
Thursday,Thursday,Thursday,Thursday,Thursday,

January 13,January 13,January 13,January 13,January 13,

20052005200520052005

satellitesatellitesatellitesatellitesatellite
Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

www.satellite1-416.com nebo www.zpravy.org nebo www.zpravy.ca

1-4161-4161-4161-4161-416

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK -  CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

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
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Pfiírodní katastrofy a NHLPfiírodní katastrofy a NHLPfiírodní katastrofy a NHLPfiírodní katastrofy a NHLPfiírodní katastrofy a NHL
Zdálo se, Ïe nejvût‰í katastrofou pro Kanaìany v
leto‰ním roce bude zru‰ení Národní hokejové ligy.
Lid v‰ak oplakává nepfiítomnost hokeje na televizní
obrazovce ménû neÏ se ãekalo. Poslední zpráva,
která vzru‰ila vefiejnost od Vancouveru po Halifax
byl soud s Tod Bertuzzim. Vlk se naÏral a koza
zÛstala celá. Hfií‰ník za zmrzaãení soupefie bude
teì v klidu sbírat papírky v Stanley Parku a
nebudou ho rozptylovat hfií‰né my‰lenky na to,
jak prohánût puk.

Televizní divák má místo hokeje témûfi dennû
pfiím˘ pfienos z míst nejnovûj‰ích katastrof a zdá
se, Ïe jich bylo letos poÏehnanû.

Nejprve zmizely lesy v Tatrách, následovalo
zemûtfiesení v jihov˘chodní Asii a v‰e se prozatím
skonãilo uraganem v severní Evropû a povodnûmi
v Kalifornii. Narozdíl od kolapsu NHL, nedalo se
pfiírodním katastrofám vût‰inou zabránit, ale dalo
se zabránit ztrátám lidsk˘ch ÏivotÛ, obzvlá‰tû na
pobfieÏí Afriky, kam vlna tsunami dorazila aÏ osm
hodin po zemûtfiesení. Pokud se podívám na mapu
jiÏní polokoule, pak vidíme, Ïe se jedná o vzdálenost
nûkolika tisíc kilometrÛ s a ze Srí Lanky ‰ly vlny
dal‰ích ‰est hodin. PfiestoÏe jiÏ bylo známo, Ïe se
jedná o neobyãejnû niãivou sílu, nikdo nedal
varování. V dobû, kdy dokáÏeme v severní Americe
s pfiesností nûkolika kilometrÛ urãit, kudy pÛjde
hurikán, kdy lidi dokáÏí zabednit okna sv˘ch domÛ
a odjet auty do bezpeãí, nejsme schopní varovat
Afriãany, aby ode‰li pár set metrÛ od bfiehu.

JestliÏe jsme se 22. listopadu 1963 dovûdûli, Ïe
pfied pár minutami byl zastfielen prezident
Kennedy, jak je moÏné, Ïe po ãtyfiiceti letech v
dobû e-mailÛ, SMS, mobilních telefonÛ,
rozhlasov˘ch a televizních pfiijímaãÛ, nikdo není
schopen vyslat varovn˘ signál. Jak je moÏné, Ïe
Ïádná z druÏic, obíhající zemûkouli toto nebezpeãí
nezachytila.

Jednou se pfii obãanské v˘chovû paní uãitelka
Krupková ptala jednoho Ïáka, kdo dostává
pfiídavky na dûti. Zkou‰en˘ repetent bezelstnû
odpovûdûl, Ïe pfiíspûvky na dûti dostávají zfiejmû
lidi, ktefií mají dûti. Mûlo to svoji logiku a zde je i
odpovûì na tuto záhadu. Îádná z druÏic nemohla
toto nebezpeãí zachytit, protoÏe na to nebyla
zafiízená.

Tak máme druÏice, které nás varují pfied
teroristick˘m útokem, aãkoliv nemáme nejmen‰í
signál o tom, Ïe by nûkdo byl schopen takovéhoto
raketového útoku. Máme druÏice, které monitorují
podzemní raketové v˘buchy. Provádíme podmofiské
jaderné pokusy, které rovnûÏ monitorujeme. Jen
jaksi na zemûtfiesení pod vodou jsme zapomnûli a
pokud ho na Havaji nebo jinde zjistili, nemohli
nikoho varovat, aby nevznikla panika a protoÏe
nemûli správné e-mailové adresy, zkrátka chybiãka
se vloudí. Chybûla pokora a vûdomí, Ïe by nás
pfiíroda mohla pokofiit, zle pokofiit.

NHL se nehraje. Pfied ãasem zaãala s ambiciózními
plány. Roz‰ífiila se na tfiicet klubÛ. Expandovala

na Floridu a do Arizóny, kde o hokeji ãetli pouze v
cestopisech, chud‰í kluby jako Winnipeg a Quebec
poslala na smeti‰tû hokejov˘ch dûjin. Pouze zisk
byl skuteãn˘. Îádn˘ sentiment s lidmi, pro které
to bylo souãástí Ïivota, slitování s dûtmi, které
milovaly svou hru, své hráãe. Hokej se bude hrát
ne tam, kam patfií, ale kdy vyná‰í peníze. Pokud
byla ekonomická motivace takhle silná a pouze
jediná. Proã by teì mûli mít hráãi slitování s
majiteli klubÛ. Chtûjí také vydûlat maximum a
pokud si chtûjí zahrát hokej, tak od toho mají
starou dobrou Evropu. Z lidského hlediska to bylo
rovnûÏ dobfie vymy‰lené, jenÏe to zatím nefunguje.

Je zajímavé, Ïe záplavy na Cejlonu pfieÏila velká
zvífiata. Velice citliví byli obzvlá‰tû sloni. Dokonce
dva vybûhli i  s turisty na zádech na nedalekou
horu. My jsme díky tomu, Ïe spoléháme na vlastní
rozum tuto citlivost ztratili. V roce 2002 pfii povodni
v Praze byl jednou z obûtí v zoologické zahradû
právû slon. MoÏná, Ïe byl moudfiej‰í neÏ lidé, ktefií
ho uvázali a moÏná, Ïe kdyby utekl, Ïe by skonãil
tak jako praotec âech na ¤ípu. Tehdy totiÏ lidé
mûli pokoru a dokázali naslouchat i nûãemu jinému
neÏ vlastnímu rozumu a slon na ¤ípu nebo na
Petfiínû by mohl po dnes klidnû vozit turisty. JenÏe
tehdy místo, abychom poslouchali, co nám
rozzufien˘ slon chtûl fiíci, tak jsme ho uvázali a
tváfiili se, jako kouzelníci, ktefií ovládají poãasí.

 Ale‰ Bfiezina Ale‰ Bfiezina Ale‰ Bfiezina Ale‰ Bfiezina Ale‰ Bfiezina
***

Nejen o vánocích a s elektrick˘m osvûtlením mohou stromy svítit, ale i krasou  ledu ve veãerním slunci.

·Èastn˘ a vesel˘ rok 2005!
Uã nadané dûti
Uã nadané dûti, uã je slitování
Uã je o západech slunce, uã je o

v˘chodu mûsíce
Uã je o vzteku, o hfiíchu, kter˘ pfiichází

za úsvitu
Uã je o kvûtinách, o kráse zapomnûní
Potom mû vezmi k fiece a ponofi mû do

vody
PoÏehnej jim a odpusÈ jim, Otãe neboÈ

nevûdí, co ãiní

V‰echny nadané dûti, uã nadané dûti
cestám lidí a zvífiat
Uã je o mûstech, dûjinám mysterií
jejich prohfie‰kÛm a ctnostem
o vûtvích ‰elestících ve vûtru
nebo o tíze jejich hfiíchÛ

Uã je odpou‰tûní, uã je slitování
Uã je hudbû
a chladné a oãi‰Èující vodû
uã nadané dûti
v‰echny nadané dûti

Lou Reed
(pfieloÏil Alexander Neuman, Protestant 10/2003)


