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Zde mÛÏe b˘t ‰títek s va‰im jménem,
 pokud si na‰e noviny objednáte!
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

J
Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: 416/530-4222
Fax: 011-420-274-770-929
E-mail: abe@zpravy.ca

abe@satellite1-416.com

No. 10.No. 10.No. 10.No. 10.No. 10.

(336.)(336.)(336.)(336.)(336.)

Vol. 15.Vol. 15.Vol. 15.Vol. 15.Vol. 15.

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

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

FINÁLE: Realistická ostravská poezie
Martina ·ulíka porazila na body âesk˘ sen

Patfiím ke generaci, která si pfii slovû Festival vybaví spí‰e Woodstock neÏ Mezinárodní festivaly mládeÏe a studentstva. Pfii festivalu má ãlovûk dost ãasu, aby se
soustfiedil na jednu vûc a nechal se jí uná‰et. Chvíli se neohlíÏel na to, co se dûje kolem a soustfiedil se na hudbu, film, divadlo. Hovofiil o tom s lidmi, které zná i s tûmi,
které nezná. Posedûl s pfiáteli dlouho do noci a pokud takov˘ festival trvá dost dlouho, vydrÏí i to, co se mu jindy nepodafií, sledovat fiadu filmÛ s rozliãnou tématikou
dlouhé hodiny za sebou. Pfiekonává únavu, nûkdy i spánek, kter˘ se oz˘vá pravidelnû okolo páté odpoledne a kupodivu nejãilej‰í je v okamÏiku, kdy má jít spát. Veãer
se mu jaksi nechce usnout a tak pokud není je‰tû nûjaké noãní pfiedstavení, rozebírají se opût dojmy z pfiedchozího dne.
PlzeÀsk˘ filmov˘ festival Finále nepatfií k velk˘m festivalÛm, coÏ není nev˘hodou, ale spí‰e pfiedností. Nemusíte Ïádat vedení, aby vám sjednalo interview s pfiedním
hercem, hereãkou ãi reÏisérem. Staãí za nimi zajít po pfiedstavení a sednout si na okamÏik na schody kina. Pfii tom bûhem t˘dne máte prakticky moÏnost shlédnout v‰e,
co se v âechách a na Slovensku natoãilo. Není v˘jimkou, Ïe v ãeském filmu hrají sloven‰tí herci a naopak. Co v‰ak bylo novinkou hned v úvodu, Ïe pfieváÏnû cizinci
Ïijící v Praze udûlají ãesk˘ film. Bylo-li to Siln˘ kafe, jak se film jmenoval, je otázkou, ale byl to zajímav˘ film, kter˘ bylo moÏno vidût jako rozjezd je‰tû pfied oficiálním
zahájením festivalu.

Siln˘ kafe
V Praze Ïijící islandsk˘ spisovatel Börkur Gunarsson
napsal tfii romány, vystudoval FAMU a v tomto filmu se
pfiedstavil jako debutující reÏisér. Dûj se odehrává v
Praze a pak v âeském ·temberku, kam vûãnû
rozhádaná dvojice Chorvata Tomislava a jeho finsko-
egyptské pfiítelkynû Mayi odjíÏdí na v˘let, spolu s dvojicí
filmafiÛ, reÏiséra Davida a hereãky Renáty. Na filmu je
vidût, Ïe Gunarsson je spisovatel a dokáÏe aÏ
neobyãejnû pfiesnû pracovat s ãesk˘m slangem, kter˘

je v tomto filmu nejen funkãní, ale kdyÏ ho pouÏívají
cizinci i sv˘m zpÛsobem poetick˘. To, Ïe se Renáta
zamiluje na venkovû do jakéhosi uzavfieného
odepsaného dospívajícího filosofického samouka trochu
pfiipomíná Starce na chmelu. Kdyby film byl udûlán v
island‰tinû asi by nikoho toto pfiirovnání nenapadlo a
otázkou je, jestli islandsk˘ reÏisér tento film zná.
Rozhodnû ho neovlivnil tak jako na‰i generaci, která
film Starce na chmelu vidûla nesãetnûkrát neÏ ‰el do
trezoru.
Byl to dobr˘ úvod na zaãátek festivalu, kter˘ konãil
pÛlnoãním promítáním Formanova Taking off.

Sluneãní stát/Sluneãn˘ ‰tát
Druhému dni dominoval nov˘ film Martina ·ulíka,
kterému pfiedcházely pomûrnû velké reklamy v televizi.
Nûkdy taková reklama spí‰e filmu u‰kodí neÏ mu
pomÛÏe, obzvlá‰tû kdyÏ je do upoutávky vybrána vût‰ina
pfiekvapujících a humorn˘ch scén, takÏe mizí velice
ãasto moment pfiekvapení. Dát ãeskoslovensk˘ ãi
slovensko-ãesk˘ film do ãeského mûsta, kde je
nejsilnûj‰í slovenská men‰ina, do mûsta, které má svÛj
zvlá‰tní charakter a lidi mají svoji specifickou vitalitu,
ale i víru, do místa kontrastÛ, kde se kfiíÏí zboÏnost s
hornickou tvrdostí, nûkdy aÏ brutalitou, bylo rizikem. Do
jaké míry se v tomto experimentu mohlo jít dál, aby
Ostrava nezÛstala jen jako kulisa je otázkou. Skuteãností
je, Ïe Ostrava má v sobû nûco, co je tûÏko pfienosné na

plátno nebo do literatury, navíc Ostrava se hodnû
zmûnila od doby, kdy se drancovala zemû, aÏ se ulice
propadaly. Pfiíbûh ãtyfi kumpánÛ, ktefií se snaÏí fie‰it
svou situaci tím, Ïe se pokou‰ejí podnikat s náklaìákem,
kter˘ jim nakonec nûkdo ukradne, vykresluje jejich

charaktery v krizov˘ch situacích. Zatímco skupina se
nedá prakticky niãím rozdûlit, jejich manÏelky zÛstávají
osamûlé, bez pfiátel. Festival je právû jedineãn˘ tím, Ïe
témûfi po kaÏdém filmu jsme mûli moÏnost s tvÛrci
pohovofiit. Nejprve jsem se tedy zeptal slovenského
reÏiséra Martina ·ulíka, kdy a jak vznikla my‰lenka
natoãit Sluneãní stát v Ostravû.

Oldfiich Kaiser ve filmu Marie Procházkové
ÎRALOK V HLAVù

B. Gunarsson -SILN¯ KAFE

M. ·ulík - Sluneãní stát aneb hrdinové dûlnické tfiídy

Pokraãování na str. 4
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Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.

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

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

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

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

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

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

Tel.: 416-431-9477

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

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

          satellite satellite satellite satellite satellite      1-4161-4161-4161-4161-416

CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY
published by ABE

P.O. Box 176, Station „E",
Toronto, Ont. M6H 4E2
Telefon: (416) 530-4222

Fax: 011-420-274-770-929
E-mail: abe@zpravy.ca
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com

www.zpravy.org
www.zpravy.ca

âeská adresa: ABE/âIÎINSKÁ
·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11

Tel.:  274 777 476 nebo  495 269 285
Fax:  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)

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
P.P.I.C. Accounts # 1001583

GST Business # 86957 0572 RT0001
 Paid in Toronto

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.: (905) 337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church

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

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

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

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

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

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

Lutheránsky kostol sv. Luká‰a,
(Luteheran Church of St. Luke), 3200
Bayview Ave.  (Bayview a Finch), Toronto.
BohosluÏby:  3.7. a 7.8. v 17:00.

Kat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
15:00  hodin.Duch. správce: Pavel Norbert Rous,
St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd. W.,
Burlington L7T 1H2. Tel.: (905) 523-1932.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice: (Lyndale a
HIinchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 28. 5.v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street, NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 28. 5. v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Shebrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
29. 5. v 11:00

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

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

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Úfiední hodiny jsou jednou mûsíãnû,

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

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

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

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

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 18. záfií 2004 do 18. ãervna 2005:

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics,

 601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kfiiÏovatky ulic Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stfiedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 20:00 do 22:00 hodin

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

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

Support Czech Student Choir
An extraordinary University choir VUS Pardubice will sing for charities

 in Toronto & Niagara Falls between 12th and 17th July
Please make this concert journey possible - send cheque or MO made to VUS

Pardubice CZ, Scotiabank Account No. 149360061719;
 Address: InterTrade Avenue/Remoska,

319 Dunlop St. West, Whitby, ON L1N 1T9;
 Information: Pavel Zeman, toll free 1-866-850-3462

Lazio nebo Vatikán?
„Do Vatikánu v tyhle dny? Jste normální?“
Claudio, rodil˘ ¤íman a jinak také uãitel
ital‰tiny na mezinárodní jazykové ‰kole
poblíÏ fiímského nádraÏí Termini, si nad
otázkou, jak bych se co nejrychleji dostala
do stfiedobodu kfiesÈanského svûta, údivem
málem ukroutil krk. Bylo úter˘ 19. dubna,
právû se volil nov˘ papeÏ a na námûstí
Svatého Petra mohl v oãích zku‰eného
¤ímana chtít jet jenom blázen, poutník nebo
cizinec. Jako âe‰ka, která italskou metropoli
znala sotva pár hodin, jsem je‰tû v úter˘
spadala do té tfietí kategorie. Po víkendu
poznamenaném nejen inaugurací, ale i
v˘mûnou vlády, stávkou dopravních
podnikÛ, demonstracemi v‰ech moÏn˘ch
profesních i spoleãensk˘ch skupin a
pfiípravami na pondûlní státní svátek, uÏ
jsem ov‰em nemûla daleko ke skupinû
první. Vûãné mûsto se doãasnû pomátlo.

Paradoxní je, aã to tak vût‰ina svûtov˘ch
médií nepodala, ¤ím sám byl vlastnû ve
svém ‰ílenství nevinnû. Co se jeho stál˘ch
obyvatel t˘ãe, kdo mohl, utekl uÏ v pfiedveãer
zahájení konkláve a kdo nemohl, sedûl
alespoÀ dokonale zabednûn˘ doma a pro
jistotu si ani nepou‰tûl televizi. V pátek uÏ
v ¤ímû zbyly pouze zástupy turistÛ a
organizovan˘ch skautÛ, ktefií se v
supermarketech svolávali vysílaãkami a
v˘let do velkého svûta brali jako
prázdninové dobrodruÏství. Spokojené
mohly b˘t  pouhé dvû skupiny místních:
stávkující fiidiãi, ktefií mûli volno v den nejvût‰í
‰piãky a je‰tû tím vyvolali potfiebn˘ chaos.
A pak také pfiistûhovaleãtí pouliãní prodejci,
jimÏ se koneãnû podafiilo rozprodat v‰echny
ty neuvûfiitelné suven˘ry od blikajících kfiíÏÛ
po flakónky s pûnou do koupele ve tvaru
Panny Marie. Dokonce i lahve s minerálkou
San Benedetto, které jindy leÏí v regálech,
protoÏe normálnû nejlíp prodává tváfi
cyklistického borce na vodû jiné znaãky,
nebyly od úterka k sehnání. A do novin se
kvÛli stovkám inzerátÛ, anoncujících vydání
dal‰í biografie Karola Wojtyly, málem
neve‰ly Ïádné zprávy.

TûÏko fiíct, pro koho vlastnû v‰echny ty
speciální tiskové pfiílohy na téma papeÏÛv
dÛm, hospodynû, veãefie ãi obleãení vlastnû
vycházely. Urãitû ne pro Italy: ti se totiÏ
zajímali o úplnû jiné události. Napfiíklad Ïe
budou mít po desáté hodinû kaÏd˘ den
v‰echno draÏ‰í. Îe v ãele vlády stane Silvio
Berlusconi s druÏinou vûrn˘ch, aãkoli kaÏd˘
Ital na otázku, koho volil, odpovídá:
Berlusconiho rozhodnû ne. Nebo Ïe den
pfied velkolep˘mi oslavami ‰edesátiletého
v˘roãí poráÏky nacismu nûjací bijci (patrnû
extremisté z La Forza Nuova, demonstrující
o pár blokÛ dál) zmlátili dvojici gayÛ, ktefií
se vedli za ruce. V pravé poledne, na hlavní
tfiídû Via del Corso, za bezradné asistence
turistÛ a po zuby ozbrojen˘ch policistÛ,
kter˘mi metropole doslova pfietékala.

Tohle byl skuteãn˘ ¤ím v dobû, kdy cel˘
svût zajímal jen nástup Benedikta XVI.
V˘mluvné je, Ïe se o jeho zvolení vût‰ina
pfiítomn˘ch dozvûdûla nikoli skrze nûjak˘
koufi nad Vatikánem, n˘brÏ pûknû „po
globálnu“, mobilním telefonem. „Byla jsem
pfiímo na námûstí, kdyÏ ho zvolili, ale v˘hled
na komín v tu chvíli zakr˘valy mraky,“
shrnuje za v‰echny Dánka Karen, která se
o Benediktovi dozvûdûla aÏ v tramvaji -
volali nad‰ení pfiíbuzní z Kodanû. A zatímco
veãer na CNN bûÏely nonstop zprávy z
Vatikánu, italská RAI 1 klidnû vysílala
vûdomostní soutûÏ s milionov˘m bankem.

Jen abych nezapomnûla: je‰tû jedna
událost v tûchto dnech otfiásala ¤ímem.
Fotbalov˘ zápas Lazio - Juventus. Nedûlním
ránem se uÏ v osm hodin neslo mohutné
We Are The Champions. Teprve pak se
rozeznûly zvony.

Pro Satellite Tereza Spáãilová - ¤ím
***
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

9.5.2005 v  18:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

26.5.2005

Czech &Slovak InstitutionsCzech &Slovak InstitutionsCzech &Slovak InstitutionsCzech &Slovak InstitutionsCzech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Czech Republic

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

âesk˘ konzulát v Montrealuâesk˘ konzulát v Montrealuâesk˘ konzulát v Montrealuâesk˘ konzulát v Montrealuâesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in MontrealCzech Consulate in MontrealCzech Consulate in MontrealCzech Consulate in MontrealCzech 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 velvyslanectvíSlovenské velvyslanectvíSlovenské velvyslanectvíSlovenské velvyslanectvíSlovenské velvyslanectví
Slovak EmbassySlovak EmbassySlovak EmbassySlovak EmbassySlovak Embassy
50 Rideau Terrace

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

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

âeské velvyslanectvíâeské velvyslanectvíâeské velvyslanectvíâeské velvyslanectvíâeské velvyslanectví
Czech EmbassyCzech EmbassyCzech EmbassyCzech EmbassyCzech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulatesHonorary consulatesHonorary consulatesHonorary consulatesHonorary consulates
of the Slovak Republicof the Slovak Republicof the Slovak Republicof the Slovak Republicof the Slovak Republic

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

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

Winnipeg, MB:
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

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

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

***
Kalendáfi

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

InternetInternetInternetInternetInternet

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

Tentokráte foukal saxofonista Doug
Nocturna s Muzikou Na rohu byla v nedûli 24. dubna v leto‰ní sezónû poslední. Ta pfií‰tí jiÏ vstoupí do svého jubilejního roãníku
- pátého. A jak napovûdûl duchovní otec tohoto hudebního cyklu klasické a jazzové hudby dr. Milo‰ Krajn˘, budou vûnována
geniálnímu skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, od jehoÏ narození uplyne 250 let.

Nicménû si jen pfiipomeÀme, Ïe ta
“ãtvrtá” Nocturna byla zase pfiehlídkou
odu‰evnûlé pohody - aÈ uÏ se jednalo o
klasiku v podání profesionálÛ - klavíristy
Pavla Ka‰para, Ïijícího v Nûmecku,
pûvkynû Evy Blahové z Bratislavy ãi
Kinsky Trio z Prahy anebo domácích
muzikantÛ Milana Brunnera a Zity
Petrákové, ãi tolik oblíbeného klasického
jazzu v podání jazz bandu Swing Noir
George Grosmana ãi Muziky na rohu
téhoÏ kapelníka. A právû o tu nám dnes
jde. A pfiedesílám, Ïe zase zabodovala.
Lenka Nováková, Marie FraÀková jako
sólistky. Pepíãek Musil klávesy a zpûv,
Bohdan Turok na bicí a Pete Johnston
kontrabas. Nu a pfiirozenû kapelník Jirka
Grosman - zpûv a kytara. Oba, Josef
Musil a Jirka Grosman - ov‰em také jako
skladatelé a textafii, mající v souãasné
dobû nashromáÏdûnou pûknou fiádku
vlastních skladeb. Ty Pepíãkovy ãekají
vesmûs je‰tû v ‰uplíku na Jirkovo
otextování: “... ale kdy se k tomu dostanu,
to nevím. A je to zapotfiebí udûlat, protoÏe
jsme si fiekli, Ïe jednou z tûch na‰ich
autorsk˘ch skladeb udûláme cel˘
program,” uvedl kapelník.

Pro tento veãer pfiipravil originální
skladby v pÛvodním anglickém znûní,
protoÏe se jednalo o jazz období 30. a 40.
let. “Posluchaãi tyto písniãky znají v

ãeském pfiekladu. Pro zpûvaãky bylo
ponûkud obtíÏnûj‰í zpívat písnû v
angliãtinû, protoÏe má jiné frázování,
navykly si je zpívat v ãe‰tinû. Nicménû se
úkolu zhostily perfektnû, aÈ uÏ ‰lo o písnû
rytmické ãi pomalé. Nûkterá blues brala
dech. Jiné skladby, popové s jazzov˘mi
prvky ãi rokenrolové zase pozvedávaly
ze Ïidle. Koneãnû posuìte sami -
“S’Wonderful” - Gershwin, “Ain’t
Misbehavin” - Fats Waller, “Petite Fleur”
- Sidney Bechet, “Blue Bossa” - Kenny
Dorham a tfieba “Sensitive Kind” - J. J.
Cale. Ov‰em taková Route 66 (jinak jí v
Americe fiíkají “Mother Route” - sv˘mi

nebyla, tak by s námi nehrál. Ale mnû se
líbí zejména proto, Ïe je
multiinstrumentalista s vysoce vyvinutou
technikou , a Ïe je v˘born˘ showman. Ví,
kdy má ubrat a kdy pfiidat, dokonale si s
obecenstvem rozumí, coÏ je v na‰í branÏi
velice dÛleÏité.” Doug nemûl s sebou
v‰ech pût hudebních nástrojÛ, které
ovládá, obecenstvo mûlo moÏnost sly‰et
tenorsax a flétnu. Jinak hraje i na soprán,
alt a barytonsaxofon a klarinet. Zaãal ve
dvanácti lety na altsaxofon, kdyÏ pfiedtím
hrával hodnû na flétnu. Není si jist˘, zda
má vÛbec nûjaké preference, pokud se
v˘bûru sv˘ch hudebních nástrojÛ t˘ká,
záleÏí to na obecenstvu a na hudbû,
kterou hraje. “V hraní jsem variabilní, a
hraji tam, kde mû chtûjí.” Hudbou se
Doug kdysi také Ïivil, ale “je to stále tûÏ‰í
a tûÏ‰í”, takÏe dal pfiednost jistotû v
podobû poãítaãového konzultanta. Obû
dvû profese dûlá na “volné noze”, takÏe
si mÛÏe naplánovat i osobní chvíle
pohody, které nejradûji tráví na chatû.
Posluchaãe na Masaryktownu si
pochvaloval: “Je‰tû jsem se nesetkal s
tak entuziastick˘m obecenstvem, které
hudbû rozumí a které bylo po dobu
koncertu na hudbu zcela soustfiedûno.”
Ostatnû, radûji hraje zralému posluchaãi,
protoÏe takov˘ ví, o ãem ta hudba je.
Pokud by si mûl vybrat, pak by to byly
skladby klasického jazzu a jazzu
moderního. A jestli mu dûlaly problém
skladby ãesk˘ch skladatelÛ? V takov˘ch
pfiípadech dá na svÛj sluch, kter˘ ho
zatím nikdy nezklamal. A podle nûj je hra
na saxofon pfiijímána posluchaãi
jednoznaãnû pfiíznivû - zejména tenor a
alt zfiejmû také proto, Ïe “tyto hudební
nástroje pfiipomínají lidsk˘ hlas...”,
potvrzuje mÛj poznatek muzikant. Ano,
v‰em se líbí lehké sametové virbáto, které
zalézá nûkam hluboko do du‰e a vyvolává
- proã si to nepfiiznat - i ty nejukrytûj‰í
pfiedstavy Muzika na rohu má napilno:
dodûlat CD s programem “JeÏek,
Gershwin a ti druzí”, na podzim turné
Kitchener, Ottawa, Montreal, Hamilton a
Winnipeg, premiéru z autorsk˘ch skladeb
pro na‰e obecenstvo... a nûkam tam se
je‰tû musí vejít dovolená, cestování s
rodinou, a vÛbec - budeme se tû‰it na
dal‰í roãník Nocturen, která se v na‰í
komunitû stávají pofiadem z
nejoblíbenûj‰ích.

Vûra Kohoutová - Toronto
***

2400 mílemi spojuje Chicago s Los
Angeles, a její dvanáctiletá v˘stavba
zaãala v roce 1926). Pohlazení v podobû
JeÏkov˘ch, Voskovcov˘ch a
Werichov˘ch písní nás zase zavedly do
ãasÛ mil˘ch vzpomínek na starou
domovinu. V repertoáru nocturnovského
veãera jsme mohli rozeznat hodnû
skladeb z veãera s JeÏkem, Gershwinem
a tûmi druh˘mi, kdyÏ o sóla se tentokráte
namísto trumpetisty postaral torontsk˘
jazzman, multiinstrumentalista Doug
Banwell. S Jifiím si uÏ jednou zahrál
zhruba pfied pûti lety. Nu a jak uÏ to mezi
muzikanty b˘vá, slovo dalo slovo a toto
nedûlní odpoledne se prezentoval na
Nocturnu “Doug je technicky zdatn˘, tedy
na‰e kapela je natolik zdatná, Ïe s námi
hraje,” upfiesnil Jirka Grosman, “kdyby

The Slovak-Canadian composer

Peter Breiner
Olympic anthems arranger conducts

Toronto Philharmonia Spring Classics
at Toronto Centre for the Arts

  Thursday, May 19, 2005 - 8:00 pm
Beethoven, Symphony no. 6 “Pastoral” Grieg, Piano Concerto in A

minor Turner, Divertimento
With Peter Breiner, Guest Conductor and Ji-In Byun, Piano

For tickets:
Order by phone: Ticketmaster (416) 870-8000 Open 24 hours

OR
Toronto Centre for the Arts (416) 733-9388 Box Office hours are

Monday-Saturday, 11am to 6pm, Sunday, noon to 4pm

18.5. (st.) 13:00
Pfiedná‰ka pro seniory

Hala Kostela sv. Václava
Klub seniorÛ

***
19.5 (ãt.) - 20:00

Peter Breiner fiídí
Torontsk˘ symfonick˘ orchestr

V Toronto Centre for Arts
***

1.5. (st.) 13:00
Video film pro seniory

Hala Kostela sv. Václava
Klub seniorÛ

***
3.5.-5.5. (pá.-ne.)

57. kongres âSSK
Halifax, NS

***
5.6. (ne) 11:00

âeská národní pouÈ do Midlandu
***

 Doug Banwell
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Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

Medical

1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-
pátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

Dr. PetrDr. PetrDr. PetrDr. PetrDr. Petr
MunkMunkMunkMunkMunk

ChiropraktikChiropraktikChiropraktikChiropraktikChiropraktik

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE
909 Bay St. # 1006

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

www.ccrcc.net

ABE
Letáky, broÏury, jídelní lístky,

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

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

Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

M·: Napsali jsme film s Markem Le‰ãákem a mûli jsme pocit,
Ïe z filmÛ se vytratila realita. Normální Ïivot zmizel z plátna a
dokonce i z televize. Chtûli jsme udûlat film, kter˘ by tuto realitu
na filmové plátno vrátil. Napsali jsme scénáfi, ale nemohli jsme
nalézt na Slovensku producenta a tak jsme za‰li za ãesk˘m
producentem âestmírem Kopeck˘m. Jemu se pfiíbûh líbil,
pouze navrhl, aby se to odehrávalo v Ostravû. Jeli jsme se tam
podívat a mûsto se nám neuvûfiitelnû zalíbilo. ProtoÏe mûsto
má stra‰nû moc vizuálních tváfií. Od rothschildovsk˘ch Vítkovic
po komunistickou Porubu, která je zvlá‰tním zpÛsobem
malebná. Jsou tam neuvûfiitelné sociální kontrasty. Hlavnû se
nám v‰ak zalíbil charakter lidí. Mají v sobû zvlá‰tní
Ïivotaschopnost, humor a svÛj vlastní pestrobarevn˘ jazyk.
ABE: V tvém filmu jsou jak lidi z Ostravy, tak lidi ze
Slovenska. Jak se ti dafiilo skloubit tyto dvû mentality?
M·: Ostrava je odjakÏiva mûsto ãeskoslovenské. Lidi ze
Slovenska sem jezdili za prací a mnozí tam zÛstali. Naopak lidi
z Ostravy jezdili na Slovensko na houby. Tam prolínání kultur
je naprosto pfiirozené a stále tam Ïije. Navíc je tam je‰tû polsk˘
Ïivel, takÏe je to skuteãnû multikulturní mûsto. Je to zde cítit i
v písniãkách. Ostrava není tak depresivní, jak si lidé pfiedstavují.
Po tom, co zde skonãily doly je tam pomûrnû hodnû zelenû,
vzniká tam nov˘ prÛmysl, mûní se charakter mûsta, je to
kulturní metropole, jsou tam tfii divadla, je tam dobr˘ i v˘tvarn˘
Ïivot, hudební Ïivot. Na jednom místû je asi ‰edesát krãem, ale
v kaÏdé z nich hraje jiná kapela, jazz nebo rock. Zvou tam
skupiny z celé republiky.
ABE: Jak jste dospûli k pfiíbûhu ãtyfi postav?
M·: Mûli jsme hodnû materiálu, materiál byl rÛznorod˘. KdyÏ
jsme to dali dohromady, zjistili jsme, Ïe nám to vyjde na ãtyfii
postavy. Tento film vnímám také jako film o pfiátelství a
solidaritû, protoÏe spoleãnost se neuvûfiitelnû
zindividualizovala. Podsouvá se nám, Ïe je dÛleÏit˘ zdrav˘
individualismus a budování kariéry. Já mám pocit, Ïe dÛleÏitûj‰í
je pocit spolupatfiiãnosti.
ABE: Tato spolupatfiiãnost je u muÏÛ, ale nikoliv u Ïen,
kde je naopak její absence?
M·: Ty Ïeny jsou neuvûfiitelnû dÛleÏité a osamûlé a o tom asi
musím natoãit dal‰í film.
Pfii tomto rozhovoru jsme je‰tû netu‰ili, Ïe film Martina ·ulíka
Sluneãní stát získal LedÀáãka, hlavní cenu festivalu Finále.

Vojtûch, fieãen˘ sirotek
Pfiedsedou mezinárodní poroty, která udûluje hlavní cenu
festivalu LedÀáãka byl letos reÏisér Zdenûk Tyc. Pfied ãasem
byl na festivalu uveden jeho film Smradi a letos byla v Malém
sále projekce zrekonstruovaného filmu Vojtûch, fieãen˘ sirotek.
Ve stejnou dobu bûÏel ve velkém sálu komerãnû úspû‰n˘ film
Snowborìáci. Dal jsem tentokrát pfiednost ãernobílému
absolventskému filmu, kter˘ byl natoãen v roce 1989 v jiÏních
âechách. Vojtûch, kter˘ byl propu‰tûn z vûzení chce nalézt
místo mezi lidmi. Neustále v‰ak dochází ke konfliktÛm mezi
ním a okolím. Vojtûch, kterého hraje Petr Forman se v‰ak
nedokáÏe svému okolí pfiizpÛsobit. Zajímav˘ byl i rozhovor s
reÏisérem po filmu, kdy se diváci mohli dovûdût, jak takov˘ film
tûsnû pfied listopadem 1989 vznikal. Pfies nedostatek financí,
v té dobû alibistické FAMU, která byla producentem filmu, se
podafiilo nûco vyjádfiit a ãernobílá verze jakoby uzavírala dobu,
kdy se v ‰patn˘ch podmínkách toãily vynikající filmy, které zde
diváci mûli rovnûÏ moÏnost vidût: Intimní osvûtlení, Obchod na
korze nebo O slavnosti a hostech. Na rozdíl od loÀského roku,
kdy jsem vidûl po letech film Ivana Pasera Intimní osvûtlení,
letos to byl snímek Jana Nûmce O slavnosti a hostech. Ve
filmu hrají i Zdena a Josef ·kvoreãtí ãi Ivan Vyskoãil. Pfiíbûh
v˘letníkÛ, ktefií jsou terorizováni psychopatem je alegorií na
totalitu a zdaleka pfiesahuje období druhé poloviny ‰edesát˘ch
let, kam lze zafiadit i dûj nového filmu Viktora Polesného
Milenci a vrazi podle Vladimíra Párala. I kdyÏ se jedná také o
jakousi alegorii, nebyl jsem tímto filmem nad‰en a patfiil k tûm,
které jsem vidût nemusel. Do této skupiny bych zafiadil i
snímek, kter˘ dostal cenu divákÛ, film Filipa Renãe Román pro
Ïeny. Naopak nic jsem neãekal od rekonstrukce pfiípadu tzv.
Orlick˘ch vraÏd Jifiího Svobody a pfiestoÏe film trval 133 minut
a bûÏel pozdû veãer, dal se sledovat s napûtím. Pozitivní byla
i anal˘za zmûny hodnot, kdy úspû‰n˘ podnikatel bez etického
základu je ideálem pro spoleãnost.

Îivot není jen sranda
Mezi mnoÏstvím komedií byly na festivalu i dva filmy, které se
vracely aÏ do období padesát˘ch let. Oba ode‰ly bez ocenûní.
Kousek nebe podle Jifiího Stránského. Milostn˘ pfiíbûh z
padesát˘ch let mezi vûzni Lubo‰em a Danou pfiipomíná spí‰e
sen mukla neÏ skuteãnost. Film je právû krásn˘ svou nûÏností,

ale nedovedu si pfiedstavit, Ïe by se v padesát˘ch letech mohli
v kriminálu setkat, a dokonce nûkolikrát, dva milenci. O filmu
jsme si popovídali s reÏisérem Petrem Nikolaevem a s herci
Pavlem Landovsk˘m a Jakubem Doubravou, kter˘ hrál v
hlavní roli.
ABE: Pane reÏisére, kdy jste se rozhodl natoãit tento film?
PN: Tento film jsem se rozhodl natoãit více neÏ pfied pûti léty.
Byla to nabídka Jifiího Stránského, kter˘ se nûjak˘m zpÛsobem
o mnû dovûdûl. Jifií Stránsk˘ ho psal spolu s dramaturgy dva
roky a já jsem to pak dotahoval a rozvinul.
ABE: V dobû, kdy jsme svûdky urãitého aÏ pfiesycení
sexem ve filmu, vy pfiicházíte s romantick˘m pfiíbûhem,
proã?

FINÁLE 2005
Pokraãování ze str. 1

PN: Já jsem to bral jako v˘zvu. Mne tento film bavil právû kvÛli
té romantické poloze, která v tom kriminále je velmi kontrastní.
Byl jsem rád, Ïe tam ta láska je, protoÏe dûlat muklovsk˘ film,
kde je jen násilí a bezpráví by mne tolik neinspirovalo.
VûzeÀskou látku znám z nûkolika dokumentÛ a ze spolupráce
s Jirkou Stránsk˘m, kter˘ má na toto období pohled velice
humorn˘ a dokáÏe se na to dívat s odstupem. Skoro je potíÏ z
nûho vymlátit nûco, co by bylo nûjak zlé. Skuteãnû jsem mûl
problém dostat do filmu vûci, které by byly kruté. Jifií Stránsk˘
to vnímá jako dobu, kdy se vyskytl sem tam nûjak˘ problém.
Pfii tom ve vûzení strávil fiadu let. On se drÏí Zahradníãkov˘ch
slov, kter˘ mu pr˘ fiekl, aby dostal ze sebe nenávist, jinak Ïe

Kousek nebe: TáÀa Pauhofová a Jakub Doubrava
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Financial

1 CDN $ 19,01 Kã
1 US $ 23,36 Kã
1 EURO 29,95 Kã
100 Sk 77,13 Kã
Quick - 8.4.2005

Kursovní lístek
100 Kã 5,41 CDN $
100 SK 4,17 CDN $
1 CDN $ 18,48 Kã
1 CDN $ 23,98 SK
1 US $ 1,24 CDN $
1 EUR 1,62 CDN $
Toronto Star - 7.4.2005

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

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

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

Solventní dÏentleman,
vdovec hledá inteligentní

partnerku sportovnû
orientovanou, 45-60 rokÛ.
Po‰lete profil na adresu:

Jan Nemetz,
303-250 Scarlett Rd.,

Toronto, On. M6N 4X5.
1513-8

ta ho zabije. To si vzal za své Ïivotní krédo. Odpovídá to jeho
pfiístupu k Ïivotu. Je to ãlovûk, kter˘ se nevrací, kter˘ jde stále
dál.
ABE: Mûl jste také moÏnost sly‰et názor z druhé strany,
tedy názor komunistÛ na tento film?
PN: Tak tuto moÏnost jsem nemûl. PfiestoÏe by mû tato reakce
zajímala, protoÏe jsme z nich nedûlali nûjaké karikatury.
SnaÏili jsme se o jakousi objektivitu. Nechtûl jsem cel˘ pfiíbûh
politizovat, podle nûjakého schématu. To by mû nebavilo.
PoÏádal jsem o zhodnocení filmu Pavla Landovského, kter˘ v
nûm hrál star‰ího bachafie.
PL: Já hodnotím tento film velice vysoko, podle mne je to
nejlep‰í film, kter˘ se teì hraje. Není pravda, Ïe to není vûc
politická, je to politick˘ film, protoÏe politika pojednává o
správû vûcí vefiejn˘ch. Není to v‰ak propaganda.
JestliÏe Pavel Landovsk˘ hraje starého bachafie, pak mladého
mukla hraje Jakub Doubrava, kterého jsme mohli vidût nedávno
s Ypsilonkou v Kanadû. Zeptali jsme se ho jestli to byla jeho
první role ve filmu.
JD: Ano je to první moje role ve filmu. Pfied tím jsem mûl malou
roli v televizi.
ABE: Jak jste se cítil jako mukl?
JD: Ve filmu není fiada vûcí, které jsme natoãili. TakÏe pro mne
to je jako sestfiihan˘ deník celé doby, co jsme toãili. Mám
samozfiejmû smí‰ené pocity, protoÏe jsem hrál hodnû s Petrem
Formanem. Hodnû ãasu jsme tfieba trávili spolu, ale v tom
filmu to není tak vidût. Pfii natáãení bylo dost legrace, ale kdyÏ
se ãlovûk ocitne sám v cele, tak to na nûho i pfii tom natáãení
padne a pak to napomáhá i tomu autentickému hraní ve filmu.
Zajímav˘ byl vztah s Karlem Zimou, kter˘ byl ve filmu m˘m
úhlavním nepfiítele. Dokonce jsme se tak sblíÏili, Ïe se spolu
stále st˘káme. Ale ve filmu to napûtí díky jemu nûjak fungovalo.
Na druhou stranu s TáÀou, která hrála Danu jsme se neznali
a tak jsme se vlastnû tím „okoukáváním“ seznamovali a
poznávali. Pak bylo moÏné hrát i pfiirozenû.
ABE: Jaká byla kritika tisku?
JD: Kritici byli shovívaví, ale nyní vy‰la v Literárních novinách
od pana Stropnického nemilosrdná kritika. Byly tam i vûci,
které s filmem nesouvisely a tak nevím, jak mám tuto kritiku
brát.
ABE: Je pfiíbûh napsán podle reality nebo podle snu?
JD: Základ je reáln˘. Realisti také psali romány, které byly
pozdûji upraveny. TakÏe nebylo v‰e tak, jak to bylo ve filmu.
ABE: Jak se vy, jako ãlovûk mlad‰í generace dívá na
období z padesát˘ch let?
JD: To je otázka. Myslím si, Ïe na‰e generace nemá moc
zájem o toto období. Jakmile uÏ sly‰í slova: padesátá léta,
komunismus, tak má vypûstovanou jakousi averzi na toto
období. Podobnû jako va‰e generace byla pfiesycená váleãn˘mi
filmy, váleãnou literaturou. Nûjak tak to ob generaci funguje.
Ale zámûr filmu byl, aby se to podalo pfiijatelnû pro tuto
generaci. KdyÏ v‰ak nûkdo z této generace ten film vidí, tak to
nakonec pfiijme. âili je nutné pfiekonat tuto bariéru. Pro mne
byly objevné obzvlá‰tû rozhovory s panem Stránsk˘m a
panem Landovsk˘m, ktefií to proÏili v konkrétních detailech.
ABE: Nebylo by tedy zajímavé natoãit dokument, jak
nûkdo z mladé generace toãí film z padesát˘ch let?
JD: To by bylo urãitû velice zajímavé. Udûlat nûjak˘ takov˘
polodokument.

416-504-5787416-504-5787416-504-5787416-504-5787416-504-5787
638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.

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
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Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Restaurants-Deli's

Makedonská invaze
Druh˘m filmem z období brutality komunismu byl snímek
Vysoká voda ve Skopji narozeného Ivo Trajkova. Film se
odehrává v Makedonii v období po skonãení druhé svûtové
války. V zemi je mnoÏství sirotkÛ a komunistiãtí vojáci je dávají
na pfiev˘chovu do sirotãincÛ, kde existuje ostr˘ vojensk˘ reÏim
- pfiev˘chova. Film je jakousi reflexí v˘znamného politika, na
kterého byl spáchán atentát a on v okamÏiku umírání vzpomíná
na to, jak ho ovlivnil star‰í chlapec, kter˘ se nepodvolil brutální
pfiev˘chovû a zÛstal sám svÛj. Zajímavostí je, Ïe tohoto
star‰ího chlapce hrála ve skuteãnosti dívka. Po promítání jsme
se zeptali reÏiséra, co bylo u zrodu tohoto zajímavého filmu?
IT: Zaãátek byl velice jednoduch˘, volal mi producent z
Makedonie, Ïe by byly peníze na film. âetl jsem nûkteré
romány populárního autora Îivko âinga, ale tento jsem zrovna
neznal. KdyÏ poprvé vy‰el, tak jsem byl mal˘ a pak byl dlouho
zakázan˘. Mnoho se o nûm nemluvilo. Teprve zaãátkem
devadesát˘ch let byl autor plnû rehabilitován, ale to uÏ jsem
neÏil v Makedonii, ale v Praze. KdyÏ jsem si knihu pfieãetl, tak
mne zaujala literární forma, ale také skuteãnost, Ïe podle
takového románu nelze udûlat film. Problém byl v tom, Ïe je to
tak trochu kultovní román. Je dnes zafiazen do makedonsk˘ch
uãebnic, ale to není ukazatelem, kolik lidí ho ãetlo. Je to úÏasná
kniha, která je napsána v magickém symbolismu. Jedná se o
tûÏkou literaturu. O to byla vût‰í v˘zva dûlat podle nûj tento

film, protoÏe vût‰ina literárních v˘razov˘ch prostfiedkÛ se
nekryla s filmov˘mi a já rád dûlám nemoÏné vûci.
ABE: Co na filmu pfiekvapuje, Ïe v tomto dûtském
koncentraãním tábofie byly dohromady dívky a chlapci?
IT: Byly tam samostatné loÏnice, ale jinak tam byli chlapci a
dívky spoleãnû a jak jsem hovofiil s pamûtníky, obãas se stalo,
Ïe nûkteré z tûch star‰ích dûvãat otûhotnûlo. Ono to vycházelo
spí‰ ze skuteãnosti, Ïe byl nedostatek vhodn˘ch objektÛ.
Musíme si uvûdomit, Ïe v roce 1945 byla Makedonie feudálnû
rurální zemû, kde neexistovalo témûfi nic. Nesmíme v‰ak
zapomínat, Ïe jednotlivé postavy zastupují i rÛzné symboly,
které odhalujeme. V˘jimkou je manÏelka velitele tábora, kde
nejprve poznáváme symbol a pak teprve objevujeme její
úlohu, Ïe tam existuje fyzicky a Ïe je manÏelkou fieditele
tábora a zároveÀ jeho svûdomím.

ABE: Jak byl tento film pfiijat v ostatních zemích na
Balkánû?
IT: Tento film nemûl je‰tû distribuãní premiéru v Makedonii ani
v ostatních zemích b˘valé Jugoslávie. Vûfiím, Ïe se tam
dostane, protoÏe ty národy pojí spoleãná historie. Nevím, jestli
bude promítán v Bulharsku a ¤ecku, kde je silná makedonská
men‰ina. To je v‰ak otázka pro distributora.
ABE: Je ‰ance, Ïe se dostane na festival do Toronta?
IT: Nûkteré zemû jako Austrálie, Izrael jiÏ podepsaly smlouvy,
ale o Torontu nevím. Jsem rád, Ïe nemusím dûlat distribuci,
protoÏe tvÛrci neb˘vají v tomto oboru nejlep‰í. Já jsem schopen
reÏírovat film, nikoliv ho prodávat. Jsem rád, Ïe nûkdo vzal tuto
zodpovûdnost na sebe.
ABE: Jedná se o nov˘ film, jaká byla reakce?
IT: Neznám zatím reakci divákÛ, ale v tisku byla pozitivní. To
ãlovûka potû‰í, ale zase to moc nesleduji, protoÏe s tím filmem
se uÏ nic nedá dûlat, film je na rozdíl od divadla hotov˘ jednou
provÏdy.

Symboly minulé a souãasné
Osobností, které byl vûnován festival byl scénárista a spisovatel
Vladimír Körner. I zde jsme mohli vidût jeho nov˘ film Krev
zmizelého. Rodinná sága - pfiíbûh dívky Dorli, která se narodila
ãeské Ïenû a loty‰skému vojákovi, kter˘ se nechá naverbovat
do finské armády, je ranûn a léãí se v moravsk˘ch horách,
nenávidí válku a spáchá sebevraÏdu. Pfiesto dívku provází
tento osud cel˘ Ïivot. Film ji sleduje ve ãtyfiech obdobích, pfii
narození, po válce, v druhé polovinû padesát˘ch let a v
‰edesát˘ch letech v Kongu, kde umírá jako fiádová sestra.
ZároveÀ jsou zde i ãtyfii roãní období. Vladimír Körner, kter˘ je
rovnûÏ autorem scénáfie k vynikajícím filmÛm Adelheid a Údolí
vãel, se ãastokrát vrací k období po druhé svûtové válce, ale
není to vÏdy tak kvalitní. Na festivalu jsme mohli vidût pfii
retrospektivû Zánik samoty Berhof, kter˘ nepatfiil k
nejkvalitnûj‰ím. Polehãující okolností je doba, kdy vznikl - rok
1983. Naopak do souãasnosti a na praÏské leti‰tû v Ruzyni je
situován film Petra Zelenky Pfiíbûhy obyãejného ‰ílenství.
Hlavní roli Petra hraje Ivan Trojan, kterému se rozpadá
manÏelství a je vázán na rodinu, kde otec Ïije v minulosti, kdy
namlouval komunistické filmové t˘deníky. Následuje jedna
absurdita za druhou. KdyÏ se koneãnû zdá, Ïe ho manÏelka
vzala na milost, nechá se k ní poslat v bednû. JenÏe dojde k
v˘mûnû a manÏelka z bedny vytáhne velkozásilku toaletních
potfieb a Petr putuje neznámo kam.
Juraj Jakubisko ve filmu Post coitum se snaÏí ukázat, kam aÏ
mÛÏe vést skuteãnost, kdyÏ se oddûlí sex od lásky - kdyÏ z
kostela zmizí stfiecha. Z Ïivota, kter˘ je urãován pouze vedlej‰ími
produkty vztahu jako je Ïárlivost se pak stává peklo. Slovenské
hereãky Beaty Greneche jsem se zeptal, jestli mûla pocit, Ïe
se jedná o nûco jako peklo, do kterého se ãlovûk dostává skrze
sex, pokud ten se zboÏ‰tí, tak zmizí stfiecha z chrámu?
ABE: Mûla jste pocit, Ïe jste v pekle?
BG: VÛbec ne. Brala jsem to jako hereãka, která vzala urãitou
roli. Uvûdomila jsem si, Ïe je taková doba. To, co je ve filmu,

Cinema - Festival

Velká voda: Sa‰o Kekenovski

Pokraãování na str. 6
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PROâ POSÍLAT PENÍZE
DO âECH NEBO NA SLOVENSKO

P¤ES NùKOHO JINÉHO!
Neváhejte, nejde jen o peníze!

RYCHLE A V¯HODNù P¤EVÁDÍME
PENÍZE PO CELÉM SVùTù

je zhu‰tûn˘ jeden Ïivot. Kdyby se cel˘ film roztáhl na
cel˘ Ïivot, pak to není tak tvrdé. Îijeme v tom kaÏd˘ den
a tento film ukazuje, jak se nemá hledat láska. KaÏd˘ z
hrdinÛ chce ãistou lásku, honí se za ní, ale hledá ji
‰patnou cestou. KdyÏ ji uchopí, tak mu zase vyklouzne
z ruky. Tam je dÛleÏit˘ hlavnû Jarou‰ek, kter˘ chce b˘t
ãist˘, ale i on se zaãne uchylovat k rÛzn˘m podvodÛm.
KaÏd˘ z nás se mÛÏe nalézt v nûkteré z tûch postav.

Nejen velkofilmy je festival Ïiv
K festivalu patfií i fiada besed, promítání dokumentÛ a
star‰ích filmÛ. Zajímav˘ je dokument Cesty víry - prostor
ticha  reÏisérky Marie ·andové o zaloÏení nového
klá‰tera v západních âechách. Starou usedlost
pfiestavûl svûtoznám˘ britsk˘ architekt John Pawson
spolu s ãesk˘m kolegou Janem Soukupem. ¤ád
cisterciánÛ klade dÛraz na mlãenlivost a kontemplaci,
proto bylo velice tûÏké, a pro Ïenu zvlá‰È, v takov˘ch
prostorách natoãit tento dokument. Dal‰ím tématem, o
kterém se hovofiilo byla otázka exilu a exilového filmu.
Besedu vedl dr. Jifií Voráã, autor knihy âesk˘ film v
exilu. Zúãastnili se jí dva reÏiséfii, ktefií pÛsobili v zahraniãí
pan Janek a Bernard ·afafiík. Film Bernarda ·afafiíka
Psí dostihy jsme mohli vidût v osmdesát˘ch letech na
Mezinárodním torontském festivalu a nyní na festivalu
bûÏely dal‰í dva filmy Chladn˘ ráj a MÛj zaklet˘ zámek.
První je pfiíbûhem dvou emigrantÛ, kter˘m ‰v˘carská
vláda odmítá dát azyl. Druh˘ je vlastnû o zámku ve
Zruãi nad Sázavou, kter˘ ·afafiíkova rodina získala v
restituci a nakonec ho za symbolickou cenu prodala
mûstu.

Finále se dostalo do Finále
Zatímco v minul˘ch letech se mohlo z Finále odjet pfied
závûreãn˘m víkendem, protoÏe pfies víkend se promítaly
pouze zahraniãní filmy, tentokrát byl i závûreãn˘ víkend
nabit˘. V sobotu se hrálo je‰tû ‰est filmÛ a v nedûli tfii.

Z postmoderních filmÛ stojí za snímku slovensk˘ film
Zostane to medzi námi, kdy v klasickém trojúhelníku
Michal-Danica-Tomá‰ se jedná o souboj mezi  „Ïivotem
v pravdû“ a „Ïivotem v emoci“. ¤e‰í se zde otázky, na
kter˘ch záleÏí. Film Skfiítek se pokou‰í zase o klasickou
grotesku. Místo zvukÛ jsou zde jen citoslovce a skfieky,
pfiesto dokáÏete sledovat celé dvû hodiny pfiíbûh o
rodince, která se pfiestûhuje z venkova do mûsta, kde
otec pracuje na jatkách. Jsou zde je‰tû dva filmy, které
stojí za zmínku a to âesk˘ sen a debut Marie
Procházkové Îralok v hlavû.
âesk˘ sen získal uznání Mezinárodní poroty. Dva
studenti FAMU se zab˘vají fenoménem víkendového

nakupování a v˘letÛ do obchodních domÛ. Rozjedou
kampaÀ, Ïe se bude otevírat hypermarket se jménem
âESK¯ SEN Heslo je HYPERMARKET, JAK¯ TU
JE·Tù NEBYL a reklamy jsou NECHOëTE,
NEUTRÁCEJTE, NIC NEâEKEJTE. Hypermarket se
má otevfiít 31. kvûtna 2004, ale nikdo neví kde. Teprve
pár hodin pfied otevfiením je sdûleno i místo. Davy
PraÏanÛ se tedy Ïenou za nákupem za v˘hodné ceny.
Nûktefií zákazníci mají s sebou vozíãky. DÛchodci na
berlích se vláãejí pfies celou Prahu. Podobnû jako pfied
ãasem v Torontu na nûjaké ãeské akci, i zde jsou nÛÏky
pfii pfiestfiihování pásky tupé. Obchodní dÛm je jaksi v

polích. Dav úprkem spûchá k obchodnímu domu, ale
zjistí, Ïe se jedná pouze o kulisu. Dav se rozdûlí na dvû
skupiny. Jedna to bere s humorem a jaksi se stydí, Ïe
se nechala takto lacino napálit. Druhá ãást by nejradûji
lynãovala filmafie. Film konãí diskusí ministerského
pfiedsedy ·pidly s filmafii, ktefií mu dokazují, Ïe kdyÏ se
dají peníze na reklamu tfieba pro vstup do EU, pak není
ani tak tûÏké lidi pfiesvûdãit, aby koupili zajíce v pytli
nebo aby - podobnû jako ‰li do obchodního domu, kter˘
neexistuje - podporovali vstup do EU aniÏ vûdí, co to
obná‰í. Pfiitom jsou ve filmu neuvûfiitelné zábûry, kdy
lidé vysvûtlují, proã zamûnili v˘lety do obchodních
domÛ za v˘lety do pfiírody a jak dûti v pfiírodû trpí,
zatímco je jim v obchodních domech dobfie. Mnû osobnû
nejvíce zaujal film Marie Procházkové Îralok v hlavû.
Pfiíbûh se odehrává u pfiízemního okna jednoho
praÏského domu, kde Ïije podivín, kter˘ oslovuje
kolemjdoucí, rovná popelnice, nabízí jim star‰í vûci,
koufií. Osamûl˘ ãlovûk, kter˘ Ïije svÛj vlastní Ïivot.
ReÏisérka je animátorka a ve filmu vyuÏila svou
umûleckou zku‰enost pfii zobrazování snÛ. Film nakonec
dostal zvlá‰tní ocenûní studentské poroty. Tentokráte
jsme se reÏisérky zeptali, jak dospûla k tomu natoãit
film, ve kterém hraje jeden herec (vynikající Oldfiich
Kaiser), film se odehrává pfied jedním oknem a v jedné
ulici.
MP: Problém je v tom, Ïe se lidi takového filmu bojí.
Navíc se ve filmu je‰tû málo mluví a ke v‰emu je v
takovém experimentu je‰tû animace. TakÏe reakce na
zaãátku vût‰inou byla: „Moc se nám to líbí a drÏíme vám
palce.“ O penûzích na film se v‰ak vût‰inou cudnû
mlãelo. Pro mne je v‰ak dÛleÏité, co se tomu ãlovûku
odehrávalo v hlavû, proto také název Îralok v hlavû.
ABE: Ale tento film byl skuteãnû nízkorozpoãtov˘,
tam se snad utratilo jen za pivo pro zedníky na
le‰ení?
MP: Oficiální rozpoãet je kolem 20 milionÛ, ale v tom
jsou honoráfie, materiál. Penûz v hotovosti v‰ak byla
polovina a skuteãnû jsme ty láhve poãítali neÏ jsme je

FINÁLE 2005
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VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

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

www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a

zábavn˘ch pofiadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

KOUSEK NEBE
Milostn˘ pfiíbûh letmého setkání dvou mlad˘ch lidí zavfien˘ch v

padesát˘ch letech v komunistické vûznici v âeskoslovensku.
Hlavní hrdina filmu Lubo‰ náhodnû zahlédne dívku Danu, do
které se zamiluje. Dana jeho cit opûtuje a jejich láska je o to

závratnûj‰í, oã nemoÏnûj‰í je ji v tomto prostfiedí naplnit.
Pomáhá jim v tom soudrÏnost vûzÀÛ, která mnoha lidem

umoÏnila tuto smutnou dobu dÛstojnû pfieÏít. Tento pfiíbûh na
pozadí perzekuce a neustálé pfiítomnosti smrti podává dÛkaz o
odvûké vlastnosti mládí, které se vzpírá kaÏdé zrÛdné teorii a

stále znovu se vztahuje k ideálu Ïivota bez kompromisu,
otupûlosti a bezpráví. Je velice smutn˘ fakt, Ïe komunistická

strana âR stále existuje a podle oficiálního prÛzkumu je jiÏ na
druhém místû.

Hrají: J. Doubrava, T. Pauhofová, P. Forman, Z. Stivínová, O.
Vetch˘, P. Zedníãek, V. Javorsk˘, P. Landovsk˘ aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû film z krutého

prostfiedí komunistického kriminálu podle povídky
 J. Stránského ·tûstí reÏiséra P. Nikolaeva

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

Nové i levné antikvariátních knih

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

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

Rosti
Brankovsky

Associate Broker
Jedineãné sluÏba

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

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

finanãní asistence.
Pracujeme v celé oblasti GTA

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

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

‰li kupovat. ·etfiili jsme na v‰em, bylo
nám líto i penûz za materiál, kdyÏ bûÏela
klapka. Toãili jsme ale na 35 mm a na
drah˘ materiál, jelikoÏ se pracuje hodnû
s detailem.
ABE: Nemáte strach, Ïe film hodnû
ztratí, tím, Ïe se pustí v televizi?
MP: Tam je problém s formátem. V âT
nám ho pustí s li‰tou nahofie a dole, takÏe
nám ho neokrájí. Men‰í obrázek je
problémem, ale já jsem to stfiíhala na
malé obrazovce, takÏe mne to uchvátilo,
kdyÏ jsem to vidûla poprvé na plátnû a
uvidûla jsem vrásky pana Kaisera. Ty
informace tam zÛstávají, ale není to film
urãen˘ pro televizi.
ABE: Jako animátorka musíte mít cel˘
film v hlavû, je to v˘hoda proti tomu,
kdyÏ nûkdo toãí na digitální kameru?
MP: Ve filmu se snaÏíme nûco sdûlit a
nezáleÏí moc na technice, kterou to
sdûlujeme. Prostfiedky jsou ovlivnûné
moÏnostmi. Pfií‰tí film bych chtûla dûlat
digitální kamerou, protoÏe tam budou
dûti a budou tam zvífiátka a nerada bych
se pfii tom starala o to, jak u‰etfiit materiál.
Pro mne bude dÛleÏité, aby kamera
bûÏela pofiád. Budu tam chtít mít
dokumentární zábûry, zatímco zde jsem
mûla v‰echno nalajnované, dopfiedu jsem
vûdûla, jak to bude vypadat. Nejprve
jsem si film pfiehrála v hlavû a pak jsem
zaãala tvofiit. To je základ animace. Tam
si nemÛÏete dovolit kreslit jednu scénu
mûsíc a pak zjistíte, Ïe je to ‰patnû. To
udûláte pouze jednou v Ïivotû, po druhé
si to uÏ radûji rozmyslíte. Nemusí to b˘t
správnû, ale musí to v hlavû fungovat.
Hlavní cenu studentské poroty pak získal
Vaterland - loveck˘ deník, kter˘ se buì
lidem líbil nebo nelíbil a já jsem patfiil do
druhé skupiny. Cenu filmov˘ch klubÛ
Dona Quijota získal film Horem pádem.
Zvlá‰tní ocenûní pak Zelenkovy pfiíbûhy
obyãejného ‰ílenství. V dokumentech to
pak byly filmy Marty Vûci a Bfietislava
Rychlíka Kamenolom BoÏí.

Zhodnocení festivalu slovy
povolan˘ch

ABE: âím se 18. roãník Finále li‰il od
roãníkÛ pfiedchozích?
Ing. Ivan Jáchim, fieditel festivalu:
Urodilo se hodnû celoveãerních filmÛ. V
soutûÏi jich bylo celkem uvedeno 24,
takÏe bylo trochu nároãnûj‰í vejít se s
nimi do programu.
ABE: Po organizaãní stránce?
IJ: Festival je stále ve stejném rozsahu
jiÏ nûkolik let. Je to dané prostory i poãtem
divákÛ, ktefií mohou festival nav‰tívit.
ABE: Jak vám pfii organizaci pomáhají
nebo naopak celou organizaci ztûÏují
poãítaãe?
IJ: To je velké téma, do jaké míry to má
b˘t takto organizováno, ale nedovedu si
to dnes uÏ jinak pfiedstavit. Párkrát se
stalo, Ïe poãítaãe nefungovaly a ty
v˘padky byly, ale v závûru v‰e fungovalo
perfektnû. Myslím si, Ïe pomáhají.
ABE: Kolik bylo dobrovolníkÛ?
IJ: Ani jeden. My si v‰echny lidi najímáme.
Vût‰inou jsou to studenti, ktefií to berou
jako hodnû pfiíjemnou brigádu. S
dobrovolníky bych se bál pracovat pfii
takovéto akci.
ABE: Máte slu‰nû zásobenou video-
knihovnu, jak tato knihovna funguje
bûhem roku?
IJ: Tu pouze udrÏujeme bûhem roku, aby
pfii festivalu náv‰tûvníci mûli moÏnost si
jednotlivé kazety pÛjãovat. SnaÏíme se,
aby to byly filmy s titulky. Bûhem roku je
k dispozici, ale hlavnû je pro festival. Co

je je‰tû zajímavûj‰í, Ïe máme ke spoustû
filmÛ fotografick˘ archiv.
ABE: Sponzofii?
IJ: Generálním partnerem je âeská
spofiitelna, pak jsou to silné místní firmy
poãínaje Prazdrojem, pfies ·kodovku a
PlzeÀskou teplárenskou aÏ k
Západoãeské energetice. Z vefiejn˘ch
zdrojÛ je nejsilnûj‰í Mûsto PlzeÀ, Státní
fond pro rozvoj kinematografie,
Ministerstvo kultury a PlzeÀsk˘ kraj.
Makedonská hereãka Labina Mitevská
zhodnotila festival takto: Byla jsem
ãlenkou mezinárodní poroty, byla to tûÏká
práce hodnotit filmy. Mám ráda napfiíklad
filmy Petra Zelenky, líbil se mi film Îralok
v hlavû. Pfiipadal mi zajímav˘ film Ivo
Trajkova, kter˘ je natoãen v Makedonii,

ale jako ãlenka poroty jsem musela b˘t
objektivní. Je to dÛleÏitá ãást makedonské
historie. Po kaÏdém promítání jsme o
filmu hovofiili. Bylo to velice tûÏké kaÏd˘
den vidût ‰est filmÛ. SnaÏila jsem se na
to vÏdy koncentrovat. Nev˘hodou bylo,
Ïe dva nebo tfii filmy byly bez titulkÛ a tak
jsem musela pouÏít pfiekladatele a pro
mne jako pro hereãku je velice dÛleÏit˘
zvuk. Mám tuto práci ráda, ale chtûla
bych také pracovat na dal‰ích filmech.
A je‰tû nûkolik my‰lenek pfiedsedy poroty,
reÏiséra ZdeÀka Tyce: Problém poroty
byl v tom, Ïe festival je stavûn tak, aby
zajímavûj‰í filmy bûÏely okolo 19:30 a v
tu dobu jsme mûli za sebou tfii nebo ãtyfii
promítání. Film má v‰ak tu sílu, Ïe i kdyÏ
je ãlovûk unaven a jestliÏe je dobr˘, tak
na únavu zapomenete. Jsem rád, Ïe
jsem tento festival vidûl. Nelituji ani ãas,
kter˘ jsem strávil na ‰patn˘ch filmech.
ProtoÏe mne to varuje, abych se nesníÏil
k prÛmûrnému filmu, jen kvalitní film má
totiÏ smysl, jak si uvûdomuji na filmech
ze ‰edesát˘ch let. Poloviãat˘ film je pak
promrhanou energií. Problém je v tom,
Ïe na lidi útoãí k˘ã a ten se nejvíce líbí.
Dfiíve byla snaha, aby byl film pro publikum
a zároveÀ byl chytr˘, ale to uÏ se dnes
nedûlá. Napfiíklad Chaplin byl lidov˘, ale
byl také chytr˘. Dnes se dûlají chytré
filmy pro men‰inu a pak filmy pro vût‰inu.
To platí i o leto‰ním vítûzi divácké soutûÏe.

***

Epilog
KdyÏ skonãí festival, najednou se ãlovûka
zmocní nostalgie. Jako kdyby chtûl je‰tû
o chvíli natáhnout pûkné okamÏiky. Mezi
Plzní a Prahou letos jezdila festivalová
auta od firmy z Ostrova nad Ohfií. Nûkdy
jsme byli i za ãtyfiicet minut v Praze.
Vût‰inou se i v autû hovofiilo o filmech.
Jednou se hovor stoãil na rómskou
otázku. Neshodli jsme se, ale pfiesto jsem
se zeptal, jestli fiidiã nezná nûjakého
Juraje Didu. „Znám, takov˘ mal˘ tlust‰í!“
Juraje jsem poznal v kriminálu. Udûlal by

pro ãlovûka první poslední. KdyÏ byl hlad,
Juraj nûkde sehnal chleba. KdyÏ nebylo
co koufiit, sehnal cigarety. Chtûl si nechat
vytetovat Krista jako David Beckham.
Mûl to zdÛvodnûné tím, Ïe to je jedinej,
kdo je pofiád s ním. ¤idiã dodal: „To je
pracovit˘ a moc slu‰n˘ ãlovûk.“ Popis
souhlasil, jen Juraj byl huben˘. I fiekl
jsem si, Ïe jsem také za tu dobu pfiibral.
Pfiece ho v‰ak nenabonzuju, Ïe ho znám
z kriminálu. Tak jsem fiidiãovi nechal ãíslo

svého mobilu a rozlouãili jsme se. Asi za
tfii dny zazvonil telefon. Tady Pavel Dido.
Já fiíkám. Mohl bych hovofiit s Jurajem.
Nastala chvilka pomlky: „Juraj, to byl mÛj
bratr, pfied sedmi léty zemfiel na rakovinu.
Bylo mu sedmatfiicet let.“ „A maminka
Aranka Ïije?“ „Tak ji pozdravujte, byl
jsem jednou u vás, to uÏ je ale pûtadvacet
let.“

Ale‰ Bfiezina, PlzeÀ/Praha
***

Labina Mitevská



8   satellite  satellite  satellite  satellite  satellite  1-416 1-416 1-416 1-416 1-416 May 12, 2005May 12, 2005May 12, 2005May 12, 2005May 12, 2005Press

Z  knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

Petr ChudoÏilov: Inkoust

duben 2000

Oprava: V minulém ãísle jsem
zapomnûl zmûnit  název ãlánku Petra
ChudoÏilova. Kapitola se nemûla
jmenovat Îupan, ale Duch. Autorovi
a ãtenáfiÛm se omlouvám.

Ale‰ Bfiezina

Vybráno deset
nejvût‰ích âechÛ

PRAHA - Desítku nejvût‰ích âechÛ
odtajnila ve ãtvrtek v nominaãním veãeru
âeská televize. Podle abecedy ji tvofií:
Karel âapek, Antonín Dvofiák, Václav
Havel (jedin˘ Ïijící), Jan Hus, Karel IV.,
Jan Amos Komensk˘, Tomá‰ Garrigue
Masaryk, BoÏena Nûmcová, Jan Werich
a Jan ÎiÏka. V anketû hlasovalo 135 000
divákÛ. Do 10. ãervna mohou diváci SMS
zprávami z této desítky zvolit nejvût‰ího
âecha.

Ostatní pofiadí: 11. Bedfiich Smetana, 12.
Emil Zátopek, 13. Karel Gott, 14. Jifií z
Podûbrad, 15. Franti‰ek Palack˘, 16.
Pfiemysl Otakar II., 17. sv. Václav, 18.
Václav Klaus, 19. Jaroslav Heyrovsk˘, 20.
sv. AneÏka.
21. Tomá‰ BaÈa, 22. Edvard Bene‰, 23.
Otto Wichterle, 24. Jaroslav Seifert, 25.
Zdenûk Svûrák, 26. Ema Destinová, 27.
Jaromír Jágr, 28. Marie Terezie, 29. Karel
Kryl, 30. Milo‰ Forman.
31. Vlasta Burian, 32. Roman ·eberle, 33.
Ivan Hlinka, 34. Karel Havlíãek Borovsk˘,
35. Daniel Landa, 36. Milada Horáková,
37. Vladimír Men‰ík, 38. Jaroslav Ha‰ek,

39. Alfons Mucha, 40. Jan Evangelista
Purkynû.
41. Pavel Nedvûd, 42. Jan Jansk˘, 43.
Franti‰ek KfiiÏík, 44. Jan Îelezn˘, 45. Jan
Palach, 46. Vûra âáslavská, 47. Leo‰
Janáãek, 48. Alois Jirásek, 49. Jaromír
Nohavica, 50. Jan Masaryk.
51. Bohumil Hrabal, 52. Jan Neruda, 53.
Josef Jungmann, 54. Johann Gregor
Mendel, 55. Franz Kafka, 56. Franti‰ek
Tomá‰ek, 57. sv. Vojtûch, 58. Josef Bican,
59. Josef Kajtán Tyl, 60. Lucie Bílá.
61. Karel Hynek Mácha, 62. sv. Ludmila,
63. Boleslav Polívka, 64. Rudolf II., 65.
Josef Dobrovsk˘, 66. Josef Lada, 67. Rudolf

Hru‰ínsk˘, 68. Václav II., 69. Madeleine
Albrightová, 70. Aneta Langerová.
71. Pfiemysl Otakar I., 72. Ludvík Svoboda,
73. Dominik Ha‰ek, 74. Jan Lucembursk˘,
75. Milan Baro‰, 76. Karel Jaromír Erben,
77. sv, Zdislava, 78. Jaroslav Foglar, 79.
Ladislav Smoljak, 80. Olga Havlová.
81. Martina Navrátilová, 82. Helena
RÛÏiãková, 83. Pavel Tigrid, 84. Eli‰ka
Pfiemyslovna, 85. Milan Kundera, 86.
Vladimír Remek, 87. Boleslav I., 88.
Magdalena D. Rettigová, 89. Mikolá‰ Ale‰,
90. Emil Holub.
91. Franti‰ek Fajtl, 92. Klement Gottwald,
93. Zdenûk Matûjãek, 94. Jifií Voskovec,
95. Marta Kubi‰ová, 96. Jifiina Bohdalová,
97. Miloslav ·imek, 98. Sigmund Freund,
99. kníÏe Samo, 100. Milo‰ Zeman.
Sázkové kanceláfie po zvefiejnûní jmen
deseti finalistÛ favorizují Karla IV. Hned se
objevila spousta komentáfiÛ, které hodnotí,
kolik je v tabulce Ïen, kolik umûlcÛ, kolik
sportovcÛ, hercÛ, zpûvákÛ. NuÏe, kdybych
mûl pfiipojit své hodnocení, pak bych
poukázal na to, Ïe pfiíli‰ nebylo pfiáno
emigrantÛm. Z rovnocenn˘ch dvojic napfi.
Werich je v první desítce, Voskovec aÏ v
poslední. Z hudebních skladatelÛ je Janáãek
na 47. pozici, zatímco MartinÛ se nedostal
ani do první stovky. (abe)

***
Ministerstvo vnútra hovorí

 o sociálnej kriminalite
BRATISLAVA-sme/JOZEF âAVOJEC-
KrádeÏí vlámaním, ktoré boli u nás vlani
najzávaÏnej‰ou majetkovou trestnou
ãinnosÈou, sa dopú‰Èajú prevaÏne
nezamestnaní. Ako hovorí správa o
bezpeãnostnej situácii v krajine, “krádeÏe
vlámaním úzko súvisia s narastajúcimi
sociálnymi rozdielmi v spoloãnosti. Ide o tzv.
sociálnu kriminalitu”. Nezamestnaní podºa
správy, ktorú vláde predloÏil minister vnútra,
tvorili 68,6 percenta páchateºov takejto
kriminality. Pre porovnanie, v roku 2001 to
bolo 63,9 percenta.
Îe pri krádeÏiach vlámaním ide o sociálnu
kriminalitu, podºa autorov správy potvrdzuje
aj to, Ïe “nebol zaznamenan˘ nárast prípadov
so ‰kodou znaãnou, respektíve so ‰kodou
veºkého rozsahu”.
Podºa psychológa Du‰ana Pir‰ela z mnoh˘ch
psychologick˘ch ‰túdií vypl˘va, Ïe du‰evné
zdravie nezamestnan˘ch trpí pre to, Ïe sú
zbavení pozitívneho pôsobenia práce - peÀazí,
sociálnych kontaktov a podobne. “KaÏd˘ z
nás disponuje istou energiou. Ak ju nedokáÏe
vybiÈ sociálne prijateºn˘m spôsobom,
následne prichádza k sociálne patologick˘m
javom,” hovorí.
Jozef Majchrák z In‰titútu pre verejné otázky
hovorí, Ïe nárast evidovan˘ch trestn˘ch ãinov
vÏdy nemusí byÈ negatívnym ukazovateºom,
ale môÏe súvisieÈ aj s niektor˘mi
administratívnymi opatreniami.
Pripomína, Ïe napríklad novelizáciou
Trestného zákona a Trestného poriadku v
roku 2002 sa znemoÏnilo ‰tatisticky
nevykazovaÈ tzv. podozrenia z trestn˘ch
ãinov. “To teda ‰tatisticky znamenalo nárast
registrovan˘ch trestn˘ch ãinov, reálne v‰ak
do‰lo k objektivizácii kriminálnych ‰tatistík.”
Preto podºa neho ‰tatistick˘ nárast majetkovej
trestnej ãinnosti moÏno “v znaãnej miere
pripísaÈ skôr administratívnym zmenám a len
v oveºa men‰ej miere zhor‰enej sociálnej
situácii”.
O mnoh˘ch trestn˘ch ãinoch, predov‰etk˘m
o drobn˘ch krádeÏiach, sa v‰ak polícia
nedozvie vôbec. “Sú príli‰ prácne na
dokazovanie,” hovorí Mária Tomá‰ová z
ko‰ického obãianskeho zdruÏenia MADRINA.

***
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Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT

je opût k dostání v Liquor Stores

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

Komunista na velvyslanectví
Nûkolik poznámek velvyslance Pavla Vo‰alíka k ãlánku MIlo‰e ·uchmy

Nebudu se pou‰tût do diskuse o oné upfiímnosti, po níÏ pan ·uchma ve svém ãlánku volá.
Nemohu ani komentovat jeho vtipn˘ dopis ve vûci budovy ãeského konzulátu ve Vancouveru,
neboÈ jsem jej nevidûl, a nebudu ani vysvûtlovat rozdíl mezi odvoláním konzula a uzavfiením
konzulárního úfiadu.
Jen si nemohu odpustit jisté doplnûní informace poskytnuté panem ·uchmou.
Nemám Ïádn˘ dÛvod zamlãovat politickou pfiíslu‰nost ãlenÛ delegací pfiijíÏdûjících do

Kanady. Nevím, zda praxe za m˘ch pfiedchÛdcÛ byla taková, Ïe se na pozvánky psala nejen
jména ãlenÛ delegace ale i jejich politická pfiíslu‰nost. Zpravidla se neuvádûjí, snad kromû
jména vedoucího delegace, ani jména jejích jednotliv˘ch ãlenÛ. My jsme uvedli jména obou
poslancÛ. Nejen to, pfiedem jsme informovali poboãku âSSK o této náv‰tûvû, a to vãetnû
politické pfiíslu‰nosti jejích ãlenÛ, a poÏádali jsme o zvefiejnûní informace v Ottawském
zpravodaji. V neposlední fiadû pak povaÏuji za uÏiteãné uvést, Ïe velvyslanectví ihned po
jejím obdrÏení umístilo zprávu o náv‰tûvû delegace, a to opût vãetnû stranické pfiíslu‰nosti
jejích ãlenÛ, na sv˘ch webov˘ch stránkách. TûÏko uvûfiit, Ïe toto v‰e autor nevûdûl, kdyÏ
psal svÛj ãlánek. Tolik snad jen k onomu údajnému zatajování politické pfiíslu‰nosti ãlenÛ
parlamentní delegace.
Jsem si samozfiejmû vûdom závûrÛ konference T˘den zahraniãních âechÛ konané v Praze

v roce 2003, které jsem se, jak pan ·uchma správnû uvádí, osobnû zúãastnil. Rozhodnutí
kaÏdého jednotlivého âecha Ïijícího v Kanadû, zda se cítí závûry konference vázán ãi nikoli,
ctím jako jeho nezadatelné právo, které nesmí b˘t Ïádn˘m zpÛsobem omezováno a uÏ vÛbec
ne velvyslancem. PovaÏuji za svou povinnost dát kaÏdému moÏnost volby, zda se chce ãi
nechce akcí pofiádan˘ch na velvyslanectví zúãastnit. Jsem upfiímnû ‰Èasten, Ïe doby, kdy za
nás rozhodovali jiní, jsou minulostí.
Pan ·uchma mne dále obviÀuje, Ïe jsem odmítl organizovat soukromé setkání s panem

poslancem Karasem a Ïe jsem odmítl sdûlit program, „pfiestoÏe je známo, Ïe na programu
náv‰tûv velvyslanectví vÏdy spolupracuje“. Nevím, co je panu ·uchmovi známo o této
náv‰tûvû, leã pravda je taková, Ïe delegace pfiijela do Kanady spolu s dal‰ími ãtyfimi
parlamentními delegacemi na pozvání CIDA a cel˘ program byl organizován ze zcela
pochopiteln˘ch dÛvodÛ pouze kanadskou stranou. ObtíÏnû si lze i jen pfiedstavit, Ïe by
organizátofii sestavovali program za aktivní úãasti pûti velvyslanectví. My sami jsme
program delegace, místa konání jednotliv˘ch jednání a koneãnû i ubytování delegace
obdrÏeli z kanceláfie Poslanecké snûmovny Parlamentu âR z Prahy, a to necelé dva t˘dny
pfied náv‰tûvou.
Potvrzuji souãasnû, Ïe jsem odmítl sdûlit ãasové dispozice a místo ubytování pana poslance

Karase bez pfiedchozí konzultace s ním. Neprodlenû po získání jeho souhlasu jsem toto
Ïadateli sdûlil. Tuto informaci pana ·uchmy tedy je‰tû jednou potvrzuji a jsem pfiesvûdãen,
Ïe tento postup byl korektní.
Na závûr snad jen tolik. Na Ïádné z akcí, které jsme dosud na velvyslanectví pofiádali, jsem

nepovaÏoval pfiítomné krajany za „potfiebnou stafáÏ“, abych pouÏil slov pana ·uchmy, leã
za hosty ze v‰ech nejmilej‰í a nejvítanûj‰í a v této praxi také hodlám pokraãovat. Nikdy jsem
neuvaÏoval a neuvaÏuji v duchu panem ·uchmou pouÏit˘ch slov.
Skonãím tím, ãím pan ·uchma svÛj ãlánek zaãíná - i já povaÏuji upfiímnost mezi

velvyslanectvím a ãeskou komunitou za jeden ze základních kamenÛ vzájemné spolupráce.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe se cel˘ mnou fiízen˘ úfiad o toto velice snaÏí, a jsem moc rád, Ïe mohu
konstatovat, Ïe v naprosté vût‰inû pfiípadÛ cítíme i my upfiímnou pomoc a podporu a ochotu
ke spolupráci ze strany krajanÛ. Moc za to dûkuji.

Pavel Vo‰alík, velvyslanec âR v Kanadû
***

Na okraj
Komunista na velvyslanectví

(K ãlánku Milo‰e ·uchmy v Satellitu z 28. dubna 2005)
Ten titulek mne skoro vydûsil. Lze ho totiÏ mimo jiné interpretovat i tak, Ïe velvyslanec dr.
Pavel Vo‰alík by odhalen jako zarputil˘ bol‰evik nebo Ïe se komunistické stranû v Praze
podafiil dal‰í puã, nová vláda odstranila dr. Vo‰alíka a dosadila na kanadské velvyslanectví
tfieba soudruha Grebeníãka. ¤íkám skoro, ponûvadÏ jsem vûdûl, Ïe v delegaci poslanecké
snûmovny, která nav‰tívila Ottawu, byl i zástupce komunistické strany a utû‰oval jsem se
nadûjí, Ïe oním komunistou v titulku ·uchmova ãlánku byl on.
·uchmÛv ãlánek má ov‰em daleko ‰ir‰í zábûr, neÏ by titulek naznaãoval. Je v podstatû
·uchmovou reakcí na osobnost velvyslance Vo‰alíka proti pozadí tfií situací: setkání na
velvylanectví, aféra s ãestn˘m konzulem ve Vancouveru a pfiítomnost komunistického
poslance na velvyslanectví. Ve v‰ech tfiech pfiípadech ·uchmÛv soud o dr. Vo‰alíkovi vyznûl
zápornû. Jak známo, proti gustu Ïádn˘ di‰putát. Mnû napfiíklad je pan velvyslanec velmi
sympatick˘.

Nevím nic o ·uchmovû setkání na vyslanectví a málo o záleÏitosti ve Vancouveru. Vím
trochu o náv‰tûvû delegace Poslanecké snûmovny Parlamentu âR v Ottawû. Chápu
·uchmovo rozhofiãení - Moje nechuÈ ke v‰emu komunistickému se nijak neli‰í od jeho. Îádat
na uprchlících, aby se zúãastnili schÛzky se zástupcem komunistické strany je skoro totéÏ
(dovolte mi velmi nedokonalé srovnání) jako Ïádat popravené, aby se setkali se sv˘mi katy.
Ale ani velvyslanec Vo‰alík ani velvyslanectví nikoho neÏádali, aby se setkal s komunistick˘m
poslancem. Také tuto delegaci do Ottawy nezvali. Ani nevybírali její ãleny. Jednou z funkcí
velvyslanectví je umoÏnit krajanÛm, aby se setkali se zástupci ãesk˘ch vládních i nevládních
organizací a nepatfií do jeho kompetence vyluãovat kteréhokoliv ãlena tûchto delegací ze
schÛzek. Nevidím ov‰em Ïádn˘ dÛvod, proã by v oznámeních o takov˘ch schÛzkách nebylo
uvedeno, kterou organizaci nebo politickou stranu tito delegáti zastupují. V tomto pfiípadû
Milo‰ ·uchma i vût‰ina krajanÛ vûdûla, Ïe v delegaci je poslanec komunistické strany. Po
mém soudu postup velvyslance Vo‰alíka byl naprosto korektní.

Nepochybuji také, Ïe ministerstvo zahraniãních vûcí âR bylo upozornûno na pravdûpodobnou
reakci na pfiítomnost komunistického poslance na schÛzce s krajany a pfiedpokládám, Ïe
onen poslanec byl vyrozumûn o nechuti, kterou obrovská ãást krajanské obce k jeho stranû
chová. Jedním moÏn˘m fie‰ením v podobn˘ch pfiípadech by mohlo b˘t, aby zástupcÛm
nekomunistick˘ch stran byla dána moÏnost setkat se s krajany bez úãasti komunistick˘ch
funkcionáfiÛ.

Jakkoli se ztotoÏÀuji s ·uchmov˘m odporem ke komunismu, nemyslím, Ïe na‰ím protivníkem
je velvyslanec Vo‰alík. Také nemyslím, Ïe ottawské velvyslanectví je vhodn˘m boji‰tûm pro
zápolení s Grebeníãky a Ransdorfy o du‰i tûch skoro dvaceti procent obyvatel âR, ktefií se
hlásí ke Gottwaldovu dûdictví.

Josef âermák
***
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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
www.royal-travel.net

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

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

Fax: (416) 867-8657

SLOVAKOTOUR
Letní slevy do celé Evropy!

Zavolejte si o nejlep‰í ceny!
Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice, Vídeƒ, Budape‰È, Berlín

a dal‰í destinace

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

Praha, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice

MoÏnost zakoupit lístky do dal‰ích evropsk˘ch mûst

Letní dovolené
Ont. Reg. # 2631380

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

Voráãova kniha o âeském filmu v exilu
V brnûnském nakladatelství Host vy‰la loni znamenitá kníÏka Jifiího Voráãe âesk˘
film v exilu, kapitoly z dûjin po roce 1968. Voráã, vedoucí Ústavu filmu a audiovizuální
kultury na Filosofické fakultû Masarykovy university v Brnû, je autorem dlouÏící se
fiady publikací, mj. âe‰tí a sloven‰tí reÏiséfii v exilu, The Dissident Muse. Critical
Theatre in Eastern and Central Europe. Autorsky se podílel na kolektivních dílech
âe‰i a Nûmci. Dûjiny-kultura-politika, Obrazy ãasu. âesk˘ a rakousk˘ film 30. let;
spolupracoval na projektu Sto studentsk˘ch revolucí. Studenti v údobí pádu komunismu,
publikuje v ãasopisech Film a doba, Iluminace a Kinema atd.

Svoji poslední knihu Voráã vûnuje sv˘m rodiãÛm a pfiipsal ji obûtem a odpÛrcÛm
komunismu. Chce, jak fiíká v pfiedmluvû, pfiispût k zaplnûní jednoho z bíl˘ch míst
na‰ich pohnut˘ch dûjin dvacátého století, jakoÏ i obecnûji k reflexi ponûkud
neurovnaného vztahu vlasti k exilu, zatíÏeného neznalostí a nezájmem. Jeho pohled
na dûdictví komunismu se odráÏí i v citátu prohlá‰ení Milana Kundery v interview pro
Le Monde: VáÏím opatrnû svá slova: co se t˘ãe délky trvání, rozsahu a dÛslednosti,
masakr ãeské kultury po roce 1968 nemá Ïádnou obdobu v historii zemû od tfiicetileté
války. Obávám se, Ïe masakr nejen kultury, ale i v‰eho ostatního (vãetnû lidí) po roce
1948 byl je‰tû brutálnûj‰í...

Exilovou kulturu Voráã vidí jako pojem odvozen˘ z oblasti politické a spoleãenské,
vymezen˘ jako fenomén kulturní diaspory, kter˘ vyvolala konkrétní dûjinná situace,
situace, v níÏ ãlovûk (Voráã cituje Pavla Tigrida) zvolil exil, protoÏe doma nemohl Ïít,
jak chtûl... Exulantství jako spoleãensk˘ zjev je v zásadû mravní protest, vzpoura,

gesto proti nespravedlnosti, surové moci, nesvobodû, tyranii, bídû, korupci...
I kdyÏ autor se hlavnû zab˘vá exilovou tvorbu po roce 1968, v úhrnu pfiipomíná

meziváleãnou vlnu (Karel Lamaã, Anna Ondráková, Francis Lederer, Erich Wolfgang
Korngold...) pfiedchozí exilové vlny, pomnichovskou 1938 (Hugo Haas, Alexander
Hackenschmied, Jifií Voskovec, Jan Werich, Jarmila Novotná, Jifií Weiss, Karel
Reisz...) a poúnorovou 1948 (Franti‰ek âáp, Adina Mandlová, Ladislav Brom, Jára
Kohout, Susan Douglas Rube‰, Jan Rube‰...). Zemûpisnû Voráã dûlí exilovou tvorbu
na evropskou a americkou a druhovû se soustfieìuje na hran˘ film a profesnû na
reÏiséry, ale nepomíjí ani oblast animovaného a dokumentárního filmu, televize a
videa a uvádí i pfiedstavitele jin˘ch profesí: hercÛ, kameramanÛ, skladatelÛ i teoretikÛ.

Obsáhlej‰í studie jsou vûnovány Janû Bokové, Bernardu ·afafiíkovi, Václavu
Reischlovi, Otakaru Voroãkovi a Janu Nûmcovi, zvlástní kapitoly pojednávají o Milo‰i
Formanovi, Ivanu Passerovi, Vojtûchu Jasnému. Mezi tvÛrãími pracovníky se vztahem
k filmu v Kanadû se ve Voráãovû kníÏce setkáváme se jmény Emil Radok, Dagmar
a Václav Tábor‰tí, Jan Uhde, Josef ·kvoreck˘, Alice a Milo Kubíkovi, Antonín
Lhotsk˘, Susan a Jan Rube‰ovi, Maru‰ka StaÀková, Arno‰t Wagner a dal‰í.

V kapitole Animovan˘ film autor vûnuje znaãnou pozornost tvorbû Alice a Milo
Kubíkov˘ch a jejich produkãní spoleãnosti Animette Canada. S obûma se znovu
setkáváme i v kapitole Etnická televize v Kanadû, v níÏ autor pfiehlednû zachycuje
ãeské (nebo snad spí‰ ãeskoslovenské) televizní skupiny: Czechoslovak Kaleidoscope
v Ottawû, za jehoÏ vÛdãí osobnost Voráã oznaãuje Arno‰ta Wagnera; Kitchenerskou
skupinu {Milada a Stanislav Reini‰ovi, David ·evãík a Vladimír Bubák}, která po
dvanáct let vysílala Kroniku âechÛ a SlovákÛ v Kitchenerském kraji; v Londonu, kde
z iniciativy Josefa Máry vznikla CS TV London, která od r. 1983 do r. 1992 odvysílala
pûtatfiicet MagazínÛ. Mára rovnûÏ natoãil dokumentární portréty umûlcÛ a zaloÏil
produkãní a distribuãní firmu; CS TV Guelph pfieÏila pouze první polovinu r. 1987.
ZaloÏili ji Karla a Pavel Hartlovi a Jifií Voráãek; CS TV Calgary (Milan Aã, Zdenûk
Erben a Josef Najman) vysílala osm let ãtrnáctideník Czechoslovak Life.

Pestfiej‰í Ïivot mûla (a dosud má) televize v Torontu. V druhé polovinû sedmdesát˘ch
let zahájil televizní produkci Miloslav Zlámal Czech Magazine (kter˘ pozdûji pfievzal
Ferda âulík) a Slovak Magazine. Televizní vysílání bylo obnoveno v r. 1988 televizní
skupinou Okno-The Window (Karla Hartlová a Ale‰ Bfiezina). Jádro skupiny posléze
vytvofiili Josef âermák, kter˘ mûl na starosti pfiedev‰ím dramaturgii a moderování, a
Milo Kubík v rolích producenta, reÏiséra, kameramana, stfiihaãe a zvukafie. Voráã
vûnuje zvlá‰tní kapitoly i Magazínu Okno-The Window (75 magazínÛ) a dokumentární
tvorbû, zvlá‰tû Edici Profily, která obná‰í na tfii desítky svazkÛ... Edice...vydává pfiímé
svûdectví nejen o jednotliv˘ch osudech, n˘brÏ i o pohnut˘ch dûjinách âeskoslovenska
ve dvacátém století. Voráã se zmiÀuje i o dokumentárním seriálu Kanadská mozaika,
kter˘ byl natoãen ve spolupráci s âeskou televizí Ostrava (1992) a jenÏ pfiedstavuje
i po pfievratu ojedinûl˘ pfiíklad spolupráce domova a exilu.

Jifií Voráã uzavírá kapitolu o etnické televizi v Kanadû laskav˘m pohlazením:
âinnost (nejen) torontské skupiny je dokladem velkorysé a nezi‰tné práce exilu: v
dobû nesvobody upozorÀoval na osud znevolnûné vlasti a souãasnû se zaslouÏil o
uchování pamûti a rozmnoÏení kulturního dûdictví.

Josef âermák
***

Dr. J. Voráã s reÏisérem B. ·afafiíkem diskutují v Plzni o exilovém filmu

Exil
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Cesta na jihozápad
(Vzpomínka na bájeãné ãasy)

 (4)
Plachetnice zakotvené v pfiístavu, molo
zatínající se daleko do oceánu,
Fisherman’s Wharf s mnoha krámky,
hospodami, restauracemi, z nichÏ linou
se exotické vÛnû. Pohled na ostrov
Alcatraz s vûznicí dnes jiÏ zmûnûnou jen
v turistickou atrakci a nalevo ... ano,
Golden Gate Bridge, i dnes ãásteãnû
zahalen˘ do povûstné mlhy. ProjíÏìka
lodí poskytuje mnoho pitoreskních
pohledÛ na strmé ulice mûsta dosud nám
znám˘ch jen z televizního seriálu, kde za
zlosyny pádí stráÏci zákona.
San Francisko - Pfiipadám si jako ve

snu, jako v drogovém opojení.
Ulicemi Jones a pak Washington

pfiijíÏdíme do âínské ãtvrti, nejvût‰í v
Americe. Pohlcuje nás atmosféra jiného
svûta. Ulice mezi mrakodrapy jsou plné
lidí, vÛní a pachÛ. Ruch a frmol. Exotika.
Dáln˘ v˘chod a Amerika. Ná‰ ãlovûk v
San Francisku! Kratiãk˘ pokus pfiizpÛsobit
alespoÀ na chvíli svÛj rytmus rytmu toho
místa. Náhlá touha po tom bydlet tady!
NavÏdy!
Je nádhern˘, tepl˘ ãervencov˘ den.

Ponûkud opoÏdûn˘ obûd v malé
restauraci. Spí‰ je to pfiedãasná veãefie.
âas ale pojednou jakoby pro nás ztrácel
v˘znam. V tomto mûstû je ráno stejnû
pÛsobivé jako veãer!
I left my heart in San Francisco ...
Na ulici Lombard na sklonku odpoledne

nalézáme pfiístfie‰í v S.F. Motelu.
-Pane inÏen˘re, jakkoli mám proti vám

jisté v˘hrady, budu vám do smrti vdûãná
za to, Ïe jste zachránil na‰eho kocourka!-
pravila srdceryvnû matinka Hugo‰ka v
motelovém pokoji. - S tím ledem to byl
úÏasn˘ nápad!-
Kocourek se na mû dívá krásn˘ma

zelen˘ma oãima z veliké ply‰ové
klubovky. Jakoby vûdûl nebo tu‰il, kdo je
jeho zachráncem.
-To jsem rád, Ïe je zdráv a vesel,- fiekl

jsem.
-To ano, zdráv uÏ snad je, ale vesel

je‰tû ne,- pravila paní Dagmar.
-Pokraãujte v ledové kÛfie,- fiekl jsem a

porouãel se.
Byla to jen Vûrka z osazenstva

Hugo‰kova pontiaca, kdo se s námi chtûl
vydat do veãerních ulic San Franciska.
Ná‰ synek, uveleben v pohovce pokoje,
upíral svoje milé hnûdé oãi k televizní
obrazovce a pravil, Ïe klidnû mÛÏeme
veãer jít kam chceme, on se v pokoji sám
bát nebude a pustí si v televizi horor.
Nevûdomost hfiíchu neãiní! Ona silná

víra v inteligenci na‰eho dítûte a temná
fieka poku‰ení okusit noãní Ïivot slavného
mûsta strhly nás do jeho noãních ulic.
Synek zÛstal v motelu, v nûmÏ snadno by
se daly filmovat detektivní a hor‰í pfiíbûhy.
S Vûrkou usedli jsme do chevroletu a
vyjeli ulicí Lombard aÏ k ulici Columbus,
po ní pak aÏ ke tfiídû Broadway, kde jsem
automobil zanechal na jednom z nûkolika
podlaÏí ohromného parkovi‰tû.
-Skutoãnû neviem, preão Hugo nechcel

isÈ!- pravila Vûrka. -Kedy sa pozrem opeÈ

do San Franciska?-
-MoÏná, Ïe uÏ nikdy,- fiekl jsem, jakobych

tu‰il svou budoucnost.
Broadway, oslnivá svûtla, neóny, ruch.

Veãer je tepl˘ a pfiíjemn˘. Chodci vypadají
spokojenû aÏ rozjafienû. A z ãernochÛ
nijak nejde strach. Jako bychom se stali
dal‰ími krvinkami v ohromné tepnû
metropole. Po chvilce chÛze pohledn˘
mladík zve k náv‰tûvû stript˘zového baru.
-Shaved and unshaved beauties!-

informuje pfiíjemn˘m hlasem.
 -Poãuli ste? Shaved and unshaved!

Ten chalán hovorí o -pinìulkách!- povídá
Vûrka nad‰enû.
Dámy mají vstup zdarma. Po chvilce

podívané na inzerované krásky, po
pfiesunu k baru, rozjafieni alkoholem,

rozhodujeme se k náv‰tûvû jednoho z
mnoha porno kin v okolí. Obû moje
spoleãnice sledují aÏ s pfiekvapiv˘m
zájmem explicitní program. A po chvíli se
mû zmocÀuje, k celkem nemilému
pfiekvapení, ale snad i chvále, obava a
strach o synka zanechaného v motelu.
Pûkné nohy krasavic oddávajících se
kopulaci vnímám se sílícím neklidem a
ub˘vajícím vzru‰ením. Chce se mi odejít,
bûÏet k parkovi‰ti a ujíÏdût k motelu S.F.
 -Ho‰ík je tam sám,- povídám.
Je mi sdûleno, Ïe uÏ jistû spí.
Mûl jsem ho alespoÀ svûfiit paní Dagmar,

zvlá‰È po zachránûní kocourka, pohlídala
by snad ráda!
Posléze podlehla obavám i matka dítûte.
Vycházíme do teplé noci, na ulici

Broadway plnou lidí. Nemohu se doãkat,
aÏ usednu za volant chevroletu. Tfiesou
se mi prsty s klíãem, kdyÏ odemykám
pokoj v motelu. Televize je temná a synek
spokojenû spí.
 I left my heart in San Francisco ...
(Pokraãování)

Vladimír Cícha-Vancouver
***

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

Rád se seznámím s dûvãetem
19-28 let, bez závazkÛ. Mám
rád pfiírodu Jsem sportovnû
zaloÏen˘, 196 cm. Napi‰ nûco

o sobû!
E-mail:

stray_one@hotmail.com
1515-10

Ráda pomÛÏu star‰ím lidem
s vafiením, praním úklidem,

nákupem ãi jinou prací.
Popfiípadû pohlídám dûti nebo

udûlám nûco jiného.
Volejte: 416/491-0613

1516-11
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MÛÏete volat

kamkoliv do

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

na Slovensko za pouh˘ch 0,11 dol./min.
Austrálie za 0,06 dol./min.
Bulharsko za 0,12 dol./min.
Maìarsko za 0,09 dol./min.

Litva za 0,27 dol./min.
Srbsko za 0,16 dol./min.
Velká Británie za 0,05 dol./min.

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu

* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* Vyhodnûj‰í neÏ volat na kartu

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

100 Adelaide St. W.  Suite 1303, Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 416-363-8894, 800-567-8040, Fax: 416-363-0143

Prodám chatu
na malém pozemku

v âerãanech nedaleko Sázavy,
40 km od Prahy.
Cena 1.2 mil. Kã.

e-mail:
hegerpga@hotmail. com

1512-á

DùTSK  ̄TÁBOR HOST¯N 2005
Leto‰ní dûtsk˘ tábor bude mít pouze jeden tfiít˘denní turnus, kter˘ bude probíhat

od 3. do 23. ãervence.
Cena pobytu je za první dítû 250  dolarÛ/1 t˘den, 500 dolarÛ/2 t˘dny a 675 dolarÛ/3 t˘dny.

Za kaÏdé dal‰í dítû ze stejné rodiny je cena 225 dolarÛ/1 t˘den, 450 dolarÛ/2 t˘dny a 610 dolarÛ/3 t˘dny.

Pfii zápisu a platbû do 1. kvûtna 2005 se poskytuje sleva 5% z celkové ceny.
Hledáme placené kuchafiky a vedoucí.

Tradiãní pouÈ na tábofie se bude konat v nedûli 24. ãervence.
V‰ichni jsou vítáni!

Pfiihlá‰ky za‰lete fiediteli dûtského tábora na adresu:
RNDr Josef Maxant, Host˘n Association, 8970 Marie Victorin,

 Brossard, QC, J4X 1A3, tel.: (450) 465-4844, Fax: (450) 923-4159,
 e-mail: health.vifad@sympatico.ca

Informace podává také sekretáfika Viera ·ebenová, tel. (514) 385-5153.
Formuláfi pfiihlá‰ky a dal‰í informace jsou na internetu na odrese: www.hostyn.org
Cena pobytu na tábofie patfií k nejlevnûj‰ím a program k nejkvalitnûj‰ím v Kanadû.

Do tábora pfiijímáme i dûti, které nemluví ani ãesky, ani slovensky.
AÈ si va‰e dûti pfiivedou s sebou svoje kamarády ãi kamarádky!

Mistrovství svûta v hokeji
Na ‰patném ledû ve Vídni a v malé hale v Innsbrucku se zaãalo poslední dubnov˘ den leto‰ní
MS v hokeji. Po kolapsu NHL to má b˘t za úãasti hvûzd nejvût‰í turnaj sezóny. Slovensko
mûlo v úvodu velkou práci s Bûloruskem. První branku vstfielil aÏ v 42. minutû Marian Hossa.
0 dvû minuty pozdûji v‰ak Kolcov vyrovnal. O hubeném vítûzství SlovákÛ 2:1 rozhodl aÏ tfii
minuty pfied koncem utkání Gáborik. V úvodním utkání skupiny D âe‰i proti ·v˘carÛm ‰li
rychle do vedení brankami Prospala a Jágra. Je‰tû v první tfietinû Blindenbacher sníÏil na
rozdíl jediné branky. Trápení ãek˘ch hokejistÛ ukonãil v ‰esté minutû poslední tfietiny
Franti‰ek Kaberle pojistkou na 3:1. Ozdobou bojÛ v základní skupinû bylo stfietnutí Slovenska
s Ruskem. Slováci je‰tû dvû minuty pfied koncem vedli 3:2, ale Viktor Kozlov srovnal skóre.
âe‰i v druhém zápase sice zdolali Nûmecko 2:0 brankami Kubiny a S˘kora, ale ztratili
Jaromíra Jágra, kterému nûmeck˘ obránce Schauer zlomil seknutím malíãek. Jágr po
o‰etfiení v âeské republice se do Vídnû vrátil a v zápase proti Slovensku a Rusku jiÏ hrál se
speciální dlahou. Teprve ve tfietím závûreãném utkání ve skupinû A zvítûzilo Slovensko nad
Rakouskem vysoko 8:1, kdyÏ po dvou brankách vstfielili Pálffy a ·trbák, po jedné Gáborik,
Vi‰Àovsk˘, Hossa a Handzu‰. Ze skupiny A, kromû Slovenska postoupilo Rusko spolu s
Bûloruskem. Nejtûsnûj‰ím rozdílem brankou Ale‰e Hemského porazili âe‰i Kazachstán 1:0.
Ze skupiny a postoupili do osmifinále hokejisti âeska, ·v˘carska a Kazachstánu. Tito
postupující vytvofiili jednu osmifinálovou skupinu, zatímco v druhé hrají Kanada, USA, Finsko,
·védsko, Loty‰sko a Ukrajina.
Díky tomuto vylosování se v úvodu semifinálovych boju utkala muÏstva âeska a Slovenska.
Pfiekvapením bylo, Ïe v brance Slovenska nastoupil StaÀa místo jedniãky La‰áka. Tento tah
v‰ak trenéru Hossovi nevy‰el, âe‰i se ujali v první tfietinû brankami S˘kroy a Straky vedení
2:0. V druhé tfietinû sice ·trbák sníÏil, ale branky Tomá‰e Kaberleho, Ale‰e Hemského a
Kubiny znamenaly KO pro slovenské hokejisty, smutek pro prezidenta Ga‰paroviãe, kter˘ byl
v hledi‰ti a koneãn˘ v˘sledek 5:1. Dobr˘ v˘kon se v‰ak nepodafiilo zopakovat âechÛm s
Ruskem, pfiestoÏe vedli 1:0, ale Kovalãuk a Semin otoãili skóre na 1:2. Slovensko v nedûli
pak zdolalo ·v˘carsko 3:1. Závûreãná osmifinálová utkání se hrála po na‰í uzávûrce.

***

Z utkání Slavia-Teplice 2:0. Domácí brankáfi Matú‰ Kozáãik kryje pfied teplick˘mi útoãníky

Slovenská liga CorgoÀ
27. kolo (dohrávka): Trenãín-PetrÏalka 0:1.
28. kolo: Inter-Artmedia 1:1, RuÏomberok-R.
Sobota 0:0, Púchov-Dubnica 0:1, Trenãín-B.
Bystrica 0:1 a Trnava-Îilina 3:1.
29. kolo: Dubnica-RuÏomberok 3:2, R.
Sobota-Trenãín 3:0, B. Bystrica-Inter 2:0,
Artmedia-Îilina 0:0 a Púchov-Trnava 1:0.

âeská liga Gambrinus
V dohrávce 24. kola porazil v severském
derby Liberec Jablonec na jeho hfii‰ti 2:1. V
25. kole se rozhodlo o mistru. Nejprve
Sparta zvítûzila brankami Zelenky a Hudce
2:0 v Olomouci. Na titul v‰ak musela ãekat
aÏ do pondûlí, kdy hostila Slavia doma
Teplice, které jediné mohly Spartu teoreticky
je‰tû dostihnout. Teplice v‰ak bojovaly
hlavnû o druhé místo s praÏskou Slavií a
byly na Strahovû do poloãasu lep‰ím
muÏstvem. V poslední minutû prvého
poloãasu v‰ak Fofit probûhl stfiedem hfii‰tû
a dostal Slavii do vedení. Sedm minut pfied
koncem, kdy Teplice otevfiely hru pak stejn˘
hráã opût pronikl stfiedem a zv˘‰il na 2:0.
JelikoÏ Slavia zvítûzila pak v t˘dnu v Brnû
brankou Vlãka 1:0 dostala se na druhé
místo. Ostatní zápasy 24. kola: Budûjovice-
Opava 2:0, Liberec-Drnovice 0:2, Pfiíbram-
Brno 1:3, Bl‰any-Jablonec 0:0, Zlín-
Slovácko 1:0 a Ostrava-Mladá Boleslav
2:0.
Senzace se konala v 26. kole. Vysoce
favorizovan˘ nov˘ mistr Sparta jel do
Boleslavi, s kterou na podzim prohrál doma.
Tentokrát v televizním duelu je‰tû tfii minuty
pfied koncem Sparta vedla brankou Juna z
poslední minuty prvého poloãasu. Domácím
v‰ak vy‰el perfektnû závûr a trenéru
Uhrinovi i stfiídání, kdyÏ poslal na hfii‰tû

Rojku a Pecku. Rojka v 87. minutû vyrovnal
a Pecka v nastaveném ãase zajistil
mladoboleslav-sk˘m vítûzství.  Opava
podepsala svÛj osud prohrou s Bl‰any 1:2
a je témûfi jist˘m prvním sestupujícím.
Jablonec pokraãoval ve slab‰ích v˘konech
na domácím hfii‰ti a prohrál s Olomoucí
brankou Königa 0:1. V moravském derby
Drnovice porazily Zlín 2:0. Teplice ve
slabém utkání zdolaly pfied 3100 divákÛ
Pfiíbram brankou Ma‰ka 1:0 a vrátily se
aspoÀ doãasnû na druhé místo.

Tabulka
1. Sparta 26 19 4 3 50: 21 61
2. Teplice 26 12 10 4 29: 22 46
3. Slavia 26 12 7 7 35: 25 43
4. Liberec 26 11 9 6 37: 23 42
5. Olomouc 26 12 5 9 28: 28 41
6. Slovácko 26 9 11 6 25: 19 38
7. Ostrava 26 9 9 8 31: 29 36
8. Jablonec 26 8 9 9 24: 25 33
9. Drnovice 26 8 7 11 27: 27 31
10. Boleslav 26 6 11 9 26: 31 29
11. Zlín 26 6 11 9 25: 32 29
12. Pfiíbram 26 7 7 12 25: 38 28
13. Brno 26 7 6 13 24: 37 27
14. Bl‰any 26 6 9 11 22: 35 27
15. Budûjovice 26 6 6 14 25: 33 24
16. Opava 26 5 9 12 24: 32 24

DruÏstvu Slovan Liberec bude odebráno bodÛ: 6
DruÏstvu Slovácko bude odebráno bodÛ: 12

DruÏstvu Opava bude odebráno bodÛ: 6

Tabuæka
1. Artmedia 28 14 10 4 44:24 52
2. Îilina 28 13 8 7 51:27 47
3. Dubnica 28 11 10 7 35:30 43
4. Bystrica 28 10 11 7 38:31 41
5. Púchov 28 11 7 10 24:31 40
6. RuÏomberok 28 9 8 11 38:45 35
7. Trenãín 28 9 6 13 29:34 33
8. Sobota 28 7 10 11 27:42 31
9. Trnava 28 7 9 12 30:33 30
10. Bratislava 28 5 9 14 27:46 24
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Slovensk˘ pohár: B. Bystrica-Artmedia 2:1.

Pálffyho neminula torta do tváre
Slovenskí hokejisti pred tréningom absolvovali v
rámci protokolu Medzinárodnej federácie oficiálne
fotografovanie. Keì sa hráãi usádzali na lavicu v
stredovom kruhu ºadovej plochy, útoãník Îigmund
Pálffy sa nedôverãivo mrvil a obzeral.
Jeho predtucha sa naplnila z rukavice Mariána
Hossu. Ako kúzelník z klobúka vytiahol spod laviãky
narodeninovú tortu so ‰ºahaãkou a nasadil ju
Pálffymu na tvár.

***


