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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Zelenû oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Dánský film Praha bude na Mezinárodním torontském filmovém festivalu.

Na snímku Alžběty Jungrové je manželská rvačka mezi Christofferem a Majou.

Nejen Kráska je v nesnázích,
ale i Dánové v Praze

Ani letos nebude Mezinárodní torontsk˘ filmov˘ festival h˘fiit ãesk˘mi a slovensk˘mi filmy. Pfii prvním letmém
prohlédnutí programu se poãet filmÛ z âeské republiky zastavil na ãísle jedna (film reÏiséra Jana Hfiebejka
Kráska v nesnázích). Slovensko se v seznamu vÛbec neobjevilo. Zato se v nûm objevil dánsk˘ film Prag (Praha)
od reÏiséra Ole Christiana Madsena.
ReÏiséra Jana Hfiebejka není zapotfiebí pfiedstavovat. Narodil se v Praze v roce 1967. K jeho nejznámûj‰ím

filmÛm patfií Pelí‰ky, Musíme si pomáhat, Pupendo a Horem pádem. I na Krásce v nesnázích se podílí scénárista
Petr Jarchovsk˘. Ve filmu hrají AÀa Geislerová, Jana Brejchová, Emília Vá‰áryová, Josef Abrhám, Roman
Luknár, Jifií Schmitzer, Jan Hru‰ínsk˘, Jifií Macháãek, Andrei Toader, Nikolay Penev a Adam Mi‰ík.
Z internetu se nám podafiilo zjistit alespoÀ struãn˘ obsah filmu:  Hrdinou milostného pfiíbûhu, inspirovaného

stejnojmennou básní Roberta Gravese, je obyãejná mladá Ïena Marcela, která se rozhoduje mezi dvûma muÏi:
mezi sv˘m nehodn˘m, ale milovan˘m manÏelem a laskav˘m, dobfie situovan˘m postar‰ím cizincem. Elegantní
âechoital pfiedstavuje pro Marcelu i její dvû dûti zaji‰tûnou budoucnost, a kdyby se fiídila rozumem, nemûla by
váhat. Ve vyprávûní, jeÏ podle sv˘ch tvÛrcÛ pojednává „o sexu, penûzích a dobrém ãlovûku“, v‰ak hrají
nepfiehlédnutelnou roli i hrdinãiny komplikované rodinné závislosti. Na jednoduchém pÛdorysu, pfiipomínajícím
pfiíbûh z ãervené knihovny, zku‰ení tvÛrci rozehrávají sloÏitou Ïánrovou hru s neãekan˘m koncem.
Film Kráska v nesnázích je na pofiadu 10. záfií v kinech Varsity 4 a 5 v 21:45, v úter˘ 12. 9.  ráno v 9 hodin v

Paramount 1 a ve Varsity 5 bude uveden na závûr festivalu v sobotu 16.9. v 19:45.
Ole Christian Madsen ukonãil studia v roce 1993, kdy graduoval filmem ·Èastn˘ Jim. K jeho známûj‰ím filmÛm

patfií Sinanova svatba a Pizzov˘ král. Podle toho, Ïe nûkteré jeho filmy jsou oznaãované jako dogma lze
usuzovat na vliv jiného dánského reÏiséra Lars von Triera. Ve filmu hrají v hlavních rolích pfiední dán‰tí herci
Mads Mikkelsen and Stine Stengade. Dále zde jsou ãe‰tí herci, z nichÏ nejdÛleÏitûj‰í postavu pfiedstavuje
Bofiivoj Navrátil.
Ve filmu Prag Christofferovi umfie otec, kterého naposledy vidûl pfied 25 lety, kdy odjel do Prahy. Tehdy bylo

Christofferovi dvanáct.  Nyní má sám dvanáctiletého syna Thomase. Jedná se o témûfi antick˘ úkol. Pfiivézt
mrtvého v rakvi a co nejrychleji ho pohfibít v rodinné hrobce. Pfii této cestû ho má doprovázet jeho manÏelka Maja.
JenÏe jejich manÏelství, které mûlo jiÏ své trhliny se v této situaci  hroutí a Christoffer zji‰Èuje, Ïe otcÛv odchod
mûl mnohem hlub‰í vliv na jeho Ïivot neÏ pfiedpokládal. Film byl natoãen v Praze, letos na jafie, bûhem 24 dnÛ,
mûl premiéru v Dánsku tento t˘den a bude v Torontu na festivalu promítán v kinû Paramount 3 v úter˘ 12.9. od
18:45 a ve stejném kinû ve ãtvrtek 14.9. od 13:00.

Ale‰ Bfiezina
***

Na oslavách SNP zasiahli kukláãi
BANSKÁ BYSTRICA-sme/Daniel VraÏda-30.8.2006-Na
oslavách 62. v˘roãia SNP v Banskej Bystrici vãera zasahovali
kukláãi. Na oslavy totiÏ pri‰li provokovaÈ aj ãlenovia
extrémnej pravicovej Slovenskej pospolitosti.
Kukláãi zadrÏali viac ako desaÈ ãlenov pospolitosti, ktorí

chceli vstúpiÈ do areálu pamätníka vrátane ich vodcu Mariána
Kotlebu.
Zásah bol podºa policajného prezidenta Jána Packu súãasÈou

avizovan˘ch represívnych opatrení proti extrémistom.
Prv˘krát sa proti prejavom extrémizmu úplne jednoznaãne

a ostro ohradil aj premiér Robert Fico, ktor˘ bol na oslavách.
Fico povedal, Ïe je rozhodnut˘ prihlásiÈ sa v parlamente ku

v‰etkému, ão odsudzuje extrémizmus a nezná‰anlivosÈ, teda
pravdepodobne aj k deklarácii, ktorú predloÏí SMK. Dodal
v‰ak, Ïe musí byÈ zmysluplná.
“Nebudeme tolerovaÈ extrémizmus ani minútu, niet dôvodu.

Nepotrebujeme v˘zvy od nikoho, vieme, ão je extrémizmus.
Máme to napísané v programovom vyhlásení vlády a ja to
mám navy‰e aj vo svojom mentálnom vybavení. Budem
podporovaÈ okamÏité a tvrdé zásahy polície proti prejavom
extrémizmu. V tomto bude maÈ nielen minister vnútra, ale aj
policajn˘ prezident moju maximálnu podporu. Aj v Banskej
Bystrici bol zásah razantn˘. Odmietam, aby nejaká skupina
polobláznov po‰kodzovala dobré meno Slovenskej republiky
na celom svete,” povedal vãera Fico.
Na centrálnych oslavách SNP boli okrem pamätníkov

udalosti, traja najvy‰‰í ústavní ãinitelia - prezident Ivan
Ga‰paroviã, predseda Národnej rady Pavol Pa‰ka a premiér
Fico - diplomati a mnohí ìal‰í politici. Zástupcovia SNS
nepri‰li.
“Podujatie organizuje krajsk˘ úrad, takÏe nebudem hodnotiÈ

úãasÈ in˘ch politick˘ch strán,” povedal premiér na otázku,
preão sa medzi ministrami neobjavil Ïiadny zástupca SNS.
“Dostal som pozvanie ako predseda vlády a akceptoval som

ho. Toto nie je celo‰tátna oslava, preto otázka patrí koaliãn˘m
partnerom, a nie mne,” povedal Fico.
Predseda poslaneckého klubu SNS Rafael Rafaj na otázku,

preão nikto z jeho strany ne‰iel na oslavy SNP, povedal, Ïe
nedostali pozvánku.
“Nechápem zmysel va‰ej otázky, boli tam traja najvy‰‰í

ústavní ãinitelia. âo chodíme ako ‰kôlka spolu za ruãiãky?”
***

Kukláči včera zasahovali na oslavách 62. výročia SNP
proti príslušníkom Slovenskej pospolitosti. Zásah prišiel
po sérii protimaďarských incidentov, keď policajný
prezident Ján Packa vyhlásil nemilosrdnú vojnu
extrémizmu. “Nebudem im tolerovať nič, vôbec nič.
Povedal som jasne a urobím to,” povedal Packa. Nijakého
páchateľa posledných protimaďarských incidentov však
polícia zatiaľ nezadržala.
FOTO SME - JÁN KROŠLÁK


