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Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním

rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰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.

Festival zaklepal na dvefie

v jednom paneláku.  Monika, Toníkova dávná láska,
pracuje v supermarketu. Její pfiítel Jifií odletûl do Ameriky
za prací a Monika doufá, Ïe uÏ brzy pojede za ním. Toník
teì Ïije se svou tetou na statku u mûsta a Ïiví se v‰elijak.
Nechce zpátky do paneláku, nechce pracovat ve fabrice,
nechce poslouchat rady svého otce. Dá‰a Ïije sama, má
dvû malé dûti a Ïenatého milence Járu. Dá‰a je k smrti
unavená a zoufalá, ale pofiád vûfií jeho slibÛm, Ïe se
rozvede a seÏene jí práci.

Monika dostane k VánocÛm od Jifiího letenku a zaãne
se chystat na cestu do Ameriky. Dá‰in du‰evní stav se
zhor‰uje, uÏ není schopná se starat o dûti. KdyÏ Dá‰u
pfievezou na psychiatrii, Monika zru‰í letenku do Ameriky
a ujme se jejích dûtí. A náhle znovu zji‰Èuje, jak velkou
oporu má právû v Toníkovi.

Pro Toníka zaãíná nov˘ Ïivot - kvÛli Monice a dûtem je
schopen udûlat cokoli: pustí se do pfiestavby statku, a
dokonce zaãne pracovat v továrnû. JenomÏe hra na
rodinn˘ Ïivot je pofiád jenom hrou, i kdyÏ si to Toník
nepfiipou‰tí - Moniku ãeká budoucnost v Americe, dûti
jsou jenom “vypÛjãené” a do baráku pofiád teãe…

Nov˘ film reÏiséra Bohdana Slámy navazuje na jeho

Svûtoznám˘ reÏisér Roman Polanski je zde s filmem
Oliver Twist na námûty románu Charlese Dickense.
Témûfi marnû jsem hledal, co je na filmu ãeského aÏ
kdyÏ jsem do‰el k produkci zjistil jsem, Ïe jednou z
produkãních firem je Etic Films S.R.O. s producentem
Petrem Moravcem. Film se hraje v nedûli 11. záfií 2005
ve 12:00 ve Visa Screening Room (Elgin) a v pondûlí 12.
záfií 2005 v 12:45 v kinû Paramount 1. Jestli blonìat˘
Oliver Twist bude pobíhat praÏsk˘mi ulicemi ãi po
Barrandovû, to je zatím otázkou. Rozhodnû tento reÏisér,
kter˘ se narodil v PafiíÏi a vyrÛstal v Polsku má co
nabídnout.

Opaãná situace je u filmu Bohdana Slámy ·tûstí
(Somthing Like Happiness). Tento film je uveden jako
ãesko-nûmeck˘, ale nûmecká úãast je zfiejmû pouze
finanãní (producentem filmu je kromû âeské televize a
spoleãnosti Negativ s.r.o. i Pallas Film GmbH)  Obrátil
jsem se o informace na producenta filmu Negativ s.r.o.
a zde mi odkázali na webové stránky: www.stesti-film.cz;
Tam se mi podafiilo zjisti i struãn˘ obsah filmu:  Monika
(Tatiana Vilhelmová), Toník (Pavel Li‰ka) a Dá‰a (AÀa
Geislerová) jsou kamarádi od dûtství, ktefií spolu vyrÛstali

úspû‰n˘ debut Divoké vãely, kter˘ mûl mimofiádn˘ ohlas
u ãesk˘ch divákÛ a pfiinesl mu i fiadu cen na mezinárodních
filmov˘ch festivalech. Film ·tûstí se má promítat na
Festivalu v nedûli 11. záfií v 18:30 v kinû Paramount 4,
v úter˘ 13. záfií v sále Cumberland 2 od 9:00. a na závûr
festivalu v kinû Varsity 5 v sobotu 17. záfií  v 20:15.

V kvûtnu jsme pfiinesli zpravodajství z filmového
festivalu Finále v Plzni. Zde mû velmi zaujal film mladé
reÏisérky a animátorky Marie Procházkové Îralok v
hlavû. Tento experiment, kdy reÏisérka pouÏívá jak
herce, tak i animace k vyjádfiení svého zámûru je v
pûtasedmdesátiminutovém snímku skvûle a pfii tom
nenásilnû zvládnut. Unikátní je i v˘kon Oldfiicha Kaisera
v hlavní roli muÏe, kter˘ pozoruje svût z pfiízemí domu.
Aãkoliv se film prakticky odehrává pouze pfied jedním
oknem, stále se nûco dûje. Citlivá kamera pfii tom
pracuje s kaÏd˘m detailem, ãemuÏ jsme odvykli pfii
dne‰ní v˘robû digitálních a televizních filmÛ. Film Îralok
v hlavû se bude hrát v pátek 9. záfií v 19:15, v nedûli 11.
záfií v 12:15 a ve ãtvrtek 15. záfií v 21:30 vÏdy v
Cumberland 1.
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Stalo se jiÏ tradicí, Ïe druh˘ ãtvrtek v záfií zaãíná Mezinárodní torontsk˘ filmov˘ festival, kter˘ je urãen nejen pracujícím, ale i nepracujícím, studentÛm, dÛchodcÛm i kavárensk˘m
povaleãÛm, ktefií vymûní svá kavárenská kfiesla a kanapíãka za úzká kfiesílka mal˘ch kinosálÛ, ãi pohodlné Ïidle VIP v kinech Varsity. I letos jsem marnû hledal, jestli zde bude
nûjak˘ slovensk˘ film. Není, i kdyÏ by zde mohl b˘t tfieba Sluneãn˘ ‰tát Martina ·ulíka. ·koda. Za to, pod ãesk˘mi filmy jsem zaregistroval hned tfii.

Z filmu Bohdana Slámy Štěstí www.stesti-film.cz


