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SILÁK BRAND 
THE STRONG MAN BRAND 

EL FORZUDO BRAND 
 

Povídku Otakara Batličky 
přeložil do angličtiny a španělštiny 

Luboš Hluchý. 
 
 

Jedna z životních moudrostí zní: Nikdy nepodceňuj druhého. 
ANGLIČTINA: One of the life principles is the following: Never underestimate other person. 

ŠPANĚLŠTINA: Uno de los principios de vida es el siguiente: Nunca subestimes a otra 
persona. 

 
Bylo to v roce l913. It happened in 1913. Eso sucedió en l913.  
Dosyta jsem se nabažil krás jižních moří a zatoužil po Evropě. 
I grew tired of the southern seas’ beauty and longed to return to Europe.  
Ya estuve harto de la belleza de los mares del sur y tuve ganas de regresar a Europa. 
Jenže jako z učarování, všechny parníky nalézající se toho času ve Waikiki, měly své 
posádky úplné.  
But as if somebody arranged it deliberately, all the steamboats which at that time were 
present in Waikiki, didn’t need any other crew members.  
Pero como si  alguien lo hubiera hecho deliberadamente, todos los vapores que se encontraban 
en Waikiki, no necesitaban nuevos miembros de tripulación. 
Marně jsem se snažil sehnat na některém z nich zaměstnání, které by mi umožnilo cestu.  
I tried in vain to find a job on one of them, the job which would allow me to travel to Europe. 
Trataba en vano de encontrar en alguno de ellos el trabajo que me permitiría de regresar a 
Europa.  
V mrzuté náladě jsem se dostal k jedné z mnoha námořnických agencií.  
In a bad mood I came to one of many sailor agencies.  
De mal humor llegué a una de muchas agencias de marineros. 
Agencie jsou soukromé kanceláře, jakési zprostředkovatelny práce.  
The sailor agencies are private agencies, a kind of job agencies.  
Las agencias de marineros son agencias privadas, une specie de agencias de trabajo. 
Současně se mnou vešel do kanceláře maličký človíček, Japonec.  
At the same time like me, a little man entered the office, a Japanese.  
Al mismo tiempo como yo entró a la oficina un pequeño hombre, un Japonés.  
Mužíček jako střízlík, tenounký v pase jako nitka, drobného, žlutého obličeje, ze kterého 
hleděla dvě chytrá očka.  
A tiny man, with a waist thin like a thread and a little yellow face in which there were two 
bright eyes.  
Un  minúsculo hombrecito, su cintura era estrecha como un hilo, tenía la cara amarilla 
pequeñita con dos ojitos listos. 



Agent si nás chvíli prohlížel a pak lámanou angličtinou důležitě promluvil.  
The agent was looking at us for a moment and then started to speak like a very important 
person in a broken English.  
El agente nos estaba mirando un rato y después dijo como una persona muy importante 
chapurreando en inglés.  
„Měl bych šanci pro tady tenhle gentleman!“, ukázal na mne.  
“I would have a chance for this gentleman here!”, he made a sign towards me.  
“Tendría una ocasión para este caballero aquí!”, hizo un gesto hacia mí. 
„Ale tady pan žlutý gentleman moc malý a slabý pro topiče na parník Forona“.  
“But the yellow gentleman here is too little and weak to work as a stoker on steamboat 
Forona.” 
“Pero este caballero amarillo aquí demasiado pequeno y debil para trabajar fogonero en el 
vapor Forona.” 
„Potřebují dva topiče, no, tady poukázky, zkuste to!“  
“They need two stokers. O.K., here are two job certificates, try your chance!” 
 “Necesitan dos fogoneros, bueno, aquí estan dos certificados de trabajo, prueben ustedes!” 
„Když dostat práci, já dostat 10 procent měsíčního platu od vás!“ 
“If you get a job, I get l0 per cent of your monthly salary from you.” 
 “Cuando ustedes obtener el trabajo, yo obtener diez por ciento de su salario mensual.” 
Popadl jsem obě pracovní poukázky, plácl jsem Japončíkovi na rameno a: „Aligato*, má 
úcta – jdeme!“  
I took both job certificates, gave a slap on Japonese´s shoulder and: “Aligato, your servant – 
let´s go!” 
Tomé ambos certificados, le di una palmada en el hombro al pequeño Japonés y: “Aligato, 
servidor – vamos!”  
Japoneček mluvil dost dobře anglicky a po cestě do přístavu jsem se spřátelili.  
The little Japanese spoke a pretty good English and on the way to the port we made friends. 
El pequeño Japonés hablo un inglés bastante bueno y caminando hacia el puerte nos hicimos 
amigos.  
Na palubě Forony nás přijal druhý důstojník. 
On Forona´s board we were received by the second officer.  
A bordo de “Forona” fuimos recibidos por el segundo oficial. 
„Vás bychom potřebovali, ale tohle žluté škvrně?“ 
“We would need you but what does this yellow  dwarf do here.” 
“Necesitaríamos a usted pero que hace aquí este enano amarillo?”  
„Vždyť ho nebude žádný topič chtít do party, protože by za něj musel pracovat.“  
“It´s obvious that no stoker will want to work in the same shift with him, because he would 
have to work instead of him.”  
“Es obvio que ningún fogonero querrá trabajar en el mismo turno como el, porque tendría que 
trabajar en vez de él.” 
„Ten človíček neuzdvihne ani prázdnou lopatu, natož plnou uhlí!“   
“The little man won’t even raise an empty shovel, not to speak of a shovel full of coal.”  
“Este hombrecito no levantará ni siquiera una pala vacía sin hablar de una pala llena de 
carbón.“  
Bylo mi Japončíka líto. 
I felt sorry for the little Japanese. Me daba pena del pequeño Japonés. 



„Co kdybych se, pane, nabídl, že si vezmu toho maličkého k ruce… Slibuji vám, že svoji 
práci dobře zastaneme…“ 
“And if I offered, sir, to help the little man… I promise that we will do our job properly”  
“Y si ofreciera señor, de ayudar al pequeño.. Le prometo que harémos nuestro trabajo bien…” 
Důstojník si mě chvíli prohlížel, ale pak přikývl… 
The officer was looking at me for a moment but than nodded.  
El oficial me miró un rato pero después asentió con lo cabeza. 
„Nu,dobře, když chceš pracovat za dva, pro mne a za mne, dám vás do jedné směny.“ 
“O.K., if you want to do two person’s job, it’s all the same to me, I will assign you to the same 
shift”. 
“Bueno, de acuerdo, si quieres hacer el trabajo de dos personas, me da igual, los voy a poner 
en el mismo turno.” 
„Ale upozorňuji vás oba – žádné ulejvání, u nás se pracuje.“  
“But I’m warning you both – don’t neglect your work, we work hard here.”  
“Pero les advierto a ambos – no descuiden ustedes su trabajo, aquí se trabajo duro.” 
 
*Vysvětlivka: „aligató“ znamená japonsky „děkuji“ 
 

Konec první části – pokračování příště 
 
 

* * * 
 
 
 

VIS MAIOR! 
 

 
 ANO, svět a člověk existuje z BOŽÍ MOCI! Vše, co proplouvá v čase zde na tomto 
pozemském světě, existuje jedině a vždy z vůle Vis maior!  
Ježíš řekl - kdo mě nezapře před lidmi, toho já nezapřu před Otcem svým, kdo ve mně věří živ 
bude byť by byl i mrtev, vstaň a choď, víra tvá tě uzdravila!  
Peřinka, kterou jsem chtěla darovat ve svém dětství malému Ježíškovi do jesliček v Betlémě 
na seně, mě zahřívá a zpevňuje moji dnešní kolébku už dospělého života.  
Padnětež všichni nevěřící na kolena, Bůh vždy byl, je a bude!!  
Každý nový den, který se rodí v červánkách, nám zvěstuje odkaz a vůli Boží. Je to slunce, 
Boží posel na obloze, které tento svět svými paprsky činí tím krásným místem pro úděl 
člověka, pro Cíl, daný a stanovený svým Stvořitelem. Tak jako slunce, je to Láska, kterou 
směřujeme k Všehomíru. Bůh - Největší Láska, Nejvyšší Energie! Je to tak- život rovná se 
energie!  
Službou člověku sloužíme i Bohu! Chtějme službou člověku udělat tento svět a dny nám 
vyměřené předstupněm pro Ráj tam v nadnebeské modři!  
Pracujme ve dnech určených pro práci a odpočívejme v neděli a kořme se v tento sváteční den 
před oltářem Svatostánku! 
 

     Marie Ritterová 



HUMOR A PŘEKLADY 
 

Překládat humor není žádná legrace. Někdy to jde snadno, jindy hůře a nevyhneme se ani 
případu, kdy překladem se pointa zcela ztratí. Je to tehdy, když používáme slovních hříček, 
které jsou zpravidla nepřeložitelné. 

Dovolím si to demonstrovat na několika, možná trochu dětských anekdotách z angličtiny: 
 

1. “My mother made a terrible mistake today. She gave my father soap flakes instead of 
cornflakes for breakfast.” 

 “Was he angry?” 
 “Only foaming at the mouth.” 
 
 „Matka udělala dnes strašný kopanec. Dala otci k snídani mýdlové vločky místo 

obilních.“ 
 „Ten zuřil, co?“ 
 „Měl jen pěnu u úst.“ 
 
Pěna u úst (nebo řízněji česky u huby) jako výraz vzteku je srozumitelná bez rozdílu jazyka. 
 
2. “Why can’t you play jokes on snakes?” 
 “Because you can never pull their legs.” 
 
 „Proč si nemůžete z hadů tropit šašky?“ 
 „Protože je nikdy nemůžete tahat za nohu.“ 
 
Tahat někoho za nohu – ve smyslu tropit si z něj blázna nebo šaška – je rčení obvyklé 
v angličtině, zato v češtině tak běžné už není. Část pointy vyprchá, ale nakonec ji lze 
pochopit. Ale v následujícím příkladu už nebude po překladu k smíchu vůbec nic: 
 
3. “Why it is impossible to play tennis quietly?” 
 “Because you can’t play it without raising a racket.” 
 
 „Proč není možné hrát tenis potichu?“ 
 „Protože se to nedá bez zvednutí rakety.“ 
 
Anglické „raise a racket“ znamená totiž jednak „zvednout raketu“ (tenisovou), ale také 
„udělat hluk, rámus, randál, kravál“. Tady už selžou všechny překlady. Opravdový mistr 
překladatel (jako byl pan Eisner nebo je pan Přidal) by nahradil původní text zcela jinou, pro 
český jazyk vhodnou anekdotou. 
Dobrou zábavu nad překlady přeje 

Jan Bázler 
* * * 

 
Toto KLUBKO začalo myšlenkou Miloše Veselého. Myšlenkou Miloše Veselého budeme i 
končit: 
 

Člověk se ve své omezenosti domnívá, že dosáhl moudrosti. 
Chybí mu však ve vesmíru vhodné srovnání. Takzvané 
moudrosti vděčí, jak za svůj vzestup, tak i za svůj pád, což jej 
usvědčuje! 


