Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Pfiedplatné na jeden rok je
31,78+ 2,22 (GST) = 34 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru.

Datum, dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním
rohu ‰títku!

J

Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: (416) 530-4222
Fax: (416) 530-0069
E-mail: abrezina4222@rogers.com
satellite1-416.com@satellite1-416.com
abe@satellite1-416.com
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Babiããina krabiãka
Je to zvlá‰tní, ale nebyl jsem pﬁívrÏencem filmÛ z
Ponrepa, nemûl jsem rád staré filmy a ani jsem
nemiloval starou pﬁedváleãnou hudbu. Zkrátka kdyÏ
jsem byl mlad‰í, nechápal jsem tuto nostalgii. JenÏe,
jak ãas bûÏí, tak je ãlovûk tolerantnûj‰í k minulosti,
kritiãtûj‰í k pﬁítomnosti a skeptiãtûj‰í k budoucnosti.
S odstupem ãasu jsem ochoten se podívat na vûci,
které jsem neproÏil a na které se ani nemohu
pamatovat, obdivovat staré automobily v Technickém
muzeu. Zaãínám milovat ãernobílé zábûry z
fotbalov˘ch utkání tﬁicát˘ch let. V dûtství jsme nemûli
doma televizi a tak jsem musel na fotbal jít. Dostal
jsem vÏdy korunu na dûtsk˘ lístek, i kdyby na chleba
tûch dvû ‰edesát nebylo. Jako malé dítû jsem mohl
vidût pouze blízko plotu anebo nad tunelem.
Znamenalo to tedy b˘t na kaÏdém zápase o dvû
hodiny dﬁív. V tu dobu se jiÏ objevovali první dÛchodci,
kteﬁí s námi o tato lukrativní místa soutûÏili. V tvrdém
souboji jsme v‰ak vût‰inou zvítûzili my. Zkrátka jsme
odsunuli starce se slovem „Zdovolením!“ a stoupli si
hezky na zábradlí pﬁed nû. V této pozici jsme vydrÏeli
vût‰inou celou hodinu pﬁed zápasem a pak aÏ do
závûreãného hvizdu rozhodãího. Tﬁi aÏ ãtyﬁi hodiny
stát pûknû na tyãce a jen o poloãase jsme slezli.
Îádné párky, Ïádná limonáda. Pûknû o hladu v
mrazu nebo bez vody v tﬁicetistupÀovém vedru.
VydrÏeli jsme. Aby bylo utrpení snaz‰í, hrál se
vût‰inou dorosteneck˘ pﬁedzápas. Pravda, nûkdy
se stalo, Ïe místo fotbalu bylo rugby ãi atletika.
Tunely byly na Slavii dva. U toho blíÏe trati se
scházeli nejen slávisté, ale i provokatéﬁi od
nedalekého Botiãe. Dokonce jsem tam jednou vidûl
i dvû mladé dámy, které fandily Dukle. Na stadionu
jsem získával i své první politické zku‰enosti. To
kdyÏ nastupovalo v˘‰e zmínûné muÏstvo z Julisky a
cel˘ stadion skandoval: „K zemi, vztyk, k zemi,
vztyk…!“ Jindy zas mlad˘ pﬁívrÏenec Bohemians líãil
situaci po hokejovém mistrovství svûta ve ·v˘carsku,
kdy brankáﬁ âinov neudrÏel pﬁi závûreãné powerplay nervy a vjel ‰est sekund pﬁed koncem zápasu
na led. MuÏ v zeleném klobouku tvrdil, Ïe kádrovák
si u nich v âKD nemohl v hlavû srovnat, Ïe by
sovût‰tí hráãi mohli b˘t v ‰esti na ledû.
JelikoÏ jsme byly dûti podvyÏivené, dokázaly jsme
se v pﬁípadû, Ïe nebyla koruna protáhnout skrz
mﬁíÏe na stadionu. V první fázi jsme si vyzkou‰ely,
jestli se nám protáhne hlava, v druhé jsme pak
protáhly tûlo. Muselo se to udûlat v okamÏiku, kdy se
poﬁadatel právû nekoukal. Myslím, Ïe on se vût‰inou
zase schválnû nekoukal. Tato hra byla ekonomicky
v˘hodná pro obû strany. Dostal totiÏ deset korun za
hlídání. Existovala také díra v plotû. Místo toho, aby
nûkdo tuto díru opravil tam postavili také jednoho
poﬁadatele s ãervenou páskou, kter˘ mûl dosáhnout
toho, aby se nemajetná mládeÏ nemohla podívat na
Hildebranta, Hovorku, Nedvídka nebo inÏen˘ra
Andrejkoviãe.
Jednou jsem vidûl skuteãné drama. To dva mladící
s peãlivû naãesan˘mi emany pﬁelezli u tratû plot.
JenÏe za záchodovou budkou ãekal pﬁíslu‰ník SNB.
Ten je vyzval vlídn˘mi slovy, aby k nûmu pﬁistoupili
blíÏe. Vûtu si pamatuji dodnes. „Pánové, pojìte
sem!“ pronesl zlobnû. Mladíci stáli jako zaﬁezaní.
Pokraãování na str. 5

Dnes pﬁedstavujeme z festivalu Finále PlzeÀ 2002 film Nachové plachty- Poetick˘ umûleck˘ dokument, inspirován stejnojmennou
inscenací Divadla bratﬁí FormanÛ a Cabaret Théatre Dromesko, stejnû jako literárními texty zuﬁivého snílka Alexandra Grina.
Snímek zaznamenává sloÏitou pﬁestavbu sedmdesátimetrového ﬁíãního ãlunu na neobvykl˘ divadelní prostor - jevi‰tû s malou
toãnou, hledi‰tû, prostor pro maringotky. Patﬁí sem nejen v˘povûdi kapitána a dal‰ích ãlenÛ posádky, ale také rÛzné pﬁesuny lodi,
neboÈ i loì Tajemství v Nachov˘ch plachtách je uzavﬁen˘m svûtem, kter˘ se ov‰em díky vodnímu proudu mÛÏe pﬁemísÈovat z
místa na místo. Jen nedozírné dálavy moﬁe jsou tu nahrazeny pﬁehlednou ‰íﬁkou ﬁeky, nebezpeãné moﬁské útesy tﬁeba nebezpeãnû
nízk˘m mostem ãi úzk˘m zdymadlem… ReÏie, kamera, scénáﬁ: Miroslav Janek. Námût: Ivan Arsenjev, Hrají:
Miroslav Voseck˘, Ondﬁej Ma‰ek, Andrea Janto‰ková, Ivan Arsenjev, Petra PÛãiková, Matûj Forman, Bela Schenková, Zdenûk
Du‰ek, Igor, Milan Forman, Zuza Langerová, Pepík Novotn˘, Petr Forman, Veronika ·vábová, Josef Sodomka, Naìa Jamníková,
Renate Vlãková, Honza Kozák, Chloé & Helmuth, Udo, Horst, Dietrich, Jürge…

Satellite 1-416 je i letos mediálním partnerm

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.)
Zaregistrovat se mÛÏete také, 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.

