slovenská hokejová
extraliga

1. kolo (9.9.): Skalica-Slovan 2:2, Zvolen-
Martin 3:0, Trenãín-L. Mikulá‰ 0:1, Nitra-
Ko‰ice 5:2, Poprad-Îilina 3:2.
2. kolo (11.9): Slovan-Îilina 4:1, Ko‰ice-
Poprad 1:3, L. Mikulá‰-Nitra 2:1, Martin-
Trenãín 0:2, Skalica-Zvolen 3:2.
3. kolo (13.9): Zvolen-Slovan 2:3, Trenãín-
Skalica 0:1 po predl., Nitra-Martin 4:1,
Poprad-L. Mikulá‰ 3:1, Îilina-Ko‰ice 4:1.
4. kolo (14.9): Slovan-Ko‰ice 5:1, L.
Mikulá‰-Îilina 6:3, Martin-Poprad 2:5,
Skalica-Nitra 2:5, Zvolen-Trenãín 1:0.
5. kolo (18.9): Trenãín-Slovan 2:1, Nitra-
Zvolen 9:1, Poprad-Skalica 1:1, Îilina-
Martin 0:1, Ko‰ice-L. Mikulá‰ 1:1.
6. kolo (20.9.): Slovan-L. Mikulá‰ 3:2,
Martin-Ko‰ice 0:1, Skalica-Îilina 3:3,
Zvolen-Poprad 1:2, Trenãín-Nitra 1:1

Tabuºka
1. Poprad 6 17:8 16
2. Nitra 6 25:9 13
3. Slovan 6 18:10 13
4. L. Mikulá‰ 6 13:11 10
5. Skalica 6 12:13 8
6.Trenãín 6 5:5 7
7. Zvolen  6 10:17 6
8. Îilina 6 13:18 4
9. Ko‰ice 6 7:18 4
10. Martin 6 4:15 3

Kvalifikace MS
Po hororu následovala parádní

kanonáda
âesko-Arménie 4:1 (0:0)

Poloãas hrÛzy a pak kanonáda, která
pfiinesla tfii body a návrat na druhou pfiíãku
1. kvalifikaãní skupiny, to byl obraz
olomouckého souboje s Armény. Boj o
postup na fotbalové mistrovství svûta tak
znovu dostal pro ãesk˘ t˘m svûtlej‰í
kontury. Domácí i bez Rosického pfiibili
soupefie k ‰estnáctce, ale marnû bu‰ili
do jeho obranné zdi. KdyÏ ji prorazili,
Koller minul Baro‰ovu pfiihrávku,
Heinzovu ránu kryl Berezovski, do tfietice
spálil ‰anci Baro‰. Cíl, vstfielit rychl˘ gól,
vzal za své, ale nikdo netu‰il, jaká hrÛza
pfiijde. Vrchol pfii‰el po pÛlhodinû. Heinz
pozdû vyrazil na míã, Galásek uklouzl a
Ara Hakobjan utíkal sám na BlaÏka. Ten
mu míã fantasticky ukopl. JestliÏe si nûkdo
myslel, Ïe hÛfi neÏ v Rumunsku ãesk˘
t˘m hrát nemÛÏe, pak se m˘lil. První pÛle
byla tím nejhor‰ím, co reprezentace pod
Brücknerem pfiedvedla.

Do druhé pÛle vletûl jako uragán úplnû
jin˘ t˘m. Do první ‰ance se dostal stfiídající
·micer, kter˘ spoluhráãe probudil.
Vzápûtí Ujfalu‰iho oblouãek
vyhlaviãkoval z brankové ãáry Dochojan.
A pak vypálil za hranicí ‰estnáctky Heinz
a teãovan˘ míã skonãil v síti. Od A‰e k
Hrozenkovu muselo b˘t sly‰et, jak
ãesk˘m hráãÛm spadl kámen ze srdce.
Krátce na to vypálil Polák a dal‰í teã
znamenala definitivní uklidnûní.

BrücknerÛv t˘m zaãal hrát fotbal. AndrÛv
stadión tleskal na otevfiené scénû. Po
rohovém kopu Poborského a hlaviãce
Kollera Berezovski neudrÏel míã a Baro‰
ho dotlaãil do sítû. Jedna parádní akce
stfiídala druhou a po naráÏeãce s Baro‰em
pfiekrásnou ránou z dvaceti metrÛ dal
Polák v˘sledku podobu debaklu. Hosté v
závûru po ojedinûlé akci jen sníÏili.

Branky: 52. a 76. Polák, 47. Heinz, 57.
Baro‰ - 86. Ara Hakobjan. Rozhodãí
Hansson (·védsko), Ïluté karty:
Tateosjan, Hovsepjan, 12015 divákÛ,
poloãas 0:0.

âesko: BlaÏek - Grygera, Rozehnal
(70. Sivok), Ujfalu‰i - Galásek - Poborsk˘,
Polák, Heinz, Skácel (46. ·micer) - Baro‰
(80. Jun), Koller.

1. skupina
1. Nizozemsko 10 9 1 0 25:3 28
2. âesko 10 8 0 2 32:10 24
3. Rumunsko 11 7 1 3 19:10 22
4. Finsko 10 5 1 4 21:15 16
5. Makedonie 11 2 2 7 11:24 8
6. Andorra 11 1 2 8 4:31 5
7. Arménie 11 1 1 9 6:25 4

Slováci neudrÏali v Loty‰sku
nádejn˘ náskok

Loty‰sko - Slovensko 1:1 (0:1)
Slovenskí futbaloví reprezentanti uhrali v
desiatom kvalifikaãnom zápase
majstrovstiev sveta s domácim
Loty‰skom remízu a keìÏe vãera stratili
aj Rusi, boj o druhé miesto v skupine
zaruãujúce úãasÈ v baráÏi ostáva dve
kolá pred koncom stále otvoren˘.
Nakoniec od úvodu bez kapitána
Stanislava Vargu a v tej istej zostave ako
v prvom polãase s Nemeckom vybehli
Slováci na ‰tadión Skonta. Teda aj s
dvojicou ·krtel - Holo‰ko, ktorá sa ukázala
na Tehelnom poli v dobrom svetle. Ani
loty‰ská zostava sa oproti sobotÀaj‰iemu
zápasu v Estónsku nezmenila. Slovákom
ch˘balo zr˘chlenie hry, moment
prekvapenia a predov‰etk˘m presnej‰ie

centre. V 35. min tak˘ pri‰iel po rohovom
kope z nohy Gre‰ka a Vittek hlavou
prekonal Kolinka.
Po hodine hry zv˘‰il tréner Galis poãet
defenzívnych hráãov o striedajúceho
Hlinku, ktor˘ nahradil Mintála. V 74. min.
rakúsky rozhodca nariadil nepriamy kop.
Rozohral ho Rubins a Laizans prízemnou
strelou vyrovnal. Loty‰ské oslavy mohol
vzápätí uzemniÈ Vittek, ale zblízka po
otoãke mieril vedºa. Loty‰i hnaní tribúnami
dostali chuÈ i na víÈazstvo. Astafjevsovu
dobre umiestenú strelu k Ïrdi âontofalsk˘
kryl. GÓLY: 74. Laizans - 35. Vittek.
SLOVENSKO: âontofalsk˘ - Zabavník,
·krtel, Kratochvíl, Had - Valachoviã (86.
Varga) - Holo‰ko (77. Kisel), Karhan,
Gre‰ko - Mintál (65. Hlinka) - Vittek. Pred
8800 divákmi rozhodoval Plautz (Rak.).

3. skupina
1. Portugalsko 10 7 3 0 30:4 24
2. Slovensko 10 5 4 1 23:8 19
3. Rusko 10 5 4 1 18:11 19
4. Loty‰sko 11 4 3 4 18:18 15
5. Estonsko 10 4 2 4 14:16 14
6. Lichten‰tejnsko 10 2 2 7 12:21 8
7. Lucembursko 10 0 0 10 4:41 0

Liga mistrÛ
Sneijder vzal Spartû v˘hru
Sparta-Ajax Amsterdam 1:1 (0:0)

PRAHA-právo-Po zoufalé první pÛli se
Sparta ve stfiedu veãer doãkala remízy s
Ajaxem v úvodním utkání fotbalové Ligy
mistrÛ. Poprvé v této soutûÏi pfii úvodním
startu dala gól. O ten se postaral parádní
stfielou Miroslav Matu‰oviã. Ajax si od úvodu
vytvofiil pfievahu a snaÏil se rychlou
kombinací rozebrat obranu Sparty, která
v‰ak s okénky odolával
Po pfiestávce Ajax jako by se spokojil s
hlídáním bodu a to se mu málem nevyplatilo,
protoÏe po pfiihrávce Kisela Matu‰oviã
levaãkou orazítkoval pravou tyã. Právû on
v‰ak domácí rozh˘bal.
Letná se doãkala v 66. min. Kiselovu stfielu
Galásek jen vyrazil k Matu‰oviãovi a ten
nádhernou bombou do pravého horního
rohu pfiekonal Vonka. Ajax Spartu pfiitlaãil a
hnal se za vyrovnáním. To pfii‰lo v nastavení,
kdy Babel patiãkou pfiiÈukl míã Sneijderovi
a ten pravaãkou trefil pfiesnû k tyãi a upravil
na koneãn˘ch 1:1.

***

Artmedii nepomohla
k remíze ani presilovka

Artmedia-Inter Milan 0:1 (0:1)
Bratislava-sne/MIROSLAV BUKOV-
Futbalisti Artmedie Bratislava vstúpili do H-
skupiny Ligy majstrov tesnou prehrou s
favorizovan˘m Interom Miláno, keì im na
vyrovnanie nestaãila ani vy‰e polhodinová
presilovka po vylúãení Verona. Prv˘
moment prekvapenia pri‰iel v 18. minúte.
Stankoviã poslal nádhernú kolmicu na
Adriana, ktorého center usmernil nik˘m
neobsaden˘ Cruz presne k ºavej âobejovej
Ïrdi - 0:1. V 57. min. zahrával Inter priamy
kop a po dlh˘ch dohadoch pred jeho
rozohratím vytiahol Francúz Poulat najskôr
Ïltú a potom prekvapujúco aj ãervenú kartu
Veronovi. Artmedia, hnaná tribúnami, sa
pustila do likvidácie jednogólového manka.
Zatlaãila modro-ãiernych do defenzívy, ale
najväã‰iu príleÏitosÈ nevyuÏil Halenár v 85.
min., keì mieril len do brankára Julia
Cesara.

***

FOTBALOV¯ POHÁR UEFA
Úvodní zápasy 1. kola:
Slavia-Cork City 2:0 (0:0)
62. Hrdliãka, 79. Piták;
Ostrava-SC Heerenveen 2:0 (2:0)
28. Klimpl, 45. Magera z pen.
Teplice-EspaÀol Barcelona 1:1 (0:0)
 49. Jirsák - 82. Luis Garcia.


