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Program klubovních akcí 2009

V sobotu 27.červn a v e 20hod
•
•

Neděle 26.7. - Annenské posvícení od 12 hod
Pátek 26.6. .a 24.7. večer - Večer s kytarami

•
•

Sunday 26.7- Feast to celebrate Anna from 12 noon
Friday 26.6. .and 24.7. Evenings with guitars

Clu b’s Program 2008

C eny o n ejlep ší m asky
B ohatá tom b ola
D ěti vítán y

V neděli 26.července od 12 hod

Z^UDDTK^OTjmRKCŠ

/JD

WUCs

V ečeře se p od ávají od 18hod
Dále je možnost zakoupení chlebíčků a
zákusků

Klubovní příspěvky jsou splatné s novým
finančním rokem.
Platit je můžete paní Lisáčkové nebo u baru.

Klub je otevřen každý pátek od 18hod a některé
neděle, které jsou ohlášeny předem.
Klubovní bar nabízí výběr lihovin i
nealkoholických nápojů za slušnou cenu
a v kuchyni najdete výběr českých jídel.
Těším e se na vaší návštěvu!

Přijďte si pochutnat na pečených
vepřových kolenách s knedlíkem a se
zelím či řízku s bramborovým salátem
Tvarohové buchty jsou v ceně
Přijďte si zazpívat s kytarami
vždy v pátek večer 26.6. .a 24.7.
Nové kytary a noví zpěváci vítáni.
Přineste si zpěvníčky

2.

ustralský ministr obrany Joel
Fitzgibbon, po jehož hlavě volala
í opozice několik týdnů,
rezignoval na svůj post. V podezření se
ocitl kvůli dvěma nevysvětleným
zahraničním cestám do Číny
a aktivitám pojišťovací společnosti
svého bratra.Je to první rezignace člena
labouristické vlády od chvíle, kdy se premiér Kevin Rudd
v listopadu 2007 ujal úřadu. Jméno Fitzgibbonova
nástupce hodlá Rudd oznámit v příštích dnech.Fitzgibbon
byl zkušeným členem vládního kabinetu a měl mimo jiné
na starosti stažení australských bojových jednotek z
Iráku.Připravoval také novou obrannou strategii Austrálie
pro příštích dvacet let, v níž se počítalo i s nákupem
nových letadel a ponorek.
pisovatel Milan
Kundera obdrží příští
týden prestižní Světovou
cenu Nadace Simone a
Cino del Ducá za
celoživotní dílo. Stejné
ocenění, udělované
každoročně významným
vědcům a literátům, převzal v roce 1997 také bývalý
Český prezident a dramatik Václav Havel. Tento ve světě
nejslavnější žijící český spisovatel se dožil 1. dubna
osmdesáti let.Nadějný autor poválečné české literatury
emigroval v roce 1974 do Francie. O sedm let později
obdržel francouzské občanství.

S

Cena je pojmenována po italském vydavateli Cino del
Ducovi (1899-1967), který ve Francii založil tiskovou
skupinu Éditions mondiales, zahrnující dnes především
specializované a profesionální časopisy. Po jeho smrti
založila vdova Simone Světovou cenu a nadaci, která
uděluje stipendia vědcům, výtvarníkům a literátům.

V

ítězem víkendových
voleb do Evropského
parlamentu (EP) se stala
ODS, která až nečekaně
hladce porazila svého
hlavního rivala, sociální
demokracii. ČSSD přitom
plánovala, že po drtivém
vítězství v loňských krajských a senátních volbách teď
znovu ODS porazí a triumf pak završí v podzimních
volbách do Poslanecké sněmovny. ODS nakonec volilo
31,4 procenta a ČSSD 22,4 procenta lidí. Předvolební
průzkumy přitom dlouhou dobu ukazovaly, že pořadí
stran bude opačné. Levice nebyla úspěšná ani v
celoevropském kontextu, v EP posílí pravice.
edávno zesnulý
populární zpěvák
Waldemar Matuška,
jehož skon na americké
Floridě oplakaly tisíce
fanoušků, se vrátí
domů. Lidé se s ním
budou moci rozloučit
na Žofině, uma s jeho
popelem pak spočine na Vyšehradě.
Příčinou úmrtí šestasedmdesátiletého umělce byl zápal
plic a selhání srdce. Na pohřeb ze Spojených států přiletí
samozřejmě i Matuškova žena Olga Blechová-Matušková
a syn, Waldemar mladší.

N

řed několika lety byla udělena jistá forma
honorárního doktorátu těm studentům, kteří byli z
politických důvodů vyloučeni z českých vysokých škol.
Ministerstvo školství nyní oznamuje, že vysokoškoláci
diskriminovaní v letech 1948-1956 mohou požádat o
odškodnění ve výši sto tisíc Kč. Generální konzulát v
Sydney by měl dodat příslušné informace.

T

itul Pivo České republiky si dnes z 13. ročníku
degustační soutěže v Českých Budějovicích za světlý
prémiový ležák odváží moravský Pivovar Holba. Na
Moravu míří i cena za světlé výčepní, a to za značku Tas
do Pivovaru Černá Hora. Mezi nealkoholickými pivy
zvítězil Bernard. O titul letos ve 13 kategoriích usilovalo
40 pivovarů z Česka i Slovenska s více než 180 pivy.
Prvenství za tmavé výčepní pivo putuje do rodinného
pivovaru Chodovar za Zámecké černé, druhé a třetí místo
obsadily slovenské pivovary.

P

řed 170 lety, 6. června 1839, přijel na území dnešní
České republiky první vlak. Vyjel z Vídně a dojel do
jihomoravské Břeclavi. Tento parní vlak jel maximální
rychlostí 30 kilometrů v hodině a šedesátikilometrovou
vzdálenost ujel za tři hodiny. Trať do Břeclavi byla
součástí první parostrojní železnice na evropském
kontinentě.

koda Auto vstupuje s terénním vozem Yeti na úplně
nový trh. Podle šéfa prodeje pro střední Evropu Jana
Hurta automobilka hledá kromě Yetiho ještě další modely
aut, které by mohly za pár let doplnit výrobní řadu
Škodovky. Prozradil také, že automobilka už nechystá
Generální konzulát České republiky,
169 M ilitary Roaci, D o v e r H e ig h is, N S W 2030

Tel:

02 95810111, Fax:

02 9371 9635

3.
R ozloučení s Bohumilem ( Bobby ) Panochem

KLUBOVNÍ ZPRÁVY
áš klub má novou webovou stránku v budování. Na
starost si jí vzal pan Aleš Gropl. Tato začínající
webová stránka http://czclubadelaide.webs.com se
bude postupně rozšiřovat a budete se tam mít možnost
dozvídat o tom co bylo, je a bude.
a květnovou mši v našem klubu, kterou sloužil Otec
biskup Petr Esterka se dostavilo 32 lidí. Snaží se
zařídit 2 nové kněze do Austrálie, z nichž jeden by
působil v Sydney a druhý v Melbourne.
Z konzulátu Č R jsme dostali dopis s potvrzením, že
jsme dostali podstaný finanční příspěvek v hodnotě
209,000.00 Kč od Ministerstva zahraničí ČR. Je to
příspěvek na klimatizační a protipožární zařízení a
vydávání klubovních novin.
si měsíc předtím než Bobby Panoch odešel do
věčných lovišť ho navštívila skupina přátel z
Adelaide. Odjeli tam Bobíka povzbudit v jeho nemoci.
Jeli tam autobusem, který nejemom že řídil pan Eddy
Dubský, ale který pak ještě navíc uhradil výlohy. Díky
Eddy za vaší velkorysost a za mnoho
dalších dobrých věcí, které jste pro klub
udělal.
aždý pátek se hraje v klubu stolní
tenis. Najde-li více hráčů
uspořádáme turnaj. Přineste si své
pálky, zatím jich není dostatek. Časem klub pořídí nové.
Máte-li děti, byl pro ně vytvořen v hlavním sále hrací
koutek.
lub zakoupil novou myčku na nádobí. Pan Drienik
opraví okna a zaopatří je proti vandalům sítí. Též se
chystá nainstalovat nové zavlažovači zařízení do
zahrady. Pan Tržil již před časem oznámil, že nemůže
ze zdravotních důvodů funkci opatrovatele dvorka a
zahrádky vykonávat. Patří mu dík nás všech za jeho po
dlouholetou práci.
květnu nás opustili 2 dlouholetí
členové klubu. Pan Štefan Dička,
který byl členem stavební komise při
budování našeho klubu a paní Anna Běla
Trajtnerová, manželka Jana Trajtnera.
Oba manželé se velmi zasloužili o koupi
pozemku, kde stojí náš Národní dům.
NEZAPOMÍNÁME!
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Záhy po půlnoci, v neděli 17. května t.r., zemřel jeden
ze zakladatelů Československého klubu v Jižní
Austrálii, jeho bývalý předseda a první Čestný člen,
pan Bobby Panoch.
Zemřel po delší těžké chorobě brzy poté, kdy byl z
nemocnice propuštěn do dom ácího ošetření.
Jeho pohřeb se konal v pondělí 25. května v
Andamooka, kde Bobby ztrávil posledních třicet sedm
let svého života. Své poslední sbohem mu přišlo dát
téměř dvě stě přátel a známých, což samo o sobě
vypovídá o oblíbenosti a vážnosti, jímž se těšil. Mezi
truchlícími byla i řada členů Č S klubu v Adelaide.
Rakev se zesnulým přineslo od hřbitovní brány ke
hrobu šest osob, z nichž dvě byly oblečeny do
českých národních krojů, Chodského a Valašského.
Během pohřebního obřadu se se zesnulým rozloučili,
předseda Č S klubu v J.A., pan Zdeněk Jiránek, a pan
Adolf Dubský. Honorární konzul Č R, pan Z.M. Schulz,
který se pohřbu zúčastnil jako Bobbyho dlouholetý
přítel a spolupracovník, promluvil nad rakví zesnulého
i jako představitel Zastupitelského úřadu České
republiky v Sydney.
Rakev byla spuštěna do hrobu za zvuků Č eské státní
hymny.
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líží se nám výroční schůze a s ní volba nového
výboru. Hledáme nové členy do výboru a máte-li
zájem spolupracovat, neváhejte a přihlašte se u pane
Zděnka Jiránka v klubu.

B

ysílání v české řeči můžete poslouchat na stanici
SBS 93.1 FM každou neděli večer ve 21 hod, které
je následováno hodinou vysílání ve slovenštině na téže
stanici. Adelaidská stanice EBI vysílá slovenský pořad
každou neděli v 9hod ráno. Můžete též sledovat pořady
českého rozhlasu na internetu na http://www.radio.cz

V

ČESKÝ
Odchodem Bobbyho Panocha ztrácí Československý
klub v J.A. jednu ze svých nejznámějších a
nejváženějších osobností.

DIALOG

objednávejte na adrese strizovska@ seznam .cz
v Austrálii k objednáni také na adrese Jana Růžička
82 Cardwel Str.. Arakoon, NSW 2431
e-mail: Ruzickaiana@yahoo.com.au
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Svobodná Evropa vysílá z
nového pražského sídla
Pro řadu českých občanů i exulantů je Rádio
Svobodná Evropa symbolem svobodného šíření
informací, zejména před rokem 1989. Od svého
vzniku v roce 1951 do poloviny 90. let sídlila
Svobodná Evropa v Mnichově, od té doby na 15 let
zakotvila v bývalé budově Federálního shromáždění
v Praze. 12. května 2009 byl slavnostně zahájen
provoz nové budovy RFE/RL na pražském Hagiboru.
Slavnostní inaugurace nové budovy Rádia Svobodná
Evropy/Rádia Svoboda se zúčastnili odcházející
místopředseda vlády Alexandr Vondra, ministr
zahraničí Karel Schwarzenberg, pražský primátor
Pavel Bém, současný ředitel RFE/RL Jeffrey Gedmin
a jeho předchůdce Tom
Dine, představitelé Pražské
židovské obce, na jejichž
pozemcích budova stojí, a
Ě37 RadioFreeEuropc
další hosté. Všichni
¡7 R a d io Lib e rty
s uspokojením konstatovali,
že z provizoria budovy
bývalého Federálního
shromáždění, která se díky svému umístění nad
Václavským náměstím stala bezpečnostním rizikem,
se rozhlasová stanice stěhuje do speciálně
navržených prostor s odpovídající ochranou. Nová
budova má vyztužený plášť, neprůstřelná skla,
protiatomový kryt i vlastní zdroj energie a je zřejmě
nejstřeženějším objektem v republice.
Jde o pětipodlažní stavbu čtvercového půdorysu,
v níž pracuje asi 500 zaměstnanců, zajišťujících
vysílání v 28 jazycích. Rádio Svobodná Evropa a
jeho sesterská stanice Rádio Svoboda vysílají do
zemí východní Evropy, na území bývalého
Sovětského svazu a do některých oblastí středního a
dálného východu včetně Iránu a Afghánistánu, kde
šíření svobodných informací není samozřejmostí.
Pořady RFE/RL poslouchá asi 25 milionů posluchačů.
Při založení Svobodné Evropy v roce 1951 sehrál
významnou roli československý exil v USA a Rada
svobodného Československa. První ředitelem
českého oddělení RFE (1951-1961) se stal Ferdinand
Peroutka. Mezi další známé redaktory patřili Jožka
Pejskař a Jaroslav Pecháček. Širší publicity se
Svobodné Evropě dostalo po roce 1968, kdy v
mnichovském sídle RFE/RL skončila řada známých
novinářů-exulantů: Sláva Volný, Karel Jezdinský,
Lída Rakušanová, Olga Kopecká-Valeská, básník
Ivan Diviš nebo písničkář Karel Kryl.
Nechvalně proslulým členem týmu Rádia Svobodná
Evropa se stal také agent StB Pavel Minařík. Po
svém návratu do Československa v roce 1976 se stal
oslavovaným prominentem komunistického režimu.
Rozpracoval několik návrhů na spáchání atentátu na
budovu RFE/RL. Atentát provedla v roce 1981
rumunská tajná služba, zraněni byli tři lidé
z československého vysílání RFE. V 90. letech byl
Minařík za svoji roli při přípravě atentátu
nepravomocně odsouzen.
Po přesunu RFE/RL do České republiky v polovině
90. let vysílala z Prahy také česká redakce RFE. Její
šéf Pavel Pecháček stanul v čele nově vytvořené
zpravodajské stanice Český rozhlas 6 - Rádio
Svobodná Evropa, do níž přispívaly také Český

W

rozhlas 6 - Rádio Svobodná Evropa, do níž přispívaly
také Český rozhlas, BBC, Hlas Ameriky a Deutsche
Welle. Postupem doby byly
zmíněné stanice uzavřeny,
naposledy v roce 2002
americký kongres
.v
s poukazem^na demokratické
prostředí v ČR uzavřel i
české vysílání Svobodné
V*
Evropy. Stanice od té doby
funguje v pozměněné podobě jako Český rozhlas 6.

M. Krupičková

Sociologický průzkum
Položili jsme v několika zemích následující otázku:
"Prosím Vás, jaký je Váš názor na nedostatek jídla v
jiných částech světa?"
Výsledek byl katastrofální: V Africe nikdo nevěděl, co je
to "jídlo". V Západní Evropě nikdo nevěděl, co je to
"nedostatek". Ve Východní Evropě nikdo nevěděl, co je
to "Váš názor". V Jižní Americe nevěděli, co je to
"Prosím Vás". V USA zase nevěděli, co je to 'V jiných
částech světa".

ly jsi to neslyšela? Oni tě třikrát volali k večeři.

5.
Bílý čaj je levný a účinný
prostředek na hubnutí, radí vědci
Pro všechny věčné dietáře svítá nová naděje. Cesta k
vysněné štíhlosti by
tentokrát mohla být
docela jednoduchá.
Vědci doporučují
popíjení čaje. Ovšem
bílého.
Nový výzkum
\
německých vědců
odhalil další tajemství
bílého čaje. Kromě vysokého obsahu prospěšných
antioxidantů může příznivě působit na lidský
metabolismus a napomáhat tak při hubnutí.
Vědecký tým z německé kosmetické společnosti
Beiersdorf AG pod vedením odborníka na výživu Marka
Winnefielda podrobil zkoumání účinky bílého čaje na
tukové buňky. Výsledky byly velmi překvapující. Výtažky
z bílého čaje nejen dokázaly zabránit vzniku nových
tukových buněk, ale navíc pomáhaly spalovat již
existující tukové buňky.
"Ve vyspělých zemích jsou rostoucím problémem
nemoci související s obezitou včetně kardiovaskulárních
chorob a cukrovky. My jsme dokázali, že bílý čaj může
být ideálním přírodním zdrojem látek podporujících
hubnutí," okomentoval výsledky svého bádání Marc
Winnefield.
Starověký nápoj plný zdraví
Účinky čaje na lidské zdraví se zkoumají snad již od
prvního šálku, který byl před zhruba 4 700 lety vypit v
Číně.
Již delší dobu se ví, že bílý čaj je pro zdraví
prospěšnější než černý nebo populární zelený, i když se
vyrábí ze stejné rostliny Camellia sinensis neboli kamélie
čínské. Bílý čaj se také běžně používá v kosmetickém
průmyslu, kde se využívá jeho omlazujících,
antioxidačních a antibakteriálních účinků. Zkoumají se
rovněž jeho účinky v boji proti rakovině a již dnes je
prokázáno, že dokáže snížit tělesnou teplotu a
podporovat činnost ledvin.
Čaj čínských císařů
Bílému čaji se často přezdívá čaj císařů a první zmínky o
něm jsou staré více než 1 200 let. Císařové staré Číny
jím uctívali pouze důležité návštěvy, jelikož ho pro jeho
vysokou kvalitu a jedinečnost považovali za vzácnost.
V dnešní době je už bílý čaj dostupný všem a těší se
stále větší oblibě daleko za hranicemi Číny. Hojně se
pěstuje především na Cejlonu, v Indii a samozřejmě v
kolébce jeho zrodu, v Číně. Bílý čaj je velmi oblíben i pro
svou jedinečnou lahodnou a jemnou chuť, kterou se liší
od jiných druhů čajů.
Zpracovává se z ještě nerozvinutých pupenů a prvních
listů kamélie čínské, které jsou porostlé stříbřitě bílými
chloupky. Těmto bělostným chloupkům také vděčí za
své jméno, není tedy bílý či průsvitný po vylouhování, jak
se mnozí mylně domnívají. Barva nálevu je sice obvykle
velmi světlá, ale s nádechem jemných odstínů žluté.

Lístky jen pár dní v roce
Bílý čaj je stejně jako zelený nefermentovaný a jeho
výroba se také liší od výroby černého čaje. Nerozvinuté
pupeny čajových lístků se dají sbírat jen několik dní v
roce, protože po rozevření ztratí svou jedinečnou chuť.
Keře určené pro bílý čaj se navíc pěstují ve stínu, aby
se nevytvářelo velké množství chlorofylu. Bílý čaj má
také ze všech druhů nejnižší obsah kofeinu, a jelikož
neprochází fermentací, neztrácí zdraví prospěšné látky.
Zalévá se stejně jako zelený čaj vodou o teplotě 80 °C,
tedy nikoli vařící vodou, a nechá se louhovat asi 3-5
minut. Mezi nejznámější druhy bílého čaje patří
Darjeeling, Bai Mu Tan či Song Jiang.
V dnešní době, kdy epidemie obezity ve vyspělých
zemích neustále narůstá, by se tak mohl bílý čaj stát
jednoduchou, cenově dostupnou a především přírodní
alternativou drahých přípravků na hubnutí.

Podle tabulek byste pří vaší váze měla měřit
_____________ čtyři a pď metru______________
Mladý adept právnického doktorátu dostane u zkoušek
otázku: "Co je to podvod?"
Podvod je, jestliže mě teď necháte propadnout."
"Jak to?", ptá se profesor.
"Protože paragraf 265 trestního zákoníku zní:
Kdo zneužije nevědomosti něčí aby jej poškodil,
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6.

FALESNE ZUBY

Stanislav Moc

Co umřel Duňák, na rybách jsem vlastně nebyl. Když teda
nepočítám, že jsem párkrát zašel na pláž a mrskal prutem
do příboje. Jenže tam se toho moc nechytne, občas bream
(druh ryby), ale většinou je to všechno pod míru. Jiná by
byla, kdyby byl tah. Třeba mullets (druh ryby). Ty se
najednou vynoří ze všech líhní, co jimi je řeka
Macleayská poseta a táhnou na sever v tisících. Plavou až
někam za Hervey Bay, za Frazer Island (největší písečný
ostrov na světě), což je od nás dobrých tisíc kilometrů, a
tam záhadně mizí. Nikdo neví, co se s nimi děje, zda
jedou do hloubky nebo obeplavou zeměkouli, prostě
zmizí. Jednou jsem byl v Hervey Bay když mullets táhly a
místní rybáři na molu balili nářadí a šli domů. Ryby
plavaly bez bázně na povrchu vody a
byly jich stovky. Co chvíli se nějaká
<,(
vymrštila do vzduchu a s pořádným
plácnutím zajela zpět do vody.
“Mullets”, řekl mi jeden z rybářů
opovržlivě, ”už jsme z nich všichni
nemocní.”
Já to nechápu, protože ryba je ryba a
když je čerstvá, tak je vždycky chutná!
Jenže lidi jsou zhýčkaní a vybírají si.
Já, konec konců, taky, a proto si vybírám kdy a kam půjdu
rybařit. Georgovi jsem ovšem odmítnout nemohl. Už jen
proto ne, že si našel nového partnera za Duňáka a ten měl
člun, za který se nejen nemusel stydět, ale který i skýtal
záruku, že nás dopraví v pořádku nazpět. Majitele jsem
znal. Mnohokrát jsem s ním hrál v klubu koulenou a tak
jsem věděl, že starý “Simmo” je nejen fajn kluk, ale že je
to dobrák od kosti a rybařit umí. Georgovi jsem ovšem
nemohl odmítnout také proto, že i já jsem dobrák od kosti
a rád dělám lidem radost. S tím děláním radosti se to
ovšem nemá přehánět. To už věděl Budha. Ono se to teda
nemá přehánět s ničím, ale jak by jednoho napadlo, že ani
s radostí ne? Radosti není nikdy dosti, chtělo by se říci,
ale kdepak, je! To byste se divili! Někdy, když jí je moc,
tak radost až bolí....
Nejdříve jsem udělal radost Georgovi já, protože jsem
přinesl karton piv. Potom zase starý Simmo udělal radost
nám, neb zajel člunem až za Ostrov Žraloků, kde se dobře
chytá. Ten název ostrovu “Shark Island” sedí, protože
když zaseknete rybu, tak ji musíte rychle vytáhnout, než
se do ní pustí nějaký žralok. V klubu jsem slyšel nejednu
historku, jak chudák rybář bojoval s tááákhle velkou
makrelou a najednou to udělalo žbluňk a vytáhl z ní jen
hlavu. Když se mu to stalo potřetí, tak sbalil nářadí a jel
domů...
Zakotvili jsme, nasadili návnadu a švihli s ní do vody.
Simmo byl vzadu u motoru, já vepředu u kotvy a George
uprostřed, kde byla i eski (chladící bedna) s ledem a
pivem. Sluníčko svítilo, hřálo, ba i pálilo, ale nám bylo
dobře. Z venku nás chladil mořský vánek, který vál od
severovýchodu, a útroby jsme zalévali studeným pivem.
Nic nám nechybělo, jen ty ryby. Byl jsem si ovšem jist, že
už brzo začnou brát, a tak jsem naše postavení vnímal
jako tichou meditaci před bitvou. Čas se líně vlekl a pořád
nic. Po čtvrtém pivě se mě zmocnila malátnost.

“Jářku, chlapi,” řekl jsem nerozhodně: ’’Jsme tady dobře?“
“Ojebaně dobře!”, odmítl mou námitku George, protože on
používá slovo ,jebat“ jako berličku anglického jazyka.
Jinými slovy, prokládá jím věty holé i rozvinuté a košatí
tím jejich význam, že by se z toho jeden až ojebal. A v tom
to začalo! Zabrání bylo takové, že mu to skoro vytrhlo prut
z ruky.
“Ojebaná přísaho!” klel George a oběma rukama zápolil s
prutem: ”To je ale ojebanej kus! Já se z toho ojebu!”
Jak tak klel, napínal prut až k prasknutí, aby jej vždy
prudce povolil a navil trochu vlasce zpět na naviják. Při
tom všem shonu si dokázal občas loknout i piva a vždy
když něco ojebaného vykřikl, tak si šikovně palcem
posunul nazpět své falešné zuby. Musel jsem jej
obdivovat, jak to všechno zvládal. Pak už
byla ryba skoro pod člunem, i když ještě
trochu hluboko, abychom poznali, co je to
zač. Teď to bylo vošajslich, neboť kdyby
zajela na druhou stranu člunu, mohl by se
vlasec přetrhnout. George bojoval jako
posedlý, teď už neměl čas nejen na pivo, ale
ani na posunování zubů.
“Podběrák,’’vykřikl náhle: ’’Připravte mi ten
ojebaný podběrák!”, a v tom, jak bojoval a
nakláněl se nad vodu a ještě u toho křičel,
mu vyklouzly z úst falešné zuby... Udělalo to žbluňk, a
zuby zmizely v řece.
“Mý žuby!”, zařval George a v ten moment síla, které se
vzpíral povolila, až si sedl na zadek. Z vody vyletěla
tááákhle velká hlava makrely, jejíž tělo musel ukousnout
tááááááááákhle veliký žralok.
“To musel bejt kus,” řekl Simmo obdivné do nastalého
ticha.
“Běž še ojbať” poradil mu George: “Čo mý ojbaný žuby?”
“Na pivo je nepotřebuješ a k jídlu stejně nic nemáme...”
pokusil jsem se mu to postavit pozitivně.
“Taky še nech ojbat!” odmítl mou dobře míněnou radu
postižený.
Pomalu odháčkoval hlavu makrely a hodil ji do řeky.
Navlékl novou návnadu, švihl prutem a otevřel si
plechovku piva. Najednou to bylo jako ještě před chvílí, ale
bylo to jen zdání. Na jakýkoliv náznak konverzace George
reagoval tím, abychom mu dali “ojbaný pokoj.” Nějaký čas
jsme všichni mlčky chytali a pak jsem zachytil Simmův
pohled. Mrkl na mne a za Georgovými zády si vyndal z úst
svou vlastní zubní protézu a navlékl ji na háček. Pak ji
spustil do vody a nechal doplavat vlasec až před Georga,
načež se jej jal navíjet. Chvíli to vrčelo a najednou vyjela
protéza z vody.
“Ty bláho, von je zahák, no to je štígro!” zařval jsem.
Když řeknu, že Georgův obličej zazářil náhlou radostí, tak
je to málo, abych ten výraz úlevy a radosti zachytil věrně.
Hbitým chvatem si George přitáhl protézu a sundal ji z
háčku. Neméně hbitě, a než jsme kdokoliv stačili cokoliv
říct, ji však hodil do vody řka: “Ty nejsou moje...”
Po cestě zpátky jsem raději nemluvil, abych šišlouny moc
neprovokoval. Hádali se, jestli to George udělal schválně
nebo ne. Jen já jsem věděl, že člověk má brát všechno s
mírou, a že kdyby Simmo nechtěl udělat Georgovi tak
velikou radost, tak se to nestalo. Budha s vámi!

