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Finále 2003: Hlavnû dokumenty mûly co fiíci

Mal˘ Franti‰ek ve filmu Smradi

I letos se Satellite zúãastnil jako mediální partner 16.
filmového festivalu Finále v Plzni. Tento festival je
skuteãnû unikátní tím, Ïe zde je moÏné bûhem jednoho
t˘dne vidût témûfi v‰e, co se v âechách (a také i na
Slovensku) vytvofiilo v posledním roce. Navíc jiÏ nûkolik
let probíhá retrospektiva filmÛ z let ‰edesát˘ch. Jsou
zde zajímavé dokumenty, aÈ jiÏ v sekci do tfiiceti minut
nebo nad tfiicet minut. V tomto ohledu je to skuteãnû
jedineãná záleÏitost a plzeÀsk˘ festival nabízí nûco, co
nenalezneme ani na festivalu v Karlov˘ch Varech ani
na Febio festivalu v Praze. Pfiesto tento festival Ïije ze
skromnûj‰ích prostfiedkÛ a je ãastokrát i pfies svou
dÛleÏitost opomíjen.

Na poãátku byla smÛla
Satellite se pravidelnû zúãastÀuje dvou filmov˘ch

festivalÛ. Na podzim v Torontu a na jafie v Plzni. Toronto
dá dokonal˘ pohled na to, co se toãí ve svûtû, zatímco
PlzeÀ na to, co v âeské republice. Proto se na kaÏd˘
festival pfiipravuji nejménû mûsíc. SnaÏím se zjistit, co
bude na festivalech. Pfiesunout jiné aktivity tak, aby
nekolidovaly s festivalem. Je i dÛleÏité nûco o festivalu
vûdût dopfiedu, rozhodnout se, které filmy chci vidût,
které bych rád vidûl, ale vidût nemusím, které filmy
jsem vidûl a chci vidût znovu a které filmy rozhodnû
vidût znovu nechci. Urãitou roli hraje i ‰ance tyto filmy
vidût v Torontu nebo na kazetách od pana Máry z Video
El Canada. Nutno fiíci, Ïe tentokrát celoveãerní filmy
nebyly tak dobré jako v minul˘ch letech, aspoÀ tak
soudím podle toho, co jsem vidûl. Tentokrát pfiestoÏe
v‰e bylo dokonale pfiipravováno a jelo se podle plánu,
do‰lo je‰tû pfied odjezdem k prvnímu maléru. KdyÏ
jsem 27. kvûtna okolo ãtvrté hodiny ranní v‰e pfiesouval
na stafiiãk˘ Powerbook najednou zaãaly na obrazovce
mizet ikonky jedna za druhou, jako kdyÏ zhasínají
svíãky na vánoãním stromeãku. Byl to vûru smutn˘
pohled. V‰echny resuscitaãní pokusy oÏivit obrazovku
byly marné. Nepomohlo ani domlouvání, ani hlazení,
utû‰ování, ãi‰tûní hardisku a v zápûtí opût instalování
programu. Opût zvítûzil stroj nad ãlovûkem. Po probdûlé
noci jsem si bezmocnû musel stáhnout to, co jsem
potfieboval na SyQuestové diskety, které dnes uÏ nikdo
nepouÏívá, sbalit si sv˘ch pût ‰vestek a vyrazit na
leti‰tû. Pfied tím pokornû poprosit svou Ïenu, aby
odvezla pfiedchozí ãíslo na po‰tu, coÏ ochotnû udûlala
a jelikoÏ mûstská doprava teì jezdí aÏ na leti‰tû,
vypravit se na tfietí terminál, odkud létají âSA. K náladû
nepfiispûlo ani to, Ïe moje vizuálnû orientovaná Ïena
zjistila, Ïe zapomnûla br˘le. Povzbudil jsem ji slovy
trenéra Sborné Tichonova, Ïe problémy jsou tu od toho
aby se fie‰ily, coÏ jí (k mému pfiekvapení) pfiíli‰ nezmûnilo
náladu.
Po milém uvítání v letadle âSA a po pohledu na

stmívající se témûfi jarní Ontario jsme zaujali svá místa
ve stfiedu letadla. Oãka se zaãala klíÏit a vidina, Ïe
prostfiední sedadlo zÛstane prázdné byla reálná. V
Montrealu zaãali pfiicházet cestující, letadlo se pomalu
plnilo, ale dvû místa vedle nás byla stále prázdná. Po
tfiech bezesn˘ch nocích to vypadalo jako vysvobození.
JenÏe zázrak se nekonal. Na poslední chvíli se vedle
nás posadili dva francouz‰tí Kanaìané, kter˘m fieã
anglosaské vût‰iny dûlala problémy, skoro jako mnû
fieã obyvatel z dolního toku ¤eky sv. Vavfiince. I domluvili
se s mojí Ïenou, která tento libozvuãn˘ jazyk ovládá, Ïe

druhá polovina rodiny sedí vepfiedu u okna. V rámci
akce sluãování rodin, jsme si s nimi vymûnili místo. Teì
teprve nastal okamÏik k odpoãinku.
Nestalo se tak, za námi totiÏ sedûl star‰í pán - krajan

a ten mûl v plánu, Ïe jako osvûtov˘ pracovník pouãí
jinou dÛchodkyni o rÛzn˘ch v˘hodách Ïivota v
civilizované spoleãnosti. V okamÏiku, kdy se nám oãi
opût zaãaly klíÏit jsme se dovûdûli, Ïe má novou
answering-machine nebo-li ãesky záznamník. Jindy
jsme se dovûdûli podrobnosti ze zákulisí soudních síní.
Zajímavosti pfiicházely jedna za druhou a hlavnû v
okamÏiku, kdy hlava klesala na zapÛjãen˘ pol‰táfi âSA.
Star‰í pán za námi dokonale pla‰il na‰e sny a my
fungovali díky tomu jako Wagnerovo kladívko nahoru
dolÛ. V tu chvíli jsem pochopil, Ïe jsou i problémy, které
se fie‰it nedají. Musím fiíci, Ïe tentokrát vysvobozením
byla pfiistávací plocha ruzyÀského leti‰tû. Poslední
novinku, kterou jsem se dovûdûl, od star‰ího pána za
mnou, Ïe Nov˘ domov jsou skvûlé noviny, s ãímÏ jsem
mohl pouze souhlasit. Chtûl jsem jen dodat, Ïe je tomu
uÏ více neÏ dvacet let, ale hrÛza, Ïe bych se mohl stát
podobnou obûtí jako paní za mnou a Ïe bych mohl
pfievzít roli vrby byla silnûj‰í neÏ touha propagovat i
na‰e noviny a tak jsem pfii‰el o potenciálního ãtenáfie.

***
Nevzdali jsme se Tichonovovy teorie

PfiestoÏe, jak jsme se pfiesvûdãili nûkteré problémy
fie‰it nelze, jsme hned první den jiné problémy zaãali
fie‰it a to problém s br˘lemi. Ne, Ïe bychom chtûli mít
br˘le mámení, ale pouhé dioptrické br˘le. Jako témûfi
jist˘ axiom, jsem povaÏoval optika v Jungmannovû

ulici. První na‰e kroky tedy vedly do stfiedu Prahy. S
jistotou jdu k pevnému bodu, ale i zde se vesmír
posunul a na místû, kde je‰tû nedávno byl majestátn˘
obchod bojující s lidskou tupozrakostí byl bazar. Pro‰li
jsme kolem nûkolikrát. Kolo dûjin zamlelo i zde. Poté,
co padl hned po revoluci LabuÏník, kde mûli ty nejlep‰í
chlebíãky v Praze, to byla dal‰í tragédie této ulice, která
se jaksi stále zmen‰uje. V mém dûtství to totiÏ byla
ru‰ná tepna, kde jezdily obûma smûry trolejbusy. Pozdûji
autobusy, pak jiÏ jen auta. A dnes je to bezv˘znamná
jednosmûrka. Posmutnûl jsem nad dal‰í ztrátou identity.
Ne tak moje Ïena, která spatfiila mal˘ krámek naproti
nad ním magick˘ nápis OPTIK. Mírnû jsem upravil
píseÀ Jifiího Suchého: Není-li tu ten optik, kterého mám
tak rád, mám rád optika, kter˘ je tu a vstoupili jsme
dovnitfi. Ba, co více, byly tam dvû optiãky. Mile se
usmály, zmûfiily nám oãi, vyzkou‰ely obrouãky a za
devatenáct minut bylo vyfie‰eno, co v Torontû u mé
Ïeny trvalo tfii mûsíce. A to je‰tû nûkdo vymyslel br˘le,
kdy si postiÏen˘ nastavuje sílu dioptrií sám knoflíkem,
kter˘ je umístûn na hokejce. Takové br˘le se pr˘ dají
koupit v trafice za pakatel. To pak by asi zmizel i ten
mal˘ Optik v Jungmannovû ulici a pfiibyl by dal‰í Second
hand s br˘lemi, nebo-li, jak se zde fiíká lidovû Sekáã.
Vyrazili jsme tedy do jarní Prahy. Bylo kolem dvaceti
stupÀÛ a Petfiín vítal své milence. Zpochybnili jsme na‰i
v˘bavu a zcela pfiedãasnû jsme se zaãali zab˘vat
my‰lenkou, jestli jsme si do âech nevzali pfiíli‰ teplé
obleãení.

***
Pokraãování  na str.2


