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Tmavomodr˘ svût do torontsk˘ch kin

 Tara Fitzgerald hraje Susan Whitmore a Ondfiej Vetch˘ jako Franti‰ek Sláma ve filmu Tmavomodr˘ svût. Film mÛÏeme od
vidût od tohoto pátku v kincech Carlton a Canada Square. Film je rovnûÏ souãástí soutûÏní sekce plzeÀského filmového
festivalu FINÁLE, jehoÏ jsou na‰e noviny mediálním partnerem.  Dnes pfiiná‰íme pfiehled soutûÏních sekcí tohoto festivalu.

Satellite 1-416 je i letos mediálním partnerem

DÛleÏité upozornûní
MoÏnost registrace pro volby do Poslanecké

snûmovny âR bude

v sobotu 27. dubna 2002
od 9:30 do 16 hodin a to na dvou místech:

V Torontu v kanceláfii SdruÏení âSSK
(740 Spadina Ave.)

a na Masaryktownu ve Scarborough
(450 Scarborough Golf Club Rd.)

Volební prÛkaz mÛÏete také získat, kdyÏ
za‰lete Ïádost o registraci  po‰tou

a to voliãi z Ontaria na âeské velvyslanectví
do Ottawy,

voliãi z ostatních míst v Kanadû na âesk˘
konzulát  do Montrealu.

Îádost musí obsahovat: Jméno, datum narození,
adresu a v kterém volebním okrsku budete volit

(Ontario ã. 80, ostatní Kanada ã. 79).
Dále je nutné pfiiloÏit ovûfienou kopii ãeského
cestovního pasu nebo obãanského prÛkazu a
ovûfienou kopii fiidiãského prÛkazu nebo jiného

dokladu, kde je místo va‰eho bydli‰tû.
RovnûÏ je vhodné pfiipojit telefonní ãíslo, popfiípadû

faxové ãíslo nebo E-mail, aby vás pracovníci
zastupitelsk˘ch úfiadÛ mohli informovat o

pfiípadn˘ch zmûnách.
Dal‰í informace na str. 3

âeské filmy v Kanadû
V ãísle 6. z 21. bfiezna jsme uvedli zprávu o tom, Ïe

v Cinematheque Ontario uvede v Art Gallery (317
Dundas St. W. Toronto) pfiehlídku ãesk˘ch filmÛ. Na
ãetné dotazy sdûlujeme. Lístky je moÏné koupit pÛl
hodiny pfied zahájením pfiedstavení. Pokud si je
chcete zajistit pfiedem je nutné státi se ãlenem
filmového klub (cena 30 dolarÛ) a pak si lístky
mÛÏete objednat na tel. ã. 416-968-FILM.
Filmy budou rovnûÏ uvedeny i v Montrealu v sále

Claude-Jutra Cinéma Québécois, 335 boul. boul. de
Masisonneuve Est, Zde mohou navíc diváci vidût 28.
dubna 2002  vynikající filmy Andrey Sedláãkové
Obûti a vrazi. Tel.: (514) 842-9763.
Ve Vancouveru bude festival uveden v Pacific

Cinematheque a kromû jiÏ zmínûného filmu Obûti a
vrazi zde bude navíc film A Trial in Prague.
Podrobnosti: (604) 688-8202. O promítání v
Edmontonu nemáme zatím zprávy.
Na stranû 2 uvádíme rozvrh tûchto filmÛ pro celou

Kanadu.
***

Libri prohibiti
Fond knihovny exilového a samizdatového

tisku Libri prohibiti  se bûhem loÀského roku
roz‰ífiil o dal‰ích 80 titulÛ  Vedení knihovny,
která sídlí na SenováÏném námûstí 2, 110 00
Praha 1 (Tel.: 001-4202-2422-5971) zároveÀ
Ïádá o pomoc pfiátele doma i v zahraniãí: Kdo
má je‰tû staré samizdatové nebo exilové knihy,
noviny ãasopisy, gramofonové desky, nahrávky,
filmy, broÏury, letáky, obûÏníky apod. aÈ se
ozve  Jifiímu Gruntorádovi.

***

NESOUTùÎNÍ PROGRAM FESTIVALU FINÁLE
- Bájeãní lidé s klikou. Tradiãní programová sekce festivalu pfiipomínající Ïivotní v˘roãí v˘znamn˘ch

filmov˘ch osobností - letos to bude napfi. Jifií Trnka, Stella Zázvorková, Milo‰ Zábransk˘, arch. Karel âern˘,
- Retrospektiva Milo‰e Formana Nejznámûj‰ímu ãeskému filmovému reÏisérovi, bude u pfiíleÏitosti

Ïivotního v˘roãí uvedena úplná retrospektiva jeho tvorby. Budou promítnuty filmy natoãené v âechách
(Konkurs, Hofií, má panenko, âern˘ Petr, atd.), i filmy zahraniãní (napfi., Amadeus, Pfielet nad kukaããím
hnízdem, Ragtime, Valmont).
- Kam s ní? Na‰e nevinná minulost aneb nevzládnuté vyrovnání Sekce, která pfiipomene hran˘mi i

dokumentárními filmy ‰edesátileté v˘roãí zahájení deportací Ïidovského obyvatelstva z Plznû. Budou
promítnuty jak hrané filmy napfi. Démanty noci, Obchod na korze, ..., tak dokumenty - napfi. Do cizí náruãe,
Síla lidskosti - Nicolas Winton, Kurt Gerrons Karussel, ...
- Fórum âT Pfiedstaví nejzajímavûj‰í hranou i dokumentární tvorbu vyrobenou v âT na pfielomu let 2001/

2002.(âerní andûlé, Vûrní abonenti, VÛnû vanilky, atd.)
- âesk˘ hudební film
- ·kola, základ filmového Ïivota Pfiehlídka nejzajímavûj‰ích prací studentÛ filmov˘ch ‰kol.
- âesk˘ dokumentární a animovan˘ film
- Nejboufilivûj‰í desetiletí ãeskoslovenské kinematografie Tfietí pokraãování dlouhodobého cyklu letos

pfiedstavuje pût nejzajímavûj‰ích filmÛ vznikl˘ch v roce 1962 (Transport z ráje, ZávraÈ, atd.).
***


