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Pokud jste poslali
 v tûchto dnech

pfiedplatné, objeví se tato
zmûna aÏ v 11. ãísle!

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.

PlzeÀské Finále - setkání, hovory o pravdû i Pravidla lÏi
Letos jiÏ po osmé jsem vyrazil z Toronta do Plznû na
festival ãesk˘ch filmÛ Finále. V‰echno se zdálo, Ïe má
b˘t jako v jin˘ch letech. JenÏe v‰e bylo malinko jinak. V
minul˘ch letech jsem vyráÏel jiÏ ve ãtvrtek pfied
festivalem. Pfies víkend jsem se dal do kupy a v pondûlí
ráno jsem dorazil na festival a veãer jiÏ jsem si vybíral
filmy. Tentokrát letadlo letûlo o den pozdûji, ale o dvû
hodiny dfiíve, coÏ má fantastickou v˘hodu, Ïe ãlovûk
dorazí do Prahy brzy ráno a prázdn˘m sobotním ranním
metrem se pomûrnû bezpeãnû dostane z místa trvalého
bydli‰tû do místa pfiechodného pobytu.
MoÏná, Ïe je to chybn˘ pfiedpoklad, ale banditi, ktefií

mne poslednû v metru obrali o doklady, takhle brzy
ráno spí spánkem spravedliv˘ch po dobfie vykonané
práci a tudíÏ je metro bezpeãnûj‰í. Zalehl jsem tedy do
postele, a pokou‰el se i já o spánek, jenÏe svût kolem
mne mûl jin˘ názor a kdykoliv se mi podafiilo zavfiít oãi,
zazvonil telefon. TakÏe z pÛvodních ãtyfi hodin se
vyrojilo osm a krásnû pfiehozen˘ den a noc. Nedûlní
ranní cesta do chrámu Pánû byla pak spí‰e cestou na
pÛlnoãní a jelikoÏ se v pondûlí hrálo derby Sparta-
Slavia rozhodl jsem se jet do Plznû aÏ v pondûlí veãer.
V jin˘ch letech mne vÏdy z Plznû zavolali, kdy pro mne
pfiijede Porsche nebo Mercedes a jestli budu pfiipraven.
Tentokrát nic. KdyÏ nejde hora k Mohamedovi, musí
Mohamed k hofie. Zapnul jsem tedy poãítaã a pfiipojil se
pfies telefon na internet. Na ‰tûstí jsem nesmazal
poslední e-mail a mûl tam telefonní ãíslo. Zavolal jsem
tedy do Plznû a tam mnû zdû‰en˘ hlas oznámil, Ïe jsem
cestu do Plznû právû zru‰il a pfieloÏil na stfiedu. Zapátral
jsem v pamûti, jestli jsem pfiece jen nûco takového
neuãinil. Jak fiíká má Ïena, komunikace se mnou b˘vá
nûkdy ponûkud obtíÏná. Má pravdu.

Mají pravdu i opilci, ktefií obãas popírají svoji hluãnou
ãinnost, kdyÏ tvrdí, Ïe to nebyli oni. Kromû toho, Ïe
jsem po pfiíletu spal, jsem byl stfiízliv a tak jsem na svou
obranu fiekl málo pfiesvûdãivé: „To jsem nebyl já!“ V ten
okamÏik se v‰ak stalo nûco, co jsem sám neãekal.
„Podle hlasu, jste to skuteãnû nebyl vy!“ A tak se zjistilo,
Ïe na festival mají akreditaci dva Ale‰ové Bfiezinové.
Stalo se mi, Ïe byl nûkdy nûkde nûkdo se stejn˘m

kfiestním jménem a kdykoliv oslovil nûkdo toho druhého,
tak jsem sebou trhl a mûl z toho neurózu. Ve vedlej‰ím
domû zase bydlel Ludûk Bfiezina. V zahraniãním
rozhlasu bylo hned nûkolik BfiezinÛ, ale pouze já jsem
byl prav˘, ostatní toto jméno pouÏívali jako pseudonym
a od dûtství jsem odpovídal, Ïe  s básníkem Otokarem
Bfiezinou nemám nic spoleãného, protoÏe ten byl pfiece
Jebav˘. Záhada se vysvûtlila a na ‰tûstí bylo jedno auto
z Plznû v Praze, tak jsem se koneãnû objevil na
festivalu.

***

Pusinky v úvodu a Úãastníci zájezdu
Erotika h˘be svûtem i ãesk˘m filmem a tak se mládeÏ

dovídá, Ïe dûvãata mají problémy v dobû dospívání tu
s mal˘m poprsím, tu se sexuální orientací, jindy zase s
mlad‰ím bratrem, kter˘ jim nic nedovolí. Holky - Pusinky
- tedy mífií za dobrodruÏstvím do Holandska. Nevím,
jestli se ten stop tolik zhor‰il. Já jako student v jejich
vûku jsem to jezdil za pût dnÛ a to jsem se stavil je‰tû
v Norimberku, Mnichovû, Hamburku, Kolínû nad R˘nem
a Bruselu. Dne‰ní bfiídilská dûvãata jsou po pûti dnech
na stejném místû, ãili urazí zhruba kilometr za den.
Jízda je to vskutku pomalá, protoÏe na kaÏd˘ch sto
metrÛ pfiipadá jedno erotické zklamání za druh˘m.
Ani veãerní Úãastníci zájezdu se nepohybují nijak

rychle, cesta do Chorvatska jim trvá ve filmu asi stejnû
dlouho jako ve skuteãnosti. V první polovinû filmu se
tedy cestuje a naznaãuje, kdo bude mít co s k˘m.
Pouze u dvojice homosexuálÛ je to celkem jasné. I kdyÏ
ãlovûk neví, jestli se k nim nûkdo ze zájezdu nepfiidá.
Po pfiíjezdu k mofii se dûvãata nudûj aÏ do okamÏiku,
kdy zaãnou mezi sebou soutûÏit o plavãíka. Pak pfiichází
skuteãné nudûní a dûvãata ukáÏí svá pÛvabná Àadra.
Obecenstvo se baví, zfiejmû se diváci také tû‰í na léto
a na zájezd s cestovkou k mofii.

***

Zd. Svěrák - Vratné láhve

Vítězný film - Pusinky
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