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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
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LedÀáãka získaly Nevûrné hry

Národ se vÏdy dûlil na dva tábory. Mladoãechy a
Staroãechy, pfiíznivce Smetany a Dvofiáka, slávisty
jako Vladimír Bubák, ãi já nebo ottawsk˘ Lubor Havel,
kter˘ vlastnil po léta restauraci Slavia, a sparÈany
(nebudu zde radûji nikoho jmenovat). V˘jimkou je pouze
Ivan Klíma, kter˘ dává pfiednost vr‰ovick˘m Bohemians.
Dále se dûlil národ na stoupence Karla Gotta a
Waldemara Matu‰ky (pro kterého je vÏdy ochoten
vytasit meã pera Petr Kohout). V na‰í tfiídû na Stfiední
prÛmyslové ‰kole spojové techniky byl nelidsk˘ souboj
mezi pfiíznivci Beatles a Stones. Pouze já jsem mûl
svého Erica Burdona a Animals a jak˘si Diví‰ek ze
Senohrab, ovlivnûn nezávislou kulturou místního hotelu
Hru‰ov, fandil Kinks.

Souboj mezi pfiíznivci monarchy Václava (V. z
historického pohledu) Havla a Václava (VI.) Klause
ustoupil nové obãanské válce: Intelektuálové si
navzájem vyfiizují úãty, jestli lyrick˘ snímek Îelary mûl
dostat oskara nebo jestli se jedná o ‰kvár, ãi jestli
skuteãn˘m filmem roku byla Nuda v Brnû, kter˘ získal
pfiekvapivû nejvíc ãesk˘ch lvÛ. Nutno fiíci, Ïe boj se jiÏ
kultivoval. ReÏiséfii nebijí kritiky (aãkoliv ti by si to velice
ãasto zaslouÏili) jako se to stalo pfied ãasem v Uherském
Hradi‰ti. Naopak atmosféra plzeÀského filmového
festivalu Finále byla pfiátelská a milá. Abych to shrnul,
pfiíznivci tûchto dvou táborÛ jsou kultivovaní a svoji
kulturní orientaci dávají najevo pouze tím, Ïe nejezdí
jedni s druh˘mi v Mûstské hromadné dopravû.

V Plzni se zdálo, Ïe Nudisti budou v pfievaze. I slogan
festivalu fiíkal: „Nuda je v Brnû, v Plzni je Finále.“ Toto
napûtí trvalo do ãtvrtka, kdy po ne pfiíli‰ podafieném
pátém dílu básnické pentalogie Du‰ana Kleina Jak

básníci neztrácejí nadûji, jsem zcela ztratil nadûji, Ïe
uvidím toho dne je‰tû nûco zajímavého. Plochost filmu
pfiipomínala Dietlovy seriály, jejichÏ nostalgická
renesance mává soukrom˘mi i vefiejnoprávními
televizními vysílaãi, aÏ nûkteré stoÏáry, legendární
Cukrák nevyjímaje, pod náporem elektromagnetického
vlnûní praskají. MoÏná, Ïe negativní záÏitek umocnila
skuteãnost, Ïe jsem v jednom místû filmu mûl
mikrospánek a kdyÏ jsem silou otevfiel oãi, vypadla mi
z levého oka kontaktní ãoãka, takÏe mÛj pohled na
tento film je ponûkud zkreslen˘. Lechtivá erotika, s
charakterním fieditelem nemocnice, kter˘ tepá ne‰vary
spoleãnosti, mne nepredestinovala k tomu, abych byl v
roztouÏení po dal‰í milostné lahÛdce.

***
Nevûrné hry

JenÏe stalo se nûco, co se v poslední dobû nestává
ãasto. Film zaãal hovofiit, pfiesnûji fieãeno oslovovat
diváka. Nikoliv, Ïe by v‰emu bylo rozumût. Odehrává
se totiÏ v okolí ·túrova, kde se mluví maìarsky. Chci
fiíci, Ïe mûl du‰i. UÏ sama tato skuteãnost napovídá, Ïe
se jedná o nûco nev‰edního. TvÛrci filmu zasadili
pfiíbûh nikoliv do malebn˘ch hor, ani do vyprahlé mûsíãní
krajiny, ale do místa, kde kromû Esztergomu na druhé
stranû Dunaje není se ãeho zachytit. Blízké a bohaté
ostfiihomské láznû jsou zároveÀ nesmírnû vzdálené.
Místem, kam se dá snadno dojet, ale zároveÀ je to nûco
neuchopitelného a nedostupného. Nûco jako KafkÛv
Zámek. S v˘jimkou Ivany Ch˘lkové, která nemá stûÏejní
roli, zde není Ïádná z pûti hvûzd ãeského filmového
nebe, které mÛÏeme vidût v ostatních filmech. V‰e je

ªudia Meãiara odmietli,
ostal Ga‰paroviã

BRATISLAVA-sme (sp, rp, hr)-Strach z návratu
Vladimíra Meãiara posadil do prezidentského kresla Ivana
Ga‰paroviãa, ktor˘ svojho súpera porazil o viac ako 350-
tisíc hlasov. Ga‰paroviã sa úradu prezidenta ujme v
polovici júna.

O v˘sledku rozhodla úãasÈ voliãov (43,5 percenta),
ktorá bola vy‰‰ia, ako sa oãakávalo. Ga‰paroviãovi dali
svoj hlas aj mnohí voliãi strán vládnej koalície, napriek
v˘zvam ich predstaviteºov, aby sa ºudia na voºbách
nezúãastnili. Pomerne vyrovnan˘ súboj viedli obidvaja
kandidáti na vidieku, väã‰iu podporu v‰ak Ga‰paroviã
získal v mestách.

Nov˘ prezident sa e‰te v noci poìakoval za dôveru a
povedal, Ïe chce urobiÈ v‰etko preto, aby ºudí nesklamal.

Meãiar niesol prehru ÈaÏko a svojmu súperovi ani
nepodal ruku. Vyjadroval sa len v televíznych ‰túdiách,
ãakajúcich novinárov pred sídlom STV ãi Slovenského
rozhlasu ignoroval. Dôvody prehry hºadal v kampani,
ktorá sa spustila proti nemu v médiách a v tich˘ch
dohodách koalície o podpore Ga‰paroviãa. Lídri vládnych
strán v‰ak akékoºvek dohody s Ga‰paroviãom popreli.

Meãiar v STV zaútoãil na Ga‰paroviãa tvrdením, Ïe si
neváÏi funkcie, ale ºudí a ako ‰éf HZDS nemá témy, o
ktor˘ch by s nov˘m prezidentom mohol rokovaÈ. “Ak
niekto nemá témy, je prázdny,” kontroval mu Ga‰paroviã.
Meãiar odmietol, Ïe by v˘sledky volieb mali pre neho a
HZDS nejaké dôsledky. Na otázku, ão to bude znamenaÈ,
odpovedal stroho: “Niã.”

Vládna koalícia prijala voºbu Ga‰paroviãa rezervovane.
Predseda vlády Mikulá‰ Dzurinda v prvej reakcii povedal,
Ïe mu “nesmierne” záleÏí na dobr˘ch vzÈahoch s
prezidentom. Viacerí vládni politici ãakajú na prvé kroky
nového prezidenta.

Úradujúci prezident Rudolf Schuster poslal
Ga‰paroviãovi blahoprajn˘ list. Schuster verí, Ïe budúci
prezident bude maÈ aj osobn˘ podiel na stabilizácii
pomerov v parlamente, aby mohli pokraãovaÈ ekonomické
reformy.

Vládni politici sa rozchádzajú v názore, ak˘ vplyv bude
maÈ na koalíciu nov˘ prezident. ·éf KDH Pavol Hru‰ovsk˘
si myslí, Ïe problémy koalície ostanú rovnaké a spolu s
Bélom Bugárom z SMK povaÏuje za dôleÏité opieraÈ sa
o podporu poslancov, ktorí koalíciu opustili. ªubomír
Lintner z ANO povedal, Ïe moÏno oãakávaÈ zmenu
správania HZDS ku koalícii. Túto obavu potvrdil aj
Meãiar, keì v STV povedal: “Bude to zaujímavé.”

Hru‰ovsk˘ varoval pred komplikáciami, ktoré môÏe
spôsobiÈ nad‰tandardn˘ vzÈah medzi Ga‰paroviãom a
opoziãn˘m Smerom. ·éf Smeru Robert Fico totiÏ povedal,
Ïe ak bude pokraãovaÈ stála pozícia v názoroch Smeru a
Ga‰paroviãa, Slovensko má pred sebou obdobie väã‰ej
stability.

Pri hºadaní dôvodov Meãiarovej poráÏky sa spomína
najmä jeho nezvládnuté vystupovanie v relácii Sito v TV
Markíza, kde voliãom ukázal svoju starú tvár. Ga‰paroviã
na rozdiel od Meãiara na‰iel odvahu aj na ospravedlnenie
sa za chyby v minulosti, podobn˘ postoj v‰ak Meãiar
nebol schopn˘ zaujaÈ.

***

Zuzana Stivínová ve filmu Nevûrné hry

Pokraãování na str. 5


