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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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.

Pfiedvelikonoãní Finále v Plzni a uvûznûní v Praze
Ve chvíli, kdy jsem mûl pfiistávat v Torontu, pí‰i tyto fiádky v Praze a pfii nejmen‰ím zde je‰tû pár dnÛ budu uvûznûn. Není vÏdy v‰e tak, jak má b˘t a jak si pfiedstavujeme.
V pondûlí ráno jsem vstal pomûrnû brzy, uklidil jsem byt. Vypnul jsem ledniãku, elektfiinu a odnesl jsem odpadky do popelnice. JenÏe dvefie na dvÛr zapadly. Nic jsem
si z toho nedûlal aÏ do okamÏiku neÏ jsem zjistil, Ïe se nedají otevfiít. Trapná situace. Spûchám na leti‰tû a najednou
jsem uvûznûn na dvorku. Pfiesto jsem tuto situaci, i kdyÏ s ãasovou ztrátou  je‰tû zvládl. V auty pfieplnûné Praze
je nejrychlej‰í cesta na leti‰tû metrem. Zaãalo pr‰et a tak jsem se vypravil nejprve Céãkem na Florenc. V okamÏiku,
kdyÏ jsem nastupoval do Béãka se pfiede mne nacpal jak˘si mladík. Jeho neurvalost mne aÏ pfiekvapila. On jako
kdyby si uvûdomil svoji chybu, otoãil se ke mne a zaãal mi pomáhat a kufrem. Tak jsem mu podûkoval. JenÏe jsem
byl jiÏ uvnitfi a on stále mÛj kufr nechtûl pustit. V ten okamÏik jsem postfiehl takovou maliãkost, Ïe on mi nechce
pomoci s kufrem, ale od kufru. Soustfiedil jsem se na boj o kufr. KdyÏ jsem ho vybojoval a pronikl jsem dále do vozu
nával povolil a tento pomocník vystoupil. V ten okamÏik jsem si uvûdomil, Ïe je zle. Podíval jsem se do kapes. Mobilní
telefon tam byl, penûÏenka se 150 Kã taky. Chybûl v‰ak mÛj kanadsk˘ pas, dolary a letenka. Byl jsem v metru se
150 Kã a mífiil jsem na leti‰tû. Tam mi vysvûtlili, Ïe bez pasu se cestovat nedá a poslali mne na policii. Která je kousek
odsud. Rozpr‰elo se a já s kufry se brodil blátem na policii. KdyÏ jsem tam dorazil, tak jsem byl pouãen, Ïe jsem
to mûl oznámit tam, kde se mi to stalo. Pfiesto zavolali kanadské velvyslanectví, kde pfiislíbili pomoc. KdyÏ jsem tam
dorazil, vyplnil jsem patfiiãné formuláfie a pfiedloÏil zachránûn˘ kanadsk˘ fiidiãsk˘ prÛkaz, objevila se jim odnûkud
kopie mého pasu a paní za sklem pfiislíbila rychlé vyfiízení nového pasu. V tu dobu bylo letadlo âSA jiÏ nûkde nad
Irskem. Vrátil jsem se do svého bytu. V televizi dávali druh˘ finálov˘ zápas Slavie se Spartou. Den se odehrál v jiné reÏii neÏ jsem pfiedpokládal. Pfií‰tí letadlo âSA letí
ve ãtvrtek. Snad budu ‰Èastnûj‰í a jelikoÏ mám telefon pfiepnut˘ z Toronta do Prahy, zavolal po chvíli telefon a Jifií mne vítal v Kanadû. Chvíli jsem mu vysvûtloval, Ïe
jsem stále je‰tû v Praze. Pak mi sdûlil, Ïe se mu na Florenci jednou stalo nûco podobného. Bylo to pfiesnû stejné jako se mnou, jenÏe nemûl peníze po kapsách. Îe
by to byli stejnû usmûvaví pomocníci s kufry anebo jen pocházejí ze stejné ‰koly turistického ruchu? Jak by fiekl jeden ãesk˘ autor: „Je to hrozné, ale alespoÀ to není
nudné.“
Leonard Cohen, kdyÏ Ïil v ¤ecku se potfieboval ãas od
ãasu nad˘chat montrealského vzduchu, aby si obnovil,
jak on fiíkal, tu potfiebnou tvÛrãí nervozitu. Bûhem svého
pobytu v Praze jsem naráÏel stále na stejnou otázku.
Lidi se ptali, jestli se náhodou nechci vrátit. Ale ãlovûk
si nemÛÏe vybírat, kde by chtûl Ïít. To záleÏí na jin˘ch
vûcech neÏ na nûm samotném. A pokud si pfiece jen
vyvzdoruje za cenu neobyãejn˘ch obûtí, to místo, kde
by chtûl Ïít, zjistí, Ïe to pfiece jen není ono. Pak by chtûl
Ïít tfieba v jiném mûstû, jiném domû, na jiné ulici a v
dne‰ní dobû máme tak neskonale málo ãasu nûãeho
uÏívat. A je vÛbec smyslem Ïivota si uÏívat? Pfiedáváme
si informace, hovofiíme o vûcech, které znamenaly
zmûnu v na‰em Ïivotû, o vûcech, které bychom chtûli,

aby nezÛstaly pouze pro nás. Chceme, aby to krásné,
co jsme proÏili, aby z toho mûly i nûco generace, které
zde budou po nás. A je nám líto, kdyÏ dojde k destrukci
této komunikace. KdyÏ vûci, které nehovofií a nemají
hodnotu, suplují a zaujmou pozici vûcí, které nás zasáhly
hloubûji. I namítne skeptik, co vlastnû hodnotu má a
kde je to kritérium. Hodnotou tûchto vûcí pak je
pravdivost. BohuÏel pravdu nemÛÏeme uchopit, ale
pravdu mÛÏeme pouze tu‰it a stejná vûta vyslovená v
jednom kontextu, mÛÏe b˘t pravdivá, ale o chvíli pozdûji
na jiném místû to mÛÏe b˘t polopravda ãi dokonce leÏ.
PlzeÀsk˘ filmov˘ festival je jednou z vûcí, pro které mnû
stojí se navracet zpût, pfiestoÏe mne zde dvakrát vyhnali
z bytu, pfiestoÏe mne okradli v metru. Film je totiÏ

zrcadlem, které vypovídá o spoleãnosti víc neÏ kterékoliv
jiné medium. A âesko má to ‰tûstí, Ïe se zde je‰tû filmy
toãí. Zda jsou dobré ãi pravdivé to nûkdy nedokáÏi
rozhodnout na místû, ale mohu svou zku‰enost pfiedat.
Mohu se sdûlovat touto formou, zrovna tak jako lidé
vycházejí z kina a pfiedávají své zku‰enosti a diskutují
o tom, co právû vidûli.

***
Toyen

Problémem olympijsk˘ch her nebo festivalÛ je, Ïe se
odehrává více vûcí najednou a film Jana Nûmce, kter˘
byl ocenûn pfii zahájení festivalu cenou filmov˘ch klubÛ,
se hrál aÏ na závûr festivalu, takÏe jsem si ho nechal
pfiehrát ve studiu úplnû na zaãátek. Podtitulek Stfiepiny
snÛ -Ticho a tma, vystihuje to, co si ãlovûk odná‰í i jako
koneãn˘ dojem z milostného pfiíbûhu ãeské umûlkynû,
která za války pfiechovává básníka a umûlce Jindfiicha
Heislera, kter˘ odmítl jít jako Îid do transportu.
Nejdojemnûj‰í okamÏik z filmu je, Ïe Jindfiich Heisler
zemfiel nûkdy v roce 1953 a nemá hrob, mûl rád svûtlo
a jeho obraz nebo pfiesnûji fieãeno obraz, kter˘ mu byl
vûnován je na krásnû osvûtleném místû v galerii ve
Stockholmu. Film vypovídá o tom, Ïe skuteãn˘ pravdiv˘
pfiíbûh se nevypafií, ale Ïe nûkdy mÛÏeme alespoÀ
trochu rozmotat klubko, jak se tento pfiíbûh bude
pohybovat dál po na‰í smrti.

***
Karneval zvífiat a Kniha rekordÛ ·utky

Slavnostní zahájení vût‰inou nemají s nastávající
událostí mnoho spoleãného. Pokud je to tfieba
olympiáda, tak pofiádající zemû chce ukázat, Ïe není
pouze úzkorozchodná a Ïe se zajímá i o nûco jiného
neÏ je sport. Mexiãané pfii tom pfiedstavují vût‰inou
Aztéky, Italové renesanci a Kanaìané indiány nebo
kovboje. Pokud byste oãekávali, Ïe se na plzeÀském
filmovém festivalu objeví slavní hokejisté nebo alespoÀ
fotbalisté z trápící se plzeÀské Viktorky, budete zklamáni.
Nebyli tam, a pokud ano, tak rafinovanû pfievleãení za
prosté obãany. O toto pfievleãení se totiÏ zde pokou‰í
nejedna celebrita. TakÏe slavného reÏiséra mÛÏete
spatfiit, jak si v místní hospodû povídá u piva s panem

Anna Geislerová a Pavel Liška ve filmu Jana Švankmajera 
Šílení
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