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Finále opût pﬁekvapilo
Na mÛj dotaz, proã pﬁijel na plzeÀsk˘ filmov˘ festival,
odpovûdûl novináﬁ z Berlína, Ïe to je jediné místo, kde
mÛÏe vidût pﬁehlídku ãesk˘ch filmÛ. Na otázku, proã
nejede na festival do Karlov˘ch VarÛ, odpovûdûl, Ïe
tam by vidûl mnoho filmÛ z celého svûta, ale jen nûkolik
málo filmÛ z domácí produkce. Leto‰ní Finále to
potvrdilo, i kdyÏ nejlep‰í film, podle mého mínûní, kter˘
se na festivalu objevil byl z Nûmecka od reÏiséra Wim
Wenderse, kter˘ se z vût‰í ãásti odehrával na Sicílii,
pﬁesnûji ﬁeãeno v Palermu. JestliÏe se tento reÏisér a
dá se ﬁíci jeden z nejvût‰ích souãasn˘ch filmov˘ch
tvÛrcÛ odvolává na dvû velké postavy nedávné minulosti
Michelangela Antonioniho a Igmarna Bergmana, pak
právem. Návaznost na dva skvosty svûtové
kinematografie na Zvût‰eninu a Sedmou peãeÈje zﬁejmá
na první pohled. Pﬁi tom obû legendy zemﬁely ve
stejnou dobu témûﬁ bûhem jednoho t˘dne.
JestliÏe dialog rytíﬁe se smrtí je u Bergmana zasazen
do stﬁedovûku, pak pﬁíbûh fotografa, kterého
zpodobÀuje David Hemings v Antonioniho Zvût‰eninû
patﬁí jasnû do ‰edesát˘ch let. Zrovna tak Wenders
zasazuje svého módního fotografa Finna do
souãasnosti. První ãást se odehrává v mûstû proslulém
umûleckou avantgardou v Düsseldorfu, kde je v‰e
dostupné a kde se prezentuje nejen módní fotografie,
ale kde se vytváﬁí i nová realita. Potﬁebujete fotografii
Sao Paola s australsk˘mi ãervánky? V dobû digitální
fotografie není nic nemoÏného. Fotograf Finn dodá za
patﬁiãn˘ honoráﬁ v patﬁiãné velikosti, s patﬁiãn˘m
rozli‰ením i v patﬁiãném formátu. Cel˘ svût má Sao
Paolo jako na dlani. A co takhle tûhotná modelka mezi
dvûmi kosmonauty ãi slévaãi. I to je moÏné. V
Düsseldorfu je v‰echno moÏné. JenÏe fotografii chybí
nûco jako du‰e. Pro trochu toho tepla a pro snímek,
kter˘ v zápûtí obletí svût není problémem odletût nûkam,
kde je tepleji nûkam na jih, tﬁeba do centra mafie do
Palerma. JenÏe velk˘ nûmeck˘ reÏisér je vzdálen v‰em
zhovadilostem, které provázejí souãasn˘ film, poãínaje
pornem, pﬁes násilnosti, konãe upíry. A pﬁesto je film
nabit˘ erotikou, hrdina je zasaÏen nûkolikrát smrtící
stﬁelou - ‰ípem neznámého stﬁelce a tajemství smrti,
místy pohádkové je zde v plné síle, podobnû jako u
Bergmana a Antonioniho.
KdyÏ jsou fotografie i s du‰í hotové, najednou se hlavní
postava filmu fotograf Finn rozhodne hledat to, co mu
chybí, potká krásnou restaurátorku star˘ch fresek a
zaãne si klást otázky, na kter˘ch záleÏí. Klade si
otázku, o ãem je Ïivot a co je na nûm dÛleÏité. Podobnû
jako u Bergmana v Sedmé peãeti se ptá, jak vyuÏije
odkladu, protoÏe i v tomto filmu a jako v kaÏdém Ïivotû,
se jedná nikoliv o nesmrtelnost, ale o prodlouÏení ãasu
na této zemi. Jedná se v‰ak také o realitu o to , jak si
pﬁetváﬁíme skuteãnost, podobnû jak se tomu dûje u
mistrÛ digitální fotografie, kteﬁí vytváﬁejí novou
skuteãnost.
Pochopitelnû nevidûl jsem v‰echny filmy na plzeÀském
festivalu, ale jedin˘ film, kter˘ se v otázce Ïivota a smrti,
absurdity na‰eho Ïivota tomuto filmu pﬁiblíÏil byl film Ivo
Trajkova Ocas je‰tûrky. Trajkov, kter˘ pﬁedná‰í na
praÏské FAMU, natoãil v roce 2004 vynikající film Velká
voda. V roce 2007 ‰okoval tím, Ïe udûlal 8 mm
celoveãerní film Movie. JiÏ v tomto filmu zapracoval
andûla, jako nûkoho, kdo nemluví, ale kdo ovládá ná‰

K Zima ve filmu Ivo Trajkova Ocas Ještěrky

Ïivot. Tentokrát v‰ak upustil od ãernobílého experimentu
a vrátil se k barevnému 35 mm filmu. Archandûl Gabriel
má zcela lidské rozmûry. Obãas hlavního hrdinu Josefa
Bártu, kterému se hroutí svût, pﬁivádí do prÛseru, jindy
ho z prÛserÛ zachraÀuje. Nûkdy ho v kritick˘ch
okamÏicích zase opou‰tí. Na otázku, proã tomu tak je,
odpovídá reÏisér, Ïe pro nás mÛÏe b˘t dobré, kdyÏ v
nûjakém maléru zÛstaneme sami. Film je na motivy
pohádky BoÏeny Nûmcové Andûl stráÏce.
Není to jedin˘ film, kter˘ je vûnován autorce, pí‰ící v
polovinû devatenáctého století. Je zajímavé, Ïe o této
superãeské spisovatelce vznikl nûmeck˘ film s ãesk˘mi
herci (v hlavní roli s Bolkem Polívkou, kter˘ hraje jejího
manÏela despotického Josefa Nûmce). Dagmar
Knöpfelová to pojala jako zápas umûlkynû, která bojuje
o svou identitu. Film je nûkdy schématick˘ a vychází z
posledních pûti dopisÛ adresovan˘ch Vojtovi
Náprstkovi.
Snad prvním ãesko-albánsk˘m filmem je snímek Piro
Mikaniho Smutek paní ·najderové. Zatímco v
âeskoslovensku je v roce 1960 obroda, v Albánii
komunismus dosahuje vrcholu. Filmaﬁ Leke má, co
nejrychleji dokonãit studia a vrátit se domÛ. Pﬁi tom
právû objevuje svobodu. Studenti FAMU toãí dokument
o plochodráÏních motocyklech v âeském ·temberku.
Je to autobiografick˘ pﬁíbûh Piro Mikaniho, kter˘ byl po
pádu komunistického reÏimu prvním albánsk˘m
velvyslancem v Praze. Po letech se tedy vrací k filmu.
Film je hlavnû zajímav˘ tím, Ïe podobnû jako si emigranti
pamatují zemi, kdy z ní ode‰li, tak i albánsk˘ student
pﬁesnû vystihuje ‰edesátá léta, pamatuje si nejen
písniãky, které v tu dobu byly hity, ale i auta, úãesy, ale
hlavnû jazyk té doby. Film pÛsobí skuteãnû dojmem
jako kdyby byl natoãen v roce 1960.
PﬁestoÏe ﬁada odborníkÛ chválila film Václava Marhoula
Tobruk, nena‰el jsem zatím odvahu na tento film jít.
ZaÏil jsem pﬁíli‰ mnoho váleãn˘ch filmÛ v dobû povinné
‰kolní docházky a doba vzniku filmu aÏ nápadnû
korespondovala s obdobím, které jsme opût proÏívali v
minul˘ch letech.
Zatímco filmy Jana Hﬁebejka Nestyda a Dûti noci
Michaely Pavlátové nepﬁesáhly prÛmûr a hlavní hrdina
ãi hrdinka nic od Ïivota nechtûjí a nikam se nedostávají
film Sestra je originální a skuteãnû znamená osvûÏení
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ve festivalové produkci. Podobnû jako v Ocasu je‰tûrky
se zde setkáváme s charismatickou makedonskou
hereãkou Vericou Nedeskou. ReÏisér Vít Pancíﬁ si pro
svÛj první celoveãerní film vybral stejnojmennou kníÏku
Jáchyma Topola a hudbu, na které je v‰e postaveno
dûlal Filip Topol a Psí vojáci. Jde o útûk z mûsta, o útûk
pﬁed k˘ãem, kter˘ nás obklopuje. Pﬁi tomto úniku se
setkáváme s Rómy, kteﬁí nejsou schopni se
zorganizovat, ale na druhou stranu, díky tomu nebyli
schopni nikdy vést Ïádnou válku.
Pomûrnû velká sekce je vûnována na plzeÀském
festivalu dokumentÛm. Kromû takov˘ch filmÛ jako je
tﬁeba dokument René od Heleny Tﬁe‰tíkové, kter˘ mûli
moÏnost vidût i diváci v Torontu, jsme zde mûli moÏnost
vidût konfrontaci bezdomovcÛ s praÏsk˘m primátorem
Pavlem Bémem a mûstsk˘mi stráÏníky ve filmu Ivo
Bystﬁiãana Trvalé bydli‰tû Praha. Jindy suverénní politik
Pavel Bém pÛsobí naprosto nejistû, místy aÏ trapnû
lidovû ﬁeãeno jako debil.
ReÏiséra ZdeÀka Tyce, jsem mûl moÏnost vidût i na
minul˘ch festivalech a letos mûl v Plzni dva filmy El
Paso a Malé slavnosti. Pokud jsem hledal nûjaké
spojení mezi tûmito filmy, pak jsem nalezl jednoho
spoleãného jmenovatele a to ve vyho‰tûní z bytu. Obû
rodiny ztratily své zázemí. Zatímco film El Paso získal
na festivalu druhou cenu, nelítostná hlavnû ãeská
kritika nemûla pro Malé slavnosti mnoho pochopení.
AniÏ bych vûdûl, Ïe právû El Paso bude slavit úspûchy,
jsem poÏádal po promítání obou filmÛ, které se promítaly
v jeden den reÏiséra ZdeÀka Tyce o rozhovor.
ABE: Jak dÛleÏit˘ je pro vás pojem domova a jeho
ztráty?
ZT: Myslím si, Ïe je to katastrofa. V hlavû mám stále
otázku, kam bych chtûl letût, kam bych se chtûl dostat
ve snu a odpovídám si nûkam, kde je doma. âili
neﬁíkám na Madagaskar nebo nesním o nûjaké cizí
exotické krajinû, ale o nûãem, kde je ãlovûku dobﬁe.
Kde jsou blízcí lidé, kde mám pﬁátele, kde je bezpeãí.
ABE: V prvním filmu, ztrácejí domov Rómové.
Nejprve rodina ztratí otce, kter˘ tragicky zahyne.
Následuje ztráta bytu a film by mûl konãit likvidací
rodiny. Jak jste do‰el k tomuto tématu?
ZT: To je skuteãn˘ pﬁíbûh. Dovûdûl jsem se, Ïe je Ïena,
Pokračování na str. 4
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v 11:00. 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, e-mail 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: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. 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. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. 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.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 23.
kvûtna 2009 v 10 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 23. kvûtna na 2009 v
17 hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
24. kvûtna 2009 v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Bude oznámeno.

Od 17. dubna platí v Kanadû nov˘ zákon o
kanadském obãanství, jenÏ dle ministra pro
obãanství,
pﬁistûhovalectví
a
multikulturalismus Jasona Kenneyho „pomÛÏe
nalézt ,ztracené Kanaìany’ a zároveÀ uchovat
hodnotu (kanadského) obãanství v
budoucnosti“. Zákon tak lidem, kteﬁí byli
kanadsk˘mi obãany do 1. ledna 1947 a o svÛj
statut následovnû pﬁi‰li, znovu udûluje

obãanství od doby, kdy ho ztratili. Obãanství
dostanou i lidé, kteﬁí nikdy nebyli Kanaìané,
ale patﬁí do první generace narozené mimo
území Kanady po 1. lednu 1947 kanadskému
rodiãi. Obãanství se touto legislativou do
budoucna omezuje na první generaci potomkÛ
narozen˘ch mimo Kanadu za podmínky, Ïe
jeden z rodiãÛ je kanadsk˘ obãan nebo Ïe
imigroval a stal se kanadsk˘m obãanem
bûhem pﬁistûhovaleckého procesu.
www.cic.gc.ca
***

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny do 15. ãervna 2008:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:45 do 18:00 hodin
základní tûlocvik a gymnastika, lyÏování v zimû
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
Prostná, aerobik, posilování
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street)
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 a 169)
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 a169)
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.
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of the Government of Canada, through the Publication
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Zákaz ﬁízení s mobilním
telefonem
Ontario bude ãtvrtá provincie Kanady
(po Québecu, Novém Skotsku a
Newfoundlandu a Labradoru), kde bude
platit zákaz ﬁízení s mobilem v ruce.
Nová legislativa tak zakazuje pﬁi jízdû
hovoﬁit, emailovat ãi psát SMS zprávy
pomocí bezdrátového zaﬁízení pod
pokutou 500 kanadsk˘ch dolarÛ.
V˘jimkou v nové vyhlá‰ce, jeÏ zaãne v
Ontariu platit na podzim, je pouÏívání
tísÀového volání. Podle kanadského
ministerstva
dopravy
stojí
nesoustﬁedûnost ﬁidiãÛ asi za 20 % v‰ech
automobilov˘ch nehod. Navíc je podle
nedávné studie u ﬁidiãÛ, kteﬁí pﬁi jízdû
pouÏívají
mobil,
ãtyﬁikrát
pravdûpodobnûj‰í, Ïe zaviní dopravní
nehodu. Legislativa se nevztahuje na
handsfree zaﬁízení. www.tc.gc.ca
***

Kanadsk˘ prÛmysl
s javorov˘m sirupem
Kanada vyrábí zhruba 85 % svûtové
produkce javorového sirupu, prodá ho
více neÏ 32 500 tun v hodnotû pﬁes 165
milionÛ dolarÛ do 45 zemí roãnû. Je zde
pﬁibliÏnû 10 500 v˘robcÛ javorového
sirupu, vût‰ina z nich sídlí v provincii
Québec a zbytek v Ontariu, Novém
Brun‰viku a Novém Skotsku. A jak
javorov˘ sirup vzniká? Bûhem období
rÛstu javorové stromy hromadí ‰krob,
kter˘ na jaﬁe enzymy pﬁemûní na cukr.
Ten se smíchá s vodou získanou z pÛdy
koﬁeny, coÏ zpÛsobí nasládlou chuÈ. Tato
míza koluje ve stromech po dobu zhruba
6 aÏ 8 t˘dnÛ, bûhem které se míza sbírá,
aÈ uÏ pomocí trubek, vakuov˘ch pump ãi
rÛzn˘ch druhÛ odpaﬁovaãÛ. Bûhem
období kolování mízy prÛmûrn˘ strom
vydá mezi 35 a 50 litry mízy, ze které se
vyrobí 1 aÏ 1,5 litru javorového sirupu. 50
ml javorového sirupu obsahuje 167 kalorií,
43 gramÛ cukru, 117 mg draslíku, 7 mg
sodíku a Ïádn˘ tuk. Hlavní odrÛdy javorÛ
produkující sirup jsou javory cukrové,
ãervené a stﬁíbrné. Javorov˘ sirup existuje
v ãisté podobû, ale pﬁidává se i do rÛzn˘ch
produktÛ (cereálie, jogurty ãi javorová
másla). www.siropderable.ca
***

Studenti Ontario College
of Art & Design v Praze
V úter˘ 5. kvûtna v 18 hodin bude zahájena
v˘stava Identity/Identities v Galerii AMU,
která potrvá do 12. ãervna 2009. Pﬁedstaví
se zde jedenáct absolventÛ torontské
Ontario College of Art & Design (OCAD),
nûkolik z nich i osobnû. Kurátorem je
kanadsk˘ fotograf ãeského pÛvodu Petr
·rámek, jenÏ mûl zaãátkem tohoto roku
v˘stavu v Galerii 35 ve Francouzském
institutu s názvem Praha - PaﬁíÏ, po stopách
Sudka a Atgeta (Satellite 1-416, zaãátkem
roku). Petr ·rámek je zakládajícím ãlenem
Galerie 44, centra souãasné fotografie, a
od roku 1976 vyuãuje právû na OCAD.
Práce studentÛ, pﬁestoÏe jsou velmi rÛzné,
se v‰echny zab˘vají otázkou identity osobní, kulturní, psychologické i
emocionální. Rozliãn˘ pÛvod (pÛvodní
obyvatelé, dûti imigrantÛ), kultura i minulost
ovlivÀují umûlecké zamûﬁení studentÛ,
jejich práci a vyzdvihují individuální pﬁístup,
zároveÀ ale v‰echny tyto práce reflektují
spoleãenskou realitu soudobé Kanady.
http://www.sramek.ca/Identities-inPrague.html
Kanadská mozaika - vydává Kanadské
velvyslanectví v Praze
www.kanada.cz
***
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AMANT

Czech &Slovak Institutions

Slovenská mladá scéna po mimoriadne
úspe‰nom uvedení muzikálu Na skle
maºované na jeseÀ minulého roku pripravuje
nové predstavenie - situaãnú komédiu Pavla
Nûmca - Amant.
Príbeh matky, ktorá sa snaÏí pre svoju dcéru
zabezpeãiÈ to najlep‰ie a teda nájsÈ aj
nápadníka, ktor˘ jej pomóÏe od‰tartovaÈ jej
sólovú hudobnú kariéru. Situácia sa
zamotáva, keì sa o tomto pláne dozvie uÏ
existujúci, zato tajn˘ nápadník, ktor˘ sa
rozhodne sitáuciu zobraÈ do svojich rúk...
Komédia plná vtipn˘ch a náhlych zvratov
udrÏiava diváka v napatí a zároveÀ
humorn˘m spósobom potvrdzuje staré
známe pravidlo Ïe loÏ má krátke nohy.
RéÏiu tejto hry si zobral na starosÈ Robert
Hanousek. Podºa jeho vlastn˘ch slov jeho
hlavn˘m oborom je film, napriek tomu si
vÏdy chcel skúsiÈ réÏiu divadelnej hry.
Kolektív mlad˘ch hercov sa pod jeho
vedením postaral o in‰pirujúce a zábavné
skú‰ky a túto atmosféru udrÏí aj poãas
predstavení. Hlavn˘ch úloh sa majstrovsky
zhostili Zuzana Matejkoviãová ako Katka a
Viktor Matejkoviã ako Radko súperiaci s
nádejn˘m Amantom v podani Milo‰a
Straskeho.
Správa o tom, Ïe táto hra sa bude hraÈ v
kanadskom Toronte sa dostala aj k autorovi
scenára a zmienka o tom, Ïe ju hráme je na
webe divadla v ktorom posobí: http://
www.divadlobanda.cz/. Táto hra uÏ dokonca
získala âestné uznanie za text na Lounskej
divadelnej prehliadke v roku 2008 a opaÈ v
roku 2009.
Predstavenia sa budu odohrávaÈ 22.24.mája 2009, a to v piatok 22.5. o 20:00, v
sobotu 23.5. o 16:00 & 20:00 a v nedeºu o
16:00 pm.
Adresa : Bishop Marrocco Secondary School
na 1515 Bloor Street West, oproti stanici
podzemnej dráhy Dundas West. Sála ma
veºkú kapacitu a tak rezervácia lístkov nie je
potrebná, budú sa daÈ zakúpiÈ priamo na
mieste. Vstupné je 20 dolárov. Parkovné je
zdarma. Podzemná garáÏ ‰koly má kapacitu
70 miest, po zaplnení je zdarma k dispozícii
vonkaj‰ie parkovisko pred Loblaws.
BliÏ‰ie informácie móÏete získaÈ na tel.ã.
905 286 5258 alebo 416 792 8694, alebo na
emailovej adrese slovakscene@yahoo.com.
TáÀa Pastorová
***

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

Kalendáﬁ
9. 5. (so) 18:00
Koncert Petera Nagya
65 Christie St. - Toronto
***
17. 5. (ne) 17:00
Milan Brunner a Marta Laurincová
Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava
***
22. 5. (pá) 20:00
23. 5. (so) 16:00 a 20:00
24.5. (ne) 16:00
Amant
Slovenská mladá scéna
1515 Bloor St. W.
***
7.6. (ne) 13:30
PouÈ do Midlandu
Pravidelné bohosluÏby v kostele sv.
Václava se nekonají.
***
17. 6. (st)
âechomor v Torontu
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
4. 5. 2009 v 03:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
21.5. 2009

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:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
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

Michael Eisner,
RMT, CDT

Finále…
Pokračování ze str. 1

která má nikoliv sedm, ale dokonce devût
dûtí a Ïe jí hrozí jejich odebrání a ona se
nechce tûch dûtí vzdát. Tak jsem se
zaãal zajímat o to, jestli ji uÏ nûkdo
zastupuje. Dovûdûl jsem se, Ïe je jiÏ
právniãka, která ji zdarma hájí. Na tu
jsem získal po ãase kontakt a poÏádal
jsem ji o spojení s touto Ïenou, která
bydlí v âesk˘ch Budûjovicích a která uÏ
byla vystûhována na ubytovnu. Zaãátek
byl ponûkud rozpaãit˘, protoÏe ona uÏ
mûla ‰patné zku‰enosti s lidmi kolem, a
byla k nim trochu ostﬁej‰í. I k lidem, kteﬁí
mûli zájem o tento pﬁípad. KdyÏ mi
otevﬁela dveﬁe, tak jsem se pﬁedstavil a
ﬁekl jsem ji, Ïe znám její pﬁípad, jestli by
dokázala nûco o sobû ﬁíci, protoÏe by z
toho mohl b˘t film. Ona chvilku zvaÏovala,
jestli se se mnou bude bavit nebo ne. Pak
jsem tam jezdil stále ãastûji a líbil se mi
její postoj. Zajímavá byla zmûna, Ïe se
musela zab˘vat novou skuteãností,

and

Practitioners of

Integrated Mecine Clinic
Provide the Following Medical
Services
Massage Therapy, Manual
Lymphatic Drainage (CDT), Hot
Stone Massage
Naturopatie, hypnotherapie,yoga,
qigong
aromatherapie, chiropraxe,
akupunktura, reflexologie,
psychoterapie a
programy pro dûti s ADD, ADHD,
postraumaticky stres,
zdravá tûlesná váha, etc.
Nûkteré soukromé poji‰Èovny kryjí
vybrané léãby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
rmt-yyz@integratedmedicine.ca
www.integratedmedicine.ca

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

Režisér Zdeněk Tyc

najednou Ïila na jiné planetû. Musela se
uãit nové termíny, jednat s úﬁady a bylo
zajímavé, Ïe si vedla docela dobﬁe. I film
samotn˘ byl pro ní jakousi emancipací a
vyznamenáním a Ïe nemÛÏe ani v m˘ch
oãích selhat. Chovali jsme se jako rovn˘
s rovn˘m. Uvûdomoval jsem si, Ïe má
tûÏk˘ úkol, starat se o devût dûtí, které
jsou nemocné, jsou v pubertû, které jsou
ve vûkové kategorii od tﬁí do sedmnácti
let. Pﬁi tom ta Ïena byla velice pﬁitaÏlivá,
‰tíhlá a dbala na sebe. Z toho jsem zaãal
skládat materiál. Film je nejménû z
poloviny fikce. Nechtûl jsem natoãit
dokument o ní, kter˘ by jí spí‰e ublíÏil a
ani jsem nechtûl chodit za ní a b˘t ji stále
v patách. To by jí pﬁipravilo o zbytek jistot.
Napsal jsem tedy scénáﬁ, pro kter˘ jsme
nakonec získali prostﬁedky.
ABE: Jak jste vybíral herce?
ZT: Hlavní roli hraje Irena Horváthová,
hlavní postava ve filmu se jmenuje Vûra
Horváthová. I to pomohlo ke ztotoÏnûní
se s hlavní postavou, coÏ je pro Rómy
velice dÛleÏité, protoÏe myslí trochu jinak.
Svût si osvojují jin˘mi kanály neÏli my.
Nechci ﬁíkat, Ïe jsou lep‰í nebo hor‰í, ale
jsou jiní. Irena Horváthová je zpûvaãkou
v jedné brnûnské skupinû. Bûhem doby
se zaãala podobat pÛvodní hrdince
pﬁíbûhu, která se jmenuje Valerie PuÏová.
Ve skuteãnosti jsem se k Irenû
Horváthové dostal pﬁes její dûti, které
dûlaly konkurs na film, ale neuspûly.
Nakonec tato Ïena zvítûzila v konkursu

proti ostatním Ïenám, které sice rómsky
vypadaly, ale byly to âe‰ky. DÛleÏité
bylo, Ïe chtûla v tom filmu hrát.
ABE: Této rodinû není pﬁíli‰ a nûkdy
aÏ schématicky naklonûná skupina
skládající se z lidí z magistrátu,
sociálních pracovníkÛ. Jejich
pﬁedstavitel je podobn˘ primátorovi
Bémovi, ale jsou zde i pozitivní osoby:
právniãka, kurátor a fotograf pro
bulvární tisk…
ZT: To je rozdíl od skuteãnosti, kdy
právniãka byla zapálená a vûdomá si, co
dûlá a dûlala to zadarmo. Pﬁipadalo mi
to, Ïe je v˘jimkou a Ïe takov˘ch právníkÛ
je u nás hroznû málo, takÏe to bude
vypadat dost nevûrohodnû. TakÏe jsem
se rozhodl tuto postavu zmûnit a udûlat z
ní Ïenu, která neví proã do toho jde,
ãásteãnû jde do toho kvÛli pﬁíteli
fotografovi. To je vidût ve filmu, protoÏe
má tisíc chutí to vzdát a zabalit to. To bylo
dÛleÏité, aby se divák, kter˘ není naklonûn
RómÛm vÏil do této situace. To Ïe je to
místy schématické, to mû netrápilo,
protoÏe mám rád, kdyÏ je hran˘ film ve
skuteãnosti jednoduch˘, ale pak musí
mít film dynamiku a pﬁesvûdãivost. Ve
filmu jsem se snaÏil pojmout postavy z
druhé strany barikády relativnû neutrálnû,
nikoliv extrémnû zápornû, ale oni jsou
daleko hor‰í. Já jsem se snaÏil to sníÏit a
zlid‰tit. Nechtûl jsem z nich dûlat bestie.
Lidé, kteﬁí pracují v této oblasti nemají
velké platy, není jich moc a nemají celkem
Ïádné uspokojení, z toho, co dûlají. Jedné
rodinû poradí, ale následuje padesát
dal‰ích a neÏ se dostanou k té první, tak
ta to zapomene a je to jako kdyÏ se hází
hrách na stûnu. âlovûka tû‰í práce, která
má nûjak˘ v˘sledek, ale ten nepﬁichází.
To je spí‰ ale chyba státu nebo systému
a jak jsou nastavená pravidla hry.
NedÛslednost v této oblasti se pak odráÏí
tﬁeba v emigraci RómÛ do Kanady.
ABE: Klasickou ukázkou, jak místní
orgány nefungují je tﬁeba azylov˘ dÛm
na Spoﬁilovû, kter˘ fungoval, ale
magistrát ho chce zru‰it…
ZT: To je dal‰í problém; úﬁedníci, kteﬁí
se ãasto mûní. KdyÏ jsou noví, tak se
chtûjí pﬁedvést sv˘m nadﬁízen˘m, Ïe nûco
vykonají a chtûjí udûlat nûjakou zmûnu,
takÏe rozboﬁí strukturu, která fungovala
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a pak jiÏ to nikdo není schopn˘ napravit.
ABE: Druh˘ film, kter˘ byl na tomto
festivalu - Malé oslavy, se odehrává v
Bratislavû. Je to snad jedin˘ film, kdy
ãesk˘ reÏisér toãí na Slovensku se
slovensk˘mi herci…
ZT: Ano, dostal jsem nabídku ze
Slovenska, od producenta, kter˘ mûl
rozpoãet sedmi miliónÛ korun (asi 350
000 kanadsk˘ch dolarÛ). ProtoÏe jsem
mûl pauzu od roku 2002, kdy jsem dûlal
film Smradi, tak jsem to pﬁijal. MÛj
producent se zaãal vûnovat komerãnímu
filmu a já zÛstal jako loì na písku.
Podobnû jako malíﬁ nebo hudebník musí
tvoﬁit nebo cviãit pravidelnû. Pokud z
toho vypadne, pak je to na jeho tvorbû
znát. Byl jsem tak naivní, Ïe jsem ﬁekl, Ïe
bych to dûlal i zadarmo, coÏ nebylo
‰Èastné, protoÏe jsem nedal tomu
producentovi Ïádné mantinely, a to se
podepsalo na filmu samotném. Musím
pﬁiznat, Ïe jsem se pﬁi natáãení obãas
cítil jako v exilu a musel jsem se pﬁi
natáãení chovat opatrnûji neÏ bych se
choval normálnû.
ABE: Ve filmu hraje slovenská hvûzda
Aniãka ·i‰ková, jak se s ní natáãelo?
ZT: Zaãalo to u Terezy Nvotové, její
dcery,
která
je
neuvûﬁitelnû
bezprostﬁední, charismatická, originální
bytost, která v‰ak mnoho o roli nestála.
Tím pádem do‰lo k tomu, Ïe jsem se
dostal k její matce Aniãce ·i‰kové. Tento
vztah dodal filmu pravdivost. Aniãka je
vÏdy pﬁipravená, vstﬁícná a aktivní. Pro
reÏiséra je to ideální hereck˘ partner. V
druhé Ïenské roli je Agnes Kubíková,
pﬁesnûji ﬁeãeno Kubik Agnes, protoÏe se
jedná o Maìarku se slovensk˘m
obãanstvím, která vystudovala na
Slovensku a tu jsem získal pﬁi konkursu.
Pﬁipadala mnû tajemná. Nakonec se
ukázalo, Ïe to tajemství bylo zpÛsobeno
tím, Ïe nerozumûla ãe‰tinû a spoustu
poÏadavkÛ si jenom intuitivnû
dovozovala. To, Ïe mnû nerozumûla,
jsem poznal aÏ pﬁi natáãení. Dalo se to
v‰ak lehce napravit, tím Ïe nûkdo pﬁeloÏil
poÏadavek do sloven‰tiny.
ABE: Posledním z hercÛ byl Bolek
Polívka, kter˘ hraje pro nás zajímavou
roli âecho-Kanaìana a pﬁi tom to
v˘jimeãnû není záporná role…

Legendární režisér Juraj Jakubisko diskutuje o Caravaggiovi
a vůbec o umění s Marii Gabánkovou.

Stěhování: 1-800-354-9046
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Festival Finále vzdal poctu reÏisérce Vûﬁe Chytilové, která letos oslavila osmdesáté
narozeniny. Diváci mohli shlédnout snímek z televizního cyklu Zlatá ‰edesátá, vyprávûní
slavné reÏisérky o svém Ïivotû. Projekce byla spojena s kﬁtem knihy a DVD Vzdor i
soucit Vûry Chytilové, které vydal plzeÀsk˘ festival Finále a na jejímÏ vzniku se podíleli
také Jan a Ivana Luke‰ovi. Na snímku ze slavnostního kﬁtu knihy: zleva reÏisér J.
Krejãík, Jan Luke‰ a Vûra Chytilová.
Foto-Text: Maria Gabánková
ZT: I kdyÏ ze zaãátku tak nevypadá, tak
je to velice lidská postava. Bolek byl pro
mne od dûtství jak˘msi idolem, kter˘ má
veliké charisma. Pamatuji si ho, kdyÏ hrál
na periférii v Praze a dûlal alternativní
divadlo. V pﬁedchozích filmech jsem
nemûl postavu, kterou by mohl hrát. V
Mal˘ch oslavách, jsem od zaãátku
upravoval scénáﬁ tak, aby se do nûj ve‰el.
Trochu jsem mûl strach, Ïe postavu shodí,
protoÏe bude ze sebe dûlat klasického
opilce, jak on to umí. Chtûl jsem v‰ak
dÛstojného charismatického ãlovûka,
kter˘ má velikou scénu v okamÏiku, kdy
vypráví o úmrtí svého otce. Je to ãlovûk
pravdiv˘, osobnost, mimoﬁádn˘ formát,
kter˘ by mohl hrát velké role i v
hollywoodsk˘ch filmech. Myslím si, Ïe by
to zvládl, protoÏe má velkou du‰i. Chtûl
bych to dokumentovat na jednom pﬁíbûhu,
kdyÏ jsme toãili na slovensk˘ch
vesniãkách. My jsme táboﬁili na návsi a
najednou se rozneslo po vesnici, Ïe je
tam Polívka a za námi pﬁi‰la celá vesnice
byl mezi nimi i nûjak˘ bezdomovec, kter˘
nemûl zuby. Sedûli jsme v zahradní
restauraci a ten bezdomovec na nûj pﬁes
plot nûco huhlal. KaÏd˘ jin˘ ãlovûk by ho
odehnal jako mouchu nebo by ho
ignoroval, ale Polívka se na nûj napojil,
po chvíli zaãal rozeznávat jeho
neartikulované huhlání, co on mu ﬁíká,
zaãal to opakovat po nûm. Ten ãlovûk byl
bez sebe ‰tûstím, Ïe mluví s Polívkou a
Polívka se s ním bavil jako s partnerem a
tomu ãlovûku tekly slzy, pak mu podal
ruku a ten ãlovûk odcházel, jako kdyby
se vzná‰el.
***
Ocenûní divákÛ dostal film Filipa Renãe,
Hlídaã 47, kter˘ jsme bohuÏel nevidûli.
Hlavní cenu Zlatého ledÀáãka v‰ak
dostala reÏisérka Maria Procházková za
film Kdopak by se vlka bál… Ve filmu je
malá Terezka, která vyrÛstá ve zdravé
rodinû aÏ do okamÏiku neÏ se objeví její
skuteãn˘ otec, hudebník koncertující po
celém svûtû. Dítû musí ﬁe‰it ‰okující
skuteãnost, kdo je prav˘m otcem. Ten,
kter˘ se o ní stará a kterého má ráda
nebo ten, kter˘ slibuje dobrodruÏství a
cestu do neznáma. Malá Terezka se dívá

na svût dospûl˘ch skrze pohádky a to
hlavnû skrze pro ní nejoblíbenûj‰í
pohádku O ãervené Karkulce. Pohádka
se prolíná se skuteãností. JelikoÏ jsme
nestihli rozhovor okamÏitû po
pﬁedstavení, rozhodli jsme se pro emailové interview s reÏisérkou:
ABE: Král ·alamoun mûl ve Starém
zákonû rozsoudit pravou a nepravou
matku, ve va‰em pﬁíbûhu se mûlo
rozhodnout mezi prav˘m a neprav˘m
otcem. Vidíte v tom urãitou paralelu?
MP: Téma vztahu rodiãÛ s dûtmi a k
dûtem je vûãné... ale myslím, Ïe vztah
matky a otce vÛãi dítûti je odli‰n˘, protoÏe
prostû muÏi a Ïeny jsou jiné typy bytostí.
I proto je tak dÛleÏité, aby mûlo dítû
rodiãe dva, z tûch dvou svûtÛ... My jsme
se ve filmu snaÏili ukázat rodinnou
problematiku pohledem dítûte. Jde o
dospûlé, jejich vztahy, tuÏby, city, ale jak
to ovlivní malé dítû? Dítû, kterého se
situace samozﬁejmû dot˘ká citlivû, o to
víc kdyÏ mu ji nikdo poﬁádnû nevysvûtlí?
ABE: Ve filmu jste kombinovala
nûkolik rovin, které se prolínaly, jedna
z nich je pohádka a druhá je realitou,
prolíná se leti‰tû s lesem, navíc jste
do toho vloÏila animaci, která realita
byla první a která druhá, nebo se obojí
zrodilo souãasnû?
MP: Pohádkové, dobrodruÏné,
psychologické i dojemné roviny pﬁíbûhu
se rodily ve scénáﬁi návaznû, jedna se
prolínala do druhé, tak jak to vnímám v
Ïivotû... emoce se mûní, obãas staãí
vûta ãi slovní obrat a v‰e je jinak, sluníãko
se schová za mraky a zaãne pr‰et.
ABE: Do jaké míry byly konverzace
dûtí jejich vlastní a do jaké míry se dûti
musely dialogy nauãit?
V na‰em filmu se hodnû mluví.
PouÏíváme snové emotivní scény, ale
vût‰inu podstatn˘ch situací a informací
sdûlujeme dialogem. Dialogy byly jasné
uÏ ve scénáﬁi a nemûnily se. Toãili jsme
s pﬁed‰koláky, a tak dûti neznaly scénáﬁ
pﬁedem a jednotlivé scény jsme s nimi
zkou‰eli aÏ pﬁímo v dané scénû s
ostatními herci, rekvizitami, kost˘my a
pﬁipravenou kamerou. Pﬁedﬁíkávala jsem
jim text v intonaci, která mi pﬁipadala

ideální a jakmile jim to zaãalo jít, toãili
jsme. VÏdy ‰lo tedy o momentální
zapamatování pouze jedné scény ãi její
ãásti.
ABE: Jak dlouho byl film natáãen a za
jak˘ch podmínek? Jednalo se o
skuteãné leti‰tû?
MP: Mûli jsme 31 natáãecích dnÛ, coÏ
opravdu není mnoho, takÏe jsme byli v
permanentním ãasovém stresu. Ale zase
jsme mûli dvû kamery, coÏ práci s dûtmi
a zejména následn˘ stﬁih usnadnilo.
Scény z leti‰tû jsou natáãené na
praÏském leti‰ti Ruzynû za plného
provozu. Je to veﬁejn˘ a bezpeãnostnû
hodnû sledovan˘ prostor, takÏe nebylo
moÏné jakkoli zasahovat do dûní kolem,
jen se mu pﬁizpÛsobit a snaÏit se vyuÏít
jeho moÏnosti. Toãili jsme samozﬁejmû
oficiálnû, pﬁesto jsem se hodnû bála u
scén s volnû bûhajícím vlkem mezi davy
lidí, vÛbec ne o nû, ale aby nám vlka
nûkdo nezastﬁelil. Byla to dost zajímavá
zku‰enost proti velmi komorním domácím
ãi snov˘m lesním scénám.
ABE: Mateﬁská ‰kolka byla sv˘m
zpÛsobem luxusní, jednalo se o nûjak˘
model ‰kolky anebo jste vzala
náhodnû urãitou ‰kolku, odkud byly
dûti?
MP: Mateﬁskou ‰kolu jsme hledali dlouho,
protoÏe moje pﬁedstava byla dost pﬁesná.
Nakonec jsme kombinovali vnitﬁní
prostory jedné se zahradou druhé.
Vybavení jsme si doladili, aby co nejménû
strhávalo pozornost a podstatné je, Ïe
jsme toãili o prázdninách, kdy je ‰kolka
zavﬁená. Dûti jsme vybírali formou
castingÛ - v‰echny se pÛvodnû pﬁi‰ly
ucházet o dvû hlavní dûtské role, ty co
nás zaujaly nejvíc, jsme si „nechali“ jako
spoluÏáky do ‰kolky. V‰echny byly skvûlé
a kaÏdé jednotlivé vyjímeãné, coÏ pak
bylo pro ná‰ ‰táb pﬁi hromadnûj‰ích
scénách jako je karneval ãi v˘let znaãnû
vyãerpávající.
ABE: Jak se li‰il v˘sledn˘ film od
pÛvodní zámûru a jak se film líbil
dûtem?
MP: Samozﬁejmû jsme ve stﬁiÏnû krátili.
A docela zásadnû. Vnímám to tak, Ïe
v˘sledn˘ film a jeho tvar vzniká vlastnû
aÏ ve stﬁiÏnû. Celou dobu máte jasn˘
zámûr, pﬁedstavu, ale stﬁiÏna je klíãová.
Od prvotní my‰lenky po premiéru to byly
tﬁi roky, takÏe posuny jistû nastaly, ale
spí‰ to byl pﬁirozen˘ v˘voj od obecného
ke konkrétnímu. Ohlasy od dûtsk˘ch
divákÛ máme moc pûkné. Enormnû
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vstﬁícné a nad‰ené dûtské publikum jsme
zaÏili zejména na festivalu v Berlínû, kde
700 dûtí na projekci tleskalo a volalo
Terezka, Terezka. V tu chvíli má v‰echno
smysl a jakékoli potíÏe bûhem
prosazování a realizace filmu jsou
zapomenuty...
ABE: Byly dûti schopné pochopit
problémy rodiãÛ?
MP: Pracovali jsme s velmi inteligentními
dûtmi z rodin, které se jim hodnû vûnují,
takÏe byly pomûrnû zasaÏené problémy
filmové holãiãky a bylo jim jí líto.
ABE: Kolik film stál a jak byl
financován?
MP: Film stál zhruba 13 milionÛ korun
(850 000 kanadskych dolarÛ) a byl
financován kombinací grantu od Státního

Dorotka Dědková získala
druhou cenu za herecký výkon.
Na snímku s režisérkou Marií
Procházkovou.
Foto: M. Gabánková

fondu pro podporu a rozvoj ãeské
kinematografie, koproducentsk˘m
vstupem âeské televize a „základ“ zaﬁídil
producent filmu Vratislav ·lajer, Bionaut.
Samozﬁejmû velkou roli hrála vstﬁícnost
zúãastnûn˘ch studií a spolutvÛrcÛ.
ABE: âekala jste, Ïe by mohl získat
první cenu?
MP: Bez ve‰keré skromnosti, ne. Byla
jsem naprosto pﬁesvûdãena, Ïe vyhraje
Hlídaã 47 Filipa Renãe, protoÏe my jsme
spí‰ takov˘ mal˘ film, kter˘ s fantazií
vypráví o opravdov˘ch situacích a
starostech a i kdyÏ se hodnû líbíme, a asi
jsme sv˘m zpÛsobem blízcí v‰em
divákÛm, nejsme prostû velk˘ film.
Ale‰ Bﬁezina, PlzeÀ-Praha

Z vítězného filmu: Kdopak by se vlka bál?

Přenosné kontejnery: www.transcomtransport.com
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Aktuality k pﬁípadu Pavel Wonka
Vzpomínkové setkání u pﬁíleÏitosti 21. v˘roãí tragické smrti
obãana Pavla Wonky
Svûdectví pﬁímého úãastníka. - Dne 24. dubna 2009 se uskuteãnilo u budovy
okresního soudu v Trutnovû vzpomínkové setkání u pﬁíleÏitosti 21. v˘roãí tragické
smrti obãana Pavla Wonky.
Pavel Wonka patﬁí k nejznámûj‰ím politick˘m vûzÀÛm a odpÛrcÛm proti totalitnímu
komunistickému reÏimu konce osmdesát˘ch let. Jeho nerovn˘ boj byl v˘jimeãn˘
svou formou a nasazením i mezi tehdej‰í omezenou skupinou disidentÛ: Vsadil na
právní prostﬁedky, vsadil na právní instrumenty, kter˘mi se sám socialistick˘ reÏim
ãasto ohánûl, aby jej usvûdãoval z pokrytectví, lÏi a nedemokratiãnosti. To v‰e by
ov‰em takﬁka nic neznamenalo, neb˘t jeho odvahy, nekompromisnosti, vlastnû aÏ
zarputilosti. Tedy vlastností, které nepochybnû potlaãily jinak v tehdej‰í
ãeskoslovenské spoleãnosti hojnû pûstovan˘ demoralizující sociální instinkt
sebezáchovy, chcete-li zbabûlosti.
Jeho boj nebyl bojem zcela izolovaného individualisty, i kdyÏ to stra‰livé jeho bﬁímû
nesl bohuÏel sám. Svojí aktivitou vtahoval do odporu vÛãi totalitnímu reÏimu i dal‰í.
Je‰tû za jeho Ïivota to byla napﬁ. ﬁetûzová hladovka za jeho propu‰tûní z vûzení,
po jeho tragické smrti se mnoÏství a formy protestÛ je‰tû roz‰íﬁily. Za pﬁipomenutí
stojí jedny z nejvût‰ích protireÏimních demonstrací té doby. Tedy manifestaãní
pohﬁeb Pavla Wonky v kvûtnu 1988, a o rok pozdûji, na první v˘roãí jeho smrti,
poãetné vzpomínkové setkání. Obojí ve Vrchlabí, odkud pocházel.
Za svou ãinnost byl Pavel Wonka nûkolikrát vûznûn, aby se stal nakonec poslední
obûtí protiprávního reÏimu vlády komunistické strany v âSSR. Nebojoval a neobûtoval
se (jen) za sebe. Patﬁil k tûm, kteﬁí za svobodu platili. A on zaplatil daÀ nejvy‰‰í.
Vzpomínkového setkání u pﬁíleÏitosti 21. v˘roãí tragické smrti se v pátek 24. dubna
2009 v Trutnovû zúãastnila jen malá hrstka obãanÛ, kteﬁí cítí a vûdí proã si Pavla
Wonku a jeho protikomunistickou ãinnost pﬁipomínat. Jedním z tûch hlavních
dÛvodÛ je jistû ná‰ dluh vÛãi nûmu, jakoÏ i tûm dal‰ím, kteﬁí byli pﬁed ním. A pak,
Ïe existuje nûco takového, jako je na‰e mravní povinnost zprostﬁedkovávat tuto

âeská a slovenská televize
na internetu!
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smutnou a tragickou nedávnou historii, ale zároveÀ i svûdectví o tehdej‰í odvaze
a hrdinství souãasníkÛm, a tûm, co pﬁijdou po nás.
Na vzpomínkovém setkání zaznûla, z úst nezávislého publicisty Jana ·inágla,
ﬁada polozapomenut˘ch, ale i nov˘ch informací o pﬁípadu Pavla Wonky.
Z archivu ministerstva zahraniãí USA vyznívá velk˘ zájem tehdej‰í vlády Spojen˘ch
státÛ o osobu Pavla Wonky a o jeho osud.
Informace z dubna a kvûtna 1988 vypovídají o vysokém znepokojení americké
strany tragickou smrtí tohoto vûznû svûdomí, za nûhoÏ ho povaÏovali, a o intenzivní
snaze objasnit toto úmrtí v cele královéhradecké vûznice. Dokument popisuje úsilí
AmeriãanÛ o provedení druhé, nezávislé pitvy tûla, a také úsilí pﬁimût
ãeskoslovenskou komunistickou vládu k vût‰í otevﬁenosti a spolupráci.
Pﬁípad Wonka byl také jedním ze Ïhav˘ch témat tehdy probíhající vídeÀské
konference o lidsk˘ch právech, kam Pavel Wonka zhruba mûsíc pﬁed sv˘m
posledním uvûznûním, 3. bﬁezna 1988, poslal své podnûty a návrhy, jak zlep‰it
situaci se zaji‰tûním a monitorováním lidsk˘ch práv v signatáﬁsk˘ch zemích tzv.
Helsinské konference.
ZmiÀovan˘ dokument také pﬁiná‰í svûdectví o postojích i dal‰ích zemí: Francie,
Velké Britanie a Spolkové republiky Nûmecko ke kauze Wonka. Nechybí tu ani
zmínka o Ïádosti tehdej‰ího spolkového kancléﬁe Kohla o umoÏnûní vystûhování
Pavla Wonky ãeskoslovensk˘mi úﬁady do Nûmecka. âeskoslovenská strana byla
tomuto ﬁe‰ení, podle jistého vysokého pracovníka ãeskoslovenského ministerstva
zahraniãních vûcí, údajnû dokonce naklonûna. Situace se, jak víme vyvinula
bohuÏel jinak.
Z v˘‰e uveden˘ch informací vypl˘vá, Ïe v pﬁípadu disidenta, politického vûznû a
V˘chodoãecha Pavla Wonky je stále co objevovat. Nejde v‰ak jen o pﬁíleÏitost pro
historiky, s nejzajímavûj‰ími skuteãnostmi by mûla b˘t seznamována i veﬁejnost.
Jde pﬁeci jen o dobu, se kterou se stále snaÏíme nûjak, více ãi ménû úspû‰nû,
vyrovnat.
Miroslav Petr - Hradec Králové
***

Odpovûì starosty na Ïádost o informace ohlednû památky tragicky
zemﬁelého vrchlabského obãana Pavla Wonky
VáÏen˘ pane Petr!
V odpovûdi na Vá‰ dopis bych Vás chtûl ubezpeãit, Ïe si velmi váÏím odkazu Pavla Wonky,
jako symbolu odporu proti komunistickému reÏimu. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe jeho muãednická
smrt byla dÛleÏit˘m povzbuzením pro lidi, kteﬁí si uvûdomili, Ïe komunismus zde nemusí
b˘t “na vûãné ãasy”.
Na rozdíl od Vás jsem nemûl moÏnost jej poznat osobnû.
Vedení mûsta Vrchlabí neorganizuje Ïádné pietní akce, necháváme to na iniciativû obãanÛ.
KaÏdoroãnû uveﬁejÀujeme pﬁipomínku jeho památce v místním ãasopisu PULS na základû
podkladÛ, které nám poskytuje jeho bratr Jiﬁí Wonka.
Zatím nemáme jiné plány mûsta na pﬁipomínání památky Pavla Wonky.
S pozdravem
Jan Sobotka
***

·piãková americká televizní spoleãnost hledá autory
mnohadílného televizního seriálu
Proã a jak jsem utekl pﬁes Ïeleznou oponu
Do kompetence Stanislav von Velitzky Production patﬁí zpracování zajímav˘ch
historek a epizod uprchlíkÛ z b˘valého socialistického âeskoslovenska. Tímto také
vyz˘váme âechy a Slováky na celém svûtû ke spolupráci a zaslání sv˘ch zajímav˘ch
a kuriózních uprchlick˘ch historek. E-mail a adresa na kterou mÛÏete své pﬁíspûvky
posílat je uvedena níÏe.
Délka vysílání jednoho dílu bude zhruba 60 aÏ 75 minut. Byly bychom rádi,kdybyste
uvedli místa a data události (podle moÏností). Jména úãastníkÛ pﬁíbûhu nejsou
podstatná, protoÏe budou zmûnûna, ale vûk osob uveìte alespoÀ odhadem.
UpozorÀujeme, Ïe máme zájem pouze o skuteãné události a nevymy‰lené “story”.
Nicménû uvítáme i to, kdyÏ nám za‰lete námût nebo historku, kterou jste nûkde
sly‰eli. Pokud se nejedná o vá‰ vlastní pﬁíbûh, budeme rádi, kdyÏ uvedete zdroj, ze
kterého jste ãerpali.
Autoﬁi a spoluautoﬁi jednotliv˘ch epizod budou kompenzováni anebo budou
uvedeni v titulcích. Psát mÛÏete ãesky, slovensky nebo anglicky. Není nutné trápit
se s pravopisem, na‰i scénáristi ãlánek upraví do filmové podoby a to i v pﬁípadû,
Ïe nám po‰lete audio nahrávku s va‰im pﬁíbûhem.
Epizoda jednoho samostatného dílu by mûla obsahovat nûkolik okamÏikÛ z âSSR,
dÛvod k útûku, popis samotného prÛbûhu útûku a pﬁípadnû zajímavosti z poãátku
emigrace v cizinû.
Jednotlivé díly budou podle moÏností filmovány ve mûstech, kde se situace
odehrály a pro autentiãnost budou reÏírované a natoãené ve spolupráci s ãesk˘mi
nebo slovensk˘mi spoleãnostmi. Americk˘ producent zaujme pouze post
pozorovatele a postará se o platbu.
Spoleãnost, která se podílí na pﬁípravû tohoto seriálu patﬁí mezi jednu z nejvût‰ích
v USA a podle zákona je povinna dodrÏovat v‰echna autorská práva. V pﬁípadû, Ïe
je vá‰ scénáﬁ uÏ zaregistrován, po‰lete jej i s registraãními informacemi. Dále
upozorÀujeme, Ïe zaslané pﬁíspûvky z technick˘ch a ãasov˘ch dÛvodÛ navracíme,
ale i nadále zÛstávají va‰im majetkem.
Va‰e pﬁíspûvky anebo dotazy na bliÏ‰í informace nám mÛÏete zaslat na E-mail:
ABC_digitalTV@yahoo.com nebo na adresu: Stanislav von Velitzky Production
P.O.BOX 3401; Santa Monica California 90408-3401; USA

Skladování: 1-800-354-9046
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Jaro pﬁi‰lo i do Sudbury
Ná‰ soused George oznaãuje sudburské
jaro jako nejvût‰í show roku; zastavil se
u mne, kdyÏ jsem odstraÀoval zbytky
zimy ze zahrádky a optal se jestli velebím
jaro?
„Velebím a obdivuji,“ ﬁekl jsem.
George je sudbursk˘ rodák; zimu
hodnotí podle toho, kdy roztaje led na
jezeru Ramsey. Chodíme k jezeru spolu,
a George odhaduje datum a hodinu, kdy
led zmizí z vodní hladiny.
Odhadování ledu není nûjaká
Georgeova libÛstka, ale celomûstská
vá‰eÀ.
Oficiálnû je odhadovací soutûÏ
SudbuﬁanÛ od roku 1941 sponzorována
rodinou HodginsÛ a redakci lokálního
deníku Sudbury Star. První záznam o
kompletním odlednûní jezera Ramsey
se datuje 16.dubna 1941.
Ramsey není nûjaká lokální záleÏitost,
ale svûtová rarita zapsaná v Guinnessovû
knize rekordÛ jako nejvût‰í jezero na
svûtû na území mûsta; Sudbuﬁané si
tohoto rekordu povaÏují.
Zakladatel statistick˘ch dat odlednûní
Ramseyho jezera byl také zakladatelem
a majitelem prosperujícího obchodu s
plavidly v‰eho druhu umístûném v zátoce
jezera a odlednûní jezera bylo existenãní
událost pro byznys s plavidly i plavení a
loìkaﬁení.
Syn Hodgins, kter˘ pﬁevzal firmu v roce
1965 roz‰íﬁil odhadování na soutûÏ s
penûÏní odmûnou pro nejlep‰ího
odhadce v celoregionální soutûÏi a k
datu odlednûní pﬁidal i hodinu a minutu
definitivního odlednûní. V roce 1965 byl
Ramsey bez ledu 5. kvûtna ve 2:22
odpoledne. V˘herce soutûÏe o nejbliÏ‰í
odhad obdrÏel poukaz 100 dolarÛ na
útratu v Hodginsovû lodûnici.
Deník Sudbury Star k tomu otiskl
celostránkovou reportáÏ o ‰Èastném
v˘herci a jeho rodinû.
Od Nového roku a do konce února
umísÈuji sázkaﬁi své odhady odlednûní
na formuláﬁi v redakci a odmûna za
nejsprávnûj‰í odhad se postupnû zv˘‰ila
na 1000 dolarÛ. Vnuk Gary Hodgins,
kter˘ pﬁevzal rodinnou firmu v
devadesát˘ch letech, bedlivû dohlíÏí na
pﬁesn˘ moment odlednûní a dokonce
filmuje poslední kru jak mizí, aÏ zmizí.

Osma‰edesát let údajÛ o odlednûní
jezera Ramsey, (ten souãasn˘ rok a
zároveÀ devûta‰edesát˘ je‰tû není
odlednûn) je zajímav˘m materiálem k
rozvaÏování: nejdﬁíve jezero bylo bez
ledu v roce 1946 (4. dubna) a nejpozdûji
v roce 1972 (11. kvûtna). Dvû tﬁetiny dat
odlednûní (ze 68 zaznamenan˘ch) se
stalo pﬁed koncem dubna. Jedna tﬁetina
v prvním t˘dnu kvûtna. Napﬁíklad, po
nejrannûj‰ím datu odlednûní v roce 1946
zmizel led následující rok 1947 aÏ 8.
kvûtna.
V letech 1971-1974 roztálo jezero v
kvûtnu; taktéÏ 1992-1997. Jinak se to
stﬁídá. V dekádû 1950-1959 bylo jezero
bez ledu do konce dubna. Hledal jsem
nûjakou korelaci, ale kromû kejhání hus
a mÀoukání koãek, jsem Ïádnou nena‰el.
Tato pozorování jsem vyprávûl
Georgovi, a mûl z toho radost, Ïe vím o
Ramsey víc neÏ on. Cestou k jezeru
sbíráme do igelitky odpadky; George laje
ãuÀatÛm, já velebím uklizeãe.
Oko si uvykne na souvislou snûhovou
pokr˘vku od prosince do dubna, a kdyÏ
sníh zmizí - vypadá to, jako by ãlovûk byl
nûkde jinde, protoÏe kontury krajiny jsou
zcela jinaãí.
Zjara se ukazuje stinná stránka
materiálního blahobytu - odpadky
pohozené na sníh a zasnûÏené ãetn˘m
padáním snûhu za ãtyﬁi zimní mûsíce:
plechovky, kelímky, obaly, kousky igelitu,
kontejnery a láhve, vûcí nepotﬁebné a
‰karedé. KaÏd˘ den s Georgem
sesbíráme té ‰píny igelitku; naz˘váme to
sluÏbou ekologii...
Ze dne na den zamûstnanci mûstské
úklidové sluÏby vymûnili snûÏné pluhy a
posypové vozy za mechanické smetáky
a vysávaãe ‰píny z chodníkÛ a cest.
George vzpomíná na léta, kdy se cesty
solily a nezbyly hromady posypu. Teì se
posypává pískem a písek sotva vyschne
tvoﬁí prachové mraky a drah˘ je i úklid
písku. Pﬁipadá mi srandovní, Ïe kdyÏ se
nûco ekologicky zlep‰í - je to veskrze o
moc draÏ‰í.
P.S. Tohoroãní drama zmizení ledu z
jezera trvalo pﬁesnû pût dni: v nedûli
jsme si je‰tû troufli na led, v pondûlí se
oteplilo a v úter˘, stﬁedu vylezl teplomûr
na 18°C. Cel˘ ãtvrtek lilo jako z konve a

dnes ráno (pátek) není na hladinû ani
stﬁípek ledu.
Gary Hodgins hlásil, Ïe led ode‰el tûsnû
po pÛlnoci ze ãtvrtka na pátek a Ïe v
motorovém ãlunu a v lijáku kﬁiÏoval jezero,
svítil do zátok svûtlometem. Led roztopil
dé‰È. 24. dubna dle záznamÛ roztál led
na Ramsey v letech 1949, 1957, 1963 a

1966. Minul˘ rok o tﬁi dni dﬁíve, pﬁedminul˘
o pût dní dﬁíve a v roce 2003 posledního
dubna.
Kdo vyhrál leto‰ní tisícidolarovou
odmûnu v soutûÏi o nejpﬁesnûj‰í odhad
se dovíme v pondûlí.
Pﬁeji hezk˘ den a v‰ecko dobré!
Ross Firla - Sudbury
***

Točený Prazdroj a Czechvar
v západním Torontu!
Evropská i
kanadská
kuchynû!

Rosti
Brankovsky

Vyhﬁívané
venkovní
patio!

Broker
Jedineãné sluÏby

20 toãen˘ch
domácích i
dovezen˘ch
piv!

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
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VaIná hromada MMI
Leto‰ní 26. duben byl jedním z tûch dní, kdy
na‰i toront‰tí krajané nevûdûli kam skoãit
dﬁív: na valnou hromadu Masaryk Memorial
Institutu (MMI) v 1:00 PM na jednom konci
mûsta, v 5:00 koncert Drew Jurecky uprostﬁed
mûsta a trochu pozdûji film Haniãin kufr o kus
dál. Já zvládl (i kdyÏ jsem pﬁi‰el o kus koncertu)
valnou hromadu a koncert.
I kdyÏ MMI povaÏuji za jednu z historicky
vysoce v˘znaman˘ch krajansk˘ch organizací
a Masaryktown za kouzelné místo, její valné
hromady jsem se nezúãastnil uÏ moÏná tﬁicet
let. âlovûk prostû nemÛÏe dûlat v‰ecko. Letos
mne tam dotlaãily okolnosti (ale nemusily
moc tlaãit - Masaryktown má silnou pﬁítaÏlivost
pro nás pro v‰echny): loÀsk˘ rok nebyl pro
MMI dobr˘ - nûkolik lidí cítilo, Ïe jim bylo
ublíÏeno; byla uãinûna rozhodnutí, jeÏ je‰tû
dnes jsou tûÏko vysvûtlitelná. Sotva pomohla
i hor‰ící se svûtová hospodáﬁská situace.
Krajané (ãlenové i neãlenové MMI) hledali
hlas, kter˘ by vyjádﬁil jejich stanovisko.
Nakonec, v mém vûku, co se mi je‰tû mÛÏe
stát, jsem se ozval já. Obnovil jsem své ãlenství
a poÏádal veﬁejn˘m dopisem krajany, aby
vstoupili do MMI.
A tak jsme se 26. dubna 2009 se‰li na
Masaryktownu. Bylo nás zﬁejmû - ve srovnání
s pﬁede‰l˘mi roky - hodnû a pûkn˘ poãet
ãlenÛ hlasoval sv˘mi zástupci. Také poãet
kandidátÛ do ﬁeditelské rady byl nezvykle
vysok˘. Nûkolik dní pﬁed konánínm valné
hromady rezignoval na funkci pﬁedsedy Robert
Tmej - valnou hromadu ale ﬁídil, a ﬁídil ji dobﬁe,
dal pﬁíleÏitost k vyjádﬁení názoru kaÏdému a
reagoval sná‰enlivû, i kdyÏ neosobnû.
Nemohu ale pﬁijmout nûkteré jeho argumenty
ani souhlasit s názorem, kter˘ vyslovil, Ïe o
MMI byly uvûﬁejnûny nepravdivé ãlánky;
ponûvadÏ jsem vût‰inou byl jejich autorem,
snaÏil jsem si ovûﬁit kaÏd˘ fakt. Nikdy nebylo
(a dnes uÏ teprve není) m˘m úmyslem
po‰kodit MMI. UÏ proto ne, Ïe jsem se na jeho
historii rÛznû podílel. Ale MMI je federální
charitativní organizace a nemÛÏe Ïít za
oponou. Moje zku‰enost naznaãuje, Ïe ãím
víc se snaÏíme vûci zakr˘t, tím víc se derou
na povrch a tím hÛﬁ vypadají.

S v˘jimkou finanãní zprávy vûcnû a klidnû
poddané Pavlem Hartlem, vá‰nû minulého
roku se odráÏely v projevech témûﬁ v‰ech
ﬁeãníkÛ. Hlavními tématy byli dva b˘valí
zamûstnani, Julie Novotná a Martin Rejzek.
Hlavní obhajobu, zvlá‰È Julie Novotné (ale i
Martina Rejzka) pronesla Vûra Rollerová,
která s obûma dlouhá léta pracovala. Zmínila
se o nûkter˘ch vûcech (jako na pﬁíklad
vybudování knihovny, zavedení kniÏních
antikvariátÛ, piknikÛ, yard sales, spoleãn˘ch
vánoãních veãeﬁí, svatojánsk˘ch nocí,
opékání prasat, kniÏních bazárÛ, kurzÛ ãe‰tiny
pro dospûlé, nokturen sdr. Milo‰em Krajn˘m,
dvakrát do roka kniÏních bazárÛ, vánoãních a
velikonoãních prodejních trhÛ), které Julie
udûlala nebo roz‰íﬁila, buì sama nebo s
Vûrou ãi s Martinem a navrhla, aby ﬁeditelská
rada Julii poslala dûkovn˘ dopis za její 17 let
práce pro MMI. a dopis uveﬁejnila v Novém
domovû a Satellitu. O Martinu Rejzkovi pak
uvedla, Ïe “udrÏoval cel˘ park ve vzorném
poﬁádku” a staral se o údrÏbu domÛ na
Masaryktownu, kritizovala, Ïe mu byl
ﬁeditelskou radou zaslán dopis, jímÏ byl z
MMI vylouãen (aãkoliv to spadá do pravomoce
valné hromady) a Ïádala, aby byl zpût pﬁijat
na své místo.
V této souvislosti stojí za zmínku mal˘
incident: paní Drucily Trávnicek, která je
jednatelkou MMI a sedûla u pﬁedsednického
stolu konstantovala, Ïe na rozdíl od dﬁívûj‰í
doby, kdy atmosféra v komunitû byla velmi
dobrá, loni se velmi zhor‰ila. Já tomu rozumnûl
tak, Ïe mne odsuzuje pro nûjak˘ druh ãeského
‰ovinizmu, ponûvadÏ jsem napsal, Ïe Tmejova
slabá znalost ãeského jazyka a následná
chatrná znalost krajanské tématiky mohla
negativnû ovlivnit jeho rozhodování. MÛj
argument nemá nic spoleãného s ‰ovinizmem
ani s diskriminací angliãtiny, ale ãistû s
kvalifikací pﬁedsedy organizace, v které
rodnou ﬁeãí 95 procent ãlenÛ je ãe‰tina nebo
sloven‰tina, efektivnû vykonávat svÛj úﬁad.
JestliÏe obdivuji jazyk ShakespearÛv a
ChurchillÛv (vût‰inu dospûlého Ïivota jsem v
nûm vykonával advokátní praxi), obdivuji
stejnû ﬁeã, v níÏ tvoﬁil Hora a Seifert a jiÏ Pavel
Eisner tak krásnû nazval “Chrám i tvrz” a
potû‰ilo mne, Ïe Vûra Rollerová a dal‰í ﬁeãník

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ a TV seriálÛ
nabízí premiérovû celou ﬁadu oblíben˘ch seriálÛ,
které navazují na pﬁedchozí velice úspû‰né ãásti

NEMOCNICE NA KRAJI MùSTA III - NOVÉ OSUDY
s nûkter˘mi filmov˘mi hrdiny, které jiÏ dÛvûrnû znáte s
mnoha nov˘mi, kteﬁí se zaplétají do osudu pﬁedchozích
hrdinÛ
- av‰ak nemocnice je stále v provozu i v nové dobû.
***
HOP NEBO TROP II
s hrdiny sice trochu star‰ími nicménû stále stejnû hrav˘mi v
nov˘ch dobrodruÏstvích.
***
ZDIVOâELÁ ZEMù III
jejíÏ dûj i hrdinové procházejí nov˘mi osudy, ale jiÏ v nové
dobû v letech 1968-69. Pﬁesto jejich Ïivot není více
jednodu‰‰í, Ïivot je stále sloÏit˘ pro lidi, kteﬁí nemûní své
názory, za kter˘mi si pevnû stojí.
***
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

dali alespoÀ na chvíli zaznít jejich i mojí
mateﬁské ﬁeãi.
V debatû se vystﬁídala ﬁada ﬁeãníkÛ, zvlá‰È jak uÏ zmínûno - Vûra Rollerová, Robert
Tmej, Karel Vigor, Drucila Travnicek, Petr
Smetana, Vít Stupka (kter˘ svÛj argument
proti zvolení Dagmar Vavru‰ové a pro své
zvolení pﬁedsedou MMI podal písemnû).
Tﬁi ãlenové ﬁeditelské rady byli nominováni
pro znovuzvolení: Dagmar Vavru‰ová, Luba
Stupka a Robert Tmej. Znovuzvolena byla
Dagmar Vavru‰ová.
Do ﬁeditelské rady byli navrÏeni: Lara Brady,
John Keliar, Milan Kroupa, Syd Hattleman,
Dá‰a Hubschmannová, Karel Vigor a Petr
Smetana. Zvoleni byli: Lara Brady, John Keliar,
Milan Kroupa a Petr Smetana.
Na pﬁedsedu MMI kandidovali: Dagmar
Vavru‰a a Vít Stupka. Zvolena byla Dagmar
Vavru‰a.
Nová pﬁedsedkynû se (je‰tû pﬁed zvolením)
dobﬁe uvedla bûhem debaty o Julii Novotné,
kdy vyslovila zásadní souhlas s Vûrou
Rollerovou, a znovu nûkolika optimistick˘mi
a sná‰enliv˘mi slovy po zvolení. Radostn˘m
v˘sledkem této valné hromady je i vstup do
aktivního krajanského Ïivota Milana Kroupy,
kter˘ v Kanadû uÏ prokázal své mimoﬁádné
schopnosti jako podnikatel a jako
podporovatel ãeské televize a umûní.
Také musím podûkovat Libu‰i Peichlové za
udrÏování civilizovaného styku se v‰emi
krajany (pokud se na ni obrátili). Myslím si (a
doufám), Ïe v MMI pﬁichází údobí tvoﬁivé a
sná‰enlivé práce.
Josef âermák
***

Sokolové pozdravili jaro
a oslavili (konečně)
osmdesátku Jana
Waldaufa
V neděli 19. dubna 2008 začal život v
kostele u sv. Václava - nebo alespoň v
kuchyni kostela u sv. Václava - v Torontu
opravdu brzy. Možná už brzy po půlnoci,
ale to si laskavě radši ověřte u sestry
starostky, Hany Juráskové, která všecky
tyhle věci punktuje. A proč tak brzy? Ten
den Sokolové (lépe řečeno sokolská
jednota Toronto) plánovali pozdravit jaro.
Alespoň si to myslím, poněvadž ten podnik
nazvali Jarní sokolský festival a případným
účastníkům naslibovali, “že oběd včetně
moučníku se bude podávat ve 12:30”, ale
neřekli, jest-li PM nebo AM a já mám
rostoucí potíž rozluštit taková tajemná
znamení: je PM před půlnocí? Je AM večer?
Ale ať jakkoliv, sokolské kuchařky se
zřejmě měly dostavit do kostelní kuchyně
v časných hodinách ranních. A ony to
udělaly s nadšením, poněvadž se mi
nezdálo, že by ňák zvlášť vzteky mlátily
hrncema. Víte, ony ty naše sokolské sestry
jsou andělé. Ony se k mužským (ačkoliv to
jsou tvorové značně podřadní, chovají,
jako kdyby nás považovaly za skoro
rovnocenné. Ne docela, ale...A ony se
opravdu snažily aby ten “oběd včetně
moučníku” opravdu podávaly ve 12:30.
Mysleli byste, že po tak dlouhé šichtě rády
přijmou pomoc od odpočatých mužů.
Chyba lávky: já se nabíd a ta sestra, které
jsem se nabíd (bůhví co myslila, že
nabízím), se na mne podívala tak soucitně
(ne, nebudu ji jmenovat, ono by jí to
mohlo přijít líto), že jsem se utek’ na
záchod vyplakat.
No, a ten oběd opravdu podávaly - i když
s moučníkem to bylo zamotané: místo,
aby každému účastníku přinesly malý
talířek s kouskem dortu, přivezly - na
nákladním autu (jak se s ním dostaly do
kostela, ví jenon pánbůh) obrovský dort.
Tady se musím zastavit a zvěstovat Vám
důvod pro ten dort a další důvod pro tuto
nedělní slezinu: 11 dnů před festivalem
totiž spáchal své 80. narozeniny veliký,

Přeprava: 1-800-354-9046
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snad největší, Sokol (ne takové sokolské
nic jako jsem já a i do té funkce, kterou
mám, mne vemluvil on), Jan Waldauf. Já
jsem sice o něm psal všelijaké oslavné
velezpěvy, ale nějaké přímé oslavy si náš
oslavenec nepřál (a jak máte oslavovat
oslavence, který odmítá být oslaven?).
Sestra starostka to vyřešila chytře (ona
je holečku mazaná): při schůzi výboru
jednoty 7.dubna (den před Janovými
narozeninami) celou schůzi řídila jako by
to byla neobyčejnější výborová schůze na
světě. A na konci schůze odněkud vytáhla
flašku šampaňského (mně nařídila, abych
ji otevřel, asi mne považuje za vožralku)
a dort. A taky jsme zpívali, ale nic
zvláštního. Potom sestra starostka a
další zasvěcení (mně nikdo ani muk, asi se
báli, že bych to vykecal (to slovo, doufám,
ještě existuje, mě se moc líbí) zatím kuli
komplikované plány kolem Jarního
sokolského festivalu. Nakonec se dohodli,
že Waldaufovy narozeniny dooslavíme na
festivalu. A tehdy to řekli i mně a poněvadž
jsem tuhleten župní starosta, tak mi sestra
torontské starostka řekla, že až děti
docvičí, že mne pozve k mikrofonu, abych
tedy taky řekl pár (jen pár) slov. A teď
nazpět k tomu dortu na nákladním autu:
sestra starostka ten dort na náklaďáku
musila nějak vysvětlit a tak kápla božskou:
Jan Waldauf měl narozeniny a že je to
velký Sokol a velký muž, kterému zvlášť
ona dluží moc a rozvíjela klubko poklon (a
teď mne napadlo, že ten dort na náklaďáku
přišel až po cvičení dětí a ne před ním.
Nebo, že by.... S Vaším dovolením přeruším
své ne právě brilantní líčení Waldaufových
oslav a věnuji pár vět cvičení dětí.
Tak to cvičení bylo fantastické. Ne že by
se nějak silně podobalo tomu, co jsme
dělali za mlada v Sokole my (jak mi závistivě
do ucha zabručel bratr Milana Crháka: my
pořád jenom samá prostná a tihle... Mně
se to moc líbilo, děti jsou nějak volnější a
já nikdy na kázeň moc nebyl. Všim’ jsem
si, že tam poletovala děvčata Fryntovic
(ta by mohla mít vlastní jedenáctku) a
mladý Malysák tam předváděl karate a
zahlédl jsem tam mladého Jandu, který mi
pomáhal řídit schůzi župy v Kingstonu... A
to cvičení s dětmi dali dohromady Marie
Knibbe, Helena Králová a Ivo Sypták (určitě
jsem na někoho zapomněl) a cvičitelé i
cvičenci nám připravili nádherný program
a zaslouží si mohutný potlesk.
Když jsme snědli dort (nebo to bylo
předtím?), v každém případě v okamžiku,
kdy jsem myslil, že mne sestra starostka
už k mikrofonu volat nebude, mne zavolala.
Upřímně řečeno, v tom okamžiku jsem
myslil na něco mnohem důležitějšího: slíbil
jsem paní Haně Pelnářové, že na festivalu
předám Editce Tománkové fotografii dr.
Přemysla Pelnáře a Editka ji zaveze Haně.
Fotografii jsem zapomněl doma. Věděl
jsem, že když Hana ten den fotografii
nedostane, moje přežití bude pochybné.
Tudíž bylo životně důležité, aby mi Editka
neujela. A takto přemýšleje, jsem se ubíral
k mikrofonu. Vychrlil jsem ze sebe tři
nesouvislé věty a aniž bych poklekl před
sestrou starostkou a hluboce se uklonil
před oslavencem (oběma se omlouvám),
hnal se za Editkou. Naštěstí neujela. jsouc
duší andělskou, zajela se mnou k mému
bydlišti, já našel (!) fotografii, zanesl ji
Editce, vyznal ji neutuchající vděčnost
(zachránila mi život) a spokojeně odešel
do svého brlohu.
Ať žije Jarní sokolský festival, ať žije
sestra starostka, Hana Jurásková, ať žije
Jan Waldauf (ještě alespoň dvacet let s
ročními povinnými narozeninovými
oslavami), ať žije Marie Knibbe, Helena
Králová a Ivo Sypták, ať žijí (a ti hlavně),
mladí cvičenci...
Josef Čermák
***
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Sokol Toronto is inviting
you to an afternoon of
fun at the Edenvale
Aerodrome
for Sunday, May 24, 2009.
We would like to introduce the kids, their
parents and all the other participants to
the activities at the Edenvale airport,
explain some technical aspects of flying,
see a short movie about aeroplanes, tour
the hangars and be able to experience the
real aeroplanes. ... and with the permission
from your parents or spouses, you might
be able also to participate in sightseeing
flights.
Please join us for lunch at the newly
opened Cafe to start the amazing day.

Schedule for the afternoon
activities:
11:00 - 12:00: Arrivals
12:00 - 1:00: Lunch at Edenvale Cafe
1:00 - 2:00: Safety instructions in the
classroom
2:00 - 4:00 Tour the hangars, explore
the aeroplane cockpit and controls and
paper model aeroplane competition
4:00 - 4:30 Announcing results of paper
aeroplane competition
4:30 - 5:00
Departures
Another major attractions of the day are
sightseeing flights, that will be organized
throughout the entire afternoon or can
be also prearranged even earlier in the
day, if desired.

Several important notes:
1) The event is organized by Sokol Toronto
with a great support from Edenvale
Aerodrome and Edenvale Flight School
staff.
2) The participation is not limited to just
Sokol members. All friends and Sokol
supporters are welcome. The afternoon
activities will be divided into activities for
adults and activities for kids.
3) It is entirely free of charge activity, the
only thing we ask the participants to pay
is a fee for the social BBQ lunch at the
Edenvale Cafe (Burger+drink for adults,
hot dog+pop for kids). There are also
other refreshment items available as well
as various sweet deserts and gourmet
coffee for you to purchase if you need.
The prices will be announced next week.
4) It is absolutely necessary to follow the
strict safety guidelines at the airport.
The parents have to closely supervise
their kids throughout the entire day. The
safety instructions will be provided upon
your arrival to the Edenvale Aerodrome.
5) The instructions and presentations will
be provided in English by the Edenvale
Flight School team of highly trained flight
instructors with a serious passion for
aviation.
6) The sightseeing flights are organized
by the Edenvale Flight School
(www.edenflight.com
<http://
www.edenflight.com/> ). The cost of the
20min flight with instructor in a 2 seat
ultralight airplane-SportStar is $50 CAD
(payable by cash or cheque at the site).
There is no age limit for the kids, but it
would be strongly recommended to sign
up only the older children if you choose
so.. The flights will be scheduled
throughout the day based on the number
of participants.
7) It is important to confirm your
participation in advance. Please send me
(mirekjanda@yahoo.ca) an e-mail
confirmation with your full name, indicating
adult or kids meals and if you would like to
sign up for the sightseeing flight.
I have to receive your confirmation no
later than MAY 8, 2009.
The sooner the better, since the number
of participants might be limited.

8) The address: Edenvale Aerodrome,
5195 Highway 26 E., RR# 2 Stayner ON,
L0M 1S0
www.edenvaleaerodrome.com
Mirek Janda , Activities CoachSOKOL Toronto
***

Kongres âSSK v Montrealu
30. - 31. kvûtna 2009
âas k v˘mûnû stráÏí?
UÏ ﬁadu let (s v˘jimkou lond˘nského) jsem na
kongresu âeského a Slovenského sdruÏení v
Kanadû nebyl. Toho leto‰ního v Montrealu se
asi zúãastním. Jednak proto, Ïe je asi
posledním kongresem, jehoÏ se zúãastním (z
ãasu mi ujídá má pﬁítelkynû smrt) a chtûl bych
se je‰tû jednou pozdravit se star˘mi pﬁáteli
(jedna z nich, Alena Vald‰t˘nová, mûla,
bohuÏel, jin˘ program). A pak nûjak cítím, Ïe
tento kongres mÛÏe b˘t historick˘m. KaÏdá
skupina lidí, kaÏdá my‰lenka, se ãasem
vyãerpají. Bylo tomu tak s vedením, které
ﬁídilo SdruÏení pﬁed mnou, bylo tomu tak se
mnou a moji skupinou. Ani dne‰ní vedení
SdruÏení, dne‰ní program, tomuto osudu
neunikly. A tak si myslím, Ïe toto je moÏná
rok, kdy se pohnou ledy a ucítíme jarní vítr, A
napadlo mi, Ïe by pomohlo, kdyby v ãelo
SdruÏení byl postaven nûkdo nezatíÏen˘
stylem a koncepcemi minulosti. Nûkdo jako
Eva Sailerová, která je eminentnû
kvalifikována osobnû a k tomu je pﬁedsedkyní
jedné z nejvût‰ích odboãek v Kanadû a i kdyÏ
vím, Ïe uÏ teì dûlá víc neÏ by mûla, myslím,
Ïe si je vûdoma, jak daleko v˘znamnûj‰í roli
by pro SdruÏení mohla sehrát v roli
pﬁedsedkynû celokanadské organizace.
Josef âermák
***

Za Jaroslavou (Jaru‰kou)
Opﬁátkovou - Pletichovou
Zemﬁela v Mississauga, Ontario dne 15. dubna
2009. Dcera rolnické rodiny z Podle‰ina (její
pﬁíbuzn˘, âenûk Torn, byl agrárním politikem,
kter˘ váleãné roky proÏil v nacistickém
koncentráku a po válce - do komunistického
puãe - poslancoval za âeskoslovenskou
stranu národnû socialistickou), Jaru‰ka
Pletichová se narodila 17. listopadu 1925.
Nav‰tûvovala (s blízkou kamarádkou
Marcelou Tornovou) reálné gymnázium
Václava Bene‰e Tﬁebízského ve Slaném (kde
jsem je obû z povzdálí obdivoval) a po válce
studovala na Univerzitû Karlovû v Praze. Pak
pﬁi‰el puã a v‰ecko se zmûnilo. Jaru‰ce se
podaﬁilo uprchnout (nem˘lím-li se s rodinou
âeÀka Torna) do Nûmecka, kde se v létû
1948 konal mezinárodní studentsk˘ semináﬁ,
sponzorovan˘ International Student Service
of Canada (ISS). Kanad‰tí studenti, kteﬁí se
semináﬁe zúãastnili, nav‰tívili uprchlické
tábory a setkali se s nûkter˘mi kolegy. Po
návratu do Kanady organizovali sbírku na
v‰ech kanadsk˘ch univerzitách, která
umoÏnila pﬁipu‰tûní skupiny studentÛuprchlíkÛ do Kanady. Profesor Marcus Long
z University of Toronto (pﬁedná‰el filosofii a s
oblibou zpochybÀoval kaÏdou pravdu) po
interview v táborech vybral 24 studentÛ, The
International Refugee Organization a
kanadská vláda uhradily cestovní náklady,
univerzity se vzdaly ‰kolného a ISS se
postarala na jeden rok o ostatní v˘lohy. V této
skupinû bylo 9 studentÛ z âeskoslovenska,
mezi nimi na‰e Jaru‰ka a její budoucí manÏel
Václav Opﬁátko. Jaru‰ky se “ujal” profesor
Long (na pﬁíklad tak, Ïe ji bez varování vyzval,
aby v deseti minutách povûdûla pﬁibliÏnû 500
studentÛm inÏen˘rství, co se dûje na
praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kolách). Jaru‰ka
graduovala v roce 1951 a ten rok se také
provdala za Václava v odlehlé oblasti
severního Quebecu, kde Václav pracoval pro
quebecké ministerstvo hornictví v laboratoﬁi
znovu otevﬁené ‰achty. V prvních letech
pracovala pro místní dÛlní spoleãnosti na
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v˘platách zamûstnancÛm a po pﬁestûhování
do Elliot Lake zaãala uãit na stﬁední ‰kole. V
roce 1959 na lékaﬁÛv pﬁíkaz pﬁestala
v˘dûleãnû pracovat a vûnovala se dobrovolné
ãinnosti. âinnosti, která, jak ﬁíkala, ji pﬁinesla
nejen vnitﬁní uspokojení, ale i uznání a ceny,
z nichÏ si nejvíc váÏila The Order of Red
Cross-Officer, The Ontario Bicentenial Medal,
The Commemorative Medal for the 125th
Anniversary of the Confederation of Canada
1867-1992, and the Golden Jubilee Medal
1952-2002 .
Jaru‰ka byla - se sv˘m manÏelem, kter˘ ji
pﬁede‰el o nûkolik málo let, vûrnou
podporovatelkou kultury, nejen ãeské a
slovenské, ale i kanadské. Nebylo mnoho
koncertÛ a divadelních pﬁedstavení, na kter˘ch
by chybûla. Pﬁes zdravotní potíÏe Ïila Ïivot s
intenzitou, kterou by ji mohli mnohem mlad‰í
a zdravûj‰í lidé závidût. Ode‰el v ní nûkdo ne
snadno nahraditeln˘. A mnû dal‰í spolustudent ze slánského gymnázia.
jã
***

Dr. Vladimír M. Kabe‰ ãlovûk z nejpûknûj‰ích
Narodil se v Praze 6. ledna 1918 (tedy
vrstevník âeskoslovenské republiky) a zemﬁel
ve Washingtonu 11. dubna 2009 ve vûku 91
let. Jeho otec (právník jako Vladimír,
humanista a vlastenec) zaloÏil pozdûji slavnou
automobilku celostátního v˘znamu, Aero a
po narození Vladimíra se rozhodl podnikat i v
oboru letectví. Jeho maminka byla jedním z
pilíﬁÛ praÏské spoleãnosti. Jablko nepadlo
daleko od stromu.
Po promoci na právnické fakultû Univerzity
Karlovy pﬁi‰la zkou‰ka v továrnû, kde - jak
uvádí autor zdravice k Vladimírov˘m 80.
narozeninám, Ing. Karel Jiãínsk˘, v ãasopise
Aero car clubu, Aerovkáﬁ, v roce 1998 - “i
vypeskování od zku‰en˘ch zamûstnancÛ jistû
patﬁilo k Va‰í zku‰ené a pﬁineslo nûco k
Va‰im uãednick˘m létÛm, ãeho jste nikdy
nemusel litovat.... Také jste pr˘ nebyl sv˘m
otcem jako jedináãek nijak rozmazlován spí‰e naopak.” Po zku‰ené v továrnû se
Vladimír stal tajemníkem a pak prokuristou
firmy, tedy spojkou mezi závodem a ‰éfem.
Aãkoliv se bûhem nacistické okupace otec i
syn chovali jako vzorní vlastenci, po roce
1945 nebylo - jak uvádí Karel Jiãínsk˘ - ani
pro jednoho ani pro druhého v znárodnûné
firmû místa a firma Aero, aãkoliv “její
zamûstnanci pﬁipravili bûhem války dva skvûlé
modely automobilÛ, byla firma pﬁes ve‰keré
úsilí vyﬁazena z leteckého a automobilového
prÛmyslu.”
Otec zemﬁel a syn se v ãervenci 1948 vydal
na “procházku pﬁes kopeãky”. Pﬁí‰tí dva roky
strávil v Nûmecku v americké okupaãní zónû,
v listopadu 1950 se vylodil v New Yorku a na
Nov˘ rok 1951 se s rodinou usadil ve
Washingtonu, kde se jednu chvíli rozhodoval
mezi studiem a nabídkou k úãasti na dovozu
evropsk˘ch sportovních automobilÛ. Tehdy jak Vladimír ﬁíká - “se to zdálo b˘t
bezv˘hlednou utopií a já si nemohl dovolit
sebemen‰í risiko”. Zvolil studia a za dva roky
na George Washington University získal
kvalifikaci pro americkou právní ãinnost. Zvolil
správnû? Po letech napsal: “Za nûkolik let
byla Amerika zaplavena evropsk˘mi vozy a
Volkswagen vyplnil napﬁed mezeru levného
vozu pro studenty, pak potﬁebu druhého vozu
v rodinách v‰ech vrstev. Následovaly Porsche,
Jaguáry, Mercedesy a BMW, napﬁed pro
Hollywood, pak pro obecn˘ zámoÏn˘ lid. Kdo
ví, zda jsem se tenkrát ve svém odhadu
nezm˘lil? Ale víme, co se stalo Lotovû Ïenû koukat se zpût se nevyplácí, hlavnû ne, kdyÏ
jde o budování nové existence z niãeho.”
AÈ jakkoliv, Vladimír se neztratil: právû se
tvoﬁící Mezinárodní právnická komise, se
sídlem v Haagu, mu nabídla zastupování
mezi nevládními organizacemi v Hospodáﬁské
radû Spojen˘ch národÛ (Vladimír mluvil

perfektnû anglicky, francouzsky, nûmecky a
ov‰em ãesky) a mûl pasivní znalost ru‰tiny,
‰panûl‰tiny a ital‰tiny). To bylo v roce 1954 a v roce 1966 se stal pﬁedsedou svûtové
vrcholné skupiny Komise a nejstar‰ím
nepﬁetrÏitû slouÏícím delegátem v hlavním
sídle Spojen˘ch národÛ v New Yorku. V roce
1955 strávil nûjak˘ ãas v Athénách a v roce
1959 v Dillí organizováním kongresÛ Komise
a pak pﬁijal - na dva roky - funkci zástupce
generálního sekretáﬁe v novém sídle v Îenevû.
ZÛstal v Îenevû 24 let - s odskokem do Zaire,
kde pÛsobil rok jako ústavní poradce
ministerského pﬁedsedy a dvouroãním
odskokem do Curychu. V roce 1972 je‰tû
jednou zmûnil zamûﬁení své práce: stal se
generálním sekretáﬁem mezinárodní turistické
organizace AIT, specializované na usnadnûní
svûtového motorismu, ãímÏ se - jak ﬁekl vrátil “do svûta motorÛ”. Jeho nová funkce mu
rovnûÏ umoÏnila navázat spolupráci se
zemûmi tehdy za Ïeleznou oponou a - také s
aerovkáﬁi... V pozoruhodné studii psané v
ﬁíjnu 1988 Vladimír analyzuje politické
uspoﬁádání stﬁední Evropy v minulosti i
souãasnosti a vyhmatává (v ﬁíjnu 1988)
skuteãnost, Ïe “uÏ se nepovaÏuje za zaruãené,
Ïe Sovûti nikdy nepﬁipustí ani nejmen‰í zásah
do jejich vlády nad vût‰inou stﬁední Evropy”.
Vladimír mûl pﬁátele snad po celém svûtû.
Rozhodnû je mûl v Kanadû, a hlavnû v Torontu.
V Kanadû mûl a dosud má bratrance, Matûje
Blechu. V Torontu Ïije ﬁada pﬁátel, kteﬁí ho
znali je‰tû z Prahy: Hana Pelnáﬁová, Maria
Hanu‰ová, Dagmar Rydlová a v mládí jeden
z nejbliÏ‰ích, ing. Vladimír Kavan. Oba
Vladimíﬁi byli v Praze (s tﬁemi dal‰ími) ãleny
v˘luãné skupiny zvané molekuly, kteﬁí kaÏd˘
rok na Kabe‰ovû zámeãku (nem˘lím-li se
nûkde u Tábora) poﬁádali své vlastní
“olympijské hry”. UÏ zbyl jen jeden...Ale
Vladimír Kabe‰ má v Torontu blízkého pﬁítele
z daleko mlad‰í generace, s kter˘m se nûkolik
let alespoÀ jednou t˘dnû scházel ve
Washingtonu na pivo: Richarda Krpaãe,
Generálního konzula âR v Torontu, tehdy
pracovníka ãeského velvyslanectví ve
Washingtonu. KdyÏ se pﬁed nûkolika mûsíci
Vladimír Kabe‰ se svou paní Ot˘lií (která za
sebou také zanechá znatelnou a hrdou stopu)
vraceli z náv‰tûvy v Praze, setkal se v hotelu
u torontského leti‰tû s Richardem a krásnû (i
kdyÏ vûdûli, Ïe je to naposled) si popovídali.
Paní Ot˘lii, jejich dûtem i vnuãce, na niÏ byl
dûdeãek zvlá‰È py‰n˘, ponûvadÏ (aãkoliv
dokonãuje práva na Havardu) je ãeskou
vlastenkou, vyslovujeme upﬁímnou soustrast.
jã
***

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

e-mail:
Tatratravel@hotmail.com
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do celého sveta
Spolahlivo vybavíme!
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Skladování: www.transcomtransport.com
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Klaus vyzval ãleny ODS k boji proti
posunu strany doleva
Praha-právo (dan, jov)-Prezident Václav Klaus
vãera vystupÀoval svÛj stﬁet s vedením ODS.
Na svém webu zveﬁejnil odpovûì na dopis
„ﬁadového ãlena ODS“, jehoÏ jméno neuvedl.
Radí v nûm k odporu proti souãasnému vedení
strany.
Klaus, kter˘ na prosincovém kongresu za sebou
v ODS bouchl dveﬁmi, v listu vyz˘vá ãleny ODS,
aby zabránili vedení strany v opou‰tûní
pravicov˘ch pozic.
ODS podle Klause od doby, co ho na postu ‰éfa
vystﬁídal Mirek Topolánek, „zahájila postupné,
ale systematické opou‰tûní principÛ a hodnot, na
kter˘ch jsem tuto stranu budoval. Nemyslím tím
jen zmûnu stylu ãi tváﬁe, která se zﬁejmû od
nového vedení oãekávala, ale fundamentální
posun strany doleva.“ Doufá, Ïe se „ODS vrátí na
to místo politické mapy, kde se nacházela v dobû,
kdy jsem z jejího ãela odcházel. O to ale nyní
musíte bojovat Vy, ﬁadoví ãlenové ODS. Zcela
upﬁímnû Vám v tomto boji drÏím palce, protoÏe i
mne trápí, jaké my‰lenky a osobnosti dnes ODS
prezentují.“
Premiér Topolánek v rozhovoru pro Právo, uvedl,
Ïe ODS na své koﬁeny nerezignovala. Strana se
podle nûj opírá o klausismus, ale o Václava
Klause se uÏ opírat nemÛÏe.
„On si buduje svÛj vlastní svût, své vlastní strany,
své vlastní vidûní svûta. Myslím si, Ïe pokud se
opíráme o klausismus, tak uÏ víme, Ïe se
nemÛÏeme opírat o Václava Klause. V‰echny
jeho kroky, v‰echny jeho v˘roky smûﬁují spí‰e k
rozdûlení ODS neÏ k jejímu posílení,“ ﬁekl
Topolánek. Klaus dopis zveﬁejnil právû ve chvíli,
kdy ODS prezentovala svou pﬁedvolební kampaÀ.
První místopﬁedseda David VodráÏka reagoval
smíﬁlivû: „Pan prezident je nezávislá osoba, která
prezentuje názory na dûní ve v‰ech stranách i v
celé republice, já bych to tak nevnímal,“ ﬁekl na
dotaz Práva, zda Klaus stranû ‰kodí pﬁed volbami.
„ODS je stranou rozkroãenou, to znamená, Ïe
smûﬁujeme k politickému stﬁedu, ale urãitû ne
doleva,“ dodal VodráÏka.
Místopﬁedseda ODS Ivan Langer na Klausovu
adresu ﬁekl: „Jak ho znám, nedá si pokoj.
Podporuje úplnû jiné subjekty, stal se bohuÏel
soupeﬁem ODS.“
Klausov˘m jménem se za‰tiÈuje hned nûkolik
mal˘ch pravicov˘ch stran, které se chtûjí dostat
do Evropského parlamentu a které podporují i
nûkteﬁí poslanci za ODS. Pokud by strany získaly
nûjaká procenta voliãÛ, po‰kodilo by to hlavnû
ODS.
Spor Klause s vedením ODS se prohloubil
nedávno, kdy se ukázalo, Ïe obãan‰tí demokraté
si notují s jedním z hlavních prezidentov˘ch kritikÛ,
Václavem Havlem. Klaus nakonec nepﬁi‰el na
nedávné oslavy 18. v˘roãí zaloÏení ODS.
***

Vandal po‰kodil
vzácn˘ praÏsk˘ orloj
Praha-právo- Hynek Pa‰tûka, Petr Blahu‰PraÏsk˘ orloj, jednu z nejvzácnûj‰ích památek
nejen zemû, ale i stﬁední Evropy, po‰kodil
neznám˘ vandal. So‰e Hvûzdáﬁe, která je jeho
souãástí, ulomil ruku. Po‰kození sochy, ke
kterému do‰lo navíc jiÏ podruhé, bylo tak váÏné,
Ïe ji vãera museli odborníci z orloje sundat a
odvézt do restaurátorské dílny k opravû. Podle
mluvãí praÏské policie Ivy Knolové do‰lo k útoku
na historick˘ skvost Prahy mezi pondûlkem a
nocí na na pátek. Podle informací Práva v‰ak
neznám˘ vandal, kter˘ se pravdûpodobnû povûsil
na ochranou síÈ, jeÏ byla pﬁes sochu zavû‰ena na
ochranu pﬁed holuby, památku po‰kodil je‰tû

pﬁedtím.
„U stroje jsem byl v pátek a to tam je‰tû urãitû
byla. Pak v pondûlí, ale to si nejsem tak jist˘, mohl
jsem to pﬁehlédnout. Nûkdo se zﬁejmû pokou‰el
vylézt na orloj a ruky se zachytil nebo ji nûãím
urazil. Jakmile jsem zjistil, Ïe ruka chybí, ihned
jsem volal policii,“ sdûlil Právu Otakar Zámeãník,
kter˘ se o chod orloje stará.
„Trestní oznámení jsme obdrÏeli dnes. Na
pﬁípadu uÏ zaãali pracovat praÏ‰tí policisté,“
uvedla vãera Knolová.
Podle Evy Miklíkové, kolegynû Knolové, je témûﬁ
jisté, Ïe policie bude vûc klasifikovat jako
po‰kozování cizí vûci. „KdyÏ bylo na této so‰e v
roce 2007 po‰kozeno jen zápûstí, vy‰plhala se
‰koda na 38 tisíc korun,“ ﬁekla Právu Miklíková.
Také podle Zámeãníka je ale nesmysl byÈ jen
uvaÏovat o tom, Ïe by to mohl b˘t pﬁestupek.
„Jasnû Ïe se jedná o trestn˘ ãin. Socha nyní pÛjde
k akademickému malíﬁi Matûjíãkovi, kter˘ na ní
bude dûlat polychromy. Restaurátor ﬁezbáﬁ
mezitím vyﬁeÏe novou ruku. Minulá oprava trvala
mûsíc,“ ﬁekl Zámeãník.
Podle Miklíkové má sice praÏská policie k
dispozici zábûry z mûstského bezpeãnostního
kamerového systému, není ale zatím jisté, zda a
kdy jí k nûãemu budou.
„Policista z místního oddûlení, kter˘ má pﬁípad
pﬁidûlen˘, teì musí vyhodnotit zábûry z tûchto
kamer za nûkolik minul˘ch dnÛ. Nevíme totiÏ
pﬁesnû, kdy se ãin stal,“ ﬁekla Právu Miklíková.
Podle ní také bude nutné, aby pﬁípadn˘ pachatel
vÛbec stanul pﬁed soudem, prokázat mu úmyslné
zavinûní.
Jak dodala, neznámému vandalovi hrozí za
po‰kození památky v pﬁípadû dopadení a
usvûdãení aÏ tﬁi roky za mﬁíÏemi.
***
2.5.2009

„Loutkov˘“ premiér Fischer
se vzbouﬁil
Praha-mfd (kop, vdo)-Tﬁi vlastní nápady Jana
Fischera, koho chce mít ve své vládû, neb˘vale
sjednotily Mirka Topolánka a Jiﬁího Paroubka v
odporu proti vznikající vládû.
Co ‰éfÛm stran tak vadí na Fischerovû poãínání,
kter˘ chce na kﬁeslo ministra financí posadit
b˘valého ﬁeditele âEZ Jaroslava Míla? A dal‰í
dva své kandidáty do ãela ministerstev prÛmyslu
a spravedlnosti? DÛvodÛ je hned nûkolik. Fischer
si dovolil neb˘t „loutkou stran“ a vzepﬁel se jim.
„Bez konzultace s politick˘mi stranami nemÛÏe
vytahovat z klobouku vlastní kandidáty,“ zlobí se
‰éf ODS Topolánek.
Paroubkovi zase na Mílovi vadí, Ïe byl jedním z
autorÛ speciálního programu pro odmûÀování
manaÏerÛ firmy âEZ. „Vládu s tímto jménem
bych neumûl v âSSD obhájit,“ ﬁekl MF DNES
Paroubek.
Navíc oba ‰éfové nejvût‰ích stran cítí za
Fischerovou vlastní iniciativou vliv prezidenta
Václava Klause.
„Pan prezident ho nepobízel, ale urãitû mu nebude
vadit, kdyÏ vláda bude fungovat sebevûdomû,“
uvedl KlausÛv tajemník Ladislav Jakl.
Dal‰í dÛleÏitou okolností, proã Fischerova nová
vláda vÛbec nemusí získat dÛvûru, je klíãov˘
v˘znam ministerstva financí. Pﬁednû pﬁi pﬁípravû
privatizace âesk˘ch aerolinií a více neÏ
stomiliardové státní zakázky na likvidaci star˘ch
ekologick˘ch ‰kod. A bez „svého“ ãlovûka v tomto
kﬁesle by tak trochu ztratili na toto rozhodování
vliv.
A pak jde také o to, Ïe jsou letos volby a „cizí“
ministr financí by nemusel mít pochopení pro
tradiãní pﬁedvolební rozhazování stran.
„Fischerovy nominace nás vydûsily. Bojíme se,
Ïe se nechal ovlivnit a posílá do vlády lidi, kteﬁí by
mohli b˘t uÏiteãní pro Mosteckou uhelnou,“ ﬁekl
MF DNES jeden z klíãov˘ch politikÛ vyjednávající

Přenosné kontejnery: 1-800-354-9046
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May 7, 2009

11

o vládû. Uhelná firma má jednak zájem
na roz‰íﬁení prostorÛ pro tûÏbu, jednak
její b˘valí klíãoví manaÏeﬁi jsou ve
·v˘carsku vy‰etﬁováni kvÛli okolnostem
privatizace firmy.
„Je to absurdní, to je jako bych se já vás
zeptal, zda nemáte na zahradû svého
domu zakopanou svou babiãku,“ odmítl
to Fischer.
***
Slovensko vzdalo boj s Lexom v
·trasburgu
BRATISLAVA-sme/Monika TódováSlovensko sa neodvolá proti rozhodnutiu
Európskeho súdu pre ºudské práva, Ïe
‰tát poru‰il práva b˘valého riaditeºa SIS
Ivana Lexu, keì ho drÏal vo väzbe v
súvislosti s únosom Michala Kováãa
mlad‰ieho.
Potvrdila to zástupky®æa Slovenska pred
súdom Marica Piro‰íková.
Proti rozhodnutiu zo septembra
minulého roku sa dalo odvolaÈ do troch
mesiacov na takzvanú Veºkú komoru
Podºa Piro‰íkovej na odvolanie ch˘bajú
právne argumenty.
Európsky súd nerozhodoval o Lexovej
vine alebo nevine. Povedal len, Ïe
amnestie Vladimíra Meãiara na únos sa
nemali ru‰iÈ. Pokúsil sa o to vtedaj‰í
premiér Mikulá‰ Dzurinda.
Súd rozhodol jednomyseºne a Veºká
komora podºa Piro‰íkovej prijíma
odvolania len vo v˘nimoãn˘ch prípadoch,
ak prípad vyvoláva závaÏné otázky
t˘kajúce sa v˘kladu alebo aplikácie
Európskeho dohovoru o ochrane
ºudsk˘ch práv alebo závaÏnú otázku
v‰eobecného v˘znamu.
ZástupkyÀa Slovenska Piro‰íková
hovorí, Ïe rozhodnutie súdu je
nespochybniteºné.
Dohovor o ºudsk˘ch právach síce
nepripú‰Èa udelenie amnestie na závaÏné
trestné ãiny, z ktor˘ch boli podozriví
predstavitelia ‰tátu, ale doteraz v tak˘chto
prípadoch rozhodol vÏdy len vtedy, keì
sa naÀ obrátili obete takéhoto ãinu.
Európsky súd vo svojom rozsudku
pripomenul, Ïe Michal Kováã mlad‰í to
doteraz nespravil.
***
·tyria mladíci dobili na ulici
bezdomovca
PRE·OV-sme/sita-·tyria chlapci vo veku
13 aÏ 16 rokov z Ruskej Novej Vsi dnes v noci
na Holého ulici v Pre‰ove napadli 52-roãného
bezdomovca.
Ako agentúru SITA informoval zástupca
pre‰ovskej policajnej hovorkyne Daniel
DÏobanik, muÏ utrpel ÈaÏké zranenia, s ktor˘mi
Do‰lo e-mailem
bol po ich útoku hospitalizovan˘ v nemocnici.
Hesla dne
Vy‰etrovateº voãi nim zaãal trestné stíhanie
vo veci pre zloãin ublíÏenia na zdraví, v - Znám tak ‰karedou Ïenskou, Ïe kdyÏ posílala svou fotku e-mailem, odchytil ji
súãasnosti vykonáva ìal‰ie procesné úkony. antivirus.
***
- Po trávû se nechodí - po trávû se smûje.

Financial
Kursovní lístek
100 Kã
1 CDN $
1 EUR
1 CND $
1 US $
1 CND $

5,94 CDN $
16,83 Kã
1,57 CDN $
0,64 EURO
1,19 CDN $
0,84 US $

Universal Currency Converter - 3. 5. 2009

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 14. 4. 2009

16,70 Kã
26,75 Kã
20,28 Kã

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

- Pﬁístroj, kter˘ je pod proudem, vypadá stejnû jako pﬁístroj, kter˘ pod proudem není.
Li‰í se jen na dotyk.
- V‰ude dobﬁe, doma manÏelka.
- Nejlep‰í na ple‰até hlavû je, Ïe sly‰í‰ snûhové vloãky.
- Nemám rád lidi, kteﬁí berou drogy. Hlavnû celníky.
***

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF

Veselá historka z natáãení
Syn arabského ‰ejka, Ali ví proã, se rozhodl studovat v âR. Po mûsíci pí‰e domÛ:
“âechy jsou krásn˘, lidé jsou tu pﬁíjemní a vÛbec moc se mi tady líbí. Jen se obãas
tro‰ku stydím, kdyÏ pﬁijedu do ‰koly sv˘m pozlacen˘m mercedesem, zaparkuju u
‰koly a potkám nûkterého ze sv˘ch profesorÛ, jak vystupuje z tramvaje. Tak je to
docela trapné.”
Za pár dní mu pﬁijde ‰ek na milion dolarÛ a krátká zpráva od rodiãÛ: “Nedûlej nám
ostudu a kup si taky tramvaj!!!”
***

www.8.satellite1-416.com
www.8.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

Přeprava: www.transcomtransport.com

***
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MS: âe‰i ve ãtvrtfinále,
slovenské zklamání
PﬁestoÏe se Slovensko neprobojovalo mezi
posledních osm muÏstev, bylo asi nejvût‰ím
zklamáním v˘kon Nûmecka, které je‰tû
nedávno patﬁilo k hokejovému prÛmûru.
Tentokrát ‰lo od jedné prohry k druhé. A
neb˘t toho, Ïe se v pﬁí‰tím roce hraje MS
právû v Nûmecku, tak by z elitní skupiny
sestoupilo. Slovensko hrálo na MS ve skupinû
A a po slabém v˘konu zdolalo Maìarsko
tûsnû 4:3. Deprese pﬁi‰la po zápase s
Bûloruskem, které prohrálo po samostatn˘ch
nájezdech 1:2. V˘borná Kanada, pak rozdrtila
Slovensko 7:3, kdyÏ Slovensko dokázalo sníÏit
aÏ v závûru. Jedin˘ zápas, kdy se zdálo, Ïe
Slovensko se zvedá, bylo proti Finsku.
V˘born˘ Halák v brance Slovenska se postaral
o to, Ïe zápas se skonãil v normálním ãase
1:1, ale v prodlouÏení mûli více ‰tûstí Finové,
kteﬁí zvítûzili 2:1.
âe‰i zahájili MS v˘hrami proti ne pﬁíli‰ siln˘m
DánÛm 5:0 a NorÛm 5:2. Vedli proti FinÛm,
ale nakonec prohráli 3:4. Katastrofa a prohra
1:5 pﬁi‰la v utkání s Kanadou. Zdálo se, Ïe
rozhodujícím zápasem bude utkání se
Slovenskem. To se v‰ak díky vynikajícímu
v˘konu sedmatﬁicetiletého Jaromíra Jágra
zmûnilo v exhibici a ve vítûzství 8:0. V
posledním zápase v osmifinálové skupinû
pak âe‰i zdolali Bûlorusko 3:0.
Turnajem zatím procházejí bez vady kromû
KanaìanÛ Rusové. Pﬁekvapením jsou kromû
BûlorusÛ i Loty‰i, kteﬁí dokázali porazit
·védsko 3:2 po samostatn˘ch nájezdech.
Závûr ‰ampionátu nám pﬁiblíÏí pﬁímo z Bernu
v pﬁí‰tím ãísle ná‰ spolupracovník Jaroslav
Kirchner.
abe
***

Slavia rozdává body

vedla 3:1 a se‰ívaní nedali penaltu
Belaidem penaltu. Kter˘ v‰ak o pár minut
pozdûji svou chybu napravil, kdyÏ jeho
stﬁelu teãoval Procházka. Tﬁi minuty pﬁed
koncem normálního ãasu se Milanu
âernému podaﬁilo z dálky do ‰ibenice
vyrovnat na 3:3. RovnûÏ v 22. kole Slavia
zaváhala a prohrála v Brnû brankou
Do‰ka. Utkání Sparta-Ostrava se hrálo
po uzávûrce.
V˘sledky: 24. kolo: Mladá BoleslavTeplice 1:0, Jablonec-Slovan Liberec 0:1,
Tescoma Zlín-Pﬁíbram 2:0, SpartaViktoria PlzeÀ 2:0, Bohemians PrahaBaník Ostrava 1:0. Brno-Viktoria ÎiÏkov
0:2, Sigma Olomouc-âeské Budûjovice
1:1, Kladno-Slavia Praha 2:1.
25. kolo: Viktoria PlzeÀ-Bohemians Praha
3:1, Baník Ostrava-Tescoma Zlín 1:3,
Pﬁíbram-Sparta 1:1, Teplice-Jablonec
3:0, Slavia-Mladá Boleslav 3:3, Slovan
Liberec-Sigma Olomouc 0:1, Viktoria
ÎiÏkov-Kladno 2:2, âeské BudûjoviceBrno 1:1.
26. kolo: Mladá Boleslav-Liberec 1:4,
Zlín-Bohemians 2:0, ÎiÏkov-Budûjovice
2:1, Brno-Slavia 1:0, Olomouc, Teplice
2:1, Kladno-Pﬁíbram 1:0, Jablonec-PlzeÀ
3:0.

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

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

26. kolo: Artmedia-Spartak Trnava 0:0,
Tatran Pre‰ov-Banská Bystrica 2:1, FK
ZTS Dubnica-MFK RuÏomberok 1:1,
Dunajská Streda-MFK Ko‰ice 2:1, FC
ViOn Zl. Moravce-Slovan Bratislava 0:3,
M·K Îilina -FC Nitra 2:0.
27. kolo: Slovan Bratislava-Artmedia
2:0, Banská Bystrica-FK ZTS Dubnica
3:0, MFK RuÏomberok -Dunajská Streda
0:0, MFK Ko‰ice-FC ViOn Zl.Moravce
2:0, FC Nitra-Tatran Pre‰ov 0:0, Spartak
Trnava-M·K Îilina hrálo se po uzávûrce,
Tabuºka
1. Slovan
2. Îilina
3. Trnava
4. Ko‰ice
5. Artmedia
6. Dun. Streda
7. RuÏomberok
8. Pre‰ov
9. Dubnica
10. Bystrica
11. Nitra
12. Zl.Moravce

27
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27

19 5 3 61:15
16 5 5 47:18
14 7 5 39:25
11 9 7 37:32
9 9 9 40:32
9 8 10 29:46
8 10 9 32:30
7 9 11 29:43
7 6 14 31:39
7 6 14 21:31
7 6 14 24:42
3 8 16 15:52

62
53
49
42
36
35
34
30
27
27
27
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Zinedine Zidane
and Top European Players
to take on Canadian All-Star Team
THURSDAY, JUNE 25th, 2009
BMO FIELD - TORONTO, ON
Doors: 6:00PM GAME: 8:00PM
Ticketmaster Outlets - charge by
phone 416-872-5000
Or buy online at
www.ticketmaster.ca
Tickets $42.50, $58.00, $73.25, $114.25,
$145 to $191

(Plus service charges)
Top European Players
Handpicked by Zidane Himself
Vancouver-based soccer club, Adlani Soccer
Ltd., announced today that French soccer
legend Zinedine Zidane and a group of
renowned European soccer players are
coming to Canada to play a rare exhibition
game in Toronto. The Zidane & Friends
Canadian Soccer Tour features 15 soccer
greats personally selected by Zidane
himself, including Alessandro Costacurta,
Ludovic Giuly, Samuel Eto’o and Dado Prso.

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson
Tabulka po neúplném 26. kole:
1. Slavia
2. Sparta
3. Liberec
4. Olomouc
5. Boleslav
6. Jablonec
7. Teplice
8. Ostrava
9. Brno
10. PlzeÀ
11. Budûjovice
12. Kladno
13. Bohemians
14. Pﬁíbram
15. ÎiÏkov
16. Zlín

26
25
26
26
26
26
26
25
26
26
26
26
26
26
26
26

15 7 4 49:22
12 8 5 39:21
12 8 6 35:25
12 7 7 33:32
11 9 6 35:32
12 4 10 28:29
11 6 9 30:19
10 5 10 34:29
9 7 10 27:28
8 9 9 38:35
5 15 6 24:31
8 6 12 20:37
8 4 14 27:38
6 7 13 23:34
5 7 14 25:35
5 7 14 20:40

52
44
44
43
42
40
39
35
34
33
30
30
28
25
22
22

Témûﬁ v‰echna slávistická utkání v
poslední dobû se podobají jako pﬁes
kopírák. Slab˘ zaãátek, ve kterém
ãervenobíl˘ inkasují jednu aÏ dvû branky
a drtiv˘ nápor v druhém poloãase, kter˘
znamená venku vût‰inou prohru, doma
pak remízu. Pﬁesto zápas Slavia-Mladá
Boleslav je pokládán letos za jeden z
Slovenská CorgoÀ liga
nejlep‰ích. Boleslav ve druhém poloãase 25. kolo: MFK RuÏomberok-Banská
Bystrica 1:0 , Spartak Trnava-FC ViOn
Zl. Moravce 3:1, MFK Ko‰ice-FK ZTS
Dubnica 2:1, FC Nitra-Artmedia 1:1, M·K
Îilina-Tatran Pre‰ov 2:2.Slovan
Bratislava-Dunajská Streda 6:0.

Tentokrát
dokázal
mladoboleslavský brankář Miller ještě
zachránit, v závěru však dvakrát
kapituloval. Z utkání Slavia-Mladá
Boleslav 3:3.
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