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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Filmy mieria do domácností
Bratislava-sme-28.10.06-Osemdesiate roky, to je
nostalgia sama osebe. Napríklad, do kín vhupla
Fontána pre Zuzanu a za dva dni sa na Àu pri‰lo
pozrieÈ toºko divákov, koºko dnes nov˘ slovensk˘
film naháÀa cel˘ rok.

„Fontánu hrali najmä v amfiteátroch, ºudia preliezali
plot, nebolo vidieÈ ani sedadlá, ani schody. My sme
sedeli úplne hore, sledovali ºudí pod nami, ako sa
chúlia pod dekou. Keì pri‰lo k ãasti, kde si Robo
Grigorov zapálil cigaretu, tritisíc ºudí to po Àom
okamÏite zopakovalo. Veºmi by som doprial mlad˘m
reÏisérom, aby niekedy zaÏili také splynutie s
publikom,“ vraví dnes reÏisér Du‰an Rapo‰.

Filmov˘ muzikál Fontána pre Zuzanu je prv˘ film z
edície Slovensk˘ film 80. rokov, ktorú na DVD spolu
vydáva denník SME a Slovensk˘ filmov˘ ústav. V
stánkoch sa bude predávaÈ od pondelka po 99 korún.
Po nej príde deväÈ ìal‰ích titulov, kaÏd˘ t˘ÏdeÀ
jeden.

Prirodzene, scenáristi a reÏiséri vtedy neboli veºmi
slobodní, nemohli rozprávaÈ presne také príbehy, aké
chceli. Museli vym˘‰ºaÈ spôsoby, ako presvedãiÈ
schvaºovaciu komisiu. V˘hodou boli fungujúce ‰túdiá
Koliba. Vyrábalo sa v nej a veºa. Vznikli pestré filmy
- Fontána bola diváckym muzikálom pre mlad˘ch,
Chodník cez Dunaj silnou drámou, Slané cukríky sú
zas skvelou komédiou. Ja milujem, ty miluje‰ sa stal
najúspe‰nej‰ím filmom, získal Strieborného medveìa
na festivale v Berlíne.

Dobre vieme, ão pri‰lo s deväÈdesiatymi rokmi.
Kolibu zavreli, ‰tát nemal peniaze, ani verejnoprávna
televízia nepomáhala. Nové filmy sa skoro nevyrábali
a ani tie staré a dobré filmy sa príli‰ nevysielali. Nová
edícia je pokusom vrátiÈ slovensk˘ film do domácností.
V‰etky filmy edície pre‰li pri digitalizácii istou
re‰tauráciou. Najprv sa z negatívu odstraÀovali ‰pinky
a prach, robili sa aj farebné korekcie. Zásadnou
úlohou bolo neovplyvniÈ estetiku a atmosféru filmov.
Du‰an Tranãík sa ‰iel pozrieÈ na úpravu svojej Inej
lásky a mal isté v˘hrady: „Teraz je obraz trochu
jemnej‰í, my s kameramanom Alojzom Hanúskom
sme sa snaÏili, aby mal film drsnej‰ie vyznenie. Ale
aj tak ìakujem.“

Jeho kolega, kameraman Laco Kraus oponoval:
„Musíme re‰pektovaÈ nové technológie.“ Stano
Párnick˘ má vo v˘bere film JuÏná po‰ta a z celej
kolekcie má veºkú radosÈ: „Je to skvelá vec. Len
dúfam, Ïe slovenské filmy sa budú vydávaÈ ìalej a
systematicky.“

MoÏno sa bude zdaÈ zvlá‰tne, Ïe v edícii
osemdesiatych rokov nie je Ïiadny Jakubisko. Práve
pre re‰tauráciu. So Slovensk˘m filmov˘m ústavom
sa uÏ pred dvomi rokmi nedohodol, ako by mala
vyzeraÈ.

Zostáva otázka, preão filmy na DVD nezaãali
vychádzaÈ skôr. Riaditeº filmového ústavu Peter
Dubeck˘ hovorí: „NeÏili sme normálnu dobu, bola
príli‰ divoká. Po sprivatizovaní Koliby nemáme
technické zariadenie, chodíme do zahraniãn˘ch
laboratórií.“

Na re‰taurovaní a sprístupÀovaní archívu
slovensk˘ch filmov sa v‰ak robí ìalej. âi sa budú aj
ìal‰ie filmy vydávaÈ spolu s novinami za v˘hodnú
cenu, rozhodne záujem trhu.

***

Radûji netahat tygra za fousy
Nedávno jsem si ‰el vymûnit baterie, které mûly záruku. Prodávají se po ãtyfiech, ale já jsem jednu nûkde ztratil. KdyÏ jsem
pfii‰el do prodejny s elektronikou, obsluhující prodavaã afro-kanaìan mne upozornil, Ïe mi jedna baterie chybí. SnaÏil jsem
se mu vysvûtlit, Ïe mi mÛÏe dát ãtyfii nové baterie a já, Ïe mu jednu vrátím. Pok˘val hlavou nûco naÈukal do poãítaãe a dal
mi ãtyfii baterie. Chtûl jsem mu tedy jednu vrátit. Usmál se a fiekl, Ïe je to v pofiádku.

Letos na jafie jsem ‰el na fotbal na Spartu se Slavií. Kanceláfi Sparty byla narozdíl od podobn˘ch utkání na Slavii
nedostupná. Nebyla akreditace, ani nebyly lístky. Zkusil jsem tedy jeden koupit pfied pokladnou. Pán, kter˘ mi lístek prodal,
nijak nespûchal na peníze. „V‰ak budeme sedût vedle sebe.“ Sedûli jsme. Nechtûl mne prozradit, komu bude fandit. Pak
teprve z nûho vylezlo, Ïe je sparÈan. Já jsem mu sdûlil, Ïe jsem slávista. Po utkání jsme se pfiátelsky rozlouãili, zatímco
kousek od nás do‰lo k jedné z bitek mezi fanou‰ky.

Nedávno mnû pfii‰ly e-mailem fotografie z demonstrace. Nápisy na fotografiích byly ‰okující. JenÏe… nejsem pfiesvûdãen,
Ïe jsou pravé. Písmo nemûlo stejnou texturu jako podklad. Nelámalo se, tak jako papír pod ním. Autor byl neznám˘.
Netvrdím, Ïe k podobné demonstraci nedo‰lo, ale bylo tu pfiíli‰ mnoho ale…

Vzpomnûl jsem si na T. G. Masaryka a jeho boj proti fale‰n˘m rukopisÛm. DÛraz na pravdu byl a je v politickém svûtû
nûãím nezvykl˘m. Nejeden politik se kvÛli lhaní dostane do problémÛ. Bill Clinton, aãkoliv mu ekonomika ‰lapala pfii‰el kvÛli
lhaní málem o kfieslo a demokraty to stálo v roce následujícím volby.

V tûchto dnech ãelí kvÛli lhaní velk˘m problémÛm maìarsk˘ premiér Ferenc Gyurcsany. Pfii tom Gyurcsany chtûl prav˘
opak, aby se pfiestalo lhát.

Je zajímavé, Ïe vefiejnost nûkteré lÏi toleruje, jiné ne. Pfii tom Clintonova leÏ nijak neovlivnila politickou scénu, zatímco
lhaní o nukleárních zbraních ano. Dnes se tedy politici pfiou, jestli válka v Iráku nebezpeãí terorismu zv˘‰ila nebo sníÏila.
Vefiejnost má tendenci odpustit politikovi spí‰e xenofobní lÏi, které vypadají jako, Ïe nás ochraÀují.

V tûchto dnech jsou v Praze mimofiádná bezpeãnostní opatfiení. Problém je, Ïe se nikdo nedoví proã a jak dlouho budou
trvat. Jsou na základû pravdiv˘ch informací, kdyÏ se tolikrát lhalo? Nebo je to dal‰í xenofobní leÏ?

Tak pomalu vyklízíme pozici svobody aniÏ si to uvûdomujeme. PapeÏ Benedikt XVI. se za citaci stfiedovûkého textu musel
omluvit a vysvûtlovat, Ïe nebyl pochopen. V Berlínû zru‰ili pfiedstavení Mozartovy opery, protoÏe by mohla zpÛsobit emoce.
Jedné ãeské profesorce hrozil pr˘ teroristick˘ útok za to, Ïe redigovala spis Jana Blahoslava ze ‰estnáctého století o islámu.
V Anglii kdosi poÏadoval zakázat Shakespearova Romea a Julie, protoÏe se tím pr˘ diskriminují homosexuálové. V Toronto
Star pfied ãasem kdosi poÏadoval zákaz Janova evangelia, kvÛli tomu, Ïe se jedná o literaturu, která roz‰ifiuje nenávist.

Milo‰ Zeman jednou prohlásil, Ïe se s terorismem nejedná, ale bojuje. JenÏe opak je pravdou xenofobie nás dostává na
kaÏdém kroku a my se pod siln˘mi hesly zterorizujeme sami.

Proto nemám rád fotografie, které strach roz‰ifiují a pokud hrozí nûjaké nebezpeãí terorismu, pak bychom mûli b˘t o nûm
pravdivû informováni. Mám tedy rád kaÏdé pfiátelské gesto, které pfiijde od nûkoho, kdo zrovna není stejn˘ jako já. AÈ je
to prodavaã v obchodû s elektronikou nebo fanou‰ek z protilehlého tábora, ãi nûkdo s jin˘m vyznáním neÏ je to moje. V tom
je ten skuteãn˘ zápas proti terorismu.

Ale‰ Bfiezina
***

NHL zaklepala na dvefie

 Tomá‰ Plekanec pfied torontskou brankou
 Více o pfiípravném zápase Toronto-Montreal na str. 12


