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Finále 2003: Hlavnû dokumenty mûly co fiíci

Mal˘ Franti‰ek ve filmu Smradi

I letos se Satellite zúãastnil jako mediální partner 16.
filmového festivalu Finále v Plzni. Tento festival je
skuteãnû unikátní tím, Ïe zde je moÏné bûhem jednoho
t˘dne vidût témûfi v‰e, co se v âechách (a také i na
Slovensku) vytvofiilo v posledním roce. Navíc jiÏ nûkolik
let probíhá retrospektiva filmÛ z let ‰edesát˘ch. Jsou
zde zajímavé dokumenty, aÈ jiÏ v sekci do tfiiceti minut
nebo nad tfiicet minut. V tomto ohledu je to skuteãnû
jedineãná záleÏitost a plzeÀsk˘ festival nabízí nûco, co
nenalezneme ani na festivalu v Karlov˘ch Varech ani
na Febio festivalu v Praze. Pfiesto tento festival Ïije ze
skromnûj‰ích prostfiedkÛ a je ãastokrát i pfies svou
dÛleÏitost opomíjen.

Na poãátku byla smÛla
Satellite se pravidelnû zúãastÀuje dvou filmov˘ch

festivalÛ. Na podzim v Torontu a na jafie v Plzni. Toronto
dá dokonal˘ pohled na to, co se toãí ve svûtû, zatímco
PlzeÀ na to, co v âeské republice. Proto se na kaÏd˘
festival pfiipravuji nejménû mûsíc. SnaÏím se zjistit, co
bude na festivalech. Pfiesunout jiné aktivity tak, aby
nekolidovaly s festivalem. Je i dÛleÏité nûco o festivalu
vûdût dopfiedu, rozhodnout se, které filmy chci vidût,
které bych rád vidûl, ale vidût nemusím, které filmy
jsem vidûl a chci vidût znovu a které filmy rozhodnû
vidût znovu nechci. Urãitou roli hraje i ‰ance tyto filmy
vidût v Torontu nebo na kazetách od pana Máry z Video
El Canada. Nutno fiíci, Ïe tentokrát celoveãerní filmy
nebyly tak dobré jako v minul˘ch letech, aspoÀ tak
soudím podle toho, co jsem vidûl. Tentokrát pfiestoÏe
v‰e bylo dokonale pfiipravováno a jelo se podle plánu,
do‰lo je‰tû pfied odjezdem k prvnímu maléru. KdyÏ
jsem 27. kvûtna okolo ãtvrté hodiny ranní v‰e pfiesouval
na stafiiãk˘ Powerbook najednou zaãaly na obrazovce
mizet ikonky jedna za druhou, jako kdyÏ zhasínají
svíãky na vánoãním stromeãku. Byl to vûru smutn˘
pohled. V‰echny resuscitaãní pokusy oÏivit obrazovku
byly marné. Nepomohlo ani domlouvání, ani hlazení,
utû‰ování, ãi‰tûní hardisku a v zápûtí opût instalování
programu. Opût zvítûzil stroj nad ãlovûkem. Po probdûlé
noci jsem si bezmocnû musel stáhnout to, co jsem
potfieboval na SyQuestové diskety, které dnes uÏ nikdo
nepouÏívá, sbalit si sv˘ch pût ‰vestek a vyrazit na
leti‰tû. Pfied tím pokornû poprosit svou Ïenu, aby
odvezla pfiedchozí ãíslo na po‰tu, coÏ ochotnû udûlala
a jelikoÏ mûstská doprava teì jezdí aÏ na leti‰tû,
vypravit se na tfietí terminál, odkud létají âSA. K náladû
nepfiispûlo ani to, Ïe moje vizuálnû orientovaná Ïena
zjistila, Ïe zapomnûla br˘le. Povzbudil jsem ji slovy
trenéra Sborné Tichonova, Ïe problémy jsou tu od toho
aby se fie‰ily, coÏ jí (k mému pfiekvapení) pfiíli‰ nezmûnilo
náladu.
Po milém uvítání v letadle âSA a po pohledu na

stmívající se témûfi jarní Ontario jsme zaujali svá místa
ve stfiedu letadla. Oãka se zaãala klíÏit a vidina, Ïe
prostfiední sedadlo zÛstane prázdné byla reálná. V
Montrealu zaãali pfiicházet cestující, letadlo se pomalu
plnilo, ale dvû místa vedle nás byla stále prázdná. Po
tfiech bezesn˘ch nocích to vypadalo jako vysvobození.
JenÏe zázrak se nekonal. Na poslední chvíli se vedle
nás posadili dva francouz‰tí Kanaìané, kter˘m fieã
anglosaské vût‰iny dûlala problémy, skoro jako mnû
fieã obyvatel z dolního toku ¤eky sv. Vavfiince. I domluvili
se s mojí Ïenou, která tento libozvuãn˘ jazyk ovládá, Ïe

druhá polovina rodiny sedí vepfiedu u okna. V rámci
akce sluãování rodin, jsme si s nimi vymûnili místo. Teì
teprve nastal okamÏik k odpoãinku.
Nestalo se tak, za námi totiÏ sedûl star‰í pán - krajan

a ten mûl v plánu, Ïe jako osvûtov˘ pracovník pouãí
jinou dÛchodkyni o rÛzn˘ch v˘hodách Ïivota v
civilizované spoleãnosti. V okamÏiku, kdy se nám oãi
opût zaãaly klíÏit jsme se dovûdûli, Ïe má novou
answering-machine nebo-li ãesky záznamník. Jindy
jsme se dovûdûli podrobnosti ze zákulisí soudních síní.
Zajímavosti pfiicházely jedna za druhou a hlavnû v
okamÏiku, kdy hlava klesala na zapÛjãen˘ pol‰táfi âSA.
Star‰í pán za námi dokonale pla‰il na‰e sny a my
fungovali díky tomu jako Wagnerovo kladívko nahoru
dolÛ. V tu chvíli jsem pochopil, Ïe jsou i problémy, které
se fie‰it nedají. Musím fiíci, Ïe tentokrát vysvobozením
byla pfiistávací plocha ruzyÀského leti‰tû. Poslední
novinku, kterou jsem se dovûdûl, od star‰ího pána za
mnou, Ïe Nov˘ domov jsou skvûlé noviny, s ãímÏ jsem
mohl pouze souhlasit. Chtûl jsem jen dodat, Ïe je tomu
uÏ více neÏ dvacet let, ale hrÛza, Ïe bych se mohl stát
podobnou obûtí jako paní za mnou a Ïe bych mohl
pfievzít roli vrby byla silnûj‰í neÏ touha propagovat i
na‰e noviny a tak jsem pfii‰el o potenciálního ãtenáfie.

***
Nevzdali jsme se Tichonovovy teorie

PfiestoÏe, jak jsme se pfiesvûdãili nûkteré problémy
fie‰it nelze, jsme hned první den jiné problémy zaãali
fie‰it a to problém s br˘lemi. Ne, Ïe bychom chtûli mít
br˘le mámení, ale pouhé dioptrické br˘le. Jako témûfi
jist˘ axiom, jsem povaÏoval optika v Jungmannovû

ulici. První na‰e kroky tedy vedly do stfiedu Prahy. S
jistotou jdu k pevnému bodu, ale i zde se vesmír
posunul a na místû, kde je‰tû nedávno byl majestátn˘
obchod bojující s lidskou tupozrakostí byl bazar. Pro‰li
jsme kolem nûkolikrát. Kolo dûjin zamlelo i zde. Poté,
co padl hned po revoluci LabuÏník, kde mûli ty nejlep‰í
chlebíãky v Praze, to byla dal‰í tragédie této ulice, která
se jaksi stále zmen‰uje. V mém dûtství to totiÏ byla
ru‰ná tepna, kde jezdily obûma smûry trolejbusy. Pozdûji
autobusy, pak jiÏ jen auta. A dnes je to bezv˘znamná
jednosmûrka. Posmutnûl jsem nad dal‰í ztrátou identity.
Ne tak moje Ïena, která spatfiila mal˘ krámek naproti
nad ním magick˘ nápis OPTIK. Mírnû jsem upravil
píseÀ Jifiího Suchého: Není-li tu ten optik, kterého mám
tak rád, mám rád optika, kter˘ je tu a vstoupili jsme
dovnitfi. Ba, co více, byly tam dvû optiãky. Mile se
usmály, zmûfiily nám oãi, vyzkou‰ely obrouãky a za
devatenáct minut bylo vyfie‰eno, co v Torontû u mé
Ïeny trvalo tfii mûsíce. A to je‰tû nûkdo vymyslel br˘le,
kdy si postiÏen˘ nastavuje sílu dioptrií sám knoflíkem,
kter˘ je umístûn na hokejce. Takové br˘le se pr˘ dají
koupit v trafice za pakatel. To pak by asi zmizel i ten
mal˘ Optik v Jungmannovû ulici a pfiibyl by dal‰í Second
hand s br˘lemi, nebo-li, jak se zde fiíká lidovû Sekáã.
Vyrazili jsme tedy do jarní Prahy. Bylo kolem dvaceti
stupÀÛ a Petfiín vítal své milence. Zpochybnili jsme na‰i
v˘bavu a zcela pfiedãasnû jsme se zaãali zab˘vat
my‰lenkou, jestli jsme si do âech nevzali pfiíli‰ teplé
obleãení.

***
Pokraãování  na str.2
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Torontská odboãka âSSK
Odboãka pofiádá setkání se zajímav˘mi politick˘mi osobnostmi a kulturní akce.

740 Spadina Ave., Toronto, Ont. M5S 2J2
NezapomeÀte dopis oznaãit, Ïe se jedná o Torontskou odboãku.

Telefon: (416) 762-6846

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 416-431-9477

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

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

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
740 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5S 2J2

Tel.: 416-925-2241       Fax: 416-925-1940
E-mail: csskho@interlog.com
www.czech-slovak-assoc.ca

nebo www.cssk.satellite1-416.com
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v  11:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church

Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev.  Basil E. Coward.

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

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

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

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

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

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto

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

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu
a okolí na frekvenci 530 AM

a to v sobotu od 19 hodin do 20 hodin
E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-799-3399

âeská televize v Torontu
zaãne vysílat v sobotu 26. dubna 2003

na stanici OMNI 1 (kanál 4) v 10 hodin.
Vysílání bude kaÏdou sobotu ve stejnou dobu!

otázkám filosofick˘m, nedostalo se na
nás. Tím nechci fiíkat, Ïe jsme trpûli
hladem. Naopak ostatních vûcí byl
pfiehr‰el.

***

Léta ‰edesátá
Dodnes platí, Ïe hlavní rozmach filmové

tvorby patfií do let ‰edesát˘ch. Finále se
vûnuje tomuto období jiÏ fiadu let. Jak
jsem se vloni dovûdûl od fieditele festivalu
Ivana Jáchima název Finále pochází z té
doby a znamenal zkratku pro Filmy na‰ich
let. Film AÏ pfiijde kocour byl bohuÏel
promítnut pfied na‰im pfiíjezdem, ale v
úter˘ v poledne jsem mûl moÏnost vidût
Smrt si fiíká Engelchen podle Ladislava
MÀaãka. Dvojice Kadár-Klos je sv˘m
zpÛsobem zárukou kvality, která
vyvrcholila v Obchodû na korze. I zde
vidíme postavy velice rozporuplné.
Hrdinn˘ partyzán Pavel se bojí injekce.
Jeho atheismus vypadá nepfiesvûdãivû
proti fiádové sestfie, která má v sobû
pokoru. Lékafi je kromû toho, Ïe je chirurg
i léãitelem du‰e a du‰e nikoliv tûlo je tím,
co trpûlo nejvíce za války. Paralelnû s
filmy z roku 1963 bûÏela i sekce Bájeãní
lidé s klikou, do které byl zafiazen i film
Juraje Herze a Ladislava Fuchse
Spalovaã mrtvol. Pfiítomen na promítání
byl i kameraman Stanislav Milota. Pfiíbûh

fieditele krematoria Karla Kopfrkingla,
kter˘ nesmírnû miluje svou rodinu, ale
nakonec se jí pod vlivem nacistické
ideologie zbavuje, protoÏe matka jeho
Ïeny byla Ïidovka. Stanislav Milota
prozradil, Ïe skuteãn˘ konec filmu zmizel.
Tam totiÏ Kopfrkingl jde Prahou v roce
1968, kdyÏ se vracela opût dal‰í zniãující
ideologie. Po tomto filmu následovaly
novû objevené zábûry z Palachova t˘dne
v roce 1969. T˘dne, kter˘ poloÏil otazníky,
na které musíme stále hledat odpovûì,
protoÏe dnes (8. dubna), kdy toto pí‰i se
upálil v âR jiÏ ‰est˘ ãlovûk bûhem jednoho
mûsíce.

***

Osamûl˘ bûÏec Pavel
Juráãek

Jedním z reÏisérÛ, kter˘ odstartoval sérii
skvûl˘ch filmÛ z let ‰edesát˘ch je Pavel
Juráãek a jeho absolventsk˘ film Postava
k podpírání. Pfiesnûji fieãeno byl v sérii
Osamûlí bûÏci. Kdysi jsem o tomto filmu
napsal povídku a jestliÏe si tento film
pamatuji po ãtyfiiceti letech, svûdãí to o
jeho kvalitû. Film se odehrává poãátkem
‰edesát˘ch let. V podzemí, kter˘m
prochází hrdina filmÛ Jan Herold, jsou
zbytky transparentÛ, plakátÛ,
socialistick˘ch budovatelsk˘ch obrazÛ.
Poutník zde hledá ztraceného muÏe, kter˘
v‰e fiídil a ovládal - Josefa (ne náhodou
se jmenuje stejnû jako J. V. Stalin) Kiliana.

Osmyslnûní cesty
Jako kaÏdá cesta, tak i tato musí mít

svÛj cíl. Jinak je to pouhé bloudûní, Na‰im
cílem tedy byla PlzeÀ. Ná‰ vpád do mûsta
byl tentokrát skuteãnû bystr˘. Co se
nepodafiilo Prokopu Holému bûhem zimy
1433-1434 za nûkolik mûsícÛ, to se nám
povedlo bûhem nûkolika minut. Vpadli
jsme do tiskového stfiediska v okamÏiku,
kdy v‰e kulminovalo k zahájení. Na‰e
kufry tedy putovaly do ‰atny a Marie si
tentokrát stûÏovala, Ïe vyprahlá a v
cestovním mífií na Gala veãer. Se slovy
„Jsme tu pracovnû!“ jsme zdolali poslední
festivalovou ba‰tu a usadili se v páté
fiadû na místû vyhrazeném porotû, aã
neporotci. Zahájení bylo svûfieno Divadlu
Sklep. Nevím, jestli to bylo to
nej‰Èastnûj‰í, vãetnû jakési parodie na
rómské údrÏbáfie, asi bych dal pfiednost
pravé rómské kapele, ale co bylo skvûlé
bûhem zahájení, krátká pfiehlídka
festivalov˘ch filmÛ. Sv˘m zpÛsobem to
byl pfiehled o tom, co nás v následujících
dnech ãeká. Po zahájení jsme se‰li dolÛ,
kde se opékalo sele. Zájem o tuto atrakci
byl znaãn˘, o ãemÏ svûdãí skuteãnost, Ïe
po pár  minutách zbyly z ubohého tvora
jen kÛÏe a kosti. JelikoÏ jsme s Petrem
ChudoÏilovem dali pfiednost spí‰e

Pokraãování ze str. 1

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

v nedûli 13. dubna 2003
v 21:42

Pfií‰tí ãíslo vyjde ve ãtvrtek
8. kvûtna 2003

24. 4. (ãt) - 19:00
Veãer s filmem

Bájeãná léta pro psa
Klub ve Winnipegu

***
24.4.-26.4. 20:00

VraÏdy a nûÏnosti
Divadlo za Rohem - Vancouver

James Cowan Theatre
6450 Deer Lake Ave. Burnaby

***
2.5. (pá) 20:00

3.5. (so) 16:00 a 20:00
4.5. (ne) 16:00
Nové divadlo

Joe Workman Auditorium
1001 Queen St. W.

***
10. 5. (so)

Garáge Sale
v âeském klubu ve Winnipegu

***
10.5. (so) 19:00

Majáles Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava

***
11.5. (ne) 12:00
Svátek matek

Hala kostela sv. Václava
***

19.5. (po) 13:00
Setkání seniorÛ

Hala kostela sv. Václava
***

23.5. (pá) 20:00
Kongres âSSK

Koncert
***

26.5. (so) 9:00
Zasedání kongresu âSSK

***
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Masarykova  doplÀovací ‰kola
se koná v Torontû v kostele

sv. Václava (496 Gladstone Ave.)
kaÏdou sobotu od 9 do 11 hodin.
Info: L. âarková: (416) 536-5342

Ve Scarborough se vyuãuje v sobotu
od 9:30 do 12:00 v Cornell Jr. Public

School, 61 Holmfirth Terrace
Informace MMI: (416) 439-4354

Vyuãovanie slovenského jazyka
pre deti - zdarma!!!

V sobotu  od 9:30 do 12:00 hod.
v St. Bernadette School,

1201 Heritage Bay, Oakville
Informace Viera Banková:

905-337-7457.

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Czech Republic

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

Toronto
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.
Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416-226-4528,
fax: 416-226-5679
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pfiedchozím ohlá‰ení)

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal

1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2

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

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace

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

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

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

in Canada
Vancouver, BC:
905 West 8th Avenue, Vancouver
V5Z lE4
Tel: (604) 732-4431. Fax: (604) 732-4439
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbla

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

Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

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

Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec

InternetInternetInternetInternetInternet

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
***

Aktualizované stránky
Kalendáfi

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
âSSK

Zpravodajství Ústfiedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû

www.cssk.satellite1-416.com

***
Nové divadlo

Co se chystá, popfiípadû co  se hrálo v
torontském Novém divadle

www.divadlo.satellite1-416.com

***
NHL

Zpravodajství
z posledního zápasu v Torontû

www.nhl.satellite1-416.com

***
Galerie M. Gabánkové

Asi stovka obrazÛ M.Gabánkové.
www.paintinggallery.net

Ten zkrátka zmizel. Frustrovan˘ Jan
Herold vychází do ulic Starého Mûsta.
Zde objevuje pÛjãovnu koãek. PÛjãovna
má svÛj v˘pÛjãní fiád a za nevrácenou
koãku se platí vysoké penále. Zdá se, Ïe
pÛjãovna je velice dobfie zabûhl˘
socialistick˘ obchod, ale kdyÏ se druhého
dne snaÏí Jan Herold Koãku vrátit,
pÛjãovna zmizela. Pfii tom nikdo neví,
kam se odstûhovala. Pfii tom od ostatních
chodcÛ dostává jen stupidní odpovûdi.
Nûkdo mu radí, Ïe ve Vr‰ovicích je nûjak˘
útulek. Jindy mu doporuãí, aby se obrátil
na Vefiejnou bezpeãnost. KdyÏ tak uãiní
je podroben v˘slechu. Je uÏ podezfielá
skuteãnost, Ïe si mohl nûkdo bezdÛvodnû
koãku vypÛjãit, Ïe nûkdo nedokáÏe
vysvûtlit své emoce. Jan Herold ví, Ïe z
této ‰lamastiky by mu mohl pomoci pouze
Josef Kilian, ale toho nelze nalézt.
Nakonec má pocit, Ïe ho pfiece jen objevil
a to v jedné praÏské hospodû. Místo
pana Kiliana se v‰ak jedná o jiného
uboÏáka, kter˘ má také svoji koãku z
pÛjãovny. Film konãí tím, Ïe postava k
podpírání jde Prahou a za ní v pozadí je
podstavec od Stalinova pomníku. Stalin

podobnû jako pan Kilian, ãi pÛjãovna
koãek zmizel. Osobnû jsem rád, Ïe jsou
vûci, které zÛstávají napfiíklad Optik v
Jungmannovû ulici, kter˘ se pfiestûhoval
pouze pfies ulici. I kdyÏ první pocity z
Prahy byly podobné pocitÛm Jana
Herolda.
Dal‰í dva Juráãkovy filmy byly z

vojenského prostfiedí. Ve filmu Achilovy
paty, mÛÏeme vidût mladého Václava
Havla. Jedná se o klasick˘ pfiíbûh dvou
vojákÛ - mazáka Pavla Landovského a
baÏanta Ivana Vyskoãila. Podobnû jako
v americkém filmu Útûk v fietûzech, kdy

se jedná o vztah bûlocha a ãernocha, se
jedná o vztah mezi mazákem a baÏantem
a mezi obûma se vytváfií vztah.
Pfiedformanovskou komedií je film KaÏd˘
mlad˘ muÏ, kdy vojáci sní o krásn˘ch
dívkách a odmûnou za cviãení dostanou
taneãní zábavu. PfiestoÏe je v‰e perfektnû
zorganizováno a autobus objíÏdí okolní
vesnice, aby sehnal dívky nejkvalitnûj‰í.
Nakonec na zábavu pfiijede jediná dívka.
Ta v‰ak vypije pouze limonádu a odejde.
Vojáci zÛstávají ve své samotû.

***
Pokraãování na str. 4

Z filmu Pavla Juráãka Postava k podpírání

Festival-Finale
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Filmy nové
Teprve tfietí den jsme se dostali k soutûÏním filmÛm, kter˘ch bylo ménû neÏ v

minul˘ch letech. Na tomto festivalu pfievládaly dokumenty a první soutûÏní snímek,
kter˘ jsem vidûl byl rovnûÏ dokument od hospody/motorestu U devíti kfiíÏÛ, kdy
majitelé vzpomínají, stejnû pûknû na prezidenta Zápotockého jako na Havla.
Kolobûh na dálnici je podobn˘ kolobûhu Ïivota. I Devût kfiíÏÛ se mûní kaÏd˘ch sto
let.
Teprve film Smradi byl vlastnû prvním hran˘m filmem a nutno fiíci, Ïe pfiíjemnû

pfiekvapil. Jedná se o rodinu, která adoptuje dvû rómské dûti. Idylka, kterou rodina
hledá na venkovû nepfiichází a napûtí vrcholí, kdyÏ nûkdo rozbije sousedovi okno
u auta. Podezfiel˘ je hned mlad‰í Franti‰ek, aãkoliv ho nikdo nevidûl. Otce hraje v
souãasné dobû asi nejpopulárnûj‰í herec Ivan Trojan, kter˘ dostal ocenûní za tuto
roli. Oba kluci - smradi jsou docela milí a tûch malérÛ, které udûlají ve filmu je
pomûrnû poskromnu. Kdyby to tak bylo vÏdy.
Srdce publika získal obzvlá‰È Franti‰ek, kter˘ hrál naprosto pfiirozenû. ReÏisér

Zdenûk Tyc tvrdí, Ïe Jan Svûrák, kdyÏ natáãel Kolju, tak roz‰lapal Koljovi autíãko,
aby dosáhl toho, Ïe Kolja breãel. On pr˘ nepouÏíval tûchto drastick˘ch metod. Chtûl
Franti‰ka donutit k pláãi, tím Ïe plakal sám. JenÏe Franti‰ek se mu smál. K slzám
ho dohnalo aÏ teprve, kdyÏ breãel cel˘ ‰táb.

***

Krysafi
Tento film byl natoãen za pouh˘ch 24 hodin a dostal se tak do Guinessovy knihy

rekordÛ. Jedná se o zajímav˘ experiment, kdy svûÏest improvizace nahrazuje
technickou dokonalost. V pohádce, kdy se tajemn˘ krysafi, kter˘ má moc oãistit
mûsto nejen od krys, ale i od zla, setkává poprvé s velkou láskou Agnes. Rychlost
natáãení umoÏnila i skuteãnost, Ïe reÏisér F. A. Brabec si dûlal sám kameru.
Podafiilo se mu zachytit jedineãné momenty. Sám o filmu fiíká, Ïe chtûli strávit
silvestrovskou noc trochu jinak, coÏ se jim podafiilo. Pohádka, která se prolíná se
skuteãností je sv˘m zpÛsobem i dokumentem. Herci si nemohli vybrat poãasí,
chvílemi snûÏí, jindy je plískanice. Nad Prahou záfií neonové srdce z Hradu. Podle
reÏiséra se mnoho lidí v‰ak do happeningu nezapojilo. Krátká doba a rytmus
natáãení nedovolily, aby se jednotlivé scény pfiíli‰ opakovaly. PÛlnoãní vrcholná
scéna se jim pr˘ povedla na poprvé aÏ na to, Ïe zrovna nebûÏela kamera a musela
se opakovat asi za hodinu. Scéna, kdy Krysafi zápasí s Kristiánem je uÏ za ranního
svítání. Jinak se v‰ak muselo natáãet tak, aby ãas ve filmu odpovídal reálnému
ãasu. Premiéra filmu se konala pouhé dva mûsíce po natáãení 6. bfiezna 2003.
Hudba Daniela Landy pochází z roku 1995.

***

Pupendo
Nejnovûj‰í ãesk˘ film se odehrává v období okolo roku 1984, z doby normalizace,

kdy sochafi Bedfiich Mára (Bolek Polívka) musel opustit místo vedoucího ateliéru na
praÏské Akademii a Ïiví se v˘robou k˘ãÛ. Jeho pfiítel fieditel ‰koly Míla Bfieãka
(Jaroslav Du‰ek) pluje s reÏimem. Vûci se zkomplikují, kdyÏ somrák, kterého
Bedfiich Mára pohostí je vlastnû kouzeln˘ dûdeãek a zároveÀ ìábel poku‰itel, kter˘
nabízí za drobné ústupky slávu v cizinû. âlánek uvefiejnûn˘ v odborném ãasopisu
na Západû, v‰ak odvysílá Hlas Ameriky, ãímÏ se zmûní situace. O Máru se zaãne
zajímat cizina a fieditel Bfieãka se dostává do pozice osoby nepohodlné, z ãehoÏ
zaãíná v‰ak tûÏit jeho ambiciózní manÏelka. Ve filmu se objevují hezké scény, jako
kdyÏ fieditel ‰koly Bfieãka, spolu s Márou, zazdí do mozaiky protikomunistick˘ vzkaz
budoucím generacím a pak se musí mozaika rozdûlat kvÛli prasklé vodû a hrozí
prÛ‰vih, Ïe vzkaz objeví jiÏ tato generace, ale nûkteré pasáÏe jsou nadbyteãné.
¤editel si rozbije hlavu v bazénu, kdyÏ se chytne za gumu, která ho katapultuje do
vody. Bolek Polívka jako disident brázdí Vltavu pod Vy‰ehradem. Podvod s
poji‰Èovnou také nezní vûrohodnû. Nemûl jsem pocit, Ïe tento film nûjak odpovídá
období normalizace a nenavrhl bych ho rozhodnû na LedÀáãka nebo na jakékoliv
jiné pfiední ocenûní. Lidem i porotû se líbil a toto ocenûní dostal.

***

Bolek Polívka a Eva Holubová ve filmu Pupendo

Nonstop - reÏie Jan Gogol ml.

Petr Jakl ve filmu Krysafi

Andrea Sedláãková a její hra s mocí a lÏí
Skuteãnû zajímavou postavou je Andrea Sedláãková, která pendluje mezi PafiíÏí

a Prahou. Vystudovala stfiih a reÏii, ale jiÏ v prvním celoveãerním filmu Obûti a vrazi
(na plzeÀském festivalu pfied dvûma roky) dokázala skvûle anal˘zovat leÏ a její
zniãující sílu. Tentokrát dûj pfiemístila z Poliãky na âeskomoravské vrchovinû a z
mûsta Bohuslava MartinÛ do Prahy. Ve svém filmu Musím tû svést dokáÏe z postavy
suverénní politiãky, která manipuluje a ovládá lidi udûlat nejen Ïenu ovládanou, ale
dokonce bezmocnou obûÈ manipulace, která nemá nejmen‰í moÏnost a právo se
bránit. Martina dûlá po roce 1989 závratnou kariéru. Dotáhne to aÏ na ministryni, ale
svému cíli obûtuje v‰e, vãetnû manÏelství, které nefunguje. Odmítá se v‰ak rozvést,
protoÏe by jí to bránilo v její kariéfie. Její manÏel Karel (Ivan Trojan) by se rád rozvedl,
ale nemÛÏe svou Ïenu k rozvodu pfiinutit. Nakonec poÏádá svého pfiítele Otu (Jan
Kraus), aby mu pomohl a svedl Martinu (Ivana Ch˘lková). Celou záleÏitost chce
dokumentovat na video-kamefie. JenÏe cel˘ experiment nevyjde. Ota si splete
svedení s násilnûním a kdyÏ mu Martina vyhroÏuje, Ïe to na nûj fiekne manÏelovi,
tak vyzradí jeho úkryt. Nakonec se pfiece jen bezmocná Martina vrací zpátky, ale její
jistota je otfiesena a zÛstává i otazník nad dal‰ím vztahem.

***

Jan Kraus a Ivana Ch˘lková - Musím tû svést

Pokraãování na str. 5
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Kanadsko-ãeská
obchodní komora

740 Spadina Ave.
Toronto, On. M5S 2J2
Tel.: (416) 929-3432

Fax (416) 925-1940
E-mail: trade@ccrcc.net

Canada-Czech
Republic Chamber

of Commerce

Financial

ABE

Elektronická kompjuterová
tiskafiská sazba v 11 jazycích

na poãkání

Manuelní sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.

Pouze z perfektních strojopisÛ!
Tel.: (416) 530-4222

e-mail: abrezina4222@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"

Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

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

E-mail: emestic@hotmail.com

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

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario M5S 2J2Czechoslovak Branch

PACE Savings & Credit Union Limited - Czechoslovak Branch
 (B˘valá Kampeliãka)

Nyní budete moci pouÏívat
Debitní kartu pro ATM

PouÏívat internetu k pfievodu penûz
Telefonní pfievody a placení úãtÛ

V˘hodné pro jednotlice i malé podniky
Vklady jsou poji‰tûné do 100 000 dolarÛ

u Deposit Insurance Corporation of Ontario
E-mail: pace.infor@pacecu.com

1 CDN $ 20,23 Kã
1 US $ 29,95 Kã
1 EURO 31,67 Kã
100 Sk 75,57 Kã
Quick - 17.3.2003

Kursovní lístek
100 Kã 5,11CDN $
100 SK 3,86 CDN $
1 CDN $ 19,57 Kã
1 CDN $ 25,91 SK
1 US $ 1,50 CDN $
1 EUR 1,58 CDN $
Toronto Star - 21.3.2003

Pokraãování ze str. 4
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Jakubisko oãima Jakubiska
Nejen filmy Jana Nûmce v osmdesát˘ch letech, ale i filmy Juraje Jakubiska se

objevily nedávno v Torontû. Frederico Fellini pouze jednou v Ïivotû vûnoval obsáhlé
interview dílu jiného reÏiséra a tím byl právû Juraj Jakubisko. Diváci v Torontû v‰ak
nevidûli film Zbehovia a pútnici. Jedná se o tfii pfiíbûhy. První je o zbûhovi z první
svûtové války. Druh˘ je o tom, jak si lidé omlouvali svoje chování v druhé svûtové
válce a tfietí je vize ãlovûka po tfietí svûtové válce.
Po filmu Máme NATO  jsem chtûl udûlat rozhovor s Vítem Janeãkem. Nûjak jsme

se po promítání nesetkali, ale místo toho jsem potkal festivalového poutníka Juraje
Jakubiska a jelikoÏ byla chvilka volna snaÏil jsem se mu poloÏit pár otázek, ale skoro
nebylo potfieba. Juraj Jakubisko vyprávûl sám

ABE: Nedávno jsme mûli moÏnost vidût va‰e filmy v Torontû, teì máte
retrospektivu zde v Plzni, jak byste zhodnotil tento festival?
JJ: Ani jsem nevûdûl, Ïe to bûÏelo v Torontû. Byl jsem kdysi na festivalu v

Montrealu, ale do Toronta jsem se podíval jiÏ bez filmu. Byla tam urãitá nevraÏivost
mezi festivaly. Jak bych hodnotil tento festival? To je s odstupem ãasu velmi sloÏité.
VÏdycky jsem tvrdil, Ïe jestli existuje nûjaké peklo pro reÏiséra, tak je to velká
místnost a ãerti mu tam promítají jeho staré filmy. Nic uÏ nemÛÏete mûnit, nic
vylep‰it, je to stejné, jako kdyÏ jste ho udûlal. âas se mûní, v‰e se promûÀuje, ale
film je stále stejn˘. KdyÏ dûláte divadlo, tak mÛÏete pfiedstavení od pfiedstavení v‰e
aktualizovat. Já jsem pochopitelnû se v‰emi sv˘mi filmy nespokojen˘ a beru jako
peklo, kdyÏ je musím znovu vidût. V˘jimkou je pouze jeden a to jsou Zbûhové a
poutníci. Celoveãerní film, kde jsem chtûl kaÏdou povídku dûlat jinak. První byla z
první svûtové války, druhá z druhé, tfietí po tfietí svûtové válce taková science-fiction.
Film byl dûlán s naivním baladick˘m pohledem. Dûlal jsem si dokonce sám kameru.
Pfii tom jsem zápasil sám s sebou. Kamera mûla deset kilo, k tomu je‰tû tûÏká
baterka. Dohromady to mûlo 45 kg a já mûl 40 kg. KdyÏ jsem udûlal první povídku
pfii‰li za mnou fieditel a zástupce kameramanÛ a vysvûtlovali mi, Ïe takto se to
nedûlá, Ïe pfiíli‰ h˘bám kamerou. Tehdy byl film velice strnul˘ a v‰e se filmovalo ze
stativu. Já jsem si najednou dovolil bûhat s kamerou, utíkat s herci. ¤íkali mi: „Jak
to mÛÏe‰ dûlat, vÏdyÈ vyÏene‰ diváky z kina, protoÏe je bude bolet hlava. Díky tomu
se dá na to dívat teì, protoÏe to není zakonzervované. Ten film má ten správn˘
rytmus. Ta naivita zpÛsobila to, Ïe to je jedin˘ film, kter˘ bych nechtûl mûnit, protoÏe
bych to pokazil. Do scénáfie jsem napsal takové fantastické vûci, Ïe v‰ichni fiíkali,
Ïe se to nedá natoãit. Nakonec jsme vzali takov˘ mal˘ autobus, dva herce, já jsem
byl kameramanem a reÏisérem. ¤idiã dûlal zvukafie, osvûtlovaã byl zároveÀ
pyrotechnikem. Hledali jsme spálenou zem a na‰li jsem ji na Mostecku. Krajina jako

Dokumenty krátké i dlouhé
Bûhem festivalu jsme mûli moÏnost vidût

fiadu dokumentÛ. Proto byly také
rozdûleny do dvou sekcí. V první sekci
byly filmy do tfiiceti minut, v druhé nad
tfiicet minut. Mezi krat‰ími filmy bylo
nûkolik zajímav˘ch snímkÛ. Napfiíklad film
o lichvû mezi Rómy ÚÏera. Za zmínku
stojí i snímek Domov mÛj,  jak bezdomovci
jeli do jiÏních âech hrát divadlo lidem,
které postihla loÀská povodeÀ. Skuteãnû
zajímav˘m snímkem, byl film Máme
NATO, kde bylo ukázáno, jak za hesly o
demokracii se skr˘vá zákulisní jednání
politikÛ. Do velkého sálu, kde pracuje
snad nûkolik tisíc novináfiÛ, jsou
pfiedávány jen „zaruãenû“ provûfiené
informace. Jak lidi jsou odvádûni z mûsta,
kde se konference dûje na pfiedmûstí,
kde se dávají zadarmo propisovaãky a
triãka. Z tohoto pohledu vypadá celá
záleÏitost jako fra‰ka.
V dokumentech nad tfiicet minut stojí za

zmínku nûkolik filmÛ, které vypovídají o
nedávné minulosti.
Ve filmu Heleny Tfie‰tíkové Hitler, Stalin

a já vzpomíná Helena Blochová na svého
manÏela Rudolfa Margoliuse. Sama
pro‰la, sbûrn˘m táborem v LodÏi a
koncentraãním táborem v Osvûtimí, z
kterého se jí podafiilo utéct. Po návratu se
opût se‰la se sv˘m manÏelem. Varovala
ho pfied tím, kam se âeskoslovensko po
roce 1948 ubírá. Nakonec byl její manÏel
popraven spolu se Slánsk˘m. V roce
1968 emigrovala, ale do âR se vrátila po
roce 1989. Její vyprávûní se prolíná s
dokumenty z války i z padesát˘ch let.
Tématicky podobn˘ byl i film Kristiny
Vlachové VûÏ smrti. Zab˘vá se jak
Ïivotem vûzÀÛ v Jáchymovû, tak i
souãasn˘m Ïivotem pfiíslu‰níka SNB
Bohumíra Vláãihy, kter˘ stfielil do obliãeje
unikajícího vûznû Luke‰e. Byl sice
odsouzen, ale odvolací soud v Plzni
rozsudek zru‰il jako promlãen˘.
Dal‰ím zajímav˘m dokumentem byl

snímek Roberta Sedláãka a Radima
Procházky Husákovo ticho.  Autofii kladou
otázky sv˘m rodiãÛm, o tom jak Ïili za
normalizace, proã chodili k volbám, jak˘
byl jejich pohled na Chartu 77, na
Antichartu, na prvomájové prÛvody…
Film je doplnûn opût archivními zábûry.
Tyto dokumenty patfií do seriálu Tenkrát.
·edesát˘mi lety se zab˘val Igor Chaun

ve filmu ÚÏasn˘ rokenrol v âechách. Na
jedné stranû stafií rockefii po hospodách,
na druhé osamocen˘ úspû‰n˘ Karel Gott
v Lucernû uprostfied prázdného sálu,
kter˘ si stûÏuje, Ïe ho ta parta nechce
brát mezi sebe.

***

Noãní hovory s matkou
ReÏisér Jan Nûmec patfií k rozhnûvan˘m

muÏÛm, ktefií se neustále snaÏí dobrat
pravdy. Jeho filmy Muãedníci lásky nebo
O slavnosti a hostech patfií k tomu
nejlep‰ímu, co bylo v ‰edesát˘ch letech
natoãeno. V polovinû osmdesát˘ch let
byla uvedena retrospektiva jeho filmÛ v
Torontû. Na festivalu se promítal jeho,
jak on tvrdí hran˘ film Noãní hovory s
matkou. Film se odehrává v Praze na
Vinohradech mezi sochou svatého
Václava a krematoriem s malou odboãkou
do Kalifornie (jak se praví v katalogu k
festivalu). Nûmec, kter˘ se pomalu blíÏí k
sedmdesátce, reflektuje svÛj Ïivot
pohledem své matky.

***
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rekonstruovat. Navíc to byl pfiíbûh o malífii
ve vûku, kdy iluze ztrácejí dech. ZároveÀ
je to doba, kdy ãlovûk pfiestává b˘t dítûtem
a stává se dospûl˘m. Jsou tam dvû
postavy. Malífi, protoÏe jsem i já studoval
malífiství a druh˘ byl pilotem. Jeden, kter˘
létá ve sv˘ch snech a druh˘ skuteãnû.
Byl to vlastnû mÛj rozhovor se sebou.
Chtûl jsem, aby film byl malífisk˘ a
grafick˘. Udûlali jsme jej tak, aby byl
zrnit˘ a s velk˘m kontrastem. ·lo o jakousi
deformaci filmového materiálu. To by se
s dne‰ními materiály nedalo udûlat.
ABE: Vystudoval jste malífiství, nejste

sám, tûch reÏisérÛ, ktefií pro‰li touto
cestou je víc, napfiíklad Antonioni, co
vám to dalo?
JJ: Film je obrazové umûní, zatímco

divadlo je sochafiství, protoÏe se jedná o
trojrozmûrn˘ prostor. Film je
experimentální imaginace. VyuÏil jsem
toho a vplul jsem jako ‰tika do rybníka a
díky tomu se mi velice lehce pracovalo.
Stále maluji. Mám takové silné diáfie, do
kter˘ch si vlastnû kreslím scénáfi.
Vût‰inou si v‰e dopfiedu nakreslím. Nûkdy
mnû lidé fiíkají, abych uÏ netoãil, ale udûlal
animovan˘ film. Tím, Ïe mám v‰e
nakreslené, mám hotov˘ první film. Ze
scénáfie ho promûním na obrázky. KdyÏ
toãím film, tak uÏ tvofiím druhou verzi.
ABE: Co fiíkáte tomu, Ïe ze ‰kol mizí

figurální kresba?
JJ: KdyÏ jsem chodil do ‰koly, tak

vrcholem byla nejen portrétní, ale i
figurální tvorba. Díky tomu jsem získal i
vztah k Ïenû jako k nûãemu estetickému,
co je dÛleÏité pro film. Se souãasn˘m
v˘vojem mám trochu potíÏe. Jako
v˘tvarník chci ukázovat nejen grafiku,
ale i oleje. Chci ukázat také techniku, kdy
musím stát u plátna i nûkolik mûsícÛ,
abych to detailnû udûlal. Hodnû jsem
nad tím pfiem˘‰lel. On je to syndrom
doby. Udûlat dokonal˘ portrét bylo
umûním. Dnes mohu udûlat va‰i fotografii,
dát ji do poãítaãe, zvolím urãit˘ program
- perovku, akvarel - vyjde vám pfiesnûj‰í
v˘sledek, kter˘ pak mÛÏete zdeformovat.
Mnozí si to takto ulehãují. Jedná se o
urãitou fotografii, která má charakter
kresby. A najednou v‰ichni pfiem˘‰lejí,
jak jít proti  poãítaãÛm a jak tam vloÏit
lidsk˘ element. Na to je zapotfiebí mít
vyhranûn˘ zpÛsob stylizace, abyste tvofiil
nûco jiného neÏ to, co dûlá poãítaã. TakÏe
umûlci zaãínají tvofiit abstraktnû, aby tam
byly vidût znaky ‰tûtce, aby to nikdo
nemohl zamûÀovat za v˘tvor stroje. Já
se snaÏím malovat renesanãní technikou
tak, Ïe by to stroj nikdy nemohl udûlat.
Popfiípadû mohl, ale musel bych to napfied
udûlat já, protoÏe to má zvlá‰tní nápad.
Mnozí malífii pouÏívají koláÏe. PouÏívají
nûco, ale dají to do jiné souvislosti, dají
tomu jinou my‰lenku. Pracují s
materiálem, jako já kdyÏ pracuji se
slovem, které se skládá s písmenek.
Pfiedstavte si, Ïe jak krásné, tak o‰klivé
knihy se skládají z toho, Ïe se pouÏívají
stejná písmenka, ale v jiné kombinaci.
ABE: Máte pocit, Ïe tato doba

vytlaãuje ze Ïivota pfiíbûh?
JJ: U malífie nejsou nejdÛleÏitûj‰í ruce,

ale oãi a fantazie. Fellini napfiíklad
nenávidûl videa. Tvrdil, Ïe Italové si kupují
videa jen kvÛli tomu, aby si mohli doma
promítat pornofilmy. Tvrdil, Ïe
nepotfiebuje video, protoÏe kino je kino.
Mûl názor, Ïe kdyÏ se dot˘ká materiálu,
Ïe do nûj vkládá energii. Nevûfiil niãemu,
co bylo schované v nûjak˘ch ãíslech, co

po svûtové válce. Najednou jsme objevili
vûtrn˘ ml˘n. Scénáfi jsem psal podle toho,
co jsem na‰el aÏ na místû. Byla tam
spousta nápadÛ, které se normálnû
nedaly vymylset, protoÏe je pfiinesl Ïivot.
A to se t˘ká i tak tro‰ku Kristov˘ch let.
Tehdy jsme pfii‰li do Prahy, o‰umûlé,
podivné. Kolem Pra‰né brány jezdily
motorky s pfiívûsn˘m vozíkem. I kdybych
to moÏná dnes udûlal lep‰í, tak bych
dnes litoval, Ïe tu atmosféru nelze

Petr ChudoÏilov: Science fiction

Na filmovém festivalu Finále v Plzni jsem minul˘
t˘den pfiíjemnû vzru‰en zhlédl film Kristiny Vlachové
VûÏ smrti. Hrané dílo mistrovsky navozuje atmosféru
syrového, pfiesvûdãivého dokumentu, od ‰irokého
zábûru spoleãensk˘ch událostí aÏ do nejmen‰ích
detailÛ obyãejného dne. Ménû informovan˘, zejména
v‰ak pozdûji narozen˘ divák propadne klamu kamery
a rychle nabude dojmu, Ïe komunisti se v únoru
1948 uchopili v âeskoslovensku moci tím
nejpodezfielej‰ím zpÛsobem. Kdo se jim protivil s
tím se nijak zvlá‰È nemazlili. Kriminály pukaly ve
‰vech. Bylo nutno pfiistavût pfiimûfienû prostorné
pracovní koncentraãní tábory. Îivot v takovém
zafiízení zdá se nebyl pfiíli‰ vesel˘ ani zajímav˘.
Hodina filmu, politick˘ vûzeÀ Jaroslav Luke‰,

pracuje v tzv. vûÏi smrti, kde je primitivními, Ïivot
ohroÏujícími pracovními postupy drcena a tfiídûna
uranová ruda, urãená pro spfiátelen˘ Sovûtsk˘ svaz.
Luke‰ doprovázen dal‰ím vûznûm, svévolnû a
dramaticky opustí prostory tábora, pfiestoÏe to
pfiedpisy nedovolují, ba v˘straÏné  nápisy pfied
takov˘m úmyslem v˘slovnû varují. Za prchajícími
zloãinci vyrazí bachafi Bohumír Vláãiha. Luke‰ovi
zprvu pálí do zad, byÈ i nemilosrdnû, ale trestanci,
nakonec leÏícímu na zemi, je‰tû pro jistotu prostfielí
obliãejovou ãást hlavy. Posledním v˘stfielem se jej
chystá dobít, ale jin˘ slu‰nûj‰í bachafi ho zhnusenû

okfiikne: „Nech toho, dyÈ je to praseãina!“ Zní to
nepravdûpodobnû, ale Jaroslav Luke‰ zázraãnû
pfieÏije. Doãká se svobody. Po listopadu 1989
ponûkud bláhovû uvûfií zdání politického pfievratu
a vydá se hledat spravedlnost. U soudu se ho blbû
vyptávají, zda si v‰iml vefiejnû vyvû‰eného zákazu
opu‰tûní tábora. KdyÏ to pfiipustí, udivenû se táÏí,
proã to tedy dûlal a zbyteãnû riskoval. Z bachafie
Bohumíra Vláãihy se mezitím stal mil˘ a sympatick˘
dûdeãek. Mluvil trochu jako v pohádce. FilmafiÛm,
pfiijal je v útulné kuchyÀce, vypráví, Ïe vûzÀové
nemohli hladovût, neboÈ dostávali „kvalitní suchou
sovûtskou salámu“. „VûÏ smrti se tomu fiíkalo,“
Ïasnû Vláãiha, „to von tam nûkdo umfiel?“ Také
paní Vláãihová pohor‰enû a nesouhlasnû vrtí hlavou
u sv˘ch kuchyÀsk˘ch hrncÛ.
Film nezapfie ãeskou notu, konãí do vytracena.

Vláãiha se vykrucuje, soudy se vleãou. PÛvodní
rozsudek trestající brutalitu nûkdej‰ího bachafie
nûkolikalet˘m vûzením, je zru‰en. ZaplaÈpámbu se
ukázalo, Ïe v‰echno je dávno promlãeno. âlen
Ústavního soudu nahlas medituje nad skuteãností,
Ïe ãeské zákonodárství je tu a tam v rozporu s
mezinárodními právními zvyklostmi. „No a?“ zívne
pamûtník. Lidská zku‰enost je nepfienosná.

Lidové noviny 9. dubna 2003

âeskoslovensk˘ dûtsk˘ pûveck˘ sbor

pro dûti od pûti do ‰estnácti let

Zpûv ãesk˘ch, moravsk˘ch a slovensk˘ch pí‰ní.

Jedineãná pfiíleÏitost k pfiedání národního bohatství v písni mlad‰í

generaci.

Kontakt: Nata‰a

Tel.: 905-876-4667
1307-p
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TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4
* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

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

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

Dovoz potravin z âech, Moravy
a Slovenska

Ruppelt
European Deli
258 Markham Rd.
Scarborough, On.

M1J 3C5
416/266-7328

Vám ponúka predaj
* domácich klobás, salámov a párkov

* ãerstvého mäsa
* ‰alatov

 * eurposk˘ch cukrovinek
KaÏd˘ ‰tvrtok  - Seniors Day - 10%

off!!!

Otvoreno:
Út.-st.: 9:00-18:00
‰t.-pia: 9:00-19:00

so: 8:00-17:00

SOPHIA’S BASKET DELI
714 Lakeshore Rd. E - Mississauga. Tel.: 905-271-0572

Zveme na lahÛdky!
Novinka: Domácí klobásy, uzená ‰unka a kabanosy!

V‰e na pfiírodním dfievû, bez chemick˘ch pfiísad.
Domácí sádlo a zabíjaãka!
Pirohy: 100 pirohÛ za 20 dolarÛ.

Dovoz potravin z âech a Slovenska
Matonka, znojemské okurky, hofiãice, zelí,

Máme rozdílné druhy chleba, cukrovinky.
Na‰í specialitou jsou obloÏené mísy (druhá za poloviãní cenu)

Sophia's Basket Deli  a Patricia

italského neorealismu k mistrovské
abstrakci. Dokázal b˘t stále mlad˘ a proto
pfiiná‰el do filmu nové my‰lení.
ABE: K velikánÛm svûtového filmu

patfiil nejen Fellini, ale tfieba i
Tarkovskij a Bergman. Jak˘ mûli na
vás vliv?
JJ: KdyÏ jsem chodil do ‰koly, tak jsem

necítil v sobû Felliniho, ale identifikoval
jsem se víc tfieba s Antonionim. Byli to tfii
velcí Italové, ve skuteãnosti jako tfii
mu‰ket˘fii byli ãtyfii: Fellini, Antonioni,
Pasolini a Visconti. Zatímco Tarkovskij
byl osamûl˘ bûÏec. KdyÏ natoãil Stalkera,
tak pfii‰el s tím, Ïe by ho natoãil zcela
jinak, Ïe tam mûl dát víc své fantazie a
oni mu fiekli, tak to tak natoã a on udûlal
cel˘ film znovu. Do toho vloÏil svoje
duchovno, to co Rusové v sobû mají. Je
to takov˘ duchovní pohled na svût. Je to
nesdûlitelné. Stal se autorem a to je
dÛleÏité. ReÏiséfii se totiÏ dûlí na interprety
a autory. Autofii pak dûlají umûlecké
poãiny potahují ten film dále, zatímco
interpreti pak dûlají fiemeslo. Autorem byl
i Bergman. Ten se také zam˘‰lel nad
svûtem. Nad svûtem Ïen, nad sebou
sam˘m, dokázal do toho zabudovat
‰védské kulturní dûdictví a pokou‰el se o
fiadu vûcí. Samozfiejmû ne v‰echny jeho
vûci byly zdafiilé. V ‰edesát˘ch letech
natoãil film …a co v‰echny ty Ïeny.
V‰ichni novináfii si mysleli, Ïe se jedná o
‰védsk˘ humor, kterému nerozumûli.
JenÏe pak pfii‰li ‰véd‰tí novináfii, ktefií
fiíkali: „To není ‰védsk˘ humor, ale humor
BergmanÛv.“ Samozfiejmû, Ïe v‰ichni tito
velikáni poãínaje Godardem, pfies
Pasoliniho, Felliniho atd., posunuli
kinematografii o kus dále. KdyÏ jsem
studoval tak okrajov˘m Ïánrem byl horor,
to  bylo nûco pro sluÏky. Najednou pfii‰el

Hºadám prácu ako nany alebo
opatrovateºku star‰ím ºuìom.

Mám ‰tyri roky praxe.
K dispozici aj odporuãania.
Volajte Dá‰u: 905/848-5152.

1306-p

Hitchcock a z tohoto okrajového Ïánru
udûlal mistrovské dílo. Tyto osobnosti, já
jim fiíkám mesiá‰i filmu jsou nesmírnû
dÛleÏití, protoÏe jejich zpÛsoby pfiijímá
nová generace aniÏ by si to uvûdomovala.
Neexistuje totiÏ návod, jak udûlat dobr˘
film, kter˘ by kinematografii posunul dál.
Existuje fiada návodÛ, jak udûlat ‰patn˘
film.
ABE: Co pro vás znamená víra,

vycházíte z fiecko-katolické tradice?
JJ: Pfii‰el jsem z vesnice a tento vliv zde

je. V m˘ch prvních filmech se jedná o hru
s ikonami, kter˘m jsem dával smysl, ale
nesmysl. Co mi zÛstalo je pocit zázrakÛ,
Ïe existuje v Ïivotû zázrak. První filmy
byly o na‰em ‰tûstí. ·li jsme v‰ak dále a
fiíkali jsme si, co je to ‰tûstí. Zjistili jsme,
Ïe ‰tûstí znamená svobodu. Svoboda je
nejvût‰ím ‰tûstím. My jsme ji nemûli,
právû proto jsme po ní tolik touÏili. Pak
jsme zaãali dûlat filmy o svobodû. A tím
jsme se dostali do konfliktu s totalitou.
ABE: Pro vás je tedy víra cestou ke

svobodû?
JJ: Víra byla kdysi náboÏenského

charakteru. Jako dítû jsem ji chápal jako
návod ke konání dobr˘ch vûcí. Tato víra
se pfietavila v hledání smyslu Ïivota.
Kdyby lidé ztratili víru, Ïe Ïivot má smysl,
Ïe vylep‰í lidsk˘ Ïivot, aby pomohli jin˘m
lidem , aby obohatili tento svût, pak by se
zapalovali v‰ichni mladí lidé, protoÏe by
nemûli nadûji a perspektivu. Víra, Ïe je
dÛleÏité, abychom byli na tomto svûtû,
abychom si ho chránili, vznikla z této
naivní dûtské náboÏenské víry, tato víra
se stala motorem m˘ch filmÛ a hlavnû
toho posledního.

***
Epilog

Byl ãas odejít. Vrátit se do Prahy. Teplé
poãasí bylo náhle pryã dokonce se
nûkolikrát po ránu objevil sníh. VypÛjãen˘
poãítaã stále stávkoval. TûÏko se dával
do pohybu. Dávám za pravdu Fellinimu,
nejradûji se jim vyhnout. JenÏe uÏ v tom
lítáme.
U optika v Jugmannovû ulici jsme dostali

pûkné nové  br˘le a o Velikonocích se
bude mûnit mûsíc. Asi se zmûní i poãasí.
Snad do té doby budou hotové noviny.
Pokud ano bude to znamenat, Ïe jsem
vyfie‰il i ten zatím poslední problém.
Nechci fiíkat, Ïe sám. V Praze mi pomohla
Marie s korekturami. Daniel s obrázky.
Honza s posíláním novin elektronickou
cestou. V Torontû pak Barbora s Ivanem.
Jindy do celého procesu zapracuji
vût‰inou jen Evu pfii korekturách. Pokud
tedy tyto noviny dostanete vãas, tak je to
také díky jim. Pokud ne tak, je to
zpÛsobeno tím, Ïe nûkteré problémy
pfiece jen pfii nejlep‰í snaze vyfie‰it nelze.
Z pfiedvelikonoãní Prahy vás zdraví do

povelikonoãního Toronta
Ale‰ Bfiezina a Maria Gabánková

***

bylo nûjak digitalizováno. Myslím si, Ïe
kdyby dnes Ïil a vidûl, co se dá dûlat s
poãítaãi - hudba, obrazy - tak by se spojil
s televizí. Kdysi kdyÏ vznikl film, tak se
fiíkalo, Ïe divadlo zanikne, ale divadlo
na‰lo svou vlastní cestu. Vznikem televize
poklesla náv‰tûvnost kin. Ov‰em do‰lo k
jakési symbióze, zvût‰ila se obrazovka,
zmûnil se formát, zkvalitnil se zvuk a
najednou se objevila dal‰í v˘hoda: triky
nemají limit, není zde strop. Vy mÛÏete
jednu vûc kopírovat tfieba tisíckrát, ale
kvalita se nezmûní.
ABE: Nebyla to pfiirozená ochrana

proti tomu, aby tûch trikÛ nebylo
pfiíli‰…
JJ: Museli jsme namáhat více fantazii,

ale tato digitální technika by mu pomohla
tuto fantazii je‰tû více rozvinout. Fellini
bûhem jednoho Ïivot dokázal dojít od

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

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

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:

MUSÍM Tù SVÉST
Satirická komedie podle skuteãné události

je zamífiena na neobvykl˘ milostn˘ trojÛhelník,
kter˘ vznikne v nejvy‰‰ích politick˘ch

kruzích. Hrdinkou pfiíbûhu je úspû‰ná politiãka
Martina, která vûnuje ve‰ker˘ svÛj ãas kariéfie.

Její manÏel udrÏuje domácnost a vychovává
dceru a jiÏ dlouho usiluje o rozvod.

Martina odmítá, ohrozilo by to její kariéru.
A tak její manÏel vymyslí ìábelsk˘ plán, jak
dosáhnout rozvodu, jenÏe v‰em se nakonec

nastalá situace vymkne z rukou. . .
Hrají I. Ch˘lková, J. Kraus, I. Trojan a dal‰í.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû

film reÏisérky A. Sedláãkové

Dûtsk˘ tábor Host˘n 2003
Asociace Host˘n pofiádá dûtsk˘ tábor pro dûti od sedmi do ãtrnácti let u St. Calixte,
100 km od Montrealu. První turnus bude od 28. ãervna do 12. ãervence a druh˘ od
13. ãervence do 27. ãervence. Cena je stejná jako vloni tj. 390 dolarÛ za první dítû a

ya kaÏdé dal‰í 340 dolarÛ. Hledáme vedoucí dûtem a kuchafiky.
Informace podá Stanislava Hlavová, Asociace Host˘n, 1683 rue de l Église,

Montreal, QC H4E 1C6. Tel. (pouze veãer): 514/362-0155. E-mail:
stania@sympatico.ca nebo Josef Maxant, Associace Host˘n, 8790 Marie Victoria,
Brossard, QC J4X 1A3. Tel.: 450/923-4159. E-mail“ health.vifad@sympatico.ca.

J.  Jakubisko



8   satellite  1-416 April 24, 2003Press

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2 Drivers wanted!

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

York VW’s
Golf GL TD 1 - 1,9  l
Golf GLS  - 2,0  l
Jetta VR6 - 2,0 l
Jetta GLX
Jetta GLI
Beetle TD1 - 1,9 - 2.,0 l
Beetle Turbo  1,8 l
Passat 2,8 V6 -1,8 T
V‰echny modely jsou k dispozici
s automatickou i manuální
pfievodovkou.

Credit Issues
Let us worry about your financing needs

All VW vehicles qualify for VW Certified
Pre-owned limited warranty 2 years/40 000km

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Cell: (416) 427-5134
Fax: (416) 741-7809

SLAVNÁ âESKÁ

P¤ENOSNÁ PEâÍCÍ MÍSA,
která griluje, toastuje, dusí, smaÏí, ale

hlavnû bájeãnû peãe - jak masa, tak mouãníky
téÏ naz˘vaná zahraniãními znalci jako

nejvût‰í tajemství âeskoslovenska
je není k dostání v Kanadû a USA.

REMOSKA -obsah 4 litry
Stále v˘hodná cena:

 179,90 kanadsk˘ch dolarÛ plus danû a po‰tovné
nebo 116,90 americk˘ch dolarÛ plus po‰tovné

téÏ âESKÁ KUCHA¤KA na CD ROM
ve ãtyfiech jazycích

Recepty praÏského ‰éfkuchafie Martina Jiskry
…pfies 200 vybran˘ch receptÛ v interaktivním provedení, které umoÏní pfiepoãítávat a mûnit

váhy na lÏíce a hrnky a upravovat recepty podle vlastní chuti -
vhodné pro laiky i mistry kuchynû

19,90 kanadsk˘ch dolarÛ + 3 dolary po‰tovné;
12,90 americk˘ch dolarÛ  + 2,50 po‰tovné

Objednávky a informace
Inter Trade Avenue Inc. - Pavel Zeman

Tel.: 905/430-0844 nebo 1-866-850-3462 (Kanada a USA - mezimûsto zdarma)

E-mail: remoska@ Intertradeavenue.ca

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

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

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

ZAÎÁDEJTE  SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

Náv‰tûva senátorÛNáv‰tûva senátorÛNáv‰tûva senátorÛNáv‰tûva senátorÛNáv‰tûva senátorÛ
VáÏení krajané,
chtûli bychom Vás tímto informovat, Ïe ve dnech 29.4.-1.5. v Torontu

bude pob˘vat senatní komise pro krajany. Pracovní náplÀ mají jen
30.dubna, viz níÏe pfiiloÏen˘ program.  Pfii této pfiíleÏitosti si
Velvyslanectví âeské republiky dovoluje pozvat krajany na diskusi se
ãleny Stálé komise Senátu Parlamentu âR pro krajany Ïijící v
zahraniãí, která se bude konat dne 30. dubna 2003 v 19.30 hodin v
restauraci Praha na Masaryktownu. (Restaurace bude otevfiena od
19:15). Komisi povede paní senátorka Jitka Seitlová (nezávislá) a dále
se zúãastní místopfiedsedové komise senátofii Jaroslav ·ula (KDU-
âSL) a Jaroslav Kubera (ODS). Diskuse bude pfiítomen i velvyslanec
âR v Kanadû Vladimír Kotzy a honorární konzul âR v Torontu Lanny
Rosick˘. Tû‰íme se na setkání v Masaryktownu.
BlíÏe k senátorÛm:
J. Seitlová
www.volny.cz/seitlova.jitka
J. ·ula
www.SENATOR-SULA.cz
J. Kubera www.kubera.cz

11.4.2003
âtyfiãlenná rodina zvolila

sebevraÏdu v autû
Písek-právo/ Pavel BlaÏek-Mrtvou

ãtyfiãlennou rodinu z Ratibofie na Písecku
na‰el vãera pfied osmou hodinou ráno
náhodn˘ chodec v modré ·kodû 120 na
lesní cestû u hájovny Hlubeã nedaleko
Vysokého Chlumce na Pfiíbramsku. Podle
informací z místa tragédie byla od v˘fuku
zavedena hadice do auta pfiedním
okénkem u fiidiãe. ·kvíra v nûm byla
utûsnûna lepicí páskou a vozidlo bylo
uzamãené zevnitfi.
 Pfiivolan˘ lékafi nezjistil cizí zavinûní.

Konstatoval, Ïe rodinu udusily v˘fukové
plyny. “Na sedadlech uvnitfi sedûl
pûtaãtyfiicetilet˘ otec Jifií ·. a o ãtyfii roky
mlad‰í matka Jitka ·. Spolu s nimi tam
byli jejich dva synové, jeden by mûl letos
dvanáct a druh˘ jedenáct let. Byli mrtví.
Zda v‰ichni zemfieli dobrovolnû, mÛÏeme
pouze spekulovat. Rodina pochází z
Ratibofie na Písecku. Byla od minulé
nedûle pohfie‰ovaná. Dobu úmrtí urãí aÏ
soudní pitva,” fiekl Právu o tragické
události mluvãí stfiedoãeské policie Pavel
Truxa.
Rodina patfiila poãátkem 90. let ke

svûdkÛm Jehovov˘m, coÏ potvrdil
advokát zastupující tuto církev Lubomír
Müller s tím, Ïe ãlenství rodiãÛ v této
církvi není jednoznaãné. “Je to tak pÛl na
pÛl,” fiekl Müller Právu. “ManÏelé se
nechali pokfitít v roce 1990, v roce 1991
oznámili, Ïe svûdky Jehovovy opou‰tûjí
a vracejí se k fiímskokatolickému vyznání.
V roce 2001 projevili zájem o návrat, ale
do práce sboru se nezapojili,” uvedl. Jeho
slova potvrzovali i sousedé v Ratibofii. “I
dûti! To je hrÛza! VÏdyÈ byli u jehovistÛ!”
emotivnû reagovala na zprávu o tragédii
jedna z obyvatelek Ratibofie, obce o
zhruba sto padesáti du‰ích.
Hned dodala, Ïe manÏelé se pfied

mûsícem odstûhovali s dûtmi do Prahy.
“K Jirkovu otci. UÏ se po nich policie ptala
minulou nedûli. Celou ves to udivilo,”
dodala Ïena.. “Jifií pracoval v na‰em
druÏstvu v kravínû a jeho Ïena v rostlinné
v˘robû. Nechodil ani do hospody. Byt si
ponechali, aby mûli kam jezdit na víkendy.
Ale odstûhovali se nûjak narychlo, protoÏe
s druÏstvem nerozvázali ani pracovní
pomûr. AlespoÀ se to fiíká,” poznamenala
dal‰í ratibofiská Ïena, která tvrzení

sousedky, Ïe manÏelé byli v církvi svûdkÛ
Jehovov˘ch, hned poopravila. “Loni na
konci roku mnû paní Jitka fiekla, Ïe se
nechali pfiepsat k fiímsk˘m katolíkÛm. Ale
Ïádn˘ papír mi o tom neukázala,” dodala.
Názor, Ïe byli u jehovistÛ nebo “u jakési
neznámé sekty”, v‰ak ve vesnici
pfievládá. “Nikdy jsem nevidûl, Ïe by na
Vánoce koupili ‰tûdroveãerního kapra a
mûli vánoãní stromeãek. Ani vloni. Do
kostela nechodili. Stále nûkam na víkendy
jezdili. Ale jinak to byli hodní lidi. Za
dvacet let sousedství nebyl ani jeden
spor ãi v˘trÏnost,” fiekl Právu jeden z
obyvatel ratibofiského bytového domu.
Také v základní ‰kole v nedalek˘ch
Chy‰kách se podle její fieditelky Jany
Korandové prosl˘chalo, Ïe “dûti byly u
nûjaké víry”, ale na jejich chování se pr˘
to neprojevovalo. “Oba se normálnû
úãastnili ‰kolních aktivit. Neudûlali sice
tfieba tolik práce jako ostatní, ale problémy
s nimi nebyly,” fiekla Korandová âTK. Co
bylo pfiíãinou tragédie celé rodiny, která
patfiila podle hlasÛ z Ratibofie ke vzorn˘m
a nemûla viditelné problémy, zatím policie
ani netu‰í. Netu‰í to ani známí rodiny.
Dopis na rozlouãenou u mrtv˘ch nikdo
nena‰el. “Pofiád tomu je‰tû nemohu
uvûfiit,” pfiiznala se jedna z blízk˘ch.

***

Nová hala leti‰tû v Ruzyni
mÛÏe zadluÏit stát

aÏ o 15 miliard korun
Praha-právo/Jifií Novotn˘ âesk˘ stát se

je‰tû nevzpamatoval z desetimiliardové
pokuty, kterou bude muset zaplatit v
prohraném sporu s CME, a uÏ vyvstává
riziko dal‰ího masívního zatíÏení státních
financí. âeská správa leti‰È (âSL) vãera
podepsala smlouvu s Evropskou
investiãní bankou (EIB) o poskytnutí úvûru
ve v˘‰i devíti miliard korun na financování
v˘stavby nového terminálu Sever 2 na
leti‰ti v Praze-Ruzyni.
PraÏské leti‰tû, které loni odbavilo pfies

‰est miliónÛ lidí, je notoricky pfieplnûno a
novou halu si jistû zaslouÏí. Problém
v‰ak je, Ïe devût miliard na novou halu je
jen ãást penûz potfiebn˘ch na
modernizaci ruzyÀského leti‰tû. Bude
totiÏ tfieba postavit i novou pfiistávací
dráhu, a ta pfiijde na dal‰ích pût aÏ sedm
miliard. Na tu v‰ak finance zaji‰tûny
nejsou. Evropská investiãní banka navíc
vyÏaduje pfied poskytnutím devíti-
miliardového úvûru garance buì státu,

Denní kronika
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Festival Finále PlzeÀ
dûkuji sv˘m sponzorÛm
a mediálním partnerÛm

PlzeÀsk˘ deník
MF-Dnes

Kiss Proton
ZAK TV

âesk˘ rozhlas - PlzeÀ
Seznam.Cy

Satellite 1-416
za propagaci festivalu
a tû‰í se nashledanou

v roce 2004.

nebo bank. Stát ale jakoukoli garanci
rezolutnû odmítl âeské správû leti‰È dát.
Ministr dopravy Milan ·imonovsk˘ to
zdÛvodnil tím, Ïe státem garantované
úvûry jsou potfieba na jiné v˘znamné
investiãní akce, napfiíklad na dálnici D47.
 Generální fieditel âSL Martin Kaãur

vãera pfii podpisu smlouvy informoval, Ïe
do dvou t˘dnÛ vyhlásí vefiejnou soutûÏ
na aranÏéra garance úvûru od EIB. Ten
bude mít za úkol vést jednání s
komerãními bankovními domy o
poskytnutí záruky. Kaãur tvrdí, Ïe zájem
je znaãn˘. “Oslovily nás takfika v‰echny
banky pÛsobící na ãeském trhu,” prohlásil.
Není divu. Banky totiÏ za garanci
vyinkasují znaãn˘ poplatek, a navíc bez
rizika, neboÈ za záruku bude muset âeská
správa leti‰È ruãit sv˘m majetkem, tedy
ruzyÀsk˘m leti‰tûm. V pfiípadû, Ïe âSL
nebude schopna úvûr od EIB splácet,
mÛÏe leti‰tû is terminály propadnout
bankám. Pfiitom je nutné pfiipomenout,
Ïe âSL teprve dokonãuje splácení úvûru
ve v˘‰i 4,25 miliardy korun, kter˘ si pfied
lety vzala od konsorcia vedeného
Investiãní a Po‰tovní bankou (dnes
âSOB) na zmodernizování nejstar‰í
ruzyÀské odbavovací haly a vybudování
druhého terminálu, jenÏ byl otevfien v
ãervnu 1997.
Druh˘m a je‰tû váÏnûj‰ím rizikem je

skuteãnost, Ïe ani v˘stavba tfietího
terminálu pfieplnûnost leti‰tû sama o sobû
vyfie‰it nemÛÏe. Nov˘ terminál má sice
po svém dokonãení v roce 2005 zv˘‰it
celkovou roãní kapacitu Ruzynû na deset
miliónÛ cestujících roãnû. To ale souãasn˘
dráÏní systém tohoto leti‰tû nezvládne,
neboÈ je uÏ dnes vytíÏen témûfi na sto
procent. K úãelnému vyuÏití plánovaného
terminálu bude tedy nezbytnû nutné
postavit dal‰í pfiistávací dráhu, coÏ by si

na investicích vyÏádalo zmínûn˘ch pût
aÏ sedm miliard korun. Problém kapacity
dráÏního systému leti‰tû je v pfiípadû
úvûru na nov˘ terminál klíãov˘, protoÏe
vysoké úvûrové splátky bude moÏné
financovat pfiedev‰ím nav˘‰ením
leteckého provozu. A to bez v˘stavby
druhé pfiistávací dráhy nepÛjde. Kde
vezme âSL dal‰ích pût aÏ sedm miliard,
je v‰ak ve hvûzdách. Pfiitom kapacitu
souãasné pfiistávací dráhy v Ruzyni nelze
v˘raznû zv˘‰it jinak neÏ na úkor
bezpeãnosti letového provozu, nebo
dal‰ím zhor‰ením Ïivotního prostfiedí pro
‰iroké okolí. Dosud totiÏ platí omezení
noãního provozu na tomto leti‰ti, a to by
muselo b˘t zru‰eno. Vedení âSL uÏ dfiíve
Právu mlhavû sdûlilo, Ïe druhá pfiistávací
dráha bude v budoucnu potfieba. Co v‰ak
zamlãuje, je fakt, Ïe bez dal‰í investice
ve zmínûné v˘‰i pût aÏ sedm miliard
korun nemá v˘stavba terminálu Sever 2
velk˘ smysl. âeská správa leti‰È je ãistû
státní podnik, jehoÏ hospodafiení je plnû
svázáno s vefiejn˘mi financemi. AÏ dosud
se podle Kaãurov˘ch slov âSL obe‰la
bez státních dotací a dokázala si na sebe
vydûlat. Její loÀské hospodafiení skonãilo
podle pfiedbûÏn˘ch v˘sledkÛ ãist˘m
ziskem 588 miliónÛ korun.

***

 âesk˘ prÛmysl roste
uÏ pÛl roku

 V únoru v˘roba stoupla o 5,2 procenta
Praha-právo/  Jifií VavroÀ-âeská

prÛmyslová v˘roba jiÏ pÛl roku nepfietrÏitû
roste. Domácí prÛmysl si dokázal i v
únoru poradit s nepfiízniv˘m
hospodáfisk˘m v˘vojem v Evropû a v
meziroãním srovnání zv˘‰il svÛj v˘kon o
5,2 procenta. RÛst táhly pfiedev‰ím firmy
se zahraniãní úãastí. I kdyÏ tempo rÛstu

PORTRÉTY, KRESBY, OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@rogers.com

v únoru proti pfiedcházejícím dvûma
mûsícÛm mírnû zpomalilo, pfiesto v˘kon
ãeského prÛmyslu v˘raznû pfiekraãuje
v˘voj ve vût‰inû zemí eurozóny.
 “Stále jde o solidní rÛst, kter˘ nedovolí

ãeské ekonomice upadnout do stagnace
podobné Nûmecku,” míní hlavní ekonom
HVB Bank Pavel Sobí‰ek.
Na rÛstu prÛmyslu se v˘raznû podílely

podniky pod zahraniãní kontrolou. Jejich
trÏby se reálnû zv˘‰ily o 7,1 procenta a
jejich podíl na celkov˘ch trÏbách byl témûfi
poloviãní. TrÏby z pfiímého v˘vozu u

podnikÛ pod zahraniãní kontrolou vzrostly
o 13,5 procenta. Podle analytikÛ âeského
statistického úfiadu (âSÚ) se projevuje
skuteãnost, Ïe tyto firmy mají zaji‰tûn
díky sv˘m zahraniãním matefisk˘m
spoleãnostem v zahraniãí odbyt a umûjí
zv˘‰it produktivitu práce.
Pro dal‰í v˘voj ãeského prÛmyslu bude

ale klíãov˘ zejména dal‰í v˘voj na
západoevropsk˘ch trzích. “Do poloviny
roku by mohl prÛmysl mírnû zpomalovat
svÛj rÛst, ve druhé polovinû roku by mohlo

Pokraãování na str. 10
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INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4

Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461

Fax: (416) 867-8657

V¯HODNÉ LETENKY
DO âESKÉ REPUBLIKY

BRATISLAVY, KO·IC, VÍDNù, BUDAPE·TI A BERLÍNA

âSA
Austrian Airlines

Je moÏné zakoupit i dal‰í letenky!

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

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

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

PraguePraguePraguePraguePrague
BratislavaBratislavaBratislavaBratislavaBratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 593-0837

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

European Destination
Spring and Summer

Seat Sale
to Czech Republic,

Austria
and Slovakia

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

tempo rÛstu prÛmyslu opût zrychlit,” fiíká
Helena Horská z âeské spofiitelny.
Analytici oãekávají, Ïe k rychlej‰ímu rÛstu
prÛmyslu by mohl pfiispût konec války v
Iráku a obnovení investiãní poptávky v
zahraniãí.
Podle ekonomÛ letos prÛmysl dosáhne

podobného v˘sledku jako loni, (+4,8
procenta). Tempo rÛstu prÛmyslu pro
leto‰ní rok odhadují experti v rozmezí 4,5
aÏ 5,1 procenta. RÛst zaznamenala
v˘roba gum a plastÛ, dopravních
prostfiedkÛ a zpracování ropy. Tempo
rÛstu v˘roby elektrick˘ch a optick˘ch
pfiístrojÛ tentokráte mírnû zpomalilo na
ãtyfii procenta. Pokles v˘roby
zaznamenaly podniky vyrábûjící obuv,
kovy a textil. PrÛmûrná mûsíãní nominální
mzda v únoru 2003 ãinila 14 339 Kã a
meziroãnû vzrostla o 3,7 procenta.
PrÛmûrná hodinová mzda dosáhla
108,20 Kã a meziroãnû vzrostla o 5,3 %.

***

12.4.2003
 Politici pletou biã na kufiáky

Praha-právo/Naìa Adamiãková, Marie
Königová=Biã na kufiáky pfiipravují politici.
Vláda, která pfii‰la s nov˘m návrhem
zákona, se rozhodla je‰tû více omezit
prostor kufiákÛm tak, aby tak ochránila
jejich spoluobãany pfied tzv. pasívním
koufiením. U poslancÛ na‰la pochopení,
a tak Snûmovna vãera pustila její návrh
do dal‰ích ãtení. Koufiit by se od pfií‰tího
roku nesmûlo - proti dosavadním
zákazÛm - i ve vefiejn˘ch úfiedních
budovách a na zastávkách vefiejné
hromadné dopravy. JiÏ nyní se nesmí s
v˘jimkou vyhrazen˘ch míst koufiit ve
‰kolách, zdravotnick˘ch zafiízeních,
divadlech, kinech, v˘stavních sálech a
sportovních zafiízeních, na pracovi‰tích,
kde spolu pracují kufiáci s nekufiáky, na
schÛzích a poradách. V˘raznû má b˘t
omezeno i koufiení ve vefiejn˘ch
dopravních prostfiedcích a v restauracích.
Kufiárny v tûchto místech budou muset
b˘t pfiesnû oznaãeny a musí b˘t napfií‰tû
dostateãnû odvûtrány. Zákon omezí
prodej tabáku jen na specializované
obchody, ãerpací stanice a ubytovací
zafiízení, kde nebydlí mládeÏ. Omezen
bude i prodej alkoholick˘ch nápojÛ tak,
aby se zamezilo prodeji dûtem a mládeÏi
do 18 let, coÏ mj. znamená konec
automatÛ. Zjevnû opil˘m lidem ãi lidem
pod vlivem drog má zákon zakázat vstup
do vefiejn˘ch budov i do prostfiedkÛ
vefiejné dopravy a na nástupi‰tû.

Obce budou moci tak jako dosud
vyhlá‰kou omezit prodej alkoholu v
urãit˘ch místech a hodinách. Naopak
zákon povolí pfiíleÏitostn˘ prodej
rozlévaného alkoholu pfii v˘jimeãn˘ch
akcích, jako napfi. vánoãních trzích ãi
poutích.
Zákon také pamatuje na zpfiísnûní sankcí

za poru‰ení zákona. Tak napfiíklad za
zfiejmû neãastûj‰í pfiestoupení zákona,
tj. koufiení na místech, kde je to v˘slovnû
zakázáno, bude hrozit postih aÏ 1000
korun. Právnické osobû nebo podnikající
fyzické osobû, která napfi. umoÏní koufiení
na místech, kde je zakázáno, má hrozit
pokuta aÏ do 50 tisíc Kã nebo zákaz
ãinnosti aÏ na dva roky. Kdo prodá
jednotlivé cigarety, mûl by b˘t pokutován
10 tisíci Kã. AÏ 20 tisíc má zaplatit ten,
kdo prodá tabákov˘ v˘robek nebo
alkoholick˘ nápoj v zafiízení nebo na akci
urãen˘ch dûtem a mladistv˘m. AÏ 30
tisíc korun má hrozit tomu, kdo “prodá,
podá nebo jinak umoÏní uÏití tabákového
v˘robku osobû mlad‰í 18 let nebo
neodepfie jejich prodej fyzické osobû, o
níÏ lze mít pochybnost, Ïe splÀuje
podmínku vûku”. Podle nûkter˘ch
odpÛrcÛ zpfiísnûní pravidel pro kufiáky
situaci nevyfie‰í, spotfiebu alkoholu ani
cigaret to nesníÏí. Karel Vymûtal (KSâM)
pfiipomnûl tvrdá omezení prodeje alkoholu
ve Skandinávii, která v praxi dopadají
tak, Ïe se pofiádají víkendové plavby
tamních pijákÛ do evropsk˘ch zemí, kde
je alkohol dostupnûj‰í, a cestující jsou
opilí dfiív, neÏ loì dorazí k pevninû. Návrh,
aby zákon dostala vláda zpût k
pfiepracování, podpofiilo 70 poslancÛ z
ODS a KSâM, coÏ nestaãilo. Zejména
poslanci ODS v zákonu vidí zásah do
osobních svobod obãanÛ vût‰í, neÏ je
nutn˘. Vláda si naopak od zákona slibuje
mj. sníÏení v˘dajÛ na léãbu chorob
vyvolan˘ch koufiením. Jak uvedla
ministrynû zdravotnictví Marie Souãková,
v âR bylo napfi. v roce 1999 vynaloÏeno
na jejich léãbu témûfi 23 miliard korun.
Podle vlády by mûla klesnout i trestná
ãinnost páchaná pod vlivem alkoholu ãi
pod vlivem drog. Vláda se navíc domnívá,
Ïe niÏ‰í spotfieba tabákov˘ch v˘robkÛ a
alkoholu pozitivnû ovlivní i produktivitu
práce. Lidovec Josef Janeãek pfiipomnûl,
Ïe na následky koufiení v âR umírá 60 lidí
dennû.
 Zaslechli jsme ve Snûmovnû * KAREL

Pokraãování ze str. 9
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Landmark Travel Inc.
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Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku za 255 dolarÛ

Praha - 650
Brno - 680
Ostrava - 680
Bratislava - 650
Ko‰ice - 680

719 Yonge Street, Suite 205, Toronto, Ont, M4Y 2R5
Tel.: (416) 962-6110    Fax: (416) 962-5910

www.landmarktravel.ca

Nabízíme letenky od: Madrid - 775
Helsinki - 749
Lyon -730
¤ím - 699
Milán - 699
PafiíÏ - 559

Budape‰È - 780
Záhfieb - 850
Bukure‰È- 840
Bûlehrad- 925
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Îeneva - 730
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Athény - 830
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VYMùTAL (KSâM): Zákon je velmi
zajímav˘. Obsahuje velké mnoÏství
zákazÛ, postihÛ a liberálÛm by se mûly
stavût chlupy na zádech z tohoto
zákona... KdyÏ se ãlovûk podívá, to psal
snad nûjak˘ chorobn˘ mozek... Na
nádraÏích se také na nástupi‰tích
zakazuje koufiit, a kdyÏ kolem mû projede
diesel lokomotiva, tak prostû ãlovûk by
padl, protoÏe nelapne po dechu.

 ***
·patnû utajená zvÛle

Praha-právo/ Martin Hekrdla-”Dûjiny jsou
plny vpádÛ. Stále nûkdo odnûkud nûkam
vpadal a odtud zase vypadával, kdyÏ jin˘,
silnûj‰í se rozhodl vpadnouti sem také. A
jsou doby a místa, kdy uÏ nelze pfiesnû
fiíci, kdo kam patfií a kdo kde nemá co
pohledávat.” Tyhle nadãasové vûty
Miroslava Horníãka z Dobfie utajen˘ch
houslí platí i po ãtyfiiceti letech, jeÏ uplynuly
od jejich zvefiejnûní. Tím spí‰, Ïe dnes se
uÏ nikdo ani neobtûÏuje uchvatitelskou
zvÛli pfiesvûdãivû zakr˘vat. Doktríny
preventivních válek ãi kfiiÏáck˘ch taÏení
proti tyranÛm, uplatnûné teì v Iráku, jeví
se b˘t nanejv˘‰ fíkov˘m listem nahého
mocenského kalkulu. Televize nás ãastují
rozjásanû vdûãn˘mi tváfiemi IráãanÛ
(Thanks, mister Bush). Nikdo neví, jak
mnoho je v tomto díkuvzdání radosti z
pádu krutovlády. A jak˘ díl v tom zaujímá
ãirá radost z úlevného pfiechodu fronty a
prostá my‰lenka: “Svrbí-li nás kÛÏe, kruãí-
li v Ïaludku a v krku ‰krábe Ïízní, pak je to
jasné: zÛstali jsme naÏivu!” Ani Ïánrové
obrázky z dûkovaãek neumûly potlaãit
moÏná pfievládající názor: “Ano, pryã se
Saddámem, ale také - s Ameriãany!
Nechceme je tu, nemají zde co

pohledávat.” V‰udypfiítomné je rabování,
které nikdy neb˘vá projevem optimistické
lidové nálady, Ïe zaãíná nová, lep‰í éra,
Ïe se otevírá zaji‰tûná budoucnost v
nûjakém dlouho vysnûném spoleãenském
fiádu . Lidé vyná‰ejí - od váz pfies Ïidle aÏ
po poãítaãe - ve‰ker˘ inventáfi z palácÛ,
úfiadÛ, prominentních vil, zahraniãních
ambasád ãi kulturních stfiedisek. Ale také
- právû nyní! - vûci z nemocnic, a to úplnû
v‰echny, vãetnû postelí a lékafisk˘ch
nástrojÛ. Z ãehoÏ plyne, Ïe okupanti
neumûjí garantovat Ïenevské konvence.
Kdo se v‰ak dnes stará o jakékoliv
konvence, ba o svûdomí ãi jen o prostink˘
stud? Z agenturních zpráv se dozvídáme,
jak se vûci toãí kolem rabování, fiekl bych,
na vy‰‰í úrovni: americké naftafiské (a
jiné) spoleãnosti si uÏ dávno zaklejmovaly
ropná pole (a dal‰í produkãní oblasti). A
chystají se bojovat s nároky firem
evropsk˘ch. Firma Halliburton, blízká
viceprezidentovi USA Dicku Cheneymu,
se sice stáhla do pozadí, ale experti mají
jistotu, Ïe nakonec rozhodnû nepfiijde
zkrátka. Turci trnou, Ïe Kurdové v Kirkúku
si z tamûj‰í irácké ropy, na níÏ si brousí
vrty Ankara, ufinancují samostatn˘ stát...
Kdo je tak ãist˘, aby hodil kamenem po
loupeÏivé chudinû, jejíÏ jest království
nebeské? Kdo a jak chce ukázÀovat chod
iráck˘ch mûst, kdyÏ pfiedtím rozvalil právní
fiád svûta? Pofiadatelé se jistû najdou.
V‰echny známé totality povstaly z chaosu
a v Iráku je - pravil bezelstnû americk˘
kapitán Shawn Basco - “absolutní chaos”.
Absolutní chaos plodí absolutismy,
zdÛvodÀuje je a ospravedlÀuje. A z periférií
svûta vná‰í do metropolí... Analytické
sondy uÏ su‰e vypoãítávají globální

dopady rychlého vítûzství invazních vojsk:
‰éfové mnoh˘ch evropsk˘ch státÛ jsou
diskreditováni “zpozdil˘mi” námitkami proti
váleãnému fie‰ení. Pacifisté, levice a
ameriãtí liberálové izolováni. Vlna
vlastenectví v USA, posílená slavnostními
pohfiby padl˘ch profesionálÛ ze Zálivu,
zajistí v pfií‰tích volbách opravdov˘ triumf
republikánské pravici. Jde o
nejpravicovûj‰í americkou administrativu
od zaãátku minulého století. Podle fieditele
Institutu o problémech globalizace v
Moskvû a ãlena Transnacionálního
institutu v Amsterodamu Borise
Kagarlitského jde o stav, v nûmÏ je moÏné
hovofiit “o konfiskaci moci radikální pravicí”.
Tahle moc uÏ od 11. záfií 2001 velmi
‰patnû utajuje, pokud vÛbec, projekt
reÏimu jako fiemen. UÏ dva roky navrhuje
a nechává schvalovat zákony (Patriot Act),
které systematicky omezují obãanská
práva a svobody. Zdafiilo se jí na typicky

totalitní vlnû zápasu Dobra se Zlem ustavit
pozoruhodné Oddûlení vnitfiní bezpeãnosti
(Homeland Security), které “smûfiuje k
americké verzi KGB” (Kagarlitskij) a je
souãástí - tak to naz˘vá ‰éfredaktorka
newyorského t˘deníku The Nation Katrina
Van den Heuvel - “postupného státního
pfievratu”. Takovou perspektivou jsou dnes
znepokojeny milióny AmeriãanÛ. Také
proto se i moderní konzervativec Francis
Fukuyama, autor vize o “konci dûjin” a
vûãném trvání liberální spoleãnosti,
podepsal pod protest desítek intelektuálÛ
proti útoku na Irák. Také proto vzali v
protiváleãn˘ch demonstracích úãast i
mnozí pfiíbuzní obûtí teroristického útoku
na newyorská Dvojãata. Jde jen o to, aby
jim v‰echny ty rabující party svûta
nevyrabovaly odvahu. KdyÏ totiÏ mocn˘
protivník uÏ skoro nic netají, je schopen
v‰eho.

***
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Novû otevfiené moderní

kadefinictví
„Ananas“
specializované

na nûkolikatónové barvení vlasÛ
a moderní stfiihy
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Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení
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Dr. Petr Munk

Chiropraktik
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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

Slavia mûla pfies víkend dvakrát smÛlu
Je‰tû dlouho pfied svou cestou jsem peãlivû zji‰Èoval, jak bude vypadat vrchol

sezóny, aÈ v hokeji nebo ve fotbale. V Praze mne ãekalo derby Sparta-Slavia a v
hokeji finále ligy. Takhle nabyt˘ program lze tûÏko odmítnout, i kdyÏ teplomûr
ukazoval okolo bodu mrazu. Pfiesnûji fieãeno po pfiíjezdu mi ãekal pát˘ hokejov˘
zápas mezi Spartou a Slavii, kter˘ jsem bohuÏel nestihl. Slavia vedla na zápasy 3:1
a v‰ichni oãekávali rychlé rozuzlení, aãkoliv Slavia v pfiedchozích dvou zápasech
vyhrála aÏ po penaltovém rozstfielu, kdyÏ tfietí utkání mûlo neobvykle vysokou
úrodu branek a skonãilo se 4:4, zatímco ve ãtvrtém se oba brankáfii, jak sparÈansk˘
Bfiíza, tak slavistick˘ Málek ãinili a po sedmdesáti minutách hry byl stav 1:1.
Vynikající Málek byl v‰ak dvakrát úspû‰nûj‰í a není tajemstvím, Ïe patfií ke
specialistÛm na trestná stfiílení. Poslední semifinálov˘ zápas jsem bohuÏel nevidûl,
protoÏe jsem byl právû na cestû na festival do Plznû. Tento zápas v‰ak dopadl
celkem jasnû pro Slavii, která vyhrála na Spartû 5:2. Soupefiem Slavie byly a
vlastnû v tuto chvíli stále je‰tû jsou Pardubice, které v semifinále porazili Tfiinec.
Toto semifinále proti sobû svedlo dva nejofenzívnûj‰í t˘my ligy. Pardubice první
zápas vyhráli exhibiãnû 10:2. V druhém byli v‰ak úspû‰nûj‰í Oceláfii z Tfiince, ktefií
zvítûzili v Pardubicích 4:3. Také v Tfiinci, kaÏdé muÏstvo vyhrálo po jednom utkání.
Pát˘ zápas v Pardubicích opût exhibiãnû 7:2 vyhráli  domácí. Rozhodlo tedy ‰esté
utkání, kdy Pardubicím pomohlo do znaãné míry ‰tûstí, kdyÏ po Koukalovû
pfiihrávce vyrovnal vlastním gólem Janãafiík. Po prodlouÏní se utkání skonãilo 5:4.
Tfiemi brankami se pfii tom bl˘skl Pardubick˘ BlaÏek.
Úvodní dvû finálová utkání se hrála v Pardubicích. V prvním, defenzívním rozhodla

jediná branka pardubického Mudrocha z 12. minuty. V druhém zápase jiÏ byla
úspû‰nûj‰í Slavia, ta zvítûzila 4:2. (Branky 23. Koukal, 33. Jar. Kudrna - 10. Sup,
14. Hejda, 25. Sailer a 60. Hru‰ka do prázdné branky.) Jednalo se o skvûlé utkání
a vynikající v˘kon obránce Jana Hejdy, kter˘ jeden gól dal a na dal‰í tfii nahrál. O
utkání rozhodly dva góly v první tfietinû. V úvodu tfietí tfietiny Sailer zv˘‰il na 3:1.
Kudrnovi se sice podafiilo sníÏit, ale v dramatickém závûru peãetil pár sekund pfied
koncem po sólovém nájezdu na prázdnou branku Hru‰ka.
Mal˘ zimní stadion v Edenu byl tedy minulou stfiedu dûji‰tûm nejvût‰ího utkání ve

své historii. Vzpomnûl jsem si na Mejlu Hlavsu, kter˘ sem pravidelnû chodil na
druhou ligu. Îádosti o akreditaci zdaleka pfiesahovaly moÏnosti klubu. JiÏ hodinu
pfied zaãátkem zápasu byla místa k stání zcela zaplnûna. Pfii mé Ïádosti o
akreditaci mi bylo fieãeno, Ïe je místo pouze k stání. Ov‰em pfiísná ochranka mne
nechtûla pustit do tiskového stfiediska. AÏ teprve po dlouhém vysvûtlování se
koneãnû na‰el jeden pofiadatel, kter˘ mi umoÏnil proniknout aÏ dovnitfi. I v press-
boxu v‰ak bylo na‰lapáno a pokud nûkdo chtûl vidût do rohu musel se spokojit s
obrazovkou. Nakonec mne pfiece jen pofiadatelé pustili na schody a tak jsem mohl
vychutnat tuto velkolepou podívanou. Utkání se skonãilo v normálním ãase 4:4
Opût záfiil autor dvou branek Hejda. Rozhodující gól v‰ak vstfielil v 7. minutû
prodlouÏení z dálky Kolafiík. Slavia mûla trochu ‰tûstí protoÏe ãtvrtá branka Dudy
padla z velkého úhlu a brankáfi Svoboda si dobfie nekryl levou tyãku.
O den pozdûji v‰ak se rozjelo dal‰í drama tentokrát Málek a obrana Slavie

dokázali, proã patfií k nejlep‰ím v lize. Slavia zvítûzila 2:0, kdyÏ obû branky vstfielil
Duda, druhou po krásné spolupráci s Beránkem.
Slavia po tomto zápase vedla 3:1 na zápasy a kdyÏ v nedûli vedla je‰tû deset

minut pfied koncem 3:1, pfiinesli jiÏ pofiadatelé pohár. Pardubicím se v‰ak podafiilo
nemoÏné a v závûru vyrovnali na 3:3. Druh˘ nejstrar‰í hráã Pardubic Lubina v
poslední minutû pak rozhodl o jejich vítûzství a o tom, Ïe série pokraãuje.
RovnûÏ v kopané bylo na co se dívat. V krásném zápase dokázali âe‰i remízovat

v Holandsku 1:1. V prvním poloãase byli lep‰í Holanìané v druhé jim pak na‰i vnutili
svÛj zpÛsob hry a Koller zblízka vyrovnal. V dal‰í exhibici pak âe‰i zdolali Rakousko
4:0. Tento brankostroj pak zopakovala Slavia na Strahovû pfii vítûzství 6:1 nad
âesk˘mi Budûjovicemi, zatímco Sparta se trápila v Bl‰anech a zvítûzila jiÏ jen díky
lep‰ímu závûru 2:1. JelikoÏ v t˘dnu v poháru Sparta prohrála s t˘mem, kter˘ Slavia
v lize deklasovala 0:2. Oãekávalo se, Ïe derby bude vyrovnané.
V sobotu pak vyprodaná Sparta vidûla vynikající zápas. V první pÛli si Slavia

vypracovala ãtyfii gólové ‰ance, ala ani Adauto, ani Tomá‰ Do‰ek nedokázali
pfiekonat vynikajícího BlaÏka. Na druhé stranû pak jednou musel zasahovat
Václavík. Po zmûnû stran mûla Sparta více ‰tûstí a stfiídající Kincl zv˘‰il na 2:0. CoÏ
rozhodlo zfiejmû o titulu, protoÏe Sparta má jiÏ náskok sedmi bodÛ.

Ale‰ Bfiezina-Praha
***

 Hokejov˘ Vsetín má b˘t prodán do
Ruska

·estinásobn˘ hokejov˘ mistr Vsetín má
b˘t jako první ‰piãkov˘ ãesk˘ sportovní
klub prodán do Ruska. Exkluzívní právo
na prodej majoritního balíku akcií
Vsetínské hokejové a. s. získala podle
informací Práva spoleãnost Revital
Eurogroup. Dosavadní vût‰inov˘
akcionáfi klubu - mûsto Vsetín - se snaÏí
zajistit nového, finanãnû silného majitele
s podmínkou, Ïe klub nikdy neopustí
Vsetín. Revital Eurogroup, zab˘vající se
mj. prevencí vzniku krizov˘ch situací v
podnikání, registruje hned nûkolik
finanãnû siln˘ch rusk˘ch zájemcÛ o koupi
akcií Vsetína a rozhodující fáze jednání o
prodeji majoritního podílu má probûhnout
do prázdnin. Ruské sportovní kruhy se
uÏ del‰í ãas zajímají o ãesk˘ hokej, navíc
ruská superliga patfií mezi nejbohat‰í
hokejové soutûÏe na svûtû a roãní
rozpoãet prÛmûrného tamního klubu dnes
pfiedstavuje zhruba 200 miliónÛ korun,
coÏ je asi ãtyfiikrát víc neÏ u vût‰iny
muÏstev v ãeské extralize. Vsetín od
svého pfiíchodu do nejvy‰‰í domácí
soutûÏe pfied devíti lety vystfiídal nûkolik
titulárních sponzorÛ. Po Dadáku, Petfie a
Sezoozu, jehoÏ vlastníkem byl podnikatel
Roman Zubík, pfie‰el klub do rukou
slovenské Harvardské investiãní
spoleãnosti. Po Zubíkovû zatãení pfied
dvûma roky nastal rozkol v klubu, právo
pokraãovat v ãinnosti získalo obãanské
sdruÏení a kontrolu nad akciemi získalo
mûsto.

 Martin Kézr-právo
***

Slávistick˘ brankáfi Roman Málek patfiil k oporám Slavie, ale tentokrát v‰ak musel kapitulovat pfied pardubick˘mi útoãníky

V krátkosti:
V˘sledky âeské ligy:

22. kolo: Bl‰any-Sparta 1:2, Liberec-
Jablonec 2:0, Hradec Králové-Olomouc
2:1, Zlín-Pfiíbram 1:0, Brno-Staré Mûsto
4:1, Ostrava-Bohemians 2:0, Slavia-
âeské Budûjovice 6:1, ÎiÏkov-Teplice
2:0.
23. kolo: Sparta-Slavia 2:0, Bohemians-
Bl‰any 0:0, âeské Budûjovice-Liberec
3:3, Jablonec-Hradec Králové 0:0,
Olomouc-Zlín 1:0, Staré Mûsto-Ostrava
3:1, Teplice-Brno 1:1.

***

Slovenská liga
24. kolo: Previdza-Púchov 1:0, Inter-
Trenãín 2.0, Ko‰ice-Slovan 0:1, Trnava-
Îilina 1:1, Dubnica-RuÏomberok 3:3.
25.kolo: Îilina-Inter 0:1, Púchov-Dubnica
2:1, Slovan-Trnava 2:1, Trenãín-Previdza
3:1, RuÏomberok-Ko‰ice 2:2.

***
Slovenská hokejová liga

Semifinále play-offs:
Zvolen-Ko‰ice 1:4 na zápasy
3:2, 1:2, 1:3, 1:3,
Slovan-Trenãín 4:1 na zápasy
6:1, 4:2, 2:1, 2:3, 4:2.

***
Finále

Slovan-Ko‰ice 4:0 na zápasy
2:1, 3:0, 4:3, 4:1.

***
Makedonie-Slovensko 0:2

Kvalifikace pro ME v Portugalsku
***

ME juniorÛ
Holandsko-âesko 0:3
Slovensko-Portugalsko 0:2

***
Pfiátelsk˘ hokej

âesko-·v˘carsko 4:1 a 1:1
Slovensko-Slovinsko 4:1
Tabulky pfiineseme pfií‰tû.


