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Smutné v˘roãí
Dne 15. bfiezna roku 1939 byl vyhlá‰en Protektorát

âechy a Morava a do ãesk˘ch zemí vpochodovala
nûmecká vojska. Brzy zaãal i studentsk˘ odboj. Jedním
z prvních v˘robcÛ letákÛ byl i Lubor Zink, pozdûj‰í
kanadsk˘ novináfi. K rozsáhl˘m represím do‰lo pfii
demonstracích 28. fiíjna. V tûchto dnech vy‰la kniha
Bofiivoje âelovského o Luboru Zinkovi. Zde je úryvek
popisující toto období:
Co se odehrálo v Praze 28. fiíjna a v následujících

dnech, se dá vyãíst ze zpráv praÏského gestapa:
„Dne 28. fiíjna se ve stfiedu Prahy shromaÏìovaly
veliké davy… Z davu se oz˘valy v˘kfiiky: „Nûmecká
policie - nûmecké svinû!“ KrveÏíznivci!“… Na rÛzn˘ch
místech se pozorovalo, Ïe davy byly podnûcovány
pfiíslu‰níky ãeské inteligence… Nûkolik âechÛ
poranûn˘ch stfieln˘mi zbranûmi bylo dopraveno na
kliniku… Dne 16. listopadu se mûl konat pohfieb
ãeského studenta, kter˘ zemfiel následkem stfielné
rány do bfiicha 28. fiíjna.“…
Zpráva gestapa pokraãuje: Tûlesné pozÛstatky Jana

Opletala byly vystaveny v Patologickém ústavu ãeské
univerzity v Praze… Pfied ústavem se shromáÏdilo
3000 ãesk˘ch studentÛ, ktefií se zafiadili do smuteãního
prÛvodu a vzápûtí zaãali vykfiikovat protestní hesla,
zpívat ãeské písniãky… ProtoÏe ‰lo o povstání v dobû
války a âe‰i se domnívají, Ïe mohou pofiádat
beztrestnû protinûmecké demonstrace, jak tomu bylo
do 28. fiíjna, bylo rozhodnuto tvrdû zasáhnout. âeské
vysoké ‰koly v protektorátu byly uzavfieny na dobu tfií
let a devût studentsk˘ch vÛdcÛ, ktefií vzpouru vyvolali,
bylo na základû stanného práva zastfieleno.

***

âeské filmy v Torontu a v Plzni

Z filmu Rok ìábla, kter˘ bude na plzeÀském festivalu.

Podobnû jako vloni i letos se stal Satellite 1-416 mediálním partnerem plzeÀského filmového festivalu FINÁLE, kter˘
probûhne od 22. do 28. dubna. Na tomto festivalu mÛÏete vidût témûfi v‰e, co se natoãilo v âechách a na Slovensku
za poslední rok, nejen v celoveãerní filmové tvorbû, ale i v dokumentárním filmu, co natoãili studenti FAMU, nezávislé
produkce. Historická sekce bude letos vûnována holocoustu. Pokud máte zájem o tento festival, zavolejte k nám do
redakce 416-530-4222

V první polovinû dubna uvede Cinematheque Ontario
(Art Gallery of Ontario, 317 Dundas West, Toronto)
pfiehlídku ãesk˘ch filmÛ z posledního období:

Pátek, 12. dubna - 18:30: Paralelní svûty - 2001,   ReÏie:
Petr Václav, hrají: Lenka Vlasáková a Karel Roden.
Vynikající film vyprávûjící o krizi mladého manÏelství
architekta Kry‰tofa a pfiekladatelky Terezy. RÛzné citové
vztahy znamenají i paralelní svûty.

Pátek, 12. dubna  - 20:45: Pelí‰ky - 1998 - ReÏie: Jan
Hfiebejk, hrají: Miroslav Donutil, Jifií Kodet. Jedná se o
období kolem srpna 1968, kdy se v jednom domû setkávají
dûti komunistického lampasáka a anitoministického
pfiíslu‰níka západnoho odboje. Jejich pfiíbûhy, tragédie i
odchod do emigrace.

Sobota, 13. dubna - 20:45: Knoflíkáfii - 1997 - ReÏie:
Petr Zelenka, hrají Jifií Kodet a Bofiivoj Navrátil. âerná
komedie o atomové bombû a o tom, co se stane za
padesát let, kdyÏ duch svûdomí se objeví v rozhlasové
show.

Nedûle, 14. dubna - 15:00: Ene Bene - 1999 - ReÏie Alice
Nelis, hraje Iva JanÏurová. Jak se lehko mÛÏe stát z voleb
fra‰ka a jak volby vnesou rozkol do jinak spofiádané
rodiny.

Stfieda, 17. dubna - 18:30: Andûl Exit - 2000 - ReÏie
Vladimír Michálek, hrají Klára Issová a Jan âechtick˘.
Jedná se o jak˘si dvojsmysl, protoÏe kromû andûla smrti,
kter˘ pfiiná‰ejí drogy se pfiíbûh odehrává i na praÏské
kfiiÏovatce U Andûla.

Stfieda 17. dubna - 20:45: Co chytne‰ v Ïitû - 1998 -
ReÏie Roman Vávra. Hrají Andrea Eisnerová, Ladislav
Frej jr. Tfii poetické povídky. Reflexe mûnících se sezón v
Ïitném poli je pfiirovnávána k mûnícím se obdobím v
lidském Ïivotû.

âtvrtek, 18. dubna - 18:30: Návrat idiota - 1999 - ReÏie
Sa‰a Gedeon, hrají Pavel Liska a Anna Geisslerová.
Mlad˘ muÏ Franti‰ek pfiijede na vánoce do  malého mûsta.
Potká se zde s Annou, která se rozhoduje mezi bratry
Robertem a Emilem. Film je na motivy slavného
Dostojevského románu.

âtvrtek, 18. dubna - 20:45: Zapomenuté svûtlo - 1996
- ReÏie Vladimír Michálek, hrají Boleslav Polívka, Veronika
Îilková. Pfiíbûh katolického venkovského faráfie, kter˘ se
snaÏí zachránit chátrající kostel a pfiíbûhy lidí, ktefií se s ním
st˘kají.

Pátek, 19. dubna  - 20:45: Otesánek - 2000 - ReÏie: Jan
·vankmajer, hrají Veronika Îilková, Jan Hartl. Film nedávno
získal ãeského lva jako nejlep‰í film minulého roku. V
Torontu bude mít svoji premiéru. Pohádka o pafiezu, kter˘
se stane nenasytn˘m dítûtem. Nûco mezi groteskou a
hororem.

Sobota, 20. dubna - 20:45: Samotáfii - 2000 - ReÏie:
David Ondfiíãek, hrají Jitka Schneidrová, Labina Mitevská.
Skupina mlad˘ch lidí, která Ïije ve skupinû, ale pfiesto se
jedná o lidi bez pevného vztahu.

Pondûlí, 22. dubna -19:00: V pasti - Katka (2000) a Bitva
o Ïivot (2001)  - Dva dokumenty. První Heleny Tfie‰tíkové
o Katce, která Ïije se sv˘m pfiítelem Lao‰em a o jejich
závislosti na heroinu. Druh˘ dokument zachycuje atmosféru
v malém mûstû, kde nezamûstnanost dosáhla aÏ
dvacetiprocentní hranici.

Mimo to uvádí Cinematheque Ontario i filmy Johna
Paskieviche, které se dot˘kají âech a Slovenska If only I
were Indian v nedûli 14. dubna ve 13 hodin a Gypsies of
Svinia v nedûli 7. dubna v 15:30.

Ale‰ Bfiezina
***

Veselé velikonoce pfieje sv˘m ãtenáfiÛm
Satellite 1-416

Za koºko sa
obliekajú slovenskí politici

Bratislava-sme (dam)-Jedn˘m z najlep‰ie
obleãen˘ch muÏov na Slovensku je minister
zahraniãia Eduard Kukan. Má asi pätnásÈ oblekov,
veºa kravát, okolo pätnásÈ mot˘likov a roãne investuje
do obleãenia okolo osemdesiattisíc korún. Má oblek
aj od Calvina Kleina, ktor˘ si kúpil v New Yorku, a
topánky za 220 dolárov.
Mnoho oblekov a kravát má aj b˘val˘ ‰éf

slovenského parlamentu, poslanec Ivan Ga‰paroviã
- nejakú si doniesol skoro z kaÏdej zahraniãnej
pracovnej cesty. Jeho obºúbenou kravatou je
tmavomodrá kombinovaná s ãervenou, obleky nosí
zväã‰a v svetlosiv˘ch odtieÀoch, ktoré pristanú k
jeho pleti, vlasom a oãiam. Má aj oblek od Huga
Bossa, ktor˘ stál okolo pätnásÈtisíc, v poslednom
ãase si kupuje obleky z Trenãína.
Najmä do kravát a ponoÏiek investuje Peter Weiss.

Vraj nosí ponoÏky burllingtonky, jeden pár vyjde
skoro na päÈsto korún.
ZahanbiÈ sa nenecháva ani Pavol HamÏík, ktorému

visia v skrini dva smokingy a asi ‰trnásÈ oblekov.
Okrem slovensk˘ch v˘robcov preferuje znaãku Hugo
Boss a sám si dolaìuje ko‰ele a kravaty. T˘ch
strieda asi dvanásÈ, ale má ich viac.
Podpredsedníãka SDKÚ Zuzana Martináková

investuje do kost˘mov a ãosi ju tento rok stáli aj troje
plesové ‰aty.
Ako bola tento rok na plesoch poobliekaná

slovenská smotánka? Jedna mladá politiãka dala za
‰aty od Trussardiho stodvadsaÈtisíc korún.

18.3.2002
***


