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LEVOČA. Radnica vystavená uprostred levočského námestia v polovici 15.
storočia, súčasť mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorá si zachovala svoj stredoveký
vzhľad. V budove je umiestnené muzeum. Veľkú pozornosť si zasluhuje interiér kostola.
Sú to predovšetkým gotické oltáre a z nich najcennejší je hlavný oltár. Svojimi rozmermi sa
radí medzi najväčšie oltáre na svete. Má výšku 18,62m, celý je z lipového dreva a vznikol v
rokoch 1507-1517 v dielni sochára Majstra Pavla z Levoče.

Kalendář akcí calgarské pobočky ČSSK

V úterý dne 11. března 2003 v 19:00 hodin bude v maďarském kostele St. Elizabeth’s Church (819-13 Ave. SW. )
katolická mše svátá. Spolu s Otcem Svobodou přijede emeritní biskup ThDr. Jaroslav Škarvada z Prahy. Svatá zpověď začíná
v 18:30. O bližší podrobnosti můžete volat Ivanu Hýskovi na číslo 281-7799.
V patek dne 14. března 2003 v 18.00 - Výroční členská schůze v Royal Canadian Legion 755 - 40 St. SE Forest Lawn
V sobotu dne 29. března 2003 v 18.30 hod - JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA v Royal Canadian Legion 755 - 40 St. SE Forest Lawn

Pozvání :

V patek 14. března 2003 v 18.00 hodin se koná Výroční členská schůze calgarské odbočky
ČSSK v Royal Canadian Club na shora uvedené adrese s tímto programem:

1.
2.
3.
4.

5. Zpráva předsedy
6. Volba nového výboru
7. Návrhy na další akce
8. Dizkuze.

Zahájení a přivítání přítomných
Přečtení zápisu z minulé výr. schůze
Pokladní zpráva
Revizní zpráva

Vážení krajané a mili čtenáři, Výbor naší pobočky nemládne. S potěšením a s velkou radostí upřímně
přivítáme mezi nás mladší Čechoslováky s novými nápady nebo návrhy, elánem a chutí dobrovolné práce.
Nestyďte se a přijďte mezi nás v hojném počtu. Těšíme se na vás a děkujeme předem za hojnou účast.

Pobočka českého a slovenského sdružení v Calgary vás všechny upřímně zve na Josefovskou zábavu konanou
v klubu veteránů na adrese jak výše uvedeno v sobotu 29. března 2003 v 18.30 hodin.

JANA & DANNY bude hrát k poslechu a tanci.. Vstupenky po $25.00 jsou v předprodeji
do 26. března na jihu u Marcely Krausové na tel. 278-7766 a na severu u Boženy Kellnerové
na tel. do práce 276-7808 nebo v podvečer domů na tel. 295-8438. Kvalitní večeři (salát z čerstvé zeleniny,
České duo

moravský brabec se zelím a knedlíkem nebo kuřecí prsíčka) nám všem připraví obětavý místopředseda naší
pobočky a manažer podniku Pavel Hebelka. Po přípitku, večeře se bude podávat pouze na zakoupenou vstupenku.
Po dezertu s kávou nebo s čajem za doprovodu výborné muziky a oblíbených písniček následuje tanec a příjemná
zábava. Nenechávejte prosím nic na poslední chvíli. Těšíme se na vaši návštěvu.

OZNÁMENÍ
Tak jako v minulých létech i letos bude pořádán prázdninový kurz českého jazyka v České republice v době
od 26.7. do 23.8.2003 ve studijních střediscích Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy
v Dobrušce a v Zahrádkách u České Lípy. Zájemci o bližší informace a přihlášku mohou kontaktovat Vladimíra
Mašatu nebo Boženu Kellnerovou. Přihlášku je nutno zaslat na velvyslanectví do 31 .března 2003.
OZNÁMENÍo dočasné adrese kanceláře honorárního konzulátu- (po dobu úprav místností)

Nová adresa honorárního konzulátu České republiky v Calgary:

611 - 71 st. Avenue SE Calgary, AB T2H1K4. Tel.: (403) 269-4924

Fax 261-3077

e-mail: j elinek@terramanagement. com

Úřední hodiny konzulátu jsou každou středu od 14.00 — 18.00 hodin. Schůzky musí být předem dohodnuty, aby se předešlo
čekání. Podle posledního sdělení, je možno podat žádosti o české pasy u calgarského konzulátu, které budou vyřízeny přes
Montreal s tím, že pasy budou žadatelům vydány zde v Calgary na honorámím konzulátu, což Vám ušetří cestu do Montreálu.
Od 1. dubna 2001 cestující do Čech s kanadským pasem potřebují platné české vízum. Toto vízum může být získáno jen u
generálního konzulátu v Montreálu na adrese: Czech gen. consulate, 1305 Quest Ave des Pines Montreal, Que. H3G 1B2.
Pokyny si vyžádejte na e-mail adrese : montreal@embassy.mzv.cz
či faxem 1(514) 849-4117.
Víza nedostanete na hranicích či na letišti. Několik tiskopisů žádostí o víza a dále o českou penzi pro ty, kdo mají v
Čechách odpracováno více než 14 roků, je na skladě zde v Calgary, volejte penzistu Vladimíra Mašatu na tel. 289 -7244.
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POČÍTAČE, POČÍTAČE, POČÍTAČE, POČÍTAČE, POČÍTAČE, POČÍTAČE,

Všem těm našim krajanům, kteří si do výbavy své domácnosti již natrvalo pořídili počítač a používají toto nářadí s přehledem, se
jistě bude hodit několik důležitých adres:
AVAVAV.czcanada.com
Internetová stránka přinášejí informace o calgarské pobočce českého a slovenského sdružení.
ivww.boldpages.com
Rychlé vyhledávání chytrých informací na Internetu v české verzi.
AVAvw.Google.com
Vyhledávač informací na Internetu.
Český vyhledávač.
AVAVw.seznam.cz
WAvw.bountifulbazaar.com katalogový prodej
AVAVAV.lidovky.cz
Český deník.
AVAVAV.czech-books.com České knihy a muzika
AVAVw.eCesty.cz
Cestopisy česky
www, czech-slovak-assoc. ca Associace v Kanadě
AVAVW.CÍC.gC.Ca

Ministerstvo Imigr.

wAVAv.canada.sk/calgary.htm slovenský klub

Možnosti studia českých základních a středních škol přes interner.
Vážená paní, vážený pane,
Vaše děti školou povinné mají nyní možnost připravovat se systematicky do české školy i při Vašem zahraničním pobytu.
Mohou totiž kdykoliv využít internetového domácího učitele - služby Škola za školou. Služba obsahuje učebnice z devíti
základních předmětů, které se běžně užívají v 6.-9. třídě základních škol a primě až kvartě víceletých gymnázií. Školu za
školou už nyní využívají například děti českých diplomatů v Číně. Žáci a studenti mají prostřednictvím internetu možnost
kdykoliv a kdekoliv na světě:
1. učit se přesně podle obsahu českých učebnic, ze kterého budou ve škole přezkoušeny po vašem návratu,
2. získávat vědomosti pomocí řešených příkladů, výkladu, aktivních obrázků či pokusů,
3. procvičit si mj. příklady z matematiky, českou gramatiku, větné rozbory, napsat si diktát, učit se zeměpisu pomocí slepých
map,
4. otestovat si naučené znalosti - formou procvičění a různých testíků. Práce s moduly je poutavá a zábavná díky použité grafice
a dalším možnostem komunikace na internetu. Potřebuje-li dítě poradit, zeptá se v diskusi dětí, které se právě věnují stejné
látce. Pomoci a vysvětlit komplikovanou látku může i múza Elvira, nebo živý lektor v off-line či on-line režimu. Vy se
můžete přesvědčit o úspěšnosti jeho přípravy pravidelnou kontrolou rubriky Moje výsledky a od února prostřednictvím
Rodičovského modulu. Uživatel Školy za školou potřebuje běžný počítač připojený na internet, vybavený prostředím MS
Office a prohlížečem Internet Explorer verze 5.0 a vyšší. Službu si můžete prohlédnout a vyzkoušet prostřednictvím
interaktivní ukázky výukových lekcí na stránce AvwAv.zaskolou.cz, kde najdete i další informace. Na závěr bychom Vás rádi
požádali, abyste o Škole za školou informoval české subjekty a krajanské spolky ve Vašem teritoriu. Jakékoliv Vaše dotazy
jsme připraveni odpovědět telefonicky či e-mailem.
Děkujeme za Váš čas a přejeme úspěšný pobyt v zahraničí, Jan Kala, ředitel společnosti wAVAv.zaskolou.cz Centre for
Modern Education (CZ), s.r.o. Janovského 11/979, 170 00 Praha 7, tel.: 00420 266 711 582, 00420 220 873 605

Povídání o tom, jak jsem se snažil si chytit
Štědrovečerní rybu.
Dr. Václav Hoyer.

sice po svých, ale ne snadno. Proto se stále více
orientuji na chytání ryb na moři, buďto s někým z
místních přátel vlastnících loď a výbavu anebo, což je
častější a produktivnější, najmutím tzv. charteru, lodi s
posádkou a zařízením pro sportovní rybolov. Není to
právě levná záležitost, v současné době to vyjde tak
na dvě stě dolarů na osobu denně (čímž se rozumí osm
hodin), v Kanadě v Dolarech kanadských a zde na
Hawaji v „Zelených“ (Green Bucks), což je podstatně
více, přesněji řečeno jednacelášest krát tolik. Peněz je
to nemálo, ale když se spočítají náklady na člun a jeho
udržování, rybářský vercajk a cena paliva, tak se
perspektiva poněkud změní.
Ze svých rybářských
výletů na Pacifik si zpravidla přivezu tolik, že to
naplní mrazák na rok, takže při současných cenách ryb
se mohu pochlubit faktem, že se cena chycených ryb
alespoň přiblíží ceně v supermarketu. Důvodem, proč
jsem se rozhodl si zaplatit den na moři s profesionály
nebyla jenom touha si Štědrovečerní rybu chytit, ale

Pro naše třetí Vánoce trávené na Hawaji jsem si
svědomitě předem
zajistil dvě akce, vyžadující
přípravu v předstihu. Přijeli jsme tentokrát na plné dva
týdny: jakkoli mám pobyt u moře rád, tak musím
předeslat, že na dlouhé povalování na pláži mě moc
neužije. A tak jsem si letos přivezl laptop abych
slovesně tvořil a vyrovnal skluz v mé literární činnosti,
který mi narůstá již řadu měsíců. Co se zmíněných akcí
týče, objednal jsem si jednodenní rybářskou vyjížďku
a vybavil se na
dvoudenní
výšlap
na místní
třítisícovku. V končinách, kde žiji a v jejich blízkém
skolí ryb ubývá, jsou stále menší, asi je to tím, že
přibývá rybářů, s tím, jak přibývá obyvatelů Alberty. A
tak nepomáhá ani to, že se pravidla zpřísňují a kvóty
snižují. Za rybami se musí stále dále od Calgary, buďto
ía sever, kde jsou stále jezera plná hladových ryb, ale
a jsou přístupna jen hydroplánem nebo výše do hor k
íčkterým odlehlým jezírkům, kam se člověk vyškrábe

hlavně skutečnost, že jsem chtěl zkusit něco nového,
neboť v těchto vodách jsem ještě nechytal. Také jsem
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lososů nikdy netrolujeme rychleji než dva uzle,
zpravidla ještě pomaleji.
Uvelebujeme se v pohodlné a prostorné kajutě a Mark
nám hned překládá dvě rozsáhlá poněkud ohmataná
alba s množstvím fotografií rybích trofejí všech
možných velikostí, včetně patřičně rozesmátých a
vůbec dobře naladěných posádek. Nejlépe se na
fotografiích vyjímají několikametroví Marlinové visící
na řetězu z jeřábu hlavou dolů, s tabulkou uvádějící
délku ryby a její váhu připevněnou k ocasu. Je to dobrá
propaganda na začátek,
naše fotografie ovšem
nakonec album neobohatila, protože ta naše hromádka
půlkilových až kilových
ahi by jistě moc slávy
posádce a její lodi nepřinesla... Ale abych nepředbíhal.
Když asi po tři čtvrtě hodinách plavby začínáme
chytat, tak mě hned od počátku vadí, že můj přínos je
zminimalizován na
přitažení ryby k lodi. Přípravu
prutu, zaseknutí a konečné vytažení na palubu dělá
vždy jeden ze členů posádky. Připouštím že s rutinou a
elegancí, které bych se nemohl přiblížit. Ale toto není
zážitek, za který jsem ochoten zaplatit ten nemalý
peníz a pro který se pouštím na moře. Navijáky jsou
seřízeny tak, abych se jich ani nedotkl. Dvakrát nebo
třikrát, když táhnu mrňavého tuňáka, který trochu více
bojuje a naviják prokluzuje více než je zdrávo, se
pokusím sáhnout na brzdu, ale Mark je ve střehu a
dosti nešetrně mi odstrčí ruku a udělá to sám. Div mě
přes ní neplácne. Když to udělám potřetí, tak navíc
zavrčí, abych raději na nic nesahal. Návazku s
vlascem, na které je návnada se nemohu ani dotknout,
asi abych se nepíchl o háček. Tento způsob
takérybolovu znám z vyprávění. Házím tento zážitek
do stejného pytle jako byl lov na kance v oboře
v Jižních Čechách, kde jsem měl dojem, že mi kňoura
vysypali z bedničky přímo před mušku. Na Pacifickém
pobřeží Vancouver Island, kde trávím poslední léta
drtivou část svých rybářských kratochvílí,
jsou
zvyklosti zpravidla jiné. Je to ovšem dáno tím, že v
určité sestavě rybaříme už léta, takže například náš
skipper Nick, se kterým se plavím od roku 1997 ví, že
leccos umíme a nechává nám poměrně volnou ruku.
Nick nás ovšem zná, můžete namítnout. Letos v létě
jsem ale byl na rodinné dovolené v Tofínu, v jednom z
Kanadských národních parků, Pacific Rim Park. Najal
jsem si člun na celý den a vzal sebou Irenu a Kláru.
Kvůli mořské nemoci nemohli chytat, takže jsem měl
celý člun pro sebe a chytal na dva pruty, skoro jako
ruská tkadlena Voroblikovová, která pracovala na třech
stavech a trhala normy.. Zážitek to byl fantastický, ale
důvod proč se o tomto zmiňuji byl přístup skippera
Dicka. Za půl hodinky poznal, že mě může záď lodi
zcela svěřit a pak už se věnoval jenom řízení člunu.

doufal mít
téma na další povídání, neboť jsem
očekával nevšední rybářský zážitek. Dost jsem se
zklamal; kdo čeká popis boje s několika metrákovou
obludou ve stylu Hemingwaye a jeho Starce a moře
nebude tímto povídáním uspokojen a nebude to jen
proto, že nejsem Hemingway. Přemýšlel jsem, jestli o
tomto svém zážitku mám vůbec psát, ale pak jsem se
rozhodl, že ano, v nejhorším to podstrčím panu
Mašatovi do Calgarských listů za Vánoční povídku.
V místních teplých a hlubokých mořích je ryb habaděj.
Musí být, protože není třeba žádného povolení ani
poplatku a to dokonce ani ne pro cizince, rybolov je
zdarma a posádka smí ryby prodat místním
restauracím, což v případě úspěšného lovu s radostí
činí. V Kanadě mají podobná privilegia jenom Indiáni
a Eskymáci. Loví se hlavně Mariin (myslím, že jde o
Mečouna, Swordfish, Xiphias Gladius, ale nejsem si
jist), který nezřídka dosahuje váhy přes dva metráky,
s rekordními úlovky k pěti metrákům, dále delfinovitá
ryba Mahi Mahi ( Dorade, Bluefish, Coryphaena
hippurus), dva druhy tuňáků zvaných místně Aku
(Skipjack tuna, Katsuwonus Pelamis) a Ahi ( Yellow
fin tuna) a makrelovitá ryba zvaná Ono anebo Wahoo
(Acanthocybium solandri),
abych jmenoval ty
nejrozšířenější. Výběr rybářských chartern je poměrně
bohatý, našel jsem si je na Internetu a vytipoval ty
nejvhodnější již několik týdnů předem a dva týdny
před odjezdem udělal konečné rozhodnutí, vybral a
objednal. Den před Štědrým dnem 2002 před
východem slunce zajíždím do přístavu Lahaina, asi 45
km daleko od Kihei, kde zůstáváme. Kotví zde řada
rybářských člunů, nedělá mi obtíže nalézt ten správný,
Hinatea, kde mě vítá posádka Mark a Kevin. Člun má
42 stop, je solidně stavěný a dobře udržovaný, i když
na designu a řadě detailů je vidět, že už brázdí místní
vody přes 40 let. Je uzpůsoben tak, že může pojmout
až osm zákazníků, z nichž čtyři až šest může chytat
současně, záleží na typu rybolovu. Se mnou je tam
tento den pouze ještě otec s dospělým synem odkudsi z
Nevady. Dáváme se do řeči a libujeme si, že je nás tak
málo a všichni se třeseme na to, jak si zarybaříme.
Hned při vstupu na loď upoutává moji pozornost
rybářské nádobíčko. Krátké masivní pruty s ještě
masivnějšími navijáky o průměru přes 20 cm se
silonovým filamentem o půměru dvou milimetrů.
Nikdy jsem ještě s podobnými nechytal. Pruty jsou
navíc jištěny
silonovým lanem k ocelovým okům
přikovaným k podlaze člunu. Úplně chybí zařízení
zvané downrigger (jak pak se to asi řekne česky??),
které má za úkol při trolování udržet návnadu ve
zvolené hloubce až do cca 100 metrů. Brzy vidím
proč, troluje se pouze na povrchu, a to nezvykle
vysokou rychlostí sedmi a půl uzlu za hodinu. Při lovu
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Oba zmínění skippeři Nick a Dick a všichni ostatní, ať
je znám či neznám ale také ví, že jejich američtí
zákazníci, kterých je nepoměrně více než kanadských,
velmi často (ale ne ve všech případech) tento způsob
rybaření s naservírováním až pod nos přímo vyžadují.
O tom, jestli byla dříve slepice nebo vejce se svými
přáteli debatujeme o každém výletě na Pacifické
pobřeží. Je tento způsob zavedený proto, že se majitelé
chartern bojí o své nádobíčko a aby co nejvíc předešli
možnému zranění, což souvisí také s americkou
posedlostí se o každou blbost soudit? Anebo je to
proto, že drtivá většina zákazníků nejsou vlastně ani
tak sportovní rybáři, jako spíše výletníci, kteří to chtějí
zkusit třeba jen proto, že chtějí mít fotku s parádní
rybou. Nemají pak ani zbla představu tom, jak by
skutečný rybolov měl vypadat a nechají si snadno
neservírovat tuto přežvýkanou verzi pseudorybolovu.
Bůh suď, sám nevím a při tom jsem o tom přemýšlel
mnohokrátT Žarybařili bychom si asi dobře, ale ryby
odmítaly brát. To každý rybář zná, i když na moři se to
zase až tak moc často nestává. Mark sKevinem aby
zachránili situaci nakonec zamířili do oblasti, kde se
zdržují obrovská hejna malých Ahi. To byla jediná
chvíle, kdy jsme si žarybařili, za slabou hodinku a půl
jsme těchto malých žlutoploutvých tuňáků vytáhli ve
třech na tři tucty. Trolovací rychlost se snižuje na 5
uzlů v hodině, pořád trochu vysoká, ale tuňáci jsou
dravci a berou jako vzteklí. Marná sláva, jsou ale malí,
takže boj se vede spíše v náznaku. Při tomto lovu jsme
samozřejmě používali pruty a doplňky normálních
dimenzí. Nic většího nám nezabralo. Mark sice asi
třikrát vyměnil návnady, ale jinak jsem přílišnou
iniciativu ze strany posádky nezaznamenal. Snažím se
na toto téma zavést řeč s posádkou, ale moc se
nedovídám. Chytá se prostě na povrchu a rychlost osmi

uzlů je ta optimální a basta. Je to vyzkoušené a
zpravidla to funguje dobře. Holt máme dnes smůlu.
Vím, že se pohybujeme nad hlubinou okolo 600-900
metrů a že ryby se vyskytují tak do sto metrů. Vím, že
při lovu lososů zkoušíme různou hloubku, a nakonec
volíme tu, kde máme největší počet záběrů. To se
může měnit během hodiny několikrát. Každopádně
chytat na tři pruty ve stejné hloubce, v tomto případě
na povrchu a nezkusit třeba mírnou hloubku, je mi
trochu podezřelé. Loď samozřejmě musí být vybavena
sonografem, schopným identifikovat jednotlivé ryby i
jejich hejna až do hloubky 200 m, ale na ten nevidím,
protože loď je patrová a můstek je nahoře, přístupný
jen posádce. Další podivnost oproti kanadským
zvyklostem. Mám z toho pocity více než smíšené a
proto nakonec píši toto povídání. Ne abych případné
zájemce o tento druh kratochvíle odradil, ale abych je
přinutil myslet dvakrát. Moji dva souputníci jsou
viditelně otráveni ještě více než já, ale loučení s
mírně omluvně se tvářící posádkou probíhá nakonec
v kulturním stylu. Těch půltuctu žlutoploutvých
tuňáků, které jsem nakonec domů přinesl se ukázalo
být velmi chutnými, což nakonec nebylo pro mne
žádnou novinkou, neboť jsem je měl opakovaně zde v
místní restauraci. Navíc čerstvá ryba je čerstvá ryba.
Přesto, že byli malí, byli docela masití (tmavě červené
maso, skoro jako hovězí) měli málo kostí a vystačili
nejen na štědrovečerní večeři, ale ještě jsme z nich
měli dvě jídla. Takže tu Štědrovečerní rybu jsem si
nakonec chytil, i když způsobem na hony vzdáleným
mým původním představám. Tak už to holt leckdy v
životě chodí. Povšimněte si prosím, že tato povídka je
vlastně o šesti čudlách. A pak že z hovna bič neupleteš.
Ale moc jsem si nezapraskal....
Maui, Hawaii, prosinec 2002.

Vánoce na Yukonu.

Texasu. Pět pod nulou u nich byla zima!!! Co by řekli
tomuhle? Ještě tři míle jim zbývaly k jejich srubu na
Eldorádu.Tu najednou v pravo u cesty spatřili osamělý
srub.
Tenounký
proužek
dýmu
stoupal
z
komína. "Pojďme dovnitř se ohřát" navrhl Johny. "Asi
jeli na Štědrý den do Dawsonu, aspoň jim roztopíme

Trampská osada TULÁCI SEVERU : napsala
MÍVALA.

Byl štědrý den roku 1897. V úžasném bílém tichu bylo
slyšet jen oddechování psů a šustění skluznic po
suchém krystalovém sněhu.Polární zář spouštěla na
zmrzlou zemi zelenavé záclony a ve sněhu se
třpitily drobné
stříbrné
krystalky.
Tři
mladí
zlatokopové tuhle severskou krásu nevnímali. Měli ten
den za sebou už třicet mílí, byli promrzlí, unavení a
skleslí. Štědrý den....jak jiné to bývalo v jejich

domovech dole na jihu! Johny Lind, nejstarší z trojice
ve svých dvaadvaceti letech přemýšlel, jestli Grace
Sommerton ještě na něj čeká - proč by vlastně měla?
Odjel tak narychlo a na dopisy odtud se nedá spoléhat.
Bill Wilkinson myslel na svou mámu, po tátově smrti
zůstala sama, neví ani jestli je on na živu - ta asi nemá
pěkné vánoce. Dave Mittchel byl v duchu také doma v

oheň! "Otevřeli dveře a vešli dovnitř. Uslyšeli tiché
vzlykání a vzdychání z rohu místnosti, kde stála postel.
Dave nahmatal v kapse svíčku a zapálil ji. V
blikotavém světle uviděli mladou ženu, ležící v
tratolišti krve s novorozeným dítětem přitisknutým k
prsům. Přestala naříkat a lehce se usmála na Davyho,
který rychle přiklekl k její posteli. Pak oči zavřela a
z tváře jí mizel výraz bolesti.Dave ji chytil za ruku.
Byla bezvládná. Podíval se vyděšeně na svoje
dva kamarády: "Je mrtvá - ona umřela!" Tři mladí
muži se v šoku dívali jeden na druhého.Ticho přerušilo
dítě, které začalo plakat. Pak si teprve uvědomili, že je
5

Má hlad!" "A co budeme dělat?""Musíme ji
nakrmit!""Nakrmit? Jak a čím? Zvládnu ledacos, ale
kojit teda neumím!" "To věřím. Nevíš náhodou,
nemáme někde nějakou konzervu mléka?" "Mléko?"
Bili >se skoro vyděsil. "To jsem už neviděl půl roku! A
co je tady?" "No počkej.....brandy a whisky, ale už
jenom na dně... Bille, vždyť se dneska narodila! No
ptáš se co tady je. Jo a ten vařenej medvěd od včera."
Johny vešel dovnitř a nad kamnama si ohříval ruce.
"Co se děje? Proč vám to dítě tady tak řve? Má asi
hlad." komentoval Bili. "To je teda malér. Co jí dáme?
Nevím. Zjistili jsme, že jediné co tu je, je medvěd,
brandy a whisky. "Bili strčil holčičku do náruče
Davoví. "Na, teď to zkus ty!" Miminko místo křiku už
jen poplakávalo. "Jak dlouho vydrží bez jídla? Co já
vím? Já nevím o dětech zhola nic." Johny si dal hltá z
láhve whisky. "Co je hrozné je to, že tohle první dítě
co máme, nemáme s nějakou hezkou holkou, ale
spolu.” “Fuj, hele Johny, vynech legrácky. Co jí
proboha dáme? “No co? Máme snad na výběr? Trochu
polívky z toho medvěda. Nic jiného tu není, tak není
co řešit.” “Máš pravdu.” řekl Dave a Bili přisunul na
kamna hrnec s medvědem vařeným ve vodě. Po chvíli
důležitě zkusil palcem, jestli je polévka už vhodná k
pití. Potom vzal lžíci a ochutnal. "Nic moc to není,
ale co se dá dělat!" "Počkej, trochu to spravím" řekl
Johny a cvrkl do hrnce trošku brandy. "Jo, už je to
lepší" znovu ochutnal Bill. "Kam se hrabe mateřský
mlíko! Máš tam ještě trochu tý brandy?” “Stačí”,
rozhodl Johny. "Je to přece jen mimino!" "Tak ukaž, já
ji podržím." Zatím co Johny držel holčičku na klíně,
Bili se snažil jí vpravit do pusy lžičku s vývarem.
Holčička, začala kuckat a prskat. "Tak to nepůjde,"
otřel si Johny rukávem tvář. "Nebyla v tom srubu
nějaká flaška?" "Neviděl jsem tam nic takovýho" Bili
položil lžíci, "tak co teď?" "To jsem netušil jak je to
složitý mít dítě! Ještě že nejsem ženská!" "Já bych
radši kdybys byl! Hele Dave, kolik je tam v té flašce
ještě tý whisky?" "Žádná!" řekl Dave a dopil poslední

tu život, právě započatý a neschopný se starat sám o
sebe. Johny rozdmychal oheň v kamnech a Bili si
vysvlékl parku a novorozenou holčičku do ní zabalil. V
tom okamžiku se otevřely dveře a v oblaku páry
dovnitř vrazil mladý muž. "Jenny, Jenny,sehnal jsem
doktora!" Zasípal a sklesl na podlahu vedle postele. To
už doktor vcházel dovnitř. Podíval se na ženu na
posteli a potom na muže na zemi. "Oba jsou mrtvi.
Namrzly mu plíce, není divu, běžel až do Grand Forks
a je -45C. A matka.....k čertu tihle lidé neměli nikdy
přijít na sever! Je tu nějaká žena ke které můžete vzít
to dítě?" "Ne" řekl Bili, který stále držel holčičku v
obrovských pažích. "Hm,hm" řekl doktor "už abych
tedy šel. Musíte se o ni nějak postarat!" Zapadly za
ním dveře a mladí
zlatokopové zůstali sami s
novorozenětem a dvěma mrtvými. "Nemyslím že bych
tu chtěl zůstat" řekl Dave a ostatní s ním souhlasili.
"Do našeho srubu je to jen tři míle, ale jak tam
dopravit to mimino?" "Spřáhneme dva týmy
dohromady" navrhl Bili "já si sednu na saně a dám si ji
pod parku". "OK" souhlasil Dave. Johny začal
prohledávat srub. "Co hledáš?" zeptal se Dave. "Ale
mělo by tu být nějaké oblečení, ne? Přece věděli ,že
budou mít dítě!" "To je fakt.Počkej podívám se pod
postel." Dave vytáhl z pod postele krabici. "Jo je to
tady! Fajn, máme oblečení a pár plenek!" To jsem si
oddechl" řekl Johny "Hrozně nerad bych sháněl teďka
mech." "Mech? A na co? "No, kdybychom neměli
plenky, co by nám zbývalo? Ty nevíš, jak to dělají
Indiáni?" "Ani ne." "Vezmou pytel, nacpou ho suchým
mechem, a do toho zasadí dítě. A to čurá a kaká - a až
pytel prosakuje, tak mech vymění. A pojďte mi pomoct
s tím mrtvým!" Společně položili mrtvého na postel
vedle jeho ženy. " Z jara je přijdeme pohřbít. "Zatímco
Johny a Dave pracovali na zajištění oken a dveří
srubu, aby jimi nevnikla dravá zvěř, Bili s dítětem v
náručí se zastavil nad ložem rodičů. "Bože, prosíme
Tě, ochraňuj duše těch dvou, které jsi povolal k sobě a
dej nám dost síly abychom byli schopni se postarat o
tuto maličkou, kterou jsi svěřil do naší péče právě
dnes, v předvečer zrození Tvého syna, Ježíše Krista.
Amen." "Tak a jedem" prohlásil Johny a zarazil ještě
poslední hřeb do trámu upevňujícího dveře. Vůdci
týmů, teď už odpočinutí, nečekali ani na povel a
vyrazili po zmrzlém trailu k domovu. Na obloze plála
polární záře jako poslední svíce za zemřelé. Za necelou
půlhodinu byli doma. Ačkoliv v kamnech doutnalo
ještě pár uhlíků, do výše dvou stop od země se vše již
pokrývalo jinovatkou. Dave hodil rychle do kamen pár
kusů dřeva. Johny venku vypřahal psy a Bili si sedl na
pryčnu s holčičkou v náručí. Na saních v teple jeho těla
spala ale teď plakala a nebyla k utišení. Bili jí zpíval,
houpal a hladil, ale mimino řvalo čim dál víc. Dave se
zvedl od kamen."To se ti nepodaří ji takhle uklidnit.

hlt. "Tak a máme flašku" řekl spokojeně Johny, "teď
ještě dudlík, Dave ty máš dvoje kožené rukavice, dej
mi jedny." Dave se nešťastně díval, jak Johny
nelítostně uřízl z rukavice jeden prst. "Ty ses zbláznil!
Jiný tady neseženu!" "Máš druhý, dal bych svoji, ale
pak abych do konce zimy nosil ruku v kapse a to po
mně nemůžeš chtít. Johny navlékl prst z rukavice na
hrdlo lahve. "Půjde to!" Nalili do flašky vývar a strčili
holčičce do pusy. Dítě několikrát improvizovaný
dudlík vyplivlo, ale pak začalo pít a pomlaskávat.
Všichni tři chlapci na ni s nadšením koukali. "Tak jsme
to zvládli" pochválil Bili. Ve srubu už bylo příjemně
teplo. Rozbalili holčičku a Dave začal jemně hadříkem
otírat z neuvěřitelně drobného tělíčka zbytky krve po
porodu. Holčičce se už zavírala očička a než ji znovu
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na Eldorádu, miláčkem všech zlatokopů. Pokřtili ji na
jaře jménem Edna Eldorado. Křest se odehrával venku
a holčička kolem sebe měla hromadu nugetů a pytlíků
se zlatým prachem, dary od několika desítek kmotrů. I
ti nejtvrdší muži severu ten den plakali dojetím.

oblékli,
spokojeně spala. S úžasem se dívali na
nenadálý vánoční dárek. Johny začal zpívat
rozechvělým hlasem....... "tichá noc,svátá noc". Bill a
Dave se k němu přidali a z dálky je doprovázelo táhlé
vytí vlčí smečky. Holčička se stala středem pozornosti

Nemoc šílených krav - hlasatel v televizních novinách:

Vážení posluchači, mám dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Ta špatná je, že dva poslanci parlamentu
onemocněli nemocí šílených krav. Ta dobrá je, že bude muset být utraceno celé stádo!"

TÝDEN POD PSA :

od Jardy Plška z Austrálie.

V Prostějově se vyskytl černý kašel, to je nemoc, která
se už desítky let v naší zemi neobjevila, ale která je na
seznamu nemocí EU a bez které by nás tam asi mezi
sebe nevzali.
Lupiči s pistolemi a samopalem přepadli v neděli
jídelnu KFC v Praze ve Zličíně a donutili zaměstnance
vyzradit tajemství receptu, podle kterého za pomoci
jedenácti bylinek lze usmažit králíka tak, že vypadá
jako smažené kuře.
ÚTERÝ - 10.12.2002.

prest@hunterli nk. net. au
Pondělí 16.12.2002 - Co se semlelo, umlelo a
podemlelo ...Politické události minulého týdne, vzhůru
nohama a v křivém zrcadle - viděno a sarkasticky
komentováno z Austrálie.
PONDĚLÍ - 9.12.2002.
Izraelský tisk zveřejnil informace, podle nichž by
izraelští turisté v Praze mohli být terčem útoku
muslimských fanatiků. Cena, za kterou izraelský tisk
nabídl tyto informace organizaci Al Qaida, zveřejněna
nebyla. České bezpečnostní složky nepotvrdily tyto
izraelské informace s odvoláním na partnerské tajné
služby. Podle nich, raketometná zbraň, nalezená v
blízkosti pražského letiště, byla houfnice. Říká se jí tak
v

Otakar Motejl odmítá být protikandidátem Jaroslava
Bureše v prezidentských volbách, jelikož se - dle svých
slov - dal k disposici ČSSD a teď si připadá jak
prodaná nevěsta. Jen se neví, kterou část má pan
Motejl na mysli. Na duet "Věrné naše milování" to
nevypadá, spíš na "Rozmysli si Mařenko rozmysli".
Kuvajt nezaplatí pobyt 250 českých vojáků z
protichemické roty, dokud někdo nezaplatí za ten
ukradený svetr.Česká republika nemá na vydržování

proto, že je určena k plašení ptačích houfu, a ne k
sestřelování izraelských dopravních letadel. 160 tisíc
turistů z Izraele navštívilo během uplynulého roku
Prahu, jeden turista průměrně utratí 86 dolarů za den,
průměr pobytu čtyři dny. Svá vydání hradili izraelští
turisté prodejem křesťanských relikvií, které si za tím
účelem s sebou přivezli. Jen za loňský rok tak prodali
1200 trnových korun, 3600 Ježíškových plínek a 38
kubických metrů svátého kříže.

chemické roty v Kuvajtu peníze. Podle kuvajtských
zvyků musí mít každý muž nejméně tři hurisky,
pětičlenné služebnictvo, deset velbloudů a osobní
letadlo a to z žoldu českého vojáka jeden nepořídí.
Vláda schválila program reorganizace
Bezpečnostní strategie ČR s ohledem na rostoucí

Výkonný výbor sociální demokracie potvrdil v sobotu
Jaroslava Bureše jako kandidáta na prezidentský úřad.
Tiskárny to ani na okamžik nevyvedlo z míry a
pokračují ve výrobě zásob fotografií Miloše Zemana a
Václava Klause, aby hned po volbách jeden z nich
mohl viset na místech k tomu určených.
Zdravotnické odbory v sobotu oznámily, že jsou
připraveny jít do stávky, pokud by měly pokračovat
škrty ve výdajích na zdravotnictví. Do budoucna to
vypadá, že si ministerstvo zdravotnictví ani neškrtne.
Policisté udělali další razii proti vietnamským
trhovcům, tentokrát v neděli ve Vojtanově na Chebsku.
Policejní zákrok vyvolala nekalá konkurence rákosníků
světovým značkám, jako je Adidas a Reebok. Ukázalo
se totiž, že napodobeniny, které trhovci prodávají, jsou
lepší než originál.

hrozbu terorismu. V první fázi se zlikviduje bördel v
armádě. V druhé fázi, se z prázdných kasáren udělá
bördel.
CR je ochotna uzavřít kapitolu zemědělství, dostane-li
více krav. Nadbytek volů vládě starosti zatím nedělá.
Stát chce ze dvou sídlišť z 50-tých. let učinit
památkové zóny.
Uchazečky o místo průvodkyní turistů, musí mít v
kádrovém posudku nejméně deset let činnosti jako
domovní důvěrnice, hmotnost nad sto kilogramů a
musí být na Cibulkových seznamech agentů STB.
Hasiči zlikvidovali požár továrny na papírové
hygienické potřeby jedním velkým spláchnutím.
Cheb již dnes navštěvují pedofilové z celé EU. V
důsledku toho, Lufthansa snížila počet letů z
Frankfurtu do Thajska o osmdesát procent.
v
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Kapitalismy máte různé -

Studie přišla mejlem, autor neznámý, zaslal George Švehla z Austrálie.

TRADIČNÍ KAPITALISMUS.
Máš dvě krávy. Jednu prodáš a koupíš býka. Tvé stádo krav postupně roste a ty
pomalu bohatneš. Nakonec stádo prodáš a žiješ až do smrti z utržených peněz

AMERICKÝ KAPITALISMUS.
Máš dvě krávy. Tři z nich prodáš své veřejné obchodovatelné firmě, přitom
používáš kredit, který u banky založil tvůj švagr. Pak provedeš "debt/equity swap", takže dostaneš zpět všechny čtyři
krávy i s daňovými úlevami pro pět krav. Práva na dojení šesti krav převedeš přes prostředníka firmě na Kajmanských
ostrovech, kterou tajně vlastní majoritní akcionář. Ten prodá práva na všech sedm krav tvé zapsané firmě. Podle
ročního hlášení Tvá firma vlastní osm krav s opcí na jednu další. Prodáš jednu krávu, takže ti zůstává devět krav,
přičemž za stržený peníz koupíš nového presidenta USA. Akcionáři odkoupí tvého býka.
AUSTRALSKÝ KAPITALISMUS

Máš dvě krávy. Jednu prodáš a tu zbylou nutíš, aby dávala mléko za čtyři.

Divíš se, když kráva chcípne.
FRANCOUZSKÝ KAPITALISMUS.... Máš dvě krávy. Jdeš do stávky, protože chceš krávy tři.

JAPONSKÝ KAPITALISMUS
Máš dvě krávy. Složitou péčí je zmenšíš na velikost jedné desetiny normální krávy
a přitom dojí dvacetkrát tolik mléka. Pak podle nich vytvoříš hru Cowkimon, kterou pak prodáváš po celém světě.

NĚMECKÝ KAPITALISMUS Máš dvě krávy. Inženýrskými úpravami dosáhneš toho, že se krávy dožívají sta let,
žerou jen jednou měsíčně a dojí se samy.
Máš dvě krávy. Obě jsou šílené.

BRITSKÝ KAPITALISMUS.

Máš dvě krávy. Když na to přijde, vypadají spíš jak párek losů a to doopravdy

KANADSKÝ KAPITALISMUS

jsou. Jedna mluví francouzský, druhá anglicky. Jedna bojuje za vytvoření nové země, druhá se tomu brání. Obě hrají
docela slušně hokej.
ITALSKÝ KAPITALISMUS

RUSKÝ KAPITALISMUS

Máš dvě krávy, jenže nevíš kde. Uděláš si polední přestávku a odejdeš na oběd.
Máš dvě krávy. Začneš je počítat a napočítáš jich pět. Spočítáš je znova a napočítáš jich

čtyřicet dva. Přepočítáš je a napočítáš jich dvanáct. Přestaneš počítat krávy a otevřeš další láhev vodky.

ŠVÝCARSKÝ KAPITALISMUS

Máš pět tisíc krav a žádná ti nepatří. Necháš si platit neuvěřitelné poplatky za

ustájení.

ČÍNSKÝ KAPITALISMUS

Máš dvě krávy. Máš tři sta pracovníků, kteří krávy dojí. Veřejně oznámíš plnou

zaměstnanost a vysokou produktivitu krav. Uvězníš a poté bez soudu držíš ve vězení novináře, který zveřejnil počet
NOVOZÉLANDSKÝ KAPITALISMUS Máš dvě krávy. Ta vlevo je docela roztomilá...

ČESKÝ KAPITALISMUS, neetická forma. Máš dvě krávy. Jednaje Tvá žena a druhá je Tvoje tchýně.
ČESKÝ KAPITALISMUS, etická forma. V restituci jsi dostal osvědčení, že ti vrátili to, co zbylo z dědečkova stáda,
ve skutečnosti ti nevrátili nic, protože krávy pochcípaly, přesto stát ti poslal daňový výměr za výtěžek z původního
dědečkova stáda za deset let dozadu plus penále. Založil jsi firmu na chov krav. Kolega estébák v bance ti na základě
osvědčení a odborného posudku jiného estébáka, soudního znalce poskytl půjčku tři čtvrtě miliardy. Tu jsi převedl na
jinou svoji firmu a vyhlásil úpadek. Nyní jseš za vodou a považuješ každého kdo se stará o krávy za vola.
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vzájemně se podporují. Partnerovy problémy berou vážně a
společně pracují na jejich řešení.

Láska na celý život
Rozvodovost v našich zemích stále stoupá a také páry bez
oddacího listu na tom nejsou o mnoho lépe. Velká láska
však existuje a může trvat celá desetiletí. Nepadá sama z
nebes. Sen o velké lásce se vyplní teprve tehdy, když se oba
partneři drží určitých pravidel.
Základní hodnoty a
představy o životě se musejí shodovat. Rozdílné názory na
výchovu dětí, hospodaření s penězi nebo zaměstnání vztah
pomalu ale jistě ničí,“ říká americká psycholožka Rhonda
Pritchardová. Ve vztahu se sice rozdíly starají o
rozmanitost, ale nesmějí být příliš velké. Národnost,
sociální původ, vzděláni, věkový rozdíl a světový názor by
neměly být příliš odlišné. Šťastné páry jsou schopny
zvládnout menší odlišnosti ve zvycích a životním stylu,
neboť v zásadních otázkách jsou zajedno. V tomto případě
láska znamená schopnost uzavřít kompromis a zanechat
pokusů vychovat toho druhého k obrazu svému. Pár nemusí
společně sdílet všechny názory, aby byl šťastný. Právě
naopak: pokud existuje jednota v základních principech,
malé rozdíly jsou zábavné a starají se o zpestřeni
obyčejného všedního dne. Kromě tohoto všeobecného
předpokladu existují ještě tzv. recepty na štěstí. Jak zjistili
psychologové, spokojené páry tyto recepty používají
většinou zcela intuitivně.

- Mnohé
napětí vyřeší jen pořádná hádka: konflikty jsou v partnerství
nevyhnutelné jako bouřky v létě. Spor ohrožuje vztah jen v
případě, když končí mocenským bojem a přiřknutím viny.
Dva lidé nemusí být téhož názoru, ale měli by umět férově
diskutovat. Tato schopnost patří podle jedné ankety v USA
k deseti nejdůležitějším vlastnostem šťastného manželství.
Spory se nevyřeší samy od sebe. Pokud se jeden z partneni
nebo dokonce oba vyhýbají problémům, napětí se vyhrotí
ve velmi závažný střet, který také nemusejí partneři vždy
ustát. Spor však také nabízí novou šanci. Často je jedinou
příležitostí, jak vyřešit dlouhotrvající bolestný problém.
Spor často vzniká kvůli maličkostem jako třeba vysokému
telefonnímu účtu, pozdnímu příchodu z práce, barvě
koberce. Ve skutečnosti jde o to, že partneři mají pocit
nenaplnění svých přání a potřeb. Jde o častou chybu: o
svých přáních a tužbách vůbec nemluvíme, a chceme, aby
na ně přišel partner sám. To se však většinou neděje, a tak
jsme zklamaní a vyčítáme: „Není na tebe spolehnutí! Tvoje
práce ti je přednější než já!“ Ovšem tyto výčitky jen
přilévají olej do ohně. Kdo by si nechal rád něco vyčítat?
Místo výčitek zkuste třeba: „Chtěl/a bych s tebou trávit více
času,“ čímž vyjádříte vlastní přání, aniž byste se snižovali k
laciným a kontraproduktivním výčitkám.
Férově vedené spory udržují partnerství

Rovnoprávnost — mocenské zápasy jsou tabu! Existují-li

mezi partnery zásadní rozdíly, zaplétají se oba často do
nepříjemného mocenského zápasu. Páry však spolu žijí
nejvíce harmonickým životem, když mezi nimi není žádný
vítěz ani poražený. Samozřejmě žádný pár není vůči moci
imunní. Rozhodující je, zda jsou oba partneři ochotní střídat
se - jednou ustoupí on, podruhé ona.

Vyjádřete svá přání - Kouzelná formulka během
probíhajícího sporu je hovořit o sobě samotném, o svých
pocitech. Protože nás to zraňuje, neděláme to rádi. Avšak
komu jinému bychom to měli říct než svému partnerovi?
Důležité je nepodlehnout zlosti a ve vzteku nezranit
partnera. Často si v zápalu boje neuvědomujeme tón našeho
hlasu, což je samozřejmě chyba. Na takovou razantní řeč je
potřeba reagovat klidně, abychom dali partnerovi příležitost
uklidnit se. Pak teprve vyjde najevo pravá příčina
partnerova rozčílení. Existuje více řešení. Až zlost odezní,
může dojít k výměně názorů.

Láska potřebuje prostor k růstu — Páry žijí spolu,

aniž by se však partneři vzdali vlastní identity. Často má
každý v bytě své „království“, kam se může stáhnout do
ústraní. Každý si ponechává své koníčky a kamarády. Oba
však také společně podnikají spoustu akcí. Tak dosáhnou
páry zdravé rovnováhy mezi dáváním a přijímáním. Šťastné
páry nalézají rovnováhu mezi samostatností a soudržností.
Společné plány posilují soudržnost — Při vší autonomii
musí existovat silný pocit soudržnosti. Motorem pro tento
pocit jsou společné plány. Plány spojují dohromady a
ukazují, že společnými silami lze překonat nejednu obtíž.

Casto existuje vícero řešení - mnohdy zcela nečekaná.

Pokud se třeba pár není schopen dohodnout na místě
dovolené, může jet každý sám, nebo jet dvakrát. Dohoda
znamená také akceptovat rozdíly. Navíc může být
usmiřování nanejvýš příjemné a zábavné — ať už klasicky
květinou, při společné večeři nebo dokonce v posteli.
Nakonec — protiklady se přitahují.

Erotika odstraňuje rozpory — I po letech hraje
uspokojující sexualita významnou roli. V sexu se spojuje
tělo a duše, rozdíly mizí. Dobrý sex je potvrzení páru jako
jednoty.
Milostné rituály proti běhu všedního dne — Mnohé páry
každý večer usínají v objetí, nebo se drží za ruce. Jiní si
zase píší malá milostná psaníčka či pozdravy. Takovými
malými gesty si šťastné páry potvrzují, že patří k sobě.

Zaručený recept na dlouholetý spokojený svazek neexistuje.
Mnoho párů spolu žije již jen ze zvyku nebo kvůli dětem.
Intenzivní pocit odcizení se stále prohlubuje a jen zvyšuje u
partnerů frustraci z neuspokojivého vztahu. Výše uvedené
tipy snad dopomohou k tomu, aby se váš vztah do takového
stádia nedostal.

Soudržnost — Šťastné páry, které spolu žijí již dlouhou

dobu, jsou mistři v soudržnosti, zejména v období nějaké
krize. Partneři si jsou těmi nejdůležitějšími lidmi na světě a
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napomáhá "Cracked Tooth Syndrome",
který
negativně působí na zubní sklovinu.
/
7.
SEX ZACHRAŇUJE ŽIVOT.
Dlouhodobé

Dvanáct dobrých důvodů pro sex
Marek Liška (Chechtávej tygr) 15.10. 2002.

studie z Velké Britanie dokazují, že u mužů, kteří
zažívají nejméně dvakrát týdně orgasmus, je úmrtnost
jen poloviční ve srovnání s jedinci, kteří jsou pohlavně
aktivní pouze jednou za měsíc.
8 / SEX UDRŽUJE SVĚŽEST.
Díky pravidelným

1. /
MILOVÁNÍ MÁ POZITIVNÍ VLIV NA
KREATIVITU A BYSTŘÍ ROZUM. To je způsobeno

tím, že během prožívání
sexuální extáze jsou
stimulovány mozkové buňky. Oživte proto svůj
intelekt sexem. Odborníci doporučují osmou hodinu
ráno. Podle provedených výzkumů pomáhá studentům
správně načasovaná masturbace k lepšímu zvládnutí
zkoušek.
2. /
SEX DĚLÁ SVALY. Při zvýšené frekvenci

orgasmům zůstává prostata elastická a zabraňuje se tak
typickým mužským problémům s prostatou. Studie
potvrzují, že lidé s čilým sexuálním životem vypadají
až o deset let mladší, než jejich línější vrstevníci.
Kromě toho sex podporuje udržování hormonální
rovnováhy, následkem čehož nastává u žen později
menopauza.
9. /
SEX DĚLÁ DOBROU POSTAVU.
Na

dýchání se bránice stahuje a stimuluje břišní svaly. U
mužů se kromě toho zesiluje vyplavování testosteronu.
Toto anabolikum pomáhá nastartovat tvorbu bílkovin,
které jsou důležité pro růst svalů a tvorbu kostí.
3. /
SEX UVOLŇUJE . Vydatná soulož posiluje z

žebříčku přípravků na hubnutí se sex nachází zcela na
vrcholu: příjemnějším způsobem se 200 kalorií za 20
minut snad ani nedá spálit. Ale to není všechno!
Pokud se žena dostane do opravdové extáze, zvětší se
jí objem naděr až o čtvrtinu. Přísun estrogenu udržuje
pokožku hladkou a elastickou. Kromě toho sex působí
jako zázračné preventivní opatření proti křečovým
žilám a celulitidě.
10. / SEX ZAHÁNÍ STRAST. Rozkoš vhání do těla

kanceláře unavené zádové svalstvo a odstraňuje
migrénu a přetažení šíje. Dr. Reed Moskowitz z
amerického Stress Disorders Medical Service tvrdí, že
při sexu zvýšená hladina adrenalinu snižuje škodlivé
psychické vypětí.
4. /
SEX ZAHÁNÍ BOLEST. Když hormonální
žlázy běží na plné otáčky, jsou všechny smysly
omámené jako po dávce morfia. Každý dotek uvolňuje
svaly, každá pohlavní stimulace blokuje bolest.
Prováděná pozorování u žen prokázala, že při orgasmu
je mez bolesti vyšší o 70 procent. Americký lékař Dr.
James Couch proto dokonce doporučuje pacientkám
léčit migrénu kvalitním sexem.
5. /
SEX UPEVŇUJE VZTAH. Žhavý sex sice

"pocit štěstí" přinášejíc látky serotonin a dopamin. Ty
potlačují špatnou náladu a beznaděj. Promilovaná noc
učiní konec otravným všedním problémům.
11. /
SEX UŠETŘÍ VITAMINOVÉ TABLETY.

Noc plná sexu má dlouhodobý efekt, který se projeví
posílením imunitního systému. Oxytocin omezuje
působení stresového hormonu kortizolu. Tělo vytváří
více bílých krvinek. Američtí vědci doporučují sex
dvakrát týdně, čímž se ušetří na případném užívání
vitaminových tabletek.
12. /
SEX DĚLÁ SEXY. Sex dělá svůdným!

nemůže zachránit mizerný vztah, ale výzkumy ukazují,
že sex je významným předpokladem pro šťastný
poměr. Hormon oxytocin prohlubuje tělesný svazek
mezi partnery.
6. /
SEX = ZDRAVÉ ZUBY.
Čím silnější je
vyměšování slin, tím menší jsou škody, které mohou
na zubech způsobit kyseliny. Proto se líbejte a různě
"olizujte", jak jen to nejvíc půjde. Zubní lékaři
mnichovské univerzity totiž zjistili, že nedostatek sexu

Erotický šarm totiž pochází z prožité extáze a nikoliv z
kosmetických salonů. Osmnáctkrát silnější prokrvení
odstraňuje nečistoty na kůži a vyhlazuje vrásky.

tak sakra, co tu ještě děláte u toho čtení ?????????????
Zjistil jsem, jak nejlépe naučit svoji ženu opatrněji řídit auto.Řekl jsem jí, že kdyby se někdy stala účastnicí nehody,

tak v novinách napíšou její skutečný věk.

si
koupil od starého farmáře oslíka za 100 $. Farmář
slíbil, že přivede oslíka příští den. Na druhý den farmář
přijel a povídá malému Kennovi. "Je mi to líto synku,
ale mám pro Tebe špatnou správu, oslík pošel." "Tak
mi vraťte peníze." povídá malý Kenny. Ale farmář na
to: Já nemohu, už jsem je všechny utratil." Inu dobrá,
tak toho oslíka můžete složit." Farmář se ale hned
Malý Kenny, který se přistěhoval na venkov

zeptal " Co s tím oslíkem budeš dělat?" Kenny na to,
"Vydražím ho v loterii".
"Přeci nemůžeš vydražit
mrtvého osla" diví se farmář. Kenny, " To je hotovka
že mohu. Já ale nikomu nebudu říkat že je mrtvý."
Asi za měsíc později potká farmář Kennyho a ptá se:
"Tak jak to dopadlo s tím mrtvým oslem? Kenny na
to: "Tak já ho vydražil. Prodal jsem 500 lístků po dvou
dolarech a tak jsem udělal profit 998 $.
Farmář
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kroutí hlavou a povídá: "A to nikdo neprotestoval".
Kenny: "Ale jo, ten chlapík jehož lístek vyhrál. Tak
jsem mu vrátil dva dolary."

Kenny pak dospěl v chytrého mladého muže a stal se
nakonec předsedou správní rady nechvalně známé
americké firmy Enron.

Otec se synáčkem zašli spolu do místního

Vehementně se sklonila k malému chlapci, opatrně
uchopila jeho varlata a začala je svírat,
jemně
zpočátku a potom stále víc a pevněji. Po několika
vteřinách hoch začal křečovitě a divoce zvracet až
konečně vykašlal ten čtvrťák, který ta žena obratně
uchopila do své volné ruky. Propustivši chlapce, žena
podala otci čtvrťák a odešla zpět k svému místu v
kavárně aniž by slovo pronesla. Otec si ještě ověřuje,
že je s hochem vše v pořádku a pak spěchá za onou
ženou, děkuje jí a ptá se " Já jsem nikdy neviděl
někoho takhle zasáhnout, to bylo fantastické, nejste
lékařka?" "Ne" odvětí žena, "já dělám rozvody".

prodejního střediska. Malý synek drží v ruce čtvrťák.
Znenadání se začne malý hoch dusit, už i modrá v
obličeji. Otec synka si rychle uvědomí, že hoch asi
spolkl ten čtvrťák a tak začne panicky volat o pomoc.
Nedaleko v kavárně sedí u stolku a popíjí kávu a čte
noviny velmi dobře oblečená, atraktivní a velmi vážně
vyhlížející žena v modrém společenském obleku.
Zaslechla rozruch v blízkosti, pohlédla směrem k
vytvářejícímu se srocení, postavila šálek od kávy na
talířek, pečlivě složila noviny a uložila je do příslušné
poličky. Potom vstala a zvolna kráčela k hloučku.

V letadle letí Čech, Rus, Američan a Cikán. Najednou začne letadlo padat. Pilot se otočí do kabiny a křičí:"Jeden
z vás musí vyskočit, jinak se zřítíme!" Čech říká: "To je jasný,vyhodíme cikána"! V tom přiskočí Američan a říká:

"Pánové, žádný rasismus. Uděláme to následovně. Každému položím otázku a kdo ji nezodpoví, tak vyskočí"!
Podívá se na Rusa a říká: "Jaká byla největší lodní katastrofa na světě"? "Titanic", odpoví správně Rus. Na Čecha:
"Kolik tam zahynulo lidí? "1161", odpoví správně Čech. Američan se otočí k Cikánovi a říká " Vyjmenuj je"! .

Věrná žena. Její muž byl po řadu měsíců v
bezvědomí, z čehož se jen chvilkami probíral. Přesto
jeho věrná manželka celé dny proseděla u jeho lůžka.
Po jednom probuzení ji opět spatřil a řekl jí: "Ve všech
těžkých chvílích jsi byla se mnou. Když mne vyhodili
z práce, byla jsi mou oporou.Když jsem začal podnikat

a zkrachoval, byla jsi u toho. Když mne postřelili,
stála jsi vedle mne.Když jsme přišli o dům,
podporovala jsi mě. Když jsem začal mít zdravotní
problémy, i to jsi byla po mém boku. Víš co to
znamená?"
"Copak miláčku?" "Nosíš mi smůlu!"

Stěžuje si paní Vonásková svému manželovi: „Stárneš hochu. Když jsme byli mladší, tvůj vůz měl poruchu vždycky
někde v lese. A teď se pokaždé pokazí před nějakou hospodou.“

„Nemůžete si pospíšit?“ říká žebrák muži, hledajícímu po kapsách drobné na almužnu. „Parkuji s autem na
zakázaném místě!“
Při tanci říká významně žena svému partnerovi: "Cítím se tak strašně opuštěná. Manžel odjel na dva měsíce do
Londýna. "A mohla byste mi schovat známky, jestli vám bude psát?"
Gynekolog zpovídá těhotnou dámu: "Můžete, prosím uvést jméno otce?
"Česká filharmonie." "No to mi neříkejte,
že otcem vašeho dítěte je hudební ansámbl!" "Když si uříznete prst na cirkulárce, tak víte, kterej zub vám to udělal?"

Rabín a katolický kněz jedou
spolu ve vlaku. Po chvíli se kněz osmělí a povídá
rabínovi: "Odpusťte rebe, ale je to pravda, že lidé vaší
víry mají zapovězeno jíst vepřové?" "Ano otče, to je
pravda." "A řekněte mi - jako kněz knězi - ochutnal
jste jej někdy?"
"Inu, ano, kdysi jsem ochutnal kousek slaniny." "A
chutnala vám?" "Musím se přiznat, že chutnala." Po
Která víra je lepší

Definice ideálního manžela :

chvíli se pro změnu nakloní rabín ke knězi: "Prominou
pane páter, ale je to pravda, že oni mají zapovězeno
tělesně obcovat se ženou?" "Ach ano, je to tak, jak
říkáte." "A řeknou - jako kněz knězi - dopřáli si
někdy?" "Popravdě řečeno, nikoliv." "Hmm, škoda,"
odtuší rabín, "to je mnohem lepší než vepřové."

Ideální manžel: - nekouří, - nepije, - neflirtuje, - neexistuje.

Důchodce.

vytahaném svetru a brýlích jaké nosíval Felix
Holzmann. Každé ráno přijede do kanceláře svým
dvacet let starým Mercedesem a jde si zaplavat do
Pentagon Officers Athletic Club. Pak zkontroluje kursy
na stock marketu a jde si vzít nové press releases.
Při tiskových konferencích reportéři vřískají jeden přes
druhého, aby jim buď Kenneth Bacon nebo Donald
Rumsfeld odpověděl, ale starý pán Cromley se nikdy
neptá. Pouze teď začátkem února promluvil. Rummy
zrovna vysvětloval, že při bombardovaní vojenských
cílů vždy můžou být civilní oběti, když tu se ozvalo z
první řady: "I was bombed" (Já jsem byl
bombardován)." Whaťd you say?" (Cože?) ztuhl
Rumsfeld. "I said I was bombed" (Řekl jsem, že jsem
byl bombardován), potvrdil klidně pan Cromley. "You
were?" (Vážně?), děsil se Rumsfeld. "In World War II.
Yes, sir." (Ano, ve druhé světové válce). Mezi
ostatními reportéry kolují fámy o páně Cromleyho
minulosti - že je šílený milionář, že byl v OSS, že měl
zákaz psaní v padesátých letech. Cromley sám říká, že
jsou to blbosti, že byl vždycky Republikán.
A skutečnost je mnohem zajímavější než všechny
fámy.V třicátých letech začal Raymond Cromley, syn
kalifornského farmáře, studovat fyziku na Cal tech v
Pasadeně, kde se spřátelil s Albertem Einsteinem, který
tam hrával na housle a violu. "Jeden z nejhorších
houslistů, které jsem kdy slyšel", praví dnes Cromley.
Mladý Cromley dokončil studium fyziky v roce 1933 a
přestěhoval se do Japonska, protože se mu to zdálo
dobrodružné. Ve vlaku se seznámil se studentkou
medicíny jménem Masuyo, brzo se s ní oženil, měli
syna jménem Donald a Cromley začal psát pro Wall
Street Journal v Tokyu. Pár dnů před japonským
útokem na Pearl Harbor byl Cromley spolu s ostatními
americkými reportéry v Japonsku zatčen, držen na
samotce a mučen. Když Jimmy Doolittle bombardoval
Tokyo v dubnu 1942, bomby padaly i na vězení, kde
byl Raymond Cromley zavřený. A to bylo to
bombardování, o kterém mluvil. O dva měsíce později
byl Cromley vyměněn za japonské diplomaty, kteří
byli drženi ve Washingtonu. Vrátil se do USA na
švédské lodi Gripsholm s dvouletým synem Donaldem.
Manželka musela zůstat v Japonsku, protože Japonsko
mělo málo lékařů a prostě ji nepustili. Doma v
Americe se Raymondovi rodiče začali starat o malého
Donalda a pan Cromley vstoupil do armády a protože
uměl japonsky a čínsky byl v armádě přidělen k
vojenskému zpravodajství a v červenci 1944 byl s
ostatními vyslán na super tajnou akci "Dixie Mission"
do Číny za Mao Tse-tungem.V té době nebyl Mao nic

Rosťa Hedvíček.

Při své návštěvě v Česku v roce 1995 jsem vlezl do
knihkupectví a začal na pultech pátrat po foglarovkách
a mayovkách, protože to bylo asi tak všechno, co mne
z české knižní produkce zajímalo. Vedle mne stál starší
pán, jasně důchodce, a četl si v nějaké knížce, tedy
činnost zcela normální v každé civilizované prodejně
knih jako třeba Barnes&Noble nebo Books A Million.
Nikoliv tomu tak v Česku. Zezadu přišla prodavačka,
která předtím aspoň deset minut telefonovala, mne
minula, protože jsem zrovna jednu knížku položil a po
druhé sáhl, ale oslovila toho dědulu vedle mne. "Tak
koupíte si tu knížku nebo si ji chcete přečíst hned
tady?" Starý' pán okamžitě položil knížku a sáhl po
dveřích a odešel - já bych to popsal jako "okamžité
prchnutí". Prodavačka se za ním podívala a pronesla:
"Důchodce zasranej!". "A copak vám ten důchodce
udělal?" zajímal jsem se okamžitě. "Starejte se laskavě
o svý!" bylo mi odseknuto. Tak jsem položil už
vybrané knížky, foglarovka, nefoglarovka a šel si je
koupit jinam.A žasl jsem nad tím, jak je to možné.
Proč v tom Česku je taková nenávist k důchodcům?
Důchodce je v civilizovaném světě (což znamená, že
nemluvím o Česku) osoba respektovaná a dostává se
mu nejlepšího zacházení a ohledu. Vzpoměl jsem si na
toho výše zmíněného českého důchodce před pár dny v
našem
knihkupectví Barnes&Noble, což je
knihkupecká samoobsluha, žádná pultovka. Jeden
důchodce si tam sedl a prodavačka tam běhala a
vytahovala mu knížky z regálu, i když si je teoreticky
mohl vytáhnout sám (dovedete si představit ty
"ochotné" prodavačky v Česku?). Důchodce vypadal

v

jako Raymond Cromley a chtěl knížky o Berlíně. A tak
jsem nakonec i já strávil pěknou chvíli povídáním s
prodavačkou, která nikoho nenapadala a neodsekávala,
a s důchodcem se zájmem o Berlín. Raymond Cromley
nikdy nebyl v Berlíně, je reportérem v Pentagonu. Tím
úplně nej starším.
Akreditaci reportéra má v Pentagonu přes 500 lidí.
Jedním z nich je Raymond Cromley, výhradní
zpravodaj pro Cromley News Service. Je mu 91 let, v
jeho kanceláři je starý psací stroj Royal bez pásky,
1971 World Almanac a 17 zubních kartáčků v
plastickém kelímku. Na pravidelných tiskových
konferencích sedí v první řadě a dělá si poznámky na
čtvrtky papíru, které mu pasují do kapsy na košili. Jeho
fotka visí na zdi spolu s ostatními reportéry z
Pentagonu. Pokud je známo, tak Raymond Cromley
nenapsal žádnou reportáž už řadu let, ale nikomu to
nevadí. Tenhle důchodce chodí po Pentagonu ve

víc
než
charismatický
mladý
vůdce
čínské
Komunistické strany, bojující s nacionalistickou
vládou generála Chiang Kai-sheka, a byl s celou jeho
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dvou stovkách různých novin až do poloviny
devadesátých let, kdy si tak nešťastně zlomil nohu na
ledě, že musel strávit několik měsíců doma. Po návratu
do práce, když už si jeho obvyklí zákazníci mezitím
našli jiné "zdroje", už ani vlastně psát nezačal. Což
ovšem neznamená, že by přestal chodit do své
kanceláře v Penatgonu. Jeho syn William říká: "Můj
otec nevidí důvod přestat dělat to, co dělá, jen proto, že
to přestal zaznamenávat na papír. Rád si popovídá, rád
povzpomíná na nějaký svůj příběh a rád si poslechne
něco nového. Pentagon mu dává něco o čem může
přemýšlet a mluvit. "Bryan Whitman, který řídí tiskové
operace Pentagonu, přiděluje kanceláře reportérům a
vydává novinářské akreditivy, přiznává, že občas slyší,
že by kancelář Raymonda Cromleyho a jeho tiskové
oprávnění mělo být zrušeno, protože už vlastně nepíše
a je důchodce, a říká o tom: "Já sám nemám žádné
důkazy o tom, že by nepsal a ani o tom vědět nechci.
Jak já to vidím, Raymond Cromley je pracující
reportér, zaměstnaný firmou Cromley News Service".
Tak tohle všechno zhruba jsem jim vyprávěl v tom
knihkupectví a nikdo do nás nevrtal a neptal se, zda si
ty knížky, co držíme v rukou, koupíme. A vyprávěl
jsem jim i o Berlíně, o berlínské zdi, co tam už nestojí,
o rostla tam jen vysoká tráva, kdo by ji asi sekal, a
lebeda. V té lebedě se přemnožili jen malí králíci, které
nikdo nerušil, protože v tom pásmu se je střílet nikdo
neodvážil, přímo chodit tam taky nikdo nemohl, když
tam byly ty miny a králíci sami byli tak lehcí, že
zahrabané miny svou vahou neodpálili, mohli dělat
hop hop hop, cupity dup, jak chtěli a tak tam ti malí
němečtí králíci měli v tom zaminovaném pásmu
takový nerušený surrealistický ráj. Ano, byl jsem tam a
dnes nevím, jak jsme mohli se z toho nezbláznit...A
taky o zajímavém starém železném mostu jménem
Glienicke Bridge přes Sprévu (přes Berlin se táhne i
Havel, jen tenhle netáhne do Portugalska), kde si
civilizovaný svět s říší zla vyměňovaly lidi za lidi a jak
tam šel i Karel Kocher, a jeho fešná paní v bílém
kožichu a z druhé strany přicházel malý človíček s
velkou hlavou v beranici - Anatolij Sčaranskij, co se
dnes jmenuje Nathan Sharanský a je ministrem vlády v
Izraeli. I tam jsem byl. Paní knihkupcová Barnes
Noblova pokývala hlavou a pravila: "There is a great
book behind every old man!" (Za každým důchodcem
je velká kniha). Otočil jsem se a za mnou byl akorát
sloup, regály s knížkama byly až o kus dál, takže ani
nevím, kterou velkou knihu vlastně myslela.

armádou schovaný v jeskyních blízko města Yenan. To
bylo ještě pár let předtím, než uchvátil kontrolu nad
celou Čínou. President Roosevelt, demokrat do morku
kosti, si bláhové myslel, že přesvědčí nacionalisty a
komunisty, aby vytvořili koaliční vládu a tak že on,
FDR, zabrání občanské válce v Číně. A tak když Mao

bydlel v jeskyni, tak se stalo, že Raymond Cromley
bydlel v jeskyni taky. Něco přes šest měsíců. Maova
jeskyně byla hned vedle. Postupem času byl schopen
se s Maem i částečně spřátelit a dokonce tančil i s jeho
ženou Jiang Qing na oslavě čínského Nového roku.
Když se válka chýlila ke konci, Mao požádal
Raymonda Cromleyho, aby poslal vzkaz presidentu
Rooseveltovi o tom, že Mao je ochoten přijet do
Washingtonu k jednání, pokud bude přijat jako hlavní
čínský představitel. Tento kabelový vzkaz byl ale
zachycen v
Chunkingu
tehdejším
americkým
velvyslancem v Číně Patrickem Hurleym, který byl
proti takovému střetnutí.
Vzkaz Rooseveltovi
jednoduše zadržel a nedal doručit.
"Nedoručený
telegram byl jednou z největších ironií té doby,"
napsala historička Barbara Tuchman v roce 1972 v
eseji Foreign Affairs nazvané "If Mao had Come to
Washington". (Kdyby Mao přijel do Washingtonu).
Barbara Tuchman se dále domnívá, že pokud by Mao
tehdy přijel do D.C., možná by U.S. nepodporovaly tak
silně nacionalistickou vládu a Mao by se nestal tak
proti-americkým (obzvláště když proti sovětským
komunistům měl taky výhrady) a možná by ani
nedošlo ke korejské válce. A možná ani k vietnamské
válce ne. Tak je to aspoň v jejím článku. Když válka
skončila, tak se Raymond Cromley vypravil do
Japonska pátrat po jeho ženě. Našel ji v Tokyu,
umírající na tuberkulózu. Zemřela po několika
měsících a Cromley se vrátil do U.S.A, sám. Začal
zase pracovat pro Wall Street Journal a psal články na
témata národní bezpečnosti. Koncem padesátých se
znovu oženil a měl čtyři další děti. V roce 1967 jeho
nová manželka náhle zemřela na toxický šok, když
jejich děti měly 2, 4, 7 a 9 let. Pan Cromley pracoval
dál a často si bral děti sebou do Pentagonu, kde bylo
pro ně hodně příležitosti běhat po chodbách a nebo
jezdit v ponožkách po naleštěných linoleových
podlahách a nebo i na různé události, ať už z nutnosti a
nebo prostě že chtěl, aby děti věděly, co se ve světě
děje.V roce 1975 Raymond Cromley vytvořil svou
vlastní firmu, Cromley News Service, s jím samým
jako jediným zaměstnancem. Psal své pravidelné
články a sloupce, které byly otiskovány ve zhruba

předhoní. Ani si už nepamatuji, jak snadno jsem se
nechal vylákat na ty ranní výpravy, ale jak jsme se
dostali do lesa, tak to jsem hned ožil. Naší snahou bylo
co nejdříve prohlédnout kus lesíka zvaného Cípek. Z

Z mého života. (Pokračování z listopadového čísla)
Další oblíbenou činností v mém raném mládí bylo
sbírání lesních hub během léta. Babička chodívala brzy
po ránu, než bude moc horko a také než nás někdo
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i ta smaženice chutnala úplně jinak, než když je dnes
děláme na oleji.
Jednoho dne v parném létě se konala veliká výprava na
sběr malin do lesa zvaný Radov. Husté malinové keře
byly celé obsypané červenými malinami. Největší keře
rostly právě tam, kde byla lesní půda poškozena při
tahání osekaných klád z lesa ven pomocí velkých koní.
Tehdá se žádné traktory a housenkové mašiny
nepoužívaly a vykácený les vypadal jako park. Tady v
Kanadě to po kácení lesa vypadá jako po ekologické
katastrofě. Domů z lesa nás dost unavené, vezl pár
velkých volků. Babička asi najala na pomoc nějaké
česáče a tak jsme vezli 12 věder plných malin. Na
druhý den se doma maliny rozmačkaly a pomocí
větších plátěných pytlíků se štáva cedila. Po několika
dnech se pak ještě pomocí speciálních žíněných sít
zbytek propasíroval. Štáva se na plotně odpařovala na
velikých plochých smaltovaných pekáčích a pak
svářela s cukrem. V zimě se pak přidávala do čaje a
jedli se k tomu vánočky či mazance. Musím se ještě
vrátit k tomu páru našich volků. Byla to dvě obrovská
zvířata, každý vážil asi 10 metráků čili jednu tunu.
Měli ohromné rohy a používali se pro tahání vozů.
Pohybovali se zvolna ale utáhli velké náklady. V
našem hospodářsví jsme je používali i na řezání
řezanky či mlácení obilí. To se zapřáhli k tak zvanému
žentouru a tahali za sebou stále dokola trámec, který
byl součástí hnacího zařízení pro pohon třeba řezačky
na přípravu krmení. Tento primitivní přístroj převáděl
sílu našich volků na točivý moment řezačky. Podobný
princip se používá i dodnes u každého moderního
automobilu v zadním náhonu, tedy diferenciálu na
kola. Už se mi asi nikdy nepodaří zjistit zda tento
pohon tam nechal postavit můj děda Antonín či to bylo
již součástí bývalého zájezdního hostince. Asi to
hostinec potřeboval pro značné množství krmiva pro
koně, které tu formani jen vyměnili a hned pokračovali
v jízdě z Vídně do Prahy či naopak. Ještě jsem tam
také viděl používat malou mechanickou mlátičku na
obilí. Žito se ale mlátilo pomocí cepů. To se rozvázané

obou stran Cípku vedly cesty a měl v podstatě tvar
trojúhelníku. Stromy byly asi 40 let staré, kdysi
zasazené do hustých řad. Zde rostly spousty bílých
hříbků či jak se jim u nás doma říkalo, pravých. Brzy
jsem pochopil, že tam kde staré jehličí tvořilo malý
kopeček, tam bylo nutno se přesvědčit. Babička vždy
říkala, je po dešti a teplé noci, dnes jich bude hodně.
To pak byly 3 i 4 hříbečkové velmi blízko sebe. Když
s námi někdy šla na houby moje o 3 roky starší sestra
Jana, přirozeně hned jsme závodili kdo jich více najde.
Když bylo míň těch pravých, bílých, sbírali jsme
komeníčky s hnědými či zeleno hnědými kloboučky.
Do dalšího košíku jsme sbírali i žluté lišky, kterých
tam tehdá rostly celé kolonie. Ty babička používala do
bílé husté polévky, kterou nazývala kudlačka a já jí
měl moc rád. Padesát let později pak prý ty žluté lišky
přestaly růst úplně, protože jsou citlivé na znečištění
vzduchu škodlivinami ze spalování levného hnědého
uhlí, plného síry. Někdy bylo hodně ryzců, které
babička nakládala do octa. Ten pravý ryzec se poznal,
že z něho po říznutí vytékalo bílé mléko. Po prohledání
našeho Cípku jsme prošli směrem k domovu vysokým
borovým lesem, kde rostli nádherní podborováci s
hnědými kloboučky. Pod tímto borovým lesem pak
pokračovala paseka. Zde na okraji lesa jsem obdivoval
do červena zbarvené brusinky, které zde rostly v
měkkém jasně zeleném mechu. Ten mech mě
připomínal sametové pohovky v babiččině obýváku, na
které jsem měl zakázáno si i sáhnout. Zde v lese jsem
se tedy na mech mohl položit a i jen na chvilku se
dívat do plujících mraků či modré oblohy. Pak už se
jen přešlo na naši louku, kde děda nechal nasázet
nádherné vysoké břízy s bílou kůrou a tady jako na
závěr naší lovecké leče se sebralo několik kozáků.
Měli buď hnědé či oranžové hlavy. To už bylo jen asi
100 metrů od našeho domu. Když babička vařila
bramborovou polévku, tak jen řekla, Mirku skoč na
Bobícku pro pár kozáků. Tam v husté trávě jsem je
vždy velmi snadno našel. Po návratu z hub jsme byli
velmi hladoví a tak byla nejdříve svačinka, a pak
nastala ta méně zajímavá fáze houbaření. Pěkně
každou houbu očistit a pokrájet buď na smaženici či
pro sušení na zimu. K sušení se používala veliká kulatá
řešeta, kdysi sloužící pro prosívání obilí. Na síťovou
plochu se položil balicí papír, a na tenké plátky
pokrájené houby se tam rozložily. Měli jsme kryté
zápraží a tam se pak řešeta pěkně uložila ke sušení.
Další den pak uschlé houby se dávaly do větších
papírových pytlíků pro uložení v suchu. Ta vůně
sušených hub byla mnohdy až omamná. Smaženice s
trochou vajíček byla také ohromná pochoutka. Já si
pamatuji, že ta vajíčka u babičky měla nádherně
oranžový žloutek. Babička smažila houby na sádle, tak

snopy žita rozložily na tenší vrstvu na udusané a tvrdé
podlaze mlatu a většinou 4 až 6 mlatců s cepy velmi
obratně vytloukalo zrno z klasů. Horní část cepu
připevněná řemínky k násadě se nechávala dopadat na
klasy, z výšky asi 150 cm. Mlatci zdvíhali a protáčeli
cepy v určité, stálé rychlosti a zvuk dopadajících cepů
měl podmanivý rytmus. Ta, ta, ta, - ta, ta, ta. Po
odstranění vymlácené žitné slámy se zrno a plevy
smetly a prosívaly na řešetech a pak dokonale vytřídily
větrákovým mlýnkem, který se již poháněl ručně
pomocí kliky. Dlouhá žitná sláma se pak používala na
dělání povřísel, pro vázaní ovsa či ječmene. Žitné zrno

se ukládalo na sýpce, což byla nej sušší část domu nad
hlavním pokojem. Vedly tam dřevěné úzké schody,
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tuzemským rumem, a takové světlé koláčky uprostřed
s kulatým okénkem a byly plněné asi malinovou
marmeládou. Pak přišel leden a děti od naproti ze
mlýna musely chodit do blízké vsi Třemošnice do
školy. Tehdá se mi to zdálo jako hrozná dálka. Kdysi
tam do té dvojtřídky chodila moje matka a její bratr
Václav Stránský. Ve mlýně byla doma ještě předškolní
Lída, byla ještě menší než já, a tak s ní nebyla žádná
zábava. Samotného mě sáňkování moc nebavilo. Ale
na řadu přišla velice zajímavá operace. Mrzlo jen to
praštělo, a tak na mlýnském náhonu se vytvořil asi 30
cm silný led. Děda najal četu pomocníků ze vsi, na
ledování. Pod naším velikým stavením a i pod stájemi
byly ohromné klenuté sklepy, do kterých bylo třeba v
zimě navozit ledové kry. Tyto ohromné sklepy zde
byly postaveny pro potřebu zájezdního hostince, kde se
u ledu v létě chladilo pivo a potraviny pro cestující a
formany.
Speciálními zobákovitými pilami se led
nařezal do pravidelných čtverců, naložil na saně a
přivezl k našim sklepům. Po rampě se kry spustily dolů
a ukládaly do výše 150 cm a izolovaly posypem
slaměné řezanky, na zpomalení tání ledu. I pro nás tato
ohromná lednice sloužila celé léto. Vím, že tam
babička měla hliněné glazované krajáče plné mléka a
smetany. Ze smetany se stloukalo v dřevěné máselnici
máslo. Když děda přinesl na neděli z Divišova nějaké
maso, tak se tam ukládalo spolu s máslem. V letní
době se tam ukládalo pivo v hnědých půllitrových
lahvích s drátěným patentním uzávěrem. Pivo se
podávalo na poli k svačinám a obědům při sekání sena,
jetele a ve žních. Pamatuji se, že námezdní pracovníci
z nedaleké vsi, rádi přicházeli pracovat u dědy na
polích, protože je dobře platili a hostili. Děda měl
velmi vysokou penzi. Pracoval kdysi v jedné pražské
bance jako prokurista, což byla velmi vysoká funkce,
asi jako dnešní manažér. Jejich
banka měla od
rakouské císařské vlády z Vídně koupený monopol na
dovoz zelené kávy pro celé rakouské mocnářství. Děda
uměl portugalsky, a tak měl na starosti jejich
nejvýnosnější obchod s brazilskou kávou. Dále uměl
německy a italsky, a vím, že psal a četl dobře česky.
Během první světové války byl na frontě a jako
plukovník rakouské armády byl také velitelem
vojenského okrsku Boka Kotorská. V tomto
nádherném mořském fjordu na dalmatském pobřeží se
prý schovávala rakouská námořní flotila. Děda asi byl
dost horlivým plukovníkem a někde se motal moc
blízko frontové linie, kde ho zasáhl dělostřelecký
šrapnel do břicha. V důsledku toho zranění měl velmi
bolestivé potíže. Prý mu ti polní felčaři při operaci
špatně složili střeva do břicha a to ho moc zlobilo. Měl
velké množství odborných knih o ovocnářství, do
kterého asi bláhové nacpal velmi hodně peněz. Na
všech polích, co měl k disposici nechal nasázet spousty

moc jsem se jich bál, několikráte jsem z nich spadnul.
V zimě se postupně zrno nosilo do mlýna přes potok, k
semletí na žitnou mouku. Z žitné mouky se převážně
pekl chleba. To jsem ale později už jako starší hoch
viděl a i pomáhal mé další babičce Cecilii v Divišově.
Po krásném létu 1935 přišla zima, nám napadnul sníh a
jezdilo se na sáňkách. Náš dvůr byl celý pěkně z
kopečka a tak se zase všechna mládež ze mlýna
přistěhovala k nám na klouzání. Byly to vcelku troje
sáňky, ale řevu nás pět dětí nadělalo hodně. Pak se
nastaly Vánoce a babička pro mě přistrojila stromeček.
Stromeček byl asi metrový na 120 cm vysokém
dřevěném podstavci. To asi aby se tam vešlo hodně
dárků. Takové se už dnes nedělají, ale dárků se dává
5x tolik.
Cukroví bylo většinou
doma pečené,
zlatostříbrné řetězy, a nahoře na špici poměrně veliká,
pestře barevná skleněná hvězda i s ohonem. Takové se
už asi nedělají. Dále tam bylo 10 pravých barevných
svíček a také prskavky. Já si pamatuji, že stromeček
stál v nádherném obývacím pokoji, kam jsem
prakticky nikdy nešel. Tam byl nádherný stůl a 6
pompézně zdobených sametových židlí, velká pohovka
pro 4 lidi s nádherným rudým sametem a menší
pohovka. Na dlouhé stěně pak byly police plné knížek,
všechny úhledně ve stejné velkosti. To byla dědova
pýcha. Musel do toho nacpat asi hodně peněz, nikdy
jsem ale nikoho neviděl nějakou tu knížku číst. V roce
1935 už se cpal do popředí v Německu Hitler, a tak
lidi více četli denní noviny, než nějakou starou
literaturu. Tak ještě k těm vánocům. V pokoji byla k
večeru tma, pak něco někde zazvonilo a tak jsem byl
ubezpečen, že to byl Ježíšek a šli jsme se podívat co
mi nadělil. Babička rozsvítila na chvilku svíčky, aby
netekl vosk na podlahu, tak jen na krátkou dobu. Pak
prskly prskavky, ten smrad mi ale moc nešel pod nos,
už za mlada jsem měl čich velmi citlivý. Dostal jsem
sáňky, protože ty staré jsme, dvakrát nabourali a nešly
spravit. Víc toho asi nebylo, tehdá se šetřilo, a jestli
tam bylo něco pro babičku či pro dědu, si vůbec
nepamatuji. Pak se zhasly svíčky a odnesla petrolejová
lampa do obývací kuchyně a šla se jíst štědrovečerní
večeře. Babička uvařila dobrou krupičkovou polévku s
pórkem a do toho krutony osmažené na másle. Tu chuť
si ještě dnes po 68 letech stále pamatuji. Pak byly
obalované řízky z kapra i z králíka a k tomu výborný
bramborový salát. Dále se podával čaj a výborný
jablkový štrůdl s rozinkami a oříšky a skořicí. Do čaje
mi asi babička cmrndla trochu rumu a vysílený jsem
šel spát. Na druhý a další dny se pak jedlo hodně
vánočního cukroví. Babička dělala škvarkové oříškové
pracný do pocínovaných plechových formiček. To
malému člověku stačily dva takové kousky a byl
najedený na celý den. Dále dělala oříškové rohlíčky s
práškovým cukrem, plněné kakaové kuličky s pravým
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děda debatu do autu. Moc mě to tehdá utkvělo
v paměti, ale až po 18 ti letech jsem se dozvěděl o co
šlo. To jsem byl jako politicky nespolehlivý na vojně u
PTP na ostravské šachtě a náš politruk nám přednášel
při politickém školení dějiny VKSb a mluvilo se o
kolektivizaci ruského zemědělství. Stalin prý se
rozhodl v roce 1935 pro urychlenou kolektivizaci
venkova. Ruský venkov tomu moc nevěřil, otálel.
Stalin tedy poslal do Saratovského okresu vojsko, které
tam mělo sebrat všechno zrní se slibem, že jim na
novou sadbu přivezou lepší osivo. Sebrali, nic
nepřivezli, kolektivizace vázla dále. Stalin zarazil
dovoz potravin do Saratovského okresu a hladovějící
mužici se shromáždili kolem nádraží, kde čekali
pomoc, či chtěli někam odjet. Vlaky nepřijely a lidi
tam kolem nádraží pomřeli hlady. Mrtvoly se po
několika dnech na slunci nafoukly a v tom okamžiku
tam nějak projížděli čeští fotoreportéři a ty
fotografické záběry z Ruska propašovaly. Aféra se
jmenovala saratovský hladomor a Stalin na otázky
cizích návštěvníků odpovídal pokrčením ramen. Ten
náš politruk tehdá u PTP na mne koukal s otevřenou
pusou o čem to mluvím. Protože jsem asi nebyl
dostatečně usměrněný, tak si mě po dvou letech vojny
přidrželi kopat uhlí na neurčito. Tehdá jsem byl naivní
venkovský synek. Později jsem tu indoktrinaci těm
komančům ale velmi elegantně vrátil. (Pokračování
příště). V.M.

jabloní, hrušek a velký švestkový sad. Ovšem ten kraj
na předhůří Českomoravské vysočiny byl absolutně
nevhodný pro ovocnářsví. V roce 1929 přišly velké
mrazy a většina drahých odrůd to odnesla. Dokonce
nechal postavit klenutou sušárnu na sušení křížal a
švestek. Švestkový sad byl na moc suché stráni, a tak
to většinou spadalo a jabloně byly na příliš otevřené
stráni pro severní větry. Nadmořská výška krajiny je
asi 360 - 380 m nad mořem. Ta je dobrá na sbírání
hub, a pěstování sena či jetelů. S dědou jsem tam v
roce 1935 sázel dlouhou řadu asi 50-ti modřínů.
Tamější český modřín je výborné těžké nábytkářské
dřevo, zejména pro dekorativní účely. Modříny
vyrostly nádherné, ničím nestíněné. Je jich tam ještě po
68 mi letech, z těch 50 ti původních v řadě už jen 7.
Noví majitelé těch pozemků jich většinu pokáceli a
něco vzala výstavba nové asfaltové silnice, která
přetnula ty naše bývalé pozemky diagonálně. Moje
oblíbené místo během teplých dnů bylo v zahradním
altánu. Děda zde měl složeny knihy o ovocnářství a
spousty obrázkových časopisů.
V obrázkovém
časopise "Ilustrovaný A-Z." mě jednou velmi zaujaly
fotografie ležících lidí s velice nafouklými břichy
okolo velmi nízkých staveb a byly tam i koleje. Na
moji zvědavou otázku, proč mají taková veliká břicha,
mi děda povídal. Ty lidi tam měli velký hlad, přišli k
nádraží a čekali tam na nějaké jídlo a pak zemřeli.
Ještě jsem se zeptal proč měli hlad, když měli taková
velká břicha. Na to jsi ještě moc malý hoch, zahrál

Bez titulu ..... Letošní zima je sice mírná ale neúměrný je letošní účet za otápění našeho domu. Byl jsem ve
Vancouveru u dcery si vyzkoušet jejich zimu a tak ten déšť je tam zádumčivý. Z Prahy přišlo oznámení o smrti pana
Horníčka. Spolu s Janem Werichem to byla velmi zajímavá dvojice. Miroslav Horníček nás navštívil i zde v Calgary.
Na hawajském ostrově Kauai, před koncem minulého roku se sešlo celkem 16 účastníků ku společnému kempování..
Pochvalovali si příjemné počasí, výborné čerstvé ovoce na lokálních trzích a teplota vody v oceánu byla 26,5 C.
Samotné Vánoce pak prožil náš nejmladší člen výboru pobočky Tomáš Neveselý na své výpravě na nejvyšší horu
obou amerických kontinentů. Jedná se o sopku Acongaqua na území Argentiny, která dosahuje 6,700 metrů. Další
člen naší komunity, Milan Netuka z Goldenu si vyjel do dálného Ruska a poslal pohled z chladného města Irkutsku.
Milan umí výborně zazpívat při kytaře na našich piknicích v Radium, známou píseň "Rosa na kolejích". Pokusíme se
ho přesvědčit o napsání reportáže z jeho zimní anabaze po dálné Rusi o tom, jak tam na magistrále mrzne rosa na
kolejích. Mnoho mladých kanaďanů českého původu, kteří se již narodili v Kanadě si žádá o přidělení českého
občanství a vystavení českého pasu. Jejich výhoda bude snadné cestování a i podnikání v budoucí sjednocené Evropě.
Nyní se zase podíváme do seznamů co nám předala naše paní pokladní s přehledem předplatného na členství, posílání
časopisu a sponzorské dary na vydávání našich Calgarských Listů. Šek na 60 dolarů nám poslala rodina pana Vlasty
Chrápavého, šek na 50 dolarů zaslala paní Marie Kersová z Bragg Creek. Dále následuje sponzorský dar od pana
Zdeňka Netíka 45 dolarů. Pan Josef Mžik poslal 30ti dolarový šek a hezký dopis pro redakci. Také paní Zdenka
Machutová poslala 30 dolarů. Následuje řada šeků po 20 ti dolarech od paní A.Cabrnochové, pana Josefa Hájka z
Roudnice nad Labem, Karla Hofmana, od paní Z. Rybanové, pana Aleše Sedláka, od paní Marie Spevák, pana
Jindry Streibla, paní Míly Veselé a pana Petra Ziezlera. Paní Stanislava Stastny poslala celkem 17 dolarů. Dále
tu máme 15 ti dolarový šek od pana Ernsta Keornera, pana Miloše Nováka a pana Karla Pavlíka z Lethbridge. Po
10 ti dolarech předplatného poslali pan Vlád. Felix, pan Ivan Hýsek, pan Kinzl, pan Frank Pašek, paní PellarHobbs, pan E. Retzer a paní Jana Volf. Všem zde uvedeným dárcům a předplatitelům velmi upřímně děkujeme za

jejich stálou podporu naší dobrovolné práce pro krajanskou komunitu. Případné nedostatky zavolejte na telefon
289 - 7244, penzista Vladimír Mašata má hodiny od 9.30 do 18.00 a email adresu masata@telusplanet.net
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PROSTĚJOV

STAROREZNA

Již od května 1998 náš závod nabízí zde v Calgary 15 různých výrobků v mnoha prodejnách:

BANANA CREAM LIKÉR

PEACH VODKA - GRIOTKA

CHOCOLADE LIKÉR

MERUŇKA

HANÁCKÁ

VODKA

NUGÁT LIKÉR
TUZEMSKÝ RUM

SLIVOVICE - GRIOTKA

HANÁCKÁ VODKA- 1.8L

CASSIS - ČERNÝ RYBÍZ

AMARETTO - SPECIÁLNÍ LÁHEV

NOVÉ VÝROBKY NA CESTĚ

SPECIÁLNĚ PRO LETOŠNÍ

VÁNOCE NABÍZÍME:........

BOHEMIA SECT CHAMPAGNE

Všech 15 druhů je možno koupit za přijatelné ceny v těchto dvou calgarských prodejnách lihovin :

1)
2)

Brought to Canada by :

Fourth Street Liq. Store & Wine Cellar,
Willow Park Liq. Store,
10801 -

TRU - DOR DISTRIBUTORS,

1809 - 4 th Str. SW.
Bonaventure Dr. SE.

Ltd. of CALGARY - Phone (403) 517- 8800

W

HANA GEBA
Travel Consultant

TRAVEL
SPECIALISTS

Specializes in electrolysis, facials, manicures, pedicures,
cellulite, body treatments, waxing, make-up,
eye brow & lash tinting.

mluvím česky a specializuji
se na střední Evropu.

Certified Esthetician & Electrologist

901 - 6th Avenue S.W.
———
Calgary, Alberta T2P 0V7
Bus: (403) 269-9322
Toll Free: 1-888-777-6617
Fax: (403) 269-9342
E-MAIL: agent@travelspc.com

Cail Hana
Tel: (403) 293-4639

Fax: (403) 293-7853

eVL’VfOi) 3W747Š

FAMILY DENTISTRY

Richard Novak, B.Comm.
Financial Security Advisor

Tel. (403) 286-2222
Večerní a sobotní ordinace dle ujednání
Freedom 55
Financial

Dr. Alojz Školník D.D.S.
#208 Crowchild Square
5403 Crowchild Trail N.W.
Calgary, AB, T3B4Z1

Suite 800, 322 - 11 Avenue South West
Calgary, Alberta T2R 0C5
Office: 403-261-4690, ext. 255
Fax: 403-265-5984
Toll Free: 1-877-566-5433
richard.novak@freedom55finandal.com
Client Service Centre: 1-877-566-5433

A division of London Life Insurance Company

17

INFORMACE PRO INZERCI

Wé make the Steps

Základni poplatek za otisknuti
inzerátu
na dobu jednoho roku
ve velikosti :
business card .. $30
1/4 stránky
.. $60
Připomínáme,
že
poplatek je
třeba bez vyzváni do jednoho
roku obnovit šekem na adresu:
Czech and Slovak Assoc.
of Canada, Calgary Branch
P.O.Box 355, Calgary, T2P 2H9

To Home Ownership Easy
Z Mortgage Services
Z Home Services
v' Legal Services

Z Insurance Services
WWW. MTRUST.CA
For more information contact

David R. Kraus
Service in English & Czech

INGRID JINDRA RUMSTAY

Ph. (403)703-8222
E-mail

Anglicko-české překlady pro Vaši potřebu připraví
učitelka češtiny a angličtiny
Telefon : (403) 541 0654

dkraus@mtrust.ca

*No cost for standard mortgage services / Fees may be applicable
to the mortgage agent and/or lender for hard to place mortgages.

JAN ČERMÁK
Transmission Repair
All Work Guaranteed

Low Hourly Rates

Jan s Transmission pree

Vondy Renovations

Estimates

Carpenter & General Contractor

Kitchen cabinets • Custom renovations
Bathrooms • Basement development
3640 Burnsland Road S.E.
Calgary, Alberta T2G 3Z2
Bus: (403) 243-8179 Res: 281-4762

MARCEL VONDRASEK

Ph: (403) 256-0330
Cell: (403) 680-4066

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA SDRUŽENÍ - PŘEDPLATNÉ CALGARSKÝCHLISTŮ
□

Přihlašuji se za člena čs. sdružení v Kanadě, odbočka v Calgary, a chci přispět ke kulturnímu a
politickému dění jak v Kanadě, tak i v bývalé vlasti. Přikládám šek na $20.00 za rodinu nebo $15.00 za
jednotlivce.

□

Chci být pouze informován o všech akcích pořádaných v Calgary i ve vlasti a předplácím si
Calgarské Listy za upravenou cenu $ 10.00.

Seky zašlete prosím na adresu: Czech and Slovak Assoc, of Calgary, P.O.Box 355, Calgary, T2P-2H9

CALGARSKÉ LISTY
vydává zhruba 4x do roka Czech and Slovak Association of Canada, Calgary
Branch, P. O.Box 355, Calgary, T2P-2H9. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu příspěvků.
Podepsané články nemusí vyjadřovat názory redakce a vydavatele.
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