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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

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

P¤IPÍJÍME NA OSMIâKU!
Napfied jsem musel absolvovat 5x8 (40 let v Kanadû), abych mohl v roce 2008 v titulu pfiipít na tu ãeskou osudovou osmiãku. Pfied 40 lety se toho v mém Ïivotû událo dost: natoãil jsem
svÛj poslední film v âechách, zúãastnil se váleãn˘ch akcí (jako reportér) a pfiestûhovali jsme se s Dagmarou do Kanady. MÛj poslední dokumentární film jste moÏná vidûli. Dûjiny na osm
se promítají skoro kaÏdoroãnû v âeské televizi, coÏ podstatnû vylep‰uje mÛj dÛchod. Za kaÏdé promítnutí Dilia poukáÏe na mÛj úãet 12 Kã. Tu zmínûnou politickou satiru jsem toãil hlavnû
v Praze a v Plzni, coÏ si PlzeÀáci pamatovali bûhem leto‰ního PlzeÀského finále. Obãas mi tam nûkter˘ filmov˘ fanda pfiipomnûl klasické citáty z Dûjin na osm: “Já sdílím mínûní svého
‰vagra ...” nebo “Je to tak rovnûÏ tak”.

Pak pfii‰el 21. srpen. Hned ráno jsem mazal na
Vinohrady, probudil fieckého konzula a ten mi - je‰tû v
pyÏamu - dal do na‰ich pasÛ Ïádaná víza. Místo na
fieckou dovolenou jsme se pozdûji pfiesunuli na dalek˘
Západ, ale k tomu v‰emu se dostaneme. Vracel jsem
se kolem budovy rozhlasu právû kdyÏ se skupinû
mladíkÛ podafiilo pomocí kramle a dlaÏební kostky
udûlat díru do kanistru sovûtského tanku a pozdûji ho
zapálit. V‰echno to fotil Karel Dirka, pozdûji znám˘
mnichovsk˘ producent. Dvûma spofiádan˘m obãanÛm
to vadilo: “Neprovokujte je!” To mû velice znechutilo.
Snad to byl jeden z mnoha dÛvodÛ k emigraci. Cizí
armáda nás okupuje - a my je nemáme provokovat!

Popo‰el jsem na Václavák a s mnoha dal‰ími kfiiãel na
ruské vojáky. Pfii tom mû vyfotil Olda ·kácha. Na jedné
z tûch fotek tam zachmufienû stojím je‰tû s Pavlem
Bobkem a Janem Kaplick˘m. Nakonec jsem skonãil
je‰tû se skupinou dal‰ích filmafiÛ v bytû Pavla Juráãka
v Krakovské ulici a dohadovali jsme se, co bude dál.

Teprve druh˘ den jsem si uvûdomil Ïe jsem filmafi.
Zamífiil jsem do Studia dokumentárních filmÛ na
Václaváku, dostal pfiidûlen˘ ‰táb a vyrazil natáãet.
Myslím, Ïe dal‰í ‰táby utvofiili také Jirka Papou‰ek a
Evald Schorm. Ti toãili vût‰inou v Praze. Já jsem s
kameramanem Frantou Vlãkem a dal‰ími pomocníky
vyrazil do Pardubic. ¤íkalo se, Ïe na‰i Ïelezniãáfii tam
zastavili vlak se sovûtsk˘mi ru‰iãkami, které mûly
zabránit vysílání na‰eho ilegálního rozhlasu. Na
pardubickém nádraÏí jsem oslovil první uniformu. Byla
to statná paní a podezfiívavû se na mû podívala, proã
chci vûdût kde je ten rusk˘ vlak. Vysvûtlil jsem, Ïe jsme
z ãeskoslovenského filmu, natáãíme záznam o okupaci
a materiály budou bûhem 24 hodin vysílat v‰echny
západní televize. Neodpovûdûla mi, ale dal‰í Ïelezniãáfi
mi prozradil, Ïe musíme na stanici do Kostûnic,
vzdálen˘ch asi 11 km. KdyÏ jsme dojíÏdûli na místo,
stal se ze mû prozírav˘ dokumentární âapajev. ¤ekl
jsem fiidiãi, aby s autokárkem poãkal v lesíãku opodál a
s Frantou jsme do‰li na nádraÏí pû‰ky, kameru v
ruksaku. Rusk˘ vlak tam ãekal, protoÏe zavfien˘ semafor
mu znemoÏÀoval odjezd. Pfiednosta nás poslal za
manÏelkou do svého bytu v prvním patfie. Franta
vystoupil s kamerou na Ïidliãku a oknem natoãil celou
scénu, ãásteãnû ukryt za bílou záclonou. JenÏe zafoukal
vûtfiíãek a bdûl˘ rusk˘ voják si v‰iml kamery s dlouh˘m
objektivem. Nahlásil to poruãíkovi, ten zavelel - a uÏ se
do budovy za námi hnala trojice vojákÛ se samopaly.
Rychle jsme kameru schovali do kumbálu, chÀapli
âlovûãe nezlob se a s paní pfiednostovou a jejím synem
pfiedstírali spoleãenskou hru. Na schodech se ozvaly
dunivé kroky vojensk˘ch holinek - a za okamÏik do
kuchynû vtrhli ostraÏití vojáci. Mezitím pfiednosta tu‰il
to nejhor‰í. Aby nás zachránil, dal okamÏitû zmûnit
návû‰tí, semafor vyskoãil, poruãík zafival na své vojáky,
ti se otoãili, sebûhli dolÛ a naskoãili do rozjetého vlaku.

Se‰li jsme dolÛ. Pfiednosta odloÏil telefon. V
Pardubicích se pr˘ o nás Rusové dovûdûli a poslali za
námi tfii obrnûné vozy. Podûkovali jsme mu a kameru

zase zabalili. Pro jistotu jsem se rozhodl, Ïe se k
autokárku vrátíme na druhé stranû kolejí, za kter˘mi
byla malá stráÀ, která nás kryla. Jen jsme do‰li k
na‰emu autu, vynofiily se na silnici tfii vojenská vozidla.
S autokárkem jsme se otoãili a zmizeli z dohledu po
mal˘ch okreskách. Vrtalo mi hlavou, jak se o nás
Rusové v Pardubicích dovûdûli. Pak mû napadlo, Ïe jim
to musela prozradit ta ãeská ajznboÀaãka, ta mrcha,
ten obézní sudokopytník. Dal‰í pfiíklad negativního
národního charakteru.

Pak jsme se s Dagmarou pfiesídlili a tfii mûsíce ve Vídni
ãekali na druhou etapu svého Ïivota. Obãas jsme
hrávali kanastu s m˘m slovensk˘m kolegou, reÏisérem
Stano Barabá‰em a jeho manÏelkou. Jednou Stano
pfiinesl zprávu, Ïe na kanadské vyslanectví pfiiletí nûkdo
z National Film Board of Canada na pohovory s ãesk˘mi
a slovensk˘mi filmafii. Z nûkolika desítek na‰ich kolegÛ
dostal nabídku Stano a já. Tak jsme se v listopadu
pfiesunuli z Evropy do Kanady.

Materiál, kter˘ jsme bûhem prvních dnÛ okupace
natoãili my s Frantou Vlãkem a dal‰ími ‰táby, byl
nakonec poslán do Kanady a tam ho sestfiíhal mÛj
kolega, reÏisér Rudolf Krejãík. Musel se ale brzo vrátit
domÛ, takÏe jsem na míchaãku v Montrealu dohlédl já.
To uÏ se psal rok 1969. Komentáfi namlouval Jifií
Voskovec - a to bylo na‰e první setkání. Film byl pozdûji

uveden pod názvem Seven Days to Remember ãili
Sedm kritick˘ch dnÛ.

KdyÏ Ameriãané pfiistávali na Mûsíci, konãila moje
pÛlroãní stáÏ v National Film Board of Canada. Jednoho
dne se v Montrealu objevil nûjak˘ profesor z Ontaria a
hledal ãlovûka, kter˘ by zaloÏil a vedl filmové oddûlení
na Conestoga College v Kitcheneru. Kamarádi z NFB
doporuãili mû, takÏe jsem tam za nûkolik t˘dnÛ vyrazil
na pohovor. Pfienocovali jsme s Dagmarou ve mûstû a
pÛjãili si auto. V 10 ráno jsem mûl interview s dûkanem.
Za hodinu mi uÏ jeho sekretáfika dala kopii smlouvy a
my jsme se Ïenou zaãli hledat byt. Za hodinu jsme s tím
byli hotovi. Tfietí okouknut˘ byt se nám líbil. Zaplatili
jsme zálohu a bydlení bylo zafiízeno. Taky uÏ byl ãas na
obûd. Po sendviãi jsme si ‰li vybrat nové auto. Vedoucí
prodejny navrhl, abychom si v bance vyfiídili pÛjãku.
Bylo to vcelku jednoduché: ukázal jsem pfiijímací list z
Conestoga College - a bûhem nûkolika minut byla
finanãní záleÏitost hotova. Vyzvedli jsme si nové auto a
po tfietí hodinû odpoledne jsme vyjíÏdûli zpátky do
Montrealu. Jako odchovanci socialismu jsme z toho
byli je‰tû dlouho zpitomûlí. Bûhem jednoho dne jsem
dostal práci, na‰li jsme byt, dostali pÛjãku z banky a
koupili nové auto. TakÏe jsme tûch 650 km proplachtili
jako v tranzu. Byly to krásnû zaãátky v nové zemi!

  Václav Táborsk˘
***

Srpen 1968 ve filmovém Týdeníku Foto Finále - Plzeň


