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Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
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Nespravedlnosti
Daniel Olbrychski v jednom z prvních Wajdov˘ch filmÛ
z padesát˘ch let se zam˘‰lí sám nad sebou. ¤íká: „Chci
hledat sebe, nechci b˘t dostihov˘m konûm.“ Olympijské
hry jsou zrcadlem na‰í postmoderní doby. Bez pfiíbûhu
a bez zamy‰lení, dostáváme mozaiku, kdy se míchají
závody dÛleÏité s nûãím zcela okrajov˘m nezajímav˘m,
do toho pfiijde reklama, pak opakování z pfiede‰lého
dne. V zápûtí se nûco anuluje kvÛli dopinku, ãi chybû
rozhodãích, znovu se to anal˘zuje rozebírá, opût
reklama, tentokrát na viagru, pak následují zprávy o
boji proti terorismu. Nûkteré sporty nevidíme, jiné vidíme
nûkolikrát. BûÏí to 24 hodin dennû, takÏe pfii tom
dûláme i nûco jiného. Smutné je, Ïe takto vypadá i ná‰
Ïivot. Místo pfiíbûhu jsme zásobováni
pseudoinformacemi, s kter˘mi si nevíme rady.
NedokáÏeme je zpracovat ãi pfiehodnotit.
A pfiesto v okamÏiku, kdy uÏ jsem chtûl udûlat za
Olympiádou teãku (jak jiÏ to uãinil Vladimír Cícha z
Vancouveru na stranû 10) se objevil pfiíbûh. Není bez
zajímavosti, Ïe kanadská televize ho kvÛli reklamû
prome‰kala. Vedoucí závodník Brazilec Vanderlei Lima,
byl pût kilometrÛ pfied cílem marathónu z trati doslova
odvleãen ‰ílencem v irském kroji. Po nûkolika sekundách
se vrátil na silnici, ale tento incident pro nûj znamenal
ztrátu tempa i pozice na ãele maratónu. Podafiilo se mu
natolik zvládnout situaci, Ïe skonãil na tfietím místû.
OkamÏitû se naskytne otázka, jak je moÏné, Ïe nûkdo,
kdo udûlal nûco podobného pfii Velké cenû Británie F1,
mÛÏe v krátké dobû spáchat totéÏ. Zatímco angliãtí
chuligáni nesmûli na ME do Portugalska, zde tento
cvok s klidem nastoupí do letadla odletí do místa
maratónského bûhu, tam si poãká na vedoucího bûÏce
a odvleãe ho. Dal‰í ironií je, Ïe Limu neosvobodili
policisté, ktefií lemovali traÈ, ale diváci.
Pfii probíhání cílovou páskou se v‰ak Vanderlei Lima
nevzteká. Nezouvá si tretry, nehází s nimi. Nejde mu
pûna od pusy. Neláme zábradlí jako hokejisté v NHL
své hokejky, kdyÏ jim rozhodãí neuznají branku.
Brazilsk˘ maratónec se usmívá, jako by se nic nestalo.
Neprotestuje. Bronzovou medaili pfiijímá s radostí a
kdyÏ se mu nûkdo z pofiadatelÛ omlouvá pfii pfiedávání
medaile, tak nad tím pokrãí rameny a udûlá gesto, jako
Ïe uÏ na incident dávno zapomnûl. Olympijsk˘ v˘bor je
rád, Ïe situaci nemusí fie‰it a ani mu symbolicky neodeãte
tûch pár vtefiin, co byl mimo traÈ.
A co kanadská televize v tento moment? Pfiepnula na
druhé stanovi‰tû a podle pfiedem pfiipraveného scénáfie
se zaãala vûnovat pfiípravû na závûreãn˘ ceremoniál.
Sportovní svût je pln˘ nespravedlností. Pfied ãasem se
zavedlo pravidlo o videozáznamu. Cel˘ rok se kaÏdá
bezv˘znamná branka zkoumala z pohledu nûkolika
kamer. AÏ pfii‰lo velké finále Stanley Cupu a neregulérní
gól, kter˘ padl ve ãtvrt na tfii ráno, platil, protoÏe se jaksi
na video zapomnûlo.
Rozhodãí Collina odpískal na ME v roce 2000 penaltu
proti na‰im za staÏení za dres. Letos ji za stejn˘
pfiestupek proti ¤ekÛm neodpískal a byli jsme opût
vyfiazeni. NedokáÏi si pfiedstavit, co by v takovém
pfiípadû dûlali Italové, Nûmci, Angliãané.
Tuto sobotu pro zmûnu mexick˘ rozhodãí odpískal v
utkání Kanady proti Hondurasu v Edmontonu za stavu
1:0 vymy‰lenou penaltu v poslední minutû. Po
vyrovnávací brance se Kanaìané dokázali je‰tû jednou
vzchopit a dopravit míã do sítû. Mexick˘ rozhodãí v‰ak

tuto branku neuznal. Kromû pár divákÛ na stadiónu a u
kabelové televize se nikdo o tom ani nedoví.
Podplacení rozhodãí v ãeské lize ostfie kontrastují s
událostí která se stala minul˘ t˘den v Anglii. Pfii zranûní
jednoho z hráãÛ vraceli fotbalisté míã svému soupefii
tak ne‰Èastnû, Ïe ten skonãil v soupefiovû brance. V
okamÏiku, kdy se zaãalo znovu hrát, hráãi se rozestoupili
a umoÏnili srovnat skóre. Nechtûli pfiijmout branku
dosaÏenou nesportovní cestou.
Nespravedlnosti se dûjí a nejen ve sportu. Otázkou je,
jak je dovedeme pfiijímat a fie‰it. Jestli silou nebo s
pokorou. Jestli jako „tvrdí“ muÏi anebo jako ti, ktefií se
dokáÏí podívat na problém i z druhé strany.
V tûchto dnech do‰lo k tragick˘m událostem v mûsteãku
Beslan v Severním Osecku. âísla stále stoupají. Okolo
400 mrtv˘ch, dal‰ích nûkolik set zranûn˘ch a
nezvûstn˘ch. Mezi nimi pfies 150 dûtí.
Co tomu pfiedcházelo? Tisíce mrtv˘ch v âeãensku a

neuvûfiiteln˘ vzestup popularity tvrdého prezidenta
Putina. Argument tvrd˘ch vÛdcÛ je, Ïe svût je dnes
bezpeãnûj‰í. BohuÏel není. Je jen víc polarizovan˘ a
odná‰ejí to obyãejní lidé. Teroristické komando
neposlouÏilo âeãensku a tvrdí muÏi vládnoucí Ïeleznou
rukou, pomohli jen tomu, Ïe terorismus zaãíná ovládat
svût. Brutalita se stupÀuje. Násilí plodí násilí. Biblická
slova o milování nepfiátel zaãínají vypadat jako
vlastizrada. Máme nové evangelium - Evangelium síly.
Na nespravedlnost se nemusí vÏdy odpovûdût násilím,
vztekem a terorismem. VÏdy existují i jiné cesty. Chce
to jen odvahu je hledat.
Nevím jestli Vanderlei Lima nalezl sebe, to je bûh na
cel˘ Ïivot, ale sv˘m pfiístupem dokázal víc, neÏ kdyby
jako „dostihov˘ kÛÀ“ z Wajdova filmu získal zlatou
medaili.

Ale‰ Bfiezina
***

Horem pádem na Torontském festivalu

Z filmu Jana Hfiebejka Horem pádem: Plukovník (Jaroslav Du‰ek a Franti‰ek (Jifií Macháãek) pfied oltáfiem Sparty.        Foto: Falcon

Pro nás je nejzajímavûj‰í z leto‰ního programu, Ïe se na Mezinárodním torontském filmovém festivalu objeví
nov˘ film Jana Hfiebejka Horem pádem. UÏ obsazení filmu napovídá, Ïe v nûm budou ‰piãkoví herci: Petr
Forman, Emilia Vá‰áryová, Jan Tfiíska, Jifií Macháãek, Ingrid Timková, Krist˘na Li‰ka-Boková, Nata‰a
Burger… Dûj se odehrává v souãasnosti. Oto, stárnoucí profesor Ïije s mlad‰í Hankou a její dcerou Krist˘nou.
Po infarktu se Oto vrací k své Ïenû, ruské pfiekladatelce, která v‰ak nemá ráda pfiistûhovalce. Paralelnû s tím
se odehrává pfiíbûh manÏelÛ Franty a Míly, ktefií zoufale chtûjí dítû a získají je od pfievadûãÛ v zastavárnû.
Obû rodiny se setkají v Kentucky Fried Chicken. Film je podle povídky Petra Jarchovského a mÛÏete ho vidût
v pondûlí 13. záfií ve 21 hodin v kinech Varsity 4 a 5 a v pátek 17. záfií v kinech Varsity 2 a 3 od 20:30.
 Kavkovsky ladûn˘ je  polsk˘ film Konrada Niewolského Symetrie. Hrdina Lukasz se ocitne ve vûzení, kdyÏ
je osoãen, Ïe znásilnil Ïenu, která ho identifikuje jako zloãince. Najednou je vrÏen do jiného svûta, kde ãlovûk
musí zápasit o svou identitu. Pfiedãasné propu‰tûní, o které usiluje v‰ak znamená i ztrátu hrdosti a cti.
(pátek, 10. záfií v Cumberland 1 v 22:00 a nedûle 12. záfií v Paramount 4 v 16:00).
Gala pfiedstavení bude mít film Istvána Szabó B˘t Julií. Kromû Maìarska se na filmu podílí koprodukãnû i
Velká Británie a Kanada. Film se odehrává v tfiicát˘ch letech v Lond˘nû a vypráví pfiíbûh stárnoucí hereãky.
Maìarsko má na festivalu je‰tû horor Kontrolor od Nimróda Antala a surrealistick˘ film Po pfiede‰lém dnu,
kter˘ natoãil reÏisér Attila Janisch. LahÛdkou bude jistû film Micka Davise Modigliani, na kterém se podílelo
hned pût zemí: Velká Británie, Nûmecko, Rumunsko, Francie a Itálie. Kromû evropsk˘ch velmocí: Francie,
Velké Británie, Nûmecka, ·panûlska a Itálie budou nejsilnûji zastoupeny z Evropy ¤ecko a Belgie z jiÏní
Ameriky Argentina, z Asie pak tradiãnû âína. Letos bude pomûrnû málo filmÛ naopak z Iránu. Irská
kinematografie bude mít pouze jeden snímek. Opût bohuÏel neuvidíme Ïádn˘ film ze Slovenska. ·koda, Ïe
se na festival nedostaly ani filmy, které jsme navrhovali Nevûrné hry a Nuda v Brnû.
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