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Pokud jste zaplatili
pfiedplatné v tûchto

dnech, objeví se zmûna
na ‰títku v pfií‰tím ãísle!

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

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Jifií Such˘ mûl v druhé polovinû ‰edesát˘ch let na
stanici âeskoslovensko 2 ãili VKV kaÏd˘ den kromû
soboty a nedûle dvacetiminutov˘ program
Gramotingeltangl. Jednou tam vyprávûl o jednom
mûsteãku na jiÏní Moravû, kde jim spadl gotick˘ kostel.
KdyÏ tam po roce pfiijel, tak zjistil, Ïe na tom místû jsou
nové vefiejné záchodky. Nejprve se rozãílil, ale pak si
fiekl, Ïe to místní zastupitelé vystihli. Vystihli to, co
pokládají za kulturu a co je pro nû dÛleÏité. Nakonec jen
tak pro zajímavost to mûsto jmenoval. Byly to Hustopeãe.
Nedávno jsem ‰el po Torontu a co se nestalo, na
Dovercourtu dûlají z kostela bytovky a ty se prodávaly
jako housky v krámû. Radost pohledût. I fiekl jsem si lidé
chtûjí bydlet v místû, kde se minulé generace cítily
dobfie. JenÏe o kus dál pro zmûnu bourali anglikánsk˘
kostel. Stromy okolo byly urãené k likvidaci. Krásná
okna byla vymlácená. Pouze cedulka Vstup zakázán!
Bude tam pro zmûnu podzemní parkovi‰tû. Zapfiem˘‰lel
jsem, jestli lidé chtûjí parkovat tam, kde se pfiedchozí
generace cítily dobfie a zjistil jsem, Ïe lidé chtûjí spí‰e
parkovat, tam kde jim neukradnou auto. Musím pfiiznat,
Ïe pfied stejn˘m kostelem nám auto neukradli, ale o
kousek dál ho vykradli. Podzemní parkovi‰tû je tedy
nutné. I zde to podnikatelé jaksi vystihli. Máme tedy
kulturu bytovek, podzemních parkovi‰È a k nim patfií
obchodní stfiediska, kde si mÛÏeme koupit nejnovûj‰í
zboÏí, které nám vydrÏí tak do pfií‰tích vánoc.
Nic tedy nezÛstává. E-maily a SMS se vymaÏou.
Korespondence pfiestala existovat. Nepí‰eme si
poznámky rukou, ztratili jsme svÛj rukopis. Místo
gramodesek se poslouchají mpétrojky. Je to

pohodlnûj‰í, mÛÏe to ãlovûk mít v‰ude s sebou, nemusí
se o to starat a kdyÏ ho to pfiestane bavit, tak se to
vymaÏe.
Nedávno jsem potkal jednoho Ameriãana, kter˘ Ïije v
Praze. Dali jsme se do fieãi. Stra‰livû ho zajímalo jaké
bylo moje dûtství v Praze. Tak jsem mu vyprávûl, Ïe
tramvaj jezdila pfies Staromûstské námûstí. „A jak se
tam dostala?“ Znûla otázka nevûfiícího Tomá‰e.
„Celetnou ulicí,“ odpovûdûl jsem. „Celetnou?“ nechtûl
vûfiit. VÏdyÈ tam se stûÏí vejde osobní automobil. „Projela
pod Pra‰nou bránou, tam byl semafor, pût minut se
jezdilo jedním smûrem, pût minut druh˘, v PafiíÏské se
pak jezdilo obûma smûry…“ „To byly je‰tû ty staré
tramvaje…“ pokraãoval jsem. „Po Praze jezdily
trolejbusy. Vstával jsem vût‰inou pfied sedmou. V 7:11
odjíÏdûl trolejbus z Bûlocerkevské. Musel jsem se do
nûj vtûsnat. Do ·umavské dorazil v 7:20. Za minutu se
muselo probûhnout parkem do Vinohradské ulice, kde
pfiijíÏdûla stará jedenáctka, která byla jiÏ náleÏitû
ovû‰ená studující mládeÏí. Pfiesto jsme se i my dokázali
povûsit na ‰tangli a náleÏitû si odpoãnout pfied dal‰ím
bûhem, kter˘ vedl sérii pasáÏí z Václavského námûstí
do Panské 3. V˘uka zaãínala v 7:30 a fieditel ‰koly,
jak˘si Hledík, stál na schodech a zapisoval opozdilce.
Apokalypsa pfii‰la v okamÏiku, kdyÏ zaãaly jezdit nové
tramvaje. Jednou jsem bûÏel Vinohradskou tfiídou a
místo jedenáctky jela nová dvacítka se zavíracími
dvefimi. V okamÏiku, kdy jsem dobíhal mi fiidiã zavfiel
dvefie pfied nosem. Byly dvû moÏnosti. Vyrazit a chytit
ji na následující stanici. Pfiedstava, Ïe by se u rozhlasu
konala potupná repríza, mne od tohoto po‰etilého ãinu

odradila. Pomstil jsem se tedy alespoÀ úderem do
dvefií. PoblíÏ stála fiidiãka taxíku. Otázala se mne kam
jedu a zadarmo mne odvezla pfiímo pfied ná‰ ústav.
¤editel Hledík toho rána stepoval v první patfie nadarmo.“
Ameriãan s napûtím poslouchal.
Pokraãoval jsem tedy dále: „Mûli jsme jednoho uãitele,
v ‰edesát˘m osm˘m utekl do Nûmecka. KdyÏ jsem mu
to odpoledne pfii praktické v˘chovû v dílnách vyprávûl,
tak se zamyslel a zeptal se mne: ,Ví‰, co by byl je‰tû
vût‰í zázrak?’ ,Kdyby v tom autû byl chlap,’ odpovûdûl
jsem. ,Ne, to by byl homosexuál (pouÏil drsnûj‰ího
v˘razu), ale kdyby ti ten fiidiã t˘ tramvaje otevfiel.’“
Ameriãan se zachmufiil. Tento závûr se mu ale vÛbec
nelíbil a já si uvûdomil, jak tûÏko se dá pfiedat nûco, co
jsme proÏili.
Profesor, kter˘ pfiedsedal disciplinární komisi, která
mne vyluãovala z vysoké ‰koly byl historikem. Dával si
velk˘ pozor, aby nebyl pod nûjak˘m ostudn˘m
dokumentem podepsán. Celkem se mu to podafiilo.
Ten, kdo bude jednou studovat historii, dostane úplnû
jin˘ obrázek, neÏ jak to bylo ve skuteãnosti.
Alois Jirásek vidûl historii asi jinak neÏ ji vidíme my
dnes. Je lehké dnes odsoudit niãení klá‰terÛ a kostelÛ
v 15. století. „Pro husity to nebyly památky,“ fiíkal ná‰
ãe‰tináfi. MoÏná mûl pravdu, ale opravÀuje to nás,
abychom nevidûli niãení souãasn˘ch památek. PfiestoÏe
jsou noviny stále tlust‰í, události v nich o nás nic
nefiíkají. Co vlastnû po nás zbude, pro pfií‰tí generace,
kdyÏ svoje vlastní pfiíbûhy nejsme schopni pfiedat a
postavíme-li nûco, nahradí to pfií‰tí generace nûãím, co
víc bude vyná‰et?

KdyÏ po Staromûstském námûstí jezdila tramvaj…

Ale‰ Bfiezina - Praha

Václav Havel
slovem (tentokrát v pfiekladu)

 a ve fotografii na Torontské univerzitû
V pondûlí, 14. kvûtna 2007 bylo Munkovo centrum na Torontské
univerzitû svûdkem dvou zajímav˘ch událostí. Odpoledne se
konalo symposium o Havlovû díle v oblasti divadla, filosofie
a politiky. Panelu, jehoÏ ãleny byli profesor James Pontuso,
profesorka Barbara J. Falk a profesorka Markéta Goetz-
Stankiewicz, pfiedsedal HavlÛv pfiekladatel Paul Wilson.
Veãer byla uvedena Havlova kniha pamûtí Struãnû prosím ve
Wilsonovû pfiekladu s titulem “To the Castle and Back”.
VernisáÏ zahájil generální konzul âeské republiky Richard
Krpaã, mezi fieãníky byla profesorka Babara J. Falk a Paul
Wilson a dva kanad‰tí herci zdramatizovali nûkolik Havlov˘ch
vzpomínek. Pfiítomná b˘vala generální guvernérka Kanady,
Adrienne Clarkson, pfieãetla úryvek z Havlovy hnihy,  v nûmÏ
Havel dochází k závûru, Ïe  v‰e zfiejmû musilo b˘t tak jak to
bylo, ale fiíká to nev‰edními slovy, která zní kouzelnû i ve
Wilsonovû  pfiekladu. V jiné ãásti Centra souãasnû probíhala
v˘stava Havlov˘ch fotografií.
Akce byla pfiipravena  Generálním konzulátem âeské republiky
v Kanadû, nakladatelstvím anglického pfiekladu Havlovy knihy,
Knopf Canada, Munkov˘m centrem pro mezinárodní studia a
Centrem pro evropská, ruská a euroasijská studia. O
mimofiádn˘ úspûch akce se nejvíc zalouÏili generální konzul
Richard Krpaã (a ãlenové konzulátu vÛbec) a Dr. Janet Hyer z
Torontské univerzity.
(Foto a zpráva âTK na str. 7)

  Josef âermák
***

Praha 15 si pfiipomnûla 250 v˘roãí bitvy u ·tûrbohol

O rekonstrukci bitvy, která se konala 6. kvûtna 1757 je na stranû 10.


