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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

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

Petr ChudoÏilov: Zázrak v Milánû
Je lep‰í jezdit do Itálie vlakem neÏ autem, zatímco za
volantem je cestovatel vydán na pospas vlastním
my‰lenkám, v kupé rychlíku je nejblíÏ substanci Itálie:
Italkám a ItalÛm. Zapoãítán budiÏ i fakt, Ïe vám auto
aspoÀ neukradnou v zemi, jiÏ milujete. Láska pravá, na
rozdíl od lásky nepravé, dává a pfiijímá bez v˘hrad a
chyb si nev‰ímá, jestliÏe je ov‰em rovnou neadoruje.
Pán cestující s námi do pfiedvánoãního Milána má
límeãek od ko‰ile zpola zastrãen˘ pod svetrem s
neuvûfiitelnou elegancí. Îena, pfiistoupiv‰í na ‰v˘carsko-
italské hranici, nese svÛj felliniovsky ãerven˘ ‰ál
slavnostnû jako prapor. Také italsk˘ prÛvodãí, vyÏadující
s vlídnou grandézou lístky od cestujících, jakoby se byl
právû vyloupl z neorealistického filmu. Kdosi postavil
na ubrousek miniaturní lahviãku vína, lidé si pfiisedají,
seznamují se, svûfiují si navzájem intimity, je komornû

veselo. Ani postar‰í dáma, jíÏ zamlÏila hlavu jedna
jediná skleniãka, neztrácí dÛstojnost, zlehka pochrupuje,
nûkdo ji pfiikryl plédem, spoleãnost pfiitlumila hlasy.
V Milánû jsou skvûle voháknut˘ nejen lidi, ale i psi,

proplétají se v davu se zády ochránûn˘mi pfied zimou
non‰alantními deãkami. Jeden pes má rovnou celou
deku, leÏí pod ní spleten v klubku se sv˘m pánem,
bezdomovcem, mfiíÏí v chodníku na nû proudí teplo z
metra. Toto ztûlesnûní pfiímo biblické chudoby v‰ak
nepostrádá ‰mrnc, bezdomovec zachytí soucitn˘
pohled, zvesela mrkne, natáhne ruku, spiklenecky
podûkuje vypit˘m hlasem. Holubi pfied dómem, na
rozdíl od jin˘ch mûst, nepoÏadují od chodcÛ distanc,
pfiátelsky usedají na rameno; uÏ tato maliãkost vypovídá
mnohé o duchu mûsta. Jak si nezamilovat ãí‰nici
pfiiná‰ející ranní capuccino, jeÏ ochotnû opravuje

koncovky na‰í chatrné ital‰tiny! „Kousnûte si!“mává
fiezník suchou klobásou na improvizovaném sicilském
minitrhu a vytáhne mû z davu jako magnet.
Nûjak˘ skvûl˘ prelát v dómu, moÏná jenom kostelník,

diriguje po‰Èuchující se ‰kolaãky k pfiijímání jako policajt
na kfiiÏovatce. Rozko‰ná âíÀanka, zfietelnû neví oã jde,
pfiijme boÏí tûlo; poté co se jí dostalo ochotného
vysvûtlení, usedne do lavice a ãeká co to udûlá, vyhlíÏí
zázrak, zázrak v Milánû. Iluminace, fiev ampliónÛ,
mamutí lidová jídelna na‰lapaná tisíci hladovci, muÏ
hlaholící do mobilu zablokoval vstup, ale kdyÏ vysvûtlí,
Ïe právû vede dÛleÏit˘ rozhovor, v‰ichni ho respektují.
Italové si neubliÏují ani pfii pfiedvánoãních nákupech!

***
Oti‰tûno s vûdomím autora a Hospodáfisk˘ch novin,

leden 2005

Volební koza nezÛstala celá…
TûÏko fiíci, zda se vlk naÏral, ale koza pfii tûchto volbách
rozhodnû nezÛstala celá. Jak jinak nazvat v˘sledek tohoto
celkem nudného klání, neÏ Ïe skonãil plichtou, nebo-li
remízou. Nelze tedy vidût spokojenost ani na jedné stranû.
Konzervativci pevnû doufali, Ïe získají parlamentní vût‰inu.
Jejich vítûzství je v‰ak velice tûsné a uÏ sázkafii pomalu
vypisují kurs, jak dlouho potrvá neÏ budou dal‰í volby.
Spokojenost není ani mezi liberály, ktefií jdou od vesla a
ministersk˘ pfiedseda Paul Martin povûsil tretry na hfiebík.
Podstatnû ani nebodovaly NDP a Quebeck˘ blok.
Dohromady v‰ak mají osmdesát kfiesel a budou stejnû
jako pro minulou vládu jaz˘ãkem na vahách. V pfiípadû, Ïe
by o nûjaké vûci hlasovali spoleãnû konzervativci a noví
demokrati proti liberálÛm a quebeckému bloku, pak by
mohl rozhodovat i jedin˘ hlas nezávislého quebeckého
rebela André Arthura. O tomto novém poslanci jsem se
snaÏil dovûdût více, ale marnû. Asi bude nûco na tom, Ïe
se nehodí oficiálním médiím do krámu, jak on sám tvrdí.
Uvidíme, jestli bude v jinak nudném kanadském parlamentu
trochu víc legrace.

Zatím se o humor pokusilo hned nûkolik jedincÛ. Stephen
Harper vtipnû napadl GST jako, kdyby tato daÀ byla nûãí
jin˘ vynález neÏ právû jeho pfiedchÛdcÛ. Tragikomick˘m
byl pokus o návrat vancouverského S. Robinsona, kter˘
by jistû tepal korupci. Má k tomu jistû dÛvod, neboÈ soud
ho za kradení náramkÛ nijak moc nepotrestal a politika je
pfiece pro kaÏdého.

V den voleb, kdyÏ jsem byl v koupelnû pûknû namydlen˘,
ozval se zvonek. Liberální kandidát mnû pfii‰el pfiipomenout,
Ïe jsou volby. Nevûdûl jsem, jestli se mám napfied
osprchovat nebo jít dolÛ namydlen˘. Abych nûco nepropásl,
zvolil jsem druhou variantu. Za této situace, jsme si
nepadli do oka. On nûco zamumlal na omluvu a já s
neskr˘vanû rozmrzel˘m v˘razem pfievzal jeho pamflet.
Toto setkání mne tedy nepfiesvûdãilo. Nevolil jsem jeho
stranu, ale on zvítûzil i bez mé pomoci. Dobfie mu tak,
zaslouÏil si to, uÏ jen proto, Ïe jsem k nûmu nebyl vlídn˘.

Je‰tû lep‰í mnû pfiipadal zástupce Zelen˘ch, ten zazvonil
den po volbách a zeptal se, jestli se nechceme stát ãleny
této ekologické strany. Inu chtûl jsem mu fiíci, Ïe pfii‰el s
kfiíÏkem po funusu, ale pak jsem si uvûdomil, Ïe pfií‰tí
volby mohou b˘t, co nevidût a Ïe tato strana vzala slova
o tom, Ïe zaãít bylo zapotfiebí vãera, naprosto váÏnû.

Pamûtníci si jistû vzpomnûli na Stranu jednoroÏce, která
chtûla fie‰it kanadsk˘ dluh tím, Ïe by kaÏd˘ Kanaìan
dostal kreditní kartu American Express a tím by se
zadluÏovaly sousední Spojené státy. Energetickou situaci
v Saskatchewan by JednoroÏci fie‰ili zbouráním Skalist˘ch

hor. Benzín by se dal u‰etfiit tím, Ïe by se v Kanadû
vybudovaly dvû dálnice, jedna z v˘chodu na západ, druhá
opaãn˘m smûrem. Obû dálnice by mûly mírn˘ sklon, takÏe
by se z jedné ãásti Kanady na druhou mohlo jezdit
samospádem. Jediná energie by se spotfiebovala na
v˘tahy, které by u cesty vytahovaly automobily do patfiiãné
v˘‰ky. Volební rozpoãet jednoroÏcÛ byl pûtatfiicet dolarÛ
za pivo pro ‰éfa. KdyÏ jsem pfied ãasem dûlal rozhovor pro
Satellite, tak mnû jejich tiskov˘ mluvãí fiekl, Ïe na protest,
Ïe kaÏd˘ kandidát musí sloÏit 1000 dolarÛ nebudou
kandidovat, protoÏe dáti jedin˘ dolar do voleb je pfiíli‰
vysoká cena.

Vzpomínka na lep‰í ãasy, kdy byla pfiece jen je‰tû v
politice sranda, mnû pfiipomnûla na‰e milá NDP. Byl to boj
za práva pracujících rodin - working family. Marnû jsem
pfiem˘‰lel koho, chce Jack Layton oslovit. Jestli je pracující
rodina, kde alespoÀ jeden ãlen pracuje. Nebo je to naopak

rodina, kde pracují oba rodiãe a dûti nepracují? âi je to
rodina, kde pracují dûti a rodiãe jsou v penzi. MoÏná, Ïe na
tuto kvalifikaci se hodí pouze rodiny, kde pracují v‰ichni
ãlenové rodiny. Takovou snad neznám. A co svobodné
matky? Studenti? Penzisti? Invalidi? Tak ty by asi NDP
hodila pfies palubu… Nebo postaãí pro nezamûstnané
pracovat tfieba na zahrádce? Jaksi bojovat za práva
pracujících rodin by bylo pûkné, kdybychom vûdûli, kde
vlastnû pracující rodiny hledat.

Jak jiÏ jsem fiekl v úvodu, nikdo z politikÛ nemÛÏe b˘t
spokojen. Nikdo si nemÛÏe b˘t jist˘ sv˘m tepl˘m
místeãkem. Je tedy pravdûpodobné, Ïe na nás neu‰ijí
Ïádnou kuli‰árnu a to je jeden z dÛvodÛ, proã mÛÏe b˘t pro
zmûnu spokojen˘ voliã. Ano, volby v Kanadû dopadly
relativnû dobfie.

Ale‰ Bfiezina
***

KdyÏ Britská Kolumbie byla kolonií

První guvernér James Douglas prohlásil  Britskou Kolumbii za kolonii 19. listopadu 1858. Stalo se tak v pevnosti
Fort Langley, která je dnes historicky chránûnou oblastí. V muzeu, které se nachází v pevnosti,  je tento okamÏik
zachycen na obrazu od Antonie a Josefa Gabánkov˘ch (akrylové barvy; rozmûry 180x270 cm).


