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Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.
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 Vladimír Iljiã, Ïárovka a pfiistûhovalci

Viktor Fischl a Josef ·kvoreck˘ obdrÏeli Seifertovu cenu

Vlevo: Josef ·kvoreck˘ pfiebírá cenu Jaroslava Seiferta. Vpravo Viktor Fischl
Aula praÏského Karolina byla svûdkem leto‰ního udûlení ceny Jaroslava Seiferta. Toto ocenûní letos pfiipadlo za celoÏivotní dílo dvûma exulantÛm. Spisovateli a
diplomatu dvaadevadesátiletému Viktoru Fischlovi, kter˘ Ïije se svou manÏelkou v Izraeli a spisovateli profesoru Josefu ·kvoreckému. Viktor Fischl, kter˘ se narodil
v Hradci Králové, ve svém projevu zavzpomínal na Jaroslava Seiferta a vyznal se ze sympatií k Chartû 77. Nastínil také své plány, Ïe by chtûl napsat knihu vzpomínek
na Jaroslava Seiferta. Josef ·kvoreck˘ pfiipomnûl okamÏik, kdy byl pfiítomen za Rozhlasovou stanici Svobodná Evropa ve Stockholmu pfiedávání Nobelovy ceny, kterou
tehdy pfiebírala Seifertova dcera Jana. ·koda jen, Ïe profesor Franti‰ek Janouch ve svém obsáhlém projevu nezmínil skuteãnost, Ïe v osmdesát˘ch letech, kdy byl básník
na indexu, to bylo právû 68 Publishers v Torontu, které Jaroslava Seiferta vydávalo nezcenzurovaného.

Text/foto: abe

Na zaãátku ‰kolního roku jsme dostávali zdarma
uãebnice. Byl to snad jedin˘ okamÏik v roce, kdy
jsme se do nich zvûdavû dívali. Nejprve jsem
spoãítal poslední pfiíklad a po jeho vyfie‰ení mne
pfiestala poãetnice zajímat. Zato ãítanka, ta mûla
jin˘ ‰mrnc. Arkadij Gajdar, jeho pfiíbûhy o Timurovi
nebo Boris Polevoj a Meresjev - to byla kvalita.
Teprve nedávno jsem se v publikaci kanadského
velvyslanectví Kanadská mozaika dovûdûl, Ïe
Ïárovku nevynalezl ani Lenin, ani Edison, ale jako
první si ji patentoval Kanaìan Henry Woodward v
roce 1874.
Z ãítanky jsem se dovûdûl, jak elektrifikace

pronikala na sovûtsk˘ venkov, do kolchozÛ a
sovchozÛ, k prost˘m obãanÛm. Lenin byl génius
a pochopil, Ïe lidé potfiebují elektrick˘ proud.
Bylo zde i pouãení. Pfiíbûh o chlapcích, ktefií si

chtûli zavést do kÛlny elektfiinu sami, vzali Ïárovku,
pfiidûlali k ní dráty a ty pak vedli nûkam na dvÛr
do neznáma, pokud jim odstfiihnuté dráty staãily.
KdyÏ pfii‰el tatínek domÛ, nepochválil je, ale
pokáral: “Chlapci, mûli jste ‰tûstí, je‰tû kousek a
mohli jste pfiijít o Ïivot.” Tento pfiíbûh mne pouãil

natolik, Ïe jsem se rozhodl v patnácti letech radûji
studovat slaboproud, pfiesnûji fieãeno spojovou
techniku v Panské ulici, neÏ silnoproud Na
pfiíkopech.
Doba se mûní, pfiekonáváme Leninovy my‰lenky

a tak ãeské ministerstvo vnitra, které se zab˘vá
pfiistûhovalci, podobnû jako moudr˘ otec odstfiihlo
elektrické vedení do ubytoven uprchlíkÛ. Jak
tento poãin vysvûtlilo, je to jen pro jejich dobro,
aby se neopafiili z rychlovarn˘ch konvic, dûti by se
mohly popálit o vafiiã, kter˘ není dostateãnû vysoko
nad zemí, mohl by vzniknout poÏár. Zkrátka
dospûlí uprchlíci jsou vût‰í debilové neÏ chlapci v
ãítankovém pfiíbûhu.
Podobnû uÏ se snad jen peãovalo o vûznû v

komunistick˘ch kriminálech, a to jen kdyÏ byli ve
vazbû. Na lágru uÏ vafiiãe (jeden na sto vûzÀÛ) byly
a alespoÀ pfies den byly zapnuté.
Tato starostlivost má i dal‰í pozitivní v˘sledky.

Uteãenci si nemohou nabít mobilní telefony a tak
se nemohou spolãit s mafií. Nemohou se koukat
na televizi a tak jim TV Nova nesniÏuje koeficient
inteligence, nejsou otupováni reklamou z

komerãních rozhlasov˘ch stanic, pokud si
nepropa‰ují do sv˘ch pfiíbytkÛ rozhlasov˘ pfiijímaã
Grundig, kter˘ je na kliãku. Pfiedpokládá se, Ïe na
baterie nemají peníze. Ministerstvo vnitra tedy
starostlivû vynaloÏilo tûÏké peníze na to, aby v
ubytovnách uprchlíkÛ odstranilo zásuvky
elektrického proudu.
Jak to kontrastuje s bezohlednou politikou

kanadsk˘ch úfiadÛ v osmdesát˘ch letech, kdyÏ
jsem pfii‰el do Ottawy a mnozí pfiistûhovalci nejenÏe
mûli od vlády televizi, ale i Ïehliãku a varnou
konvici.
O Ïádném úrazu nevím. Asi je to proto, Ïe v této

zemi je napûtí 120 voltÛ a v âeské republice je ve
‰piãkách skoro dvojnásobek. V‰ak si také mnozí
krajané stûÏovali, Ïe nemohou pouÏít holící strojek
ãi fén, kter˘ si s sebou pfiivezli.
Druhé vysvûtlení je, Ïe to byla lep‰í doba a

Kanaìani se chovali k pfiistûhovalcÛm lépe neÏ
ãeské ministerstvo vnitra.
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