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Modfie oznaãené ‰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.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním
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Kam patria
tichí blázni

Ten ãlovek ktor˘ chodil po meste
s bielou ta‰kou
a s ãerven˘mi odrazov˘mi
sklíãkami na kabáte
bol môj priateº
Pod ko‰eºou mal brnenie
a tváril sa nenápadne
Niã sa nemohlo staÈ
KaÏdé lietadlo ktoré mu
preletelo nad hlavou
malo pre neho správu
Keì bola dobrá
spokojne sa usmieval
a keì bola zlá
utekal sa schovaÈ
D˘chal zaruãene
najlep‰í vzduch v okolí
trúbkami prev⁄tan˘mi do strechy
svojho zrubu bez okien
Ale uÏ nechodí po meste
nejak˘ papalá‰ dostal zálusk
na jeho parcelu
v chatkovej kolonii
Zbúrali mu búdu
a poslali ho tam
Kam patria tichí blázni

Du‰an Hanák

 Pravda vítûzí!Na jafie roku 1968 se objevil v Literárních
novinách kreslen˘ vtip. Dvû znepfiátelené
bandy se na sebe Ïenou s palcáty, cepy
a bojov˘mi v˘kfiiky „Pravda vítûzí!“ Ve
stejnou dobu zpíval Bob Dylan písniãku,
ve které fiíká, Ïe kdykoliv je nûjaká válka,
obû strany tvrdí, Ïe BÛh je s nimi. Inu
kaÏd˘ konflikt spoãívá v tom, Ïe si obû
strany myslí, Ïe mají pravdu.
V dobû normalizace mnû jednou filosof

Ladislav Hejdánek na adresu teologické
fakulty fiekl: „Oni se tváfií jako teologové,
jsou roztrÏití jako vûdci, pracují osmnáct
hodin jako odborníci, pfiedná‰ejí jako
skuteãní profesofii, ale já je nemÛÏu brát
váÏnû, protoÏe pravda je jim nûco s ãím
si mÛÏu vytfiít já nevím co…“
V roce 1989 zábrany padly a najednou

jsem mûl myln˘ pocit, Ïe uÏ je moÏné, jak
fiíká SolÏenicyn, Ïíti v pravdû.
JiÏ 10. prosince jsem byl v Praze. Brzy

jsem zaãal spolupráci s deníky. Vstával
jsem v ‰est hodin, abych mohl pfied osmou
ráno poslat faxem zpravodajství z NHL.
Koruna byla tak dole, Ïe jsem to dûlal

prakticky zadarmo. Noviny mám
schovány ve sklepû dodnes. V létû jsem
pfiijel do Prahy. Zmínûné noviny mnû
zaplatily cestu na fotbal do Moskvy.
Nedostal jsem v‰ak ruské vízum a tak
jsem nikam nejel. Pfiesto jsem toto gesto
hodnotil témûfi se slzami v oãích.
Tato spolupráce trvala rok. Zpravodajství

pfiebíraly jak ãeské, tak i slovenské noviny.
V záfií roku 1991 byl Svûtov˘ pohár, stávka
autobusákÛ a po‰ÈákÛ. Do Kanady se
chystala v˘prava ãesk˘ch a slovensk˘ch
novináfiÛ. Pro vût‰inu to byl první zájezd
za mofie. Cestu dvou novináfiÛ ze
zmínûn˘ch novin sponzoroval âecho-
Ameriãan z Kalifornie. Tû‰il jsem se na
spolupráci a poslouchal jsem to, co ode
mne chtûli. Koneãn˘ v˘sledek, jsem v‰ak
díky po‰tovní stávce nevidûl. Byl jsem
uji‰tûn, Ïe v‰e vychází v plném rozsahu.
Najednou po‰tovní stávka skonãila a je‰tû
pfied koncem Kanadského poháru se
objevil balík s novinami v po‰tovní

schránce. Byly tam v‰echny moje ãlánky,
jen s jednou maliãkostí. Byli pod nimi
podepsáni oba redaktofii z Prahy. JelikoÏ
byla autobusová stávka, letûli oba
novináfii z Toronta do Hamiltonu pfies
Ottawu a já jel na finálov˘ zápas do
Hamiltonu na kole. Tam ãe‰tí novináfii
toto nedopatfiení zdÛvodnili, Ïe to udûlali
jejich kolegové v Praze v reÏii. Pfií‰tí fax
jsem poslal tak, Ïe tam bylo velk˘m
písmem mé jméno a poznámka, aÈ mne
zavolají, ale nic se nezmûnilo. Dal‰í
zpravodajství jsem poslal pfies Bratislavu
s pfiáním, aby to poslali do Prahy. Teì uÏ
‰lo tûÏko tam podepsat nûkoho jiného. Z
Prahy zavolali okamÏitû, jestli jsem mûl
problém s faxem, Ïe to pfii‰lo z Bratislavy.
¤ekl jsem, Ïe ne, ale Ïe mám problém s
nimi. „My vám to zaplatíme!“ ozvalo se z
druhé strany. Tehdy to bylo asi pût dolarÛ
za ãlánek a nepochopili, Ïe mnû o ty
peníze nûjak nejde, ale Ïe jde o urãité
uznání. Seãetl jsem, kolik jsem utratil za

fax a vynásobil to tehdej‰ím kursem,
podtrhl a poÏádal, aby mnû proplatili i ten
fax.
Podle zvyku jsem to udûlal na dvû

desetinná místa. Tím spolupráce skonãila.
Peníze jsem po urãitém dohadování

dostal, ale pak se nûkdo ptal v redakci,
proã tam není moje zpravodajství. Z
telefonu v redakci se ozvalo, Ïe jsem
pfiíli‰ drah˘ a Ïe si vyúãtuji kaÏd˘ haléfi.
Skuteãností v‰ak bylo, Ïe nûco, co jsem

udûlal já, si pfiipsal nûkdo jin˘. Mûlo to asi
tu logiku, jako kdyÏ Jaromír Jágr vstfielí
branku a my ji pfiipí‰eme nûkomu jinému,
jen proto, Ïe on za to  dostal peníze. Na
faktu, Ïe nûkdo nûco udûlá se pfiece nic
nemûní, jestli za to dostal zaplaceno nebo
jestli to udûlal zadarmo.
Nikdo se mi tehdy neomluvil. Spí‰ mûli

pocit, Ïe bych se mûl omluvit já jim. Bylo
to poprvé, co se mi nûco takového stalo,
ale nebylo to naposledy. Ke cti tehdej‰ím
novinám slouÏí, Ïe nemûli ve své hlaviãce
heslo „Pravda vítûzí!“

Ale‰ Bfiezina
***

Nové divadlo uvedlo Mirandolinu

O pfiedstavení pí‰e Vûra Kohoutová na stranû 4. V pfiedstavení hráli (nahofie zleva): B. ZatovkaÀuk, R. Tamchynová, V. Matejkoviã, M. Bonhard,
(dole) J. Benda, P. Novák, Z. Matejkoviãová, Z. Borovjaková.


