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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

Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním

rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!
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Jako kdyÏ hrách
na kÛlnu hází

Na‰e sousedka ve Vr‰ovicích byla chápavá Ïena.
Jednou, kdyÏ mÛj bratr zavfiel dvefie tak prudce,
Ïe se vysypalo sklo, nalezla moje matka u ní
pochopení. Nejen to. Na oplátku se dovûdûla, Ïe
dva bratfii, ktefií bydlí nad námi hrají v chodbû
hokej, Ïe Va‰íãek, kter˘ bydlí v prostfiedním baráku
jiÏ dvakrát ve ‰kole pro‰oupl a chodí nyní do ‰koly
pomocné. Paní odnaproti vûdûla zkrátka v‰e. Snad
i o prvních sexuálních zku‰enostech mladistv˘ch.
Dokázala totiÏ naslouchat stíÏnostem rodiãÛ a

tyto stíÏnosti patfiiãn˘m zpÛsobemkomunikovat
dál. Zcela jiná byla situace s lidmi, ktefií bydleli
pod námi. I v dobách nejtvrd‰ího komunismu
nevyvû‰ovali sovûtské vlajky. VÏdy jen
ãeskoslovenské. Nevûdûli o nikom nic. S nik˘m se
nest˘kali a neumûli pofiádnû ãesky. Proto jsme si
z nich jako dûti dûlaly srandu. K nejoblíbenûj‰ím
zábavám patfiilo strefovat se jim míãem do okna.
Pan Jaro‰evsk˘ vÏdy vybûhl, gestikuloval rukama
a kfiiãel “âo robí‰?” KdyÏ jsme se stûhovali pryã,
tak jsem se ‰el s ním rozlouãit. Tehdy se rozpovídal.
Dovûdûl jsem se, Ïe není Rus, ale Ukrajinec. Byl to
inÏen˘r, stavitel a udûlal první ‰ikm˘ most v
âechách. Vysvûtlil mi, jak je tûÏké udûlat takov˘
most, protoÏe rozloÏení sil je mnohem
komplikovanûj‰í neÏ u mostÛ, které jsou rovné.
Byl to pravoslavn˘ mystik, studoval indickou
filosofii. Bydlel s bratrem a jeho Ïenou. Ti uvûfiili
sovûtské propagandû a jeli na náv‰tûvu pfiíbuzn˘ch
do Sovûtského svazu a uÏ se nikdy nevrátili zpátky.
Ani jsme takovou maliãkost nepostfiehli. Paní
doktorka nad námi nám vÏdy prohlíÏela oãi a o dvû
patra nad námi bydlela také paní doktorka a ta
nám vÏdy píchla penicilin, kdyÏ ‰la ze stfiediska
domÛ, abychom nemuseli za ní do ordinace. Jako
dûti jsme znaly v‰echny lidi v baráku.
Pak jsme se pfiestûhovali. UÏ jsem neznal lidi z

baráku. Ti v‰ak peãlivû hlásili m˘m rodiãÛm, kdy
byl u nás jak˘ mejdan a nebylo jich málo. Pan
Pelikán, kter˘ bydlel o patro níÏ totiÏ pracoval pro
Státní bezpeãnost. K tomuto zji‰tûní jsem
nepotfieboval Cibulkovy seznamy.
Legitimoval se mi sám, aby získal urãit˘ respekt

a zamezil neúspû‰nû na‰í mladistvé bujnosti.
Opût jsem se pfiestûhoval. Jednou nám vymûÀovali

dfiez v kuchyni. Zavfieli ve sklepû vodu a kdyÏ byl
star˘ dfiez pryã a nov˘ tam je‰tû nebyl, nûjak˘
chytrák vodu opût zapnul. Vytopilo to nejen nás,
ale i sousedku pod námi.. Nemohla nám od té
doby pfiijít na jméno a doÏila se témûfi stovky.
Emigroval jsem. MÛj první domácí byl hodn˘
ãlovûk, ale mûl peklo od sousedky. Byla to Japonka,
která nechtûla akceptovat jeho slovenskou
úrodnou zahrádku, plnou rajsk˘ch jablek, okurek
a zukínÛ. Mûla krásn˘ trávník a pfies plot kfiiãela:
“Îe se nestydíte za takov˘ bordel.” Dospûl jsem k
závûru, Ïe Japonci jsou pofiádní lidé.
Tento názor mnû vydrÏel do dal‰ího stûhování.

Nyní mám na severní stranû japonského souseda.
Je to sbûratel. Postupnû nanosil zboÏí rÛzné
hodnoty do svého domu. KdyÏ zaplnil pÛdu, ucpal
první patro materiálem nevyãíslitelné hodnoty,

zakryl okna novinami a krabicemi zaplnil ve‰keré
obytné prostory, pfii‰la na fiadu veranda, kde pod
igelitem skladuje knihy. Po ãase se zaãaly rozliãné
pfiedmûty kupit po jeho dvorku, aÏ se nakonec
dostaly skrz stûnu do na‰í garáÏe. JelikoÏ je to
pofiádn˘ ãlovûk, zaãal teì stavût na dvofie kÛlnu,
aby mûl kam pfiebyteãn˘ materiál uloÏit. Máme z
toho radost. Obãas si bûhem nedûlního odpoledne
vezmeme hrách a házíme ho pfies plot na stûnu
nové stavby. V˘sledek je podobn˘ jako snaha
mûstsk˘ch inspektorÛ, ktefií dali na‰emu
sousedovi pfiíkaz, aby s tím nûco udûlal.
Aby trápení nebylo konec, stal se dÛm na jih od

nás nepfiátelsk˘ mému dal‰ímu sousedovi,
rodilému Kanaìanovi. Ten má totiÏ opaãn˘
problém. Zatímco dÛm na severu vûci pfiitahuje,
dÛm na jihu mého souseda je pravidelnû
odmr‰Èuje, vcetnû mého souseda. Vidûl jsem to
nûkolikrát na vlastní oãi. NáleÏitû posilnûn,
nejist˘m krokem se dostane aÏ ke dvefiím. JiÏ chce
zasunout klíã do dvefií a v tom obrovská pecka. On
zavrávorá, pozadu sejde do zahrady a padne do
trávy.
Zapálí si cigaretu a po pûti minutách udûlá nov˘

pokus. Opût ho neviditelná síla srazí se schodÛ.
JelikoÏ je to ãlovûk silné vÛle, nakonec se mu
pfiece jen podafií proniknout dovnitfi. Myslel jsem,
Ïe záporn˘ náboj domu je trval˘. Omyl.Minulou
stfiedu pfiijel s nûjak˘m kumpánem taxíkem.

·ibalové se nedohodli pfii placení a do‰lo k zápasu
fiecko-fiímskému. V okamÏiku, kdy se v‰ak objevil
policejní majáãek s houkaãkou, ‰elma-soused se
rozhodl, Ïe moudfiej‰í ustoupí. DÛm ho tentokrát
neodmr‰til a on vplul dovnitfi, kde zaujal pozici
mrtvého brouka. Policisté chvíli klepali na dvefie,
ale tam se nikdo neozval. I ‰pendlík upadnout by
bylo sly‰et. Mûl jsem pocit, Ïe kdyby házeli hrách
na dvefie, byli by úspû‰nûj‰í. Místo toho vyslechli
druhého váleãníka a odjeli.
Sousedské problémy v‰ak nejsou pouze

torontsk˘m specifikem. Moje sestra bydlí v Hradci
Králové v paneláku a soused jí pravidelnû telefonuje
ve tfii hodiny ráno, Ïe praãka je pfiíli‰ hluãná. Ta ho
vÏdy ujistí, Ïe v noci nepere. Pfiesto se situace jiÏ
fiadu mûsícÛ opakuje. Je to jako kdyÏ hrách na
stûnu hází.
Tento t˘den mi volala známá, Ïe jejich sousedi

vykáceli stoleté stromy, které jim vrhaly stín na
zahradu. Tak jsem si fiekl, Ïe my máme aspoÀ
nûjakou srandu, zatímco tohle je uÏ jen smutné.
¤íkat lidem, aby nekáceli stromy má snad je‰tû
men‰í smysl neÏ házet hrách na sousedovu kÛlnu.
O problémech se sousedy jiÏ pí‰e Bible, ale

házení hrachu na stûnu je novodob˘ fenomén. Je
jen s podivem, Ïe jsme je ve Vr‰ovicích nemûli, ale
moÏná, Ïe je mûl pan Jaro‰evsk˘ s námi.
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Teãka za ‰ampionátem

Pár minut poté, co se stalo ¤ecko mistrem Evropy, je po‰kozen˘ vÛz fieckého fanou‰ka odváÏen odtahovou sluÏbou s portugalskou
vlajkou. K nehodû do‰lo v oblasti Bloor a Dovercourt. Jinak, pokud je nám známo probûhly oslavy bez vût‰ích problémÛ. O Mistrovství
Evropy na stranû 12.


