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Babí léto získalo LedÀáãka na jafie v Plzni
Hlavní cenu LedÀáãka na festivalu Finále v Plzni
dostal poslední film s Vlastimilem Brodsk˘m Babí
léto. Celá událost byla jaksi poznamenána jeho
odchodem a tak ani udûlení této ceny neudivilo,
aãkoliv dle mého názoru by stejné ocenûní zaslouÏily
nejménû dal‰í dva snímky a to Rok ìábla od Petra
Zelenky a V˘let od Alice Nellis.
Spolu s Vlastimilem Brodsk˘m hraje ve filmu Babí
léto Stella Zázvorková. Ta je pﬁesn˘m protikladem
divokého recesistického dÛchodce, kter˘ se sv˘m
kumpánem Edou (Stanislav Zindulka) provádí rÛzné
ekonomicky nev˘hodné ta‰kaﬁice a rozpoãet urãen˘
na pohﬁeb manÏelÛ se jaksi ztenãuje. KdyÏ uÏ to
stará paní nemÛÏe vydrÏet, poÏádá o rozvod. Pﬁi
smírãím ﬁízení dojde k nápravû, ale ani to není
ﬁe‰ením. Nyní usedl˘ dÛchodce je nudn˘ a nezáÏivn˘
a tak se dvojice rozhodne o poslední recesistickou
akci - spoleãnû odjedou jako milionáﬁi kupovat zámek
na severní Moravu, na kter˘ nemají peníze. Obléknou
se do milionáﬁského obleku. Na zámek jedou v
drahé limuzínû. Ale tam se ani nezastaví a okamÏitû
jedou zpátky, protoÏe pr˘ zámek je mal˘ a
neudrÏovan˘. V symbolickém závûru filmu se herec
louãí s diváky, kdyÏ odlétá v balónu neznámo kam.

Finále 2002
Leto‰ní plzeÀsk˘ filmov˘ festival se skuteãnû tû‰il
pozornosti médií i divákÛ. Program festivalu se objevil
i v praÏském metru, na dálnici mezi Prahou a Plzní
byly obrovské reklamní tabule. PlzeÀ Ïila festivalem.
Tentokrát jsem pﬁijel tûsnû pﬁed zahájením festivalu
a nutno ﬁíci, Ïe i na takov˘ festival je nutná
aklimatizace. V prvních dnech se pﬁece jen ãasov˘
posun na mnû projevil a tak se mi podaﬁilo pﬁi
krásném Trnkovû filmu Sen noci svatojánské proÏít
i sen noci plzeÀské. Oãi se pﬁi zhasnutí pﬁece jen
klíÏily a nebylo obrany. Jinak právû Jiﬁímu Trnkovi a
loutkám Spejbla a Hurvínka byla vûnována sekce
Bájeãní muÏi s klikou. Úvodní odpoledne v‰ak patﬁilo
filmu reÏisérek Vûry ·imkové-Plívové a Drahu‰e
Králové Kruh. Pﬁíbûh mladé gymnastky, která po
pádu z kruhÛ ochrne, je zajímav˘ sv˘m námûtem,
ale nemûl jsem pocit, Ïe dûti hrají pﬁirozenû. Pﬁi tom
si myslím, Ïe dialogy zachycují skuteãnû to, jak dûti
hovoﬁí. Pﬁipadalo mi to, jako kdyby nûkdo si
odposlechl ﬁeã dûtí, zapsal ji a opût chtûl aby se
takové dialogy dûti nauãily a odehrály je, coÏ
nefungovalo. Otázkou v‰ak je, jak by tento film
hodnotily dûti a navíc, dnes se skuteãnû natoãí
minimální mnoÏství filmÛ pro nû, takÏe v tomto
smûru lze film hodnotit skuteãnû pozitivnû.

Vlastimil Brodsk˘ ve filmu Babí léto

anketû zvítûzily mezi mlad˘mi lidmi filmy, které
Forman natoãil aÏ v Americe, zatímco já jsem dával
pﬁednost jeho prvním filmÛm. V roce 1958 napsal
Forman scénáﬁ k filmu ·tûÀata, kter˘ reÏíroval Ivo
Novák. UÏ zde je znát FormanÛv kritick˘ pohled na
svût kolem nûj a sv˘m zpÛsobem se jedná o
dokument, kter˘ pravdivû zachycuje dobu. Dnes zní
dosti neuvûﬁitelnû situace, kdy absolventky Zdravotní
‰koly musí na venkov, kam mají umístûnky. Nesou to
tûÏce. Jedna se pokusí o sebevraÏdu. Dvû se vdají.
Ale situace se tím neﬁe‰í. Je zapotﬁebí mít byt. Ani

svatební noc nelze proÏít v hotelu, protoÏe nocleh je
jen pro toho, kdo není z Prahy. Nakonec mladí
manÏelé konãí na ·umavû. Nostalgicky krásnû
pÛsobí situace, kdy se Otto dokáÏe dostat taxíkem z
Hlavního nádraÏí na Smíchov rychleji neÏ vlak a pﬁi
tom se staãí je‰tû zastavit doma pro vûci a sbalit si
je. Taxík totiÏ projíÏdí prázdn˘mi ulicemi, kde u
chodníku nic nestojí. V ·tûÀatech je moÏné vidût
také nástup nové herecké generace: Jana Brejchová,
Vladimír Men‰ík…
Pokraãování na str.6

Majstri dostali do varu cel˘ národ

PäÈdesiat metrov od letiskovej haly zastavilo vãera o
jednej popoludní lietadlo TU 154 s nápisom Slovak
Airlines. Otvorili sa dvere a …niã.
Keì zaãal pártisícov˘ dav fanú‰ikov skandovaÈ „majstri,
majstri,“ vy‰iel z úzkych dverí Miroslav ·atan s pohárom
víÈazov hokejového ‰ampionátu nad hlavou a na polhodinu
sa na letisku rozpútalo ‰ialenstvo.
„Utvorili sme veºmi dobrú partiu, ktorá bola schopná to
dokázaÈ,“ rozprával kapitán Miroslav ·atan, no jeho
slová sa strácali v burácaní. Dojat˘ najstar‰í hráã Jergu‰
Baãa nena‰iel slová: „No naão slová,“ povedal ticho.
Formanovy filmy
Ak muÏstvo vyhrá vo finále Stanley Cupu, oslavuje
Leto‰ní Finále bylo vûnováno filmÛm Milo‰e jedno mesto. Toto oslavuje cel˘ národ a my sa te‰íme s
Formana. Bylo zajímavé, Ïe v náhodnû vybrané vami!“ povedal Peter Bondra.
Prihovoril sa aj tréner Ján Filc: „V‰etci sme verili, Ïe
ideme urobiÈ nieão viac, podarilo sa to takto.“
Satellite 1-416 byl i letos mediálním partnerem
„Od rána sem chodia ºudia, niektorí tu hádam aj prespali,“
povedal pred príchodom hokejistov jeden z policajtov,
ktor˘ usmerÀoval prichádzajúce autá.
Trávniky v okolí letiska sa zmenili na obrovské
parkoviská, na letisko prichádzali preplnené autobusy
hromadnej dopravy, od nov˘ch hyperobchodov sa valili
smerom k letiskov˘m halám davy pe‰i, aj na bicykloch.

Pomedzi ºudí pobehoval aj mal˘ psík obleãen˘ v
slovenskej vlajke, hodinu a pol pred príletom ºudia
skandovali mená hokejistov a trénerov…
To jsou úryvky z pondûlního vydání SME. Co k tomu
dodat: KdyÏ se konalo quebecké referendum, zaznûlo zde
v Ontariu i jinde v Kanadû jako jeden hlas: „We love
you!“ Marnû jsem se snaÏil kdykoliv v âechách vysvûtlit,
Ïe to bylo nûco, co se nedá pﬁedat a co se z âech vÛãi
Slovensku neozvalo v roce 1992. Pﬁi historickém vítûzství
Slovenska na MS jsem se nesetkal v âechách s nik˘m,
kdo by to Slovensku nepﬁál. Pﬁi historickém Bondrovû
gólu se radovalo celé sídli‰tû. Poprvé od roku 1992 jsem
mûl pocit, Ïe âe‰i ﬁíkají SlovákÛm: „We love you!“
Ale‰ Bﬁezina

Sloven‰tí hokejisté oslavují po pﬁíjezdu do Bratislavy
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Masaryk Memorial Institute
450 Scarborough Golf Club Rd.
vás zve na

SLOVENSKÉ
BOHOSLU ÎBY
V TORONTù

âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: M. âajka.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbridge Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30 anglicky, 10:30 slovensky.

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

Na‰e internetové
stránky

soubor Severáãek

Satellite 1-416

kter˘ vystoupí 1. ãervna 2002 v 17 hodin

V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com

Informace o dal‰ích koncertech: www.joyofsinging.ca
***

a na sobotu 22. ãervna 2002 12:30

na âesk˘ a Slovensk˘
den na Masaryktownu
Mezi hosty bude legendární zpûvák a kytarista

Vladimír Mi‰ík
***

Churches

âESKÉ A

May 16, 2002

Toronto/Canada/USA

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu
a okolí na frekvenci 530 AM
a to od pondûlí do pátku
od pÛlnoci do jedné hodiny v noci.
NezapomeÀte, Ïe pondûlní vysílání je uÏ v noci z nedûle na pondûlí.
Vysílání z pondûlí na úter˘ zaãíná jiÏ ve 23:00 hod.

E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-846-4563
Pravidelná cviãení Sokola
jsou kaÏdé pondûlí (odbíjená) a kaÏdou stﬁedu (sokolská v‰estrannost)
od 20:00 do 21:45 hod.
ve ‰kole 1700 Keele Street - jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Av. W. a Keele St.
Náﬁaìov˘ tûlocvik a moderní rytmická gymnastika se konají v pátek
od 20:00 do 22:00 v tûlocviãnû Gyros Gymnastics
(12 Densley Ave. - poblíÏ Keele St a severnû od Eglinton Av. W.)
Zde je také kaÏdou sobotu cviãení Ïactva od 16:00 do 17:30.
Informace Dita a Charlie Hykelovi: (416) 223-6411.

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
740 Spadina Ave., Toronto, Ontario, M5S 2J2
Tel.: 416-925-2241. Fax: 416-925-1940.
E-mail: csskho@interlog.com
www.cssk.satellite1-416.com

***

Aktualizované stránky
Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje v krajanské
komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

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

***
Nové divadlo
Zpravodajství z posledního
pﬁedstavení Nového divadla a to,
co Nové divadlo chystá
www.divadlo.satellite1-416.com

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

***
Masarykova doplÀovací ‰kola
se koná v Torontû v kostele
sv. Václava (496 Gladstone Ave.)
kaÏdou sobotu od 9 do 11 hodin.
Info: L. âarková: (416) 536-5342
Ve Scarborough se vyuãuje v sobotu
od 9:30 do 12:00 v Cornell Jr. Public
School, 61 Holmfirth Terrace
Informace MMI: (416) 439-4354

Vyuãovanie slovenského jazyka
pre deti - zdarma!!!
V sobotu od 9:30 do 12:00 hod.
v St. Andrew’s School,
145 Millbank Dr., Oakville
Informace Viera Banková:
905-337-7457.

Kalendáfi

Torontská odboãka âSSK
Odboãka poﬁádá setkání se zajímav˘mi politick˘mi osobnostmi a kulturní akce.

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

Telefon: (416) 538-5507
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

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

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí k vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má
myslet, ale pfiedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní
názor. Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena
rovnováha, která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor
zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

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

24.-26.5. (pá-ne)
53. kongres âSSK ve Winnipegu
***
1.6. (so) 17:00
Severáãek na Masaryktownu
***
1.6. (so) 19:30
Oslavy narozenin Jiﬁího Traxlera na
Masaryktownu
***
2.6. (ne) 11:00
âeská národní pouÈ do Midlandu
14:00 KﬁíÏová cesta
***
8.6.(so)
Majáles - Sokol
Hala kostela sv.Václava Toronto
***
8.6.
Jarní piknik
154 McKenzie St.
Winnipeg (204) 589-7483
***
9.6.
PouÈ k sv. Antonínu do Chathamu
***
15.6. (so)
V˘let-Piknik, Sokol Toronto
***
22.6. (so) 12:30
âesk˘ a Slovensk˘ den na Masaryktownu
Zpûvák Vladimír Mi‰ík
***
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Zemfiel dr. Miroslav
Hermann
S lítostí jsme pﬁijali zprávu, Ïe pan
Miroslav Hermann, honorární konzul
âeské republiky ve Vancouveru podlehl
tûÏké nemoci. Jeho odchodem jsme
v‰ichni ztratili obûtavého ãlovûka a
pﬁítele, kter˘ dlouhá léta nezi‰tnû
zastával mnohdy obtíÏnou funkci
jediného zástupce âeské republiky ve
Vancouveru a v Britské Kolumbii vÛbec.
Svou prací nám v‰em pomáhal, hájil
na‰e zájmy a byl oporou mnoh˘m
krajanÛm, kteﬁí jeho sluÏeb vyuÏívali.
BohuÏel nemáme jinou moÏnost, jak
se s ním rozlouãit a tak prosíme
v‰echny, kteﬁí ho znali a mûli rádi, aby
mu spoleãnû s námi vûnovali tichou
vzpomínku.
Jan Kavan, ministr zahraniãních vûcí
âeské republiky
Vladimír Kotzy, velvyslanec âeské
republiky v Kanadû
Jiﬁí Parkmann, generální konzul
âeské republiky v Montrealu
***

Zmûna

Volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR se v Kanadû uskuteãní
ve ãtvrtek dne 13. ãervna 2002 a v
pátek 14. ãervna 2002 od 14.00 hodin
do 21.00 hodin.
***

Nová kniha
Victor Miroslav Fic, âeskoslovenská
strana národnû sociální v exilu. Nástin
v˘voje její organizaãní struktury a strategie
boje za demokracii ve vlasti: 23. únor 1948
- 16. bﬁezen 1990. Brno: Nakladatelství
PRIUS, 2002, stránek 143.
Knihu je moÏné objednat u LITERACY
PRAGENSIS, 303 Queenston Street, St.
Catharines, Ont. L2P 2X5. Tel: (905) 7040873.
***

Zprávy âSSK

Za dr. Miroslavem
Hermannem
Vím, Ïe o nûm pí‰í jiní, kteﬁí ho znali
intimnûji neÏ já a Ïe si ani nepﬁál, aby se o
nûm psalo. Tedy jen malou poznámku: Vím
z vlastní zku‰enosti, Ïe se tû‰il mimoﬁádné
váÏnosti nejen v krajanské veﬁejnosti, ale i
mezi kanadsk˘mi advokáty. PovaÏovali ho
za vynikajícího právníka a ãestného a
obûtavého ãlovûka. Dûlal nám ãest.
***

Plakety v Halifaxu
Pier 21 v Halifaxu je poslední imigraãní
“shed” (bouda, hangár?} v Kanadû, kterou
pro‰lo témûﬁ milión imigrantÛ, uprchlíkÛ,
váleãn˘ch nevûst a dûtí, vãetnû na‰ich.
Odsud také odjelo skoro 500 000
kanadsk˘ch vojákÛ na evropská boji‰tû v
Druhé svûtové válce. Pier Society 21
zbudovala na tomto místû památník, v nûmÏ
na stûnách jsou umísÈovány plakety, kde
organizace, skupiny ãi jedinci vzpomínají
svého pﬁíjezdu do Kanady. Text plakety
SdruÏení (jehoÏ autory jsou Blanka
Rohnová a Jan Waldauf) zní:
CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION OF
CANADA
FOR ALL CZECHS AND SLOVAKS WHO
FOUND FREEDOM IN CANADA FROM
POLITICAL OPPRESSION, SOCIAL AND
ECONOMIC DISTRESS, ESTABLISHED A
NEW LIFE IN THIS COUNTRY, HAD THE
OPPORTUNITY TO CONTRIBUTE TO THE
BUILDING OF THIS NATION AND BECOME
PROUD CANADIANS RETAINING THEIR RICH
CZECH AND SLOVAK HERITAGE.

Men‰í plaketa, kterou si zakoupila
skupina, která dorazila do Halifaxu v
dubnu 1949, ﬁíká:
“On April 23, 1949 a ship, General Leroy Eltinge,
arrived in Halifax with a cargo of 113

Toronto/Canada/USA
Czechoslovak refugees. Canada was good to
them. They hope they were good for Canada.”
Podle odhadu Jana Waldaufa ze skupiny, v níÏ
byly tﬁi Ïeny, pﬁibliÏnû ãtyﬁicet je je‰tû naÏivu,
mezi nimi: Standa Skála, Karel Dragoun a Josef
Seidl (Montreal}; Jindﬁich Bundálek (Kingston);
Jan Mike‰ (Vancouver); Antonín Christof
{Brampton}; Imrich Stefko {Windsor); Jan Smola
{Bonita Springs, Florida}; David Poulík {Detroit};
Jaroslav Kasanda (Ottawa); Josef Krejsa
(Rowdon, Que.); Zdena Pikardová, Juraj Sabol,
Jan Marr, Frank Surovec, SváÈa Tománek, Jan
Matûjoviã, Miroslav Pouzar, Antonín Petrásek,
Jan Waldauf a Josef âermák (Toronto).
Velká plaketa stojí $1,000.00, malá $200.00.
Pokud by nûkdo mûl zájem o umístûní vlastní
plakety, nechÈ se laskavû obrátí na: Pier 21
Society, 1055 Marginal Road, Halifax, Nova
Scotia, B3H 4P6.
***

Antonínu Kubálkovi
na cestu do Prahy
27. dubna 2002 vystoupil v Glenn Gould
Studiu v Torontu Antonín Kubálek. Hrál - po
mém soudu nádhernû - skladby Prokofjeva,
Stravinského, Suka a Smetany. Se stejn˘m
programem se pﬁedstaví na leto‰ním
PraÏském jaru. Pﬁejeme mu, aby mu
posluchaãi v Rudolfínu tleskali stejnû
nad‰enû jako my v Torontu. ZaslouÏí si to
nejen za svÛj v˘kon, ale také za propagaci
ãeské hudby ve svûtû - a nejen tûch
nejslavnûj‰ích skladatelÛ. Napﬁíklad jeho
nejnovûj‰í album je vûnováno hudbû
Vítûzslava Nováka.
***

Podûkování Jindfii‰ce a
Ivovi Syptákov˘m

Ve ãtvrtek 25. dubna ráno byl na
záznamníku telefonu v kanceláﬁi
SdruÏení vzkaz, Ïe pan Williamson má
mal˘ problém a potﬁebuje pomoc.
Problém tedy mûl. Zaãalo to zﬁejmû
tím, Ïe se na internetu objevila zpráva,
Ïe zájemkynû o hokejovou kariéru v
Kanadû mohou pﬁedvést své umûní na
nûãem, ãemu se ﬁíká “try-out” v urãit˘
den v Torontu. Na v˘zvu odpovûdûlo
dûvãe z Prahy, sleãna Studentová. Její
tatínek se spojil s coachem panem
Smithem a dohodli, Ïe pﬁiletí ve stﬁedu
veãer. Pan Smith rezervoval v hotelu
pokoj a ãekal na leti‰ti. Pan Student a
dceru‰ka nepﬁiletûli. Proã nepﬁiletûli
není dÛleÏité. Nepﬁiletûli, pan Smith
zru‰il rezervaci a odjel do Montreálu.
NeÏ odjel, seznámil se situací pana
Williamsona, o nûmÏ je zmínka v první
vûtû. Pan Williamson zavolal SdruÏení
a zvûstoval radostnou novinu, Ïe pan
Student a jeho dceru‰ka sedí na leti‰ti
a neví, co dûlat. A on taky ne. Po
nûkolikahodinovém telefonování s ním
a jin˘mi, z nichÏ nikdo na nic moudrého
nepﬁi‰el, se stal zázrak: Ivo a Jindﬁi‰ka
Syptákovi byli ochotni zajet na leti‰tû a
uloÏit neãekanou náv‰tûvu na jednu
noc v jejich rezidenci. To bylo skoro
pﬁed t˘dnem. Neãekaná náv‰tûva
dosud dlí v laskavém prostﬁedí

Syptákovic
domova.
Sleãna
Studentová si zatím zabruslila jednou.
Zﬁejmû k tomu, aby jí Kanadská
hokejová federace dovolila formálnû
ukázat, co umí, musí mít souhlas âeské
federace. JenomÏe pﬁedstavitelé
âeské i Kanadské federace jsou na
mistrovství svûta ve ·védsku. Jak to
dopadlo, povíme vám pﬁí‰tû. Dnes
vlastnû chci jen podûkovat Jindﬁi‰ce a
Ivovi Syptákov˘m za ochotu, s jakou
se nesetkáme kaÏd˘ den.
Zprávy âSSK pﬁipravil Josef
âermák
***

SEVERÁâEK IN CANADA

June 1, 2002, Saturday 2:00 p.m.
Nathan Phillips Square, Toronto
Celebrating the Joy of Singing-over
2,000 voices will open the festival. Free
admission
June 1, 2002, Saturday 5:00 p.m.
The Prague Restaurant at
Masaryktown, Scarborough
Presented by Masaryktown Memorial
Institute for Czech and Slovak
community. $10. Contact MMI at (416)
439-4354
June 2, 2002, Sunday, 2:30 p.m.
Faith Baptist Church, Huntsville
Presented by Huntsville Festival of
Arts $15 adults, $5 youth. 1-800-6632787 or (705) 788-2787
June 4, 2002, Tuesday, 8:00 p.m.
George Weston Recital Hall (former
Ford Center for Performing Arts), North
York (Yonge & Sheppard)
Presented by Toronto International
Choral Festival 2002. $20 - $38 (20%
student discount. Call Ticketmaster at
(416) 872-1111, www.joyofsinging.ca
June 5, 2002, Wednesday, 7:30 p.m.
York University, Toronto (between
Keele & Jane, south of Steeles).
Presented by Toronto International
Choral Festival 2002. $10 - $15. Music
Dept.: (416) 736-5186
June 6, 2002, Thursday 5:00 p.m.
St. Mark’s Church, Niagara-on-theLake, $20 adults, $10 youth. (905)
468-3123
June 8, 2002, Saturday, 8:00 p.m.
(TBC), Ottawa
Reserved for members and friends of
NAWF Association
June 9, 2002, Sunday 4:00 p.m.
Great Hall, National Gallery of
Canada/La Musée des Beaux Arts,
Ottawa. Free with admission to gallery
June 10, 2002, Monday, Montreal
TBA
June 11, 2002, Tuesday, 11:00 a.m.
Montreal Cathedral. Free admission
For more information please visit
www.zvedavec.org or call Radka
Tamchyna at 1-905-898-4193.
***

Heart of Europe
Hospoda u Vlastiãky
pﬁipravuje na 7. ãervna 2002
REUNION PLAVBU PO
ONTARIJSKÉM JEZERU
Volejte Vlastiãku (po sedmé veãer) 416-709-8800
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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) 749-3178; Fax: 749-4989

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Honorary consulates of
the Czech Republic in Canada
Calgary
Honorary Consul:
Jaroslav Jelínek
: #110-6130 3rd St. SE.
Calgary, AB T2H 1K4
Tel.: (403) 269-4924, fax: (403)
261-3077.
E-mail:
jelinek@terramanagement.com.

Toronto
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.
Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416-226-4528, fax: 416-226-5679
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
Út: 16:00-18:00, ãt.: 10:00-12:00
Honorary consulates
of the Slovak Republic
in Canada
Vancouver, BC:
905 West 8th Avenue, Vancouver
V5Z lE4
Tel: (604) 732-4431. Fax: (604) 732-4439
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbla
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr Jozef Kiska Honoray Consul
Jurisdiction: Manitoba
Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407,
North York M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec
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VraÏdy a nûÏnosti nezklamaly

Medical

Akãní komedii Antonína Procházky, kterou jsme v kanadské premiéﬁe vidûli 3. kvûtna a v následujících dvou dnech ve
tﬁech reprízách, zhlédlo pﬁes sedm set divákÛ z rÛzn˘ch ontarijsk˘ch koutÛ. Úãast velice pûkná. Podle toho, jak na‰i
diváci reagovali se dá usoudit, Ïe komedie, která se v této chvíli dostala na seznam Nov˘m divadlem jiÏ odehran˘ch
her, se líbila.

Pﬁíjemné kvalitní
zubní o‰etﬁení
nabízí

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

Ráda pomohu novû pﬁíchozím!
1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)
Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

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

Petr Kohout v roli Willibalda a Pavel Chri‰tof jako Theobald, dva bavor‰tí turisté, se Zuzkou
Foto: Radka Tamchynová
Borovjakovou v roli Stelly.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípåtek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005
Peãovatelské sluÏby
o nemocné osoby a seniory v
oblasti Toronta zaji‰Èuje za velmi
pﬁijatelné ceny.
Clinic of Biomedicine, 65 The
East Mall, Toronto
V‰echny na‰e peãovatelky a
o‰etﬁovatelky jsou graduované
zdravotní sestry s dlouhodobou
odbornou praxí v Kanadû a mluví
ãesky nebo slovensky.
Pro podrobné informace volejte
prosím Janu na tel. ãísle:

416-255-3325.
1208-6

Úãinná léãba
rakovinov˘ch nádorÛ
podle osvûdãeného protokolu
nemocnice
Del Rio Hospital v Tihuanû
je nyní dostupná pro pacienty v
Torontu.
Ve‰keré informace jsou dostupny
zdarma
od Clinic of Biomedicine na ãísle

416-255-3325.
RovnûÏ zdarma poskytneme
informace o preventivní
protirakovinové léãbû pro osoby s
pﬁedpokladem pro onemocnûní
rakovinou a pro osoby s rodinnou
historií rakoviny.
1209-6

âesk˘ zahraniãní ãasopis, kter˘ má
ãtenáﬁe v 51 zemích.
Napi‰te si o ukázkové ãíslo!

POLYGON, Box 9021,
OTTAWA, Ont. K1G 3T8
Kanadsk˘ redaktor Milo‰ ·uchma,
tel.: (613) 824-7439, fax: (613) 834-8757

PﬁipomeÀme si dûj komedie. Do horské
chalupy pﬁijede pár - Stella a Lumír, aby
tam strávili víkend. Po nûkolika vûtách se
divák dozvídá, Ïe muÏ (Bohdan
ZatovkaÀuk) je Ïenat˘ a Ïe jeho partnerka
(Zuzka Borovjaková) je vlastnû po dvacet
let jeho milenkou. Na chalupû by spoleãnû
mûli vyﬁe‰it, jak pﬁedev‰ím Stelle
nepﬁíjemn˘ manÏelsk˘ trojúhelník ukonãit
a zahájit tak spoleãnou cestu Ïivotem ve
dvou. Po chvíli se bez vûdomí tûchto lidí
objeví v chalupû dal‰í pár mlad˘ch lidí Eva (Zuzka Novotná) a Viktor (Martin
Bonhard), kteﬁí si chtûjí uÏít volna po svém.
Doposud se Ïádná dvojice nesetkala s
tou druhou, takÏe v‰ichni mají zato, Ïe
jsou na chalupû sami. Ale není jim dopﬁáno
klidu, stejnû tak jako dal‰ímu hostu,
scénáristovi EvÏenovi (Viktor Matejkoviã),
jenÏ si slibuje, Ïe na chatû dopí‰e dal‰í díl
svého televizního seriálu. A do toho v‰eho
je‰tû pﬁibudou dva bavor‰tí turisté Willibald
a Theobald (Petr Kohout a Pavel Chri‰tof),
aby postupnû se rozvíjející zmatek
neãekan˘ch potkávání se a náhod je‰tû
zv˘‰ili. Hlavní dûj se odvíjí mezi onûmi
dvûma páry, zatímco od turistÛ nechtûl
autor nic víc a nic ménû, neÏ aby v komedii
byli tûmi, kteﬁí pﬁinesou divákovi jednak
zpestﬁení v rozmotávající se vraÏdû, a
jednak jakési pﬁipomenutí, Ïe i s takov˘mi
typy lidí se kaÏdodennû setkáváme. Obûtí
se na chatû stane nepohodlná milenka
(obvykle jsou obûtovávány manÏelky)
Stella, kterou se rozhodl Lumír zavraÏdit,
aby mohl v klidu Ïít se svojí Ïenou (také
neobvykl˘
motiv,
ale
typicky
Procházkovsk˘). Mrtvola milenky se v‰ak
pokaÏdé objeví nûkde jinde, a to podle
toho, kam ji vrah má moÏnost bezrizikovû
pﬁemístit, aby nakonec zmizela v hlubokém
jezeﬁe. JenÏe chytrá Eva jde spoleãnû s
Viktorem vrahovi po stopû a spoleãnû se
jej snaÏí usvûdãit. Kritick˘ moment ale
zcela neãekanû (jak jinak) vyﬁe‰í ing. Silná
(bezvadná Adriena Lisová), která v‰em
sdûlí, Ïe se stali jak˘misi pokusn˘mi králíky
v jednom sociologickém prÛzkumu... vrah
pﬁijde na to, Ïe chtûl nepohodlné svûdky
zastﬁelit pouhopouh˘m zapalovaãem ve
tvaru pistole, zatímco ta opravdová zÛstala
díky jeho pﬁehmatu na stole. Závûr patﬁí
telefonátu, z nûhoÏ se Lumír dozví, Ïe
nejenÏe vraÏdu Stelly dokonale zbabral,
ale Ïe ta se dokonce skamarádila s jeho
milovanou Ïenou...
Neãekané zvraty situací, hravé a vtipné
dialogy, ‰kála lidsk˘ch typÛ, dobﬁe vybraná

hudba a zvukové efekty (Ivo Mejzr),
pohodlné civilnû pÛsobící kost˘my (návrhy
Jana Fabiánová, zhotovení Jarka
Trentchevová) a úãelovû, ale vkusnû
vybudovaná scéna (Pavel ·najdr) s
promy‰len˘m situaãním osvûtlením (Karel
Tamchyna) - to v‰e vytvoﬁilo z hororové
komedie pﬁíjemnou podívanou.
Na první pohled jednoduchá vûc. Ale jen
na první pohled, neboÈ se jedná o akãní
komedii s nepﬁebern˘m mnoÏstvím
pﬁechodÛ a odchodÛ postav celkem
‰ester˘mi dveﬁmi, takÏe si ani neumíte
pﬁedstavit, jak nároãné bylo jen tyto gagy
secviãit. Na témûﬁ kaÏd˘ odchod nûkteré
z postav navazoval pﬁíchod zase jiné.
Herci se za scénou díky kulisám a tmû
nemohli vidût, takÏe musela reÏisérka
vym˘‰let rÛzná znamení - napﬁ. juknutí,
v˘kﬁik, kopnutí do dveﬁí, zasmání se apod.,
aby “hra dveﬁí” byla rychlá a ãistá. MoÏná
divákovi ani nepﬁi‰lo, Ïe to je na dveﬁové
komedii to nejtûÏ‰í.
ReÏie se ujala zku‰ená hereãka a dnes
jiÏ i reÏisérka Nového divadla Maja
Breinerová. PﬁestoÏe mûla za sebou
pﬁevzatou reÏii Divadelní komedie (1998)
s Emílií Va‰áryovou, dosud se samostatné
reÏijní práce neujala. V‰ak podle v˘sledku
situaãní komedie VraÏdy a nûÏnosti to
byla ‰koda. Majãiny pﬁedpoklady nejen
jako hereãky, ale pﬁedev‰ím jako ãlovûka
s citem pro komiãnost a situaci daly

vzniknout pûknému dílu. A navíc jakoby
jedním hlasem se ode v‰ech zúãastnûn˘ch
potvrzovaly i její lidské kvality. “Je dobr˘
uãitel, je velice dobrá v práci s lidmi, umí
s nimi jednat... necítil jsem Ïádné napûtí,
naopak skvûlá atmosféra, kamarádsk˘
vztah..., umí v‰echno a trpûlivû vysvûtlit a
také pﬁedvést... dá se s ní o roli diskutovat,
umí dát smysl postavû... není nedÛtklivá,
nerozãiluje se a pﬁijme i návrhy
zúãastnûn˘ch...,“ taková hodnocení vyﬁkli
herci vzápûtí po premiéﬁe. Maja nemûla
úlohu jednoduchou. Na nacviãení komedie
jí zÛstalo pouhopouh˘ch ‰estnáct
zkou‰ek. Díky tomu, Ïe se herci nauãili ze
v‰eho nejdﬁíve svÛj text, mohla reÏisérka
pomûrnû velice rychle pracovat na
postavách a v dobû generálkového t˘dne
se mohla sjíÏdût hra pokaÏdé od zaãátku
aÏ do konce. To se vÏdycky pro rÛznorodé
dÛvody nepodaﬁí. A tak relativnû získala
ãas na vychytávání “much”, které by v
opaãném pﬁípadû pﬁinejlep‰ím zpomalily
tempo komedie a naru‰ily její rytmus.
“Byli jste úÏasní”, kdyÏ se herci vraceli z
tﬁetí premiérové “klanûãky”,” oceÀovala
herce Maja. “VÏdycky jsem se na zkou‰ky
s nimi tû‰ila, byl to v˘teãn˘ kolektiv.
Ostatnû, spontánní potlesk vnímav˘ch
divákÛ je provázel celou hrou. A smích.
Ten první byl tolik potﬁebn˘m
povzbuzením, v˘buchy dal‰ích byly jiÏ
ocenûním.
Nosnou postavou komedie byla Eva.
Zuzka Novotná, která ji ztvárnila, nepatﬁí
k neznám˘m hereãkám ND. PÛsobí v
nûm od roku 1987, kdy si zahrála ve hﬁe
Sobota, nedûle, pondûlí (reÏie A. Toman),
mj. jsme ji vidûli ve vût‰í roli v Sekyrce na
studánky (1990) anebo také v Hrátkách s
ãertem (1995, obû reÏíroval P. Král) a v
muzikálech. “Je‰tû v pondûlí, to byly pouhé
ãtyﬁi dny pﬁed premiérou, jsem mûla pocit,
Ïe by Evu mûl hrát nûkdo jin˘,” vypovídá
o sv˘ch pocitech Zuzka. “To jsem se cítila
nejhÛﬁe. Jakmile jsem si v‰ak ve stﬁedu
oblékla kost˘m a obula kecky, najednou
jako bych do role spadla. A Ïe moje role je
nosná, to mi do‰lo, aÏ mû na to upozornili
lidi... byla to moje první hlavní role.
Zkou‰elo se mi velice dobﬁe. JenÏe hala
kostela, kde neexistuje zákulisí, nemÛÏe
nahradit podmínky na scénû, kde se jede
naplno a kde si ãlovûk uvûdomí, jaké
záludnosti na nûj mohou ãekat. A to
zejména v takové hﬁe, kde je naãasovaná
kaÏdá scéna, kdy vlastnû jeden druhému
nemÛÏeme pomoci a kdy nemÛÏeme
zasáhnout ani improvizací, i kdyÏ jsme na

Viktor Matejkoviã jako EvÏen, Zuzka Novotná v roli Evy a Martin Bonhard jako Viktor
Foto: Vûra Kohoutová
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druhé stranû jeden na druhém závisl˘.
Ov‰em to je to, co se mi na divadle líbí je to v˘hradnû t˘mová práce. Hrálo se mi
bezvadnû, publikum bylo skvûlé. Je
pﬁíjemné hrát, kdyÏ vím, Ïe mû lidi vnímají,
Ïe reagují spontánnû a Ïe je bavím.”
Zuzka se v roli skuteãnû zabydlela a po
jevi‰ti se ve v‰ech pﬁedstaveních
pohybovala nenucenû a pﬁirozenû. A
dokonce se i docela pﬁirozenû rozãílila,
kdyÏ jí do‰lo, kdo s ní vlastnû pod jednou
stﬁechou je‰tû ‘bydlí’...
“Jak v zákulisí, tak i v hledi‰ti byla skvûlá
atmosféra. Hrálo se mi dobﬁe,” vyjadﬁuje
svÛj popremiérov˘ dojem Bohdan
ZatovkaÀuk, pﬁedstavitel vraha Lumíra.
“A to i pﬁes to, Ïe mnû role prostû
nesedûla. Není mi totiÏ takové ﬁe‰ení
situace vlastní.” Bohdan pÛsobí v divadle
od roku 1986, nejãastûji jako zvukaﬁ,
jindy jako osvûtlovaã, nûkdy dûlá obé.
“Na scénû je to jiné, neÏli v technické
kabinû. V ãem? Pﬁedev‰ím je ãasovû
nároãnûj‰í nastudovat roli neÏ pﬁipravit
ozvuãení a osvûtlení. Co se t˘ãe hudby a
svûtel, spolupracuji jen s reÏisérem,
zatímco herec musí spolupracovat se
v‰emi ãleny kolektivu. A navíc musí podat
bezprostﬁednû dobr˘ v˘kon - na jevi‰ti.”
Bohdan byl pro mnohé pﬁekvapením.
Jeho Lumír byl podle vût‰iny divákÛ
pﬁesnû to, co mûl b˘t: ãlovûk s chladnou
myslí, klidné a rozváÏné ﬁeãi a babral...
tﬁeba mi neuvûﬁíte, ale pﬁesnû opak toho,
ãím civilní Bohdan opravdu je.
“Atmosféra jak na zkou‰kách, tak v
divadle byla velice dobrá. Lidi, kteﬁí byli
ve hﬁe zainteresovaní, byli jedním slovem
fajn. A pﬁestoÏe jsme na nastudování
mûli málo ãasu, tak jsme díky tomu, Ïe
v‰ichni umûli brzy text, mohli pokraãovat
pomûrnû rychle,” uvádí vÏdycky rozváÏná
Zuzka Borovjaková, kterou reÏisérka
obsadila do role obûti Stelly. Zuzka má s
divadlem sedmiletou zku‰enost a nejlépe
se cítí, jak sama uvedla, v taneãních
rolích. “Poprvé jsem si zatancovala
Mámení v Hrátkách s ãertem, to jsem
byla na scénû v‰ehov‰udy deset vteﬁin,”
vzpomíná na svoje zaãátky. “Pak pﬁi‰la
komedie Na kﬁídlech lásky (1996) a
Nezvan˘ host (1997, obû hry reÏíroval T.
Ma‰ek), kde uÏ jsem byla obsazena do
mluvené role. Velice ráda vzpomínám na
‘âochtana’ (2000, autor a reÏie P. Král),
kde jsem tanãila a dokonce i mluvila
nûmou Zuzanu... Ov‰em doposud jsem
nepociÈovala takov˘ strach, jak˘ jsem
zaÏívala pﬁi této hﬁe. Je fakt, Ïe jsem se
s rolí neztotoÏnila, nejsem prostû typ,
kter˘ dûlá nátlak na lidi, aby mûnili svÛj
Ïivot. Ale to nebyl ten hlavní dÛvod. Pﬁi‰la
jsem na pﬁíãinu: prostû jsem hru
zahajovala. Cítila jsem velkou
zodpovûdnost.” Zuzãina Stella moÏná
nebyla tou Stellou, kterou by nejen Lumír,
ale i divák zardousil, jak neustále mele
dokola to stejné, ale snad proto, Ïe její
postava pÛsobila lidsky a nefale‰nû,
pﬁinesla jí divákovy sympatie.
Martinovi Bonhardovi ‘pﬁidûlila’ reÏisérka
dûtinsky naivního, nevyzrálého a
je‰itného Viktora. Snad pro jeho skuteãn˘
smysl pro hravost, humor a ro‰Èárny
v‰eho druhu i pro smysl pro hudbu, tanec
a rytmus slova (vedle fyzick˘ch dispozicí)
je nejãastûji obsazován do rolí milovníkÛ.
Doposud, jak se vyjádﬁil, hrál role, které
k milenkám pﬁicházejí a získávají si je.
Tato byla v poloze opaãné - o svou dívku
díky své povaze pﬁi‰el. “Tak to je to
v˘jimeãné na této roli, a stejnû tak bych
si chtûl zahrát nûkdy i padoucha, abych
koneãnû vypadl z ‘typu’, “ ﬁíká Martin,
kter˘ v ND hraje od roku 1995. Snad si jej
budete pamatovat napﬁ. z Nezvaného
hosta, ze Záskoku (1997, r. P. Král), z
‘âochtana’ ãi ze Zpívajících Benátek
(2001, r. P. Král). “PÛvodnû jsem mûl

New Theatre
hrát Lumíra, ale Majka musela
pﬁeobsazovat nûkteré role, takÏe pohnula
i tou mou a pﬁe‰oupla mû na Viktora. Byl
jsem rád, tahle mi více sedûla. S Majkou
a vÛbec se v‰emi v kolektivu se velice
dobﬁe pracovalo a lidi v hledi‰ti byli
bezvadní...”
Snad
v‰eobecnû
nejvût‰ím
pﬁekvapením byl Viktor Matejkoviã v ãistû
provedené roli scénáristy EvÏena. Zatím
nemûl moc moÏností se divadelním dûním
‘otrkat’, ale jak je zﬁejmé, dlouho na svou
dal‰í hereckou pﬁíleÏitost ãekat nebude.
Jen pﬁipomenu, Ïe si s ND zahrál v
âochtanovi, ‰ir‰í hereck˘ rejstﬁík musel
rozvinout v komedii Tﬁi v tom (2002, r. B.
Hamva‰ová) a zatím to nejbohat‰í odvedl
právû nyní. “Jak se ti hrálo?“ - „…Super,“
zazáﬁil po v‰estranném úspûchu Viktor.
“Role se mi líbila a rád jsem ji hrál.
Nabízela mi hodnû moÏností improvizace.
Maja byla skvûlá. Hodnû jsme na roli
pracovali. V podstatû jsem ãerpal ze
sebe,” popravdû pﬁiznává Viktor. “A
tréma? - tu snad mûl kaÏd˘...” Viktor,
kter˘ - jako vût‰ina v ND -,studoval hru
po práci, se dnes rozhoduje o ‰kole.

Zatím neví, kam se bude jeho zájem
ubírat. Snad zvítûzí umûní...”chci dûlat
to, co mû baví a b˘t za to i placen˘...” zní
jeho velice praktick˘ názor. Mlad˘ muÏ,
jehoÏ kariéra v ND zaãínala s velk˘mi
rozpaky, postupnû získal sympatie v‰ech.
A nebudu daleko od vûci, kdyÏ potvrdím,
Ïe jeho civilní a kultivovan˘ projev, pﬁesnû
takov˘, jak˘ jste vidûli i na jevi‰ti, je
vlastnû prav˘m obrazem jeho osobnosti.
Akãní komedie VraÏdy a nûÏnosti se
stala jiÏ minulostí. Vlastnû jí byla
zakonãena divadelní sezóna 2001/02 a
souãasnû tak uzavﬁena jedenatﬁicátá
sezóna Nového divadla. Jednûm zaãíná
dovolená bezstarostná, o divadelních
ãinovnících se to tak jednoznaãnû ﬁíci
nemÛÏe. Ti totiÏ jiÏ pﬁem˘‰lejí o tom, ãím
potû‰it vás, diváky, uÏ za necel˘ pÛlrok.
Na v‰echny hry této sezóny - jen
pﬁipomínám - Stará dobrá kapela a Tﬁi v
tom -, jsme mûli pﬁíznivé ohlasy. Je za
divadelní oponou pﬁíjemné vûdût, Ïe pﬁed
ní se scházejí lidé, kteﬁí umûní, byÈ
amatérskému, tak upﬁímnû fandí.
Vûra Kohoutová
***
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Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

u pﬁíleÏitosti opoÏdûn˘ch 90. narozenin skladatele swingové hudby

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540
E-mail:
emestic@hotmail.com

Jiﬁího Traxlera (* 12. 3. 1912),

Business

âSSK a ãasopis Polygon (Západ a Reportér)
poﬁádají

Jazzov˘ a literární veãer

za úãasti Jiﬁího Traxlera, Josefa ·kvoreckého, Zdeny
·kvorecké, Václava Táborského a swingové skupiny Jiﬁího
Grosmana. Veãer uvádí Milo‰ ·uchma.
* V první ãásti programu swingová skupina Jiﬁího Grosmana
zahraje skladby americk˘ch a ãesk˘ch skladatelÛ (vãetnû skladeb
Jiﬁího Traxlera) a budou pﬁeãteny ukázky z tvorby spisovatelÛ
Josefa ·kvoreckého, Zdeny ·kvorecké a Václava Táborského. V
druhé ãásti programu zazní unikátní záznamy z tvorby Jiﬁího
Traxlera v pÛvodních nahrávkách, jakoÏ i nedávné nahrávky sester
Havelkov˘ch a orchestru. Z pamûtí Jiﬁího Traxlera “Já nic, já
muzikant” i jeho osobních vzpomínek bude vzpomenuto
pﬁedváleãné zlaté doby ãeské swingové hudby. Náv‰tûvníci veãera
si budou mít moÏnost zakoupit v omezeném nákladu vydanou CD
“Swing Time” (pÛvodní gramodesku Swing Time pﬁed ãasem
vydal ãasopis Západ s nahrávkou skupiny Kamila Bûhounka a
unikátním pûveck˘m vystoupením mimo jin˘ch i Karla Kryla).
Veãer se koná v restauraci Praha na Masaryktownu,
450 Scarborough Golf Club Rd. v Torontû,
v sobotu 1. ãervna 2002 ve 20:00 hodin
(veãeﬁe se podávají od 18:00 - 20:00).
Vstupné $15.00.
Vzhledem k oãekávanému zájmu si zajistûte rezervaci na ãísle
restaurace
(416) 289-0283.

ABE
Elektronická kompjuterová
tiskaﬁská sazba v 11 jazycích
na poãkání
Manuelnª sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.
Pouze z perfektních strojopisÛ!
Tel.: (416) 530-4222
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech
Republic Chamber
of Commerce
Kanadsko- ãeská
obchodní komora
má novou adresu
740 Spadina AVE.
Toronto, On. M5S 2J2
Tel.: (416) 929-3432
Fax (416) 925-1940
E-mail: trade@ccrcc.net

Hypotéky na prodej!
Zaﬁiìte si novou hypotéku s na‰í Credit Union,
popﬁípadû pﬁeveìte si hypotéku k nám. VyuÏijte
na‰ich úrokov˘ch sazeb!
* moÏnost otevﬁení nebo uzavﬁení * pevn˘ úrok
* srovnatelné úroky * moÏnost dﬁívûj‰ího splacení
* moÏnost Ïivotní pojistky * dal‰í v˘hody

Informujte se je‰tû dnes v Kampeliãce!
740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario
M5S 2J2

CZECHOSLOVAK
(TORONTO)
CREDIT UNION LIMITED

czechoslovakcu@msn.com
www.kampelicka.com
Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557
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Finále 2OO2
Pokraãování ze str.1

Dal‰ím filmem z tohoto období je
Konkurs. Zde je zachycena atmosféra
Semaforu, kam se pokou‰í dostat
stovky mlad˘ch uchazeãek. Film se
skládá ze dvou ãástí. Jedna popisuje
situaci v dvou dodûlávajících
dechov˘ch kapelách, z nichÏ kaÏdá
má jednoho mladého ãlena. KdyÏ se
nezúãastní celostátní soutûÏe
KmochÛv Kolín, jsou oba vyhozeni, ale
vzápûtí opût pﬁijati, kaÏd˘ do
konkurenãní kapely. O angaÏmá v
Semaforu
je
naproti
tomu
nepﬁedstavitelnû jin˘ zájem. Forman
zachytil dva svûty. Jeden, kter˘ bûÏí
setrvaãností staré generace, druh˘ svût
generace, která ka‰le na ideologii. V
Konkursu se také objevují herci, s
kter˘mi se pak setkáváme v dal‰ích
Formanov˘ch filmech: Vladimír
Pucholt, Ladislav Jakim, Jan Vostrãil…
Do této série filmÛ pak také patﬁí i film
âern˘ Petr (1963) a Lásky jedné
plavovlásky (1965), kde jiÏ zcela jasnû
mÛÏeme vidût FormanÛv rukopis.
Pokryteck˘ svût dospûl˘ch sleduje Petr
sv˘m pohledem. Má b˘t prodavaãem,
ale ve skuteãnosti ho vedoucí chce
vy‰kolit za fízla, kter˘ sleduje lidi. Tuto
úlohu se prodavaãskému uãÀovi nedaﬁí
hrát a jeho rodiãe nechápou, Ïe se
nemÛÏe smíﬁit s pokrytectvím. Svût
uãÀovského zedníka âeÀka (Vladimír
Pucholt) je proto jednodu‰‰í a proto i
pﬁímûj‰í, i kdyÏ se k urãit˘m akcím musí
i on náleÏitû osmûlit. Nûkdy je to alkohol,
jindy potﬁebuje doping publika, které
se pokou‰í získat slovy: „Sleduj!“
Nezapomenutelné
jsou
jeho
lingvistické rozbory mezi „Ahoj!“ a
„Ahóóóój!“

Îid Süss

Jednou ze sekcí, která je pravidelnû
na festivalu je pohled do minulosti.
Tentokrát to bylo období druhé svûtové
války a holokaustu. Poprvé v Ïivotû
jsem mûl moÏnost vidût hran˘
propagandistick˘ film z druhé svûtové
války. Bylo pouÏito tématu, kter˘ jiÏ
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Film Festival
dﬁíve zpracoval Lion Feuchtwanger.
Hlavní postavou je Josef Süss
Openheimer, poradce würtenberského
vévody Karla Alexandra z poloviny 18.
století. Tento film slouÏil jako
propagandistick˘ film, po kterém se
obzvlá‰È zesilovaly protiÏidovské
nálady. Pﬁi tomto filmu jsem mûl také
snad jedin˘ ‰patn˘ záÏitek z festivalu.
JelikoÏ film byl vyprodán, sedûl jsem v
první ﬁadû a vedle mne byl mladík se
svou pﬁítelkyní. Vypadal celkem
normálnû. Pravda, posilnil se trochu
alkoholem, ale to zﬁejmû nemûlo pﬁíli‰
velk˘ vliv na jeho pﬁístup k této
problematice. Otázal se: „Pane, vy jste
Îid?“ AniÏ by mnû do‰lo kam míﬁil,
odpovûdûl jsem, Ïe ne. „…Ïe tak
vypadáte!“ „Nemáte náhodou v ta‰ce
jarmulku?“ snaÏil se dál provokovat.
Bûhem promítání si pak se svou
pﬁítelkyní stále nûco ‰pital. A na konci
byl jedin˘m, kter˘ tleskal. U v˘chodu
jsem pak vidûl, Ïe nebyl osamocen˘,
ale Ïe mûl na pﬁedstavení i své
kumpány.
JelikoÏ pr‰elo, zastavili jsme se po
pﬁedstavení v místním bistru a tak jak
jiÏ to b˘vá na takovémto festivalu,
pokou‰eli jsme se zhodnotit toto
„umûlecké“ dílo. Otázka, kdy se dostává
umûlec do sluÏby ideologie je daleko
sloÏitûj‰í. VÏdyÈ není to tak dávno, co
ãe‰tí reÏiséﬁi toãili filmy jako Lidé z
metra, Kdo hledá zlaté dno ãi dokonce
Majora Zemana. Vznesl jsem otázku,
do jaké míry my samotní se dnes
podílíme na nûãem, co z pohledu roku
2020 bude nemorální a za co nás
budoucí generace bude soudit tak, jako
se dnes díváme na reÏiséra, kter˘
vytvoﬁil film Îid Süss,Veita Harlana.
Problém nástupu kaÏdé totality je v
tom, Ïe je nenápadná a vÏdy slibuje
radikálnû skoncovat se „zlem“. „Zlo“ je
v‰ak silnûj‰í neÏ se pÛvodnû zdálo,
proto je nutné posílit moc. Analyzovat
totalitu v‰ak lze pouze tím, Ïe dokonale
pochopíme atmosféru, v které vznikla
a v tom nám pomÛÏe, kdyÏ vidíme i
produkty totality a nikoliv to, Ïe pﬁed ní

budeme zavírat oãi. Îe zakáÏeme o ní
mluvit. Je proto dobﬁe, Ïe film Îid Süss
bûÏel na plzeÀském Finále, i kdyÏ se
na promítání objevil tento pﬁiblbl˘
mladík. Tím, Ïe se zakáÏou tyto filmy a
pou‰tûjí se jen ukázky, dokáÏe se jen
to, Ïe vznikne m˘tus o tom, Ïe se
jednalo o „umûlecké dílo“. Nedávno byl
odsouzen v Praze vydavatel Hitlerova
Mein Kampf pan Zítko. Skuteãností je,
Ïe o knihu nebyl pÛvodnû skoro Ïádn˘
zájem. Teprve tím, Ïe bylo zahájeno
trestní stíhání, se zájem o knihu
probudil.
Pﬁí‰tí generace budou soudit nás.
Budou se ptát, jak je moÏné, Ïe jsme
my dnes tak snadno pﬁitakali vûcem,
které se ukázaly jako nosné pro totalitu
a moÏná, Ïe jsme se zab˘vali vûcmi,
které uÏ dávno byly mrtvé. Je také
moÏné, Ïe v budoucnosti k niãemu
takovému nedojde a Ïe v‰echny obavy
jsou paranoidními obavami, ale
optimismus po první i druhé svûtové
válce je nebezpeãnû podobn˘ na‰emu
optimismu dnes.

Nachové plachty
Druh˘ den jsme mûli moÏnost vidût
poetick˘ dokument o pﬁestavbû
sedmdesátimetrového ﬁíãního ãlunu na
divadlo, které má jevi‰tû s malou
toãnou. ReÏiséru Miroslavu Jankovi se
podaﬁilo udûlat pﬁíbûh nikoliv o hﬁe
Alexandra Grina, ale o tom, jak tato
inscenace vznikala. Vidíme zde
pﬁestavbu lodi i to, jak se cizí herci uãí
ãesk˘ text. CoÏ je samostatn˘ nov˘
pﬁíbûh. Jedná se o experiment, kter˘
pﬁipomíná podobné filmy obzvlá‰tû z
konce let ‰edesát˘ch a první poloviny
sedmdesát˘ch. Na rozdíl od ostatních
filmÛ je pﬁíbûh samotn˘ vedlej‰í, ale
jedná se zde o vztah hercÛ k tomuto
pﬁíbûhu, o zachycení divadelního
prostﬁedí. O vztah mezi herci, o vztah
mezi herci a kapitánem ﬁíãního ãlunu.
Jak jiÏ to b˘vá, je tento film neobvykle
roztﬁí‰tûn˘ a nûkdy je tûÏké sledovat
dûj, ale to patﬁí k tomuto druhu filmÛ.
Nakonec bûhem natáãení mnozí z
hercÛ ani poﬁádnû nevûdí, o ãem

vlastnû Grinova hra je. Trochu
zklamáním byl pro mne povídkov˘ film
Radho‰È. Ani jedna ze tﬁí povídek
Zahrádka ráje, Otevﬁená krajina
svobodného muÏe ãi Radho‰È mne
nezaujala natolik, Ïe bych o ní s nûk˘m
diskutoval.
Zajímav˘m koprodukãním snímkem
ãtyﬁ zemí, Estonska, Ruska, âeské
republiky a Nûmecka, je film Karu Süda
- Medvûdí srdce. Pﬁíbûh estonského
chlapce Nika, kter˘ z mûsta odejde na
Sibiﬁ, kde se chce stát lovcem. Tvrdá
pﬁíroda ho uãí novému pohledu na svût.
Setkání s divokou domorodou Ïenou,
která spí‰e pﬁipomíná medvûdici,
pÛsobí jednou jako sen, jindy je to
pﬁíbûh nesmírnû reáln˘. V divokém
prostﬁedí Sibiﬁe je i návrat do nejbliÏ‰í
vesnice, kde Ïije Nikova Ïena - uãitelka
Guita - civilizaãním ‰okem. Film byl
natoãen v extrémních podmínkách a
má neuvûﬁitelnû pûknou kameru.
Spí‰e k tûm hor‰ím lze zaﬁadit film s
drogovou tématikou Perníková vûÏ.
Jakub, obãasn˘ pﬁekupník s drogami
se dozví, Ïe jeho dívka je zavraÏdûná.
Smrt se snaÏí pomstít, ale v závûru
zjistí, Ïe vrahem je on sám. Na filmu
jsou nûkdy zajímavé dialogy, ale nejsou
zase vÏdy natolik pﬁesvûdãivé,
abychom mûli pocit, Ïe jsou skuteãnû
ze Ïivota.

V˘let

Pﬁesn˘m opakem je v‰ak film Alice
Nellis V˘let. Na pomûrnû jednoduchém
pﬁíbûhu, kdy rodina v nesourodém
sloÏení (babiãka, matka, dvû dcery,
zeÈ a vnuk) vezou otcovu urnu do malé
vesniãky na Slovensku. Bûhem cesty
v‰ak se ukazuje, Ïe v‰ichni Ïijí ve svém
vlastním svûtû. Tyto svûty se navzájem
prolínají, ale ve skuteãnosti zde
neexistuje komunikace. Alici Nellis se
podaﬁilo vytvoﬁit s Ivou JanÏurovou a
jejími dvûma dcerami t˘m, kter˘ klape
jako hodinky. Nemáme pocit násilného
dialogu. PﬁestoÏe se jedná o pﬁíbûh,
kter˘ mnoho neslibuje, najednou jsme
vtaÏeni do dûje. Jedna z dcer se
pohybuje mezi hodn˘m manÏelem a
pﬁíli‰ nezávisl˘m milencem. Druhá je
naopak utahanou tûhotnou Ïenou v
domácnosti. Ve svém svûtû Ïije i vnuk
Leon. Pﬁímo neskuteãnû pravdivû
pÛsobí scéna na ãesko-slovensk˘ch
hranicích, kdy najednou návrat urny do
rodinného hrobu je nepﬁedstaviteln˘m
problémem.
Intimní atmosféra plzeÀského Finále
nabízí i moÏnost pohovoﬁit s herci a
tvÛrci filmu. Tentokrát jsem mûl
moÏnost promluvit si s autorkou filmu
Alicí Nellis.
ABE: Nejprve bych vám chtûl
pogratulovat k tomuto filmu. Vidûl
jsem zatím oba va‰e celoveãerní
filmy Ene bene i V˘let a tento druh˘
se mi líbil je‰tû víc právû pro svoji
pﬁirozenost. Navíc vloni, kdyÏ jsme
vezli s manÏelkou v˘stavu z Kanady
na Slovensko, tak jsme na hranicích
zaÏili nûco podobného.
AN: V tomto pﬁípadû nejde
pochopitelnû o slovenské celníky. Jde
o nesmyslné rozdûlení, kter˘m vznikají
problémy. Kdykoliv nûco dûlám nebo
pí‰i, tak se snaÏím na vûci podívat i z
druhé strany.
ABE: Nemáte problém s tím, kdyÏ
se díváte na vûc také z druhé strany?
AN: Nûkdy, kdyÏ mi nûkdo nûco
provede, tak se nemohu spravedlivû

nevûdûla, jestli se to nûkdy natoãí.
Bylo to pﬁíznaãné pro tu dobu. V‰ichni
se v tom motáme a nikdo vlastnû neví
co s tím. Kdybych mûla dûlat konkrétní
politiku, tak nevím jak a nedovedu se v
ní orientovat.
ABE: Co dûláte kromû filmu?
AN: Pí‰u scénáﬁe, ale mám to ‰tûstí,
Ïe mimo film reÏíruji v divadle a teì
mne ãeká opera.
ABE: Nechci chodit do soukromého
Ïivota, ale máte tﬁeba zázemí ve svém
manÏelovi, kter˘ je Ameriãanem
Ïijícím v âechách?
AN: MÛj manÏel je ekonom-analytik v
bance.
ABE: Hovoﬁíte o tûchto vûcech
spolu?
AN: Ne, moc se o tom nebavíme. On
vidí moje filmy, kdyÏ jsou hotové. O
filmech hovoﬁím s pﬁáteli, kteﬁí jsou
zároveÀ moji kritici. Tûch v‰ak není
mnoho. Tﬁi, ãtyﬁi. Nesmûjí to b˘t lidi,
kteﬁí v‰e pochválí, ani lidi, kteﬁí v‰e
zatratí.
ABE: Hodnotit film je záleÏitost také
kritikÛ…
AN: KdyÏ je promítání pro kritiky, tak
oni mají vût‰inou kamenné obliãeje.
Nedají se pﬁeãíst. Nedají na sobû znát,
co si myslí. Tentokrát v‰ak stra‰livû
dlouho tleskali, coÏ mnû udûlalo
obrovskou radost.
ABE: V této zemi i reÏiséﬁi bijí
kritiky…
AN: Asi bych nûkdy byla v pozici
kritikÛ opatrná. UÏ jen proto, Ïe nûkdo
se s nûãím dûlal tﬁeba dva roky a on
kritiku pí‰e pouze deset minut. V‰e je
pak ovlivnûné pouze tím, jestli mají
dobr˘ nebo ‰patn˘ den.
ABE: Ve v˘tvarném umûní je uÏ
úspûchem, kdyÏ se kritik dostaví.
Spolupracujete vy nûjak s nûjak˘m
v˘tvarníkem?
AN: V divadle se hodnû orientuji na
v˘tvarníky. Víc neÏ ve filmu. Umûní je
mi blízké, mÛj otec k nûmu mûl hlub‰í
vztah. Dokonce jsem to zkou‰ela se
dostat na Akademii, ale pak mne
odradilo, Ïe bych tﬁeba pÛl roku musela
malovat záti‰í s cibulemi. Nebyla bych
dobr˘m malíﬁem. Úlevou je, Ïe mohu
v˘tvarné umûní vnímat bez jakékoliv
osobní ambice.
ABE: A co se Alice Nellis chystá
natoãit?
AN: Otázkou je, jak to bude s ãeskou
kinematografií vypadat a co si vlastnû
budu moci dovolit.

satellite

festivalu, neshodli. Zatímco mnû se
líbil, jemu se nelíbil. Vyt˘kal mu
schematiãnost a mnoÏství kli‰é. Mnû
se pro zmûnu líbilo, Ïe to byl jedin˘ film
udûlan˘ jako klasick˘ film, s kamerou
citlivou pro detail, s dlouh˘mi zábûry,
ãili ne pﬁíli‰ vhodn˘ pro televizi ãi video.
Jeden den na festivalu jsem si odskoãil
do Prahy a cestou zpátky jsem jel s
Vandou H˘bnerovou, která hrála v
tomto filmu jednu z hlavních rolí.
Vyprávûla o tom, jak bylo tﬁeba obtíÏné
se s místními lidmi seznámit, aby
skuteãnû do‰lo k porozumûní. Ve filmu
pak je velice tûÏké rozeznat herce a
neherce. Asi bych vynechal osobu otce
b˘valého disidenta, kter˘ v souãasnosti
nezvládá situaci a venkovskou tombolu,
která pﬁíli‰ pﬁipomíná Formana. Proti
této námitce jsem musel pﬁijmout i
argument, Ïe fotografie Havla je bûÏnou
fotografií v úﬁedních místnostech a Ïe
tombola je na kaÏdé venkovské zábavû.
Tatiana Vilhelmová za roli prodavaãky
BoÏky, pracující v kiosku, dostala hlavní
ocenûní ãtenáﬁÛ ãasopisu Cinema za
Ïenskou roli. Hoﬁká komedie, situovaná
nûkam na Bruntálsko, dokáÏe popsat i
beznadûj mladé generace. Otázkou
je, jestli mladá generace vÛbec nûkdy
v nûjaké dobû mûla nadûji, aÏ na
v˘jimeãné revoluãní okamÏiky, z
kter˘ch rychle vystﬁízlivûla.

Rok ìábla
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odborná diskuse, jestli Jarek Nohavica
nosí tren˘rky nebo slipy. Svûdectví jsou
protichÛdná a skupina âechomor
dospívá k závûru, Ïe ve skuteãnosti
vlastnû Nohavicu nikdo nezná. Vidût
tento film je skuteãnû záÏitkem, navíc k
umocnûní existenciálního proÏití celého
filmu pﬁijela skupina âechomor do
Pokraãování na str. 8

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

Danforth Ave.

Bloor St. W

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330
Restaurants-Deli's
ReÏisér Petr Zelenka

Ve festivalovém programu je o
Zelenkovû filmu: Pﬁíbûh o setkání se
zázrakem, andûlem a alkoholem. Jan
Holman pﬁijíÏdí z Holandska do âech
toãit dokumentární film o alkoholické
léãebnû. Tam se setkává s Jaromírem
Divoké v ely
Nohavicou a jeho „stráÏn˘m andûlem“
Film, na kterém jsme se s Petrem Karlem Plíhalem. Plíhal inscenuje na
ChudoÏilovem, kter˘ byl rovnûÏ na zkou‰ku svÛj vlastní pohﬁeb. Smuteãní
prÛvod doprovází hudba kapely
âechomor. Jejich energie Plíhalovi
uãaruje. Doporuãí âechomor jako
doprovodnou kapelu Nohavicovi. Karel
Holas, houslista âechomoru, pracuje
jako nájemn˘ hudebník k obveselení
hostÛ ve v˘tazích luxusních hotelÛ.
Bûhem jedné své jízdy se setkává s
Jazem Colemanem, ex-zpûvákem
britské skupiny Killing Joke a dirigentem
Sydneyské opery. Jaz nabídne
âechomoru turné se symfonick˘m
orchestrem. âechomor se ale rozhodne
pro Nohavicu. Holman je zaujat
vyléãen˘m Nohavicou natolik, Ïe
opou‰tí své pÛvodní plány a vydává se
s nimi na turné…
Nejkrásnûj‰í na celém pﬁíbûhu je, Ïe
je udûlán jako dokument a ani v jednom
Jaroslav Du‰ek a Vanda H˘bnerová pﬁed
okamÏiku nemáme pocit, Ïe se jedná o
promítáním filmu Divoké vãely
pﬁíbûh smy‰len˘. Navíc zde probíhá
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Skupina âechomor
Houslista Karel Holas

Ossington Ave.

rozãilovat. ProtoÏe se na to vÏdycky
snaÏím podívat nejen ze svého
pohledu.
ABE: MÛÏete se pak dívat na nûjaké
sportovní utkání?
AN: KdyÏ sleduji nûjakou hru, tak
vÏdycky nûkomu fandím. Tomu se
neubráním. Ale kdyÏ soupeﬁ moc
prohrává, tak je mnû ho líto. Pﬁi hokeji
v‰ak fandím vÏdycky na‰im.
ABE: Máte pocit, Ïe cestovat s
urnou je originální my‰lenka?
AN: Tohle je stra‰nû staré schéma cesta s mrtv˘m. Pochází snad z antiky,
ale objevuje se i ve filmu. Ne‰lo mnû o
originalitu zápletky. Ta zápletka je jen
jakousi podloÏkou pod nûco a na ní se
dá povídat o vztazích, pocitech atd.
ABE: Postupovala jste metodou,
Ïe byste se snaÏila zachytit dialogy
ze Ïivota a aplikovat je ve filmu?
AN: Ne, dialogy vznikají velice
organicky a byla by to pouze náhoda,
kdyby do toho pasovalo nûco, co jsem
zaslechla. Spí‰ se snaÏím si ty lidi
pﬁedstavit. Vím, co chtûjí ﬁíci.
ABE: Do jaké míry jsou dialogy
pevnû napsané a kdy herci
improvizují?
AN: Nemohu si dovolit mnoho
improvizovat, protoÏe jakmile bych
nûkde ujela od pevného scénáﬁe, pak
se mi to nûkde nesejde. Pak by se
mohlo stát, Ïe by slova zaãala
znamenat nûco jiného neÏ co jsem
pÛvodnû chtûla. Improvizovat mohou
v pohybu, ve v˘razu.
ABE: Jak se tedy rodil scénáﬁ?
AN: Na zaãátku jsem znala hlavní
body: rodina jede na Slovensko, auto
se vybourá a pak jsem znala povahy
jednotliv˘ch lidí. Znala jsem povahu
matky, která chce uchránit své dcery i
tﬁeba lÏí.
ABE: Jak je moÏné, Ïe se tak ãasto
hovoﬁí ve filmu o lÏi, ale málokdy o
pravdû?
AN: Nevûﬁím moc na jedinou pravdu.
Ta se ãasto mûní. Vûﬁím spí‰ v
komunikaci. âlovûk si myslí ãasto, Ïe
vûﬁí v pravdu, ale vlastnû ji ãasto neﬁíká.
Nebo naopak si nûco vymyslí a ono se
to pravdou stane. Pokus komunikovat
o nûãem a pﬁímo, to je pro mne urãitá
pravdivost. Díky tomu se mohou vztahy
nûkam posunout.
ABE: Myslíte si, Ïe se Vám podaﬁilo
posunout vztahy ve va‰em filmu?
AN: V tomto filmu se fakticky tyto
vztahy nikam nepohnuly. Ale posunulo
se chápání tûchto lidí, chápání vlastní
rodiny. Nic se nezmûnilo, ale rodina se
dostala do situace, kdy by se nûco
mohlo zmûnit.
ABE: Máte svoji originální, velice
zralou koncepci. Jak jste se vlastnû
dostala k filmu?
AN: S filmem jsem zaãala velice pozdû
aÏ po pûtadvaceti. Studovala jsem na
konzervatoﬁi a na filosofii (anglistikuamerikanistiku). Mûla jsem pﬁátelé na
FAMU a tak jsem se tam pﬁihlásila.
Bylo to poprvé, kdy jsem nûco napsala.
Nejprve pár povídek a v prvním roãníku
jsem napsala scénáﬁ k Ene bene, coÏ
jsem pozdûji natoãila.
ABE: Jedná se o politickou satiru,
v tom je to asi unikátní…
AN: Mne ani politika v aktivní poloze
nezajímá. Spí‰e mne to zajímalo jako
princip. Ten byl dán dobou. Také na
mne pÛsobila urãitá deziluze po
listopadové euforii. V té dobû, kdyÏ
jsem to psala, jsem vlastnû ani

Film Festival

Broadview Ave.
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Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·

416-504-5787
638 QUEEN ST. W.
TORONTO, ONT. M6J 1E4
* PraÏské uzeniny
* Cukráﬁské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy
* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla
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Finále 2002
Pokraãování ze str. 7

Slovenská televizia,
po prv˘ raz, a to v roku 1998 zaãala sprístupÀovaÈ svoj

ZLAT¯ PROGRAMOV¯ FOND
pre ‰irokú verejnosÈ doma i
v zahraniãí prostredníctvom videokaziet.
Kazety v severoamerickej norme sú vyrobené priamo v ‰tudiu STV.

Zo svojho bohatého archívneho fondu vám ponúkame najzaujímavej‰ie
programy pre deti ako aj pre dospel˘ch.
Literárno dramatické diela (televízne filmy, divadelné hry)
Rozprávky - hrané i animované
Dokumenty s náboÏenskou tématikou
Prírodopisné a prírodovedné dokumenty
Kultúrne pamiatky Slovenska
·portové dokumenty

Informácie a katalog o celej programovej ponúke vám
poskytneme na tel. ãísle: 905-894-9368
alebo cez E-mail: dbcno1@hotmail.com
oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû souãasnou
úspû‰nou komedii

CESTA Z MùSTA
líãí pﬁíbûh poãítaãového programátora Honzy, kter˘ tráví pﬁeváÏnou
vût‰inu ãasu ve firmû vypracováváním nov˘ch programÛ. KdyÏ se on a
jeho syn (z rozpadlého manÏelství) rozhodnou, Ïe se vypraví na
víkendovou cestu na venkov, nezapomene si sebou pﬁibalit mobilní telefon,
pﬁenosn˘ poãítaã a digitální kameru. JenÏe z krátké venkovské cesty se
stane nakonec nûkolikat˘denní pobyt v malé vesnici, kde zaÏijí ty
nej‰Èastnûj‰í a nejkrásnûj‰í okamÏiky sv˘ch ÏivotÛ. Prostû Ïivot nûkdy
probíhá jako pohádka.
V reÏii Tomá‰e Vorla hrají: T. Hanák, L. Skoﬁepová, B. Polívka,
E. Holubová, M. Vorel, M. ·teindler a dal‰í.
Cena kazety $ 37.- plus taxy a po‰tovné.
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
Pozor nová E-mail: video.el@rogers.com

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

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

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

Plznû a vystoupila bûhem festivalu,
coÏ patﬁilo ke ‰piãkov˘m záÏitkÛm.
ReÏisér Petr Zelenka ﬁíká, Ïe samotné
natáãení filmu bylo pomûrnû rychlé a
Ïe vzájemné hecování se mezi
Nohavicou a Plíhalem mûlo dobr˘
dopad na v˘sledek filmu. „Nohavica
mûl pﬁed Plíhalem náskok, protoÏe se
s jeho natáãením zaãalo dﬁíve. Na
druhou stranu, Plíhal má manÏelku
hereãku, takÏe spousta vûcí není pro
nûho nová.“ Zajímavé scény z
devastované krajiny, kde skuteãnû ﬁádil
ìábel, se odehrávají na Mostecku. Zde
je rovnûÏ i rozpadl˘ kostel, v kterém
Plíhal proÏívá svá mystická vytrÏení.

S Ivanem Jáchimem
Tûsnû pﬁed odjezdem jsem poprosil o
rozhovor ﬁeditele festivalu Ivan
Jáchima.
ABE: Proã název Finále?
IJ: Jedná se o zkratku. V ‰edesát˘ch
letech mûl název FIlmy NA‰ich LEt. V
roce 1968 mûl tehdej‰í ﬁeditel Správy
kin potﬁebu pﬁedstavit zdej‰ím divákÛm
ãeské filmy, které sklízely úspûchy po
svûtû, zatímco v âeskoslovensku i tady
v Plzni byla divácká odezva mizivá.
Takovou zajímavostí je, Ïe hlavní cena
LedÀáãek symbolizuje Leden 1968.
ABE: Jak jsi se dostal k filmÛm ze
‰edesát˘ch let?
IJ: V dobû, kdy jsem vyrÛstal chybûly
informace. Pokud ãlovûk neÏil v
prostﬁedí úplné prolhanosti, které snad
uÏ neexistovalo (na pﬁelomu
sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch let) ani
v nomenklaturních rodinách, tak o
spoustû vûcí nesmûl mluvit a kdyÏ o
nich nesmí‰ mluvit, tak tû to
samozﬁejmû zaãne zajímat, proã o tom
nesmí‰ mluvit. Pak zjistí‰, Ïe urãité
vûci nesmí‰ ãíst. Urãité vûci nesmí‰
poslouchat. Tehdy to bylo vlastnû
stra‰nû jednoduché. Bylo to vlastnû o
tom, Ïe jsme MY a ONI. âím víc se
ãlovûk chtûl o to zajímat, tím víc se o
tom dovídal. Ze zaãátku jsem nevûdûl,
Ïe existují zakázané filmy, zakázaná
literatura. Nejprve mne zajímala ta
zakázanost. Pozdûji jsem v tom zaãal
hledat teprve tu kvalitu. Zajímavé je, Ïe
jsme se dostali pod jakousi sklenici.
Poslouchali jsme nezávislou hudbu,
nejen Plastic People, ale stovky kapel
a nezajímali jsme se o to, co je venku.
S odstupem doby vidím, Ïe ne v‰e bylo
tehdy kvalitní.
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ABE: Jaká je dal‰í historie Finále?
IJ: Trval tﬁi roky. První dva roky se
je‰tû udûlovaly ceny. Tﬁetím rokem uÏ
Ïádn˘ z filmÛ cenu nedostal, protoÏe
nesplÀoval ideové poÏadavky, aby tu
cenu mohl dostat. K opaãné situaci
do‰lo v roce 1990, kdy pan Îení‰ek
festival obnovil a ocenily se v‰echny
filmy, protoÏe byla revoluãní doba. Pak
do‰lo k dobû, kdy film pﬁestal lidi zcela
zajímat. Nastoupili nezávislí producenti,
mizela kina. V Plzni bylo svého ãasu 15
kin. Dnes jsou tu dvû. Podobnû jak se
vyvíjela kinematografie, tak se vyvíjel
festival. Zaãínalo vznikat opût více filmÛ,
aÏ do dne‰ní doby.
ABE: Mnohdy v‰ak záleÏí i na
urãit˘ch okolnostech. Vloni vám z
technick˘ch dÛvodÛ nevy‰la
pﬁedprodej. Letos vám neznámí
pachatelé ukradli poãítaãe. Jak to
ovlivnilo festival?
IJ: Myslím si, Ïe to festival nijak
neovlivnilo. Nejsou to problémy, které
by se nedaly pﬁekonat. V‰ichni jedou
na doraz, teãou nervy, obãas na sebe
vyjedem, ale myslím, si, Ïe se to dá
ustát. Festival musí b˘t hlavnû pﬁíjemn˘
pro diváky, pro hosty a pro tvÛrce.
ABE: Jak to dûláte, Ïe atmosféra je
zde vÏdy neuvûﬁitelnû pﬁíjemná?
IJ: Dûlají to vÏdycky mladí lidé a snaÏí
se to dûlat s úsmûvem.
ABE: Nebude Finále expandovat?
IJ: âeká nás spousta základních
rozhodnutí. Kdy a kde budeme festival
dûlat. Budeme se snaÏit nalézt
optimální ﬁe‰ení. Urãitû to ﬁe‰ení
nebude v tom, Ïe bychom expandovali.
UÏ letos jsme ‰krtli jeden kinosál,
protoÏe toho bylo na PlzeÀ moc. Pokud
by mûlo dojít k roz‰íﬁení, tak bychom
zde chtûli mít víc profesních záleÏitostí,
víc semináﬁÛ, moÏností setkání ãi
prezentací filmÛ.
ABE: Kdy budeme znát hrubou
kostru celého festivalu?
IJ: Nechceme to dûlat pﬁíli‰ pozdû.
Chtûli bychom to staãit do léta. V
návaznosti na to vybrat úãastníky a v
listopadu uÏ by bylo moÏné vûdût, na
co se pﬁí‰tí festival soustﬁedí.
Ale‰ Bﬁezina

Pronajmu pûkn˘ samostatn˘
zaﬁízen˘ byt
se zahradou v basmentu,
poblíÏ jezera v Ajaxu .
Cena vãetnû topení s elektﬁiny
650 dolarÛ.
Volejte 905-427-8763.
1212-11

Máte v âechách trápení? Soukromé nebo úﬁední?
Neutrácejte peníze za letenku!
U‰etﬁte svÛj ãas a své nervy!
Konkrétnû a reálnû pomohu pﬁi ﬁe‰ení v‰ech va‰ich specifick˘ch
nesnází i pﬁi plnûní va‰ích pﬁání. Projednám za vás v‰e, k ãemu mi
dáte svolení. ZaloÏím nebo povedu poboãku va‰í firmy v âechách.
Mohu k tomu pouÏít vlastní kanceláﬁ a u‰etﬁit vám dal‰í v˘daje.
Zjistím a zpracuji pro vás ve‰keré informace, které potﬁebujete znát,
abyste byli „in“. Zajistím osobnû skuteãnou pomoc. Kde na to sám
nebudu staãit, angaÏuji solidní odborníky (nájmy, koupû-prodeje,
restituce, nemovitosti vã. bytÛ, vûci movité, od‰kodnûní, dûdictví,
celní záleÏitosti, obãanství, rÛzné oblasti sluÏeb apod).
Reference v Kanadû:
satellite1-416@rogers.com nebo jan_drabek@telus.net
Jan Hrabina, agentura HOMBRE, P.O.Box. 32, Poãernická 369/
57, 108 00 Praha 10
Tel: 001- 420 2-7477 7476. Fax: 001- 420 2 7477 0929;
e-mail: hombre@mbox.vol.cz
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Koncem minulého t˘dne do‰lo k
neobvyklému jevu v prÛzkumech
volebních preferencí. Poprvé se dvû
agentury, které zveﬁejnily své v˘sledky,
shodly na pﬁedpokládaném vítûzi voleb
a oznaãily za nûj âSSD. Ke stejnému
závûru dospûla ve svém vlastním
prÛzkumu také televize Nova.
Soc. dem. tak zﬁejmû zvrátila
pﬁedchozí trend, kter˘ favorizoval ODS.
JestliÏe pﬁed tﬁemi t˘dny v jednom z
prÛzkumÛ vedla Klausova strana nad
âSSD o ‰est procent, teì uÏ je ·pidlova
strana tûsnû v ãele. Podle CVVM by ji
volilo 24 procent voliãÛ, zatímco ODS
o dvû procenta ménû, a podle prÛzkumu
Novy by âSSD získala dokonce 27,2
procenta, zatímco ODS 24,8.
Pﬁedvolební prognózy jsou v‰ak vrtkavé
a náskok soc. dem. ve zveﬁejnûn˘ch
prÛzkumech není nijak oslniv˘. Zdali
jde o trvalej‰í trend, ukáÏí dal‰í ‰etﬁení.
Pozoruhodné ale je, Ïe soc. dem. se
dostala na ‰pici Ïebﬁíãku preferencí
bezprostﬁednû poté, co naplno
odstartovala svou volební kampaÀ.
Jejím hlavním rysem je nekonfliktnost
a vyh˘bání se agresívním útokÛm na
politické soupeﬁe. Základním prvkem
jsou megaparty, na kter˘ch se
pﬁedev‰ím zpívá, hraje a lidé se baví.
Politici se snaÏí tuto slavnostní náladu
sv˘mi krátk˘mi v˘stupy nenaru‰ovat a
omezují se jen na pár vût v pohodovém
duchu.
Mluví-li o soupeﬁích, snaÏí se nevyboãit
z rámce korektnosti, nebo své v˘roky
halí do mírnû humorného hávu. To
odpovídá i dojmu, jak˘ tato strana
vyvolává u lidí. âSSD podle nedávného
prÛzkumu CVVM pÛsobí na ãeské
obãany nejlep‰ím dojmem ze v‰ech
stran zastoupen˘ch ve Snûmovnû. Z
‰etﬁení vypl˘vá, Ïe soc. dem. je
dÛvûryhodná pro 40 procent obyvatel
a 45 procent lidí se domnívá, Ïe tato
strana prospívá zemi. Relativnû dobﬁe
jsou na tom ODS a lidovci, kter˘m ale
dÛvûﬁuje ménû lidí neÏ âSSD - zhruba
tﬁetina respondentÛ. Unii svobody-DEU
povaÏuje za dÛvûryhodnou a
prospû‰nou pouze 21 procent âechÛ a
nejhor‰í dojem mají lidé z KSâM (18
procent). Z prvních deseti dnÛ kampanû
soc. dem. lze vyvodit je‰tû jeden závûr:
aÈ uÏ to byl plán stratégÛ Lidového
domu, nebo do‰lo k zajímavé shodû
okolností, ale z lidí na vût‰inû akcí
âSSD vyzaﬁuje uvolnûnost a radost z
hudby a moÏnosti vidût Ïivû známé
interprety.
Na shromáÏdûních v men‰ích obcích,
kam megaparty nedorazí, se navíc
ukazuje dal‰í jev: lidé jako kdyby se
tû‰ili, Ïe díky málo politickému a spí‰
spoleãenskému charakteru náv‰tûv
soc. dem. pﬁedstavitelÛ snáze k sobû
nacházejí cestu, aby se spoleãnû se‰li
na masové veselici. Jin˘mi slovy, âSSD
vystupuje jako katalyzátor hledání
nûkdej‰í a v polistopadov˘ch dobách
poztrácené pospolitosti. Takov˘m
dojmem
napﬁíklad
pÛsobila
dvouhodinová náv‰tûva pﬁedsedy soc.
dem. Vladimíra ·pidly, ministra obrany
a vysoãinského lídra Jaroslava Tvrdíka
a dal‰ích krajsk˘ch kandidátÛ âSSD
minul˘ pátek v Ledãi nad Sázavou. Lidí
kolem zástupcÛ soc. dem. bylo stále
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Unie Ïádá vy‰krtnutí
lidoveckého kandidáta

Praha-mfd-PraÏskou Koalicí zmítá ostr˘
spor. Unionisté totiÏ poÏadují, aby lidovci
odstranili ze sedmého místa praÏské
koaliãní kandidátky lidovce Jaroslava Orla.
Vadí jim pﬁedev‰ím OrlÛv dopis, o kterém
informovala pondûlní MF DNES. V nûm
Orel spolu s dal‰ím kandidátem KDU-âSL,
Vladimírem ¤íhou, Ïádá ãleny vlastní strany,
aby je preferenãními hlasy posunuli pﬁed
unionisty. Podle ‰éfa praÏské US-DEU
Pavla Svobody není dopis tím jedin˘m
dÛvodem k tomu, proã by mûl Orel ze
spoleãné kandidátky odstoupit. “Od zaãátku
kampanû si spí‰ dûlá kampaÀ pro sebe
místo toho, aby dûlal kampaÀ pro celou
Koalici,” tvrdí Pavel Svoboda. Spoluautor
dopisu Vladimír ¤íha v‰ak Svobodovi
nevadí. “Ten se pravidelnû úãastní koaliãní
kampanû, je na v‰ech akcích a pracuje pro
t˘m,” vysvûtluje ‰éf praÏské Unie svobody,
proã jeho odstoupení strana neÏádá. Lidovci
v‰ak povaÏují reakci unie za pﬁehnanou.
“KaÏd˘ se dopou‰tíme nûjaké chyby,
prezentace pana Orla nebyla nej‰Èastnûj‰í,
to uznávám, ale na druhé stranû to není na
vyhrocování tímto zpÛsobem,” ﬁíká
pﬁedseda praÏsk˘ch lidovcÛ Petr Burgr.
Sám Jaroslav Orel odmítá z kandidátky
odstoupit.
***

MuÏ z podzemky v NYC

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

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

ãeské knihkupectví
Nejroz‰íﬁenûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû
ZAÎÁDEJTE SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!
Tel.: (905) 704-0873; Fax: (905) 704-0879
303 Queenston St., St. Catharines, Ont. L2P 2X5
E-mail: cz.books@literacypragensis.on.ca
www. literacypragensis.on.ca

ALGONQUIN TRAVEL -

44 Victoria St. , Suite 1315, Toronto, On. M5C 1Y2
Reliability * Prompt Service * Excellent Price

SPECIAL RATES TO:
Prague
Bratislava
Ostrava
Ko‰ice
Sun Destination
Call Ivan Zná‰ik

(416) 593-0837

NOV¯ TELEFON

pohodu vychází
V prÛzkumech zaãala
pfiedstihovat Klausovu ODS

plno a vystoupení uchazeãÛ o
poslaneck˘ mandát se stﬁídala s tóny
dechovky. âSSD sv˘m stylem
kampanû se moÏná trefila do nálady
lidí. Podle prÛzkumu STEM zájem o
váÏnû vedenou kampaÀ mezi ãesk˘mi
voliãi totiÏ stále klesá. Zatímco v roce
1996 odpovûdûlo na otázku Pﬁeãtete
si politick˘ program strany, kterou
chcete volit? 81 procent lidí, letos je to
o 6 procent ménû. A na dotaz Nav‰tívíte
nûkterou pﬁedvolební akci strany,
kterou chcete volit? letos odpovûdûlo
kladnû 43 procent respondentÛ, kdeÏto
pﬁed ‰esti i pﬁed ãtyﬁmi lety to bylo o 4
procenta
více.
Nedostatek
vyhranûn˘ch politick˘ch témat v
kampani âSSD v‰ak mÛÏe b˘t jen
doãasn˘. Podle informací Práva se v ní
s blíÏícím se termínem voleb zaãnou
objevovat i v˘raznûj‰í politické akcenty
tak, jak je pﬁedvádí napﬁíklad na sv˘ch
billboardech a mítincích ODS nebo
Koalice.
***

NOVÁ ADRESA

âSSD zatím sázka na
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Smûle k volbám, ale s úsmûvem

Travel

Nabízíme pﬁímé lety z Toronta do Prahy

Tﬁikrát t˘dnû do âR a na Slovensko:
Ve ãtvrtek bez mezipﬁistání
v Montrealu
MoÏnost telefonického zakoupení letenky.
Letenku dodáme aÏ na místo.
Soukromé ubytování v Praze i Bratislavû
Notáﬁská osvûdãení * pozvání * poji‰tûní

Tel.: (416) 761-1808, (416) 761-1689,
1-888-216-7641. Fax: (416) 761-9558

INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR
European Destination
Seat Sale
Charter Flights
Czech Republic, Germany, Austria

Call for visa requirments
to Czech Republic
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

Neberme ty volby pﬁíli‰ váÏnû. Je to
pﬁinejmen‰ím jíÏ od roku osmaãtyﬁicet
nemoderní a nepraktické. Kdo to
pochopil uÏ tenkrát, mûl na léta
vystaráno.
VÏdycky se v‰ak na‰lo nûkolik
tvrdohlavcÛ, kdysi jsem ty setiny
procent zb˘vajících k tûm 99,9 a nûco
pro zajímavost poãítal, kteﬁí si nevhodnû
spojovali ona velká nabubﬁelá slova o
státoprávním aktu a o obãanské
povinnosti s takov˘m neuchopiteln˘m
fluidem, jako je svûdomí, a volili podle
svého, coÏ vût‰inou znamenalo, Ïe
nevolili. Tohle tûch 99,9 procent a nûco
povaÏovalo dílem za hrdinství, dílem
za nezodpovûdnost, anebo rovnou, v
souladu s reÏimní propagandou, za
projev nepﬁátelského vztahu k
nejpokrokovûj‰ímu spoleãenskému
ﬁádu.
Tato drtivá vût‰ina samozﬁejmé dobﬁe
vûdûla, Ïe sama pﬁijde o urãitá volební
a povolební zpestﬁení a vzrÛ‰a, o
kter˘ch mûla celkem správná tu‰ení,
ale nijak toho nelitovala. Tak tﬁeba
nezaÏila na vlastní kÛÏi velkorysou
nabídku pﬁedsedy volební komise na
odvoz sluÏební volhou pﬁímo pﬁed práh
oné posvátné volební místnosti. Nebyla
také v této souvislosti adresátkou
pÛsobiv˘ch argumentÛ, Ïe se
pﬁipravuje o nejrÛznûj‰í socialistické
v˘hody, jaké pﬁedstavovala volná místa
v mateﬁské ‰kolce, poskytnutí
devizového pﬁíslibu, doporuãení ke
studiu, potvrzení Ïádosti o byt apod.
Nikdy nemohla zakusit onen jedineãn˘
okamÏik, kdy dramaticky trháte volební
lístky pﬁed vytﬁe‰tûn˘mi zraky ãlenÛ
vzne‰ené volební komise, ani to
‰imravé napûtí, jak vá‰ obãansk˘ postoj

ocení zamûstnavatel, tedy jak se to
v‰e promítne do tzv. existenãní roviny.
Poãet nad‰encÛ, kteﬁí zaãali brát volby
váÏnû, prudce vzrostl krátce po
sametové revoluci. Mnoho z tûch 99,9
a nûco se tû‰ilo na první svobodné
volby, ﬁada z tûch zb˘vajících navíc na
své první volby vÛbec. Pokud pak byli
zaskoãeni stejn˘mi tváﬁemi volebních
komisaﬁÛ jako za minulého reÏimu nebo
odváÏn˘mi hlasy sv˘ch povznesen˘ch
spoluobãanu mávajících kandidátkami
napﬁíklad Erotické iniciativy, dobﬁe jim
tak. Nepouãili se. Nechali se unést
revoluãní atmosférou a brali to opût
pﬁíli‰ váÏnû.
RovnûÏ poslední parlamentní volby
zcela jasnû potvrzují na‰i letitou
zku‰enost. VzpomeÀme jen, jak
pravicovû zásadová ODS, poté co
pateticky mobilizovala statisíce proti
socialistickému nebezpeãí v podobû
zemanovské âSSD, podala této
zatracované partaji dobrovolnû a s
nevinn˘m úsmûvem vládní Ïezlo, a to
je‰tû s garancí na ãtyﬁi roky.
TakÏe váÏení obãané, smûle k volbám,
ale neberme je aÏ tak váÏnû. Novodobá
ãeská zku‰enost jednoznaãnû radí:
KDYÎ UÎ K VOLBÁM, TAK JEDINù
S NADHLEDEM DOBRÉHO VOJÁKA
JOSEFA ·.
Jen tím si totiÏ zajistíte, Ïe vá‰ volební
úsmûv zase brzy nezamrzne.
Miroslav Petr-Hradec Králové
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny ve stﬁedu
15. kvûtna 2002 ve 14:25.
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde
30. kvûtna 2002

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

V¯HODNÉ LETENKY
DO âESKÉ REPUBLIKY
BRATISLAVY, KO·IC, VÍDNù, BUDAPE·TI A BERLÍNA

âSA
Austrian Airlines
Je moÏné zakoupit i dal‰í letenky!

E-mail: nitra_travel@hotmail.com
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186
662 Qeen ST. West, Toronto, Ontario M6J 1E5
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Drama aÏ do konce:

Liberec mistrem, Slavia s pohárem, Sparta s prázdnou
Kdyby letos nûkdo po podzimu tvrdil, Ïe
Sparta nebude mistrem, asi by ho nikdo
nebral váÏnû. Pﬁesto ji ‰lapaly na paty dal‰í
tﬁi kluby Liberec, Viktorka a Bohemians.
Hned v úvodu jara, v‰ak zaãali zaostávat
Bohemians, zatímco vynikající Liberec a
celkem prÛmûrná Viktorka stále drÏeli krok.
Staãilo malé zakolísání a Sparta se propadla
na tﬁetí místo. Zde v Praze jsem mûl moÏnost
sledovat závûr soutûÏe a shodou okolností
i utkání, která nakonec o mistru rozhodla. V
27. kole to byl zápas Sparta -Teplice. Sparta
byla proti muÏstvu, které hrálo v
kombinované sestavû jasn˘m favoritem a
hned v úvodu se ujala vedení. V zápûtí
kopala penaltu, kterou vynikající teplick˘
gólman Po‰tulka kryl. HostÛm se podaﬁilo
vyrovnat a kdyÏ Sparta nepromûnila ani
druhou desítku, nakonec Teplice zvítûzily
3:2 a to je‰tû hosté nastﬁelili dvû tyãky.
JelikoÏ krátce pﬁed tím Liberec porazil
Ostravu 1:0 bylo rozhodnuto o tom, Ïe
Sparta jiÏ titul neobhájí. A jelikoÏ Viktorka
remízovala doma s Hradcem 0:0, ocitl se
na ãele pelotonu jasnû Liberec. (Ostatní
v˘sledky 27. kola: Olomouc-Drnovice 3:0,
Pﬁíbram-Jablonec 2:3, Opava-Slavia 1:2,
Bl‰any-Brno 2:2, Synot-Bohemians 3:1.)
JenÏe v‰e se opût zkomplikovalo v 28.
kole, kdy Viktorka zvítûzila v Drnovicích 2:1
a Liberec prohrál v Teplicích 0:2 a nikdo jiÏ
nepﬁikládal vítûzství Sparty v Brnû 1:0
nûjakou dÛleÏitost. Zaãal b˘t v‰ak zajímav˘
i souboj o ãtvrté místo, které mohlo
znamenat úãast v poháru UEFA, protoÏe
Bohemians prohráli doma s Bl‰any 0:1, ale
Slavia nabízenou ‰anci bodovû dostihnout
zelenobílé nevyuÏila a na Strahovû v
prÛmûrném utkání pouze remízovala 0:0.
(Ostatní v˘sledky: Hradec-Synot 2:1,
Bohemians-Bl‰any 0:1, Ostrava-Opava 1:2,
Jablonec-Olomouc 0:1).
K dal‰ímu zauzlení do‰lo v pﬁedposledním
29. kole: Liberec si nedokázal poradit v
domácím prostﬁedí s Brnem a místo toho,
aby pojistil titul mistra hrál pouze 3:3 a to
vyrovnával teprve v závûru. Viktorka po
mátoÏném v˘konu hrála po 90 minutách s
Jabloncem 1:1, v nastaveném ãase mohli
hosté dokonce skórovat, ale domácí brankáﬁ
PiÏamowski dvakrát vyrazil stﬁelu z
bezprostﬁední blízkosti a z protiútoku se
podaﬁilo Viktorce vstﬁelit rozhodující branku.
TakÏe sníÏila náskok Liberce na rozdíl jediné
branky. JelikoÏ Sparta zvítûzila bez
problémÛ nad Bohemians 2:0, dotáhla se
Slavia po bezbrankové remíze v Olomouci
za svého vr‰ovického rivala pouze na
vzdálenost jednoho bodu. (Ostatní zápasy:
Drnovice-Hradec 1:0, Pﬁíbram-Ostrava 2:5,
Opava-Teplice 0:2, Bl‰any-Synot 2:1).
Drama vyvrcholilo posledním kolem. Dvû
vrcholná stﬁetnutí probíhala souãasnû v
Praze. Na Strahovû Slavia hostila Viktorku
a ve vr‰ovickém dolíãku Bohemians
Liberec. Na jaﬁe mátoÏnû hrající Bohemians
v‰ak mûli drtiv˘ nástup a brankami Koláﬁe
a ·írla vedli 2:0, Liberec nedal penaltu, ale
v závûru prvého poloãasu se mu podaﬁilo
sníÏit na rozdíl jediné branky Kolou‰kem.
JelikoÏ se do konce zápasu nic nezmûnilo,
záleÏelo na v˘sledku utkání na Strahovû,
kde podprÛmûrnû hrající Viktorka odolávala
85 minut náporu Slavie. Teprve pût minut
pﬁed koncem zápasu stﬁídající Kuka dokázal
zblízka pﬁekonat PiÏamowského a Slavia

Vítûz Poháru âMFS: Slavia Praha

vyhrála 1:0. Znamenalo to, Ïe Viktorka pût
minut pﬁed koncem ztratila titul, kter˘ pﬁipadl
Liberci a jelikoÏ Sparta zvítûzila nad
Synotem ve Starém Mûstû 1:0, klesla
Viktorka na tﬁetí místo. Bohemians skonãili
ãtvrtí, ale do Poháru UEFA postupuje Slavia,
která tam jde jako vítûz âeskomoravského
poháru. V lize se zachránily Bl‰any, které
remízovaly v Hradci 1:1. Dal‰í venkovsk˘
klub Drnovice po prohﬁe v Jablonci 0:2
sestupuje. RovnûÏ sestupující t˘m Opava
vyhrál na rozlouãenou v Brnû 2:1. Ve
zb˘vajících zápasech pak Ostrava prohrála
s Olomoucí 0:1 a Teplice porazily Pﬁíbram
stejn˘m v˘sledkem.
Po skonãení ligové soutûÏe zÛstala je‰tû
jedna otázka, kdo zvítûzí v Poháru âMFS.
V semifinále porazila Slavia Ostravu 1:0 a
Sparta Most 2:0. V pondûlí na Strahovû se
tedy oãekával zajímav˘ souboj Slavia zaãala
s obrovskou chutí a jiÏ po nûkolika
sekundách Tomá‰ Do‰ek ji zajistil vedení.
V 17. minutû pak stejn˘ hráã z pravé strany
„angliãanem“ po zemi pﬁekonal
sparÈanského brankáﬁe âecha po druhé. O
ãtyﬁi minuty pozdûji sice Novotn˘ sníÏil na
1:2. V druhém poloãase spálil Vachou‰ek
dvû velké ‰ance a tak se na stavu utkání nic
nemûnilo. Od rozdûlení federace tak Slavia
vyhrála pohár po tﬁetí.
Ale‰ Bﬁezina

Konãná tabulka
1. Liberec
2. Sparta
3. ÎiÏkov
4. Bohemians
5. Slavia
6. Ostrava
7. Teplice
8. Brno
9. Jablonec
10. Olomouc
11. Synot
12. Hradec
13. Pﬁíbram
14. Bl‰any
15. Drnovice
16. Opava

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

19
20
19
14
12
12
12
10
10
9
10
9
9
8
7
5

7
3
6
6
11
8
5
10
10
10
6
8
7
5
5
3

4
7
5
10
7
10
13
10
10
11
14
13
14
17
18
22

55:26
55:19
42:20
40:35
45:34
43:36
37:41
34:42
35:33
29:31
31:38
28:42
27:39
35:51
31:45
23:58

64
63
63
48
47
44
41
40
40
37
36
35
34
29
26
18

Japonsko-Slovensko 1:0
V pﬁípravném utkání na MS v turnaji Kirin
Cup porazilo Japonsko Slovensko 1:0, kdyÏ
jedinou branku vstﬁelil Ni‰izawa v závûru
prvého poloãasu.

Slovenská liga
27. kolo: Púchov-Îilina 1:1, DubnicaPetrÏalka 1:0, Inter-Slovan 0:2, Pre‰ovKo‰ice 2:1, RuÏomberok-Trenãín 2:1.
28. kolo: Púchov-Ko‰ice 1:0, DubnicaÎilina 0:1, RuÏomberok-Inter 0:1, SlovanPetrÏalka 1:0, Pre‰ov-Trenãín 1:3.
29. kolo: Îilinq-PetrÏalka 2:1, TrenãínPúchov 1:2, RuÏomberok-Slovan 1:0,
Ko‰ice-Dubnica 1:0, Inter-Pre‰ov 3:0.
30. kolo: Púchov-Inter 1:0, Pre‰ovRuÏomberok 2:0, Dubnica-Trenãín 1:1,
PetrÏalka-Ko‰ice 1:1, Slovan-Îilina 2:1.

Tabuºka
1. Îilina
2. Púchov
3. Inter
4. RuÏomberok
5. Slovan
6. Trenãín
7. PetrÏalka
8. Pre‰ov
9. Dubnica
10. Ko‰ice

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

18 6 6 52:29
14 8 8 40:27
13 8 9 45:32
13 8 9 41:31
12 8 10 34:31
12 8 10 39:40
10 12 8 45:35
7 6 17 30:54
6 8 16 27:42
3 12 15 24:54

60
50
47
47
44
44
42
27
26
21
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Slovensko po senzaãním v˘konu Mistrem svûta
Ze ·védska komentuje ná‰ akreditovan˘ zpravodaj Karel DráÏìansk˘
âR-·v˘carsko 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
KdyÏ krátce pﬁed úvodním utkáním na‰ich
hokejistÛ na 66. mistrovství svûta ve
stﬁedo‰védském Jönköpingu byl trenér
ãeské reprezentace Josef Augusta nûkolika
praÏsk˘mi novináﬁi dotázán, jak vidí první
start sv˘ch svûﬁencÛ promptnû odpovûdûl
: „Velice váÏnû, nesmíme soupeﬁe
podceÀovat jako v Nûmecku, kdy ·v˘caﬁi
nad námi vedli 1:0 a my jsme strhli vítûzství
na svou stranu aÏ teprve v závûreãné tﬁetinû
góly Roberta Reichla a Viktora Ujãíka.
Takové drama se dnes nesmí opakovat. S
takov˘m pﬁedsevzetím nastoupil pak cel˘
t˘m proti ·v˘carÛm, ihned od zaãátku tvrdû
bojoval a chtûl hned v úvodu rozhodnout
cel˘ zápas. UÏ v závûru 7. minuty pﬁi
pﬁesilovce získal Franti‰ek Kaberle na‰emu
muÏstvu vedení 1:0. Tato branka v‰ak
·v˘cary nepoloÏila na lopatky. Dokonce
bych ﬁekl, Ïe je vyburcovala je‰tû k vût‰í
houÏevnatosti a jen brankáﬁ Milan Hniliãka
a trocha smÛly je pﬁipravila o vyrovnávací
gól. Zvrat v celém utkání nastal ve 34.
minutû, kdy slávista Ujãík po vzorné
spolupráci s Vlasákem a Kubinou zv˘‰il
stav utkání na 2:0. Byl to opût Ujãík, kter˘ o
tﬁi minuty zv˘‰il na 3:0. To jsme jiÏ vûdûli,
Ïe o na‰em vítûzství nemÛÏe b˘t pochyb.
Hráãi âR od této chvíle kontrolovali dûní na
ledû a Jaroslavem Hlinkou v závûru druhé
tﬁetiny a gólem Martina Procházky v 54.
minutû upravili na koneãn˘ch 5:0. Augustovi
svûﬁenci vyhráli naprosto zaslouÏenû, i kdyÏ
tﬁeba ﬁíci, Ïe hokej pro oko diváka pﬁedvádûli
jen fázovitû. Nejvût‰í oporou âR byl Milan
Hniliãka, od kterého jsme vidûli nûkolik
bravurních zásahÛ.
·védsk˘ tisk, kter˘ vûnuje svûtovému
‰ampionátu velkou pozornost, se tentokrát
soustﬁedil na na‰eho hráãe ãíslo jedna
Jaromíra Jágra. Tak napﬁ. deník Aftonbladet
napsal: Jaromír Jágr, za kterého museli
âe‰i zaplatit pojistku 165 000 dolarÛ,
neukázal dnes je‰tû své celé hokejové
umûní, mÛÏe v‰ak b˘t v dÛleÏit˘ch zápasech
rozhodujícím elementem. UÏ v‰ak v utkání
se ·v˘carskem vázal na sebe dva hráãe a
tak jeho ménû zku‰ení hráãi mohli stﬁílet
branky.
O utkání nebyl v Jönköpingu pﬁíli‰ velk˘
zájem a tak do hledi‰tû pﬁi‰lo pouze 3200
divákÛ.
âR-Japonsko 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)
Reprezentaãní t˘m Japonska má sice ve
sv˘ch ﬁadách nûkolik rodil˘ch KanaìanÛ a
jednoho Ameriãana, pﬁesto na mezinárodní
scénû patﬁí je‰tû k prÛmûru, za to se v‰ak
vytáhl proti na‰im hokejistÛm, kdyÏ jeden z
nejlep‰ích reprezentantÛ tﬁicetilet˘ Ryan
Kuwabara pﬁekonal v 68. vteﬁinû
vítkovického brankáﬁe Jiﬁího Trvaje. Tento
stav trval díky skvûlému forãekingu JaponcÛ
aÏ do 23. minuty, kdy Pavel Kubina ve
vlastním oslabení vyrovnal na 1:1. Na‰i se
pak dostali dvakrát do vedení Vlasákem a
Jágrem, ale Chris v druhé a Kabayama na
zaãátku tﬁetí tﬁetiny za nepopsatelného
nad‰ení japonsk˘ch fanou‰kÛ opût
vyrovnali. Po tﬁetí vyrovnávací brance jsme
mûli opût velké ‰tûstí, kdyÏ se jeden z
JaponcÛ dostal pﬁed Trvaje, ale ten bravurnû
stﬁelu zlikvidoval. StrÛjcem na‰eho vítûzství
byl v˘born˘ Jaromír Jágr, kter˘ pﬁihrál
Jaroslavu ·paãkovi na 4:3 a pát˘m gólem
sám upravil stav na 5:3. To uÏ jsme vûﬁili ve
v˘hru, pﬁestoÏe do konce zápasu chybûlo
pût minut, ve kter˘ch jsme se ubránili
pﬁesilovce soupeﬁe. Na tiskové konferenci
nebyl trenér Augusta tímto vítûzstvím
nad‰en, kdyÏ vyhlásil, Ïe jeho muÏstvo
hrálo ‰patnû. Zápas sledovalo 3380 divákÛ.
âR-Nûmecko 7:5 (2:1, 2:2, 3:2)
„Je to paradox. Dali jsme NûmcÛm sedm
gólÛ, pﬁesto nejsem s útoãn˘mi formacemi
spokojen,“ ﬁekl na tiskové konferenci trenér
Josef Augusta, kdyÏ k tomu je‰tû dodal
„hráli jsme chvílemi na jednu branku, ale
neproduktivnû.“ Já bych k tomu dodal, Ïe

velmi slabû zahrála obrana s brankáﬁem
Jiﬁím Trvajem, kter˘ nese vinu na nûkolika
gólech. Nûmci sice vedli 1:0, na‰im se
podaﬁilo otoãit skóre na 3:1. Po vylouãení
Davida V˘borného v 37. minutû jsme
inkasovali bûhem 22 vteﬁin dvû branky.
Následovalo opût na‰e dvoubrankové
vedení. NûmcÛm se sice je‰tû dvakrát
podaﬁilo sníÏit, ale 18 vteﬁin pﬁed koncem
zápasu do prázdné branky vstﬁelil David
V˘born˘ sedm˘ gól. V dresu Nûmecka
nastoupili dva âe‰i: bratr Roberta Reichla
Martin a Jan Benda, kter˘ nahrál sv˘m
nûmeck˘m spoluhráãÛm na dva góly.
Branky za âR dali: Vlasák 2, Kubina, Sedlák,
âajánek, Procházka a V˘born˘. Zápas
shlédlo 4732 divákÛ. Tabulka: 1. âR 6, 2.
Nûmecko 4, 3. ·v˘carsko 2, 4. Japonsko 0.
Slovensk˘ postup
Sloven‰tí hokejisté pﬁesvûdãivû
zvítûzili nad Polskem 7:0 a po
dramatickém zápase nad Ukrajinou 5:4
prohráli v‰ak s Finskem 1:3.
V˘znamnûj‰í utkání: ·védsko-Rusko 2:0,
Kanada-USA 2:1.
Osmifinále
âR-Loty‰sko 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Stejnû jako pﬁede dvûma roky ve ãtvrtfinále
MS v Petrohradû zvítûzil ãesk˘ t˘m i zde v
Jönköpingu 3:1 (tehdy v‰ak v‰echny ãtyﬁi
branky padly ve druhé tﬁetinû), ale mezi
tûmito dvûma stﬁetnutími je rozdíl dvou
svûtÛ. V Petrohradû to byl ãesk˘ t˘m hrající
dobr˘ hokej, v Jönköpingu v závûreãné
tﬁetinû hokejov˘ odvar. A pﬁesto ãe‰tí
hokejisté mûli impozantní nástup a uÏ v 29.
vteﬁinû se ujali Jaromírem Jágrem vedení
1:0. KdyÏ pak o ‰est minut pozdûji vstﬁelil
Martin Procházka druh˘ gól, vûﬁili jsme ve
vysoké vítûzství. Po Hrdinovû vylouãení
v‰ak zaãali ãe‰tí hokejisté hrát nervóznû,
celkovû inkasoval 42 minut od ‰védského
rozhodãího Johnsena a Loty‰Ûm se podaﬁilo
ãtrnáct minut pﬁed koncem zápasu sníÏit na
1:2. Pak nastalo doslova bombardování
ãeské branky a neb˘t skvûlého v˘konu
brankáﬁe Hniliãky asi by po zápase neznûla
ãeská hymna. KdyÏ uÏ chybûly do konce
stﬁetnutí dvû minuty odvolal loty‰sk˘ trenér
Lipmans z branky gólmana a pokusil se s
‰esti hráãi v poli o vyrovnání. Místo toho
kotouã zachytil Pavel Kubina a dvû vteﬁiny
pﬁed koncem zápasu upravil stav na 3:1.
Tedy byl nervák jako v pﬁede‰lém zápase s
Nûmeckem.
Göteborské pfiekvapení
Ve stejnou dobu, kdy jsem se v Jönköpingu
strachoval o vítûzství nad Loty‰skem, do‰lo
v Göteborgu k velkému pﬁekvapení, kdyÏ
slovensk˘ reprezentaãní t˘m zdolal
zaslouÏenû ·védy 2:1, po tﬁetinách 0:1,
0:0, a 2:0. MuÏstvo Tre Kronor vedlo sice
zásluhou Niklasse Anderssona od 5. minuty,
ale dvanáct minut pﬁed koncem Miroslav
·atan vyrovnal na 1:1 a vítûznou branku
dal deset minut pﬁed koncem Du‰an Milo.
âR-USA 5:4 (3:1, 1:3, 1:0)
KdyÏ uÏ ve 45. vteﬁinû druhé tﬁetiny vedl
ãesk˘ t˘m gólem Jágra 4:1, zaãali ãe‰tí
hráãi frajeﬁit a cítili se jako suverénní vítûzi.
Zapomnûli v‰ak, Ïe i Ameriãané umûjí hrát
hokej a to se jim stalo málem osudn˘m.
Soupeﬁ dal v rozpûtí tﬁinácti minut tﬁi góly a
vyrovnal na 4:4. Jak podotkl trenér J.
Augusta: „Chlapci v rozhodující fázi utkání
potvrdili sílu své hry a v 45. minutû vstﬁelili
Martinem Procházkou po nádherné
pﬁihrávce Davida Moravce pát˘, vítûzn˘
gól.“ Dlouhovlas˘ David Moravec z Vítkovic
byl vyhlá‰en nejlep‰ím hráãem zápasu,
kdyÏ pﬁedvedl jeden z nejlep‰ích v˘konÛ
své kariéry. Branky ãeského muÏstva:
Patera, Moravec, âajánek, Jágr,
Procházka. 4923 divákÛ.
âR-Kanada 5:1(2:0, 0:0, 3:1)
UÏ témûﬁ tradiãní utkání ãesk˘ch hokejistÛ
s Kanadou mûlo i tentokrát dobrou úroveÀ,
netradiãní v‰ak bylo vítûzství reprezentantÛ
âR, které bylo naprosto zaslouÏené.

Kompaktnûj‰í ãesk˘ t˘m pÛsobil dojmem
sehranûj‰ího celku, jehoÏ jednotliví hráãi
pﬁedãili soupeﬁe i v rychlosti a, co bylo
nejdÛleÏitûj‰í, i ve stﬁelbû. Tﬁeba ﬁíci, a to je
paradox, Ïe vítûzství mohlo b˘t je‰tû vy‰‰í.
Ve druhé tﬁetinû mûli na‰i drtivou pﬁevahu,
o ãemÏ svûdãí i stﬁely na branku. Zatímco
Kanaìané poslali na na‰i branku pût stﬁel,
âe‰i stﬁíleli sedmnáctkrát. Na rozdíl od pûti
pﬁede‰l˘ch zápasÛ nebyl souboj s
reprezentanty zemû kolébky ledního hokeje
témûﬁ v Ïádné fázi nervákem. A pﬁece malá
v˘jimka: na poãátku závûreãné tﬁetiny sníÏil
Steve Stalos na 1:2, chlapci se v‰ak
vzchopili a obráncem S˘korou o dvû minuty
pozdûji zv˘‰ili na 3:1. Utkání dohráli ve
velkém stylu a Paterou a Kleslou upravili na
5:1. Základ k vítûzství poloÏili v úvodní
tﬁetinû âajánek a Hrdina.
Slovensko-Rusko 6:4 (3:0, 2:3, 1:1)
V tomto utkání záﬁil Peter Bondra, kter˘
zaznamenal dvû pûkné branky. V závûru
první tﬁetiny zv˘‰il na 3:0 a v druhé tﬁetinû,
kdy Rusové sníÏili na rozdíl jediné branky,
zaznamenal ãtvrtou branku Slovenska. Po
jedné brance pak pﬁipojili ·atan, Nagy,
Handzu‰ a Milo.
âtvrtfinále
âR-Rusko 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Podobnû jako v Salt Lake City i nyní v
Jönköpingu Rusové zastavili vítûzné taÏení
âR na svûtové scénû. Po ‰esti vítûzn˘ch,
byÈ mnohdy tûÏce vydﬁen˘ch utkáních
prohráli na‰i hokejisté ve ãtvrtfinále MS v
Jönköpingu s reprezentanty Ruska a byli
tak pﬁedãasnû vyﬁazeni z bojÛ o svûtové
prvenství. KdyÏ zápas skonãil bylo nám
v‰em smutno. Nic nepomohla slova
nervózního trenéra Augusty na tiskovce:
„My jsme hráli, Rusové dávali góly. Pﬁi
první brance mûl ná‰ brankáﬁ zakryt˘ v˘hled,
druhou branku jsme dostali v oslabením,
tﬁetí gól padl 22 vteﬁin po znovuzahájení hry
ve tﬁetí tﬁetinû, kdy nebyli zﬁejmû chlapci
je‰tû myslí na ledû, prostû nechali jsme se
pﬁekvapit.“ To jsou jistû moudrá slova, ale
skuteãnost na ledû byla jistû mnohem
komplikovanûj‰í. Nejprve âe‰i ruského
soupeﬁe podceÀovali, kdyÏ v‰ak v 16.
minutû inkasovali první branku, náhle jakoby
se jim roztﬁepala kolena a do konce utkání
se jim nepodaﬁilo prÛbûh zmûnit ve svÛj
prospûch. Velká pﬁíleÏitost se jim naskytla
ve 31. minutû za stavu 1:2, kdy (stejnû jako
na
leto‰ních
ZOH)
nevyuÏili
ãtyﬁiadevadesátisekundové pﬁesilovky pût
na tﬁi. Respekt pﬁed soupeﬁem mi tak trochu
pﬁipomínal nemohoucnost hráãÛ âSR v
dobû sovûtské sborné komandy. Ne Ïe by
se souãasn˘ rusk˘ t˘m mohl srovnávat s
t˘mem SSSR, ale zpÛsob jak˘m jsme
dostávali góly tehdy a nyní.
I v ﬁadách ãesk˘ch novináﬁÛ panovala
pﬁed zápasem v Jönköpingu vcelku dobrá
nálada. Diskutoval jsem s jedním praÏsk˘m
kolegou, kter˘ vûﬁil ve vítûzství âR, neboÈ
muÏstva Ruska nic poﬁádného nehraje, v
ãem jsem se mu dovoloval odporovat.
BohuÏel k mému velkému zármutku moje
pochybnosti byly oprávnûné. MuÏstvo âR
nebylo soupeﬁem pﬁeválcováno, ale
stﬁelecká neschopnost ho pﬁipravila o
vítûzství. VÏdyÈ statistika utkání ﬁíká, Ïe
pomûr stﬁel vyznûl 37:17 v ná‰ prospûch.
Branky: Hrdina - Karpov 2, Koznûv. Nutno
dodat, Ïe muÏstvo âR jako jediné ze 16
úãastníkÛ MS v základní a kvalifikaãní
skupinû vyhrálo v‰ech ‰est utkání.
***
Slovensko-Kanada 3:2
JiÏ pﬁed závûreãn˘mi boji bylo jasné, Ïe
Slováci splnili svÛj úkol na v˘bornou. V boji
o semifinále zvítûzili nad Kanadou, která
mûla jako jediná sloÏená cel˘ t˘m z hráãÛ
NHL, v Karlstadtu 3:2. Zámoﬁ‰tí hokejisté
vedli jiÏ 2:0, ale vteﬁinu pﬁed koncem druhé
tﬁetiny Peter Bondra sníÏil na 1:2, aby v
poslední tﬁetinû Miroslavem ·atanem
vyrovnali na 2:2 a dali opût Petrem Bondrou
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tﬁetí gól. Ve zb˘vajících utkáních byly
úspû‰né oba skandinávské t˘my. ·védsko
porazilo Nûmecko 6:2 a muÏstvo Suomi
zdolalo t˘m USA 3:1.
***
Slovensko-·védsko 3:2
po samostatn˘ch nájezdech
Na takov˘ skvûl˘ hokej, jak˘ pﬁedvedlo
reprezentaãní muÏstvo Slovenska v
semifinále se ·védy se hned tak
nezapomíná. Jeho hra zaloÏená na
vynikající hokejové technice enormní
rychlosti v‰ech hráãÛ, velké dravosti a
bojovnosti, taktice s v˘born˘m brankáﬁem
a pﬁedev‰ím s jedin˘m cílem - vedla k
triumfu nad dobr˘m t˘mem Tre Kronor. I
tentokrát Slováci prohrávali se sv˘m
soupeﬁem 0:2. Sv˘m nad‰ením dokázali
zvrátit nepﬁíznáv˘ stav. Ve 36. minutû prav˘
kﬁídelní útoãník Vladimír Országh sníÏil
náskok ·védÛ na 1:2, aby pak dvû minuty
pﬁed koncem normálního ãasu Miroslav
·atan za hlubokého ticha vyrovnal na 2:2.
Muselo tedy dojít k desetiminutovému
prodlouÏení, ale ani to nerozhodlo o vítûzství
finále. Do‰lo tedy k samostatn˘m nájezdÛm,
kter˘mi Slováci, zásluhou Richarda Lintera
a nejlep‰ího hráãe utkání Îigmunda
Pálffyho, vyhráli nad ·védy a tím postoupili
po druhé v historii do závûreãného utkání
svûtového sampionátu. Vítûzství muÏstva
trenéra Jána Filce je naprosto zaslouÏené
a udûlalo nám zde velkou radost, jakou
jsme s ãesk˘m t˘mem neproÏívali. Zápas
sledoval v göteborské hale Scandinavium
rekordní poãet 10854 platících divákÛ.
Také o postupu RusÛ do finále rozhodly
penalty. Ve druhém utkání o postup do
finále se nakytla FinÛm tﬁikrát jedineãná
‰ance. Vedli totiÏ 1:0 a 2:1. Od 53. minuty,
kdy byl stav 2:2, hráli ‰est minut pﬁesilovku,
kterou v‰ak nedokázali vyuÏít. Utkání
skonãilo i po destiminutovém prodlouÏení
nerozhodnû 2:2. Pﬁi penaltovém rozstﬁelu
byli v‰ak úspû‰nûj‰í Rusové zásluhou
Karpova a zvítûzili 3:2.
***
O 3. místo
·védsko-Finsko 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)
V souboji o tﬁetí místo zvítûzilo nakonec v
severském derby ·védsko nad Finskem,
aãkoliv po 22 minutách prohrávalo 0:3.
Je‰tû v druhé tﬁetinû v‰ak domácí hráãi
vyrovnali a v 54. minutû Rhodin rozhodl
utkání, které sledovalo 9817 divákÛ.
***
Velké finále
Slovensko-Rusko 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)
Finálov˘ zápas byl skuteãnû vyvrcholením
‰ampionátu. I v tomto zápase sehráli Slováci
neuvûﬁitelnou partii, jenÏe v opaãném gardu.
V zápase proti Kanadû, ãi ·védsku
prohrávali vÏdy 0:2. Tentokrát v‰ak vedli
2:0, kdyÏ vedoucí branku zaznamenal
ªubomír Vi‰Àovsk˘, postavou jeden z
nejmen‰ích hráãÛ na ledû, ale v˘konem
oznaãen˘ za nejvût‰ího hráãe finále. Ten
jiÏ v prvé minutû do ‰ibenice zajistil
slovenskému muÏstvu vedení. Dal‰í branku
pﬁipojil pﬁi pﬁesilovce kanon˘r Peter Bondra.
V druhé tﬁetinû se v‰ak Rusové
vzpamatovali a dokázali nejprve sníÏit, ale
Miroslav ·atan brankou, která spí‰e
pﬁipománala kuleãníkovou fale‰ dostal opût
Slovensko do dvoubrankového vedení. V
závûreãné tﬁetinû pak Rusové zv˘‰ili tlak a
podaﬁilo se jim dokonce vyrovnat. KdyÏ jiÏ
se zdálo, Ïe budou mít více sil a rozhodnou
zápas ve svÛj prospûch, projel jako nÛÏ po
másle Îigmund Pálffy pﬁekﬁíÏil z pravé
strany na levou, kde najíÏdûl nestárnoucí
stﬁelec Washington Capitals Peter Bondra
a jeho dûlovka pro‰la brankáﬁi Sokolovovi
mezi vyráÏeãkou a betonem. V závûru
zápasu pak Slováci dotáhli zápas taktickou
hrou do vítûzného konce. Po utkání pak
následovaly oslavy nejen v ‰atnû
slovensk˘ch hokejistÛ, ale i po celém
Slovensku. Sloven‰tí hokejisté nalezli
podporu nejen doma, ale i v âechách, za
coÏ jim podûkoval v âeské televizi právû
nejlep‰í hráã finále ªubomír Vi‰Àovskij.
***

