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Z Prahy pfies nesmrtelné Pompeje zpût do Toronta
Vracím se do Toronta. Za tu chvíli, co jsem zde nebyl

se toho hodnû zmûnilo. Do Toronta dorazila smrtelná
choroba, která, jak se zdá, zase odchází. Co se
plánovalo v minulém ãísle jako náv‰tûva senátorÛ z
Prahy a pak pfiedstavení Nového divadla, to se nekonalo.
Doufejme, Ïe se v‰e vrátí do normálních kolejí. Maple
Leafs vypadli ze Stanley Cupu. Mezitím probûhla jedna
„zbyteãná“ válka. Otázkou je, jestli jsou jiné války neÏ
zbyteãné.  Válka ode‰la, ale následky zÛstávají.
Paranoia, která je vÏdy spojená s vypatlaností bude
stra‰it moÏná celou tuto generaci. Velice ãasto strach
vychází ze lÏi. Máme strach ze smrti podobnû jako lidé
v prvním století v Pompejích, ale právû to, Ïe byly
zniãeny, je uchovalo pro vûãnost. Jako kdyby se naplnil
biblick˘ v˘rok Kdo by chtûl zachovat svÛj Ïivot, ten jej
ztratí. Mûsta, která tehdy byla zachována, dnes nikdo
nezná.
Kdysi jsem jel stopem po maìarském venkovû a

zastavil mi trabant, v kterém sedûl evangelick˘ faráfi.
¤ekl mi, Ïe se jmenuje Kyszely, coÏ ukazuje na jeho
slovensk˘ (nebo ãesk˘) pÛvod a Ïe pÛsobí v Csövaru,
coÏ znamená âeské mûsto. Pfii své jedné meditaci
právû na toto téma fiekl, Ïe tragédie dne‰ka je v tom, Ïe
se ãlovûk nechce obûtovat. Není to chyba pouze
jednotlivce. Je to chyba i cel˘ch národÛ. V tûchto dnech
pfii cestû po Evropû jsem si na nûho vzpomnûl. Ale
vraÈme se do Prahy, odkud jsem se s vámi rozlouãil
krátce pfied velikonocemi.

***

Velikonoce a louãení s Prahou
Dosti má den na svém trápení. JenÏe nûkdy na trápení

nestaãí cel˘ den. Tentokrát se trápení pfienesla do
pozdní noci Kvûtné nedûle. NejenÏe problémy s
poãítaãem pokraãovaly, ale kdyÏ se koneãnû podafiilo
noviny dodûlat a zaãalo se s jejich posíláním, byly tak
velké, Ïe se neve‰ly do E-mailové schránky. Musela se
posílat jedna stránka po druhé. Tato demontáÏ vzala
dal‰í hodiny ãasu. Tím také do‰lo k tomu, Ïe strana ãtyfii
byla oznaãena jako strana jedna. KdyÏ v‰e do‰lo do
Toronta, kde Barbora trpûlivû ãekala u poãítaãe, bylo
zapotfiebí noviny poslat elektronickou cestou do tiskárny.
JenÏe pfii‰la dal‰í pohroma. V tiskárnû zmûnili heslo a
v nedûli pozdû veãer je v tiskárnû Ïivo asi tak jako v
kutnohorské kostnici. Situace se zdála naprosto
nefie‰itelná. Barbora v‰ak dokázala nemoÏné. Poslala
celé noviny sobû do zamûstnání a v pondûlí ráno je
odeslala ze zamûstnání do tiskárny. Díky tomuto
geniálnímu ‰achovému tahu jsme byli stále ve hfie a
byla ‰ance, Ïe dostanete osmé ãíslo Satellitu vãas, coÏ
se nakonec stalo. Koneãnû v pondûlí v pût ráno
praÏského ãasu bylo v‰e hotové a mohl jsem uzavfiít
tuto kapitolu.
Mezitím Marie odjela nav‰tívit ChudoÏilovovi do

Basileje. Jejím hlavním cílem bylo muzeum v nedalekém
Colmaru, kde je oltáfi  nûmeckého mistra Matthiase
Grünewalda, kter˘ zde pÛsobil na pfielomu 15. a 16.
století. Dal‰í její cesta vedla do Ostravy, kde má pfiíbuzné
a já pro zmûnu jsem letmo nav‰tívil Hradec Králové,
kde jsou moje kofieny.
Koneãnû jsem mûl ãas podívat se trochu po Praze.

Vrcholilo finále hokejové ligy mezi Slavií a Pardubicemi.
Slavia v Edenu mûla opût vyprodáno, ale oslavy se
nekonaly. Pardubicím se podafiilo srovnat na 3:3 a

nálada v slávistickém t˘mu byla na bodû mrazu. Poslední
zápas finálové série se tedy konal na Zelen˘ ãtvrtek a
ve stejnou dobu jsme mûli jiÏ tradiãní jarní setkání z
prÛmyslovky. Zatím se nám to dafií od roku 1997, kdy
jsme se se‰li poprvé po tfiiceti letech a bylo to jako
kdybychom se se‰li po prázdninách. TotéÏ se nám dafií
jiÏ nûkolik rokÛ i se spoluÏáky ze základní ‰koly. Tam to
bylo je‰tû vylep‰ené tím, Ïe na schÛzku pfii‰li dva
uãitelé.
SchÛzka spoluÏákÛ z prÛmyslovky v‰ak kolidovala se

zápasem, na kter˘ ãlovûk snad ãekal cel˘ Ïivot. Pravda,
na druholigovou Slavii jsme vyráÏeli vût‰inou v malém
poãtu a jedním z hlavních bojovníkÛ v hledi‰ti b˘val
Mejla Hlavsa od PlastikÛ. Ten z kaÏdého zápasu dokázal
udûlat happening. Jednou se stalo, Ïe za béãko Jihlavy
nastoupil exslávista Micka. Po kaÏdé, kdyÏ se Micka
objevil na ledû Mejla zaãal zpívat: „Micka, Micka…“ AÏ
nûjak˘ slávistick˘ ctitel fair-play pfii‰el za ním a jemnû
ho napomenul, Ïe Micka je v ‰ir‰ím v˘bûru pro
reprezentaci, abychom ho neznervózÀovali. Mejla v‰ak
hbitû odpovûdûl, Ïe je mu tato skuteãnost dobfie známa
a Ïe naopak Micku tímto zpÛsobem povzbuzuje k
maximálnímu v˘konu. Tentokrát pardubiãtí fanou‰ci k
maximálnímu v˘konu Radka Dudy pouÏívali ponûkud
tvrd‰ích v˘razÛ. Ale ãasy se mûní.
Po první tfietinû byl stav rozhodujícího sedmého zápasu

mezi Slavií a Pardubicemi 0:0. V místû, kde jsme mûli
schÛzku v‰ak nemûli tolik populární bed˘nku a tak jsme
mûli já, Václav âihák a Karel Kroc rozjet˘ dvû piva ve
dvou hospodách, mezi kter˘mi jsme pendlovali. Po
Supovû brance jsme se na mal˘ okamÏik vzdálili z
restaurace ãíslo 1 do restaurace ãíslo 2 a sledovali to,
co Kanadu teprve ãeká v podobû finále Stanley Cupu.
Po dlouhé dobû jsem sledoval kaÏdé vyhození puku z
obranného pásma. Odvolání brankáfie, ale na vítûzství
Slavie se nic nezmûnilo. První historick˘ titul byl zde.
My tfii spoluÏáci jsme to oslavili a vrátili jsme se k
ostatním.

Pompeje

Kamil Voãka, kter˘ kdysi na dotaz, komu fandí,
odpovûdûl, Ïe na fotbal nechodí fandit, ale pouze
kritizovat se opût jako v mládí pokusil toto velké vítûzství
zlehãit. Ov‰em skuteãnû historické mezníky se nedají
sníÏit. Na summit NATO jiÏ po pÛl roce nikdo, kromû
Václava Havla a Sa‰i Vondry, nevzpomíná, ale na první
vítûzství Slavie v hokejové lize se bude v Edenu
pamatovat jako na vítûzství Toronta Maple Leafs ve
Stanley Cupu v roce 1967.
Opût se zjistilo, Ïe nûkteré spoluÏáky nepustily zlé

manÏelky, ale takov˘ je Ïivot. Tentokrát ani nedo‰lo k
tomu, Ïe bychom táhli dál, do dal‰í vinárny, kde si
postupnû jeden po druhém na chvíli schrupneme a pak
pokraãujeme v druÏném hovoru aÏ do prvního vyjíÏdûní
ranních tramvají. Tyto ranní návraty patfiily pfiece jen do
dob bujného mládí. Jednou jsme se takto dostali aÏ za
Prahu a museli jsme ãekat na první ranní vlak, kter˘ jel
okolo ãtvrté hodiny a mÛj pfiítel Kozlík tehdy pronesl
provokativní poznámku. „To je zajímavé, my jsme celou
noc nespali a cítíme se tak dobfie. Zatímco tady v tom
vlaku v‰ichni spali a tváfií se jako kdyby jim spadla
Ïehliãka na nohu.“ Pracující nás málem vyhodili z vlaku.
BlíÏily se velikonoce a na Velk˘ pátek, aãkoliv je to v

âechách v‰ední den, se konaly ráno bohosluÏby u
Salvátora. Milo‰ Rejchrt ve svém kázání zdÛraznil
pokfiivení velkopáteãní tradice, kdy kfiesÈané mûli
tendenci se ztotoÏnit s ukfiiÏovan˘m, zatímco na druhé
stranû byli ti, ktefií Krista kfiiÏovali. Tento sebelítostiv˘
pfiístup má pak za následek antisemitismus. Ve
skuteãnosti jde o to, Ïe Kristus zÛstal osamocen a my
jsme v‰ichni souãástí kfiiãícího davu.
Na Velk˘ pátek v‰ak opût udefiila zima a my jsme s

Marií vy‰li po ránu pouze v letním obleãení. Byli jsme
pûknû promrzlí a vÛbec jsme nemûli chuÈ toulat se
velikonoãními ulicemi, které se zaplnily turisty, mezi
nimi pfievaÏovali vût‰inou ·panûlé, ktefií mífiili k
Jezulátku. Pfiesto v‰e jaro pokroãilo a bylo dál neÏ dnes

Pokraãování na str. 5


