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Dejte vejce malovan˘…Máme papeÏe
Volba papeÏe, kter˘ si dal jméno Francis (po
Franti‰ku z Assisi, nejmilovanûj‰ím z pozdûj‰ích
následovníku JeÏí‰ov˘ch), byla pfiivítána - a nejen
katolíky - se skuteãn˘m nad‰ením. Tento
argentinsk˘ knûz italského pÛvodu se chová
zpÛsobem, kter˘ mnoh˘ z nás platonicky obdivuje,
ale málokdo máme v úmyslu napodobit (v Buenos
Aires - a to uÏ byl i kardinál - nebydlel ve vznosné
arcibiskupské rezidenci, ale v pronajatém bytu; v
¤ímû - a to uÏ byl papeÏem - si sám v hotelu
vyzvedl své zavazadlo a zaplatil za úschovu; jako
knûz i biskup a arcibiskup vidûl, jako jeden ze
sv˘ch nejdÛleÏitûj‰ích úkolÛ, sluÏbu chud˘m; a
má i smysl pro humor: po svém zvolení papeÏem
pfii obûdû ãi veãefii s kardinály, se nûkdo zmínil
nûco v tom smyslu, Ïe ho volili. PapeÏ odpovûdûl:
NechÈ vám to PánbÛh odpustí!“ Tedy papeÏ, kdyby
ho v‰ichni katolíci napodobili, by vytvofiil nebe na
zemi a souãasnû prakticky zlikvidoval na‰i
ekonomii, zaloÏenou na tom, Ïe musíme pofiád mít
víc vûcí a sluÏeb a vyrábût a kupovat, abychom
v‰ichni mohli skonãit jako milionáfii. To nebezpeãí
asi nehrozí, vût‰inou se budeme pouze snaÏit se
tûmi milionáfii stát. A z povzdálí obdivovat, Ïe
mezi námi Ïije tak ãist˘ a dobr˘ ãlovûk - a nûkdy
moÏná udûláme nûco, co bychom bez jeho inspirace
neudûlali.

Svat˘ Otec - zní to velebnû a vzne‰enû zároveÀ.
Ne ov‰em kaÏd˘ papeÏ byl samoãinnû svat˘:
Napfiíklad papeÏ Alexander VI., kter˘ sedûl na
papeÏském stolci od roku 1492 (rok objevení
Ameriky) do roku 1503. Byl ‰panûlského pÛvodu
(bratr jeho maminky Alfonso byl papeÏem
Calixtusem III), své jméno si poital‰til na Rodrigo
Borgia, mûl ãtyfii nemanÏelské dûti s Italkou
Vannozzou, vãetnû syna Cesara a dcery Lucrecie.
Cesare fiídil papeÏskou administraci a papeÏsk˘
majetek pouÏíval k posílení své osobní moci. Otec
i syn mají povûst, která si nezadá s reputací
nejbrutálnûj‰ích fiímsk˘ch císafiÛ. Dcefii Lucrecii
papeÏ Alexander VI. zprostfiedkoval nûkolik
vysoce v˘hodn˘ch svateb a zlí jazykové tvrdily,
Ïe byl jejím milencem. (AÈ uÏ to bylo jakkoliv,
Lucrecia vstoupila do literatury i hudby). Byla to
doba, kdy se v ¤ímû dûly vûci, proti kter˘m to, co
se dnes církvi vyãítá, se mnoh˘m jeví jako drobné
pfiestupky. Nakonec papeÏi zÛstal jen kritik,
dominikán Girolamo Savonarola, kter˘ boufiil proti
mravní spou‰ti v církvi.  Alexandra VI.. mimo jiné
obvinil, Ïe si konkláve, které ho zvolilo, koupil.
23. kvûtna 1498 Savonarolu a jeho dva Ïáky
popravili, jejich tûla byla spálena ve Florencii na
Piazza della Signoria a popel byl vysypán z mostu
Ponte Vecchio do fieky Arno.

A ov‰em byla doba, kdy nebyl papeÏ jenom
jeden. V roce 1408 (sedm let pfied upálením Jana
Husa) praÏsk˘ arcibiskup a univerzita odporovaly
postoji ãeského krále Václava IV., kter˘ se snaÏil
zachovat neutralitu mezi dvûma soupefiícími
papeÏi, ¤ehofiem DII. a Benediktem XIII. Tomu
v‰emu nasadil korunu koncil v Pise, kter˘ oba
papeÏe sesadil a v roce 1409 zvolil kardinála
Pietra Philargiho za papeÏe Alexandra V.

Proã o tom pí‰i? Abych pfiipomnûl sobû i tûm,
ktefií rádi listují v historii, Ïe v‰echno lidské nese
Kainovo znamení, Ïe najít ãistého ãlovûka a
následovníka JeÏí‰e i na stolci papeÏském je
dÛvodem k radosti a nadûji, pro ty, ktefií vûfií, pro
ty, ktefií hledají i pro ty, kter˘m nebyl dán dar
specifické víry.

Josef âermák
***

Vlastnû exilové noviny jsou takov˘ vûãn˘
kalendáfi. Zaãne se novoroãním vydáním,
následuje vzpomínka na Únor 1948, v
bfieznu to byly narozeniny TGM a v dubnu
velikonoce…
Letos jsou velikonoce jiÏ koncem bfiezna

a to tak trochu zpÛsobilo problémy. Plesová
sezóna byla krátká a naopak je dostatek
ãasu na rÛzné jarní veselice a zábavy v
dubnu a v kvûtnu.
PÛvodnû jsme chtûli vydat toto velikonoãní

vydání a pak je‰tû dvû ãísla pfied m˘m
odjezdem do Prahy v dubnu. JenÏe o
velikonocích na Velk˘ pátek ani na
Velikonoãní pondûlí není po‰ta otevfiená.
Znamenalo by to, Ïe bychom mohli dát
nejdfiíve noviny na po‰tu aÏ v úter˘ 2.
dubna 2013 nebo je‰tû pozdûji a dal‰í
ãíslo by muselo jít do tiskárny jiÏ za t˘den,
ãímÏ by se stalo, Ïe byste dostali dvû ãísla
za sebou a pfii tom by byly dvojnásobné
v˘daje za po‰tu i tiskárnu. Proto je v
souãasné ekonomické situaci v˘hodnûj‰í
udûlat pfií‰tí vydání jako dvojãíslo.
Dal‰í dvojãísla budou v ãervenci a v

prosinci. Satellite vy‰el poprvé pfied
dvaadvaceti léty v dubnu 1991. Vycházel
nejprve jako mûsíãník. Od roku 1992 jako
ãtrnáctideník. Pfiipoãteme-li k tomu, Ïe
jsem pfied tím od roku 1981 pracoval v
Novém domovû, znamená to, Ïe jsem
pfies tfiicet let, s v˘jimkou malé pfiestávky v
letech 1990-1991, pfiipravoval do tisku
kaÏd˘ druh˘ t˘den nejnovûj‰í zprávy a
informace.

Obzvlá‰tû v 80. letech minulého století,
kdy neexistoval internet a nebylo pfiímé
telefonní spojení do âeskoslovenska, to
bylo velmi obtíÏné. Hlavním zdrojem
informací byly rozhlasové stanice
Svobodná Evropa a Hlas Ameriky na
krátk˘ch vlnách. Ty v‰ak byly
nasmûrované do âeskoslovenska, nikoliv
do Kanady. Znamenalo to, Ïe se nahrávalo
témûfi v‰e na magnetofonové kazety a
pokud tam byla nûjaká zajímavá zpráva,
pfiepsala se z pásku na psacím stroji.
Takto získané informace se nosily ke
·kvoreck˘m, kde je písafiky pfiepisovaly
na nudle a z nich se lepily noviny. V
polovinû osmdesát˘ch let jsme zakoupili
první macintosh a tak jiÏ nebylo zapotfiebí
zprávy nûkolikrát pfiepisovat a lepit.
V té dobû se nûkdy nûkterá informace

musela pfiehrávat i nûkolikrát, protoÏe
ãeskoslovenské ru‰iãky byly tak dokonalé,
Ïe byly sly‰et i za velkou louÏí. Nejhor‰í
bylo de‰ifrovat nûkterá jména. DÛleÏité
bylo období kolem roku 1982, kdy jsem
zaãal, jak s Hlasem Ameriky tak se
Svobodnou Evropou spolupracovat.
Zpravodajství jsme také dostávali od
Palach Pressu v Lond˘nû. Navíc se tehdy
muselo balancovat v novinách mezi tím,
co se dûlo v Kanadû a tím, co v
âeskoslovensku, protoÏe jsem mûl dûlat
nikoliv exilové, ale krajanské noviny.
Podafiilo se mi prosadit i sportovní

zpravodajství, ale v té dobû bylo velice
obtíÏné získat jednotlivé v˘sledky. Pravda

dostával jsem i Mladou frontu, ale ta
chodila s tfiít˘denním zpoÏdûním. Koncem
osmdesát˘ch let, kdy uÏ se dalo zavolat
do âR, ale hovor byl stále drah˘ a spojení
bylo nekvalitní, staãila na získání v˘sledkÛ
nûkdy pouze jedna minuta. Sportu v
exilov˘ch novinách pomohla i skuteãnost,
Ïe se objevila fiada ãeskoslovensk˘ch
hokejistÛ, ktefií zaãali hrát v NHL: Miroslav
Fryãer, bratfií Ihnaãákovi, ·Èastní, Jan
Ludvik, Richard Lanz, Petr Svoboda a
dal‰í.
Situace se zmûnila poãátkem

devadesát˘ch let, kdy jiÏ byl Satellite na
svûtû a první byÈ pomalé modemy. Tehdy
nastala zlatá doba pro noviny. Neexistoval
sice internet, ale jiÏ existovalo spojení z
poãítaãe do poãítaãe. Se sv˘m
kamarádem Honzou Hrabinou jsme
vydávali zpravodajství z NHL. On na
oplátku mi dával zpravodajství z âech a
ze Slovenska. JenÏe to v‰e trvalo velice
krátce do doby neÏ nastoupil internet.
PfiestoÏe se zdálo, Ïe ti‰tûné noviny na

to nedoplatí, zaãali jsme i my vycházet na
internetu. Ze zaãátku jsme mûli z toho i
mírn˘ pfiírÛstek pfiedplatitelÛ. Pak poãet
pfiedplatitelÛ nûjakou dobu stagnoval, ale
nyní jsme na tom jako v‰echna ostatní
ti‰tûná média poãínaje New York Times,
pfies Toronto Star aÏ k ãasopisÛm jako je
Newsweek, kter˘ vycházel od roku 1933
do roku 2012. Od 1. ledna 2013 zaãal
existovat pouze v internetové verzi.
PfiestoÏe víme, Ïe je fiada ãtenáfiÛ,

obzvlá‰tû star‰ích, ktefií nevlastní internet,
rozhodli jsme se od leto‰ního Nového
roku publikovat kaÏdé ãíslo souãasnû na
internetu a pomalu pfiejít na mûsíãník.
Znamená to, Ïe tyto noviny jsou

posledním ãtrnáctideníkem. V
následujících mûsících duben-srpen
budeme vycházet jednou mûsíãnû. Na
podzim a v zimû budeme vycházet jednou
za tfii t˘dny. V pfií‰tím roce bychom tedy
mûli vyjít osmnáctkrát, z toho by mûla b˘t
dvû dvojãísla. V roce 2015, bychom pak
zaãali vycházet jako mûsíãník to jest stejnû
jako v roce 1991, kdy jsme zaãínali.
KaÏdé ãíslo bude rovnûÏ na internetu v

PDF formátu. Na rozdíl od Newsweeku
budeme stále vycházet i v ti‰tûné formû,
ale je pravdûpodobné, Ïe od ledna 2014
se zmûní i formát, protoÏe nejdraÏ‰í
finanãní poloÏkou pro nás je stále tiskárna.
A z ãeho budeme Ïít?
To napovídá název ãlánku, kter˘ jsem si

vypÛjãil z ãeské velikonoãní koledy…
Velikonoce jsou svátky nadûje, takÏe se

nemáme ãeho obávat!
TakÏe VESELÉ VELIKONOCE!

Ale‰ Bfiezina
***


