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připravena, počasí kanárům též přá-
lo, a tak se podařilo všechny kolekce 
úspěšně vyposlechnout a ohodnotit. 
Takováto soutěž je prvním vyvrcho-
lením ročního úsilí každého cho-
vatele harckých kanárů. Vše začíná 
výběrem párů na jaře, úspěšných 
odchovem mladých a poté je důleži-
tý pečlivý výběr tak, aby jejich zpěv 
byl prostý chyb a měl tu kvalitní a 
příjemnou hloubku, tak jak je ideál. 
Po takové náročné piplačce přichá-
zí moment soutěže, kdy kanár musí 
vše předvést během půl hodiny. Po-
kud není vše dobře připraveno, svě-
telné podmínky, teplota, trénink, 
krmení atd., může přijít celoroční 
práce  chovatele vniveč. Naštěstí, i 
díky výborné přípravě kolekcí dal-
ším členem spolku Josefem Tichým, 
vše proběhlo, jak má a zvítězila ko-
lekce Bohumila Fábery. Myslím, že 
tento chovatel má velmi dobré šance 
na dobré umístění na mezinárodní 
mistrovské soutěži,která proběhne 
první týden po Novém roce v Jaro-
měři a je tím vyvrcholením celé se-
zóny. 
Když jsem se loučil, už se objevovali 
první zájemci z řad veřejnosti, kte-

ří si přišli poslechnout zpěv těch-
to malých zpěváčků, kteří člověka 
provází již 500 let. Odjížděl jsem z 
Buštěhradu s krásným pocitem z 
příjemně stráveného času s kama-
rády a při poslechu zpěvu kvalitních 
harckých kanárů. Podpora, které se 

chovatelům kanárů dostává od měs-
ta Buštěhradu není v dnešní době 
vůbec obvyklá a kamarádům ji přeji 
a i trochu závidím. 

Karel Edelmann, Ústí n.Labem

Realizační tým a hlavní chovatelé kanárů z buštěhradské organizace:  
zleva Josef Kotouč, Bohumil Fábera a Josef Tichý, foto:Karel Edelman

recenze: přes přísný zákaz dotýká se sněhU

(psáno rukou nezávislého diváka z 
lidu, nikoli kritika s profesionální 
deformací)  
 17. 11. 2016, tedy v den výročí zno-
vunastolení svobody v naší vlasti se 
konala naprosto premiérová pre-
miéra nové hry buštěhradského di-
vadelního spolku KiX. Konala se v 
sále Restaurace U Bečvářů, který byl 
diváky natřískaný jak o jarmarku. A 
nemohlo být vybráno snad ani lepší 
datum. Sice názvem zavádějícím do 
kouta nevědomosti se obsah zabýval 
svobodou, nesvobodou a svobodou 
znovu získanou. Autorem hry byl 
pan Antonín Procházka, který byl 
zároveň čestným hostem a divákem 
na této premiéře, což bylo velmi pří-
jemným plusem.
Hra byla natolik svižná, zábavná, 
vtipná, plná překvapení a s herec-
kými výkony na takové úrovni, že 

má potřeba odběhnout si na ciga-
retu během hry se nedostavila ani 
jednou. Seděla jsem na židli jako 
přikovaná, skoro jako dítě sledující 
Rákosníčka jsem s otevřenou pusou 
dychtivě hltala celý příběh.
Seznámíme se ve hře s paní Ninou 
(Kristina Reist), která jako chudin-
ka osamělá žena, momentálně s 
manželem Edou (Jakub Plášek) za 
mřížemi nedokázala odolat poku-
šení románku s lehce pošahaným 
urostlým, ale ženatým trianglistou 
Erikem (Jirka Žitník). Ten, na rozdíl 
od Niny, která disponuje ještě raci-
onálním rozumem, vztahu s Ninou 
naprosto propadl. 
Dále na scénu vstupuje majitelka 
činžovního domu, v kterém Nina by-
dlí a kde mají oba milenci své hníz-
dečko lásky. Majitelkou je paní Edita 
(Jitka Menclová). Musím říct, že Jit-

ka zahrála svou roli tak přesvědčivě, 
že takovou nepříjemnou dámu by 
člověk nechtěl mít doma ani vycpa-
nou. Tato role není ryze záporná, jen 
taková svou podstatou osobitě čes-
ká novodobá podnikatelka stižena 
traumatem z úmrtí manžela a mající 
z toho duševní stigmata. Velmi vý-
razně a perfektně zahráno. 
Pohodu tohoto života naruší před-
časný návrat manžela Niny z výko-
nu trestu. Eda se vrací s hendikepem 
znovuzískané svobody, se kterou si 
neví rady. Těžce odvykajíc návyků 
života za mřížemi si jako kouli na 
noze táhne novou osobnost. Není to 
jen orientační zmatenost, manžel-
ské odcizení, ale i postupně vznika-
jící paranoia z možnosti opětovného 
uvěznění za sebemenší přešlap zá-
kona, který nad ním visí jak Damo-
klův meč.
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Jeho Andělem spásy se stane krásná 
agilní pracovnice mediační a pro-
bační služby Ester (Miriam Semja-
nová), která je až roztomile odda-
ná svému poslání. Její odhodlání 
opravdu nese své ovoce velmi brzy a 
tu náhle… :o
Nebudu Vás již zatěžovat dalším 

popisem hry. Ani tím, že tato hra je 
důkazem o kulturně žijících policis-
tech s lidskou tváří. Nebo o nelidsky 
vyhlížejících ruských vymahačích, 
nosících těsně (až moc těsně) pad-
noucí tepláky. Není malých rolí, jen 
malých herců. To se ale netýká na-
šeho divadla.  Co role, to herec…  
(Jsem opravdu nezávislý divák, pí-

šící objektivně, nikterak neovlivněn 
nikým z ansáblu divadla).
Další obsazení herci: 
Helenka Blesková – pantoflem vlád-
noucí Erikova manželka Naděžda
Petr Štěpán – policista s lidskou tvá-
ří žijící kulturně 
Víťa Helísek – kamarád Edy, propuš-
těný spolutrestanec Jarda Sklo, mají-
cí morální zásady, že kdo krade, ten 
nelže
Martin Kosa – nelidsky vyhlížející 
ruský mafián a vymahač
A samozřejmě Jirka Blesk, v roli 
skvělého režiséra celé inscenace, 
kterého na jevišti spatříte až při zá-
věrečné děkovačce.
Tímto krátkým obsahem chci nalá-
kat Vás všechny, kteří jste tuto hru 
ještě neviděli, ke zhlédnutí dalšího 
představení. Mně osobně se celé 
představení moc líbilo, mému okolí 
také. Prostě komické vystoupení, co 
umí pobavit. 
Díky KiXíci

Divačka Hedvička 
(Hedvika Servusová)Divadlo Kix. Foto: Archiv Kix

„s teBoU nás BaVí sVět“
Nečekala jsem, že budu ještě ve svém 
životě měnit bydliště, ale stalo se. V 
prosinci 2015 jsem se přestěhova-
la za svou rodinou do Buštěhradu. 
Abych byla upřímná, moc se mi 
nechtělo měnit svůj dosavadní ži-
vot a měla jsem obavu z toho, že si 
nenajdu kamarádky a budu bloumat 
ulicemi města bez cíle. To jsem ale 
nevěděla, co mě čeká a koho po-
tkám! Záhy po přestěhování jsem 
se totiž stala členkou skupiny Věč-
ně mladí senioři, kterou vede Stáňa 
Šumná. Po roce prožitém v tomto 
milém uskupení stále nechápu, jak 
to ta naše předsedkyně a hlavně vel-
ká kamarádka Stáňa dělá. Má sama 
velikou rodinu, starosti a povinnos-
ti, ale přesto realizuje tolik akcí pro 
ostatní! A tak se postupně díky její 
aktivitě dostávám já i ostatní členky 

do nikdy nekončící euforie, pravi-
delně se scházíme, jezdíme na výle-
ty a exkurze a podnikáme společné 
akce. Stáňo, ty prostě neznáš TO 
NEJDE! To ale nemůže být zásluha 
jen chia semínek - taková jsi muse-
la být celý život! Tebe by nám mohli 
všichni závidět.
Moc ti děkuji za to, že se s námi dělíš 
o svou energii a čas a že jste mě vza-
li mezi sebe a já tak mohla poznat 
tolik nových lidí, ze kterých se stali 
moji přátelé.  
Tak tedy na závěr: rok utekl jako 
voda a my už se těšíme na nové akti-
vity, které nám připravíš - protože „s 
Tebou nás baví svět“. A vím, že mlu-
vím i za ostatní členky. 

M. Kašáková
Portrét Stáni Šumné. Foto J. Pergl

Nabízím k pronájmu garáž v lípové ulici.   Kontakt: tel. 731 912 076


