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Vlk se naÏral
a koza zÛstala…

Není tomu tak dávno, co jsem se podivoval nad
rozhodnutím Nejvy‰‰ího soudu ohlednû SvûdkÛ
Jehovov˘ch, ktefií byli odsouzeni v padesát˘ch letech.
Rozsudek zkrátka platil a proti tomuto rozsudku jiÏ není
odvolání. Tento t˘den se soudci od Nejvy‰‰ího soudu
vyznamenali opût. Zní to aÏ neuvûfiitelnû, ale proces,
kter˘ v roce 1976 rozboufiil svûtovou vefiejnost a kter˘
dal podnût ke vzniku Charty 77, proces oznaãovan˘
velice nepfiesnû jako proces s Plastic People mûl podle
Nejvy‰‰ího soudu pouze malou chybu. Nebyli pfiizváni
v‰ichni svûdci obhajoby! Z tohoto dÛvodu byl rozsudek
zru‰en a dán k do‰etfiení Obvodnímu soudu pro Prahu-
Západ, kter˘ Plastiky v roce 1976 odsoudil. Jeden z
tûch, ktefií byli tehdy odsouzeni Ivan Martin Jirous to
komentoval pro âesk˘ rozhlas slovy: „Fra‰ka
pokraãuje…“
Proã Nejvy‰‰í soud nezru‰il rozsudek v plném rozsahu

jako vykonstruovan˘, ale místo toho dospûl k
‰alamounskému rozuzlení? Zpochybnilo by to totiÏ
komunistické âeskoslovensko jako právní stát.
Najednou by byla zproblematizována práce soudcÛ,
ktefií v té dobû pÛsobili a vlastnû jsou ve sluÏbû dodnes.
Nevím, jestli to nûktefií z nich nedotáhli aÏ k Nejvy‰‰ímu
soudu. Nejsem pfiítelem troubení lesního rohu pfii honbû
na komunisty, ale je nutné si uvûdomit, Ïe reáln˘
socialismus mûl hlavní pilífie v policii, armádû a justici.
Dnes jakékoliv zpochybnûní tûchto institucí (byÈ by to
bylo za socialismu) je politicky nesprávné, a proto je
velice tûÏké i pro Nejvy‰‰í soud pfiiznat, Ïe
âeskoslovensko roku 1977 bylo bezprávním státem.
Najednou by se mohl roztrhnout s rehabilitacemi pytel.
Jirous dále poznamenal, Ïe je zvûdavej, jak ty svûdky
po dvaceti ‰esti letech budou hledat.
JenÏe ãasy se mûní a Svatopluk Karásek, kter˘ byl

mezi ãtyfimi odsouzen˘mi sedí nyní v ãeském
parlamentû. JelikoÏ mnû trápí i jiné otázky neÏ soud,
kter˘ byl pfied ‰estadvaceti lety, dohodl jsem si se
SváÈou rozhovor. KdyÏ jsem se chystal vytoãit ãíslo
jeho mobilního telefonu, ozval se z âeského rozhlasu
a tak jsem toho vyuÏil a zapnul jsem magnetofon.
Nemûlo by proto smysl ptát se znovu stejné otázky a
dostávat stejné odpovûdi. Proto jsem zapnul pouze
magnetofon a v první ãásti jsou Karáskovy odpovûdi
âeskému rozhlasu.
âR: Jak hodnotíte rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu?
SK: Nejvy‰‰í soud zru‰il rozsudek z roku 1976 a podle

mne nemohl udûlat nic jiného neÏ to vrátit, protoÏe je to
v jeho kompetenci.
âR: Podle komunistické justice jste se tehdy

dopustili v˘trÏnictví. Co se za tím pojmem skr˘valo?
SK: PÛvodnû jsme byli vysl˘cháni podle paragrafu „o

podvracení republiky“. V podstatû ‰lo o to, Ïe si tehdej‰í
reÏim uvûdomil, Ïe se dûje nûco, co se vymyká jejich
ideologii a co je nebezpeãné. My jsme prosazovali
teorii, Ïe je moÏné i v nesvobodn˘ch podmínkách
svobodnû Ïít a snaÏili jsme se právû v kultufie a ve
vlastní tvorbû tomu dát prÛchod.
âR: V ãem se skr˘valo to v˘trÏnictví? V pofiádání

koncertÛ?
SK: To se nachází i v odÛvodnûní z roku 1976, Ïe

celou svou ãinností jsme páchali  v˘trÏnictví. Zpívali
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TERMÍN FESTIVALU: 16. roãník  Finále PlzeÀ se uskuteãní
ve dnech 31. bfiezna - 5. dubna 2003.
PROGRAM:
•• soutûÏní a bilanãní pfiehlídka ãeské filmové dlouhometráÏní
tvorby
•• soutûÏní pfiehlídka ãeské dokumentární tvorby ve dvou
kategoriích
•• nesoutûÏní projekce filmové a televizní tvorby
(dlouhometráÏní, krátkometráÏní, dokumentární, animované
atd.)
FESTIVALOVÉ CENY A POROTY
Mezinárodní odborná porota pro celoveãerní hran˘ film udûluje:
- Zlatého ledÀáãka - cenu pro nejlep‰í soutûÏní celoveãerní
film
- Zvlá‰tní ocenûní Kodak Vision pro mimofiádn˘ poãin
•  Mezinárodní odborná porota pro dokumentární film udûluje:
- Zlatého ledÀáãka - cenu pro nejlep‰í dokumentární film do
30 minut
- Zlatého ledÀáãka - cenu pro nejlep‰í dokumentární film nad
30 minut
•  Divácká cena - udûlena na základû hlasování náv‰tûvníkÛ
festivalu
•  Cena pro nejlep‰ího herce a nejlep‰í hereãku - tato cena je
udûlena ãasopisem CINEMA na základû hlasování ãtenáfiÛ.
•  Cena Asociace ãesk˘ch filmov˘ch klubÛ
 - Letos poprvé bude filmy v soutûÏi hodnotit mezinárodní
porota jejímiÏ ãleny budou napfi. Tanja Meding (Ziegler

I letos je Satellite mediálním partnerem
Filmového festivalu Finále PlzeÀ 2003

FINÁLE PlzeÀ je jedinou bilanãní soutûÏní pfiehlídkou ãeské filmové tvorby, natoãené od dubna 2002 do dubna 2003.

Production, Germany), Nikolaj Nikitin (IFF Berlin, Germany),
Thom Palmen (European Coordination of film Festivals, Sweden)
a dal‰í
NOVINKY LETO·NÍHO ROâNÍKU
•  SoutûÏ dokumentÛ
    soutûÏ dokumentárních filmÛ je rozdûlena do dvou kategorií:
- dokumenty o délce filmu do 30 minut
- dokumenty o délce filmu nad 30 minut
•  Mezinárodní porota hodnotící celoveãerní filmy v soutûÏi.
•  Panel prezentace nov˘ch dokumentárních projektÛ.
•  Ozvûny festivalu “Dny evropského filmu”.
Sekce programu
_ SoutûÏ celoveãerních hran˘ch filmÛ
_ SoutûÏ dokumentÛ
_ Bájeãní lidé s klikou (mezi jubilanty v leto‰ním roce patfií
napfi. herec Franti‰ek ¤ehák, v˘tvarnice Ester Krumbachová,
reÏisér Bfietislav Pojar, hereãka Ljuba Skofiepová, reÏisér Juraj
Jakubisko a dal‰í)
_ Nejboufilivûj‰í desetiletí ãeské kinematografie - rok 1963
(AÏ pfiijde Kocour, Nadûje, Smrt si fiíká Engelechen, O nûãem
jiném a dal‰í)
_ Fórum âeské televize (
_ Dûtské projekce
_ ·kola - základ filmového Ïivota (filmové ‰koly FAMU, Zlín,
Písek)
_ Pivo v ãeském filmu (open-air projekce)
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Käthe Kollwitz v AGO

Kresby, grafiky, tisky a reliéfy nûmecké malífiky Käthe Kollwitz (1867-1945) spolu s grafikami Ernsta Barlacha a Betty
Goodwin je mÛÏete vidût do 25. kvûtna 2003 v Art Gallery of Ontario (317 Dundas St. W., Toronto). Na snímku je litografie
Matky (Dar W. Günthera a E. S. Plaunt z roku 1995).


