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Protektor a Mír v du‰i
na Torontském filmovém festivalu evropského unie

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe druhá polovina
listopadu je vûnována malému festivalu,
ale kvalitou filmÛ jednomu z nejlep‰ích
festivalÛ evropského filmu. Filmy totiÏ
nevybírají kritici, ale konzuláty a
velvyslanectví v Kanadû. Zá‰titu nad
festivalem má konzulát zemû, která
pfiedsedá EU. Letos je garantem generální
polsk˘ konzul v Torontu Marek Ciesielczuk.
V‰echny filmy budou promítány od 17. do
30. listopadu 2011 v kinu Royal (608 College
St., Toronto; na severní stranû mezi
Bathurst a Ossington). Je zvykem, Ïe
pofiádající zemi - to jest Polsko - je vûnován
první veãer. Film Wieslawa Saniewského
Wygrany (volnû pfieloÏeno jako Vítûzství)
je o Ameriãanu, polského pÛvodu, kter˘ se
dostane do dluhÛ po tom, co jako pianista
zru‰í evropské turné. Vítûzství je v‰ak v
nalezení lidského vztahu (ãtvrtek, 17.
listopadu). Druh˘ polsk˘ film (pondûlí 21.
listopadu; 18:00) Joanna je z období druhé
svûtové války. Pfiíbûh vypráví o Ïenû, která
nalezne ztracenou Ïidovskou holãiãku a
rozhodne se ji pfies riziko, které pomoc
pfiiná‰í, zachránit.
Ze stejného období, to jest z poãátku druhé

svûtové války, je i ãesk˘ film Marka Najbrta
Protektor (na festivalu bude v pátek 18.
listopadu 2011 ve 20:30). Ve filmu hrají
Jana Plodková, Marek Daniel, Klára
Melí‰ková, Tomá‰ Macháãek. Rozhlas v
dobû okupace ve filmu aÏ nápadnû
pfiipomíná období normalizace. Nacisti, aby
ãelili vysílání zahraniãního rozhlasu, povolili
spoustu populárních pofiadÛ, podobnû jako
reakce âeskoslovenského rozhlasu a
zavedení Mikrofóra na hudební vysílání
Svobodné Evropy s Rozinou Jadrnou-
Pokornou, ªudo Dvorsk˘m a Petrem
Doubou od tfií do ‰esti odpoledne. V rozhlase

jsou vysílány pfiímé reportáÏe napfiíklad z
uloÏení ostatkÛ Karla Hynka Máchy na
Vy‰ehradû s populárním reportérem dr.
Franti‰kem Kocourkem. Historická je
Kocourkova reportáÏ z prvních dnÛ okupace
z balkónu Hotelu ·roubek, kde do popisu
pochodujících nûmeck˘ch vojsk zamíchal
vránu, která pfiiletûla do Prahy ãi plechov˘
cirkus. Stateãn˘ reportér zemfiel v Osvûtimi
v roce 1942.
Pod pojmem Protektor se vût‰inou myslí

Reinhard Heydrich. Ve filmu je v‰ak je‰tû
jeden ochránce - rozhlasov˘ reportér Emil,
kter˘ má za manÏelku krásnou hereãku
Hanu. Tragédie po pfiíchodu nacistÛ je v
jejím Ïidovském pÛvodu. Emil jako schopn˘
reportér je zneuÏíván právû k Ïiv˘m
reportáÏím z rÛzn˘ch kulturních akcí.
Namlouvá si, Ïe to dûlá, aby zachránil
Hanu pfied transportem, ale stále více se
zaplétá do politick˘ch sítí a stále více
kolaboruje s nacismem a zároveÀ se
rozpadá jeho manÏelství. Vyvrcholením je,
kdyÏ jede na kole od své milenky a popis
kola je podobn˘ kolu na kterém ujel
atentátník na fií‰ského protektora. Potfiebuje
kolo ukr˘t…
Film byl ocenûn na festival v Denveru,

získal ãtyfii âeské lvy, byl nominován za
âeskou republiku na Oskara v roce 2010 a
byl uveden na festivalech v Lond˘nu,
Seattlu, Palm Springs a Vancouveru,  má
skvûlou kameru, chvílemi jsem v‰ak
nevûdûl, jestli se jedná o ãtyfiicátá léta nebo
sedmdesátá, která pfiíli‰ pfiipomínal.
Slovensk˘ film Vladimíra Balka Pokoj v

du‰i (ãtvrtek 24. listopadu v 18 hodin)
pochází jako Protektor rovnûÏ z roku 2009
a získal rovnûÏ nûkolik mezinárodních
ocenûní. NejdÛleÏitûj‰í je asi ocenûní divákÛ
na festivalu Slovensk˘ch a
stfiedoevropsk˘ch filmÛ a ocenûní poroty
na Mezinárodním festivalu v Kansasu.
Ve filmu hrají: Attila Mokos, Roman Luknár,

Helena Krajãiová, Robert Wieckiewicz, Jan

Vondráãek, Viera Topinková, ªubomír
Pauloviã, ªubo Roman, Jaromír Hanzlík,
Eugen Libezniuk, Juraj Nvota, Karol ·imon,
Gejza Benkö…
Obsah: Siln˘ Ïivotní pfiíbûh se odehrává

na pozadí drsné scenérie hor se v‰ím, co je
pro stfiední Slovensko typické - patriarchát,
pytláctví, rasová nesná‰enlivost, krádeÏe
dfieva, ale hlavnû ukazuje velkou
soudrÏnost rodiny, víru, pfiátelství a lásku.
Pokoj v du‰i je pfiíbûhem Tóna (Attila
Mokos), kter˘ se po pûti letech vrací z
vûzení, kde si odsedûl trest za krádeÏe.
PfiijíÏdí do rodné vsi a zji‰Èuje, Ïe mnohé
vûci se zmûnily: s manÏelkou (Helena
Krajãiová) se odcizil, pûtiletého syna vlastnû
nezná, nemÛÏe najít novou práci… Jeho
pfiátelé z dûtství - knûz Marek (Jan
Vondráãek) a podnikatel Peter (Robert

Wi´ckiewicz) se mu snaÏí pomoci v návratu
do normálního Ïivota, ale mají své vlastní
problémy a trápení. Tóno zoufale hledá
v˘chodisko ze své situace. ·anci mu
nakonec jako jedin˘ dá majitel místní
Ïeleznice, strojvedoucí Smejkal (Jaromír
Hanzlík), kter˘ jako jeden z mála netrpí
pfiedsudky... (oficiální text distributora).
Je‰tû bych rád upozornil na dva filmy:

Unikátní projekt maìarsko-kanadsko-
slovinské koprodukce Dívka tanãící k smrti
(A halálba táncoltatott leány), kter˘ bude
roz‰ífien o diskusi s tvÛrci (sobota 18.
listopadu 16:30, film zaãíná o 18 hodinû).
Pfiíbûh taneãníka, kter˘ se vrací z Kanady
do rodného Maìarska. V souãasnosti snad
nejlep‰í filmy se toãí v Rumunsku a na
festivalu bude Svatba v Besarábii reÏiséra
Napoleona Helmise. Pfiíbûh lásky a svatby
v ménû známé rumunsky hovofiící zemi
Moldavsku.
Festival bude zakonãen 30. listopadu 2011

v 18 hodin nov˘m francouzsk˘m filmem
MÛj kus koláãe reÏiséra Cédrica Klapische.
Pfiíbûh továrníka a sluÏky by mohl mást, Ïe
se jedná o ãervenou knihovnu, ale mÛj
pfiítel Jan Kozlík mi kdysi vyprávûl, Ïe si
chtûl pfies nedûli pfieãíst nûjak˘ ‰kvár a tak
sáhl po levném vydání tohoto Ïánru z první
republiky a Ïe jiÏ dlouho tak krásnou knihu
neãetl, moÏná se jedná o krásn˘ film. Pokud
ne, tak stejnû si budete moci nûco kvalitního
vybrat z ãtyfiiadvaceti filmÛ, pûtadvaceti
zemí.

Ale‰ Bfiezina
(Program festivalu Evropského filmu
otiskujeme na poslední 12. stranû.)

***

Polský konzul M. Ciesielczuk

na tiskové konferenci k festivalu

Ze slovenského  filmu Pokoj v Duši

Z Českého filmu Protektor


