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Finále jako vymûnûné
Od loÀského jubilejního 20. roãníku nezÛstal v Plzni
kámen na kameni. V‰e bylo letos trochu jinak. Staré
útulné kino Elektra jiÏ není kinem, ale je z nûj trÏnice. Na
‰tûstí nedaleko od stﬁedu mûsta vyrostl nov˘ multiplex,
kde se prodává popcorn a hamburgery. To v‰ak
neovlivnilo náv‰tûvnost festivalu. Zatímco v Elektﬁe se
kaÏdou chvíli otevﬁely dveﬁe a plátno osvítil sluneãní
paprsek, multiplexu se sebemen‰í chyba neodpou‰tí.
Skuteãností ale je, Ïe pﬁi zahájení pﬁedpremiérového
filmu Olgy Dabrowské Kuliãky byl film mírnû rozostﬁen,
v závûru byl zvuk sveden pouze do levého kanálu a
bûhem závûreãn˘ch titulkÛ se rozsvítilo, aby se diváci
pﬁi odchodu nepﬁizabili, coÏ se na festivalech nedûlá.
Bûhem následujících dnÛ se promítání nûkdy zlep‰ilo,
ale jindy i nûkolik minut chybûla spodní nebo horní ãást
promítaného filmu. VÏdy v‰ak pﬁi závûreãn˘ch titulkách
bylo zatroubeno k odchodu, aãkoliv u nûkolika filmÛ se
po titulkách je‰tû objevil jak˘si doslov, o kter˘ spûchající
diváci pﬁi‰li a ti, kteﬁí zÛstali nevidûli pﬁes odcházející
diváky. Inu, automatika.
Prvním pﬁíjemn˘m pﬁekvapením v‰ak byl úvodní film.
Skládal se ze ãtyﬁech povídek, ze ãtyﬁ v˘povûdí o
Ïivotû. První pﬁíbûh je na pískovi‰ti, kde si malé dûti
hrají na svatbu. Holãiãka ukazuje chlapeãkovi, jak se
má pﬁi svatbû chovat, vymûní si prst˘nky a pokud
ãekáte nûco neslu‰ného, tak se nedoãkáte. Hra v tomto
momentû konãí. Nastává dal‰í hra, dûti jdou hledat
poklad. S nimi se rozbûhne za pokladem i chlapeãek,
jenÏe holãiãka ostﬁe zasáhne a ﬁekne: „Jsi teì Ïenat˘,
zÛstane‰ na pískovi‰ti!“ a je vymalováno. Chlapeãek s
kysel˘m obliãejem musí dûlat báboviãky.
A to byly za námi teprve asi první dvû minuty filmu a
je‰tû se neobjevily ani úvodní titulky. Radim Hladík pﬁed
ãasem ﬁekl: „My (generace narozená po válce) jsme
vûdûli, co chceme ﬁíci, ale nevûdûli jsme, jak to ﬁíci.
Dne‰ní generace ví, jak to ﬁíci, zná dokonale techniku,
v˘razové prostﬁedky, ale neví, co má ﬁíci.“ V tomhle
filmu v‰ak bylo vidût, Ïe autorka scénáﬁe a reÏisérka
vûdûla, co chce ﬁíci. Na plátnû se neobjevil ani jeden ze
sedmi znám˘ch hercÛ, kteﬁí se objevují v rÛzn˘ch
obmûnách témûﬁ v kaÏdém filmu, jako kdyby se
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navazovalo na Milo‰e Formana ãi Du‰ana Hanáka,
kteﬁí se nebáli ‰áhnout po neznám˘ch hercích ãi dokonce
nehercích. Tehdy se objevily zázraãné osobnosti jako
Vladimír Pucholt v âerném Petrovi. Olga Dabrowská
ne‰la do tradiãních barrandovsk˘ch ateliérÛ, ale druhou
povídku toãí v rozpadlé, vytunelované kladenské
Poldovce. Nestává se ãasto, aby nás hned první
festivalov˘ film, vlastnû pﬁedpremiéra pﬁi zahájení tolik
oslovil, Ïe bychom interview natoãili právû s reÏisérem
ãi reÏisérkou filmu, kter˘ byl pﬁi slavnostním zahájení.
V˘hodou Finále bylo v minulosti právû to, Ïe s reÏisérem
i s herci se dalo hovoﬁit pﬁímo na schodech starého kina
Elektra. Tím, Ïe zmizelo kino Elektra zmizely i schody,
které jsme museli nahradit útulnou kavárnou Mû‰Èanské
besedy, kde se v‰e s v˘jimkou promítání soutûÏních
filmÛ odehrávalo. Po veãerním pﬁedstavení jsme se
dohodli, Ïe nebudeme ranní ptáãata a Ïe se zde sejdeme
dopoledne, ãi spí‰e v poledne, o pÛl dvanácté. JenÏe
prostﬁedí v hotelu Rous bylo tak neuvûﬁitelnû pﬁíjemné
a internet s e-maily tak neuvûﬁitelnû nepﬁíjemn˘, Ïe
jsem najednou pohlédl na hodinky a zjistil, Ïe je tﬁi
minuty po dvanácté. Vypnul jsem poãítaã a vyrazil do
Mû‰Èanské besedy, ale nikdo tam nebyl. Posmutnûl
jsem, Ïe jsem propásl exkluzivní rozhovor a zaãal se
chystat na my‰lenku, co o filmu napí‰u. KdyÏ tak asi pÛl
hodinky medituji, najednou se objeví reÏisérka. Bylo
jasné, Ïe za chvíli odjíÏdí do Prahy. Neodjela v‰ak a my
jsme koneãnû pﬁi dobré vodû, která stála více neÏ kafe,
jeÏ bylo jako doprovod k té dobré vodû, mohli zapnout
magnetofon a zaãít si povídat. NeÏ jsme ho vypnuli,

ubûhlo dal‰ích ãtyﬁicet minut a bylo poﬁád o nûãem
hovoﬁit. Po chvíli si k nám pﬁisedly i hereãky, které hrály
v druhé povídce.
ABE: Olgo, jak dlouho jste dûlala tento film?
OD: Zaãala jsem ho dûlat asi pﬁed tﬁemi lety, kdy jsem
oslovila âestmíra Kopeckého, jestli by nechtûl se mnou
udûlat film. Pﬁíjemnû mne pﬁekvapilo, Ïe souhlasil. Je to
ãlovûk, kter˘ vás bûhem natáãení nesmírnû obohacuje.
TakÏe uÏ pﬁi tom prvním telefonátu mi dal stra‰nû moc
nápadÛ. Byl to nûkolikahodinov˘ telefonát. Najednou
jsem cítila, Ïe by to mohl b˘t hlub‰í film.
ABE: Byly tam ãtyﬁi povídky, mohla byste ﬁíci, o co
v nich jde?
OD: První snad ani není povídka, spí‰ je to skeã, která
se jmenuje Svatba. Holãiãka se na dûtském hﬁi‰ti vdá
za chlapeãka. Potom, kdyÏ se chlapeãek oÏení a chce
jít hledat poklad, protoÏe to bere jako hru a chce si hrát
na nûco jiného a dûti se rozebíhají, Ïe pÛjdou hledat
poklad, tak holãiãka mu ﬁekne: „Ne, ne, ty uÏ nikam
nepÛjde‰, jsi Ïenatej a zÛstane‰ tady se mnou.“ UÏ mu
to zaãalo.
Druhá povídka Maminãin andílek, to je o teenagerkách
a hlavní postava, ten andílek, je na pÛl dítû a na pÛl uÏ
Ïenská. Je to holka, která stra‰livû miluje a lpí na své
mamince. Tatínka nemá. Maminku chce jen pro sebe a
Ïárlí, kdyÏ má maminka nûkoho jiného ráda. V tom je
zcela dûtská, ale uÏ k tomu pouÏívá naprosto Ïenské
zbranû, takÏe vlastnû diskvalifikuje maminãina partnera
tím, Ïe ho svede a pak ho vlastnû vydírá, aby maminku
nechal a aby ji mûla jen pro sebe.
Pokračování na str. 6

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
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.: 491 020 362
Fax: 274 770 929
Ale‰ Bﬁezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.
$ 1.65 CDN per line/col.
Pﬁedplatné:
v Kanadû $ 38,10 + $ 1,90 (GST) = $ 40,00,
pro ostatní svût CND/US $ 60 .
v âR 1000 Kã, na Slovensku 1200 SK
PDF elektronicky $ 22 V âR a na Slovensku 200 Kã (240 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 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
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.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, 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. 416/531-4836. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 11.5. 2008 o 13. hod.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Libor ·vorãík, St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel/Fax.: 416/532-5272
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17.
5. 2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17. 5. 2008 v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
18. 5. 2008 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
25. 5. 2008 v 18:00

Obituary
Zemřel architekt Ing. Václav Kuchař
19. dubna 2008 zemřel jeden z našich
nejúspěšnějších krajanů, architekt a
stavitel Ing. Václav William Kuchař.
Jestliže byl v komunitě poměrně málo
znám, bylo to hlavně proto, že měl
strašně málo času: jeho osudem bylo
navrhovat a stavět. Navrhl a postavil
více než 10000 obytných jednotek.
Stavěl domy, byty, nákupní střediska,
domy důchodců, hotely, policejní
stanice. Mezi jeho nejznámější
projekty v Torontě patří Masarykovy

domy na Masaryktownu a Harmony A
a B u St. Lawrence Market. Ale Toronto
nebylo jedinou oblastí jeho působení.
Pamatuji se, že jsem jednou obdivoval
domy důchodců v Penetangu. K svému
příjemnému překvapení jsem zjistil,
že stavitelem byl český architekt Ing.
Václav Kuchař. A v oblasti Georgian
Bay si postavil pomník svým posledním
velkým projektem, domy na Tiffin by
the Bay v Midlandu. U každého
projektu dělal všecko od financování

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 15. záﬁí 2007 do 15. ãervna 2008:

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“
601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street,
vjezd na parkovi‰tû z ulice Bicknell Avenue)
Informace:
Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Porady a ovûﬁování dokladÛ po pﬁedchozím zavolání
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

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
Stﬁeda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

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
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až do slavnostního otevření. Jeho
práci se dostalo uznání nejen v Kanadě,
ale mezinárodně. Nemyslím, že zažil
mnoho zklamání v profesionálním
životě. O jednom se mi zmínil: Po
pádu komunismu se rozhodl, že svými
zkušenostmi přispěje k rozvoji své
rodné země. Pak jsem ho delší dobu
neviděl. Při příštím setkání se se mnou
podělil o své zklamání: v atmosféře,
jaká
tehdy
převládala
v
Československu, obchodně i politicky,
ale hlavně mravně, pro něj v jeho
rodné zemi nebylo místo. Ale
poněvadž byl, kým byl - člověkem
velkého elánu, energie a optimismu brzy našel svoji rovnováhu.
Jestliže architektura a stavitelství byly
jeho životním údělem, Václav Kuchař
vynikal i jinými talenty. Málokdo z nás
například věděl, že v mládí miloval
divadlo (jako jedenáctiletý chlapec
hrál dvořana v Lucerně (škoda, že
jsme to nevěděli, Lucernu jsme v
Torontu hráli několikrát, mohl si svoji
roli zopakovat). Ani jsme nevěděli, že
v mládí závodně tancoval - dokonce
byl
akademickým
mistrem
Československa! Co o něm v Kanadě
leckdo věděl, bylo, že miloval golf...
Narodil se v Praze, kde také studoval
na Karlově univerzitě (v Kanadě na
Queen’s univerzitě v Kingstonu). Do
Kanady přišel v roce 1968, v roce
1975 založil svoji firmu Kuchar
Architects and Trilet Group. Zemřel
po dlouhém zápasu s rakovinou. Bylo
mu 69 roků. Zanechal hlubokou stopu.
Jeho manželce Evě, mamince (je jí 96
let a na tu myslíme nejvíc), dceři Kláře
a vnoučatům Sabrině, Alexe a Lukovi,
synovi Michalovi s manželkou Susan a
synem Tristanem, sestře Dáše a jejímu
manželu Karlovi Hladíkovým a neteři
Janě s rodinou vyslovujeme upřímnou
soustrast.
Josef Čermák
***

Kalendáﬁ
8. 5. (ãt) 20:00
Torontsk˘ symfonick˘ orchetr ﬁízen˘ Kerry
Strattonem, piano Boris Krajny,
Koncert pro klavír a orchestr
od Maurice Ravela.
Lístky: 416/499-2204
***
10.5. (so) 18:00
·estnáct˘ vídeÀsk˘ ples na podporu
Torontské
filharmonie.
Orchestr pod vedenim dir. Kerry Strattona
hraje k poslechu a tanci. Listky: 416/4992204
Royal York Hotel
***
10.5. (so)
Sokolsk˘ majáles
Hala kostela sv. Václava
***
11.5. (ne) 20:00
Karel Gott v Roy Thomson Hall
***
11.5. (ne) 20:00
Boris Krajny piáno
program L. Janáãek, J.Suk, E. Schulhoff,
K. Slavick˘, G. Klein
Komorní spoleãnost Hamilton
Lístky: 416/499-2716
***
25.5. (ne) 17:00
Nokturna na Masaryktownu
BoÏena Fernáãová - soprano
***
31.5. (so)
Slovenská skupina Taktici
v hale kostela sv. Václava
***
8.6. (ne) 16:00
Dobroãinná veãeﬁe
pro St. Michael’s Choir School
Restaurace Praha - Masaryktown
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ZPRÁVA O AKCÍCH
V TORONTU - 2008
V roce 2008 si pﬁipomínáme osmiãková
historická v˘roãí, t.j. 1918, 1938, 1948, 1968.
Bude se poﬁádat mnoho rÛzn˘ch akci, které
budou ohlá‰eny v krajansk˘ch novinách i v
televizním poﬁadu.
Zde je krátk˘ souhrn podnikÛ, které se v na‰í
komunitû uÏ úspû‰nû odehrály, a kde se
na‰i ãlenové pﬁímo ãi nepﬁímo zúãastnili.
• V lednu v‰e zahájily Sokolské ·ibﬁinky,
které byly v rámci osmiãkového roku, a to na
téma jediného ‰Èastného v˘roãí - „Praha
1918“. Nûkteﬁí na‰i ãlenové jsou Sokolové,
jako Jan Waldauf, kter˘ nedávno o dûjinách
Sokolské my‰lenky publikoval knihu.
• 11. února se v Kostele Sv. Václava konal
koncert chlapeckého souboru svûtové tﬁídy
Boni Pueri. Zúãastnili se m.j. generální konzul
âeské Republiky Richard Krpaã, a pan a
paní BaÈovi. Pﬁedsedkynû Radmila
Locherová s jednatelkou B. Sherriffovou za
poboãku Toronto pﬁedaly po koncertu
chlapcÛm malé suven˘ry Toronta.
• 15. února se konal reprezentaãní ples „Ball
of the Eights“, kter˘ organizovaly nezávislí
krajané z obchodní komunity ve spolupráci
se slovensk˘mi spolky. Z na‰ich ãlenÛ na
plese bylo moÏno zahlédnout Markétu
Slepãíkovou, Miro Prince, Ale‰e Bﬁezinu, a
Barunku Sherriffovou. Ta mûla to potû‰ení
sedût u stolu s legendárním sportovním
redaktorem George Grossem. Jak jiÏ víme,
George Gross, Ïel, letos v bﬁeznu zemﬁel.
• Ve stejném mûsíci se v rámci koncertÛ pro
veﬁejnost, které pravidelnû poﬁádá torontská
opera v novém pÛsobi‰ti Four Seasons,
konal den ãeské hudby. I za tento úspû‰n˘
podnik vdûãíme na‰í ãlence. Dagmar
Rydlová, díky své profesi v hudebních kruzích
zaﬁídila program tohoto dne. Mladí
talentovaní operní zpûváci, zazpívali velmi
dobrou ãe‰tinou pásmo skladeb, které
Dagmar peãlivû vybrala, aby se hodily na
rÛzné etapy ãesk˘ch dûjin, také osmiãkov˘ch,
poãínaje rokem 1348 - zaloÏením Karlovy
University. Zaznûli mj. Smetana, Dvoﬁák,
Friml, a „Modlitba pro Martu“ v podání ZdeÀka
Plecha.
• I na normálním programu Torontské opery
byl letos Janáãek - opera „Z mrtvého domu“.
• B˘valá pﬁedsedkynû nûkdej‰ího klubu
politick˘ch vûzÀÛ paní Eda Ottová vyprávûla
o osudech své rodiny a o pomûrech ve
vûzení jako vzpomínku na komunistick˘
pﬁevrat pﬁed ‰edesáti lety. Poﬁad, kter˘
organizoval Josef âermák, zakonãila
Dvoﬁákova Humoreska: Antonín Kubálek
(klavír) a dcerou Karolínou (housle). Pﬁítomen
byl i Generální konzul âeské Republiky R.
Krpaã.
• Na‰e ãlenka malíﬁka Hana Mrázova mûla
úspû‰nou v˘stavu sv˘ch obrazÛ v Rivoli
Clubu po cel˘ mûsíc únor.
• V poslední den na události bohatého února
byla akce vskutku historická. Premiér âR
Miroslav Topolánek pﬁijel po washingtonské
oficielní cestû i do Kanady a taky na setkání
s ãeskou komunitou: Pﬁivedl s sebou k nám
do „na‰eho“ kostela sv. Václava svého
kanadského kolegu, min. pﬁedsedu Stephena
Harpera! Ministr pro multikulturalismus Jason
Kenney pﬁedal za pﬁítomnosti obou premiérÛ
cenu uznání za udrÏování boje za svobodu
Josefu ·kvoreckému, kter˘ je také ãlenem
Poboãky. V dopise jsme Velvyslanci Dr. Pavlu
Vo‰alíkovi a Generálnímu konsulovi R.
Krpaãovi za skvûlou organizaci podûkovali a
pﬁitom vyzvedli úÏasné naãasování a
symboliku.
• 7. bﬁezna se na Masaryktownu oslavovaly
158. narozeniny TGM. Oslavu pﬁipravil
MasarykÛv ústav ve spolupráci s na‰í ãlenkou
Vûrou Kohoutovou.
A to je teprve zaãátek dubna! DrÏme palce,
aÈ se podaﬁí dal‰í akce, o kter˘ch Vás budeme
prÛbûÏnû informovat. Tû‰íme se na
shledanou!
Barunka Sherriffová
a Radmila Locherová
***
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Velvyslanec Pavel Vo‰alík
odchází z Kanady
Velvyslanec Pavel Vo‰alík, nepochybnû jedna z nejv˘raznûj‰ích postav ãeské
diplomacie (mimo jiné zastával úﬁad zástupce ministra zahraniãí), konãí své
kanadské pÛsobení (pﬁí‰tí zastávka snad Vatikán). Víme, Ïe ze v‰ech ‰tací na nûj
nejsilnûji zapÛsobila JiÏní Afrika a Kapské mûsto, ale doufáme, Ïe si nûkdy
vzpomene i na Kanadu (a ottawské tulipánové jaro). My rozhodnû na nûj
nezapomeneme. Udûlal bohat˘rsk˘ kus práce pﬁi zru‰ení kanadsk˘ch víz. Budeli v Ottawû postaven památník obûtem komunismu, bude to do znaãné míry i jeho
zásluha. Ale jeho nejvût‰í husarsk˘ kousek bylo zaranÏování setkání ministerského
pﬁedsedy zemû, která ho do Kanady poslala a zemû, v které svÛj stát zastupuje.
A k tomu setkání do‰lo na ãeské - vlastnû ãeskoslovenské - pÛdû (ãasto v duchu
sly‰ím v˘rok snad nejoblíbenûj‰ího knûze v krajanské Kanadû, Otce Libora
·vorãíka, pﬁed oltáﬁem v kostele sv. Václava v Torontû: Narodil jsem se âechoslovák
a âechoslovákem umﬁu; v oblibû by mu mohl konkurovat jen Otec Janda, kter˘
zase s ﬁídkou poctivostí obdivoval Rakousko-Uhersko). A ani to není v‰echno:
velvyslanci Vo‰alíkovi se do toho podaﬁilo vetkat i pﬁedání uznání Josefu
·kvoreckému ministersk˘m pﬁedsedou Stephenem Harprem. Osobnû musím
panu velvyslanci Vo‰alíkovi podûkovat za laskavost, kterou projevoval vÛãi mnû.
Aãkoliv jsem si nikdy nebyl jist, zda si mne neplete s nûk˘m jin˘m. Nebo, Ïe mne
prostû tahá za nohu (doufám, Ïe se to tak ﬁíká, ono uÏ je to v‰ecko tak dávno a v
hlavû se to obãas trochu motá). Ale já si ho budu pamatovat hlavnû pro dva
okamÏiky. Jeden, kdy jsem z jeho slov cítil, jak jasnû oddûluje pompu a pozlátko
svûta, ve kterém se pohybuje a zemitou skuteãnost Ïivota, které nikdo neunikneme.
Ten druh˘, to mluvil o své venkovské mamince, jak cel˘ Ïivot tvrdû pracovala. A
já si vzpomnûl na svoji...
Díky za mnohé, pane velvyslanãe. Pﬁejeme Vám ‰Èastnou cestu. A kdo ví, moÏná
Vá‰ pobyt ve Vatikánu nûjak˘m zázraãn˘m zpÛsobem pokﬁesÈan‰tí rodinné vztahy
politick˘ch vÛdcÛ v na‰í rodné zemi.
Josef âermák
***

Toronto Philharmonia,
Toronto Performing Arts Center
(formely Ford Centre)

Yonge St. North of Sheppard
May 8, 2008 at 8 PM
Maestro Kerry Stratton conducting an evening
of French Composers.

Featured soloist Boris Krajny
will perform a concerto for piano and orchestra
by Maurice Ravel.
Tickets at 416/499-2204
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Czech &Slovak Institutions
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

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773
Fax: (613) 748-0699

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

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Honorary consulate
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.
Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A2
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
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 Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-pátek:
10-13 a
15-19.

Tel.: 416/533-0005

Documentary

Václav Havel - Vzne‰en˘ klaun?
Tento titulek není my‰len hanlivû - spí‰ nûco
jako název KoÏíkova románu, Nejvût‰í z
PierotÛ. Osobnost, která na mne vystupovala
z filmového plátna, nepochybnû patﬁí k
nejzajímavûj‰ím hercÛm na svûtové politické
a kulturní scénû poslední tﬁetiny minulého
století (a ani to nemusí, jak film naznaãuje, b˘t
neodmítatelnou poklonou). Pro vût‰inu lidí
byl Havel tohoto filmu odli‰n˘ od Havla,
kterého si myslili, Ïe znali. Mnozí si prostû
nebyli jisti, co film chtûl ﬁíci, ani proã vlastnû
byl udûlán. Snad nejlep‰í komentáﬁ bylo pût
slov, které utrousil jeden z vycházejících
krajanÛ: Podíval se politice pod suknû. Mnozí
byli rozpaãití, jiní nad‰ení. Potlesk divákÛ na
konci byl mnohem vlaÏnûj‰í a krat‰í, nûÏ
potlesk po skonãení filmu Valerie o t˘den dﬁív.
MÛj názor na Havla po shlédnutí filmu zÛstal
skoro stejnû rozpaãit˘ jako po prvním

nepﬁímém a jediném setkání 19. února 1990.
V dobû komunistické vlády Yorská univerzita
v Torontu udûlila nûkolik ãestn˘ch doktorátÛ.
Jedním z poctûn˘ch byl Václav Havel. Doktorát
mu byl pﬁedán po pádu komunismu v
Convocation Hall na pÛdû University of
Toronto pﬁi slavnostním aktu, kterému jsem
na pﬁání profesora Gordona Skillinga
pﬁedsedal. Prezident pronesl ﬁeã, ve které
urgoval, aby âe‰i oddûlili ve své mysli vûdomí
ãeské státnosti od státnosti ãeskoslovenské,
aby bylo posíleno národní podvûdomí obou
národÛ. Projev se mi jevil jako podpora jakkoliv neúmyslná - separatistick˘ch snah
urãité ãásti slovenské komunity a vyjádﬁil jsem
své odmítavé stanovisko jednak hned na
místû okamÏitou rezignací (ach, netrpûlivost
stﬁedního vûku) z krajanského Ïivota (pozdûji
odvolanou) a kritikou Havlova projevu v

Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

Také nabízíme
Naturopatie; Hypnotherapie,
Shiatsu, Yogu, Qikong,
Reflexologii, Reiki,
Akupunkturu atd.
Některé soukromé pojišťovny
kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
Business

ABE
Letáky, broÏury, tiskoviny.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

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
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Z dokumentu Občan Havel

krajanském tisku. O nûco pozdûji jsem proti
jeho tezi odpou‰tûní Ïádal ve jménu
spravedlnosti postavení pﬁed soud alespoÀ
tûch nejhor‰ích komunistick˘ch provinilcÛ.
Moje kritika (pokud o ni ov‰em vûdûl) mu
nebránila, aby mi pﬁi pﬁí‰tí náv‰tûvû Kanady v
Ottawû neudûlil presidentskou medaili
(neúãastnil jsem se, ponûvadÏ jsem mûl
divadelní zkou‰ku).
A teì tedy tento film. Znovu dokázal brilantnost
Havlova mozku, ale brilantnost spí‰ dramatika,
neÏ myslitele a státníka. Deprimujícím dojmem
pÛsobila neorganizovanost vládnutí
(pochopitelná v prvních rocích po pádu
komunismu), a jazyková kultura - nemyslím,
Ïe kanad‰tí ãi ameriãtí diváci by byli nad‰eni,
kdyby jejich politiãtí vÛdci uÏívali v˘razÛ, které
jsou zﬁejmû bûÏné v slovníku Václava Havla.
Trochu mne zklamal zpÛsob, jak˘m film
prezentoval souãasného prezidenta Václava
Klause a je‰tû víc neãekaná malichernost
Havlova zesmû‰Àování svého nástupce. Ze
v‰ech politikÛ ve filmu nejstateãnûji vypadal
b˘val˘ ministersk˘ pﬁedseda Zeman...
Film velmi pÛsobivû zachytil smrt a pohﬁeb
Olgy a tím pﬁe‰el údobí jejího Ïivota, které pro
ni nemohlo b˘t lehké. Stejnû tak, zatím co se
nûkolikrát zmiÀuje - jednou nebo dvakrát o
tom mluví i Havel - o vûznûní v komunistick˘ch
Ïaláﬁích, pomíjí, Ïe ve srovnání s jin˘mi, reÏim
se nedotkl jeho Hrádeãku ani rodinného bytu...
A tak se dosud peru s osobností zvanou
Václav Havel: ãlovûk nezvyklého kouzla a
sebedÛvûry, muÏ s hlubok˘m - citov˘m spí‰
neÏ duchovním - ponorem, revolucionáﬁ
mû‰Èáckého ladûní, státník, pro nûjÏ státniãení
byla velká prãa a souãasnû zdokonalovatel
hesla o vítûzné pravdû. Dramatik, státník, ale
snad ze v‰eho nejvíc vzne‰en˘ klaun...
Josef âermák
***

Petr ChudoÏilov: Rypák
O existenci homosexuality jako takové jsem se úﬁednû
dovûdûl v roce 1961 pﬁi v˘konu základní vojenské
sluÏby u 25. tûÏké dûlostﬁelecké brigády v Jiãínû.
Styk intimní povahy s osobou stejného pohlaví tehdy
ze zákona pﬁestal b˘t trestn˘m ãinem, pokud nebyl
provozován s nezletil˘mi nebo násilnû, tak nám to
alespoÀ pﬁeãetli pﬁi ranním rozvozu do zamûstnání.
Fotrovsky starostlivû jsme byli upozornûni, Ïe nûkteﬁí
amnestovaní zloãinci si v pﬁí‰tích dnech pﬁijdou k
na‰í jednotce odkroutit vojnu. “Chlapci — pozor,’”
varoval ná‰ velitel a neuvûﬁitelnû obscénnû pﬁitom
kroutil zadkem. Jeden z pﬁíchozích, tﬁicetilet˘ muÏ
neobvykle mohutné postavy, havíﬁ z Ostravska, sice
nesl nûmecky znûjící pﬁíjmení, ale velitel, kter˘ se
pro pﬁípad váleãného konfliktu soukromû pﬁiuãoval
nûmãinû, ho zlomyslnû oslovoval v ãeském pﬁekladu:
Rypák. “KdyÏ si. Rypák, pﬁedstavím, co vyvádíte
pod peﬁinou, je mi z vás k blití!” ﬁekl mu jednou ‰títivû
a zcela bez dÛvodu pﬁi politickém ‰kolení muÏstva.
“Proã si to vlastnû pﬁedstavujete, soudruhu kapitáne?”
zeptal se Rypák. V‰ichni se Rypákovû vtipné reakci
dlouho a srdeãnû smáli. Velitel správnû poznal, komu
se smûjeme. Nejdﬁív Rypáka poÏádal, aby nerozkládal
rukama kdyÏ, mluví s pﬁedstaven˘m. Pak mu
zamraãenû slíbil, Ïe ho dostane tam, odkud se právû
vrátil. Slovo dodrÏel, vojín Rypák se totiÏ dopustil
kuriózního pﬁestoupení vojenského základního ﬁádu:
snûdl sluÏebního psa a dostal za to neménû kurióznû
zvolen˘ paragraf: tak zvanou rozkrádaãku.
Není bez zajímavosti, Ïe stejnû pohor‰en˘ monolog,
v nûmÏ se protﬁepávalo, co buzíci tropí pod peﬁinou,
jsem po letech odposlechl v Klubu ãeskoslovensk˘ch
spisovatelÛ na Národní tﬁídû v Praze. Tentokrát se
ãertil autor, proslul˘ reformními postoji v památném
demokratizaãním roce 1968, pozdûji publikoval
literární dílo o v˘znamu pohlavního aktu pro poãetí
potomstva, hemÏící se pasáÏemi, jeÏ ãást ãtenáﬁské
veﬁejnosti povaÏovala za prasácké,

Existence homosexuálÛ a lesbiãek mi v devadesát˘ch
letech pﬁihrála tkliv˘, ale pravdiv˘ pﬁíbûh ukrajinského
dûvãete, jeÏ pﬁi‰lo hledat uspokojivûj‰í Ïivot do Prahy.
KdyÏ vypr‰ela platnost jejího pracovního povolení a
nové nebylo v dohledu, rozhodla se pro zoufal˘ krok.
Inzerátem nabídla na její pomûry obrovskou sumu
tomu, kdo si ji fingovanû vezme za Ïenu. Telefonicky
si domluvila schÛzku se zájemcem, ten se v‰ak z
nûjakého neznámého dÛvodu nedostavil. Sedûla v
hospodû a breãela do dávno studeného kafe. “Proã tak
smutná, krásko?” zeptal se jí úãastnû majitel té
restaurace. “Já si vás klidnû vezmu,” nabídl, kdyÏ si
vyslechl zam˘‰len˘ plán, “akorát se nejdﬁív musím
zeptat svého partnera, zda s tím bude souhlasit. Já
jsem totiÏ gay.” “Kolik za to budete chtít?” zeptalo se
dûvãe tﬁesoucím se hlasem. “Nic,” ﬁekl majitel
restaurace a ledabyle sfoukl pûnu z piva. Slovo dodrÏel,
nic si za tu lidskou sluÏbu nevzal, po svatbû nevûsta
byla obleãena do snûhobíl˘ch ‰atÛ se závojem a
zelen˘m vûneãkem jí dokonce zamûstnal ve své
hospodû za slu‰n˘ plat. Za‰el jsem tomu kavalírovi
aspoÀ potﬁepat rukou. Perverzní mi nepﬁipadal, spí‰
bych se tak vyjádﬁil o cizineckém zákonû.
Doma i v cizinû jsem poznal ﬁadu lidí, sexuálnû
orientovan˘ch jinak, neÏ jim pﬁedepisuje vÏitá
spoleãenská norma. Nikdy jsem se sice nepokou‰el
nakukovat pod jejich peﬁinu, ale zato jsem si v‰imnul,
Ïe nûkteﬁí z nich ke svému partnerovi udrÏují siln˘
citov˘ vztah trvalé povahy, z nûjÏ by si mnohé
heterosexuální manÏelství mohlo vzít pﬁíklad. Znám
pﬁíbûh dvou spoleãnû Ïijících ‰v˘carsk˘ch Ïen, jimÏ
ke ‰tûstí nescházejí dokonce ani dûti - reflexi muÏské
role jim umoÏÀují jejich dûdeãkové, zamûstnavatel
ochotnû proplácí dûtské pﬁídavky. Ustra‰ené politické
debaty v leckteré evropské zemi o registrovaném
partnerském vztahu osob stejného pohlaví mi pﬁipadají
pﬁedpotopní.
Psáno pro âRO 6. Oti‰tûno s vûdomím autora.
***
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âeská a slovenská televize
na internetu!

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
premierovû komedii reÏisérky Karin
Babinské

PUSINKY
roadmovie o tﬁech dívkách, které se nedostaly na vysokou
a tak si vymyslely supercestu do Holandska - pracovat
na farmû, louky, krávy, a krásn˘ Ïivot pﬁi cesatování.
V‰ecko je v‰ak hroznû zamotane a nakonec to dopadne jinak.
Dále uvádíme filmy:
·KODNÁ - napínavé vy‰etﬁování vraÏdy v sázkové kanceláﬁi
HODINA KLAVÍRU - film s B.Polívkou a P.Li‰kou
CESTA DO VÍDNù A ZPÁTKY - komedie o setkání s b˘valou láskou
Krátké komedie s oblíben˘m hercem Miroslavem Donutilem
v programech
3 + 1 S MIROSLAVEM DONUTILEM NA RÒZNÁ TÉMATA
a poslední ãást pãíbûhÛ lidí, kteﬁí utikali za svobodou
P¤ÍBùHY ÎELEZNÉ OPONY 31 - 39
A nakonec oznamujeme radostnou zprávu pro ty, kteﬁí mají rádí star‰í televizní
seriály, uvádíme následující ve v˘borné obrazové a zvukové kvalitû:
ARABELA 1 - 13 (1977)
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 1 - 8 (1971)
CHALUPÁ¤I 1 - 13 (1975)
NÁV·TùVNÍCI 1 - 15 (1983)
VyÏádejte si bliÏ‰í informace.

Finále
Pokračování ze str. 1

Tﬁetí povídka se jmenuje Mravní
imperativ. To je zase o Ïenû, které je pﬁes
tﬁicet. Neúprosnû jí utíkají biologické
hodiny. Má s muÏi ‰patné zku‰enosti a
chce si najít takového hodného,
charakterního, ãestného manÏela a
shodou okolností zaãne hledat mezi
katolíky a zamûﬁí se na katolického knûze,
kter˘ Ïije v celibátu. To v‰ak vidí pouze
jako pﬁekáÏku pro sebe, kterou musí
zdolat. Faráﬁe nakonec získá a pﬁi tom
netu‰í, jak fatální zásah do jeho Ïivota
udûlala a ani ji to moc nezajímá. V povídce
to konãí tím, Ïe mu pak udûlá jak˘si oltáﬁ
s k˘ãovou neonovou panenkou Mariou.
Myslím si, Ïe v‰echny Ïeny v tomto filmu
nejsou prvoplánové potvory, v‰echny mají
vztah k nûkomu. Tahle Ïena se skuteãnû
zamiluje do faráﬁe a chce ho mít ráda a
má pocit, Ïe kdyÏ mu rozsvítí panenku
Mariu, Ïe to staãí. Zkrátka nûkdo má rád
mot˘ly, nûkdo chodí na ryby, tak on je
vûﬁící, tak aby se cítil dobﬁe mu to bude
tolerovat.
Poslední povídka je Pomalu ale slábnu.
Je o babiãce, která proÏila s dûdeãkem
cel˘ Ïivot, má ho ráda, ale nikdy se
nesnaÏila a netouÏila pﬁiblíÏit se k jeho
du‰i. Tuto svou lásku projevuje v takovém
opeãovávání jako kdyby to byl králíãek.
Je jí jedno, jestli se stará o Ïivého ãi
mrtvého dûdeãka. Ten její druh lásky
staãí i na ten hrobeãek. Ani na ten hrob
nevybere nûco z jeho básní, ale jakousi
parodii Îalmu 22: Proã jsi mne opustil.
On jí totiÏ v‰ím ubliÏuje. Jejím sokem je
on sám a jeho du‰e. UbliÏuje jí tím, Ïe
zkolabuje. „Co mi to dûlá‰,“ tam ﬁíká. Ta
povídka je tragická v tom, Ïe se jedná o
zoufalství, které si ten ãlovûk
neuvûdomuje. Ona se hlavní hrdinka
identifikuje s rolí manÏelky. Nehledá sama
sebe, nehledá du‰i svého partnera.
Zamûnila svoje já za nûjakou roli. Tím se
zbavila sama sebe, zbavila se jakékoliv
zodpovûdnosti. Zbavila se i lásky. Pﬁesto
si myslím, Ïe v této tragédii nûjaká nadûje
je. Nechtûla bych, aby to byl film o
prázdnotû a nicotû.
ABE: Jak bylo tûÏké dostat se do
prostﬁedí techna a proã jste volila
právû Kladno?
OD: Já jsem se opírala o herce, ale
nikoliv slavné herce. Potﬁebovala jsem
se opﬁít o jejich um, protoÏe si nejsem
pﬁíli‰ jistá v technick˘ch vûcech jako tﬁeba
v hlídání osy na place. Musela jsem se
tedy opﬁít o scénáﬁ a o herce. Kdyby herci
neumûli hrát, tak jsem vyﬁízená. Stra‰nû
dobﬁe se mi s nimi spolupracovalo,

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

Tereza Nvotová na Finále 2008
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protoÏe chápali scénáﬁ. V‰ichni si
budovali svou roli. KaÏd˘ z nich pﬁiná‰el
do své role spoustu nov˘ch vûcí. Nejsem
totiÏ bytostn˘ reÏisér, kter˘ musí za
kaÏd˘ch okolností toãit. Dostala jsem
pﬁíleÏitost se vyjádﬁit a myslím si, Ïe kdyÏ
budu chtít opût nûco ﬁíci, tak nûco opût
natoãím, ale nejsem na tom závislá. Mám
radûji reálné prostﬁedí, líbí se mi
balancovat aÏ na hranici dokumentu. I v
Kuliãkách je tendence, Ïe to jde od
dokumentu k hrannému filmu. Dûti, to je
nûco jako home video, technoparty je na
hranici dokumentu. Fara, to je jako hra
na film, je to témûﬁ divadlo, a dûdeãek s
babiãkou je syrov˘ film. Kladno v druhé
povídce je zdevastované, prÛmyslové,
ale v˘tvarnû zajímavé prostﬁedí.
Spolupracovník Pavel Bure‰ pﬁi‰el s
my‰lenkou natoãit to na Kladnû. Nám se
to v‰e stra‰nû líbilo. Nabídli jsme to
technaﬁÛm, kteﬁí poﬁádají technoparty,
jestli nechtûjí udûlat autentickou
technoparty se sv˘m sound-systémem,
takÏe to byla spoleãná akce. Povídka
není o technaﬁích. Ti jsou spí‰ jako kulisa
k pﬁíbûhu té holky. Kdyby byl film o
technaﬁích, tak by to bylo road-movie, jak
táhnou Evropou. Nûkde rozbijou stany a
karavany a pak tancují. Chvíli jsou v
Rumunsku, chvíli na Ukrajinû. To by se
do krátké povídky neve‰lo. Urãitû by bylo
zajímavé o nich nûco natoãit.
ABE: Tﬁetí povídka se odehrává na
faﬁe, do jaké míry jste pronikla do
tohoto prostﬁedí?
OD: Vidûla jsem katolická i evangelická
spoleãenství. Zrovna tak i nûkteré sekty.
Poznala jsem katolické venkovské fary,
kam se sjíÏdûli lidi ze v‰ech koutÛ âech.
Mladí lidé tam hráli divadlo, zpívali
písniãky. Bylo to podobné na katolick˘ch
i evangelick˘ch farách. Rozdíly by se tam
na‰ly. Mûlo to v‰ak mnoho spoleãn˘ch
znakÛ. SnaÏila jsem se ty lidi
nezesmû‰Àovat, nevym˘‰let si nûco, co
by nebyla pravda.
ABE: Divadlo, které hrají mladí
katolíci je va‰e nebo odkud pochází?
OD: Je to pohádka z Tisíce a jedné noci,
která v‰ak není ve známé sbírce. Pﬁíbûh
o milosrdenství jsme si vymysleli s
âestmírem Kopeck˘m.
ABE: Evangelického faráﬁe hraje Jan
Burian, byl pro nûj nûjak˘ konkrétní
vzor?
OD: Byla jsem na jedné evangelické
faﬁe a obãas jezdím ke SváÈovi Karáskovi
na ten jeho statek.
ABE: Katolick˘ biskup dá faráﬁovi za
úkol aÈ jede na evangelickou faru. Jak
jste na toto ﬁe‰ení pﬁi‰la?
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Ivo Trajkov: Movie

OD: Chtûla jsem nûjak˘m zpÛsobem
obhájit celibát z katolického pohledu.
KdyÏ chce nûjak˘ ãlovûk pﬁedávat
hluboké vûci, tak by mûl mít prostor na
hluboké soustﬁedûní. Vím, Ïe je krásné
mít dûti. Sama mám dvû, proto vím, jak
stra‰nû ãlovûka ru‰í. âlovûk si musí zvolit
buì rodinu a vûnovat se jí naplno nebo
kontemplovat a hluboce Ïít naplno.
ABE: Jak jste pﬁi‰la na ty dva herce,
na ty neuvûﬁitelné dvû postavy v
závûreãné povídce?
OD: Opût mi pomohl âestmír Kopeck˘
a pak Josef Hausman s tím námûtem.
Paní Libu‰e Balounová je hereãka z
Karlov˘ch VarÛ, která hrála spoustu rolí a
dokonce v tﬁiaosmdesáti letech hrála
celoveãerní pﬁedstavení pro jednoho
herce po dobu jednoho roku. Je dvanáctá
v republice v bridÏi. KaÏd˘ den chodí
dvanáct kilometrÛ na procházku. Nyní je
jí pûtaosmdesát. âestmír mnû ﬁekl, abych
se na ni jela podívat, Ïe by koneãnû
mohla debutovat ve filmu. Nedûlali jsme
ani Ïádné kamerové zkou‰ky. KdyÏ jsem
se s ní seznámila, tak sr‰ela nápady a pﬁi
natáãení pûknû pana Vystrãila dirigovala,
takÏe jí i ta role sedûla. Josef Vystrãil je z
Hradce a obãas hrál v Morávkov˘ch
hrách. Sem tam se i v nûjakém filmu
mihnul, ale Ïádnou hlavní roli zatím nemûl.
Chtûla jsem, aby i on byl osobností.
ABE: Ve filmu se zab˘váte vírou,
odpovûdností, otázkou svûdomí, tak
jak to ãinili kdysi Bergman nebo
Tarkovsk˘. Chcete v tom pokraãovat?
OD: Jsem ãlovûk, kter˘ hledá, nûkdy
mám pocit, Ïe jsem vûﬁící, s
pochybnostmi, jindy mám pocit, Ïe nikoliv,
ale mám jakousi nadûji. Tak nûjak se mi
to prolíná a dokáÏi se dívat na Ïivot jako
ãlovûk vûﬁící i nevûﬁící. Hroznû ráda bych
tyto dva svûty propojovala a ukazovala je
navzájem. S âestmírem máme plán
udûlat tetralogii. Îeny jsou jako první.
Druh˘ by byl o muÏích, proã nedokáÏí
zachránit svût. To, Ïe mají protivné
manÏelky, to tam bude jako danost. To je
jako poãasí, s tím se nedá nic dûlat.
Následuje film o tom, jak BÛh zrazuje
ãlovûka a pak by byl film o tom, jak ãlovûk
zrazuje Boha. Ale k tûmto tématÛm musím
dozrát.
ReÏisér Ivo Trajkov pochází z
Makedonie, ale Ïije nyní v Praze. V
Makedonii natoãil v roce 2003 film o
dûtském koncentraãním táboﬁe v Titovû
Jugoslávii Velká voda, kter˘ byl rovnûÏ
promítán pﬁed ãasem na plzeÀském
Finále.
Nyní pﬁi‰el opût s originální my‰lenkou.
Udûlat celoveãerní film s 8 mm kamerou.
Kamera se dala sehnat pomûrnû lehce,
ale problém byl s materiálem. Nakonec
sehnal superosmiãkov˘ Fomapan, coÏ
byl film, kter˘ se nejprve exponoval z
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tento film nemohl získat nûkterou z
hlavních cen festivalu.
Hlavní cena LedÀáãek pﬁipadla Alici
Nelis za film s Ivou Bittovou Tajnosti. O
filmu jsme psali jiÏ vloni, kdy byl uveden
pouze pro média v pﬁedpremiéﬁe.
O filmu Roming Jiﬁího Vejdûlka jsme
psali bûhem Mezinárodního torontského
filmového festivalu. Jiﬁí Vejdûlek v‰ak
pﬁi‰el do Plznû s dal‰ím filmem Václav.
Opût zde vypráví o ãlovûku spoleãensky
diskvalifikovaném, pohybujícím se na
hranici normálnosti a mentálního
postiÏení. Václav má hezk˘ vztah s
matkou, je pracovit˘, ale ne vÏdy se mu
práce daﬁí. Kulhající maminku vozí v káﬁe
zhotovené z Trabantu. Miluje místní
knihovnici, kam si chodí vypÛjãovat knihy,
aãkoliv neumí ãíst. Ta má v‰ak dítû s jeho
bratrem, kter˘ na nûho Ïárlí a chce ho dát
jedné strany a pak se otoãil a natáãelo se do ústavu pro mentálnû postiÏené. Mezi
z druhé strany. V laboratoﬁi se pak rozﬁízl. bratry dojde ke konfliktu a Václav, jehoÏ
Ivo Trajkov se spolu s dal‰ími lidmi zavﬁel
do temné komory a ãtrnáct dnÛ nejprve
rozﬁezávali film a pak ho teprve zakládali
do kazet, které mohli pouÏít. Dojem
starého amatérského filmu je pﬁímo
dokonal˘. Tím se zároveÀ vyvaroval toho,
aby erotické scény byly pﬁíli‰ grafické. K
filmu vypráví komentáﬁ Miroslav
Táborsk˘. Jedná se o zkrachovalého
reÏiséra, kter˘ vezme starou kameru,
odmítá video a chce toãit. První, koho
potká je stopaﬁ, kter˘ mÛÏe b˘t i andûlem.
Nûkdo, kdo se mu nevnucuje. Nûkdo,
koho ãlovûk vtáhne do svého Ïivota.
Stopaﬁ sedí vedle nûj na pﬁedním sedadle
a na kaÏdou otázku odpovídá jedním
slÛvkem „Jo!“ ZáleÏí na tom, jak se ãlovûk
zeptá. ReÏisér vypráví o svém bujném
sexuálním Ïivotû, ale stopaﬁ (andûl) mu
jaksi brání, aby v tom pokraãoval. KdyÏ
se pﬁece jen k nûãemu odváÏí, musí
stopaﬁe vyloÏit a ujet, coÏ v nûm budí
v˘ãitky svûdomí. JelikoÏ materiál dostal
reÏisér zadarmo, cel˘ film byl natoãen v
roce 1999, ale teprve nyní se k
natoãenému materiálu vrátil a slepil ho
dohromady. Jedná se skuteãnû o
nízkorozpoãtov˘ film, kter˘ stál asi 500
dolarÛ a jelikoÏ je to road-movie, tak se
jedná o peníze za benzin. Je jasné, Ïe
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otec v sedmdesát˘ch letech spáchal ve
vûzení sebevraÏdu, se ocitne ve stejné
situaci. Vzhledem k tomu, Ïe se nedokáÏe
ve vûzení pﬁizpÛsobit, vrací se po ãtyﬁech
mûsících nejen jako mentálnû postiÏen˘,
ale i jako invalida na vozíãku. Ivan Trojan,
kter˘ hraje hlavní roli byl na tomto festivalu
ocenûn za nejlep‰í muÏsk˘ v˘kon.
Dal‰í skupinou filmÛ jsou snímky o
mezilidsk˘ch vztazích Venkovsk˘ uãitel
(bûÏel mimo soutûÏ a bohuÏel jsem ho
nevidûl) od Bohdana Slámy, film Jana
Hﬁebejka Medvídek, kter˘ sleduje pﬁíbûh
tﬁí manÏelství, z nichÏ ani jedno není
dokonalé a do této kategorie bychom
mohli zaﬁadit i film Vladimíra Michálka O
rodiãích a dûtech na motivy knihy Emila
Hakla. V tomto filmu se na dvou
paralelních pﬁíbûzích setkávají tﬁi
generace. Zde stojí za zmínku vynikající
v˘kon Josefa Somra.
Pokračování na str. 8.

Restaurace
v západním Torontu!

Kratší
více
místa!
Kratšíjméno,
Jméno,
Více
Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

 TCT

týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou,
s možností distribuce po celé Evropě,
Kanadě a USA.


Zmûnili jsme
mohli
Změnili
jsmelokalitu,
lokalituabychom
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mohli
nabídnout
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Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
Snadný přístup ke všem dálnicím
Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046



✈
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Přepravujeme veškeré typy a velikosti
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.
Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.
Naše letecké oddělení v Praze provádí
proclení a distribuci.
Máme více než 25 let zkušeností v
mezinárodní námořní, letecké, silniční
i železniční přepravě.

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753
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Finále
Pokračování ze str. 7

O mladé generaci, sprejeﬁích a
pﬁedãasnû dospûl˘ch gymnazistkách
vyprávûjí filmy Crash Road a Gympl.
Pokud jsem hovoﬁil s mlad˘mi lidmi na
festivalu, tak nepoznávají svou generaci,
ale kdyÏ jedeme po Praze, tak grafitÛ je
pomûrnû dost.
Poslední velkou skupinou jsou
bezduché, ale komerãnû velmi úspû‰né
veselohry, které, jak ﬁíká Ivo Trajkov,
likvidují ãesk˘ film.
Na festivalu v‰ak nebûÏí pouze
celoveãerní nové filmy. Letos pﬁinesl i
retrospektivu filmÛ Václava Táborského.
Ten se objevil i v hlavní noãní sobotní
show Noc s Andûlem spolu s
dokumentaristkou Helenou Tﬁe‰tíkovou.
Letos byl festival vûnován i pﬁehlídce
filmÛ Evalda Schorma, kterému podobnû
jako vloni Janu ·pátovi vydalo Finále
knihu i s DVD.
Skuteãnû velké pozornosti se tû‰ilo po
dvaaãtyﬁiceti letech uvedení filmu Spor,
jenÏ jaksi odstartoval PraÏské jaro. Tehdy
mladá generace, která se narodila ve
ãtyﬁicát˘ch letech Ïaluje star‰í generaci
za to, co se stalo v padesát˘ch letech, za
to, Ïe z ní udûlala cynickou a lhostejnou
generaci. Tu star‰í generaci zastupuje

Agáta Hanychová - Crash Road

tehdy ãtyﬁicátník, dnes osmdesátník
Pavel Kohout. Jedním ze svûdkÛ v tomto
procesu, kter˘ hovoﬁí o toleranci je Jiﬁí
Menzel. Tvrdí, Ïe vina za stav spoleãnosti
jde napﬁíã generacemi. Na plzeÀském
Finále se oba objevili je‰tû jednou,
tentokrát v ponûkud opaãné roli. Pavel
Kohout jako signatáﬁ Charty 77, Jiﬁí
Menzel podepsal Antichartu. Tento krok
zdÛvodÀoval tím, Ïe je pragmatik a Ïe
chtûl natoãit nûkolik dobr˘ch filmÛ a Ïe
ani za film Kdo hledá zlaté dno se nemusí

Ivan Trojan ve filmu Václav

S prodejem a koupí domu
vám pomÛÏe

Luba Henderson
Royal Le Page

stydût, protoÏe hovoﬁí o poctiv˘ch lidech.
Pavel Kohout kontroval, Ïe poctivou práci
vykonal i kat Mydláﬁ pﬁi popravû na
Staromûstském námûstí. Menzel se proti
tomuto postoji ohradil, Ïe je snad rozdíl
mezi PostﬁiÏinami a exekucí v roce 1621.
V diskusi jsem se optal, proã nebyla
zastoupena generace Ïalující strany a Ïe
to je vlastnû dÛkazem toho, Ïe ta star‰í a
po roce 1989 i mlad‰í generace ji
pﬁeválcovala. JestliÏe byl Pavel Kohout
ochoten diskutovat v roce 1966, tak
tentokrát nikoliv a kdyÏ jsem mu velice
jemnû ﬁekl, Ïe je nenapraviteln˘
militarista, zatímco já jsem moÏná
nenapraviteln˘ pacifista, tak spustil tu
starou písniãku: „Co byste dûlal proti
Hitlerovi!“ Jemnû jsem mu pﬁipomnûl, Ïe
komunismus nikde nepadl násilnou
cestou a tam, kde se o to nûkdo pokusil
jako ve Vietnamu, v Koreji ãi na Kubû,
tam zakoﬁenil napevno. Pavel Kohout
rozãilenû pravil, Ïe nemá ãas a ode‰el.
Opût bojuje…
V soutûÏi dokumentÛ zvítûzil film Obãan
Havel, kter˘ byl i na torontském festivalu
Hot Docs a o kterém pí‰e na jiném místû
Josef âermák.
V poslední den festivalu jsem poÏádal o
zhodnocení ﬁeditele Finále Ivana
Jáchima.
IJ: Pro nás to byl sice 21. roãník, ale
poprvé to bylo bez kina Elektra v nov˘ch
prostorách. Jde o kombinaci Mû‰Èanské
besedy, krásného secesního baráku, a
deset minut vzdáleného multiplexu.
Nevûdûli jsme, jak to bude fungovat.
Budeme muset je‰tû hodnû pﬁem˘‰let,
jak to spojit a jak to zesynchronizovat,
protoÏe ta atmosféra z tûch pﬁedchozích
let, kdy se v‰ichni potkali v hale kina, to
se podaﬁilo vytvoﬁit jen ãásteãnû. Pﬁíjemné
bylo, Ïe chodilo hodnû lidí, hodnû lidí
pﬁi‰lo na dokumenty. Na ta absolutní
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ãísla je to neporovnatelné, protoÏe
pracujeme s jin˘mi sály. Nechceme
pﬁidávat dal‰í sály, protoÏe bychom
kanibalizovali sami na sobû. Dávám
pﬁednost tomu, abychom mûli vûci pod
kontrolou neÏ sekat mnoÏství projekcí a
chlubit se tím, kolik se toho tady
odpromítalo.
ABE: Jak se podaﬁilo zkoordinovat
jednotlivá promítání. Mnû napﬁíklad
pﬁipadalo dopoledne nevytíÏené…
IJ: To je dal‰í oﬁí‰ek, protoÏe my máme
pﬁedstavu o tom, na co bychom rádi
upozornili, co bychom rádi uvedli. Teì
mám na mysli ten historick˘ program,
protoÏe nové filmy jsou dané a to funguje.
Je to minoritní záleÏitost, která je
limitována prostory a nosiãi, z kter˘ch se
to promítá. Proto se snaÏíme star‰í filmy
pﬁená‰et z celuloidu na digitální formát,
ale nejsem si jist, Ïe se nám to podaﬁilo.
ABE: Co vás z promítan˘ch filmÛ
zaujalo?
IJ: Pro mne byl objevem film Hynka
Boãana z roku 1968 âest a sláva. Z
nov˘ch filmÛ jsou to nadstandartní filmy
O rodiãích a dûtech, Venkovsk˘ uãitel,
Václav… V ãeské kinematografii se toãí
jednak nepovedené filmy a vedle toho
jsou nadprÛmûrné snímky.
ABE: NeohroÏují nûkteré ‰patné filmy
samotnou podstatu festivalu ãeského
filmu?
IJ: Situace není tragická. Ono se sice v
mediích pí‰e, Ïe filmaﬁi dostávají víc penûz
a toãí hÛﬁ a vût‰í blbosti. To mÛÏe b˘t
ãásteãnû pravda, ale podle mne je to
typická bulvarizace problému. JestliÏe
se natoãí pﬁes dvacet filmÛ a mezi nimi je
takov˘ film jako Václav, Tajnosti,
Venkovsk˘ uãitel, O rodiãích a dûtech,
tak to není tak zlé. To jsou nadprÛmûrné
filmy.
ABE: A co Finále 2009?
IJ: Musíme pﬁem˘‰let o nové
infrastruktuﬁe. Mûl jsem zde zajímavou
schÛzku s ﬁeditelem festivalu polsk˘ch
filmÛ v Gdyni. MÛj závûr je, Ïe v Polsku to
funguje úplnû jinak.
Dodejme, Ïe skuteãností je, Ïe se
zmûnily nejen prostory, v kter˘ch se
leto‰ní Finále uskuteãnilo, ale Ïe se mûní
i my‰lení lidí, které je urãováno televizí,
mnoÏstvím kanálÛ, DVD, nedostatkem
ãasu.
Ve stejnou dobu, kdy probíhalo Finále
se objevil v kinech film Petra Zelenky
Karamazovi. UÏ jenom fakt, Ïe se nûkdo
dnes vrací ke klasikÛm, aby se pokusil je
pﬁetlumoãit této dobû je nadûjí pro dal‰í
festivaly.
Ale‰ Bﬁezina
***—-

Tel.:416/698-2090
Josef Somr a David Novotný - O rodičích a dětech
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V Afghánistánu
byl zabit ãesk˘ voják,
dal‰í ãtyﬁi jsou zranûni
Kabvul-mfd-V Afghánistánu byl zabit
ãesk˘ voják. Terénní vÛz, v kterém se
vracel z akce, zasáhla v provincii Lógar
improvizovaná v˘bu‰nina. Dal‰í âech je
tûÏce zranûn˘, dva stﬁednû tûÏce a jeden
lehce. V prÛbûhu jara je to uÏ druhá
ãeská obûÈ v Afghánistánu.
K útoku do‰lo 23 kilometrÛ od základny
PRT Shank, která se nachází zhruba
‰edesát kilometrÛ jihozápadnû od
metropole Kábulu.
“Vozidlo HMMWV bylo zasaÏeno
improvizovan˘m v˘bu‰n˘m zaﬁízením.
Dva vojáci byli zranûni tûÏce, dva utrpûli
stﬁednû tûÏká zranûní a jeden zranûní
lehké. VojákÛm byla na místû poskytnuta
první pomoc a byli vrtulníkem
transportováni do vojenské nemocnice v
Bagramu,” sdûlil náãelník generálního
‰tábu Vlastimil Picek.
Jednoho z vojákÛ se ale lékaﬁÛm
zachránit nepodaﬁilo. “Rotn˘ R. V. roãník
1979 sv˘m zranûním po pﬁevozu do
nemocnice podlehl,” potvrdila iDNES.cz
mluvãí generálního ‰tábu Mira Tﬁebická.
Generální ‰táb kvÛli nehodû uÏ
kontaktoval rodiny vojákÛ. “Vydal jsem
rozkaz k zabezpeãení pﬁevozu ranûn˘ch
vojákÛ a ostatkÛ zemﬁelého vojáka do
âeské republiky v nejbliÏ‰ím moÏném
termínu,” sdûlil Picek.
Pût zasaÏen˘ch vojákÛ v Afghánistánu
operovalo jen nûco pﬁes mûsíc. Patﬁili
totiÏ k provinãnímu rekonstrukãnímu
t˘mu, kter˘ byl do Lógaru nasazen 19.
bﬁezna. T˘m se skládá z vojenské a
civilní ãásti, vojákÛ tam jsou dvû stovky.
***

Tlust˘ a opozice
porazili vládu
Praha-právo/Michaela ¤íhová-Tﬁi
rebelové v ODS, soc. dem. a komunisté
prosadili ve Snûmovnû odklad církevních
restitucí
Sebevûdomí vlády, s jak˘m prosazovala
církevní restituce, vãera zchladil rebel
ODS Vlastimil Tlust˘ a dal‰í dva ãlenové
jeho platformy.
Po dlouhé bitvû ve Snûmovnû prosadili
odklad zákona aÏ do doby, neÏ vláda
pﬁesnû vymezí vracen˘ a finanãnû
nahrazovan˘ majetek, souãasnû
dÛkladnû doloÏí zpÛsob jeho ocenûní. A
to je úkol, kter˘ jde podle ministrÛ proti
logice pﬁedlohy. Ta poãítá s vyplacením
náhrad 83 miliard. I s úroky to má b˘t za
60 let 270 miliard.
Premiér Mirek Topolánek poté
rozladûnû novináﬁÛm sdûlil, Ïe v˘ãet
majetku splnit vláda dokáÏe, ale pÛjde o
zpoÏdûní. „Je nutné vidût, kdo s k˘m
hlasoval,“ ﬁekl na adresu poslancÛ ODS,
kteﬁí se pﬁipojili k opozici.
Odhadnout, o kolik se projednávání
zákona prodlouÏí, lidoveck˘ ministr
kultury Václav Jehliãka nedokázal ﬁíci.
„Jsme pﬁipraveni na tom pracovat,“
prohlásil a dodal, Ïe to není prohra, neboÈ
velké vûci se rodí tûÏce. Podle ministra
zemûdûlství Petra Gandaloviãe (ODS),
jehoÏ resortu se zákon t˘ká nejvíce,
Tlustého návrh naru‰il systém, neboÈ de
facto znamená vytvoﬁení tzv. v˘ãtového
zákona.
„A jak víme, ve‰keré dosavadní pokusy
o v˘ãtové zákony na vyrovnání majetku
církví v minulosti selhaly,“ pﬁipomnûl
ministr.

Pro vládní koalici mûl b˘t tento zákon ve
Snûmovnû zkou‰kou pevnosti, neboÈ od
reformy veﬁejn˘ch financí v lo®æském roce
se neprojednával zákon, proti kterému
by se oz˘valy i silné v˘hrady z jejích
vlastních ﬁad.
O tom, Ïe jde o dÛleÏit˘ zákon pro
obãanské demokraty svûdãí i fakt, Ïe na
vãerej‰ím klubu urãili pro hlasování tzv.
dvû hvûzdiãky, coÏ znamená závazné
hlasování pro v‰echny ãleny.
Tûsnû pﬁed hlasováním si klub ODS
vyÏádal pﬁestávku na své jednání. Podle
informací Práva tam byla atmosféra
bouﬁlivá. Pﬁedmûtem tlakÛ byl pﬁedev‰ím
Tlust˘, kter˘ v diskusi navrhl odroãení
jednání do doby, neÏ vláda doplní do
zákona ãi jeho odÛvodnûní v˘ãet ãi
pﬁesnûj‰í definici vydávaného majetku a
stanovení finanãní náhrady za
nevydávan˘ majetek.
Vãerej‰í více neÏ ãtyﬁhodinová diskuse
byla stﬁetem opozice, která návrh ostﬁe
kritizovala, s koalicí, která ho hájila.
Pokračování na str. 10

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Jsem tu pro vás!

Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

9

10

satellite

Press

1-416

Financial

Pokračování ze str. 9

V˘jimkou byli pouze dva poslanci ODS
Miroslava Nûmcová a právû Tlust˘, kteﬁí
jiÏ dﬁíve avizovali, Ïe mají námitky.
100 Kã
6,65 CDN $
100 SK
5,14 CDN $
Aãkoli ani jeden z nich nezpochybnil
1 CDN $
15,03 Kã
nutnost restitucí a odblokování majetku,
1 CDN $
19,45 SK
kter˘ nemohou obce uÏívat pro svÛj
1 US $
1,02 CDN $
rozvoj, nelíbí se jim doba 60 let, po kterou
1 EUR
1,66 CDN $
má stát platit církvím náhrady za majetek,
Toronto Star - 12. 4. 2008
a která samotné restituce prodraÏí.
Nûmcová zapochybovala, zda zákon
neumoÏní opûtovné uplatnûní nárokÛ
1 CDN $
15,63 Kã
církve na katedrálu sv. Víta a zpochybnila
1 EURO
25,04 Kã
100 Sk
77,52 Kã
i nároky NáboÏenské matice.
1 US $
15,89 Kã
Tlust˘, kter˘ se jiÏ ráno pﬁi snídani se‰el
âNB - 11. 4. 2008
s ministrem kultury aby mu sdûlil své
v˘hrady
k zákonu, uvedl, Ïe jeho hlavní
CzechTourism
the official Czech Tourist Board is opening chybu vidí v tom, Ïe neobsahuje
jednoznaãné vymezení majetku, kter˘ by
its temporary office during
the 2008 World Hockey Championship in se mûl církvím vracet. Navíc pochybuje o
zpÛsobu, jak˘m byla urãena jeho
Canada in the “CZECH HOUSE”
hodnota. Odkázal na dﬁívûj‰í vyjádﬁení
in Quebec City.
lidoveckého námûstka kultury Jaromíra
http://www.czechtourism.com
Talíﬁe pro Právo, Ïe majetek byl ocenûn
„politickou dohodou“.
Soc. dem. zopakovali své podezﬁení,
Ïe zákon je „k‰eftem“ s lidovci za jejich
podporu znovuzvolení Václava Klause.
Komunisté argumentovali tím, Ïe církev
INC.
by nyní mûla dostat majetek, kter˘ nikdy
nevlastnila. Podle nich ho mûla jiÏ od
doby Josefa II. pouze svûﬁen do správy a
827A Bloor St. W.
nárok na nûj tedy nemá.
Toronto, ON M6G 1M1
Podle opoziãních stran restituce zatíÏí
nadmûrnû budoucí generace a zpÛsobí
nové kﬁivdy, kdyÏ se vyrovná jen s jednou
Vám ponúka
skupinou a jiné ponechá bez pov‰imnutí.
cestovanie do celého sveta
·éf soc. dem. Jiﬁí Paroubek zdÛraznil,
Ïe souãástí zákona by mûla b˘t restituãní
Spolahlivo vybavíme
teãka. „Církve by se mûly i zavázat, Ïe
letenky, pozvanie,
ukonãí ve‰keré soudní spory se státem a
nebudou vzná‰et dal‰í poÏadavky,“
poistenie, nájom auta
prohlásil Paroubek v naráÏce na
preklady
dlouhotrvající spor o katedrálu
Volejte
„Cílem této vlády je dát obrovské peníze
kléru, to je va‰e priorita ... Pryã s takovou
Annu Zapletalovou
vládou!“ ﬁekl David Rath.
***

Kursovní lístek

TRAVEL

Tel.: (416) 537-7698

May 8, 2008

Pred rozhodnutím o eure
obavy Slovákov narástli
Bratislava-sme/ãtk-S blíÏiacim sa
koneãn˘m rozhodnutím, ãi Slovensko od
budúceho roka prijme euro, sa medzi
obyvateºmi krajiny zv˘‰ili obavy z novej
meny.
Vyplynulo to z prieskumov, ktoré dnes
zverejnil Ústav pre v˘skum verejnej
mienky (ÚVVM) pri ·tatistickom úrade.
Neistotu a strach zo zavedenia novej
meny by mala rozpt˘liÈ informaãná
kampaÀ, ktorá má nabraÈ na obrátkach
zaãiatkom druhého polroka.
Podºa marcového v˘skumu ústavu
vnímajú zavedenie eura skôr s obavami
necelé tri ‰tvrtiny ºudí. Obavy z eura
prevládali najmä medzi dôchodcami,
ºuìmi so základn˘m vzdelaním,
nezamestnan˘mi a medzi respondentmi
z Trenãianskeho a Pre‰ovského kraja.
Ako nev˘hodu oznaãilo zavedenie eura
v inom prieskume zaãiatkom februára aÏ
56 percent op˘tan˘ch, zatiaº ão v
predchádzajúcej, novembrovej ankete,
to boli iba dve pätiny respondentov. Podiel
optimistov, ktorí oãakávali od eura skôr
prínos, za rovnaké obdobie klesol o dva
percentuálne body na necelú ‰tvrtinu.
“Nie je to Ïiadne veºké prekvapenie. Je
prirodzené, Ïe pokiaº sa robí prieskum
zameran˘ na ekonomické oãakávania
verejnosti, na prvom mieste je obava z
rastu cien,” komentoval nálady
obyvateºstva vládny splnomocnenec pre
zavedenie eura Igor Barát.
UºahãiÈ Slovákom prechod na euro má
informaãná kampaÀ, ktorá sa zintenzívni
hneì po tom, ako bude maÈ krajina ist˘
vstup do eurozóny. “Sme presvedãení,
Ïe ãím viac informácií ºudia budú maÈ,
t˘m viac sa nám ich podarí presvedãiÈ, Ïe
zmena meny nie je Ïiadnym dôvodom na
obavy,” dodal Barát.
Práve v t˘chto dÀoch sa ‰ance
Slovenska na zavedenie eura priblíÏili
takmer istote, keìÏe z Európskej komisie
(EK) zazneli pozitívne ohlasy na
pripravenosÈ krajiny na vstup do

eurozóny. Slovensko splnilo v‰etky
nominálne kritériá pre novú menu, otázna
zostala len udrÏateºnosÈ zdravého v˘voja
ekonomiky.
Jarná prognóza komisie o budúcom
v˘voji slovenského hospodárstva v‰ak
naznaãila, Ïe takéto obavy by nemali byÈ
prekáÏkou pre zaãlenenie krajiny do
eurozóny.
Komisia má oficiálne zverejniÈ
odporúãanie pre prijatie eura na
Slovensku 7. mája. Podºa informácií, ktoré
prenikli na verejnosÈ, EK dovolí krajine
zaviesÈ novú menu do januára. Definitívne
by mala vstup do eurozóny potvrdiÈ v júli
Rada EÚ, následne sa Slováci dozvedia
fixn˘ konverzn˘ kurz, teda v akom pomere
budú meniÈ koruny za eurá.
O tom, Ïe Slovensko bude dostatoãne
pripravené na euro, boli podºa marcového
prieskumu presvedãené pribliÏne dve
pätiny op˘tan˘ch. Takmer polovica
vyslovila opaãn˘ názor. Väã‰ími
nad‰encami novej meny boli tradiãne
ºudia s vy‰‰ím vzdelaním, mlad‰ie roãníky
a obyvatelia najväã‰ích miest.
Takmer polovica respondentov v treÈom
mesiaci oãakávala, Ïe euro bude maÈ
negatívny dopad na hospodárenie
domácnosti, v ktorej Ïijú. S pozitívnym
efektom poãítala necelá pätina
op˘tan˘ch. Domácnosti sa budú musieÈ
po prijatí eura vyrovnaÈ napríklad s opticky
niÏ‰ími sumami na v˘platn˘ch páskach.
V peÀaÏenkách im pravdepodobne
pribudnú mince, keìÏe euro má
nominálne viac ako tridsaÈkrát vy‰‰iu
hodnotu neÏ koruna.
***

NezamestnanosÈ
na Slovensku je stále
najvy‰‰ia v EÚ
BRATISLAVA-sme (SITA) - Slovensko
má aj naìalej najvy‰‰iu mieru
nezamestnanosti v rámci celej EÚ. Podºa
údajov ‰tatistického úradu Európskej
únie (EÚ) Eurostat sezónne upravená
miera nezamestnanosti na Slovensku
klesla v marci na 9,8 % z úrovne 9,9 %
zaznamenanej v predo‰lom mesiaci.
Slovensko v‰ak patrí medzi krajiny s
v˘razn˘m a neustálym medziroãn˘m
poklesom nezamestnanosti v únii. V
marci
2007
dosiahla
miera
nezamestnanosti v SR 11,3 %.
Priemerná sezónne upravená miera
nezamestnanosti v rámci celej EÚ v
sledovanom mesiaci medziroãne
poklesla o 0,6 percentuálneho bodu na
úroveÀ 6,7 %, priãom v medzimesaãnom
porovnaní sa tento makroekonomick˘
ukazovateº nezmenil.
V 15-ãlennej eurozóne miera
nezamestnanosti v treÈom mesiaci
aktuálneho roka medzimesaãne takisto
stagnovala na februárovej úrovni 7,1 %.
Medziroãne
sa
v‰ak
miera
nezamestnanosti v eurozóne zníÏila o
0,4 percentuálneho bodu.
Spomedzi krajín EÚ zaznamenalo
dvadsaÈtri medziroãn˘ pokles miery
nezamestnanosti, ‰tyri evidovali nárast.
NajniÏ‰iu mieru nezamestnanosti v
sledovanom mesiaci vykázalo
Holandsko, a to vo v˘‰ke 2,6 %.
Po Àom nasledovalo Dánsko s mierou
nezamestnanosti 3,1 %. Po Slovensku
evidovalo druhú najvy‰‰iu mieru
nezamestnanosti v sledovanom mesiaci
·panielsko, a to 9,3 %.
***
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Flabbergasted
Toto je anglick˘ v˘raz, kter˘ mnohdy vystihuje velmi dobﬁe stav ãlovûka, v nûmÏ se
ocitne. Znamená, volnû pﬁeloÏeno, uÏasl˘, udiven˘, pﬁekvapen˘, okolnostmi ponûkud
dobûhnut˘.
Redaktor a majitel tohoto listu, a snad i mnozí z jeho ãtenáﬁÛ a odbûratelÛ, budou
moÏná povaÏovat následující krátké povídání za blábol, neporozumûní skuteãnosti,
následek nezﬁízeného poÏívání alkoholu, ochablost v aritmetice, kritiku za kaÏdou cenu
a pod.
Jsem si té moÏnosti vûdom a pﬁece se pokusím dokonãit svÛj zámûr.
NeboÈ, rok od roku, aÈ je v této zemi kanadské vláda liberální nebo konzervativní (a
kdyby snad to byla i ta novû demokratická), marnû doufám, Ïe cosi se stane, cosi
rozumného a Ïivot ãlovûka ulehãujícího a logiãtûj‰ího, v systému daÀového pﬁiznání z
pﬁíjmu a vyrovnání se na‰ince se státem.
Do domu dorazily opût formuláﬁe stejnû tak CD za tímto úãelem. I letos jsem bláhovû
doufal, ze dojde zásilka tenãí a mnoh˘ch podivn˘ch koeficientÛ zbavená (viz dále).
Naivní to bylo pomy‰lení. Do‰ly formuláﬁe o malinko silnûj‰í neÏ loni a navíc novinka.
MoÏnost rozdûlení penzí mezi manÏele (ale i dvojice Ïijící tak ﬁíkajíc na divoko), tedy
nikoli státní, ale od b˘valého zamûstnavatele za úãelem moÏné daÀové v˘hody. Pﬁeãetl
jsem si nov˘ formuláﬁ pozornû, jednou, dvakrát, vyplnil zkusmo co poÏadováno, ale
stále jsem si nebyl jist, Ïe poãínám si správnû. Zatelefonoval jsem tedy na tﬁi místa,
která se taxami zab˘vají. V˘sledek: po informacích, které jste mi sdûlil, pane, asi bude
nejlépe, kdyÏ tuhle moÏnost budete ignorovat. Dal‰í odborník, jehoÏ mírné sluÏby jsem
obãas pouÏil, pravil: tohle manuálnû nesvedete, seÏeÀte si program, jedinû na poãítaãi
snad zjistíte, co je pro vás v˘hodné. Zde poznámka: není povinností obãana a
daÀového poplatníka mít poãítaã, podobnû jako není jeho povinností mít kulovnici!
Dobraãka s H & R, daÀov˘ch to specialistÛ na niÏ‰í odborné úrovni neÏ kvalifikovan˘
úãetní, sdûlila, Ïe musím pﬁinést v‰e a oni vykonají daÀové pﬁiznání za mû (a mojí Ïenu),
snad spolu s odpovûdí na otázku, kvÛli které jsem jim telefonoval.
Napadlo mne obrátit se na kováﬁe a udûlal jsem to. Telefonicky jsem se spojil... s
Revenue Canada. A velmi pﬁíjemná sleãna nebo dáma mi koneãnû sdûlila princip této
novinky (Joint election to split pension income). Ocenil jsem její pomoc. (KdyÏ jsem se
ale zeptal je‰tû na jinou drobnost t˘kající se také daÀového vyrovnání, slíbila mû pﬁepojit
na kolegyni, neb ona na moji otázku nemÛÏe odpovûdût. A kolegynû se mi ozve bûhem
dvou, tﬁí dnÛ, pravila. K mému milému pﬁekvapení ona doporuãená osoba zatelefonovala
je‰tû to odpoledne a mojí otázku vcelku zodpovûdûla).
Pustil jsem se do nûkolika alternativ moÏného pﬁesunu mé a mojí Ïeny penze od
zamûstnavatele (nikoli tedy CPP) navzdory radû úãetního, Ïe bez poãítaãového
programu si budu zoufat. Zoufal jsem si, kdyÏ valná ãást dne vzala tou ãinností za své.
Byl jsem ale piln˘ a manuální manipulací dopracoval jsem se k men‰í ãástce, kterou
budeme muset do Ottawy poslat, neÏli té, jakou bychom museli dodat bez zmínûné
moÏnosti penzijních pﬁesunÛ. (Kdybych ale dosud byl v pracovním pomûru, plat
odpovídající ãasu strávenému poãetní manipulací shora zmínûnou znaãnû by úsporu
pﬁev˘‰il).
To je ale jen ãást dÛvodu mého povídání. Zab˘vat se oním Joint election to split
pension income je vûc zcela dobrovolná, na rozdíl od ostatních daÀov˘ch aktivit.
Pravím: jsou jedinci a spoleãnosti, pro nûÏ daÀov˘ systém v dne‰ním komplikovaném
svûtû nemÛÏe b˘t jin˘ neÏ komplikovan˘. Nechápu ale, proã pro ostatní obyvatele, kteﬁí
jen: pro kohosi pracují (z v˘dajÛ s tím spojen˘ch nemohou na daních odepsat pranic),
mají nûco investic, snad i na burze, pﬁípadnû druh˘ nebo tﬁetí dÛm, kter˘ rentují a je to
zdroj pﬁíjmÛ stejnû jako v˘dajÛ, proã tito musí vyplÀovat daÀové pﬁiznání plné zajímavû
rÛzn˘ch koeficientÛ, kter˘mi se násobí jedna cifra a pak dal‰í - staãí jen pohledût na tu
ãi onu stránku formuláﬁÛ a jeden Ïasne nad tím, jak se vûci dûjí komplikovanû. Kde se
pﬁi‰lo na ony koeficienty kupﬁ. 5.7% …8.65% a jinde 3.4%…nebo na stranû 2. formuláﬁe
Schedule 1 pro federální daÀ hraniãní limity jsou uvedeny hodnotami $37, 178,
pﬁípadnû $74,357 …
Mnohdy jsou hodnoty na jednom místû pﬁidávané, na jiném ubírané pomocí koeficientÛ
ponûkud záhadné absolutní hodnoty … proã tﬁeba maximální hodnota v ﬁádce Age
amount je právû $5,177 a nikoli $5,700?…
Mohl bych uvést je‰tû jiné cifry, staãí se podívat do formuláﬁÛ ...a tu mû napadá
otázka? Proã nedûlat vûci (jak doufám Ïe je moÏné), jednodu‰e, kdyÏ to jde i sloÏitû?
Odpovûì: zamûstnanost tûch, kteﬁí díky obludnosti daÀového pﬁiznání musí poskytovat
pomoc, jinak sotva potﬁebnou. AÈ jsou to kvalifikovaní úãetní a nebo jen ona odbornû
niÏ‰í kasta zamûstnancÛ H & R blokÛ.
Îe tohle je povídání za vlasy pﬁitaÏené a nepﬁíhodné dobû? Snad ... ale pohleìte, milí
ãtenáﬁi, do lejster, kter˘mi jste se museli prodírat plníce tuto povinnost zaplatit státu daÀ
z pﬁíjmu a jinak nabyt˘ch movitostí i nemovitostí aÈ uÏ poctivou prací, právem pﬁiznanou
penzí anebo jak˘mkoli snaÏením krom pa‰ování drog (hola, nedivil bych se ale nikterak,
kdyby i tito dobráci dokázali se s danûmi vyrovnat mnohokrát lépe neÏ obãan poctivec
= mamlas).
Omlouvám se, ale není mi dodnes jasné, proã není moÏné v této zemi pﬁijmout ono
geniální zjednodu‰ení - naz˘vá se flat tax. Byla o tom kdysi krátká diskuse, nikam to
nevedlo. Pﬁipomínám, Ïe v tom systému by do jistého pﬁíjmu nebyla poÏadována Ïádná
daÀ a nad tuto hranici pro kaÏdého stejná. A Ïádné finty a kliãky, koeficienty a záhady,
které tﬁeba k rozﬁe‰ení dodat odborníkÛm, kteﬁí pro svojí odbornost museli studovat pár
let navíc ke svému v‰eobecnému vzdûlání. A dal‰ím zamûstancÛm Revenue Canada,
placen˘m z na‰ich daní, kteﬁí kontrolují jak se ten kter˘ z nás dokázal s daÀovou
povinností ten ãi onen rok vypoﬁádat. (Ano, ten ãi onen rok, neboÈ sotva jsou formuláﬁe
a návod k pouÏití rok co rok stejné - jsou jen rok od roku obsaÏnûj‰í a malinko
komplikovanûj‰í).
V boji proti zhoubn˘m nemocím ãi v jakémkoli komplikovaném v˘zkumu pro blaho
lidstva konaném je sloÏitost nevyhnutelná. Ale daÀov˘ systém? Jeho komplikovanost
je, odváÏím se to ﬁíct, zbyteãná a nákladná. NeboÈ nutí nejednoho obãana uÏít sluÏeb
daÀov˘ch poradcÛ, nepotﬁebn˘ch v pﬁípadû, dle mého názoru, moÏného zjednodu‰ení
systému.
A jestliÏe je to v jin˘ch zemích je‰tû sloÏitûj‰í, neberu to za Ïádn˘ pádn˘ argument.
Tím hÛﬁe pro ty zemû a jejich obyvatele…
Vladimír Cícha -Vancouver
***

Kniha
Marie Gabánkové
s více neÏ padesáti
barevn˘mi reprodukcemi

body broken
body redeemed

The Treat

Published by PIQUANT EDITIONS
in Great Britain, 2007

Cena 30 dolarÛ!
Zájemci zavolejte na tel. ãíslo
416/535-8063
E-mail: gabankova@paintinggallery.net
www.paintinggallery.net
nebo
P.O. Box 176, Station E,, Toronto, ON M6H 4E2

Pracovní povolení
pro zahraniãní studenty
Ministrynû obãanství a pﬁistûhovalectví
Diane Finley oznámila 21. dubna zmûny,
které zjednodu‰ují - s okamÏitou platností zahraniãním studentÛm postup, jak získat
pracovní povolení, a navíc prodluÏují moÏn˘
pobyt v Kanadû po ukonãení studia.
Zahraniãní studenti denního studia na
vybran˘ch kanadsk˘ch veﬁejn˘ch ‰kolách
pomaturitního stupnû tak mohou zaÏádat o
zamûstnání v jakékoliv instituci ãi firmû bez
pﬁedem potvrzené pracovní smlouvy.
Povolená délka pobytu se nyní prodluÏuje
(z jednoho aÏ dvou let podle oblasti) na tﬁi
roky s platností po celé zemi. V loÀském
roce se v Kanadû vzdûlávalo 63 673
zahraniãních studentÛ, coÏ je 4,6procentní
nárÛst oproti pﬁedchozímu roku.
www.cic.gc.ca¨
Kanadská mozaika
Vydává kanadské velvyslanectví v Praze
***

Zmocnûnec
pro krajanské záleÏitosti
VáÏení pﬁátelé,
rozhodnutím ministra zahraniãních vûcí
ã. 5 ze dne 20. bﬁezna je s úãinností od 1.
dubna 2008 zﬁízena funkce zmocnûnce
pro krajanské záleÏitosti. Do funkce byl
jmenován pan Mgr. Vladimír Eisenbruk.
V pÛsobnosti zmocnûnce pro krajanské
záleÏitosti je komplexní agenda
krajansk˘ch vztahÛ vãetnû oprav

krajansk˘ch budov, evidence adresáﬁÛ,
váleãn˘ch hrobÛ, potvrzení o pﬁíslu‰nosti
ke krajanské komunitû, agenda stipendií,
kurzu ãeského jazyka atd.
Zmocnûnec pro krajanské záleÏitosti sídlí
v souãasné dobû v Rytíﬁské ulici ã. 31. O
dal‰ích zmûnách t˘kajících se krajanské
agendy vás budeme informovat
prÛbûÏnû.
Embassy
***
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Hviezdy sú
na kanadskom nebi
BRATISLAVA, HALIFAX-sme/Ondrej Gajdo‰ÚroveÀ majstrovstiev sveta kaÏdoroãne zvy‰ujú
hráãi z klubov NHL. Najmä zámorské tímy Kanady
a USA majú presilu hokejistov z prestíÏnej ligovej
súÈaÏe. Inak to nie je ani pred MS v Halifaxe a
Quebec City (2. - 18. mája).
Hoci úãasÈ uÏ odrieklo viacero známych mien
najmä vo ‰védskej a slovenskej reprezentácii, na
predbeÏn˘ch súpiskách je 97 hráãov z NHL. MoÏno
predpokladaÈ, Ïe po doplnení kádrov z vyraden˘ch
muÏstiev v Stanley Cupe ich poãet presiahne stovku.
Najlep‰ie zarábajúcim hokejistom v NHL v sezóne
2008/2009 je z nominovan˘ch hokejistov kanadsk˘
útoãník Dany Heatley z Ottawy - bude zarábaÈ 10
miliónov dolárov, ão je asi 208 miliónov korún.
Kanaìania sú v domácom prostredí hlavn˘mi
favoritmi ‰ampionátu, obhajujú vlaÀaj‰ie zlato z
Moskvy. Známy tréner Ken Hitchcock má v príprave
v Quebec City v ‰ir‰om 28-ãlennom v˘bere iba
‰tvoricu mimo NHL - z obrancov Logan Pyett pri‰iel
z juniorskej WHL, Mark Giordano z ruského Dinama
Moskva a z útoãníkov Kyle Turris je z Wisconsinu/
WCHA, Cory Emmerton z Bramptonu/OHL.
Najväã‰ími hviezdami sú spoluhráãi z útoku
Ottawy Senators Dany Heatley s Jasonom
Spezzom. Tohto roku ich v 1. kole Stanley Cupu
vyradil Pittsburgh so slovensk˘m útoãníkom
Mariánom Hossom hladko 4:0 na zápasy a otvoril
im cestu na majstrovstvá sveta.
Po krátkom zvaÏovaní úãasti sa k tímu Kanady
pridal aj útoãník Rick Nash z Columbusu, hoci len
pred dvoma t˘ÏdÀami postúpil men‰í operaãn˘
zákrok na krku. „Rick hral kºúãovú úlohu vo
vlaÀaj‰om muÏstve,“ cituje denník The Chronicle
Herald generálneho manaÏéra Steva Yzermana.
„Podºa súpisky máme dnes lep‰ie muÏstvo ako
pred rokom.“
Kanada má v prvej ‰estke najlep‰ie zarábajúcich
hráãov na MS aÏ ‰tyroch svojich hokejistov. Nash
a skúsen˘ obranca Ed Jovanovski z Phoenixu
budú maÈ roãn˘ príjem 6,5 mil. dolárov.
Americk˘ kouã John Tortorella zaradil do ‰ir‰ej

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
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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.ca
www.zpravy.org

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
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***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
1.5.2008 v 13:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
22.5.2008

Sports
nominácie 22 hráãov z NHL, medzi najznámej‰ích
patria útoãníci Lee Stempniak zo St. Louis, Zach
Parise, obranca Paul Martin (obaja New Jersey) ãi
brankár Tim Thomas z Bostonu.
Z európskych muÏstiev má najviac posíl z NHL
âesko (13) na ãele s útoãníkom Patrikom Eliá‰om
z New Jersey, obrancom Tomá‰om Kaberlem z
Toronta. Fínom (10) ch˘ba útoãník Teemu Selänne
z Anaheimu, ale aj tohto roku pri‰iel Olli Jokinen z
Floridy. ·védi (9) sa museli uspokojiÈ z NHL s
hráãmi druhého sledu.
Rusko (8) získalo do útoku skvelé individuality
Alexandra Oveãkina z Washingtonu aj Iºju
Kovaºãuka z Atlanty. Oveãkinovi zaãne v budúcej
sezóne platiÈ najvy‰‰í kontrakt v histórii hokeja:
klubu Capitals sa upísal na 13 rokov za 124 mil.
dolárov. V tomto roãníku zarábal 3,834 mil. dolárov,
v ìal‰om poskoãí na 9 miliónov. R˘chly krídelník uÏ
pricestoval so zbornou do Kanady, ale ruská
federácia zatiaº neuhradila vysokú poistku, a tak
Oveãkin e‰te nedostal na MS súhlas klubu z
Washingtonu.
„Zatiaº nemôÏem s rusk˘m muÏstvom ani len
trénovaÈ. V˘stroj mám so sebou, ale pripravujem
sa v telocviãni,“ neveselo oznámil ãitateºom
Sovietskeho sportu Oveãkin z Quebec City. Nestihol
nedeºÀaj‰í prípravn˘ zápas so ·vajãiarskom a
ohrozen˘ bol aj jeho ‰tart vo vãeraj‰om stretnutí s
Kanadou.
Z ìal‰ích muÏstiev majú vo svojom strede hráãov
NHL aj Slovensko (4), Nemecko (3), ·vajãiarsko
(2), Slovinsko (útoãník Kopitar) a Francúzsko
(brankár Huet).
Len päÈ tímov - Bielorusko, Loty‰sko, Nórsko,
Dánsko, Taliansko - z celkov˘ch 16 na MS nemá
zatiaº hokejistov z NHL.
K reprezentácii Slovenska sa v Kanade v nedeºu
pripojil majster sveta z Göteborgu 2002 a majiteº
v‰etk˘ch troch medailí z MS ªubomír Vi‰Àovsk˘.
Po základnej ãasti NHL sa tri t˘Ïdne individuálne
pripravoval v Los Angeles.
Vi‰Àovskému bude v klube Kings od sezóny
2008 - 2009 platiÈ nov˘ kontrakt na 5,65 mil. dolárov,
platn˘ aÏ do roku 2013. V minulej sezóne zarábal
2,052 mil. dolárov. Vrtk˘ obranca patrí do desiatky
najlep‰ie zarábajúcich hráãov na nadchádzajúcich
majstrovstvách sveta v Kanade.
Slovensk˘ zväz zaplatil poistku za Vi‰Àovského
zo spoloãného príspevku Medzinárodnej hokejovej
federácie IIHF. Extra poplatok do 5000 ‰vajã. frankov
zloÏil v anglickej poisÈovacej spoloãnosti AON len
za útoãníka Marcela Hossu a obrancu Branislava
Mezeia, ktor˘m po skonãení sezóny v NHL vypr‰ali
zmluvy.
***

May 8, 2008

Najstar‰iu verziu dresov z minulosti predstavia
na ‰ampionáte ·vajãiari spred vy‰e 80 rokov v
zápase s Francúzskom.
Dáni si obleãú ãervené dresy ako pri svojom
prvom ‰tarte na MS v ·tokholme 1949, aj keì naÀ
majú nepríjemné spomienky. V zápase s Kanadou
prehrali 0:47, ão je dodnes rekord ‰ampionátov.
***

Slavia mistrem
V sedmém finálovém utkání O2 extraligy
porazila Slavia Karlovy Vary 4:2, kdyÏ tﬁi
minuty pﬁed koncem je‰tû vedla 4:0. Slavia
tak vyhrála dramatickou sérii 4:3 na zápasy
***.

Pﬁípravn˘ hokej
V posledním leto‰ním turnaji série Euro
Hockey Tour v Liberci v poháru âeské
poji‰Èovny porazil âe‰i ·védy 5:3, Finy 2:1 po
samostatn˘ch nájezdech a prohráli s Rusy
2:3.
Poﬁadí 1. Rusko 11:5 9, 2. âesko 9:7 5, 3.
Finsko 5:8 3, 4. ·védsko 7:12 1.
V závûreãném pﬁípravném utkání porazili
jiÏ v Kanadû âe‰i Francii 5:3.
***

SebevraÏedná Slavia

Praha-vlastní zpráva & právo-Je to jiÏ fotbalov˘
folklór. Slavia, které se mnoho nevûﬁí hraje na
podzim vynikající fotbal. KdyÏ uÏ má dostateãn˘
náskok, pﬁijde neuvûﬁiteln˘ v˘padek. Pro‰ustruje
svÛj náskok v utkáních, které by mûla vyhrát a pak
bojuje o druhé místo. Tent˘Ï scénáﬁ pﬁi‰el i letos.
Zlom pﬁi‰el v zápase se Spartou, kdy Kalivoda se
nechal zbyteãnû vylouãit a Slavia musela v deseti
bojovat o bod. V zápûtí v Plzni nedala dvû penalty.
Její kapitán Erich Brabec sice v Plzni penaltu
promûnil, ale to jiÏ bylo za stavu 0:2. Minulou
sobotu na Strahovû proti Viktorce v úvodu
·enkeﬁíkovu stﬁelu zlikvidoval Bartalsk˘, v zápûtí
Koukal z nic neﬁíkajícího útoku hlavou pﬁekonal
poprvé Vorla, kter˘ v závûru prvého poloãasu zavinil
penaltu a je‰tû dostal ãervenou kartu. Tuto penaltu
·Èastn˘ promûnil. V druhé pÛli se‰ívaní v deseti
útoãili, vybojovali si opût penaltu, ale tentokrát
Brabec míﬁil do tyãe. V závûru zdecimovanou Slavii
je‰tû pokoﬁil náhradník ·vancara. V˘sledek 0:3 byl
skuteãnû krut˘ a diváci pﬁesto slávistÛm podûkovali
za bojovn˘ v˘kon.

jsme o dal‰í odskoãili Slavii. Kdyby nám tohle
nûkdo ﬁekl na zaãátku jara, asi bychom nevûﬁili, ale
k titulu uÏ to dotáhneme, i kdyÏ to nebude lehké,“
pﬁem˘‰lel Sivok nahlas. Bohemku pochválil i Karol
Kisel... „Moc jsem se na zápas tû‰il, vÏdyÈ jsem tu
proÏil spoustu krásn˘ch chvil. Vûﬁím, Ïe se zachrání.
Dnes hrála dobﬁe, nic nám nedovolila.“
Spokojení s bodem byli i domácí fotbalisté. „Bod
se Spartou je dÛleÏit˘, teì ho musíme potvrdit
nejménû jedním ve Zlínû. Bylo stra‰nû tûÏké bojovat
s tak zku‰en˘mi stopery, jako jsou Sivok a ¤epka,“
ﬁíkal spokojenû útoãník Michal Ordo‰.
„UÏ tﬁi zápasy jsme neprohráli, semkli jsme se,
stoupá na‰e sebevûdomí i kvalita hry. Vûﬁím, Ïe se
zachráníme. Jak cenn˘ je bod se Spartou, ale
ukáÏe aÏ konec soutûÏe,“ dodal Pavel Luká‰. „My
to zvládneme, o tom nepochybuji,“ zdÛraznil gólman
Radek SÀozík, kter˘ se bl˘skl pﬁi nÛÏkách Holendy.
„TûÏ‰í to mûl on, ale míﬁil dobﬁe. Na‰tûstí jsem byl
blízko, takÏe jsem míã vyrazil,“ oddechl si je‰tû pár
desítek minut poté, co vyﬁe‰il nejvût‰í ‰anci Sparty.
26.kolo: Tescoma Zlín-Mladá Boleslav 0:1 (0:0)
2938 divákÛ, Slovan Liberec-Jablonec 2:1 (1:0)
1694, Viktoria PlzeÀ-Kladno 1:2 (1:1) 2664, Baník
Ostrava-âeské Budûjovice 2:0 (1:0) 6805, Sparta
Praha-SIAD Most 3:0 (1:0) 8521, Bohemians 1905Brno 3:1 (2:1) 7228, Sigma Olomouc-Viktoria ÎiÏkov
2:0 (1:0) 3157, Teplice-Slavia Praha 3:1 (1:0) 9120
27.kolo: Bohemians 1905 Sparta Praha 0:0 (0:0)
7300, Brno-Baník Ostrava 0:0 (0:0) 9550, SIAD
Most-Slovan Liberec 0:1 (0:1) 2930, KladnoTescoma Zlín 2:2 (1:1) 2038, Mladá BoleslavViktoria PlzeÀ 3:0 (2:0) 4035, âeské BudûjoviceTeplice 1:0 (1:0) 2497, Jablonec-Sigma Olomouc
2:0 (1:0) 3385, Slavia Praha-Viktoria ÎiÏkov 0:3
(0:2) 5533.
***

Gambrinus liga
1. Sparta
2. Slavia
3. Teplice
4. Ostrava
5. Brno
6. Liberec
7. Boleslav
8. Zlín
9. Olomouc
10. PlzeÀ
11. ÎiÏkov
12. Budûjovice
13. Jablonec
14. Bohemians
15. Kladno
16. Most

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

17 6 4 49:18
15 8 4 38:21
14 5 8 36:25
12 10 5 43:26
13 7 7 38:32
11 7 9 31:26
10 9 8 35:32
9 7 11 27:30
7 12 8 18:22
8 7 12 23:34
8 7 12 33:45
8 6 13 26:33
7 8 12 19:28
5 10 12 24:36
5 9 13 29:40
4 8 15 29:50

57
53
47
46
46
40
39
34
33
31
31
30
29
25
24
20

Aj Slováci v retro dresoch
BRATISLAVA-sme-Ondrej Gajdo‰-Do osláv
storoãnice Medzinárodnej hokejovej federácie
(IIHF) zapadnú na majstrovstvách sveta v Kanade
aj zápasy, v ktor˘ch muÏstvá nastúpia v základnej
skupine v retro dresoch s historick˘m nádychom.
Zo 16 úãastníkov len Bielorusko nevyuÏilo túto
moÏnosÈ, pred rozdelením Sovietskeho zväzu v
roku 1991 nemalo svoj národn˘ tím. A tak vo
v‰etk˘ch stretnutiach na MS bude maÈ teraj‰ie
dresy.
Na‰a reprezentácia zvolila biele dresy s ãerven˘m
a modr˘m pásom na prsiach a na rukávoch i so
slovensk˘m znakom na prsiach z obdobia
klérofa‰istického slovenského ‰tátu. Tím Slovenska
v nich odohral 11 zápasov v rokoch 1940 - 1943 a
ìal‰ie pod hlaviãkou Bratislavy.
Po druhej svetovej vojne (1946 - 1948) uÏ v rámci
âeskoslovenska nastúpil v˘ber slovensk˘ch
hokejistov v t˘chto dresoch, ale uÏ so symbolom
Bratislavy na prsiach aj v dvoch stretnutiach s
muÏstvom USA, respektíve New Yorku na
bratislavskom ºade.
„Vo‰li sme hlb‰ie do histórie,“ vysvetºoval
kontroverzné rozhodnutie zväzu hovorca SZªH
Peter Dobia‰. „Na Slovensku bol v rokoch druhej
svetovej vojny hokejov˘ zväz a jeho predseda
Ladislav BreÏn˘ podal prihlá‰ku na prijatie za ãlena
LIHG - predchodcu dne‰nej Medzinárodnej
hokejovej federácie. âinnosÈ federácie v‰ak bola v
tom ãase ochrnutá, o prijatí nie sú Ïiadne písomné
dokumenty. A po skonãení vojny sa obnovilo
âeskoslovensko. Aj na‰i súperi vedú zápasy so
Slovenskom z rokov 1940 - 1943 ako oficiálne.“
Po rozdelení âeskoslovenska sa hokejová
reprezentácia Slovenska po prv˘ raz predstavila
na veºkom podujatí na zimn˘ch olympijsk˘ch hrách
1994 v Lillehammeri a od roku 1996 hrá v Akategórii majstrovstiev sveta.
Slovensko nastúpi v retro dresoch vo svojom
druhom zápase základnej skupiny v hale Metro
Centre v Halifaxe proti Nemecku 5. mája.
Rusko sa stalo v Medzinárodnej hokejovej
federácii nástupníkom po b˘valom Sovietskom
zväze a za vzor si vybralo dresy z roku 1956, keì
s nápisom CCCP pri svojej premiére na zimnej
olympiáde v Cortine d’Ampezzo zborná vybojovala
zlaté medaily. Na ‰ampionáte v Kanade bude maÈ
tím na retro dresoch nápis Russia.

Slovenská CorgoÀ liga
26. kolo: Zl. Moravce-MFK Ko‰ice 2:1 (2:0),
Dubnica -FC Nitra 2:1 (1:0), M·K Îilina-MFK
RuÏomberok 4:1 (3:1), Spartak TrnavaBanská Bystrica 1:0 (1:0), Artmedia-Slovan
Bratislava 2:1 (2:0, AS Trenãín-FC Senec
0:0.
27. kolo: FC Senec-Spartak Trnava 4:1 (1:0),
Banská Bystrica-Dubnica 3:2 (0:1), FC NitraZl. Moravce 2:0 (2:0), Slovan Bratislava-AS
Trenãín 3:0 (1:0, MFK RuÏomberok -Artmedia
2:2 (2:0), MFK Ko‰ice-M·K Îilina 2:2 (0:0)

CorgoÀ liga
Brankář Viktorky Bartalsky Byl
nejlepším hráčm hostů na Strahově
V bájeãné atmosféﬁe, jen s nûkolika ostﬁej‰ími
slovními pﬁestﬁelkami mezi tábory fanou‰kÛ, se
odehrálo druhé víkendové praÏské derby. S bodem
nakonec byli spokojeni domácí, kteﬁí potﬁetí v ﬁadû
neprohráli a opût si pﬁiblíÏili záchranu, ale i hosté z
Letné, které víc neÏ bod z Vr‰ovic pﬁece jen potû‰ila
sobotní v˘hra ÎiÏkova nad Slavií.
„Viktorka si urãitû odmûnu zaslouÏí. Nûco tam
po‰leme. V˘sledek mi po sobotním tréninku ﬁíkal
Pavel Horváth. Nevûﬁil jsem mu a bûÏel se podívat
do kabiny, jak to dopadlo. Urãitû z toho máme
radost. Titulu jsme zase blíÏ a hlavnû v‰echno
máme ve sv˘ch rukách. Chtûli bychom ho udûlat co
nejdﬁív, tﬁeba uÏ po zápase s Ostravou, ale lehké to
nebude,“ usmíval se kapitán Sparty Tomá‰ Sivok.
„Na ÎiÏkov po‰leme tﬁeba ãokoládu,“ dodal Karol
Kisel.
„Slavia má problémy, do nichÏ se dostala sama a
sama se v nich také topí. Jinak se o ni nestarám.
Pro nás je podstatné, Ïe máme v‰echno ve sv˘ch
rukách a nemusíme se na nikoho ohlíÏet. Titul bych
chtûl také co nejdﬁív,“ dodal Kisel. Pokud Sparta v
nedûli porazí doma Brno a Slavia prohraje v
Olomouci, pak by mohli na Letné oslavovat uÏ pﬁí‰tí
pondûlí veãer. Tomá‰ Sivok se nechtûl do rozboru
pﬁíãin slávistického úpadku nijak pou‰tût... „Staráme
se o sebe. My ale urãitû lépe zvládáme tûÏké
zápasy. Dnes jsme sice nevyhráli, ale Bohemka
hrála na sto padesát procent. Bod bereme, protoÏe

1. Artmedia
2. Îilina
3. Nitra
4. Trnava
5. Ko‰ice
6. Slovan
7. RuÏomberok
8. Bystrica
9. Dubnica
10. Moravce
11. Senec
12. Trenãín

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

21 3 3 62:24
19 5 3 60:24
14 5 8 31:18
13 6 8 44:33
12 5 10 41:33
11 4 12 36:34
9 10 8 41:40
8 7 12 32:33
6 9 12 30:44
6 6 15 21:51
5 8 14 23:39
2 4 21 22:70

66
62
47
45
41
37
37
31
27
24
23
10
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