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POPIS VŠKP

Můj děda se jmenuje Adolf Šprincl. Přes 12 let působil jako profesionální trenér
hokejových týmů ve Francii (s různými přestávkami od roku 1971 – 1994), kde
trénoval  týmy  v  Tours,  Villard  de  Lans  a  v  Grenoblu.  Právě  s  posledním
jmenovaným je jeho jméno nejvíce spojeno. Les Brûleurs de loups – Vlci  v
hořáku.
Můj otec se jmenuje Milan Šprincl. Od svých 5 let hraje hokej. Od svých 18 let
jej hrál na profesionální úrovni v české první lize. Mezi nejzásadnější místa jeho
života patří hokejové stadiony v Jihlavě a Hodoníně. Oba stadiony stojí na místě
bývalých hřbitovů a v těsné blízkosti jich stojí barokní hřbitovní kaple.
Já jsem se pokoušel hrát hokej, ale nešlo mi to.
Navazuji  na  rodinnou  hokejovou  tradici  a  zároveň  na  dědovo  působení  v
Grenoblu. Dokumentární film, s prvky manipulace a hraných experimentálních
pasáží,  mapujet  jak  vývoj  francouzského  hokeje,  tak  zároveň  i  mystiku  s
hokejem  spojenou.  Odhaluje  zdánlivě  náhodné  spojení  mezi  hokejem  a
posvátnou půdou určenou pro odpočinek mrtvých. Zároveň tímto filmem plánuji
uzavřít  sérii  filmů  (videí)  s  tématikou  mé  osobní  rodinné  historie,  na  niž
nahlížím v abstraktních formách. 
Film  je  točen  na  VHS kameru  (NTSC).  V rámci  natáčení  jsem točil  zimní
stadiony  v  Česku  (zejména  v  Hodoníně  a  Jihlavě),  u  nichž  mne  zajímá  jak
architektonická monumentalita těchto sportovišť, ale hlavně kontext v němž se
nalézají (hokejové haly na bývalých hřbitovech, atd.). Další část se odehrává ve
Francii,  v  okolí  Grenoblu,  kde  se  zaměřuji  na  současný  stav  francouzského
hokeje  (rozhovory  s  významnými  osobnostmi  francouzského  hokeje  –  Jean
Leblond/víceprezident Svazu francouzského hokeje, Dany Grandor/bývalý hráč
Grenobelu-funkcionář  týmu,  Stéphane  Bailles/první  hockey  scout  ve  Francii,
Jean-Luc Dalaison/novinář deníku Le Dauphiné a další) a odkaz mého dědy, jež
je jednou z nejdůležitějších osobností v historii hokejového týmu Les Bruleurs
de loups Grenoble. Kromě dokumentárních pasáží je ve filmu i obsažena hraná
pasáž,  která  ilustruje  francouzskou báseň  o  Spalovačích  vlků z  19.stol.  Tato
pasáž se odehrává na zimním stadionu, na jehož ploše jsou nakresleny čáry z
dědových tréninkových deníků. Odehrává se zde příběh o udatných spalovačích
vlků. Muže, jenž je hrdinou tohoto příběhu ztvárnil můj otec Milan Šprincl, jež
na  ledě  bruslí  spolu  mužem  v  mace  vlka  (maska  byla  vytvořena  podle
původního loga  týmu Les  Bruleurs  des  Loups  Grenoble).  Neméně  důležitou
součástí je i práce s historickými dokumenty (články ve francouzském a českém
tisku o dědovi, jeho osobní korespondence, sešity s poznámkami pro trénink a
herní  strategii,  a  také  relikvií  z  jeho  působení  ve  Francii)  a  hranná  část
odehrávající se na zimním stadionu, kde bude bude pomocí jiných herních čar a
projekce manipulovaný zápas v hokeji (vyprávějící legendu z pohoří Vercors o
vlcích,  kteří  jedli  lidi).  Součástí  filmu bylo i  vytvoření  kostýmů (speciálních
hokejových dresů) a rekvizit.
Výslednou formou je experimentální dokumentární film s přesahy k hranému
filmu. Nízká kvalita záznamového média je využita jako její přednost.


