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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: Evropou obchází stra‰idlo
V hlavû nejednoho obyvatele starého kontinentu, aÈ uÏ
Ïijeme na R˘nû, Pádu, Vltavû ãi Seinû, obchází stra‰idlo
xenofobie, strachu z cizincÛ. Lidé v obavách pfied ztrátou
vlastní identity a jejím rozplynutí v mlhavém pojmu Evropan
rádi zapomínají, Ïe také jejich pfiedkové kdysi pfiivandrovali
vodnûkud. Cizinci s sebou pfiiná‰ejí - kromû neobvykle
znûjícího jména, doposud neznám˘ch nemocí, odli‰n˘ch
kulináfisk˘ch zvyklostí, kuriózních boÏstev a v první generaci
nûkdy i sociální zátûÏe - pfiedev‰ím skvûlou pfiíleÏitost,
porovnat na‰i vlastní kvalitu a pohled na svût s nûãím
doposud nepoznan˘m. Obstojíme? Nevyplatilo by se pfievzít
nov˘ uÏiteãn˘ trik?

Mnoh˘ národ se mÛÏe py‰nit velikánem ducha, jenÏ se
narodil nûkde docela jinde. Dokládá to pfiíklad Jana Amose
Komenského, jednoho ze svûtovû nejproslulej‰ích âechÛ
vÛbec. KdyÏ roku 1670 zemfiel Komensk˘, uãitel národÛ,
tvÛrce revoluãní pedagogické metody ‰kola hrou a mravní
autorita známá celé tehdej‰í vzdûlané Evropû, zaklepala jeho
du‰e na nebeskou bránu.

Andûl vrátn˘, zapisující do knihy vûãnosti data novû
pfiíchozích, se Komenského zeptal na jeho národnost. Uãitel
národÛ se dlouze zamyslel. „Jak jste mluvili doma?“ zeptal
se andûl povzbudivû. „Rodiãe byli Slováci,“ odpovûdûl

Komensk˘. „Napí‰eme Slovák!“ odpovûdûl andûl. „Ale
narodil jsem se na Moravû,“ namítl Komensk˘. „Kdepak jsi
chodil do ‰koly?“ vyzvídal andûl. „V Pfierovû a Heidelbergu,“
fiekl Komensk˘. „Ví‰ co?“ zeptal se andûl mazanû, tadyhle se
podepi‰!“ Uãitel národÛ se podepsal jako Johann Amos
Comenius. „Tedy Nûmec,“ navrhl andûl uÏ trochu netrpûlivû.
„Psal jsem latinsky a nûmecky, nejradûji v‰ak ãesky. Moje
nejmilej‰í dílo, slovník Poklad jazyka ãeského, shofielo pfii
poÏáru v polském Le‰nu,“ odtu‰il Komensk˘. „Îil jsi v
Polsku?“ chytil se andûl za hlavu. „Po celé Evropû, kdyÏ mû
vy‰tvali z domova,“ fiekl Komensk˘.

„Takhle bychom se nikam nedostali,“ pravil andûl vrátn˘
nervóznû, „fiekni, kde tû pochovali!“ „V Holandsku!“ usmál
se Komensk˘, kterého jeho vlastní pfiípad zaãal bavit. Andûl
zoufale zavyl. V tu chvíli se pfii‰oural neobyãejnû star˘ muÏ
v dlouhé bílé ko‰ili. Nad jeho hlavou se vzná‰elo svûtlo,
uskupené do trojúhelníka s okem uprostfied. V‰ichni andûlé
potloukající se kolem nebeské brány se mu uctivû uklánûli.
„Napi‰ tam jednodu‰e Evropan!“ poradil star˘ muÏ andûlu
vrátnému. Vzal Komenského za ruku a odvedl ho rovnou do
nebeské knihovny.

Listopad 2004
Pfieti‰tûno s vûdomím autora a Hospodáfisk˘ch novin.

Nedávno zemfiel˘ exilov˘ bojovník pan Zdenûk Slavík
dûlil odpÛrce komunismu na ty, ktefií se rozhodli pro boj
z blízka a pak ty, ktefií bojují na dálku. Bojovníci na
krátkou vzdálenost byli chartisti, politiãtí vûzni,
vyznávající církev ãi underground. Na dálku se pak
zápasilo z exilu.

Ve své podstatû to byl správn˘ pfiístup. Jedni bez
druh˘ch by tûÏko mohli existovat. Podle tohoto klíãe
bychom dnes v pfiedveãer olympiády mohli rozdûlit i
olympioniky. Jednak jsou to ti, co si zvolili boj z blízka
a jiÏ se pomalu sjíÏdûjí do Turínu. My, dálkoví olympionici
jsme se rozhodli pro boj u televizorÛ, poãítaãÛ,
rozhlasov˘ch pfiijímaãÛ. Adrenalin pro na‰e netrénovaná
tûla je v‰ak je‰tû nebezpeãnûj‰í neÏ pro v˘konné
sportovce, pro které je lámání rekordu pouhou hraãkou.
Podobnû jako  aktivním sportovcÛm, i nám sportovcÛm
dálkov˘m hrozí fiada nebezpeãí. Pfii neobratném
manipulováním s pÛllitrem si mÛÏeme v rozhodujících
momentech utkání âesko-Kanada pfiefiezat ‰lachy pravé
ruky.  Aby byl pfienos z alpského lyÏování existenciálnû
proÏit˘, i my volíme pro tuto disciplínu místa se sníÏen˘m
mnoÏstvím kyslíku v ovzdu‰í - nejlépe restaurace, ãi
bary. Pfied závodem na bûÏkách se doporuãuje lavor
se studenou vodou, aby nohy byly patfiiãnû prochladlé.
V okamÏiku startu pak nohy vytáhneme a spolu se
závodníky mÛÏeme cítit, jak krevní obûh funguje. Pocity
skokana na lyÏích Jakuba Jandy  lze ãásteãnû
nasimulovat ve v˘tahu na torontské CN Tower.
Doporuãuje se vzít pfiíruãní televizor a zapnout ho pfii
jízdû dolÛ.

Jak kdosi fiekl, olympijské hry jsou pfiíleÏitostí pro lidi,
ktefií mají v˘ãitky, Ïe nic pro své zdraví nedûlají, aby
zasedli k televizorÛm a alespoÀ na ãas se zbavili  tûchto
nepfiíjemn˘ch pocitÛ.

Kromû olympijsk˘ch her v pfiímém pfienosu, které nás
ãekají, jsem minul˘ t˘den vidûl je‰tû jednu v˘stavu, kde
byli olympionici vûãní. Ti, ktefií se s pozemsk˘m Ïivotem
jiÏ rozlouãili, ale jejich tûlo bylo pouÏito pfii anatomické
v˘stavû Body Worlds 2. Nûmeck˘ lékafi Günther von
Hagens v roce 1977 zavedl novou technologii
(plastination), kdy jsou jednotlivé ãásti lidského tûla
pod v˘vûvou zbaveny tekutin a nahrazeny umûlou
hmotou. Díky této metodû mÛÏeme vidût, jak fungují
jednotlivé svaly ãi orgány v lidském tûle. Dr. Günther
von Hagen (mimochodem vyho‰tûn˘ z v˘chodního
Nûmecka za to, Ïe protestoval proti okupaci
âeskoslovenska v roce 1968) se snaÏí ukázat, jak se
napínají svaly sportovcÛ v extrémních pozicích. To se
mu nejlépe dafií pfii gymnastice a pfii zimních sportech
jako je krasobruslení ãi skoky na lyÏích (na snímku
vpravo). Pokud byste tedy chtûli vidût, jak jsou napínány
svaly skokana na lyÏích a vidût to trochu jinak neÏ jak
je to ukázáno v televizním pfienosu, pak mÛÏete nav‰tívit
v˘stavu Body Worlds 2 v Ontario Science Centre (770
Don Mills Road, Toronto. Tel.: 416/696-1000). V˘stava
je otevfiena dennû od 10 do 17 hodin. V závûru t˘dne je
moÏnost vidût v˘stavu i veãer. Na vlastní oãi se pak
mÛÏete pfiesvûdãit i jak˘ je rozdíl mezi plícemi, které
mají nedostatek kyslíku ve vysokohorském prostfiedí a
v restauraci ãtvrté cenové skupiny.  V˘stava potrvá
stejnû jako Zimní olympijské hry v Turínu do 26. února
2006.

Ale‰ Bfiezina
***

Olympiáda zaklepala na dvefie

Z výstavy Body Worlds 2 v Ontario Science Centre


