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Jednou se mi dostaly do ruky noviny z roku 1952. Byla
to zfiejmû stra‰ná doba, protoÏe v kinech se hrály jen
sovûtské filmy. Obãas nûjak˘ ten ãeskoslovensk˘ a
pak asi tfii filmy ãínské. Nebyla je‰tû televize a v
rozhlase to znûlo jen ãastu‰kami. Tehdy mnû byly ãtyfii
roky a do kina jsem nesmûl. TakÏe první filmy jsem vidûl
aÏ jako dítû ‰kolou povinné. V na‰em okolí byla ãtyfii
kina. Podle názvu jedno lep‰í neÏ druhé: Mír, Práce,
Vzlet a Vesna. Tam jsme chodili na ‰kolní pfiedstavení.
Seznamovali se s hrdiny âukem a Gegem, Vaskou
Trubaãovem ãi podporovali jsme Timura a jeho partu v
souboji s Kvakinovci. I Jana ÎiÏku s páskou na oku a
palcátem v ruce jsem vidûl na vlastní oãi v slavném
Vávrovû filmu Proti v‰em.
JenÏe, jak ãas bûÏel pfii‰la ‰edesátá léta, já povyrostl

a v kinech se zaãaly hrát filmy, na které se stály fronty.
Po americk˘ch, italsk˘ch a francouzsk˘ch se najednou
nebylo moÏné dostat ani na filmy ãeskoslovenské. Psal
se rok 1963 a najednou do kin pfii‰el film o kocourovi,
kter˘ odhaloval povahu lidí. KdyÏ se na nûkoho podíval,
ten ãlovûk se podle toho zbarvil. Kocour odhaloval

zlodûje, lidi nevûrné
i zamilované. Kocour
odhaloval cha-
meleóny.
Vlastnû to bylo

typické pro dobu,
nejen kocour, ale
ãesk˘ a slovensk˘
film ‰edesát˘ch let
zaãal pravdivû na-
hlíÏet na ãlovûka.
Skonãila se éra
trapn˘ch vojensk˘ch
hrdinÛ a partyzánÛ a
zaãala se doba, kdy
se filmová kamera
zaãala dívat na ãlo-
vûka v jeho kom-

plexnosti a celistvosti. Film se snaÏil vysledovat a
nalézt okamÏik, kdy se ãlovûk rozhoduje, kdy získává
i v mezní situaci svoji dÛstojnost anebo naopak, kdy
tuto svoji dÛstojnost ztrácí. âlovûk odepsan˘ a na okraji
spoleãnosti (Perliãky na dnû) mûl najednou kvalitu,
zatímco lidi, ktefií to nûkam dotáhli se podrobovali
nemilosrdnému stript˘zu.
To, co je pokládáno v bûÏném Ïivotû za normální je na

filmovém plátnû neobyãejnû komické a naopak to, co je
v na‰em Ïivotû smû‰né se transformuje do tragédie.
Tato smûs se objevuje tfieba ve Formanov˘ch filmech,
v âerném Petru nebo v Láskách jedné plavovlásky,
které jsme právû mohli vidût na plzeÀském filmovém
festivalu vloni. Letos se na festivalu objeví nejen filmy
Juraje Jakubiska (mûli jsme moÏnost vidût nedávno v
Torontu), ale i ménû známé filmy z roku 1963.
Za zmínku stojí i sekce Pivo v ãeském filmu, která se

odehrává v náv‰tûvnickém centru PlzeÀského
prazdroje. Zde jiÏ v první den festivalu pobûÏí film Jifiího
Menzla Vesniãko má stfiedisková.  V Bezejmenné
ãajovnû ·Èáhlavice je první den v sekci Básníci samoty
snímek Heleny Papírníkové Ivan Martin Jirous (23
zábûrÛ)

16. roãníku

Finále PlzeÀ

Satellite 1-416
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PlzeÀské Finále je unikátní tím, Ïe zde mÛÏete vidût
fiadu dokumentárních filmÛ. Jsou rozdûleny do dvou
sekcí podle délky. A to do tfiiceti minut a nad tfiicet minut.
KaÏdoroãnû se na festivalu koná i fiada koncertÛ. Pfied

dvûma roky to byli Plastici, vloni PlzeÀ nav‰tívili Michal
Prokop a skupina âechomor.
Kromû nov˘ch celoveãerních filmÛ se objeví na festivalu

i práce studentÛ z rÛzn˘ch filmov˘ch ‰kol, ãili nejmlad‰í
generace. Generace, které bychom mûli naslouchat, s
kterou bychom mûli vést dialog. Otázkou je, jestli ta o
to bude stát. My jsme o to v tûch ‰edesát˘ch letech
nestáli, ale oslovovaly nás filmy tûch star‰ích a jestliÏe
si je dodnes pamatuji, tak asi mûly co fiíci.
VÏdyÈ právû tfieba letos v Plzni pobûÏí JuráãkÛv film z

roku 1963  Postava k podpírání o pÛjãovnû koãek, která

pfies noc zmizí neznámo kam, tak jako doba stalinismu,
o které také nikdo nic neví, coÏ symbolizuje StalinÛv
pomník bez hlavy v závûru filmu.
Nebudeme se my za deset let vymlouvat, Ïe jsme nic

nevûdûli? Nepodlehneme i my dnes nûjakému vym˘vání
mozkÛ? Budeme mít za deset let nûco takového, co
bude reflexí této doby jako film v ‰edesát˘ch letech? V
minul˘ch letech plzeÀské Finále tyto otázky poloÏilo…
PoloÏilo otázky, jak se mohli intelektuálové zprostituovat
v totalitních systémech. Nedûláme totéÏ i my dnes?
Doufejme, Ïe i leto‰ní plzeÀské Finále poloÏí tyto

otázky. V minul˘ch letech to dûlal tento nenápadn˘
festival s herci v dÏínsech lépe neÏ festivaly s limuzínami
a s celebritami ve fraku.

Ale‰ Bfiezina

AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa
Co fiíkáte tomu, Ïe se Václav Klaus stal ãesk˘mCo fiíkáte tomu, Ïe se Václav Klaus stal ãesk˘mCo fiíkáte tomu, Ïe se Václav Klaus stal ãesk˘mCo fiíkáte tomu, Ïe se Václav Klaus stal ãesk˘mCo fiíkáte tomu, Ïe se Václav Klaus stal ãesk˘m

presidentem?presidentem?presidentem?presidentem?presidentem?
Vladimír CíchaVladimír CíchaVladimír CíchaVladimír CíchaVladimír Cícha (ná‰ spolupracovník Vancouver):

JestliÏe se Klaus zbaví své arogance, mÛÏe poslouÏit
celkem dobfie. Image je dnes Numero uno a on je
to fe‰ák plus znamenitá angliãtina. TakÏe, pokud
ze sebe nebude dûlat mistra svûta, mám zato, Ïe v
tom srabovi‰ti co tam mají vybrali nakonec docela
dobfie. MoÏná, Ïe se pouãí ze sv˘ch sekÛ v
minulosti… snad…

***
Petr Kohout Petr Kohout Petr Kohout Petr Kohout Petr Kohout (Nové divadlo):     Ze v‰ech, co

kandidovali, je Václav Klaus bezpochyby ta nejlep‰í
moÏnost.

***
Vûra Kohoutová Vûra Kohoutová Vûra Kohoutová Vûra Kohoutová Vûra Kohoutová (na‰e spolupracovnice):

Souhlasím s konstatováním svého muÏe a dovolím
si je roz‰ífiit o názor, Ïe âeská republika si zaslouÏí
b˘t reprezentována pfiinejmen‰ím kultivovan˘m,
vzdûlan˘m (a navíc i dobfie vypadajícím) ãlovûkem.
Ono se to totiÏ pozná sotva jen státník promluví.
Pan Klaus má na to, aby tuto roli zvládl. Moc bych
mu pfiála, aby si i pfies svÛj autoritativní vzhled
dokázal získat sympatie a respekt i ostatních
státníkÛ tak, aby jejich náklonnost byla jen k
uÏitku a ku prospûchu obyvatel âeské republiky.....

***************
Pokraãování na str. 2

PlzeÀské Finále 2003

Z loÀského Finále - Na konci festivalu byla zeì plná podpisÛ slavn˘ch lidí


