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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.

Návraty do pfiítomnosti
Jsou lidi, ktefií v okamÏiku emigrace odfiízli svoji minulost
a od toho okamÏiku Ïijí nov˘m Ïivotem. Druhá skupina
táhne ten svÛj raneãek na zádech a nemÛÏe se ho
zbavit. Ta první získává Nobelovy ceny, mezinárodní
uznání, je úspû‰ná a kdyÏ potom filmová ãi tenisová
hvûzda se vrátí domÛ, pfied televizními kamerami
opra‰uje svÛj rodn˘ jazyk, vytahuje vzpomínky. Lehce
klouÏe po povrchu, pak v‰e pochválí a zase odjede do
svého nového domova. Tento typ lidí fiíká, Ïe se jim v
âechách líbí, ale Ïe uÏ by tam Ïít nemohli.
Jsou lidé, ktefií se zpátky vrátili a skuteãnû zjistili, Ïe se

tam Ïít nedá a pak se vrátili zpátky, narozdíl od tûch,
ktefií tam zÛstali a jsou tam spokojení nebo jiÏ zase
nespokojení. Poslední skupinou jsou ti, ktefií se tam
vrací na urãit˘ ãas, snaÏí se to znovu a znovu pochopit
a pak se vrací zase za mofie a nejsou doma ani tam ani
tady nebo naopak jsou doma tady i tam.
Do té poslední skupiny patfiím snad i já. KdyÏ odjedu

na plzeÀsk˘ festival koncem zimy, je mi líto, Ïe pfiijdu o
bruslení a o zimu, kterou mám v Torontu rád. KdyÏ
odjedu pozdûji, mrzí mne, Ïe neuvidím rozkvetlé tulipány
a Stanley Cup. KdyÏ jsem v Torontu, tak mne vadí, v‰e,
co mi utíká v Praze. Tû‰ím se do Toronta i do Prahy.
Pomûr doby strávené v Torontu a v Praze je 11:1 a za

ten mûsíc se nedá pfii nejlep‰í vÛli stihnout to, co jiní
stihnou za jeden rok, i kdyÏ ná‰ ãe‰tináfi Blumauer
tvrdil, Ïe moÏné je v‰echno a dával jako pfiíklad, Ïe pfii
reformû ‰kolství v padesát˘ch letech, kdy se zkracovala
‰kolní docházka z dvanácti na jedenáct let se cel˘
jeden roãník stihl za tfii t˘dny vãetnû maturity.
Nûco podobného je náv‰tûva âech, kdy se snaÏím

cel˘ rok stihnout za jeden mûsíc, vãetnû plzeÀského
festivalu Finále, o kterém jsem psal v minulém ãísle. To
bylo udûláno v Praze.  Pravda, znám lidi, ktefií jedou do
Prahy na t˘den a bûhem toho t˘dne stihnou sedm
divadelních pfiedstavení. V mém pfiípadû to byla pouze
tfii.
Pfiedstavení Zítra se bude jsem mohl shlédnout díky

skladateli a jmenovci Ale‰i Bfiezinovi. Pfied pfiedstavením
docházelo ke komick˘m situacím, kdy mne pfiedstavil a
pak se mne lidé ptali, jak se skuteãnû jmenuji a kdyÏ
jsem jim odpovûdûl, tak si mysleli, Ïe si z nich dûlám
srandu.
Pokud bychom chtûli celé dílo nûkam zafiadit, tak je

oznaãováno jako opera, ale podle mne se jedná spí‰e
o requiem vûnované Miladû Horákové. Pfiiznám se, Ïe
jsem mûl z pfiedstavení strach, obával jsem se zpívan˘ch
dialogÛ mezi prokurátorem Urválkem a Horákovou. Nic
z toho v‰ak tam nebylo. âtyfiia‰edesát minut trvající
skladba se opírala o dobové dokumenty. V˘jimkou byl
úvod a závûr, kter˘ je na text básnû Jana VodÀanského
Odûvy levné a pfii tom tak divné, kterou zpívá SoÀa
âervená. Moc zastupuje kontratenor Jan Miku‰ek,
kter˘ pfiechází z vysokého hysterického Ïenského hlasu
do sebejistého muÏského hlasu. Prokurátorky zastupují
odrostlé pion˘rky s ãern˘mi ‰átky, místo rud˘ch. Autofii
fiíkají, Ïe chtûli ukázat ma‰inérii moci, nikoliv jeden
konkrétní proces. Nezvykle je také fie‰ena scéna, kdy
místo opony je zrcadlo, které je prÛhledné pouze z
neosvûtlené strany do osvûtlené, takÏe diváci vidí sami
sebe na procesu a mají pocit, Ïe jsou na nûm úãastní.

TotéÏ platí pro herce, ktefií hrají jakoby pfied zrcadlem a
dirigent stojí za nimi. I pfiísná ãeská kritika byla tentokrát
k intimnímu pfiedstavení v Divadle Kolovrat pozitivní.
Hned pfies ulici se nachází Stavovské divadlo (pfied

rokem 1989 Tylovo divadlo). V Molierovû Donu Juanovi,
mÛÏete vidût Miroslava Donutila a Jana Kaãera. Hra,
kdy se jedinec sám sobû stane morální autoritou má i
po témûfi pÛl tisíciletí svÛj náboj.
Za to zcela aktuální byl StoppardÛv Rock’n’roll v

Národním divadle. Pravda v historické budovû jsou
jaksi i Plastici komorní a jeden neví, jestli má jít na nû v
kravatû nebo v dÏínech. Lid volí vût‰inou zlatou stfiední
cestu. Zatímco pfii scénách z Prahy sedmdesát˘ch let
obecenstvo oÏívá, pfii scénách z ospalé Cambridge
spí‰e usíná. V Anglii je tomu moÏná naopak.
Silné jsou obzvlá‰tû dialogy, kdy Jan (David Prachafi)

v roli spasitele rock’n’rollu diskutuje s intelektuálem
Ferdinandem (podobnost s Ferdinandem v Havlov˘ch
hrách není náhodná - hraje ho Jan Hartl). Oba nacházejí
pod vlivem represe spoleãnou fieã. Velk˘m zklamáním
je morální selhání levicového intelektuála profesora na
Cambridgi Maxe (Alois ·vehlík), jehoÏ anal˘z vyuÏívala
StB.
V kaÏdém men‰ím mûstû se nachází galerie. Autofii

nûkdy chtûjí ‰okovat, jindy pobavit. Kromû nûkolika
skvostÛ, které si galerie ponechávají jako stálou sbírku,
ãasto pfiedstavují umûlce, ktefií mají humor. Takovou
ukázkou byla v˘stava Pavla Matu‰ky z Tfiebechovic

pod Orebem v Orlické galerii v Rychnovû nad KnûÏnou.
Jeho obrazy jsou velice ãasto inspirovány Járou
Cimrmanem.
Málokdo dnes ví, Ïe tento velikán byl pfiítomen i

fotbalovému utkání Slavia-Oxford 28. bfiezna 1899,
aãkoliv ho Ïádné dobové prameny neuvádûjí.
Co se tehdy stalo jsem se dovûdûl na tiskové konferenci

6. kvûtna 2008. Oxford University Association Football
Club byl totiÏ soupefiem Slavie pfií otevíracím utkání v
novém Edenu, které bylo 7. kvûtna 2008. Pfiátelsk˘
souboj byl reprízou legendárního souboje, kter˘ se
odehrál právû v úter˘ 28. bfiezna 1899.
Podívejme se na historii tohoto utkání:
Mezinárodní sekretáfi SK Slavia náhodnû zjistil, Ïe

Oxford hraje v dubnu roku 1899 dva zápasy ve Vídni,
pfied tím se zastaví v Praze, kde bude hrát proti DFC.
Nelenil a napsal do Oxfordu Ïádost o sehrání zápasu

o den dfiíve. Pfii‰la odpovûì: „ Yes, forty pounds.
Jameson.”
Zaji‰tûní získání ãtyfiiceti liber se ujal pan RossIer-

Ofiovsk˘, kter˘ podepsal smûnku u Malostranské
záloÏny a zorganizoval podpÛrnou akci u spoleãenské
‰piãky.
V˘sledkem snaÏení bylo, Ïe kardinál Schönborn dal

25 stfiíbrn˘ch zlatníkÛ, s tím, Ïe se také zúãastní.
Pozvání pfiijali také kníÏe Lobkowicz, místodrÏitel hrabû
Coudenhove, Thurn-Taxis z Louãné, Arthur, svobodn˘

Kapitán Slavie Erich Brabec (vlevo) přijímá od kapitána Oxfordu 40 liber. V přátelském

utkání při příležitosti otevření nového stadionu v Edenu pak zvítězila Slavia nad

Oxfordem 5:0. Foto: Pavel David
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