Modﬁe nati‰tûné ‰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.

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Datum, dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním
rohu ‰títku!
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ªudia Meãiara odmietli,
ostal Ga‰paroviã
BRATISLAVA-sme (sp, rp, hr)-Strach z návratu
Vladimíra Meãiara posadil do prezidentského kresla Ivana
Ga‰paroviãa, ktor˘ svojho súpera porazil o viac ako 350tisíc hlasov. Ga‰paroviã sa úradu prezidenta ujme v
polovici júna.
O v˘sledku rozhodla úãasÈ voliãov (43,5 percenta),
ktorá bola vy‰‰ia, ako sa oãakávalo. Ga‰paroviãovi dali
svoj hlas aj mnohí voliãi strán vládnej koalície, napriek
v˘zvam ich predstaviteºov, aby sa ºudia na voºbách
nezúãastnili. Pomerne vyrovnan˘ súboj viedli obidvaja
kandidáti na vidieku, väã‰iu podporu v‰ak Ga‰paroviã
získal v mestách.
Nov˘ prezident sa e‰te v noci poìakoval za dôveru a
povedal, Ïe chce urobiÈ v‰etko preto, aby ºudí nesklamal.
Meãiar niesol prehru ÈaÏko a svojmu súperovi ani
nepodal ruku. Vyjadroval sa len v televíznych ‰túdiách,
ãakajúcich novinárov pred sídlom STV ãi Slovenského
rozhlasu ignoroval. Dôvody prehry hºadal v kampani,
ktorá sa spustila proti nemu v médiách a v tich˘ch
dohodách koalície o podpore Ga‰paroviãa. Lídri vládnych
strán v‰ak akékoºvek dohody s Ga‰paroviãom popreli.
Meãiar v STV zaútoãil na Ga‰paroviãa tvrdením, Ïe si
neváÏi funkcie, ale ºudí a ako ‰éf HZDS nemá témy, o
ktor˘ch by s nov˘m prezidentom mohol rokovaÈ. “Ak
niekto nemá témy, je prázdny,” kontroval mu Ga‰paroviã.
Meãiar odmietol, Ïe by v˘sledky volieb mali pre neho a
HZDS nejaké dôsledky. Na otázku, ão to bude znamenaÈ,
odpovedal stroho: “Niã.”
Vládna koalícia prijala voºbu Ga‰paroviãa rezervovane.
Predseda vlády Mikulá‰ Dzurinda v prvej reakcii povedal,
Ïe mu “nesmierne” záleÏí na dobr˘ch vzÈahoch s
prezidentom. Viacerí vládni politici ãakajú na prvé kroky
nového prezidenta.
Úradujúci prezident Rudolf Schuster poslal
Ga‰paroviãovi blahoprajn˘ list. Schuster verí, Ïe budúci
prezident bude maÈ aj osobn˘ podiel na stabilizácii
pomerov v parlamente, aby mohli pokraãovaÈ ekonomické
reformy.
Vládni politici sa rozchádzajú v názore, ak˘ vplyv bude
maÈ na koalíciu nov˘ prezident. ·éf KDH Pavol Hru‰ovsk˘
si myslí, Ïe problémy koalície ostanú rovnaké a spolu s
Bélom Bugárom z SMK povaÏuje za dôleÏité opieraÈ sa
o podporu poslancov, ktorí koalíciu opustili. ªubomír
Lintner z ANO povedal, Ïe moÏno oãakávaÈ zmenu
správania HZDS ku koalícii. Túto obavu potvrdil aj
Meãiar, keì v STV povedal: “Bude to zaujímavé.”
Hru‰ovsk˘ varoval pred komplikáciami, ktoré môÏe
spôsobiÈ nad‰tandardn˘ vzÈah medzi Ga‰paroviãom a
opoziãn˘m Smerom. ·éf Smeru Robert Fico totiÏ povedal,
Ïe ak bude pokraãovaÈ stála pozícia v názoroch Smeru a
Ga‰paroviãa, Slovensko má pred sebou obdobie väã‰ej
stability.
Pri hºadaní dôvodov Meãiarovej poráÏky sa spomína
najmä jeho nezvládnuté vystupovanie v relácii Sito v TV
Markíza, kde voliãom ukázal svoju starú tvár. Ga‰paroviã
na rozdiel od Meãiara na‰iel odvahu aj na ospravedlnenie
sa za chyby v minulosti, podobn˘ postoj v‰ak Meãiar
nebol schopn˘ zaujaÈ.
***

LedÀáãka získaly Nevûrné hry

Zuzana Stivínová ve filmu Nevûrné hry

Národ se vÏdy dûlil na dva tábory. Mladoãechy a
Staroãechy, pﬁíznivce Smetany a Dvoﬁáka, slávisty
jako Vladimír Bubák, ãi já nebo ottawsk˘ Lubor Havel,
kter˘ vlastnil po léta restauraci Slavia, a sparÈany
(nebudu zde radûji nikoho jmenovat). V˘jimkou je pouze
Ivan Klíma, kter˘ dává pﬁednost vr‰ovick˘m Bohemians.
Dále se dûlil národ na stoupence Karla Gotta a
Waldemara Matu‰ky (pro kterého je vÏdy ochoten
vytasit meã pera Petr Kohout). V na‰í tﬁídû na Stﬁední
prÛmyslové ‰kole spojové techniky byl nelidsk˘ souboj
mezi pﬁíznivci Beatles a Stones. Pouze já jsem mûl
svého Erica Burdona a Animals a jak˘si Diví‰ek ze
Senohrab, ovlivnûn nezávislou kulturou místního hotelu
Hru‰ov, fandil Kinks.
Souboj mezi pﬁíznivci monarchy Václava (V. z
historického pohledu) Havla a Václava (VI.) Klause
ustoupil nové obãanské válce: Intelektuálové si
navzájem vyﬁizují úãty, jestli lyrick˘ snímek Îelary mûl
dostat oskara nebo jestli se jedná o ‰kvár, ãi jestli
skuteãn˘m filmem roku byla Nuda v Brnû, kter˘ získal
pﬁekvapivû nejvíc ãesk˘ch lvÛ. Nutno ﬁíci, Ïe boj se jiÏ
kultivoval. ReÏiséﬁi nebijí kritiky (aãkoliv ti by si to velice
ãasto zaslouÏili) jako se to stalo pﬁed ãasem v Uherském
Hradi‰ti. Naopak atmosféra plzeÀského filmového
festivalu Finále byla pﬁátelská a milá. Abych to shrnul,
pﬁíznivci tûchto dvou táborÛ jsou kultivovaní a svoji
kulturní orientaci dávají najevo pouze tím, Ïe nejezdí
jedni s druh˘mi v Mûstské hromadné dopravû.
V Plzni se zdálo, Ïe Nudisti budou v pﬁevaze. I slogan
festivalu ﬁíkal: „Nuda je v Brnû, v Plzni je Finále.“ Toto
napûtí trvalo do ãtvrtka, kdy po ne pﬁíli‰ podaﬁeném
pátém dílu básnické pentalogie Du‰ana Kleina Jak

básníci neztrácejí nadûji, jsem zcela ztratil nadûji, Ïe
uvidím toho dne je‰tû nûco zajímavého. Plochost filmu
pﬁipomínala Dietlovy seriály, jejichÏ nostalgická
renesance mává soukrom˘mi i veﬁejnoprávními
televizními vysílaãi, aÏ nûkteré stoÏáry, legendární
Cukrák nevyjímaje, pod náporem elektromagnetického
vlnûní praskají. MoÏná, Ïe negativní záÏitek umocnila
skuteãnost, Ïe jsem v jednom místû filmu mûl
mikrospánek a kdyÏ jsem silou otevﬁel oãi, vypadla mi
z levého oka kontaktní ãoãka, takÏe mÛj pohled na
tento film je ponûkud zkreslen˘. Lechtivá erotika, s
charakterním ﬁeditelem nemocnice, kter˘ tepá ne‰vary
spoleãnosti, mne nepredestinovala k tomu, abych byl v
roztouÏení po dal‰í milostné lahÛdce.
***
Nevûrné hry
JenÏe stalo se nûco, co se v poslední dobû nestává
ãasto. Film zaãal hovoﬁit, pﬁesnûji ﬁeãeno oslovovat
diváka. Nikoliv, Ïe by v‰emu bylo rozumût. Odehrává
se totiÏ v okolí ·túrova, kde se mluví maìarsky. Chci
ﬁíci, Ïe mûl du‰i. UÏ sama tato skuteãnost napovídá, Ïe
se jedná o nûco nev‰edního. TvÛrci filmu zasadili
pﬁíbûh nikoliv do malebn˘ch hor, ani do vyprahlé mûsíãní
krajiny, ale do místa, kde kromû Esztergomu na druhé
stranû Dunaje není se ãeho zachytit. Blízké a bohaté
ostﬁihomské láznû jsou zároveÀ nesmírnû vzdálené.
Místem, kam se dá snadno dojet, ale zároveÀ je to nûco
neuchopitelného a nedostupného. Nûco jako KafkÛv
Zámek. S v˘jimkou Ivany Ch˘lkové, která nemá stûÏejní
roli, zde není Ïádná z pûti hvûzd ãeského filmového
nebe, které mÛÏeme vidût v ostatních filmech. V‰e je
Pokraãování na str. 5

2

satellite

satellite

1-416

1-416

Agreement # 40005374/ Registration # 09089
P.P.I.C. Accounts # 1001583
GST Business # 86957 0572 RT0001

Paid in Toronto
CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY
published by ABE
P.O. Box 176, Station „E",
Toronto, Ont. M6H 4E2
Telefon: (416) 530-4222
Záznamník: (416) 530-0202
Fax: (416) 530-0069
E-mail: abrezina4222@rogers.com
satellite1-416@satellite1-416.com
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com nebo www.zpravy.org

PraÏská adresa: ABE/Hombre,
Po‰tovní schránka 32, 108 00 Praha 10
Tel.: 274 777 476 nebo 495 269 285
Tel./ Fax/Záznamník: 274 770 929
Ale‰ Bﬁezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.
1.65 CDN $ per line/col.
Pﬁedplatné:
v Kanadû $ 32,71+2,29 = 35,00,
pro ostatní svût CND $ 48-, US $ 35 v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK
PDF elektronicky $ 22 V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)

Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 10:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle 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.
Lutheránsky kostol sv. Luká‰a, (Luteheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Slovenské
bohosluÏby: 8.2. , 14.3., 9. a 18. 4., 2.5. a
20.6. o 12:30 hod.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 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.

Toronto/Canada/USA

Sokolská Ïupa Kanadská
pﬁipravuje

MAJÁLES
v sobotu 8. kvûtna 2004
ve spoleãenské hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto
K tanci a poslechu hraje hudba PRESOVIA z Londonu

Vstupné (v cenû je zahrnuta veãeﬁe)
v pﬁedprodeji (do 2. kvûtna):
25 dolarÛ, studenti 17 dolarÛ.
u vchodu: 30 dolarÛ, studenti 22 dolarÛ

Veãeﬁe se bude podávat v 19 hodin

Pﬁedprodej vstupenek
Prague Deli 638 Queen St. W. 416/504-5787
Hana Jurásková 416/838-2541
Anna Janou‰ová 905/884-9829

Pﬁijìte si zacviãit, zahrát volejbal nebo nohejbal do Sokola!
Dospûlí - kaÏdou stﬁedu: 20:00 - 22:00 hod.
Dûti - kaÏdou sobotu:16:30 - 18:00 hod.
Gyros Gymnastics, 12 Densley Avenue
(severnû od Keele & Eglinton Avenue West)

Volejbal - kaÏdé pondûlí: 19:30 - 22:00 hod.
Nohejbal - kaÏdou stﬁedu:19:30 - 22:00 hod
George Harvey Collegiate,1700 Keele Street
(jiÏnû od Keele & Eglinton Avenue West)

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

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

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

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Úﬁední hodiny jsou v úter˘ od 19 do 20 hodin
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
(KﬁiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.)
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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
nebo www.cssk.satellite1-416.com

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

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

Tel.: 416-431-9477
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) toward our mailing costs.
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Konkurs na uãitele angliãtiny
v âeské republice
âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû
(âSSK) vyhla‰uje konkurs na místa
uãitelÛ angliãtiny z ﬁad synÛ nebo dcer
krajanÛ âechÛ nebo SlovákÛ na Prvním
soukromém jazykovém gymnáziu v
Hradci Králové (na tomto prestiÏním
gymnáziu se nyní vyuãuje v devíti
jazycích, hlavním jazykem je angliãtina).
Konkurs je vyhlá‰en na dvû pozice s
následující kvalifikací:
- místo kvalifikovaného uãitele angliãtiny,
absolventa kanadské univerzity s hlavním
zamûﬁením na angliãtinu; alespoÀ pasivní
znalost ãe‰tiny/sloven‰tiny vítána.
- místo uãitele anglické konverzace,
absolventa kanadské univerzity s
humanitním zamûﬁením; alespoÀ pasivní
znalost ãe‰tiny/sloven‰tiny vítána.
Datum a místo nástupu: 1. záﬁí 2004 (na
cel˘ ‰kolní rok), První soukromé jazykové
gymnázium v Hradci Králové.
Podmínky: placená zpáteãní letenka,

Internet

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.org

***

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

Nové divadlo
Nové i star‰í hry, které uvedlo Nové
divadlo v Torontu
www.divadlo.satellite1-416.com
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
NHL
Po kaÏdém zápase v Torontu zde mÛÏete
nalézt rozhovory s na‰imi hokejisty, vãetnû
obrázkÛ z utkání
www.nhl.satellite1-416.com
www.zpravy.org/nhl
***

âeská doplÀovací ‰kola
v Torontu v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave. - Toronto
Vyuãování je v sobotu
od 9 do 11 hodin
Informace:
L. âarková: 416/536-5342

·kola ve Scarborough
je v Cornell Junior Public School
61 Holmfirth Terr., Scarborough
Vyuãování je od 9:30 do 12 hodin
Informace:
M.M.I.: 416/439-4354

Slovenská ‰kola v Oakville
se koná v St. Bernadette School
1202 Heritage Way
Vyuãování je v sobotu
od 9:30 do 12 hodin
Informace:
Viera Banková: 905/337-7457

April 22, 2004
placené ubytování, placené obûdy ve
‰kolní jídelnû, plat 15.000 Kã mûsíãnû,
uchazeã si musí zajistit zdravotní poji‰tûní.
Uzávûrka konkursu: 15. dubna 2004.
Zasílejte podrobné Ïivotopisy vãetnû
akademick˘ch v˘sledkÛ a referencí na emailovou adresu <ustredi@cssk.ca>
<mailto:ustredi@cssk.ca>
Úspû‰ní kandidáti budou vyrozumûni do
31. kvûtna 2004.
V pﬁípadû, Ïe místa nebudou vybrána v
tomto konkursu, konkurs bude roz‰íﬁen o
zájemce z kanadsk˘ch univerzit bez
ohledu na jejich ãesko/slovenskou
etnicitu.
První soukromé jazykové gymnázium v
Hradci Králové také nabízí moÏnosti
studia pro dûti na gymnáziu na dobu
vzájemnû zvolenou, jakoÏ i zaji‰tûní
v˘mûny studentÛ mezi rodinami, táborové
pobyty v pﬁírodû a letní ‰kolu pro v˘uku
nebo zdokonalování se v ãeském jazyce
po dobu ‰kolních prázdnin.
Zájemci se mohou také hlásit na v˘‰e
uvedené internetové adrese.
Za âSSK: Milo‰ ·uchma, pﬁedseda
***

Toronto/Canada/USA
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Czech &Slovak Institutions

Gypsygrass
Jan & Dianne Hankovi

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

vystoupí v sobotu

Slovenské velvyslanectví

1. kvûtna 2004 v 19 hodin
V Latcham Hall
8 Park Drive South, Stoufville

Slovak Embassy

Tel.: 905/294-5904

www.hankomusic.com

Den Matek
Udûlejte si rezervaci na VELK¯ BUFFET
v

Kalendáfi

24. 4. (so) 19:30
Veãer poezie
St. Luke Church -3200 Bayview Ave.
***
25. 4. (ne) 14:00
Valná hromada M.M.I - Masaryktown
***
25. 4. (ne.) 17:00
Nocturno: Radim Zenkl - Masaryktown
***
27. 4. (út) 18:30
Konec srpna v hotelu Ozon
Pﬁehlídka filmÛ P. Juráãka
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
29. 4. (ãt.) 20:45
Ikarie XB 1
Pﬁehlídka filmÛ P. Juráãka
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
30. 4. (pá) 20:00
Rok ãeské hudby - Antonín Kubálek
v Mazzoleniho koncertním sále
Royal Conservatory of Music
Tel.: 416-408-2824 Ext 321
***
30. 4. (pá) 20:00
1.5. (so) 16:00 a 20:00
2.5. (ne) 16:00
Nové divadlo - ·vestka
L. Smoljak a Nové divadlo
J. Workman Auditorium
1001 Queen St. W.
***
1. 5. (so.) 16:00
Sokolske tûlocviãné závody
Gyros Gymnastics Club
Sokolska zupa kanadska
***
1.5. (so) 19:00
Gypsygrass- Latcham Hall
8 Park Drive South, Stoufville
***
1. 5. (so) 20:15
Bláznova kronika
Pﬁehlídka filmÛ P. Juráãka
Cinematheque - 317 Dundas St. W.
***
2. 5. (ne.) 12:00
Oslava svátku matek - Farnost sv. Pavla
***
3. 5. (po) 18:30
Tmavomodr˘ svût
Public Library - Kitchener
***
5. 5. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ -Kostel sv. Václava
***
8. 5. (so.) 19:00
Sokolsk˘ Majales

satellite

215 Dundas St. East - No. 5 Highway, Waterdown
Telefon: (905) 689-6013

Nedûle 9. kvûtna 2004
od 12 do 17 hodin

z repertoáru Divadla Járy Cimrmana

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

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

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.
Toronto, ON
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St., Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416/226-4528, fax: 647/436-1407
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
St.: 13:00 - 16:00 (po pﬁedchozím ohlá‰ení)
Vancouver, BC
Honorary Consul: K. E. Newman
1480-885 West Georgia St.
Vancouver, B.C. V6C 3E8
Tel.: 604/601-2011, fax 604/639-3134
E-mail: newman@insigniacorp.com
Po. - pá: 9:00-12:00 a 14:00-17:00

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Auto5i:
Ladislav Smoljak a Zden2k Sv2rák

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

V hlavní roli
Re6ie: Pavel Král

Cestu L. Smoljaka do Kanady sponsorovaly ¢SA * Air travel sponsored by CSA

Sobota
Ned2le
Pátek
1. kv2tna 2004
2. kv2tna 2004
30. dubna 2004
4 a 8 hod.
4 hod.
8 hod.
Joseph Workman Auditorium, 1001 Queen St. West, Toronto
RESERVACE
V hodinách ve4ern9ch
P5es den
NUTNº

(416)363-7686

(416)463-3182

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
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
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·vestka z komnaty tﬁinácté, tedy ‰Èastné

Medical

V hlavní roli pan Ladislav Smoljak

Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ
Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pﬁíchozím!

1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

nabízí úãinnou léãbu akutních a chronick˘ch
nemocí za pouÏití vysoce efektivních léãiv,
která nemají vedlej‰í úãinky. Ve vût‰inû pﬁípadÛ
mÛÏeme pomoci pacientÛm trpícím zejména:
nádorov˘mi onemocnûními, revmatismem
bolestmi hlavy, nespavostí, sexuálními
poruchami, koÏními nemocemi, mentálními a
emociálními problémy (deprese, strachy),
dûtsk˘mi nemocemi atd.
V‰ichni na‰i lékaﬁi jsou ãleny profesionální
organizace a jsou ﬁádnû registrováni.
Pro podrobné informace prosím volejte:

416/255-3325
Mezimûstsky zdarma: 1-877-863-2478

Ne vÏdycky se podaﬁí nastudovat hru kroky
pﬁímo sedmimílov˘mi. V pﬁípadû jevi‰tního
sklerotikonu, jak hru ·vestka v podtitulu
poÈouchle nazvali autoﬁi Ladislav Smoljak a
Zdenûk Svûrák - a vûdûli proã - tomu tak je.
Herce ãekalo je‰tû pût zkou‰ek pﬁed pﬁíjezdem
autora, reÏiséra a hlavního pﬁedstavitele
inscenace Ladislava Smoljaka, v této hﬁe
hostujícího herce Nového divadla v Torontû,
a oni si uÏ vykraãovali na pomyslném jevi‰ti
(tedy v basementu haly kostela sv. Pavla) bez
skriptu v rukou. Tak vidíte, co umí udûlat s
lidmi jeden âlovûk. Tû‰ení na nûj je upﬁímnû
opravdové. To se to Pavlu Královi potom
reÏírovalo!
KdyÏ se ﬁekne cimrmanovské divadlo, hodnû
lidem se vybaví konkrétní scéna, v˘jev. Anebo
hned nûkolik najednou. A také má z ãeho,
protoÏe první “dramatick˘” kus z pera
cimrmanovcÛm vypadl pﬁed více neÏ
pûtatﬁiceti lety. Byl to Akt ZdeÀka Svûráka
(premiéra 4. 10. 1967), a spoleãnû se
Smoljakovou aktovkou Vy‰etﬁování ztráty
tﬁídní knihy a ·ebánkovou aktovkou Domácí
zabíjaãka vznikly tyto hry pÛvodnû jako
souãasné (v rozmezí od 4. ﬁíjna 1967 do 7.
února 1968). AÏ teprve opereta Hospoda Na
m˘tinc e (1969) byla takovou typickou
cimrmanovskou záleÏitostí, kterou napsali
S+S spoleãnû. Dokonce se mohu domnívat,
Ïe mnoh˘ torontsk˘ ãtenáﬁ byl „pﬁi tom“. Poté
následovaly VraÏda v salónním coupé, Nûm˘
Bobe‰, Cimrman pﬁed branami hudby, Dlouh˘,
·irok˘ a Krátkozrak˘… aÏ koneãnû jsme se
dostali ke tﬁinácté hﬁe ·vestka a k té poslední,
vzniknuv‰í po pûti letech po ní, nesoucí název
Afrika. Tato hra mûla premiéru pﬁesnû na
pûtatﬁicáté v˘roãí vzniku Divadla Járy
Cimrmana, které v ﬁíjnu 1992 pﬁe‰lo na ÎiÏkov
(po mnoha toto stûhování bylo poprvé
radostné a dobrovolné). S nov˘m místem
pﬁi‰el i ponûkud upraven˘ název: ÎiÏkovské
divadlo Járy Cimrmana.
KaÏd˘ trochu znal˘ historie DJC si pﬁi jménû
Jiﬁí ·ebánek vybaví zakladatele prapÛvodní
my‰lenky této scény. Podnûtem mu byl ohlas
na rozhlasov˘ poﬁad nealkoholické Vinárna U
pavouka - coÏ takhle pﬁevést tento druh
humoru a mystifikace na divadelní scénu? S
tímto nápadem seznámil 29. ﬁíjna 1966 Milonû
âepelku, Ladislava Smoljaka a ZdeÀka
Svûráka, a na této zakládající schÛzi bylo
rozhodnuto pﬁizvat ke spolupráci Karla
Velebného, Jana Trtílka, Oldﬁicha Ungra a
Helenu Philippovou, reÏisérku “Vinárny U
pavouka”.
Na internetové stránce DJC dále L.S. a Z.
S. pí‰í: „ZároveÀ se ·ebánek a Svûrák
zavázali, Ïe do konce roku napí‰í kaÏd˘
jednoaktovou hru. O vánocích 1966 pak mohl
dr. Hedvábn˘ z rozhlasové nealkoholické
Vinárny U pavouka vypustit do etéru senzaãní
zprávu: pﬁi budování krbu narazil ve své
liptákovské chalupû na truhlu s rukopisnou
pozÛstalostí zcela zapomenutého génia...“, a
tak to vlastnû zaãalo a nikdo si tehdy neumûl
pﬁedstavit, Ïe to bude pokraãovat po více neÏ
tﬁi desítky let.
Kdo je Jára Cimrman?
Charakteristik tohoto kultivovaného
pavûdátora jsem ãetla nespoãet. Koneãnû
moderní technika umoÏÀuje ãíst i to, co se
vymyká oficálním prohlá‰ením a názorÛm.
Nicménû mému vkusu nejlépe vyhovoval
názor Tomá‰e Abaffyho (uÏ nevím z jaké

IVANA WELLS
SALES REPRESENTATIVE

REAL ESTATE EXPERIENCE SINCE 1980
Specializing in West Toronto & Mississauga

Bus & Pager 416/235-2500
Direct Line 905/274-6555
West Realty Inc., REALTOR

slovenské internetové stránky), kter˘ v záﬁí
2001 napsal (z obsáhlého vyjímám to
nejhlavnûj‰í):
„MuÏ, ktor˘ dal Prahe na 30 minút more.
MuÏ, ktor˘ stál pri zrode mnoh˘ch vynálezov,
napísal divadelné hry, ktoré predbehli dobu,
bojoval za práva âechov v Rakúsko-Uhorsku
a precestoval cel˘ svet. Jára Cimrman je
právom povaÏovan˘ za najv˘znamnej‰ieho
âecha v histórii, no málokto o Àom vie pravdu...
Jára Cimrman sa narodil medzi rokmi 1852
a 1886 vo Viedni. Jeho otec bol âech a matka
Rakú‰anka. Jára sa narodil do chudobnej
rodiny a rodiãia sa dohodli, aby dokázali
uÏiviÈ Járu aj jeho star‰iu sestru, Ïe malému
Járovi neprezradia, Ïe je chlapec, aby mohol
ponosiÈ ‰aty po star‰ej sestre. Jára v
dievãenskej ‰kole zisÈuje, Ïe uãiteºka telocviku
má “tam dole” nieão iné a z toho usúdil, Ïe je
uãiteºka muÏ! Potom, ão riaditeº ‰koly zistí, Ïe
naopak muÏom je mlad˘ Jára, konãia sa
chlapcové dievãenské roky.
Jára Cimrman vynikal v mnoh˘ch (pochop vo v‰etk˘ch) oboroch ºudskej ãinnosti. Bol
veºk˘m vynálezcom a mysliteºom, vyna‰iel
telefón, ale predbehol ho Graham Bell,
skon‰truoval Ïiarovku, ale na patentovom
úrade si ju len o nieão skôr patentoval Thomas
A. Edison. Keì si Cimrman ‰iel patentovaÈ
dynamit, e‰te na patentovom úrade vypisoval
tlaãivá k rovnakému vynálezu Alfréd Nobel.
Jára Cimrman v‰ak nebol len vynálezca,
spisovateº, génius, ale aj reÏisér nem˘ch
filmov.
Jára Cimrman bol ale hlavne ãlovek, ãlovek
s dobr˘m srdcom a so zmyslom pre in˘m.
Pomáhal ostatn˘m géniom svojej doby - J.
Straussovi s najslávnej‰ím valãíkom, mnoh˘m
spisovateºom, vynálezcom ãi skladateºom.
Jára Cimrman bol ãlovek veºkého formátu,
ktor˘ by mal byÈ pre nás zdrojom in‰pirácie a
symbolom chuti do Ïivota a nezlomného ducha
odhodlaného ísÈ si za svojim svät˘m cielom.
Jára Cimrman je ãlovek, ktor˘ je dôkazom
toho, Ïe naozaj je v‰etko moÏné, keì sa
chce, je dôkazom toho, Ïe sa nemáme nikdy
pri niãom vzdáÈ, Ïe cieº, ktor˘ sme si vybrali je
dosiahnuteºn˘. Jára Cimrman je na‰ou ‰kolou,
na‰im uãiteºom, na‰im vzorom. Jára Cimrman
je ten, kvôli ktorému sa oplatí ÏiÈ. A propos,
nech ste akokoºvek dobrí, múdri, ‰ikovní,
vÏdy budete e‰te maÈ veºa práce, aby ste
dobehli Járu Cimrmana...,“ uzavírá autor. A
pozornému ãtenáﬁi neu‰lo, Ïe se vlastnû
hovoﬁí o umûleck˘ch rozletech pánÛ rodiãÛ
Smoljaka a Svûráka.
Kdo jsou pánové Smoljak a Svûrák?
Pﬁedpokládám, Ïe i detailní anal˘za tûchto
v˘razn˘ch osobností souãasného ãeského
divadelního svûta by nebyla namístû uÏ proto,
Ïe by stejnû byla nedokonalá a neúplná. Tak
tu necháme odborníkÛm.
Proto radûji, neÏ pﬁedstírání nûjakého
rozboru, si povûzme, Ïe Ladislav Smoljak (uÏ
jste nûkdy vidûli podobu natolik pﬁíbuznou s
Albertem Einsteinem jako právû v pﬁípadû L.
S.?- mû to vÏdycky fascinuje) - dramatik,
herec, reÏisér a scenárista - je rodil˘ PraÏák.
Letos v prosinci oslaví své tﬁiasedmdesáté
narozeniny (neuvûﬁitelné). Jeho pÛvodním
povoláním bylo uãitelování, kterému se
vûnoval po vystudování Vysoké ‰koly
pedagogické a po ukonãení práce jako asistent
na fakultû technické a jaderné fyziky. V té
dobû také zaãal psát recenze do ãasopisÛ
Kultura a Kulturní tvorba, pak pracoval v
t˘deníku Mlad˘ svût, odkud pﬁe‰el do
nakladatelství MF a v roce 1975 na Barrandov
jako scenárista a pozdûji i reÏisér. Nu a pak to
uÏ znáte: spoluzakladatel Divadla J. C. v roce
1967 a od té doby v nûm úãinkuje a reÏíruje a
spoleãnû se ZdeÀkem Svûrákem i pí‰e
divadelní hry. Pﬁed ‰esti lety zaãal hrát ve
Studiu Jára - nyní Studio Láìa, které zaloÏil,
a pro které také pí‰e hry.
Pokud si nemÛÏete vybavit filmy, na kter˘ch
se podílel buì scénáﬁem, reÏijí nebo i jako
herec - anebo v‰ím dohromady, pak ve své
pamûti oÏivte kontakty alespoÀ na nûkteré
tituly, jako je Zloãin v ‰antánu, Pane, vy jste

vdova!, Jáchyme, hoì ho do stroje!, Na samotû
u lesa (mÛj oblíben˘), Mareãku, podejte mi
pero!, Kulov˘ blesk (hereck˘ koncert pana
Hru‰ínského a reÏijní pana Smoljaka), z
novûj‰í doby tﬁeba Akumulátor, Kolja ãi Dvû z
policejní bra‰ny . V kolonce „zájmy“ v
encyklopedii Kdo je kdo pan Smoljak uvedl:
„starost o vûci veﬁejné“.
Zdenûk Svûrák se také narodil v Praze (o
pouh˘ch pût let pozdûji, neÏ L. S.) a také se
jeho kroky ubíraly nejdﬁíve uãitelováním, kdyÏ
ukonãil Vysokou ‰kolu pedagogickou, obor
ãesk˘ jazyk a literatura. Uãil na Îatecku do r.
1961, poté ode‰el do âsl. rozhlasu jako
redaktor, nakonec volil svobodné povolání,
ale pozdûji se uplatnil jako scenárista
Filmového studia Barrandov. Od r. 1994 je
prezidentem nadace Paraple, která pomáhá
získávat peníze na pomoc vozíãkáﬁÛm. S
panem Smoljakem se znají témûﬁ pÛl století.
A zrovna jako on, je také jedním ze zakladatelÛ
DJC, je jeho umûleck˘m vedoucím a
spoluautorem v‰ech inscenací.
O obou geniálních osobnostech (necítím to
jako nadnesen˘ pojem, protoÏe je tûÏko
uvûﬁitelné, jaká duchovní strava za touto dvojicí
zÛstává) bychom si mohli vyprávût velice
dlouho a poﬁád bychom nacházeli mnoho
zajímavého. Jsem si jista, Ïe ten, v kom se po
tûchto ﬁádcích probudí jakási zpytavá
zvûdavost, si o pánech autorech mnohé
nalezne tﬁeba v internetovém vydání (a Ïe je
z ãeho vybírat - napﬁ. CimrmanÛv Zpravodaj),
aby si doplnil to, o ãem tady ﬁeã uÏ b˘t
nemohla.
TakÏe, pﬁijìte do divadla a nechejte pookﬁát
svoji v‰edním Ïivotem utrápenou du‰i. ProtoÏe
·vestka na scénû Nového divadla, to je
lakonicky ﬁeãeno bonbónek na prknech, která
znamenají svût. A vám jsou dveﬁe do tohoto
svûta otevﬁeny dokoﬁán.
Premiéra je 30. dubna ve 20 hodin, repríza
1. kvûtna v 16 a ve 20 hodin, poslední
pﬁedstavení pak v nedûli 2. kvûtna jen v 16
hodin. Rezervace je nutná. Volejte: 416/3637686, veãer: 416/463-3182
Podle materiálÛ Divadelního ústavu v Praze,
Internetu a kníÏky ·est s ‰edesát˘ch (Tich˘JeÏek, Tono Stano) pﬁipravila:
Vûra Kohoutová

Královská konzervatoﬁ
slaví

Rok ãeské hudby
v torontské Royal Conservatory of Music
v Mazzoleniho koncertním sále Pátek 30. dubna 2004 ve 20 hodin
ANTONÍN KUBÁLEK a jeho kolegové
MARIE BERARD - housle, STEVE
DANN - viola, WINONA ZELENKA violoncello, JOEL KATZ - zpûv, JAMES
ANAGNOSON & LESLIE KINTON klavírní duo.
PROGRAM
Vítûzslav Novák (1870-1949):
VZPOMÍNKY, Op. 6: Triste - Inquieto Amoroso, Antonín Kubálek - klavír
Bedﬁich Smetana (1824-1884):
VEâERNÍ PÍSNù; Joel Katz - zpûv
Antonín Kubálek - klavír
Antonín Dvoﬁák (1841-1904):
T¤I SLOVANSKÉ TANCE;
James Anagnoson, Leslie Kinton
- klavír pro ãtyﬁi ruce
Bohuslav MartinÛ (1890-1959):
ETUDY A POLKY;
Antonín Kubálek - klavír
Antonín Dvoﬁák:
KLAVÍRNÍ KVARTET,
Op. 87; Winona Zelenka - violoncello;
Steve Dann - viola; Marie Berard - housle;
Antonín Kubálek - klavír.
Vstupenky budou stát 35 dolarÛ.
Tel.: 416-408-2824 Ext 321
www.rcmusic.ca
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Festival Finále
Pokraãování ze str. 1

postavené na dvojici Zuzana Stivínová a
Peter Bebjak.
UÏ úvodní zábûr, kdy malá Janka
medituje o své budoucnosti ve vlaku,
kter˘ jede do neznáma napovídá, Ïe svût
dospûl˘ch bude zkoumán pohledem dûtí.
Podobnû jako tomu bylo v Bergmanovû
Mlãení z roku 1963.
ReÏisérka Michaela Pavlátová, která
natoãila tento film podle pﬁedlohy Tiny
Diosi je animátorkou a skuteãnû je i ve
filmu znát, Ïe tam není nic náhodné.
KaÏdá scéna je sv˘m zpÛsobem
samostatn˘m pﬁíbûhem. Film by mohl
sklouznout do nûjakého schématu, do
laciného ﬁe‰ení, do úniku. Místo toho jde
film stále do hloubky. Není to v‰ak cesta
laciná jde pﬁes bolest, ztrátu iluzí, ztrátu
jistot. Je to o hledání nové komunikace.
Klavíristka Eva, která pochází z Prahy,
se ocitne se sv˘m manÏelem, hudebním
skladatelem Peterem na jiÏním
Slovensku. Mají svÛj dÛm, neÏijí si ‰patnû
aÏ na to, Ïe si nemají, co ﬁíci. Vlastnû
jeden druhého moc nezajímají. Eva jezdí
po okolí, kde hraje na svatbách stále
stejné vûci. Buì Mendelssohna na
svatbách nebo na koncertech, kam
vÏdycky pﬁijde pár lidí, Chopina. Peter
dûlá komerãní hudbu, která je dobrá pro
rakouské obchodní domy. Oba cítí, Ïe
jejich vztah není v poﬁádku a Ïe si jdou na
nervy. Chybu v‰ak nehledají v sobû, ale
v tom, Ïe není dostateãnû vybavené
Petrovo studio a Ïe Eva nemá správné
kontakty na Slovensku. PetrÛv sen o
studiu se brzy zhroutí, kdyÏ se do místa k
tomu urãenému nastûhuje matka s
dcerou. Eva se pokou‰í hledat ‰tûstí v
Praze, ale uÏ do té spoleãnosti nepatﬁí.
Místo lásky proÏívá jen milostnou aféru.
Oba si uvûdomují, Ïe je potﬁeba, aby
jeden o druhého znovu zaãali bojovat,
ale Ïe láska má smysl pouze ve svobodû.
Peter a Eva spolu zaãnou komunikovat v
hudbû. Pomalu se mûní i jejich vztah k
okolí. Z vetﬁelcÛ matky Márii a dcery
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nejsou pestré. Na ‰tûstí mezinárodní
porota, která udûluje hlavní cenu festivalu
Finále si tohoto „nedostatku“ nev‰imla. A
bylo dobﬁe, Ïe si ho nev‰imla.
***
Trochu zábavy a trochu nudy
ReÏisér Vladimír Morávek se ‰ibalsky
problému barev vyhnul. Natoãil totiÏ Nudu
v Brnû ãernobíle. Název filmu neodpovídá
obsahu. Bûhem filmu se divák nenudí.
Film pﬁipomíná v mnohém nejen
Formana, ale i Felliniho. Standa, kterého
hraje nová hvûzda ãeského filmového
nebe Jan Budaﬁ dokonale reflektuje to,

Jan Budaﬁ (vlevo) ve filmu Nuda v Brnû

zÛstal i film Davida Ondﬁíãka Jedna ruka
netleská.
Pﬁíbûh Kvûty Legátové Îelary je
skuteãnû udûlan˘ jako mistrovské dílo.
AÀa Geislerová právem za nûj dostala
ocenûní ãtenáﬁÛ ãasopisu Cinema za
nejlépe zvládnutou Ïenskou roli v
loÀském roce. Pﬁíbûh se odehrává v dobû
druhé svûtové války v zapomenuté
vesnici Îelary v horách, kde se zastavil
ãas a kam se dostala i zdravotní sestra
Eli‰ka, která pﬁedtím byla v odboji a Ïila
v mûstû. Najednou je pﬁinucena Ïít s
prost˘m horalem v drsn˘ch podmínkách.
·koda, Ïe v závûru filmu je zbyteãná
pﬁestﬁelka mezi místními obyvateli a
sovûtsk˘mi vojáky. Tím film ztrácí na
pÛsobivosti.
Za zmínku stojí je‰tû filmy Král zlodûjÛ
o dûtech z Ukrajiny, které se pod
záminkou, Ïe budou vystupovat v cirkusu
dostanou do Berlína. V Berlínû jsou v‰ak
vyuÏívány jako kapsáﬁi ãi k prostituci, a
slovensk˘ psychologick˘ film Laury
Sivákové Quartétto. Pﬁíbûh matky a tﬁí
jejích dcer.
Zvlá‰tní uznání dostal film Tomá‰e
Hejtmánka Sentiment. Hejtmánek chtûl
pÛvodnû natoãit film o reÏisérovi Franti‰ku
Vláãilovi. Vláãilova smrt v‰ak nedovolila
tento film udûlat. Hejtmánek se tedy
pokusil o to, aby zachytil filmaﬁe, tak jak
si ho pamatuje, pokusil se zrekonstruovat
jeho Ïivot tak, Ïe toãí v podobn˘ch místech
kamerou, tak jak by ji pouÏil Vláãil.
Stárnoucího reÏiséra hraje Jiﬁí Kodet.
Hejtmánek pﬁi tom nepﬁedstírá, Ïe by na
urãité otázky dostal pﬁesnû tyto odpovûdi.
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Kursovní lístek
100 Kã
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1 CDN $
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1,61 CDN $
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1 US $
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Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***

co jsme kaÏd˘ z nás nejednou proÏili.
Autorizovaná pﬁekladatelka
Strach z budoucnosti, snahu vyhnout se
nûãemu. Standa, kter˘ není zrovna
Tel.: (416) 922-8786
intelektuál jede nav‰tívit svoji pﬁítelkyni
Fax: (416) 922-6540
Olinku (skvûlá Kateﬁina Holánová), s
E-mail: emestic@hotmail.com
kterou si pí‰e. Napﬁed v‰ak dostane
‰kolení od svého bratra, jak si má poãínat.
Business
Cesta z Bruntálu do Brna je skuteãnû
dramatem. I jeho budoucí partnerka
projde ‰kolením od dámského obsazení
ãinÏovního domu v Brnû. Nic neprobûhne
hladce, ale nakonec pﬁíroda si pomÛÏe a
Elektronická kompjuterová
pﬁes v‰echny problémy dojde k nûãemu,
tiskaﬁská sazba v 11 jazycích
co je normální. V duchu antického
na poãkání
dramatu musí b˘t poãetí vykoupeno i
smrtí. Smrtí opilce, kter˘ posílá v zoufalství
Manuelní sazba
své Ïenû eSeMeSky. Nûco neuvûﬁitelnû
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.
pomíjejícího.
Pouze z perfektních strojopisÛ!
***
Tel.: (416) 530-4222
Velmistﬁi, mistﬁi a druhá liga
e-mail: abrezina4222@rogers.com
Jan Budaﬁ hraje hlavní roli i ve filmu
P. O. Box 176, Station "E"
Mistﬁi. Pod mikroskopem se octne fiktivní
Toronto, Ont. M6H 4E2
Sentiment - J. Kodet
vesniãka v pohraniãí v dobû Mistrovství
svûta v hokeji. VÛbec hokejová tématika K ãlovûku, kter˘ uÏ není se v‰ak snaÏí
Canada-Czech
se objevuje nejen ve filmu, ãi v˘tvarném pﬁiblíÏit, zachovat z nûho nûco a snaÏí se
Republic Chamber
umûní, ale napﬁíklad i v Národním divadle to udûlat bez sentimentu. Sentiment
of Commerce
byla uvedena pﬁed Mistrovstvím svûta zÛstává pouze v názvu. Shodou okolností
opera Nagano, která dostala maximální je Vláãilovi vûnován i dokument
Kanadsko-ãeská
ohodnocení od hudebních kritikÛ. Film Drahomíry Vihanové Hledání.
obchodní komora
Mistﬁi se dostal okamÏitû do Ïebﬁíãku
***
nejnav‰tûvovanûj‰ích filmÛ. Postavy jsou
Dokumenty
v‰ak ponûkud schématické. KdyÏ zlému Jednou z nejzajímavûj‰ích ãástí
909 Bay St. # 1006
invalidovi prokluzovaly galusky vozíku festivalu jsou dokumenty a studentské
Toronto, ON M5S 3G2
na zamrzlém rybníku, mûl jsem spí‰ pocit práce. Tentokrát jsem vidûl práce
Tel./Fax:
(416) 929-3432
trapnosti neÏ zábavy.
Peter Bebjak ve filmu Nevûrné hry
studentÛ z bratislavské V·MU. Jednalo
Nenadchl mne ani film F. A. Brabce
Janky se stanou jejich pﬁátelé. Peter si Bolero i kdyÏ zde stojí za zmínku dobﬁe se o krátké nûkolikaminutové filmy. V
E-mail: trade@ccrcc.net
se po velké
uvûdomuje, Ïe hudba, kterou sloÏí pro udûlaná hudba. Tentokrát bez dojmu úvodním snímku Procesí
www.ccrcc.net
Pokraãování na str. 6
místní pseudobarokní kostel je moÏná
cennûj‰í neÏ ta, která mu pﬁiná‰í tuãné
honoráﬁe. Pﬁes to v‰e v‰ak znovu zraÀuje,
tentokrát jaksi nevûdomky. Peter ublíÏí
(B˘valá Kampeliãka)
malé Jance, kdyÏ si pﬁeãte její deníãek.
Nyní budete moci pouÏívat
Janka zahoﬁkne na svût. MoÏná tam se
Debitní kartu pro ATM
rodí zloba pﬁí‰tích generací.
Internetu
k pﬁevodu penûz
Skuteãnû tento druh filmÛ, kdy o nûco
Telefonní pﬁevody a placení úãtÛ
jde, se uÏ nenosí. Po promítání jsem
oãekával, Ïe se moÏná ozve symbolické
V˘hodné pro jednotlice i malé podniky
zatleskání. Lidi se zvednou a odejdou.
Vklady jsou poji‰tûné do 100 000 dolarÛ
Cel˘ film byl totiÏ zhotoven pouze v
u Deposit Insurance Corporation of Ontario
jedenácti kopiích. Místo toho následoval
E-mail: czechoslovak@pacecu.com
dlouhotrvající potlesk, kter˘ ‰okoval
samotné herce. Místo podûkování, které
je bûÏné na festivalech se snaÏili diváci
740 Spadina Ave.
Fax: (416) 925-6529
vyjádﬁit uznání. Objevil se pouze jeden
Czechoslovak
Branch
Toronto, Ontario M5S 2J2
Tel.: (416) 925-0557
kritick˘ hlas. Jednomu z divákÛ ãi kritikÛ
se ve filmu nelíbily barvy. MoÏná, Ïe mûl
pravdu. Barvy v okolí ·túrova skuteãnû

ABE
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Pokraãování ze str. 5

oslavû, Ïe pﬁichází na svût nov˘ ãlovûk,
vydají manÏelé star˘m autem do
porodnice. Auto zÛstane v pÛlce cesty a
zatímco manÏelka hledá nejpﬁíhodnûj‰í
místo k porodu, manÏel se pokou‰í
nastartovat auto. V sérii studentsk˘ch
filmÛ mne zaujal jednoduch˘ animovan˘
film Animals. Bûhem nûkolika vteﬁin je
vyjádﬁeno, jak kÛÀ bez zátûÏe bûÏí a jak
zpomaluje, kdyÏ má jezdce na hﬁbetû a
jak se pro nûj stává Ïivot tûÏ‰í a tûÏ‰í,
kdyÏ pﬁibírá náklad. Skvûlé jsou i
dokumenty z práce zásahové policie,

rozhovory s policisty, i jejich omyly.
Naopak mezi nejstar‰í filmové
dokumentaristy patﬁí Drahomíra
Vihanová. V Plzni byly její ãtyﬁi
dokumenty. Kromû filmu o Franti‰ku
Vláãilovi, zachytila i zpûvaãku Evu
Olmerovou tûsnû pﬁed smrtí. Dokument
Promûny pﬁítelkynû Evy zachycuje
Olmerovou i v okamÏicích, kdy jiÏ nemÛÏe
zpívat, ale stále bojuje s démonem
alkoholu. Velice pÛsobivû je natoãen film
Dennû pﬁedstupuji pﬁed tvou tváﬁ. Jedná
se o pﬁíbûh neodsunutého sudetského
Nûmce Franti‰ka Eimana. Po návratu z

italského zajetí nalezl pohraniãí zcela
jiné neÏ kdyÏ z nûho v roce 1943 ode‰el.
Nikoho zde neznal, mluví ‰patnû ãesky,
ale patﬁí do malé vesniãky v Orlick˘ch
horách. Zde je jeho domov. V devadesáti
letech z nûho vyzaﬁuje smíﬁení a láska.
Tento krátk˘ film pﬁipomíná Hanákovy
Obrazy starého svûta. Drahomíra
Vihanová v‰ak tvrdí, Ïe celoveãerní
HanákÛv film je mistrovsk˘m dílem,
zatímco tento film je pouze krátk˘m
dokumentem.
Pro nás, kteﬁí Ïijeme v emigraci, je
zajímav˘ pohled, jak se Ïije dnes jin˘m

Petr ChudoÏilov: HrÛzy humoru

Z knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin
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emigrantÛm v âechách. Marek Du‰ák
zde uvedl film Úãel cesty. Vypráví o
bosenském básníkovi a spisovateli Adinu
Ljucovi (vloni v záﬁí jsme otiskli jednu
jeho povídku). Adin pracuje v Praze v
knihovnû. Knihovna v Sarajevu byla
zniãena a zde má nejvût‰í mnoÏství
materiálÛ pro svou práci. Pro Marka
Du‰áka bylo nejdÛleÏitûj‰í, aby vznikla
mezi nimi dÛvûra, urãit˘ vztah, coÏ trvalo
nûkolik mûsícÛ. V˘hodou bylo, Ïe jsou
stejnû staﬁí. Oba v‰ak pro‰li jinou
zku‰eností. Nesdûlitelné je tﬁeba to, Ïe
kamarád, kterého znal Adin z dûtství, s
kter˘m si vymûÀoval desky, chodil na
pivo, najednou vylezl na kopec a
ostﬁeloval jejich spoleãnou vesnici.
Nepochopitelné pro nûj je, Ïe Srbové
zniãili Bosenskou národní knihovnu.
Nebyla moslimská, ale byla i srbská a
chorvatská. Tragédie je v tom, Ïe si
vlastnû Srbové zniãili svoji knihovnu. Adin
tvrdí, Ïe ze v‰ech státních útvarÛ, kter˘mi
jeho zemû pro‰la se mu nejvíce líbilo
Rakousko-Uhersko. To se mohlo
nastoupit do vlaku v Praze a vystoupit v
Sarajevu. Pﬁi natáãení filmu nebyl
problémem jazyk, ale to, Ïe vlastnû Adin,
o kterém je film, nevûdûl, jak to bude
zpracováno a co z toho vznikne. Jako
ãlovûk, kter˘ pí‰e, je zvykl˘ pracovat sám
a najednou se objevil v situaci, kdy nemá
kontrolu nad v˘sledn˘m produktem. Pﬁi
psaní pﬁihlíÏí k názoru druh˘ch lidí. Pro
uprchlíka je problémem, Ïe ztratil
prostﬁedí, z kterého vychází jeho vlastní
kultura. Pﬁesto je pr˘ ze v‰ech uprchlíkÛ
na tom nejlépe. Jednak je v Praze velká
Slovanská knihovna, jednak jsou pro nûj
âe‰i povahovû nejbliÏ‰í. Tohle ‰tûstí
nemají jeho pﬁátelé ve ·védsku nebo v
Spojen˘ch státech. Pﬁed válkou a bûhem
války byl v‰ak zájem o kulturu mnohem
vût‰í neÏ dnes. Nyní pﬁevaÏuje spí‰ zájem
o peníze. Lidi mají pocit, Ïe se uÏ dost
natrápili. Moji pﬁátelé pﬁestali psát a zaãali
vydûlávat a pokud nûco pí‰í, tak je to
‰patné. PﬁestoÏe Ïije 12 let v Praze, je
Bosna jeho domovem.
V Plzni bylo moÏno vidût i ﬁadu
dokumentÛ, které se z rÛzn˘ch dÛvodÛ
nedostaly do distribuce. Dále pak filmy,
které sice byly v televizi, ale zÛstaly bez
pov‰imnutí. Objevují se zde i aktéﬁi.
Jedním z nich byl i Josef Bordelín Karafiát,
kter˘ Ïil v Ottawû a v Torontû. Tentokrát
ho mÛÏeme vidût se skupinou Plastic
People of the Universe v dokumentu
Czech Woodstock.
***
Jan ·vankmajer
Velkou
postavou
ãeského
animovaného filmu je Jan ·vankmajer. V
Plzni bylo moÏné vidût tﬁicet filmÛ, vãetnû
nûkolika celoveãerních. Hned v úvodu
festivalu to byla ãerná groteska Spiklenci
slasti. Dnes sedmdesátilet˘ filmaﬁ zaloÏil
v roce 1970 Surrealistickou skupinu. V
letech 1973-1980 v‰ak nemohl toãit. Sám
se k surrealismu hlásí a v dobû festivalu
byla v Plzni v˘stava dûl Evy a Jana
·vankmajerov˘ch. Mimo to se konala i s
obûma manÏely beseda.
·vankmajer zde obhajoval surrealismus
jako nejsvobodnûj‰í tvorbu. Podle nûj
nelze tvorbu dávat do sluÏeb jakékoliv
ideologie. Neznamená to, Ïe by se
surrealisti nemohli nûjak˘m zpÛsobem
angaÏovat, ale nikdy ne svojí tvorbou.
Úkolem surrealistÛ je zmûnit svût a
promûnit Ïivot. ·vankmajer dává
pﬁednost pﬁirozené animaci pﬁed animací
na poãítaãi. Pﬁesto uznává, Ïe nûkteﬁí
malíﬁi mohou poãítaã pouÏívat. Jde hlavnû
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o to, jak vnitﬁní pocit dostat ze sebe ven.
Poãítaã je pouze nástroj. Rád pracuje se
star˘mi pﬁedmûty. ProtoÏe pﬁedmûty jsou
svûdky nûjaké události, kdeÏto ve virtuální
realitû toto svûdectví chybí. Poãítaã nemá
dûjiny, nemá Ïivotopis. Z toho dÛvodu se
radûji poãítaãÛm vyh˘bá a pouÏívá je jen
tam, kde nelze pouÏít klasickou animaci.
***
Nejbouﬁlivûj‰í desetiletí ãeské
kinematografie - Rok 1964
V tomto roce vznikla ﬁada vynikajících
filmÛ. Nedávno jsme v Torontu vidûli film
od ZbyÀka Brynycha …a pát˘ jezdec je
strach. Pﬁed ãasem zde bûÏely Nûmcovy
Démanty noci. Na festivalu jsem vidûl
poprvé krásn˘ KachyÀÛv film Vysoká zeì
o jedenáctileté Jitce, která se zamiluje do
muÏe, kter˘ ochrnul pﬁi autonehodû.
Zajímavé bylo vidût film Evalda
Schorma KaÏd˘ den odvahu s Janem
Kaãerem, Janou Brejchovou a Josefem
Abrhámem. Tragédii ãlovûka, kter˘ chce
nûco zmûnit chápu dnes o nûco více neÏ
pﬁed ãtyﬁiceti léty, kdy jsem film poprvé
vidûl. MÛÏe vÛbec tento film nûco ﬁíci
lidem, kteﬁí socialismus ‰edesát˘ch let
neproÏili? NeproÏili dobu, kdy se klubala
na svûtlo svoboda. Hovoﬁí tyto filmy a
nebo je to pro nû ﬁeã z jiné planety?
JelikoÏ festival nav‰tûvují pﬁeváÏnû
mlad‰í lidi, poÏádal jsem ‰estadvacetiletou Kamilu Vlasákovou, aby se
podûlila o pocity, které na ni udûlal tento
film.
KV: Film se mi velmi líbil. Zaujal mne,
líbilo se mi prokreslení postav. ZároveÀ
byl pro mne dokumentem. Jednotlivé
osoby nebyly zachycené polopatisticky.
Dávaly prostor k dokreslení.
ABE: Máte stejn˘ pocit neschématick˘ch postav i v dne‰ních
filmech?
KV: Právû proto se mi film líbil, protoÏe
mám pocit, Ïe se dnes uÏ tímto zpÛsobem
toãí mnohem ménû. Dnes mají postavy
jasnû dané vlastnosti. Dá se pﬁedvídat,
co budou dûlat. Situace jsou mnohem
jednodu‰‰í.
ABE: Jak na vás pÛsobí herci, kteﬁí
dnes jiÏ, jako Brodsk˘, zemﬁeli, jiní
zestárli?
KV: Byli mladí a hezcí. Líbilo se mi, jak
hráli. Mûli neuvûﬁitelnû pﬁirozen˘ hereck˘
projev. ReÏisér jim dal zﬁejmû hodnû
prostoru.
ABE: V‰imne si dnes nûkdo toho, Ïe
Abrhám ve filmu chodí provokativnû v
dÏínách?
KV: Nejen to. Chodil v práci v
montérkách, bez ko‰ile. Odli‰oval se od
ostatních.
ABE: Jak byste charakterizovala
postavu úderníka Luke‰e, kterého hrál
Jan Kaãer?
KV: ¤ekla bych, Ïe dûlá nûco, s ãím se
plnû neidentifikuje, neztotoÏÀuje. Nebyla
to nesympatická postava. Vyjadﬁoval
lidskou slabost. Nebyl schopen se chovat
stateãnû nebo ãestnû, ãasto uvolÀoval
své emoce jinak neÏ by se oãekávalo, ale
byl lidsk˘. Svoji slabost kompenzoval
fyzickou silou. Mûl typicky muÏské
chování. Silácky reagoval v okamÏiku,
kdyÏ nûco nezvládal.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
23.4.2004 v 16:28
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
6. 5. 2004
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ABE: Jak se díváte na jeho politickou
angaÏovanost?
KV: Chtûl obstát v té dobû. Nebyl to
kariérista, na rozdíl od dvojice novináﬁÛ,
které pﬁedstavovali Brodsk˘ a Jirásková.
Byli star‰í a uÏ mûli postavení a kariéru.
Na rozdíl od mladého ãlovûka jiÏ byli
otupûlí. Zatímco Kaãer mûl s kariérou
problémy, snaÏil si ji vybudovat, proto, Ïe
mûl pocit, Ïe se to od nûj oãekává.
ABE: Atmosféra venkovského
bydlení, kdy domácí kontroluje
nájemníka?
KV: Asi to odpovídalo dobû, i kdyÏ ne
v‰ichni se projevovali takhle v˘raznû.
PÛsobilo to na mne jako realita. Byli to
dva lidi, bratr se sestrou. Kdybych byla
je‰tû o deset let mlad‰í, tak bych asi
takové venkovské prostﬁedí nechápala,
ale od sv˘ch prarodiãÛ znám je‰tû tento
zpÛsob Ïivota na venkovû. Oni také Ïijí
na venkovû se slepicemi v jednom baráku.
ABE: Není vzdálené prostﬁedí
továrny, velké haly, píchaãky?
KV: Nedávno jsem ãetla Ïivotopis jedné
paní, které je 77 let a popisuje vztah se
sv˘m muÏem. D˘chá z toho atmosféra
komunismu. I kdyÏ jsem ráda, Ïe uÏ to
tak není, pﬁesto dokáÏi pochopit tu urãitou
nostalgii. Dokonce si myslím, Ïe nûkteﬁí
moji vrstevníci by byli v ní ‰Èastnûj‰í.
Mám pocit, Ïe se lidi tolik nehonili, jak o
tom svûdãí atmosféra továrny, i kdyÏ ta je
právû obrazem té ‰edi. Jsem ráda, Ïe uÏ
je ta doba pryã. Krásné a svûÏí na filmu
jsou ty postavy hercÛ: mladého Kaãera,
Brejchové, Abrháma. To dávalo filmu
pozitivní atmosféru. DokáÏi si pﬁedstavit,

Ïe to byla sv˘m zpÛsobem hezká doba.
·edesátá léta, kdy vznikl SchormÛv
film KaÏd˘ den odvahu byla skuteãnû
obdobím nadûje, po kterém pﬁi‰la deprese
let sedmdesát˘ch a normalizace. Nûkteﬁí
kritici jako A. J. Liehm se stále vracejí k

satellite
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Restaurants-Deli's
Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

Z filmu Îelary

tomuto období. PlzeÀské Finále dovoluje
srovnávat.
Dovoluje srovnávat i filmy, které se toãí
dnes. Kromû filmu Václava Marhoula
Mazan˘ Filip, jsem vidûl zb˘vajících deset
soutûÏních filmÛ a udûlal jsem si tedy na
závûr jen tak pro sebe Ïebﬁíãek.
1. Nevûrné hry
2. Nuda v Brnû
3. Sentiment
4. Îelary
5. Král zlodûjÛ
6. Quartétto
7. Mistﬁi
8. Jedna ruka netleská
9. Bolero
10. Jak básníci neztrácejí nadûji
Ale‰ Bﬁezina
***

Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT
je opût k dostání v Liquor Stores

416-504-5787
638 QUEEN ST. W.
TORONTO, ONT. M6J 1E4
* PraÏské uzeniny
* Cukráﬁské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy
* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla

The New Heart
of Celts Pub
2872 Dundas St. W.
západnû od Keele St.
Toronto, Ontario, tel.: 416/766-4421

Vás zve
na speciality slovenské a ãeské kuchynû

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

Svíãková na smetanû
Vepﬁo, knedlo, zelo
SmaÏen˘ s˘r
¤ízek s bramborov˘m salátem
Ro‰tûnky
Dr‰tková polévka
Bramboráky
***
Halu‰ky s bryndzou a kyslou kapustou
Údené varené kolienko
Slovenská kapustnica
Fazulová s úden˘m mäsom
Zemiakové placky
Palacinky
Ovocné knedlíky
V piatok a v sobotu k dostaniu
halu‰ky a údené kolienko s horãicou
V nedeºu
peãená kaãica, ãervená kapusta, knedle.
MoÏnosÈ odberu jedál so sebou (take-out)

Volajte EVU: 416/766-4421
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Anketa
Anketa pro ãíslo 8 znûla: Kter˘ ãesk˘
nebo slovensk˘ film na vás udûlal v
posledním roce nejvût‰í dojem?
Radovan Holub, publicista, ·piãák:
Líbil se mi film Nuda v Brnû od reÏiséra
Vladimíra Morávka, pojednávající o
panici, kter˘ má absolvovat první sexuální
zku‰enost a o celé galerii bûÏn˘ch
neúspû‰n˘ch lidiãek. Film roz‰iﬁuje
velkou galerii blbeãkÛ a outsiderÛ, které
má ãesk˘ film tak v oblibû. Je to
mezinárodnû srozumiteln˘ film, s ãesk˘m
‰mrncem. Film, kter˘ se nikam necpal,
nedostal dotace z Fondu kinematografie,
a pﬁesto je o nûãem. Mj. vyhrál âeského
lva. Jestli jím opravdu pﬁekvapíme svût,
to uÏ nezáleÏí ani tak na tomhle filmu, ale
spí‰ na tom, jestli se âesko bude dál
drÏet na okraji svûtového dûní anebo se
dostane trochu víc do centra. Také se mi

moc líbil film Jakuba Sommera Maj
kompjutr, protoÏe koneãnû se tady nûkdo
pﬁiznal k tomu, Ïe existuje návyk na
poãítaãové hry. Zrovna tak jako existuje
návyk na nikot˘n, ãi cokoliv jiného. KaÏd˘
návyk mÛÏe b˘t nebezpeãn˘. Jsem rád,
Ïe tento film vznikl. O tom se dnes nemluví
nikde, v novinách, v ãasopisech. MoÏná
v Satellitu.
Tomá‰ Hrub˘, hudební publicista,
Praha: Jsem vÏdy tak tﬁi roky pozadu. Z
nov˘ch filmÛ jsem nic nevidûl, ale pﬁed
mûsícem jsem vidûl v˘born˘ film Musíme
si pomáhat.
Vlasta Chramostová, hereãka, Praha:
Na‰e generace byla svûdkem
padesátiletého gumování minulosti
kulturní i politické a v˘sledkem je jak˘si
morální rozklad. Zde na festivalu mû
zaujalo Menzlov˘ch Dal‰ích deset minut
- OkamÏik o kolegovi Rudolfu Hru‰ínském
(film byl i na - posledním Torontském

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CS KNIHA®
(Distributor ãesk˘ch a slovensk˘ch knih)
Více neÏ 1000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû. Novinka - zvukové knihy
na audio kazetách a CD.
"POUÎIJTE TENTO INZERÁT JAKO 10% SLEVU NA VA·I OBJEDNÁVKU"

O katalog nabízen˘ch knih a celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free:
Tel & fax:
e-mail:
adresa:
web page:

1-866-425-0742
(514) 425.0742
cskniha@sympatico.ca
960A Duhamel, Pincourt, PQ, J7V 4H1, Canada
www.cskniha.com

Knihy na objednávku mÛÏete také hledat na:
http://www.iz.cz/ nebo na http://knihy.cz/
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch
filmÛ na videokazetách uvádí
premiérovû ‰estidíln˘ cyklus
slavn˘ch postav z dûjin zloãinu
reÏiséra H. Boãana

filmovém festivalu, pozn. red.) Deset
minut velkého hereckého Ïivota. Je to
taková malá filmová báseÀ. ReÏisér, kter˘
jiÏ odmítá toãit, dûlal nûco, co chtûl udûlat,
deset krásn˘ch básnick˘ch minut o
jednom velkém ãeském herci a o
plynoucím ãase lidského Ïivota.
Jiﬁí Krejãík, reÏisér, Praha: Podívejte
se, já uÏ jsem prodûlal tolik vûcí. Osud
mne totiÏ udûlil, Ïe jsem nepohodln˘
ãlovûk. K tûm filmÛm, co se natáãejí: Tak
si myslím, Ïe jsou zbyteãnû vynaloÏené
peníze a Ïe by se za ty peníze daly
natoãit dobré vûci. Ale bohuÏel ti, co
rozhodují, tak tûÏko se vyznat, na základû
ãeho rozhodují. V minul˘ch dnech jsem
mûl zásadní rozpravu s ﬁeditelkou âTV
paní Luhanovou a snaÏil jsem se natoãit
pokraãování filmu o budovû Národního
divadla. Domnívám se, Ïe ten pﬁípad se
bude je‰tû sloÏitû vyvíjet a je otázkou, jak
to dopadne. To je neodhadnutelné. Chtûl
jsem o tom natoãit dokument, aby
informoval veﬁejnost, jak ty vûci se dále
vyvíjejí a paní Markéta Luhanová si
nepﬁeje tento dokument realizovat. ¤íká:
„UÏ jste to natoãil. Bylo to pûkné, ono to
staãí a najdûte si nûjak˘ jin˘ dokument i
jiné téma.“ Ale já jsem na tom pracoval
víc jak deset let. Je s podivem, Ïe se
pﬁece jen prosadil. Vidím v tom urãit˘
symbol vûcí jin˘ch. Chtûl bych také natoãit
dokument o topn˘ch olejích, o Komerãní
bance, o Ostravsko-Karvinsk˘ch dolech.
To jsou veliká témata, ale jsou neÏádoucí
a nebudou pﬁijata. Je asi lep‰í natoãit o
nûjakém malíﬁi, kter˘ maloval a uÏ je
mrtv˘ nebo posadit do kﬁesla nûjakou
starou paní, která proÏila kus tûÏkého
Ïivota a jak v koncentraãním táboﬁe unikla
smrti. Myslím si, Ïe i tyto vûci, které
dokumentují minulost jsou dÛleÏité.
Problematika souãasnoti je v‰ak stûÏejní
téma, které bychom mûli realizovat. O
souãasn˘ch ãesk˘ch filmech se nechci
zmiÀovat. Byl bych jedovat˘ a byl bych
nekritick˘.
Ale‰ Macháãek, svobodné povolání,
Praha, Lond˘n, Southampton: S radostí
konstatuji, Ïe je tu dal‰í nová vlna. Líbilo
se mi v Plzni témûﬁ v‰e, kromû Mostu
(ãesko-americk˘ snímek nominovan˘ na
oskara, pozn. red.) Ten byl nûjak

SLAVNÉ HISTORKY
ZBOJNICKÉ
Milo‰ Kopeck˘ uvádí historky z kriminalistick˘ch archivÛ,
které zachycují osudy neblaze proslaven˘ch zbojníkÛ,
gaunerÛ, podvodníkÛ pracujících ve velkém stylu. Jsou to
pﬁíbûhy následujících muÏÛ, kteﬁí mûli rozdílné cíle a
prostﬁedky, jimiÏ je chtûli dosáhnout. Nakonec v‰ak skonãili
stejnû. (Co je to proti souãasn˘m tuneláﬁÛm - zlodûjÛm v
bíl˘ch límeãkách, kteﬁí nechali beztrestnû zmizet stamiliony):
Václav Babinsk˘, ·obﬁi Jo‰ka, Jan Jiﬁí Grassel, Hans
Schinderhannes, RoÏa ·andor, Trestanec Salvador.
Hrají: R. Brzobohat˘, J. Barto‰ka, K. Heﬁmánek, I. Vyskoãil,
J. Hanzlík, M. Vladyka, Vl. Brodsk˘, P. Zedníãek, L. Lipsk˘,
Vl. Dlouh˘, J. Abrhám aj.
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:

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

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

AÀa Geislerová ve filmu Îelary dostala cenu za nejlep‰í
hereck˘ v˘kon

patetick˘. Velice slu‰n˘ film jsou tﬁeba
Îelary. Z krátk˘ch filmÛ mû zaujal Padá
hovno, nûco si pﬁej! To povaÏuji za velice
vtipné. Je to na hranici provokace. Kdyby
to nebyla ‰kolní práce, tak by to bylo je‰tû
provokativnûj‰í. Mám koneãnû pocit, Ïe
se to trochu h˘be. Koneãnû proráÏíme
bariéru trapné normalizace.
Stanislav Milota, kameraman, Praha:
Je zde takov˘ záznam, kter˘ udûlal pan
reÏisér Jiﬁí Krejãík. Po sv˘ch velk˘ch
filmech, které natoãil, za v‰echny budu
jmenovat Svûdomí, v tomto novém svûtû,
nikoliv bol‰evickém, ale kapitalistickém,
není Ïiváãka, kter˘ by mu dal na
celoveãerní film. V záznamu, kter˘ udûlal
se dostal do oblasti, kde zaãíná ﬁe‰it
nejen problémy svoje vlastní, ale i
problémy této zemû, této spoleãnosti.

April 22, 2004
Vrhl se na dokument a jedním z
posledních je, kdy Národnímu divadlu
byla kapitalismem ukradena ãást budovy.
Pﬁes jepti‰ky byla prodána vexlákÛm. Do
dnes není nikdo, kdo by to ﬁe‰il a vláda,
které pﬁedsedal Václav Klaus a v níÏ byl
ministr Koãárník to zabili tak, Ïe za tﬁináct
let byla jen zneuÏívána soukromníky k
nekal˘m úãelÛm. Pan reÏisér Krejãík se
do toho pustil anketou. Bojuje jako ten
pán ve ·panûlsku, co jezdil na tom koni,
aby se budova vrátila Národnímu divadlu,
kterému patﬁí od samého zaãátku. Není
to boj s vûtrn˘mi ml˘ny, ale s pûknû
vychcanejma lidma z minulého reÏimu,
kteﬁí vládnou tomuto reÏimu a v této vlasti
velice mocnû. Z celoveãerních filmÛ se
mi nejvíce líbil Král zlodûjÛ Ivana Fíly.

Z filmu Král zlodûjÛ

Michal Otﬁísal, televizní redaktor,
Praha: Nuda v Brnû. Návrat k chytrému
komornímu pﬁíbûhu, kter˘ vyjadﬁuje vûci
souãasné a pravdivé.
Petr Pazdera Payne, teolog, Praha:
Kromû Divok˘ch vãel a Nudy v Brnû mû
ãeské filmy moc nenadchly.
Milo‰ Rejchrt, duchovní, Praha: Mimo
jiného Andûl exit. KdyÏ jsem ho vidûl
poprvé v Karlov˘ch Varech, zdal se mi
podvodn˘ a pﬁiblbl˘, ale zajímavé je, Ïe
kdyÏ zavﬁu oãi, tak se mi spousta zábûrÛ
z filmu vybaví. To znamená, Ïe to po
filmové stránce byl skuteãnû dobr˘ film.
KdyÏ to vezmu s tím poloãasem rozpadu
v‰ech záÏitkÛ, tak ve mnû zanechal
spoustu otiskÛ. Z klasiky pak Jak zabít
Sekala. Mám rád jednoduché romány a
konstrukci. Je zajímavé, Ïe to je taky od
Michálka.
Franti‰ek ·ilar, hudebník a podnikatel,
Praha: Jak zabít Sekala. I kdyÏ to není
nov˘ film, má etick˘ náboj.
Anketa pro ãíslo 9: V souãasné dobû
probíhají dvû ‰piãkové soutûÏe v hokeji:
Mistrovství svûta a Stanley Cup. Otázka
zní: Která z tûchto soutûÏí vás víc zajímá
a koho v nich tipujete za vítûze.
Odpovûdi mÛÏete poslat e-mailem na
adresu satellite1-416@rogers.com
nebo faxem na ãíslo 416/530-0069,
mezimûstsky na ãíslo 1-877-333-6371.
***
Hledáme paní na opatrování
16 mûsíãního chlapeãka.
Od 1. záﬁí na ãtyﬁi dny v t˘dnu, v
oblasti Miltonu.
Volejte Janu: 416/766-5470.
1409-10

Jsem Ïena stﬁedního vûku s praxí
o‰etﬁovatelky star‰ích lidí v Kanadû.
Vzhledem k tomu, Ïe mi bude konãit
pracovní smlouva, hledám od záﬁí 2004
(moÏná i dﬁíve) podobné zamûstnání.
Mohu opatrovat i dítû v slovenské
nebo ãeské rodinû v Torontû anebo v
okolí. Zájemci zavolejte do kostela sv.
Pavla: 416/658-9793. 1408-8

Láznû Karlovy Vary
moderní apartment k pronajmutí,
17 dolarÛ za osobu a den.

Volejte: (905) 704-1056.
1410-11

Letters

April 22, 2004

Nejen v Torontû se hraje
ãeské divadlo
Z pochopiteln˘ch dÛvodÛ (Satellite
vychází v Torontû) v tomto ãtrnáctideníku
je hodnû místa, a právem, vûnováno
Novému divadlu v Torontû a jeho ãinnosti.
V ã.7 vûnovala paní V. Kohoutová
zaslouÏenou pozornost vzpomínce na
pﬁedstavení cimrmanovské hry Záskok s
L. Smoljakem v hlavní roli, sehrané v
Torontû v roce 1997 v souvislosti s leto‰ní
náv‰tûvou a vystoupením L. Smoljaka s
Nov˘m divadlem ve hﬁe ·vestka.
Snad je vhodné pﬁipomenout ãtenáﬁi,
Ïe nedlouho po pﬁedstaveních v Torontû
bude ve Vancouveru uvedena hra Záskok
také s panem L. Smoljakem v hlavní roli,
v provedení na‰eho Divadla Za rohem.
Na rozdíl od torontské divadelní
spoleãnosti (viz text pí. V. Kohoutové)
byla ve Vancouveru moÏnost uvést hru
autorÛ Smoljaka a Svûráka z repertoáru
divadla tak originálního a na humor
‰tûdrého, pﬁijata se zcela jednoznaãn˘m
nad‰ením. KdyÏ pak bylo hostování pana
Smoljaka napevno domluveno a navíc s
nad‰ením pﬁijata jeho ochota vystoupit
ve Vancouveru nikoli ve ·vestce, ale
Záskoku (pravil, Ïe je mu to jedno, Ïe
stejnû umí v‰echny role) soubor propadl
nedoãkavosti. Aã nûkdy máme problém
s obsazováním rolí, tentokrát bylo
zájemcÛ více neÏ rolí.
Zaãaly zkou‰ky a do‰lo k události dávno
nepamatované. UÏ na první hrané
zkou‰ce úãinkující témûﬁ bez v˘jimky
umûli texty zpamûti!
Úcta k autorÛm a L. Smoljakovi, kter˘
Záskok reÏijnû pﬁipravil, projevila se v
tom, Ïe N. Linhartová v podstatû hru jen
nastudovala se souborem a reÏijní
podobu ponechala zcela beze zmûny.
Pamatuji také, Ïe urãitá ãást torontské
audience v roce 1997 reagovala dotãenû
na onu pasáÏ, kdy PrácheÀsk˘ (Smoljak)
konstatuje, Ïe v levé ãasti hledi‰tû sedí
vÏdy blbci. Vûﬁím, Ïe ve Vancouveru
nebude protestovat nikdo a v‰e bude
pochopeno jak zam˘‰leno autory.
Za zmínku snad stojí, Ïe vancouverské
Divadlo Za rohem uÏ pﬁed léty (se
svolením autorÛ), ale bez úãasti
kteréhokoli z nich, uvedlo z
cimrmanovského repertoáru: Dlouh˘,
·irok˘ a Krátkozrak˘ (pohádka, která u
dûtí propadla) a Hospodu na m˘tince
plus Cimrman v ﬁí‰i hudby.
Vladimír Cícha-Vancouver
***

Kam na dovolenou?
Pﬁed pár t˘dny se mû zeptal soused
(rozen˘ Kanaìan), kam se chystáme
letos na dovolenou. Odpovûì byla vcelku
jasná: asi domÛ do âeska. Synové
vystudovali univerzity, a tak neÏ se rozletí
z hnízda, tak jim chci pﬁipomenout , kde
se narodili, seznámit je s pﬁíbuzenstvem
v rodné vlasti, které nevidûli pﬁes 10 let.
Bylo vidût, Ïe mi soused tro‰ku závidí.
Imponovalo mu, jak se snaÏím pﬁedat
sv˘m synÛm v‰echny vûdomosti o rodné
zemí. A tak jsem i jemu zaãal vyprávût,
jak âe‰i umí vaﬁit v˘born˘ gulá‰, jak
chutná ãeské pivo, jak je Praha krásná,
jaké jsou doma pﬁekrásné vesniãky a
mûsta a jak v roce 1989 probûhla
revoluce.
“Rád bych se do âeské republiky také
podíval,” odpovûdûl mi na to v‰e soused.
Velice ochotnû jsem ho pozval domÛ,
zapnul internet a zaãali jsme hledat, jaké
jsou podmínky k náv‰tûvû âeské
republiky.

“Nejprve potﬁebuje‰ vízum,” povídám
mu. Podívali jsme se namátkou, kam
v‰ude potﬁebuje Kanaìan vízum. Hned
na zaãátku abecedy stojí âína a Kuba.
Tﬁetí je âeská republika. Nepﬁipomíná to
malinko komunistickou minulost
(pﬁítomnost)?
Dále jsme se dozvûdûli na oficiálních
kanadsk˘ch webov˘ch stránkách, jak se
v âesku krade. Vyz˘vají tam turisty, aby
byli opatrní, no ale nemusel jsem
sousedovi nic vysvûtlovat, protoÏe sám
nejlépe ví, jak se krade ve velkém v
Kanadû, takÏe se tomu jen usmál.
Dále jsem mu sdûlil, Ïe po pﬁíjezdu do
âeské republiky se musí do 3 dnÛ hlásit
na policii, jinak se dopustí poru‰ení
zákona 326/1999 a bude mu udûlena
pokuta do v˘‰e 5000 korun (asi $250).
To uÏ na mû soused zíral velice divnû a
neodpustil si otázku, proã je vízum mezi
Kanadou a âeskem? SnaÏil jsem se mu
vysvûtlit, proã Kanada zavedla vízovou
povinnost a on se mû s nejvût‰í upﬁímností
zeptal, zda ta Ïebráãka (shaking lady) v
Torontû byla âe‰ka.
Pﬁe‰el jsem tuto otázku mlãením.
“A proã musí Kanaìané Ïádat o vízum,”
byla jeho dal‰í otázka? “Aby neemigrovali
do âeska a nepracovali tam na ãerno.”
Nepﬁeji vám sly‰et, co mi tento upﬁímn˘
soused na závûr povûdûl. Slu‰nû
pﬁeloÏeno, na svûtû je tolik krásn˘ch
míst, kde se nemusí Ïádat o vízum a
potupnû se hlásit na policii. Je k tomu co
dodat?
Vlastnû ano, sám jsem si uvûdomil, Ïe
jsem nabyl kanadské obãanství po roce
1993, a tím mi pﬁevleãení komunisté
sebrali mé ãeské obãanství. (Co to vlastnû
povídám, obãanství jsem pozbyl, podle
toho, jak kdo zákony zestylizuje.) Nejvût‰í
‰ok pro mû byl, Ïe tento zákon pro
odebírání obãanství podepsali Havel a
Klaus - ti stejní, kteﬁí tak krásné hovoﬁili o
krajanech v zahraniãí, dokud je
potﬁebovali. Ale to je jiÏ stará historie.
Otázka mého souseda vlastnû znûla:
“Kam letos na dovolenou?” Do âeska
urãitû ne, protoÏe se nesníÏím k tomu,
abych se potupné hlásil na cizinecké
policii ve své rodné demokratické zemi.
M˘m synÛm, kter˘m jsem cel˘ Ïivot
pﬁipomínal, kde se narodili, budu muset
vysvûtlit, proã nepojedeme letos DOMÒ,
ale do nûjakého sousedního státu, kde
se potkají po tolika letech s blízk˘mi
pﬁíbuzn˘mi. Zmûní se nûco po prvním
kvûtnu, kdy âeská republika vstoupí do
EU? Mohu vás ujistit, Ïe vÛbec nic, a
nejen proto, Ïe âesko bude v Evropském
parlamentu zastupovat b˘val˘ komunista
Teliãka (sám pﬁiznal, Ïe byl v 80.letech v
KSâ).
pp
***

satellite

strávit veãer debatou nad ideologickou
mrtvolou. „Nemysli si kdovíco. Dûlali jsme
akce pro lidi. Nahoﬁe po nás poﬁád chtûli
nûjakou tu aktivitu. A pak, taky mi radili,
Ïe jenom schÛzema lidi nepﬁitáhnem.
BodejÈ, ‰ak sem ty politick˘ aktuality
dycky nûjak vo‰ulil. Jo, referáty vo stavu
spoleãnosti, vo sedmnáct˘m sjezdu a
tak. To ty nepamatuje‰,“ podotkl, kdyÏ se
mu zdálo, Ïe nûjak ztûÏka lovím v pamûti.
„A taky jsem pﬁi‰el s tím, abysme tady ve
vsi postavili májku. Dﬁív se dycky stavûla,
pak dlouho nic - Hajnej chtûl na pokácení
stromu bumá‰ku. Povolení, chápe‰? Tak
sem se vydal na vokres a povídám tam
jednomu: soudruhu potﬁebuju to a to ...
No a dostal sem. Podaﬁilo se.“ Poslední
slova nafoukl nostalgickou p˘chou. Jo,
to musely b˘t ãasy. „To ty nepamatuje‰,“
ﬁekl, jako by ãetl mé my‰lenky. „Taky za
mnou jednou pﬁi‰el známej, Ïe má
problém, Ïe potﬁebuje nutnû bejvák. Tak
sem mu poradil. Povídám, vyplÀ pﬁihlá‰ku
do strany, já se za tebe zaruãím a je‰tû
seÏenu jednoho takov˘ho. - A to bys
neﬁek, za pÛl roku, e‰tû byl v t˘
kandidátsk˘ lhÛtû, mûl kvart˘r. Jo, kdyÏ
to ‰lo, tak sem dycky pomoh.“ Ba, to
musely b˘t ãasy, zasnil jsem se. „To ty
nepamatuje‰,“ ﬁekl zase, jako by ãetl mé
my‰lenky. Následnû, bez pﬁípravy,
pﬁehodil v˘hybku. Nedûlalo mu to Ïádn˘
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problém. „Dej mi na pivo,“ pronesl
polohlasem mezi ﬁeãí, ale jinak zpﬁíma,
jak se na pravého komunistu slu‰í. Kdyby
tak vûdûl, Ïe se stal prvním svého druhu,
kterého jsem takhle obdaroval. Je‰tû pﬁed
hospodou, neÏ se soudruÏsky rozlouãil,
vysvûtlil mnû ochotnû cestu. TûÏkou
rukou mi potﬁásl pravicí a polohlasem,
jakoby mimochodem, ale jinak zpﬁíma,
jak se na pravého komunistu slu‰í,
poÏádal o dvacet korun za turistickou
informaci. Tak bleskovou promûnu v
dravého kapitalistu bych od nûj neãekal.
âím to je, Ïe nás tito lidé v rozhodn˘ch
okamÏicích vÏdycky dokázali nûjak
zaskoãit? KdyÏ jsem pﬁekvapenû zavrtûl
hlavou, ani trochu se nezlobil. Odskoãil
pruÏnû jako vûãn˘ svazák. Ostatnû, vÏdyÈ
to ﬁekl jen tak mimochodem. Pﬁitom
nejspí‰ ani netu‰il, jak˘ na mû udûlal
dojem. Jo, potkat takovéto komunisty
bylo vÏdycky m˘m nejtajnûj‰ím pﬁáním.
VÛbec, zdá se mi, Ïe poslední dobou
poznávám komunisty, tedy ty b˘valé, z té
lep‰í stránky. Pﬁedtím mi tak milí nikdy
nepﬁipadali. Nevím jak vy, ale dospûl
jsem k jednoznaãnému pﬁesvûdãení, a
tato nejnovûj‰í zku‰enost to jenom
potvrzuje, Ïe ona poslední doba jim
rozhodnû prospûla.
M. Petr, Hradec Králové - duben 2004

***

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Komunista

Slovo jako kdyÏ práskne biãem. KaÏd˘
pﬁi nûm musí zpozornût. V‰ichni totiÏ
mají nûjak˘ ten dÛvod. Od sv˘ch
vrstevníkÛ v téhle vesnické hospodû se
nikterak neli‰il. Padesátník, kterému bych
hádal tak o deset víc. A pﬁece. Prchnul
pﬁed právû pﬁíchozím a pﬁisedl si ke mnû.
Jedna z prvních vûcí, kterou jsem se
dozvûdûl, se t˘kala jeho komunistické
minulosti. Pﬁitom si na pomûry nestûÏoval,
nenadával, nevyhroÏoval kapitalistick˘m
zaprodancÛm. Ne, ﬁekl to pﬁímo, jak se
na pravého komunistu slu‰í. „Byl jsem
komunista. Byl jsem komunista, ale
nikomu jsem neublíÏil. Nikomu.“ To ﬁíkají
v‰ichni, chce se mi dodat, ale radûji
takticky polknu. Nemám nejmen‰í chuÈ
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ãeské knihkupectví
Nejroz‰íﬁenûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû
ZAÎÁDEJTE SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

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
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TISKOVÁ ZPRÁVA

SLOVAKOTOUR

V dobû, kdy se âeská republika stává
souãástí trhu Evropské unie, se nabízí
moÏnosti vyváÏet tuzemské v˘robky i mimo
hranice EU.
âesko-severoamerická obchodní komora
a Kanadsko-ãeská obchodní komora
oznamují zﬁízení poradensko-zprostﬁedkovatelské agentury Canamerica, jejíÏ úkolem
je napomáhat ãesk˘m firmám pﬁi jejich snaze
proniknout na trh Spojen˘ch státÛ, Kanady
a Mexika, tedy zemí sdruÏen˘ch ve
spoleãenství NAFTA. Canamerica Vám
pomÛÏe pﬁedstavit Va‰e zboÏí a uplatnit
Va‰e sluÏby na trhu s 430 milióny
spotﬁebitelÛ a s roãním obratem 622 miliard
USD. Sídlem Canamerica je kanadská
komerãní metropole Toronto, která je
zároveÀ i v˘znam˘m obchodním centrem
spoleãentství NAFTA. Spolupracovníci
Canamerica jsou specialisté v oblasti
marketingu, importu a exportu , propagace
, práva a v‰ech dal‰ích oborÛ, kter˘ch je
zapotﬁebí k zahájení úspû‰n˘ch obchodních
aktivit na severoamerickém kontinentu.
Hlavním
manaÏerem
spoleãnosti
Canamerica je pan Lubomír Novotn˘, jeden
z pÛvodních zakladatelÛ a souãasn˘
v˘konn˘ ﬁeditel âesko-severoamerické a
Kanadsko-ãeské obchodní komory,.
Budeme rádi, kdyÏ nav‰tívíte na‰i webovou
stránku (www.canamerica.cz) nebo nám
po‰lete
E-mail
na
adresu:
novytrh@canamerica.cz.
ccrcc
***

Jarní a letní slevy do celé Evropy!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

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

Medzinarodn˘ deÀ Romov

BOHEMIA STEP BY STEP
·est nocí sedm dní
za 1899 kanadsk˘ch dolarÛ
(taxes & services charges)
První ubytování v Karlov˘ch Varech, následují âesk˘ Krumlov a Brno
Dennû snídanû a veãeﬁe
Prohlídka Karlov˘ch VarÛ, âesk˘ch Budûjovic, âeského Krumlova, Tﬁebonû, Brna,
Olomouce a Kutné Hory

Anglicky hovoﬁící prÛvodce
Odjezd 21. ãervna, 19. ãervence, 30. srpna a 27. záﬁí

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

Prv˘ medzinárodn˘ kongres Romskej únie v
Lod˘ne v roku 1971, vyhlásil 8. apríl za
Medzinarodn˘ deÀ Romov. UÏ 33 rokov si v
tento deÀ Romovia na celom svete zapaºujú
svieãky a modlia sa za jednotu Romov. UÏ
tradiãne hadÏu kytice kvetov do vody, aby tak
symbolizovali súdrÏnost Romov vo v‰etkych
krajinách sveta.
âeskí a slovenskí Romovia sa stretli v
zborovej hale Slovenskej grecko-katolíckej
Cerkve Usnutia Bohorodiãky v Hamiltone v
sobotu, 3. apríla, aby si tak dôstojne
pripomenuli tento deÀ. ZároveÀ chceli
poìakovaÈ Kanade za moÏnosÈ nájsÈ nov˘
domov a miesto, kde sa môÏu slobodne
rozvíjaÈ. Otec Mucha, duchovn˘ osady, sa
zúãastnil slávnostného zasadenia stromu pred
kostolom. Tento strom je symbolom jednoty
a plnosti Ïivota Romov z âeskej a Slovenskej
Republiky.
Pán Ladislav Hlaváã, hlavn˘ poriadateº
slávnosti, pri otváracom prejave vyznal vieru
predkov, ktorí boli bohabojní, modlievali sa v
prírode a pri strome. Preto strom symbolizuje
okrem jednoty tieÏ silu a súdrÏnosÈ. ëalej
poìakoval Kanade, ktorá pred ‰iestimi rokmi
otvorila dvere a poskytla ãesk˘m a slovensk˘m

Romom take Ïivotné moÏnosti, o ak˘ch sa im
ani len nesnívalo. Podãiarkol, Ïe drvivá väã‰ina
má dôstojnú pracu a uplatnenie vo v‰etk˘ch
oblastiach Ïivota. Vyzval rodiãov, aby dbali o
svoje deti a posielali ich pravidelne do ‰koly,
lebo len vzdelaní Romovia môÏu pozdvihnúÈ
svoj národ. Tu citoval pani Máriu Slávikovú,
ktorá v ãase keì Romovia prichádzali do
Kanady pracovala na Ministerstve ‰kolstva.
Po preskú‰aní väã‰iny deti, vyhlásila, Ïe
romské deti sú schopné, dobre sa adaptujú
do nového prostredia a sú pripravené zvládnuÈ
nároãn˘ ‰kolsk˘ program. Pán Tibor Lukcs,
ktor˘ spolu s Vítezslavom Zubkom zaloÏili
Úniu Romov v Kanade, naãrtol plány pre
svoju komunitu do ìal‰ieho obdobia.
“Chceme si vytvoriÈ stredisko kde sa na‰e
deti budú uãiÈ romsk˘, ãesk˘ a slovensk˘
jazyk; kde bude na‰a mládeÏ tancovaÈ,
spievaÈ a rozvíjaÈ svoj hudobn˘ talent.”
Medzi hosÈmi nech˘bal ani pán Ronald Lee,
predseda Roma Community Centre, ktor˘ sa
prihovoril asi osemdesiatim úãastníkom
oficialneho ceremoniálu v rom‰tine a angliãine.
Veºmi kriticky hovoril o znepokojujúcej situácii
Romov na Slovensku. “Bolo to po prvykrát ão
sa Romovia na Slovensku postavili jednotne
na odpor proti diskriminácii, represáliám a
hladu” povedal. Romské spoloãenské
stredisko vzniklo v roku 1997 aby pomáhalo
romsk˘m azylantom z âeskej, Slovenskej a
Maìarskej republiky. Pán Lee predná‰a na
Toronskej universite kultúru a históriu Romov
a pracuje na zaloÏení Katedry romského
jazyka, a dejín na univerzite.
Na slavnosÈ zavítalo veºa hostí, ako ‰tab
ãeského televízneho vysielania Nov˘ Záber,
predsedkyÀa âeského a Slovenského
zdruÏenia v Kanade poboãky v St. Catherines
pani Naìa Humlová, tajomníãka Canadian
Foudation for Drama and Art v Kanade pani
M. Valéria Tóhová a ìal‰í.
Po zasadení “Stromu romskej jednoty v
Kanade”, ktorého aktu sa zúãastnilo mnoho
mlad˘ch ºudi a deti, pokraãoval program v
hale kostola. V preplnenej sále vystúpilo
sedem hudobn˘ch skupín ako aj niekoºko
talentovan˘ch jednotlivcov. Miláãikom
obecenstva sa stal 8-roãn˘ Dominik, ktor˘
perfektne imitoval Michaela Jacksona.
Hostiteºom celého podujatia bol pán Peter
âonka, úspe‰n˘ podnikateº z Hamiltonu.
Dobrá nálada sprevádzala hostí aÏ do
neskor˘ch hodín.
Zdá sa, Ïe ãeskí a slovenskí Romovia si
zaãali písaÈ hrdú históriu svojho etnika v
Kanade. Zasadení do nového prostredia v
podmienkach mnohokultúrnej spoloãnosti,
snaÏia sa byÈ jedineãní, pri ãom sa chcú
pozitivne vãleniÈ do veºkej národnostnej
mozajky Kanady.
Du‰an Tóth
***

TRAVEL INC.
Nová adresa: 150 King St. W., # 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario M5H 1J9
E-mail: ivan.znasik@mytravel.ca
Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
Ostrava
Prague
Ko‰ice
Bratislava

Sun Destination

Call Ivan Zná‰ik

(416) 306-0524

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
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Ohlédnutí za krásou
(tﬁeba velikonoãní)
UÏ jste si nûkdy vyjmenovávali vûci, které
povaÏujete za krásné, nebo za je‰tû krásné,
ãi za skoro krásné? Samozﬁejmû Ïe ano.
KaÏd˘ to zná. Kouká na to, co pﬁipoutá jeho
oãi. První Èuk, první cink nebo co - kaÏd˘ pro
to má svÛj název - a ono to v na‰i du‰i
rozehraje takovou zvlá‰tní písniãku. Nevíme
ani pﬁesnû s jakou melodií, ale víme jistû, Ïe
se nám to líbí, Ïe si na to chceme sáhnout,
dotknout se té nádhery, pﬁivonût, potûÏkat anebo radûji ne, abychom jí neublíÏili...
Na svûtû existuje tolik „krásen“, kolik je lidí.
Co v‰echno povaÏují lidé za krásné, tím se
nemusíme zatûÏovat, protoÏe to nic nezmûní
na vûci, Ïe to ten ná‰ pohled na „krásno“
nezmûní. Moje krásno je jiné neÏ tvoje krásno,
a to je zase jiné neÏ jeho krásno... a je zase
jiné neÏ bylo pﬁed deseti lety a jiné je nyní, kdy
se mi toho ãi onoho nedostává... paneãku, to
je okolností, za kter˘ch se pohled na to, co je
krásno a co uÏ není, pﬁirozenû mûní.
Ani nám nepﬁi‰lo pﬁed takov˘mi tﬁiceti lety, Ïe
za krásno budeme jednou povaÏovat
rukodûlnou práci na‰ich maminek a babiãek
tﬁeba o Velikonocích. Bylo to totiÏ nûco tak
samozﬁejmého a tak dosaÏitelného a tak
v‰eobecnû roz‰íﬁeného, Ïe jsme si ani
nepomysleli, Ïe to tﬁeba jednou mít nebudeme.

Zleva doprava: Alena Poupová, Niki Ticháková a
Marie Îáková - ukázka práce z velikonoãních tradic

A vidíte, pﬁi balení posledních a tûch
nejnutnûj‰ích vûcí pﬁed tûmi desítkami let nás
ani nenapadlo si vzít do uzlíãku velikonoãní
obrázek LadÛv nebo tﬁeba Sedláãkovu
krajinku na pohlednici. Teì nám pﬁipadají
krásné. âas prostû dozrál i v nás.
A tak kdyÏ jsem nav‰tívila restauraci na
Masaryktownu o velikonoãních trzích, zÛstala
jsem ti‰e stát u krásy stánku Niki Tichákové
- obvykle pracuje spoleãnû s Alenkou
Poupovou a Maru‰kou Îákovou (kolik toho ta
drobná a stále usmûvavá Niki umí), a kdyÏ
jsem pak pozvedla oãi ke stropu a vidûla jsem
tu originální de‰tníkovou krásu s kytiãkami a
„krajkov˘mi“ velikonoãními vajíãky, uvûdomila
jsem si po chvíli, Ïe bych mûla zavﬁít pusu:
nade mnou visela v jarním tû‰ení se - jedním
slovem ﬁeãeno - krása. A to byla zase práce
rukou Evelynin˘ch (Rejzkové - kdybyste
nevûdûli jenom podle kﬁestního jména). A ne
jediná. Urãitû do‰lo hostÛm této místnosti, Ïe
co dekorace, to vlastnû originál s puncem
„home made“. No, ﬁeknûte, není to krása?
Text a foto: Vûra Kohoutová

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

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,
Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry
Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com

Landmark Travel Inc.
Letenky s âSA, KLM, Alitalia, Air France
Nejlep‰í moÏné sluÏby - Lístky doruãíme zdarma
V˘hodné letenky do New Yorku
Nabízíme letenky do:
Prahy
Brna
Ostravy
Bratislavy
Ko‰ic

Budape‰ti
Záhﬁebu
Bukure‰ti
Bûlehradu
Rigy

Madridu
Helsinek
Lyonu
¤íma
Milána
PaﬁíÏe

Îenevy
Lisabonu
Athén
Tunisu
Hong-Kongu
Ria

All fares on IATA Airlines - Some restrictions apply
GST/Transportation taxes and fee extra

719 Yonge Street, Suite 205, Toronto, Ont, M4Y 2R5
Tel.: (416) 962-6110 Fax: (416) 962-5910
www.landmarktravel.ca
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Sazka má halu, Slavia bez stadionu

Sports

April 22, 2004

Nakonec Toronto

Hokejisté Slavie a Zlína okusili jako první led nové haly, kterou postavila spoleãnost Toronto-Ottawa 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Sazka za ‰estnáct mûsícÛ. Nejedná se o Ïádn˘ rekord, jak tvrdily sdûlovací Branky: 7. Kilger 1 (Domi), 8. Nieuwendyk 4 (Leetch,
prostﬁedky v âechách. Maple Leaf Gardens byla postavená v dobû velké hospodáﬁské Ponikarevskij), 20. Nieuwendyk 5 (McCabe,
Antropov), 48. McCabe 3 (Kilger, Reichel) - 21.
krize za pouhé ãtyﬁi mûsíce. Sazka Aréna je pûknû architektonicky vyﬁe‰ena a Varaìa 1 (Chara, Hossa). Stﬁely na branku: 26:37.
vyjímá se jako perla v dosti zdevastovaném okolí. Podle statistik je v ní nejvût‰í Pﬁesilovky: 8:4. VyuÏití: 0:0. Diváci: 19646. Stav
potrubí na dodávku piva. Má skvûlé osvûtlení, které je lep‰í neÏ v Air Canada Centre. série 4:3.
I velkoplo‰ná obrazovka je kvalitní a mnohdy svádí k tomu, aby divák sledoval zápas V prvním kole leto‰ního Stanley Cupu se hrály tﬁi
série aÏ na sedm zápasÛ. Montreal, aãkoliv
spí‰e na ní neÏ na ledû. K nev˘hodám této mnohoúãelové haly patﬁí, Ïe diváci jsou prohrával 1:3 na zápasy nakonec postoupil pﬁes
daleko od ledu, novináﬁi mají tiskové stﬁedisko v podzemí, takÏe se do nûho Boston, kdyÏ v sedmém utkání vyhrál v Bostonu
dostávají velice obtíÏnû a trvá to pomûrnû dlouho. RovnûÏ pﬁi pﬁíchodu a odchodu 2:0. Obû branky Montrealu zaznamenal Richard
z haly jsou schodi‰tû úzká a trvá pomûrnû dlouho neÏ se diváci dostanou na místa Zedník. Dramatická série se odehrála v Západní
konferenci mezi Vancouverem a Calgary. Flames
nebo ven. Je nutné jít do haly nejménû hodinu pﬁedem. NedokáÏi si pﬁedstavit, jak vedli v poslední minutû sedmého utkání 2:1 a mûli
by se postupovalo v pﬁípadû náhlé evakuace.
v˘hodu pﬁesilové hry, protoÏe na trestné lavici byl
vancouversk˘ Jovanovski. Canucks v‰ak odvolali
brankáﬁe a Cooke ‰est sekund pﬁed koncem
vyrovnal na 2:2. V úvodu prodlouÏení v‰ak Gelinas
rozhodl o vítûzství Vancouveru.
V rozhodujícím sedmém utkání ostﬁe sledované
série mezi Senátory a Maple Leafs mûlo více ‰tûstí
Toronto, které rozhodlo o svém vítûzství bûhem
první tﬁetiny, kdy se ujalo vedení 3:0. Dopomohly
mu k tomu obzvlá‰tû dvû ne pﬁíli‰ tvrdé stﬁely
Nieuwendyka z levé strany, které skonãily za zády
ne‰Èastného ottawského brankáﬁe Lalima. Toho
vystﬁídal v druhé tﬁetinû ãesk˘ gólman Martin Prusek.
V druhé tﬁetinû Ottawa pﬁidala a hned po pﬁestávce
dotlaãil za Belfourova záda puk Václav Varaìa.
Toronto v‰ak pozornû bránilo a kdyÏ jiÏ torontská
obrana nûco propustila, byl zde vynikající Edi
Belfour, kter˘ má hlavní zásluhu na tom, Ïe Toronto

âeská liga Gambrinus

v této namáhavé sérii zvítûzilo. Po utkání jsme
zastihli jak Tomá‰e Kaberleho, tak Roberta Reichla
a poÏádali jsme je o dojmy z utkání.
TK: Urãitû to byla nároãná série. Ukázalo se, Ïe
v˘hoda domácího prostﬁedí nám pomohla. O tuto
v˘hodu jsme usilovali celou sezónu. Nakonec se
rozhodlo v 82. zápase, kdy jsme v Ottawû vyhráli
6:0. Jsme rádi, Ïe jsme postoupili. Zaãali jsme
dobﬁe. Pomohlo nám i to, Ïe jejich gólman pustil
dvû laciné branky. S tím se musí ov‰em poãítat.
Hráli jsme dobﬁe v obranû. Edi nás také podrÏel. V
takové sérii mÛÏe rozhodnout úvodní branka. My
jsme dali tﬁi rychle za sebou. Tﬁetí gól byl pﬁed
odchodem do ‰atny. Psychicky nám to pomohlo.
ABE: Václav Varaìa zaznamenal v úvodu druhé
tﬁetiny jedinou branku Ottawy, jak to otﬁáslo
va‰im sebevûdomím?
TK: Takov˘ nástup po pﬁestávce bychom nechtûli
uÏ mít. ZÛstali jsme v‰ak klidní a pokraãovali jsme
ve své hﬁe. Více jsme bránili, coÏ se v takovém
utkání dá oãekávat a vydrÏeli jsme do konce zápasu.
ABE: Co lze oãekávat ve Philadelphii?
TK: Máme den odpoãinku a dobr˘ rozpis zápasÛ.
Následují totiÏ dva dny volna mezi jednotliv˘mi
zápasy. Hrajeme sice ve ãtvrtek, coÏ není taková
nev˘hoda, protoÏe jsme rozjetí. DÛleÏité je, Ïe
Philadelphia vyﬁadila New Jersey, které bylo v
posledních letech v˘borné.
ABE: Nejste unaveni po této nároãné sérii?
TK: Tak urãitû tûchto sedm zápasÛ bylo nároãn˘ch.
Ale v posledních dvou mûsících jsme se pﬁipravovali
na play-off a hodnû jsme trénovali, takÏe jsme na to
pﬁipraveni. Pokud chceme vyhrát Stanley Cup, tak
musíme b˘t pﬁipraveni na celou ‰ÀÛru tûchto zápasÛ.
Od první minuty prvního utkání ve Philadelphii
budeme se snaÏit hrát svou hru, pﬁestoÏe je tam
bouﬁlivá atmosféra.
Podobnû hodnotil tuto sérii i Robert Reichel:
RR: Byla to tûÏká série. Ottawa mûla ambice na
Stanley Cup a s nimi je to vÏdycky vyrovnaná série.
Edi chytal v˘bornû bûhem celé série. Hodnû nám
pomohlo, Ïe jsme vyhráli v Ottawû v posledním
zápase regulérní sezóny.
ABE: Co bylo nejdÛleÏitûj‰í v celé sérii?
RR: Hlavnû asi ten vyhran˘ zápas v Ottawû. Prohráli
jsme totiÏ první utkání doma a potﬁebovali jsme
získat zpût v˘hodu domácího prostﬁedí.
ABE: V jednotliv˘ch utkáních jste tûÏili hodnû z
trpûlivosti, obzvlá‰tû vám vyhovovalo, kdyÏ to
bylo dlouho 0:0?
RR: Myslím si, Ïe co bylo také dÛleÏité, Ïe se nám
podaﬁilo eliminovat pﬁesilovku muÏstva, které
bûhem základní sezóny bylo v poãetní pﬁevaze
nejúspû‰nûj‰í. To bylo skuteãnû pro nás plus.
ABE: Úspûch je o to vût‰í, Ïe jste hráli bez
kapitána Matse Sundina?
RR: To se nám podaﬁilo pﬁed dvûma roky taky a to
je jen dÛkazem toho, Ïe muÏstvo je silné psychicky.
ABE: Jaké jsou pocity pﬁed zápasem ve
Philadelphii?
RR: Myslím si, Ïe to je dost tûÏk˘ soupeﬁ a kaÏd˘
zápas bude dÛleÏit˘.
ABE: Jaká je atmosféra ve Philadelphii?
RR: ZáleÏí na tom, jak se daﬁí Flyers. KdyÏ se jim
daﬁí, tak je v˘borná. Nûco jiného je, kdyÏ se jim
nedaﬁí. Musíme tedy dobﬁe bránit. Pokusit se vstﬁelit
nûjakou branku a musíme tam nûco vyhrát.
ABE: Jak sleduje‰ ostatní série SC?
RR: Mám toho hokeje tolik, Ïe ani nemám chuÈ se
na nûco jiného dívat. Radûji se vûnuji rodinû a
dûtem.
ABE: Jednou mû bûhem Stanley Cupu Mirek
Fryãer ﬁíkal, Ïe mu to pﬁíli‰ pﬁipomíná práci?
RR: Tak bych to neﬁekl, ale potﬁebuji si od hokeje
také odpoãinout.
ABE: Jak se dívá‰ na nadcházející MS v Praze?
RR: Mám jeden cíl a tím je Stanley Cup. MS jsem
vyhrál tﬁikrát, získal jsem olympijskou zlatou medaili
a tak pﬁeji klukÛm v Praze, aby získali zlaté medaile.
Letos máme velkou ‰anci Stanley Cup získat. UÏ je
posledních osm muÏstev a udûlám pro to v‰echno,
Ale‰ Bﬁezina
aby se to letos podaﬁilo.

23. kolo: Liberec-Teplice 1:1, Slavia-Pﬁíbram
3:0, ÎiÏkov-Olomouc 0:1, Budûjovice-Opava
4:1, Ostrava-Brno 5:1, Bl‰any-Zlín 1:0, PlzeÀJablonec 1:1, Synot-Sparta 2:0.
24. kolo: Jablonec-Budejovice 3:2, OpavaSynot 1:0, Olomouc-Liberec 2:0, Brno-Slavia
2:2, Teplice-ÎiÏkov 1:1, Sparta-Bl‰any 1:0,
Pﬁíbram-PlzeÀ 2:1, Zlín-Ostrava 1:1.
25. kolo: Slavia-Teplice 2:2, Liberec-Pﬁíbram
4:1, Bl‰any-Olomouc 2:2, ÎiÏkov-Opava 0:0,
Synot-Budûjovice 3:0, Brno-Zlín 1:2, OstravaJablonec 0:0, PlzeÀ-Sparta 1:2.
Hráãi i led jsou poãmáráni reklamami, coÏ patﬁí v âR k hokeji. Z utkání v nové hale mezi Slavii a Zlínem (0:1).
Na rozdíl od loÀské sezóny, kdy hráli zb˘vajících zápasech 4:2 a 3:0, byla na ní 26. kolo: Olomouc-Synot 1:0, BudûjoviceLiberec 2:1, Opava-Slavia 0:0, Sparta-ÎiÏkov
Slávisté finále v malé hale v Edenu, tentokrát znát ve finále pﬁece jen únava. Ironií je, Ïe z
3:1, Jablonec-Bl‰any 3:1, Pﬁíbram-Ostrava
mûli moÏnost ve finále hrát pﬁed velkou mistrovského t˘mu Zlína není ani jeden hráã
0:3, Teplice-Brno 2:1.
náv‰tûvou. Faktem je, Ïe hala nebyla zcela
Tabulka
dokonãená a za jednou brankou chybûla
1. Ostrava
26 15 9 2 53: 21
54
sedadla. Navíc mnozí ze skalních pﬁíznivcÛ
2. Olomouc
26 14 7 5 39: 19
49
Slavie nedostali lístky a museli se spokojit
3. Sparta
26 13 9 4 41: 21
48
se sledováním utkání na velkoplo‰né
4. Slavia
26 13 7 6 36: 17
46
obrazovce v Edenu. Ti, kteﬁí se dostali do
5. Synot
26 11 5 10 34: 32
38
6. Zlín
26 11 5 10 28: 31
38
haly mûli velk˘ transparent ZDRAVÍME
7. Liberec
26 9 9 8 27: 22
36
V·ECHNY âUMILY. Tím se naráÏelo na
8. â.Budûjovice 26 10 6 10 33: 33
36
skuteãnost, Ïe do hledi‰tû pﬁi‰li protekãní
9. Teplice
26 7 12 7 27: 28
33
zvûdavci, kteﬁí si chtûli prohlédnout halu,
10. Jablonec
26 6 14 6 23: 28
32
nikoliv hokejoví fanou‰ci.
11. Pﬁíbram
26 8 6 12 28: 34
30
Velké kluzi‰tû v‰ak vyhovovalo spí‰e neÏ
12. Brno
26 7 8 11 31: 38
29
13. Opava
26 7 7 12 27: 44
28
Slavii hostujícímu Zlínu, kter˘ zde obû utkání Z utkání na Strahovû Slavia-Teplice 2:2
26 5 8 13 16: 29
23
vyhrál vÏdy nejtûsnûj‰ím rozdílem 1:2 a 0:1. v reprezentaci na MS, zatímco ze Slavie jsou 14. ÎiÏkov
26 6 5 15 28: 49
23
První dvû utkání se hrála ve Zlínû a v to tﬁi hráãi a dal‰í dva z Pardubic, které 15. Bl‰any
16. PlzeÀ
26 4 7 15 20: 45
19
normálním ãase se skonãila 2:2. ProdlouÏení vypadly v prvním kole s Plzní.
pak spravedlivû rozhodla po prvé ve svÛj JestliÏe hokejisté Slavie hráli v nové moderní
Tren ín mistrem
prospûch Slavia, po druhé Zlín. V pátém hale, pak fotbalisté hrají stále na vypÛjãeném V semifinále slovenské ligy mezi Zvolenem a
rozhodujícím zápase pak Slavia po ãtyﬁiceti Strahovû. V utkání proti Pﬁíbrami se jim daﬁilo Slovanem zvítûzili vÏdy domádí hokejisté v ‰estém
minutách vedla 1:0, ale v˘padek v závûreãné a díky hattriku Kolou‰ka zvítûzila Slavia 3:0. utkání zvítûzil Slovan 5:4, v sedmém rozhodujícím
ãásti hry nakonec znamenal prohru 1:4.
Proti Teplicím kontrolovala v prvním poloãase Zvolen 4:1.
Ve finále pak Zvolen jiÏ nestaãil na Trenãín. V
Zlín na cestû za titulem zdolal v pátém hru, vedla 2:0, ale po pﬁestávce vypla a hosté prvním utkání sice vyhrál v Trenãínû 3:2 v
utkání PlzeÀ 4:2. Slavia mûla cestu do finále bûhem jedné minuty srovnali skóre. Titul je prodlouÏení, pak v‰ak byla úspû‰ná tﬁikrát Dukla
podstatnû tûÏ‰í, prohrávala se Spartou 1:3 pro fotbalisty Slavie asi nenávratnû pryã a 4:3, 5:2 a 2:1 v prodlouÏení. Na domácím ledû
První poráÏku po dvaceti zápasech utrpûli ãe‰tí
na zápasy, v pátém utkání zvítûzila aÏ v nov˘ stadion v nedohlednu, i kdyÏ se slibuje, Trenãín opût zaváhal a prohrál 2:4. O mistrovském fotbalisté v Dublinu s Irskem 1:2.
abe titulu rozodl aÏ ‰est˘ zápas, kdy Dukla zvítûzila ve
prodlouÏení 4:3. PﬁestoÏe vyhrála ve dvou Ïe nov˘ bude pﬁí‰tí rok na podzim.

Slovenská fotbalová liga

Zatím by mohla na starém stadionu v Edenu filmovat CNN trikové zábûry z Bagdádu.

Dohrávka 18. kola: Trnava-Trenãín 0:1.
23. kolo: Trnava-B. Bystrica 1:1, RuÏomberokPúchov 3:0, Inter-Dubnica 1:0, PetrÏalka-Slovan
1:1, Trenãín-Îilina 1:0.
24. kolo: PetrÏalka-Trnava 0:2, Slovan-Púchov
2:0, B. Bystrica-Inter 2:1, Îilina-RuÏomberok 1:1,
Dubnica-Trenãín 0:0.
25. kolo: Trnava-Slovan 2:2, Trenãín-B. Bystrica
1:1, Púchov-Îilina 0:4, Inter-PetrÏalka 0:0,
RuÏomberok-Dubnica 0:1.
26. kolo: Dubnica-Púchov 1:2, Slovan-Îilina 2:3,
Bystrica-RuÏomberok 2:1, Trnava-Inter 1:3,
PetrÏalka-Trenãín 1:1.
Poﬁadí po 26. kole: 1. Bystrica 45, 2. RuÏomberok
39, 3. Trnava 39, 4. Îilina 38, 5. Dubnica 35, 6. Inter
34, 7. PetrÏalka 33, 8. Trenãín 33, 9. Slovan 28, 10.
Púchov 27.
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