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Modfie oznaãené ‰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
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Restaurace Praha praskala ve ‰vech
Doãkáme se brzo reprízy?

Benefiãní koncert, o kterém se tolik mluvilo je‰tû pfied vlastním veãerem, pfiipadl na sobotu
26. února. Zájem o nûj se zprvu jevil jako mrtv˘ brouk - dlouho klid a potom takov˘ zájem,
Ïe t˘den pfied koncertem bylo beznadûjnû vyprodáno. Mnozí ale i tak pfii‰li na ãekaãku, co
kdyby. Îádné kdyby se v‰ak nekonalo, ale i tak ãinovníci restaurantu Praha na Masaryktownu
dychtivce umístili. Îidle u baru jim nevadily.
Ostatnû, v‰ichni se náramnû bavili a z koncertního veãera tfií kapel s Markétou Slepãíkovou,

tentokráte v roli zpûvaãky, se nakonec stalo setkání ãeské komunity. Lidi pfii‰li odev‰ad.
Nejvíce pfiirozenû z Toronta. Pfiiznám se, Ïe jsem mnohé z nich vidûla poprvé. A Ïe chodím
témûfi na kaÏdou na‰i akci. Nálada byla prima, lidi se bavili, jejich nad‰ení nebralo konce:
vût‰inû vyhovovala skladba hudby - tfii kapely - Muzika Na rohu Jirky Grosmana, Klika
ZdeÀka Breuera a Gypsy Grass Honzy Hanka - s rÛzn˘m repertoárem, to se nestává tak
ãasto; souãasnû se netajili ani tím, Ïe svou pfiítomností demonstrují vztah k vysílání ãeské
televize Nov˘ zábûr, o kterém jednomyslnû panovalo velice dobré mínûní.
V anketû nezaznûl jedin˘ hlas o marnosti této práce, ale naopak o nutnosti ve vysílání

pokraãovat (jen struãnû vzorek názorÛ): sponzor Ladislav - byl jsem velice pfiekvapen˘, Ïe
je totálnû vyprodáno, nûkolik lidí si stûÏovalo, Ïe nedostalo lístky. Pokud mám hovofiit o TV
jako profesionál, pak mohu fiíct, Ïe je na své podmínky velice dobré, ale víme, Ïe by mohlo
b˘t i lep‰í, a o to se budeme v‰ichni snaÏit. S Markétou pfiipravujeme ãeské a slovenské
televizní vysílání kolem svûta, vûfiím, Ïe se bude líbit také... sponzor Jerry: myslím si, Ïe jako
komunita bychom mûli ãeskou televizi podporovat. Byla by ‰koda, kdyby tady nebyla.
Markéta a v‰ichni ostatní s ní dûlají vynikající job, je to fantastické... kapelník Zdenûk: rádi
jsme jako Klika na benefiãní koncert pfii‰li, protoÏe si myslíme, Ïe ãeská TV je pro ãeskou
komunitu dÛleÏitá. .. divaãka Dana: od zaãátku si Nov˘ Zábûr natáãím a moc si pfieji, aby se
to vysílání nejen udrÏelo, ale aby se je‰tû zlep‰ovalo ... muzikant Bohdan: uspofiádat koncert
je velmi dobrá my‰lenka a je vidût, kolik lidí je stejného názoru a kolik lidí TV podporuje...
divaãka Helenka: nádhern˘ koncert, super, a chci v‰em, co dûláte ãeskou TV podûkovat za
mnoho lidí, ktefií ji pravidelnû sledují. Vím, Ïe to dûláte ve svém volném ãase a pfiála bych jí,
aby to bylo alespoÀ jako nyní, pokud nebude lep‰í. A pokud budou dobré nápady, budeme
se na nû jenom tû‰it - moc a moc díky... divák BfieÈa: mnû se koncert velice líbil. Na TV se
díváme se Ïenou pravidelnû. Pokud bych smûl vyslovit svoje pfiání do budoucna, pak pfiece
jen roz‰ífiit ãas a pokusit se dûlat více a krat‰ích materiálÛ, a pfiimlouval bych se za sport...
zpûvaãka Majka : pofiádat koncert byla bájeãná my‰lenka, protoÏe vysílání TV - to, co dûlá
Markéta, je opravdu zásluÏná práce, program je fantastick˘, vÏdycky se dozvídám nové vûci,
a proto cokoliv, co mÛÏeme na podporu televize udûlat, udûlat musíme...
S nápadem pfii‰la producentka Nového zábûru Markéta Slepãíková. Ta mladá dáma, která

se zapsala do dûní komunity témûfi hned po svém pfiíchodu do Kanady. Je‰tû ani nemûla
oficiální papíry a uÏ vûdûla, Ïe nebude dûlat nic jiného neÏ TV. Vlastnû uÏ ji i dûlala. Právû
kvÛli chybûjícím dokladÛm nemohla tenkráte ani podepsat smlouvu. Toho bûhání a lítání
kolem, to si málokdo umí pfiedstavit: kdyÏ uÏ byl vysílací ãas, tak aby se mûlo co vysílat, a kdyÏ
uÏ byla kamera a bylo to natoãeno, aby to mûl kdo sestfiíhat a namluvit a ohlásit a vyhledat
dal‰í spolupracovníky, protoÏe to jeden dûlat nemÛÏe, a vÛbec... co budu povídat, kdo si
alespoÀ jednou pfiiãichl k této práci, ví své. Jako shÛry dar pak pfii‰el se svou firmou Creative
Post Ladislav Horák. Tak to byla trefa pfiímo do ãerného. A v hodinû dvanácté. A tak má TV
i fantastické technické zázemí.
A tak je ãas Markétû za v‰echny její pfiíznivce blahopfiát hned ke tfiem vûcem najednou: v

první fiadû k Ïivotaschopnosti její práce v TV. Dále k vynikající organizaci koncertu, a v
neposlední fiadû k jejímu v˘konu pûveckému.

Profesionál Jirka Grosman jej charakterizoval takto: Markéta zpívá ze srdce, specificky
romsk˘ repertoár jí sedí, a zjevnû jej proÏívá a rozumí mu. Její hlas má pfiirozené vibrato, které
zní zvlá‰È sexy v niÏ‰ích polohách... A proã Ïe Markéta zpívá? VÏdyÈ by mohla psát, mluvit,
komentovat... Pro ni zpûv není jen koníãek, ale vlastnû zpÛsob komunikace. “KdyÏ mû má
nevyléãitelná touha po dÛvûfie v ãlovûka vede aÏ k nedorozumûní, zpívám,” cituje Markéta
slova svého pûveckého vzoru Evy Olmerové. Po dlouh˘ch ‰esti letech zase vystoupila na
pódium, aby se vyjádfiila. A mûla co fiíci v‰em. Uchvátila jak písnûmi Evy Olmerové, tak i
písnûmi z filmu Cikáni jdou do nebe.
Sobotní benefiãní koncert byl jenom zaãátek rodící se tradice, protoÏe jak Markétu znám,

dobré my‰lenky hned tak neopou‰tí, opustí-li je vÛbec - a bude-li i dobré finanãní zázemí,
uvaÏuje o koncertování s hostujícím zpûvákem z domoviny. Její poslední pohodov˘ úsmûv,
protoÏe uÏ po úspû‰né akci, náleÏel v‰em divákÛm TV pfiedev‰ím, sponzorÛm,
spoluorganizátorÛm veãera vãetnû restaurace Praha a vedení Masaryktownu.
Dou‰ka: Nûkteré v˘hry v Ïivotû nemohou b˘t ani dost dobfie docenûny, protoÏe pro jejich

etickou hodnotu ani cena neexistuje. Staãíme si to nûkdy uvûdomit?
Foto a text: Vûra Kohoutová

***

TûÏko by tento film mohl vzniknout dnes, ale byl natoãen v
roce 1957. Pfiesto to byl nejvût‰í záÏitek, z televizní produkce
minulého t˘dne a to nejen kvÛli tomu, Ïe ve filmu hraje Jifií
Voskovec.

UÏ název by dnes nepro‰el a radikální feministky by se
ozvaly se v‰í naléhavostí. Ve filmu se koufií a nûktefií herci si
zapalují jednu cigaretu od druhé. Film je ãernobíl˘ a nepouÏívá
teleobjektivy. V‰e je tak, jak to vidíme sv˘m okem. Odehrává
se v jedné nudné místnosti. Dokonce ani úãastníci dramatu
nemají jméno, ale pouze ãíslo a sedí podle zasedacího
pofiádku. Dlouhou chvíli, chcete-li nudu si  krátí hovorem o
baseballu nebo nabízením produktÛ z firem, které reprezentují.

Pfiesto tento film i po témûfi padesáti letech hovofií. V dobû,
kdy se dovídáme, o nejnovûj‰ích technologiích, kdy zvukové
efekty dominují, najednou vidíme film, kde záleÏí pouze na
hereck˘ch v˘konech a na pfiíbûhu, kter˘ se pfied námi
odehrává.

Je zajímavé, Ïe jsem vlastnû tento film nejprve sly‰el jako
rozhlasovou hru. Nebylo zapotfiebí nic upravovat. Dialogy
mûly svoji vlastní sílu. Ve filmu se totiÏ jedná o základních
etick˘ch hodnotách. O pravdû, spravedlnosti, je zde v‰ak i
lhostejnost a fanatismus.

Pfiíbûh, kdy dvanáct porotcÛ má rozhodnout o vinû ãi
nevinû ãlovûka na okraji spoleãnosti. Nikoliv nûjaké hvûzdy
amerického fotbalu, ãi zpûváka, za kter˘m stojí desítky
fanou‰kÛ. Jedná se o bezv˘znamného ztracence, kter˘ nemá
ani na slu‰ného obhájce a o kterého by ani Ïádn˘ obhájce
nestál.

Jedná se o jasn˘ pfiípad pro jedenáct porotcÛ. Pouze jeden
z nich pochybuje. Jeho pochybnosti v‰ak znamenají poãátek
dramatu. Snad jeden z nejsilnûj‰ích momentÛ ve filmu není,
kdy nûkdo nûkoho pfiesvûdãil, ale okamÏik, kdy nejvût‰í
oportunista zmûní svÛj názor. Nemûní ho kvÛli tomu, Ïe by
poznal pravdu, ale kvÛli tomu, Ïe setrvávání na pozici,

kterou hájil uÏ nemá budoucnost. Vidíme zde i ãlovûka, kter˘
vypadá jako naprost˘ hlupák, pfiesto i on má své místo ve
spoleãnosti a dokáÏe stát za sv˘m poznáním, dokáÏe vûci
vidût z jiného úhlu.

Nabízí se pouze otázka, co kdyby tam nebyl ten první s
pochybnostmi, ten kterého hraje skvûle Henry Fonda, tak by
zÛstal jeden nevinnû odsouzen˘ a nic by se nezmûnilo, nikdo
by se nic nedovûdûl. Jednalo by se o dvanáct klidn˘ch a
spokojen˘ch muÏÛ.

Poslechnûte si reklamy, zpravodajství, písniãky ãi vánoãní,
novoroãní pfiání, blahopfiání k narozeninám a na co dnes je
kladen dÛraz. Je to pravda, láska a spravedlnost nebo
spokojenost, prosperita a ekonomické zázemí?

Film Dvanáct rozhnûvan˘ch muÏÛ byl dobr˘, protoÏe
kladl dÛraz na to první, proto mûl také du‰i.

Ale‰ Bfiezina
***

Dvanáct rozhnûvan˘ch muÏÛ

Markéta Slepãíková pfii koncertû na Masaryktownu


