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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.

Listopad 1989 a CBC
V dobû internetu se tûÏko vysvûtluje, Ïe tomu je‰tû není tak
dávno, co komunikace pfies oceán byla prakticky nemoÏná.
VÏdyÈ Mistrovství svûta ve fotbale v roce 1962 v Chile se
natáãelo na film, kter˘ se spû‰nû vyvolal a letecky dopravil do
Prahy. A tam se teprve s dvoudenním zpoÏdûním vysílal v
televizi. Posluchaãi byli odkázáni na rozhlas a nekvalitní
telefonní linky, takÏe kdyÏ dával ·tibrányi vítûznou branku
proti ·panûlsku, tak byl sly‰et pouze nesrozumiteln˘ v˘kfiik,
kter˘ se ozval z reproduktoru v hluku a ‰umûní. Teprve o rok
pozdûji, v listopadu 1963 uvedla âeskoslovenská televize
poprvé pfiím˘ pfienos ze zámofií. Asi v pÛlhodinovém vysílání,
protoÏe druÏice Telstar nebyla je‰tû na pevném místû nad
zemí, jako pozdûj‰í telekomunikaãní druÏice, jsme mohli
vidût pohfieb prezidenta Kennedyho.
Pfiesto v ‰edesát˘ch letech, kdy pominula doba nejtvrd‰í

studené války a v âeskoslovensku se pfiestalo s ru‰ením
západního vysílání jsme mohli zaslechnout vysílání z druhé
strany oceánu a mládeÏ objevovala tehdy exotické rozhlasové
stanice. Poslouchali jsme odpolední hudební vysílání
Svobodné Evropy, kdy na padesát minut pfiestalo ru‰ení.
Prostfiednictvím ªuda Dvorského, Roziny Jadrné-Pokorné a
Honzy Douby jsme se seznamovali s Beatles, Rolling Stones,
Animals ãi Yardbirds, takÏe jsme dobfie vûdûli, o koho se
jedná, kdyÏ se objevili ve filmu Zvût‰enina.
V té dobû vysílaly nejen ty velké a známé rozhlasové stanice

jako Svobodná Evropa, Hlas Ameriky ãi BBC, ale i Deutsche
Welle, PafiíÏ, ¤ím, Vatikán ãi  Monte Carlo. Byly zde i
Bûlehrad, Tirana a Peking, které pfiedstavovaly i jin˘
komunismus neÏ ten ná‰. Zkrátka krátké vlny byly pro nás
vût‰ím dobrodruÏstvím neÏ brouzdat se dnes po internetu.
Jednou z exotick˘ch stanic bylo Radio Canada International,
které zaãalo vysílat jiÏ v dobû druhé svûtové války. Není bez
zajímavosti, Ïe první vysílání Mezinárodní sluÏby kanadského
rozhlasu bylo v angliãtinû, francouz‰tinû, nûmãinû a v ãe‰tinû
v roce 1945. Pozdûji se k tomuto vysílání pfiipojilo i slovenské
vysílání a tyto dva programy se pozdûji spojily do
ãeskoslovenského vysílání. Obrovsk˘ rozkvût nastal v roce
1967, kdy se v Montrealu, kde mûlo Mezinárodní vysílání svá
studia, konala svûtová v˘stava EXPO 67. Tehdy také Radio
Canada vypsalo pro své posluchaãe hned dvû soutûÏe. První
byla literární esej na téma âlovûk a jeho svût, druhá byl
v˘tvarn˘ návrh na QSL, coÏ byla pohlednice, kterou se
odpovídalo na hlá‰ení posluchaãÛ o pfiíjmu na krátk˘ch
vlnách. JenÏe Radio Canada nemûlo jen tyto dvû soutûÏe,
ale kaÏdou sobotu byla i dÏezová hlídka. Jednu sobotu se
hrálo na pfiání posluchaãÛ, druhou byla soutûÏ a odmûnou
nebylo nic men‰ího neÏ gramofonové desky. A tak se v moji
fonotéce objevili takoví velikáni jako Benny Goodman ãi Gery
Mulligan nebo Stan Kenton, které jsem do nekoneãna
soustruÏil na svém gramofonu.
JenÏe EXPO 67 skonãilo, já se do Kanady nepodíval, protoÏe

jsem Ïádnou z velk˘ch soutûÏí nevyhrál. Mohlo mi b˘t útûchou,
Ïe jsem se alespoÀ zúãastnil, za coÏ mi bylo podûkováno, a
na jistou dobu Radio Canada zmizelo z mého zorného úhlu.
V âeskoslovensku nastala normalizace. Je‰tû jednou se mi

podafiilo vyhrát nûjakou soutûÏ, kterou vyhlásilo âeské a
Slovenské oddûlení Radio Canada International. Otázka
znûla, kdo vyhraje Stanley Cup v roce 1973, a odmûnou mûla
b˘t publikace o sérii Kanada-SSSR, která se konala v záfií
1972. Správnû jsem tipoval Montreal Canadiens a vyhrál
jsem krásnou knihu, kterou jsem v‰ak nikdy nevidûl, protoÏe
zmizela nûkde na po‰tû (otázkou je, jestli v Kanadû nebo v
âechách). KdyÏ jsem si pak v jednom z dopisÛ pro Radio
Canada postûÏoval, Ïe jsem nic nedostal, bylo mnû obratem
sdûleno, Ïe se ‰etfiením zjistilo, Ïe se skuteãnû publikace
nûkde ztratila a Ïe Radio Canada dostane za to pfiimûfienou
náhradu, ale Ïe mezitím je vázaná kniha s fotografiemi
rozebrána a já utfiel hubu.
JenÏe stalo se nûco neobvyklého. S pfiíchodem prezidenta

Cartera, vzniku Charty 77 a polské Solidarity se najednou

prolomily ledy. O ãem smûla do té doby hovofiit pouze
Svobodná Evropa se najednou stalo souãástí vysílání Hlasu
Ameriky a jakoby obû stanice zaãaly spolu soutûÏit v
poslechovosti.
JestliÏe v roce 1980, po pfiíchodu do Kanady, jsem chtûl, aby

Radio Canada odvysílalo krátkou zprávu o protikomunistické
demonstraci v Ottawû, a bylo mi fieãeno, abych informaci
nejprve dostal do kanadsk˘ch novin a ãeské vysílání to pak
pfievezme, coÏ byl úkol nad lidské síly, protoÏe málokdy
nûkdo z kanadsk˘ch sdûlovacích prostfiedkÛ na takovou
demonstraci kdy pfii‰el, pak jiÏ v roce 1982 jsem se setkal s
redaktorkou CBC na konferenci o svobodû projevu, kterou
pofiádal PEN klub a kde jedna prázdná Ïidle byla vûnována
Václavu Havlovi. Akce jasnû politická a pfiesto CBC tam mûlo
svého zástupce.
Bylo to moje první setkání s Anetou Machovou a pak jsem ji

vídal pravidelnû. O pár mûsícÛ pozdûji, a velkou zásluhu na
tom mûl Václav Táborsk˘, udûlila Yorkská univerzita ãestn˘
doktorát ãeskému disidentovi Václavu Havlovi a opût se o
této události dovûdûli posluchaãi Radia Canada International
prostfiednictvím Anety Machové. V tu dobu se jiÏ nûkolikrát
t˘dnû oz˘vala ve vysílání a informovala o v˘stavách, divadlech,

filmov˘ch festivalech i o politick˘ch aktivitách exilu. Udûlala
fiadu rozhovorÛ s pfiedními exilov˘mi umûlci, spisovateli, a
nûkolik rozhovorÛ s Josefem ·kvoreck˘m.
JestliÏe v Telãi vznikla Spoleãnost pfiátel Kanady a Radio

Canada International, o kterém vûdûl i b˘val˘ ministr kultury
Václav Jehliãka, pak to bylo díky tomu, Ïe se jednalo o kvalitní
vysílání a na tom se podílela spolu s montrealskou redakcí,
které ‰éfovala Vesna Alinãe i torontská dopisovatelka Aneta
Machová.
Pfii tom Aneta spolu s Ludmilou âarkovou uãila kaÏdou

sobotu v Masarykovû doplÀovací ‰kole a navíc po revoluci
stála u zrodu programu Education for Democracy. Po zániku
ãeského a slovenského vysílání kanadského rozhlasu vyuÏila
sv˘ch rozhlasov˘ch zku‰eností a pracovala pro BBC.
Vysílání kanadského rozhlasu v ãe‰tinû a sloven‰tinû je

dnes sv˘m zpÛsobem zapomenuté období, ale v dobû kdy se
vzpomíná na to, jak to bylo pfied dvaceti léty je nutné si
pfiipomenout i tuto práci a období pfied listopadem 1989.
VÏdyÈ to v‰e mûnilo atmosféru v znormalizované zemi, která
se zdála po roce 1968 beznadûjná.

Ale‰ Bfiezina
***

Pfiedání pamûtních medailí Jana Masaryka
u pfiíleÏitosti státního svátku

28. fiíjen je jiÏ tradiãnû dnem, kdy si pfiipomínáme vznik samostatného ãeskoslovenského státu v roce 1918. KaÏd˘ rok
pfii této pfiíleÏitosti udûluje generální konzul Richard Krpaã pamûtní stfiíbrnou medaili Jana Masaryka v˘znamn˘m
osobnostem krajanské komunity za ‰ífiení dobrého jména âeské republiky v zahraniãí. V minul˘ch letech toto
prestiÏního ocenûní obdrÏeli: paní Blanka Rohnová,  pan Jan Rube‰, pan Oskar Morawetz, paní Dagmar Rydlová, pan
Josef âermák, paní Hana Gartner, pan Joe Schlesinger a pan Peter C. Newman. V leto‰ním roce za svÛj pfiínos pro
ãeskou komunitu a za ‰ífiení dobrého jména âeské republiky byla medaile udûlena: Panu Georgi Grossovi in
memoriam, v˘znamnému sportovnímu Ïurnalistovi. ManÏelÛm Janovi a Vlastû Waldaufov˘m, v˘znamn˘m osobnostem
Sokola Kanada a celosvûtového sokolského hnutí. Panu Pavlu Královi, reÏiséru, herci a promotérovi Nového divadla.
Paní Evû Sailerové, nejv˘raznûj‰í osobnosti krajanské komunity ve Winnipegu a pfiedsedkyni âSSK Winnipeg
(medaili pfievzal Josef âermák). K pfiedání medailí do‰lo v nedûli 25. fiíjna v kostele sv. Václava v Torontu. Na snímku
zleva: Pavel Král, paní E. Grossová a manÏelé Waldaufovi. âesk˘ konzulát v Torontu.


