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Modfie nati‰tûné ‰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.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
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Du‰iãky jsou pfiede dvefimi
Jack London v povídce Kus bifteku vypráví o starém

boxerovi, kter˘ bojuje s mnohem mlad‰ím soupefiem.
Zatímco mládí vyuÏívá nápaditosti, rychlosti, v˘bu‰nosti,
ne‰etfií silami a improvizuje, stáfií sází na zku‰enost a
moudrost. Boxer má v‰e aÏ matematicky propoãítané.
V závûru kaÏdého kola zamanévruje veterán souboj
vÏdy do svého rohu, aby u‰etfiil pár krokÛ, pár sekund
a mohl si déle odpoãinout.  Zku‰enosti jsou obrovskou
v˘hodou, ale v závûru pfiece jen nestaãí. Starému
boxerovi chybí kus bifteku, kter˘ jeho manÏelce nechtûl
ráno fiezník prodat na dluh. Stáfií a moudrost nakonec
prohrávají i u Hemingwaye v jeho novele Stafiec a
mofie.
âeské pfiísloví praví: „Neraì, není ti ‰edesát a v

Moskvû jsi taky nebyl.“ I sebelep‰í zku‰enosti jsou
zkrátka nepfienosné, nemÛÏeme je pfiedat a nikdo se
nás vlastnû ani na nû neptá a my sami je vût‰inou uÏ
nemÛÏeme pouÏít. Vyprávíme o nich v nostalgick˘ch
ohlédnutích. MoÏná, Ïe právû proto ukládá ãlovûk po
staletí urãitou moudrost do nûjakého etického kodexu,
do zákonÛ, ãi do pfiísloví.
Ludvík Vaculík v jednom ze sv˘ch fejetónÛ fiíká: Celé

kultury se vyznaãovaly tím, jak se pohfibívalo. Teì
pfiijde nûjak˘ Národní v˘bor a vyhlá‰kou fiekne, Ïe se
bude pohfibívat tak a tak. Národní v˘bor nám tak dá
návod, jak zahrabat neboÏtíka do zemû. Zapomíná se
v‰ak na to, Ïe nám hfibitovy pfiipomínají, Ïe bychom
mûli b˘t tûm, co ode‰li pfied námi vdûãní za to, Ïe jsme

od nich nûco pfievzali.
JenÏe dne‰ní doba pohrdá zku‰enostmi minul˘ch

generací. Není to nic nového, jednou z arogancí
komunismu bylo, Ïe odmítl klasické vzdûlání. Nebylo
zapotfiebí, aby se ve ‰kolách uãila fieãtina a latina.
Nebylo zapotfiebí, aby se znala klasická literatura,
filosofie a náboÏenství. Dnes se zase uvaÏuje o tom, Ïe
ze ‰kol v âechách zmizí dûjepis.
Tento problém není v‰ak jen v âR, která se neustále

ohání tím, Ïe je to podle EU, ale i tady za mofiem. I zde
mizí ze ‰kol v˘tvarná v˘chova a to se odráÏí v Ïivotû
kolem nás. Mizí barevnost a nikomu to ani nepfiijde.
Nikdo se nad tím nezamyslí. Místo toho, aby svût
smûfioval k vût‰í barevnosti, smûfiuje zvlá‰tním
zpÛsobem stále k vût‰í ‰edivosti. Pomalu  ale jistû nám
vyhovuje, abychom pokud moÏno nemûli pamûÈ, aby z
na‰eho Ïivota vymizel pfiíbûh.
âeská televize po dlouhé dobû nalezla nového fieditele.

Bude to zfiejmû úspû‰n˘ ãlovûk. JiÏ se nechal sly‰et, Ïe
zmizí drahé pofiady a hlavnû pofiady, které mûly v sobû
pfiíbûh a budou nahrazeny pofiady zpravodajsk˘mi.
Zkrátka z âeské televize se stane CNN. Do ãlovûka
budou pumpovat zprávy 24 hodin dennû. Kdykoliv si je
bude moci zapnout a kdykoliv vypnout. Zprávy, které si
nebude pamatovat, protoÏe za chvíli pfiijdou dal‰í nové.
Po ãase pak divák odvykne tomu, Ïe by v televizi mohlo
b˘t v urãitou dobu nûco zajímavého, Ïe by se nûco
mohlo sledovat celé dvû hodiny. Místo toho, aby se

díval na zápas svého oblíbeného klubu, bude mít kaÏd˘
den k dispozici branky z celého svûta. Nûco, co máme
zde k dispozici asi na patnácti kanálech.
Celkem bez pov‰imnutí se objevila pfied zaãátkem

leto‰ní sezóny NHL dal‰í zmûna. Zatímco vloni hrálo
domácí muÏstvo vût‰inou v dresech bíl˘ch, hosté hráli
v tmav˘ch. Letos je tomu naopak. Domácí jsou tmaví a
hosté hrají v bíl˘ch. Televizní divák pochopitelnû ani
tuto zmûnu nepostfiehne. Pro fanou‰ka na stadionu, je
to v‰ak dal‰í krok k ‰edivosti. Zatímco vloni vidûl
bojovat Maple Leafs jednou se soupefiem v ãerven˘ch,
jindy v modr˘ch ãi ãern˘ch dresech, má teì standardní
podívanou. VÏdy hrají domácí Maple Leafs v tmavû
modr˘ch dresech, zatímco hosté v dresech bíl˘ch.
pûknû jedenaãtyfiicetkrát za sezónu. Vdûãn˘ divák si
zvykne, není zapotfiebí barev. Barva dnes ru‰í. Pfiíbûh
ru‰í. VzhÛru do ‰edivosti!
BlíÏí se Du‰iãky. ·edivost hfibitovÛ si  lidé zpestfiovali

barevností kvûtÛ, vzpomínali, vyprávûli si pfiíbûhy a
vzdávali úctu tûm, ktefií uloÏili své zku‰enosti, svou
moudrost do jakéhosi spoleãného povûdomí, do jakési
tradice, do nûãeho, co nás pfiesahuje. PfiestoÏe to na
první pohled vypadá, Ïe star˘ boxer musí prohrát svÛj
zápas s mlad‰ím soupefiem, stafiec svÛj zápas s mofiem
a Ïivotní pfiíbûh Ïe bude poraÏen bezcennou zprávou,
vûfiím tomu, Ïe tato ‰edivost nemá koneãnou platnost.

Ale‰ Bfiezina
***

Nové divadlo a Jezinky Bezinky

Po roce jsme mûli moÏnost vidût opût pfiedstavení Nového divadla. Ve hfie Jezinky Bezinky jsou na fotografii nahofie zleva: J. ·koda, J. Benda a P. Král. Uprostfied: V. Matejkoviã a R. Tamchynová.
Dole: D. Beláãiková, J. Fabiánová, M. Crhák, J. âermák a P, Kohout.


