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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

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!
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JiÏ se stalo témûfi pravidlem, Ïe filmy na plzeÀském
Finále kolidují s promítáním ãesk˘ch ãi slovensk˘ch
filmÛ v Cinematheque Ontario. Stalo se to s filmy Juraje
Jakubiska i se ·vankmajerov˘m Otesánkem.  Vloni se
objevily v Plzni filmy osamûlého bûÏce Pavla Juráãka
a letos se pfiehlídka filmÛ reÏiséra a scénáristy Pavla
Juráãka uskuteãní v Torontu.
Je aÏ nûco symbolického, Ïe Pavel Juráãek zmizel

jako Josef Kilián z jeho Postavy k podpírání. Chybí jak
v encyklopedii Kdo je kdo z roku 1991-1992, tak i v Kdo
byl kdo z roku 1994. Informace o nûm jsem nalezl
pouze v Katalogu pro loÀské plzeÀské Finále: Scénárista
a reÏisér Pavel Juráãek Ïil v letech 1935-1989. Dva
roky studoval na Filosofické fakultû Univerzity Karlovy
v Praze ãe‰tinu a Ïurnalistiku, rok pÛsobil v Nymburku
jako redaktor Vesnick˘ch novin. V letech 1957-1962
studoval obor scénáristiky na praÏské FAMU. V roce
1963 natoãil se spoluÏákem z FAMU Janem Schmidtem
podle vlastního námûtu a scénáfie kafkovské
podobenství Postava k podpírání. Jeho prvním
celoveãerním filmem je snímek KaÏd˘ mlad˘ muÏ. Poté
se Juráãek vûnoval psaní scénáfiÛ pro své kolegy a
spolupracoval i na pfiípravû kinoautomatu pro svûtovou
v˘stavu EXPO 67 v Montrealu. Pfiedev‰ím se ale
pfiipravoval na svÛj nejambicióznûj‰í projekt, film Pfiípad
pro zaãínajícího kata. Film mûl premiéru v roce 1969,
ale po nûkolika projekcích skonãil v trezoru a Pavel
Juráãek se uÏ k filmové práci prakticky nedostal.
Podepsal Chartu 77 a v roce 1978 emigroval. Po pûti
letech se z emigrace vrátil.
Osmatfiicetiminutov˘ snímek Postava k podpírání

vypráví o Janu Heroldovi, kter˘ hledá Josefa Kiliána.

Pfii svém hledání zavítá do podzemí, kde jsou uschovány
staré obrazy Stalina a transparenty z padesát˘ch let.
KdyÏ vyjde na ulici, spatfií obchod, nad kter˘m je nápis
PÒJâOVNA KOâEK. Jan Herold se rozhodne pÛjãit si
koãku. V pÛjãovnû si zapí‰í ãíslo obãanského prÛkazu
a dají mu my‰í konzervu (konzervy pro koãky se objevily
na trhu aÏ o nûkolik desítek let pozdûji). Druhého dne
chce Jan Herold koãku vrátit, ale v místû, kde byla
PÒJâOVNA KOâEK je prázdn˘ obchod, v kterém
pracují malífii. Nikdo o PÒJâOVNù KOâEK neví. Nikdo
nezná pana Kiliána. Osamûl˘ Jan Herold dostává na
své otázky pouze stupidní odpovûdi. V okamÏiku, kdy
se obrátí na úfiady, stává se podezfiel˘m. KdyÏ má
pocit, Ïe koneãnû potkal Josefa Kiliána v jedné hospodû,
muÏ, kterého osloví jej odmítne, ale v podpaÏdí drÏí
koãku, která je zfiejmû ze stejné pÛjãovny.
Ve filmu KaÏd˘ mlad˘ muÏ nás Juráãek zavede do

vojenského prostfiedí. Vojáci hovofií pochopitelnû o
dívkách. Jejich frustrace vyvrcholí, kdyÏ má dojít k
zábavû a autobus vyjede do okolí hledat pro vojáky
partnerky. Místo toho pfiijede pouze jedno dûvãe a to se
je‰tû nikdo nedovolí oslovit.

Filmy Pavla Juráãka v Cinematheque Ontario

 K vrcholÛm Juráãkovy tvorby se poãítá Pfiípad pro
zaãínajícího kata, ãernobíl˘ film z roku 1989. Jedná se
o pohádkov˘ pfiíbûh na motivy tfietí knihy Gulliverov˘ch
cest Jonathana Swifta. Mlad˘ Lemmuel Gulliver zabloudí
se sv˘m vozem na silnici, která nikam nevede. Spustí
se strání mezi stromy na jinou silnici, projede nûkolika
krkolomn˘mi zatáãkami a havaruje. S úÏasem zjistí, Ïe
havárii zpÛsobil obleãen˘ zajíc. Gulliver si vezme
hodinky z kapsy jeho koÏené vestiãky a tím se ocitá v
balnibarské pasti, odkud zfiejmû není návratu. Dostane
se do sv˘ch vzpomínek na dívku Markétu, setkává se
s mlãícími lidmi a nepochopiteln˘mi vûcmi. Profesor
Beiel mu vysvûtlí, Ïe jeho proÏitky nejsou sen, ale
skuteãností. Je v Balnibari. Obãané mu násilím brání v
mluvení. Situaci zkomplikují hodinky, na kter˘ch je
vyryto vûnování od kníÏete Munodiho, vládce mûsta
Laputy, které se kdysi - obleÏeno nepfiítelem - vzneslo
do v˘‰e. Gulliver je obvinûn, Ïe je zajíc Oskar.
 Filmy Pavla Juráãka mají co fiíci i dnes, kdy opût se

ztrácí nejen historická pamûÈ, ale i pamûÈ z nedávné
minulosti. (Datum promítání v AGO - 317 Dundas St.
W., Toronto naleznete v Kalendáfii na stranû 3)

 abe/katalog finále
 ***

Sokol Toronto
zve na tradiãní velikonoãní trhy,

které se konají letos jiÏ
28. bfiezna 2004 od 12 hodin v hale kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
Pozor zmûna data - trhy se konají o t˘den dfiíve!

Z filmu Pavla Juráãka Pfiípad pro zaãínajícího kata

ReÏisér Pavel Juráãek


