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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Automobilová krize a Velorex
Kdykoliv jdu v Praze LjublaÀskou ulicí, podívám se, jestli pfied ãíslem 67 nestojí náhodou Velorex 350. A spolu s autorkou Babiãky mohu povzdechnout, Ïe vskutku jiÏ
dávno, dávno tomu, co zde stával. Dávno jiÏ tomu, co v pátém patfie Ïil mÛj pfiítel Kotláfi. MÛj pfiítel Kotláfi byl totiÏ pilotem a mechanikem tohoto stroje. Ovládal dokonale
ruãní fiízení stroje, kter˘ mûl ãtyfii rychlosti dopfiedu a ãtyfii dozadu a smûr pohybu se ovládal otoãením klíãku pfii startování. TakÏe kdyÏ jsem nic netu‰e otoãil klíãkem,
místo dopfiedu jsem zaãal couvat pod projíÏdûjící bulharsk˘ kamion. ·okovan˘ Bulhar mne pak sto kilometrÛ honil a kdyÏ jsme projíÏdûli kolem nûj, tak nám pomstychtivû
alespoÀ kopl do hadrov˘ch dvefií. Mého pfiítele Kotláfie milovaly krásné, ale hlavnû o‰klivé Ïeny, které k nûmu byly neobyãejnû vlídné. On sám si je v‰ak drÏel od tûla.
MÛj pfiítel Kotláfi, kter˘ zemfiel v roce 1977, si jednou vzpomnûl, Ïe chce vidût Západní Berlín z televizní vûÏe ve V˘chodním Berlínû. Sundal ze svého létajícího
Montgomeryho stfiechu, naloÏil tam invalidní vozík a namífiili jsme to pfies DráÏìany pfiímo k Brandenburské bránû. KdyÏ jsme zaparkovali a pfiidûlali stfiechu, aby nám
náhodní chodci nerozebrali na‰e ãeské konzervy, pfiesunul se z Velorexu do stroje s ruãním pohonem a zamífiili jsme k 195 metrÛ vysoké televizní vûÏi.

JenÏe v té dobû, jak fiíkala rozhlasová stanice Die
Deutsche Welle v Sovûtské zónû Nûmecka, ãili v NDR,
a jak lid ãesk˘ naz˘val obyvatele tohoto území KruÏítka,
nemûli rádi invalidy. Asi jim pfiipomínali nûco ‰patného
z minulosti a kdyÏ jsme dorazili ke vchodu, zastavil nás
jeden úzkostliv˘ zfiízenec a sdûlil nám, Ïe invalidÛm je
na vûÏ vstup zakázán. Karel Kotláfi byl zkrátka ve
v˘tahu neÏádoucí. Pohled na Západní Berlín byl jen pro
zdravé a silné povahy. Odvezl jsem ho tedy na
Friedrichstrasse. Vypili jsme malé v˘chodonûmecké
pivo a udûlali jsme druh˘ pokus o zteãení nejvy‰‰ího
bodu ve V˘chodním Berlínû. Tentokrát zde byla paní,
která trhala lístky. KdyÏ jsem se objevil s pfiítelem
Kotláfiem, hlasitû ‰veholila: „Nein, nein!“ A kdyÏ skonãil
neúspû‰nû i tfietí pokus, vyslal mû pfiítel Kotláfi s kamerou
jako ‰piona, aÈ to nafilmuji. Z po‰ty v Lipsku, pak
zavolal svému bratrovi do Spolkové republiky Nûmecko,

protoÏe to z V˘chodního Nûmecka bylo velice levné. V
telefonování mu nebránili. Ani nevím, jestli se nûkdy na
filmy z Berlínské vûÏe podíval. Radûji pou‰tûl filmy z
nudistické pláÏe v Rumunsku, kam se také dostal za
pomoci svého tfiíkolého stroje.
Eman Habásko mlad‰í tvrdil, Ïe nejvût‰í nudou je

souboj letensk˘ch líbilÛ Sparty a Slavie. Opût: dávno,
dávno jiÏ tomu. Za to kdyÏ hrála Viktorka ÎiÏkov, byl
ochoten, jak fiíkal svému otci, pro své pfiesvûdãení i
nûco vytrpût. Tohle pondûlí by asi trpûl víc neÏ dost.
Slavia hrála o titul, Viktorka o pfieÏití a Pavlu Fofitovi to
neuvûfiitelnû vycházelo. V poloãase to jiÏ bylo 0:3 a bylo
jasné, Ïe Slavia obhájí titul. V druhém poloãase sice
nervy domácích fanou‰kÛ nevydrÏely a do‰lo k men‰í
pivní pfiestfielce a kdyÏ bylo jasné, Ïe po ‰esta‰edesáti
letech se‰ívaní obhájí titul, tak zoufal˘ hlasatel Ïádá
diváky, aby nevstupovali na hrací plochu. A svûte div
se, nikdo nepfielézá plot, nikdo nevstupuje na zelen˘
trávník. Hráãi vítûzného t˘mu obíhají stadion a zdraví se
s diváky. V˘jimkou byla jen skupina vozíãkáfiÛ, ktefií
absolvují v ãervenobíl˘ch dresech se sv˘mi hrdiny
vítûzné kolo. Mohl bych na hfii‰tû vjet i s pfiítelem
Kotláfiem. Bylo by to koneãnû zadostiuãinûní za to, co
se mu stalo pod Berlínskou zdí, ale má to jeden háãek.
Pfiítel Kotláfi z LublaÀské 67 byl, pokud se pamatuji,
SparÈan.
Jsou lidi, ktefií odfiízli minulost a fiítí se jako fiidiãi v

Mexico City vpfied. Pozornû sledují provoz pfied sebou,
nic jiného je nezajímá. âím rychleji jedou, tím jedou
bezpeãnûji. ProtoÏe tak jezdí v‰ichni, pohybuje se
doprava ve mûstû pomûrnû rychle. A jelikoÏ v tom
mûstû neplatila ani jiná pravidla, aspoÀ kdyÏ jsem tam
naposledy byl pfied tfiiadvaceti léty, nedalo se tam
d˘chat.

Sly‰el jsem také pfiíbûh o fiidiãi náklaìáku, kter˘ jezdí
jiÏ tfiicet let po kanadsk˘ch dálnicích. Svou bezpeãnou
jízdu pfiisuzuje tomu, Ïe stále hledí do zpûtného zrcátka.
Podobnû je to i s námi. Nûkdo se Ïene dopfiedu a
neohlíÏí se zpátky, jin˘ naãerpal své Ïivotní síly v
minulosti. Dne‰ní doba v‰ak preferuje pouze první
zpÛsob pohybu. Copak nesly‰íme stále z rádia, z
televize, copak nás nebombarduje reklama, Ïe musíme
mít nová auta, nové poãítaãe, abychom jednou Ïili v
pohodû. Copak nesly‰íme, Ïe doba, kdy jednou nûkdo
nabyl vzdûlání a pak z toho Ïil cel˘ Ïivot je nenávratnû
pryã. A tak ãlovûk pracuje a vzdûlává se, ‰lape na plyn
a nezastaví se a zatím mu utíká Ïivot. Utíká mu ten
lidsk˘ pfiíbûh. UÏ ho nebolí, kdyÏ se mu rozpadne vztah,
protoÏe se neohlíÏí zpátky. V zbûsilém tempu staãí dvû,
tfii manÏelství, dva tfii Ïivoty, osm bytÛ, ‰estnáct aut,
devadesát tfii cest do zahraniãí. Stále ãastûji si pou‰tím
nahrávku polského zpûváka Michala Burana ze
‰edesát˘ch let Siged˘r, coÏ znamená v rom‰tinû rychleji.
JenÏe tam se jedná o tanec nebo o jízdu na koni, nevím.
My v‰ak potfiebujeme pfiesn˘ opak, pomaleji. Zastavit

se, ohlédnout se, podívat se do zpûtného zrcátka,
udûlat reflexi svého Ïivota.
ReÏisér Ingmar Bergman v jedné ze sv˘ch

rozhlasov˘ch her popisuje obraz, kter˘ vidûl v jednom

Slavia po 66 letech obhájila titul

Své hrdiny doprovodili i vozíčkaři v

slávistických dresech

Pokračováhí na str. 4

Kostel sv. Prokopa v Hrnčířích


