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Dvacet let Satellitu a jiná v˘roãí
Stará pravda fiíká, Ïe nejlep‰ím fotbalov˘m rozhodãím je ten, kterého není na hfii‰ti vidût. Nûco podobného je i s novinami. V pozadí je fiada lidí, ktefií nejsou vidût. ·patné je, kdyÏ nûco
nefunguje, to je hned znát. V poslední dobû velice pociÈujeme nepfiízeÀ kanadské po‰ty. V létû jsme dostali omluvu od prezidenta kanadské po‰ty za stávku a za ‰kodu, kterou nám tato
stávka zpÛsobila. To jsme netu‰ili, Ïe skuteãn˘ horor nás teprve ãeká. Vûci, které fungují, pak bereme za samozfiejmost. Po cel˘ch dvacet let jsme u jedné tiskárny, která tiskne zároveÀ
Korea Times. Je na nû spolehnutí a vût‰inou, kdyÏ jdou noviny jeden veãer do tiskárny, jsou druh˘ den na po‰tû. Pak trvá ãtrnáct dnÛ aÏ tfii t˘dny neÏ noviny dorazí k ãtenáfiÛm.
Za novinami stojí fiada lidí. Jsou to pfiispûvatelé, korektofii, autofii ãlánkÛ, spolupracovníci. Lidé, ktefií nám dávají své mínûní, ktefií je kritizují, ãtenáfii, ktefií podporují noviny pfiedplatn˘m,

podniky a firmy, které v nich inzerují. A jestliÏe nûkteré noviny takto existují víc jak dvacet let, je oslava dvacát˘ch narozenin zároveÀ podûkováním v‰em, ktefií nám v minulosti pomohli
a uvûdomuji si, Ïe to není samozfiejmostí. Mnohé z nich jsem v Ïivotû nevidûl anebo je znám pouze pfies e-mail ãi telefon.
PÛvodnû jsem pfiedpokládal, Ïe pfii této pfiíleÏitosti bude v kostele sv. Václava i kfiest mé jediné knihy ¤etûz bláznÛ, která bude obsahovat i DVD …a andûlé jeho bojovali; tato poslední

vûc se v nakladatelství trochu zpozdila, takÏe na veãeru usly‰íme pouze ukázky z knihy a bude moÏné si ji objednat. V prÛbûhu veãera budou na pofiadu krátké vzpomínky, rozhovory
s pamûtníky, ukázky z filmu, fotografie a Ïivá hudba, poho‰tûní, a závûrem i dárky pro vylosované úãastníky veãera. ZároveÀ bych chtûl podûkovat ãeskému vysílání Nové vize za pofiad,
kter˘ k tomuto v˘roãí uvedla premiérovû v sobotu 19. listopadu 2011.
Den 10. prosince, kdy se oslavy v Hale kostela svatého Václava konají, je také Svûtov˘m dnem lidsk˘ch práv. Letos ode‰li dva moji vrstevníci, signatáfii Charty 77, jeÏ jsem osobnû znal:

Markéta Fialková a Ivan Martin Jirous, kter˘ byl pfiesnû pfied rokem na náv‰tûvû zde v Kanadû. Snad bychom mûli vzpomenout i na nû a pfiipomenout si, Ïe svoboda tisku a slova není
samozfiejmostí.

Podívejme se tedy na jubilejní roky:
Rok 2011

Dokonãení knihy ¤etûz bláznÛ pro nakladatelství Eman
v âR. Pfiedmluvu má na starosti Jan Kozlík, s kter˘m
jsem byl vylouãen z Komenského evangelické fakulty v
roce 1972. Obrazy jsem si pÛjãil z dvou posledních
v˘stav své manÏelky Marie Gabánkové Podobenství
tûla v Hradci Králové a Puzzle v Torontu. Kniha bude
doplnûna filmem: …a andûlé jeho bojovali na DVD.
Kfiest knihy je stanoven na jaro 2012.

***
Rok 2006

Pfiíprava obrazové publikace Marie Gabánkové body
broken, body redeemed, která vy‰la v roce 2007 v

Rok 1996
Chtûl jsem uvést, Ïe Satellite jako jedny z prvních

novin zaãal pouÏívat digitální fotografii. Pfii ovûfiování
tohoto faktu, jsem v‰ak zjistil, Ïe to bylo aÏ v srpnu
1997. Jednalo se o fotoaparát Sony s rozli‰ením
640x480, kter˘ fotil na 3,5 palcové diskety. Na jednu
disketu se ve‰lo asi 30 snímkÛ. Jednou z prvních obûtí
byla zpûvaãka Lenka Lichtenbergová. Tento fotoaparát
mnû byl odcizen v Palermu v roce 2003. Následoval
pak dal‰í fotoaparát Sony, kter˘ je‰tû nûkdy pouÏívám,
protoÏe má vynikající teleobjektiv.

***

anglickém nakladatelství Piquant. Obrazy pocházejí ze
dvou v˘stav v roce 2004 a 2005 na Redeemer University
College v Ancastru a Institute for Christian Studies v
Torontu.

***
Rok 2001

21. ãíslo Satellitu se objevilo na internetu 15. listopadu
2001.  Jednalo se o první pokus. Tehdy jsme nemûli
je‰tû vlastní internetovou adresu. Vyhledávání bylo
pomûrnû komplikované a v té dobû nebyl internet je‰tû
zdaleka tak populární jako dnes. RovnûÏ pfiipojení na
internet bylo pomalé a totéÏ platí i o poãítaãích. První

Lenka Lichtenbergová na jedné z prvních

digitálních fotografií z roku 1997
Pokračování na str. 6

vydání v PDF se objevilo na internetu o dva roky
pozdûji. Od té doby lze vyhledat v‰echna ãísla na
internetu a doufáme, Ïe se nám tam podafií dodat na
internet i zbytek novin od roku 1991.
Nejprve jsme mûli internetovou adresu www.satellite1-

416.com . Nyní máme ãtyfii internetové adresy. K pÛvodní
pfiibyly postupnû je‰tû: zpravy.org, zpravy.ca a letos
slovenská verze spravy.ca.
Kromû toho mÛÏete na internetu nalézt i zpravodajství

z hokeje, kdyÏ pfied hlavní adresy dáte tfii písmenka nhl
a teãku. Napfiíklad nhl.zpravy.ca. Zde b˘vá záznam
závûru torontského utkání v Národní hokejové lize.
Dále jsou zde rozhovory s ãesk˘mi a slovensk˘mi
hokejisty, fotografie a komentáfie.
Od roku 2005 máme také stránku vûnovanou Novému

divadlu; tu naleznete, kdyÏ dáte pfied na‰i adresu slovo
divadlo (napfi. divadlo.zpravy.ca). Dal‰í dÛleÏitou
webovou stránkou je kalendáfi (kalendar.zpravy.ca).
Zde b˘vají v‰echny události v komunitû v
chronologickém pofiadí, vãetnû barevn˘ch upoutávek,
které mÛÏete nalézt i v na‰ich novinách v ãernobílé
verzi.

***

Rok 1991
15. dubna vy‰lo první ãíslo Satellitu. V âechách bylo

zvykem, Ïe pokud zaãal vycházet nov˘ ãasopis, objevilo
se nejprve nulté ãíslo. Tentokrát jsem ‰el je‰tû dál a
udûlal jsem kromû nultého ãísla je‰tû minus prvé a
minus druhé. TakÏe prakticky první ãíslo Satellitu vy‰lo
aÏ v ãervenci. Byl to osmistránkov˘ mûsíãník. První
ãíslo bylo zaplacené z kreditní karty, kterou jsem pak
mohl splatit díky tomu, Ïe jsem vybral peníze za inzerci.
Tímto zpÛsobem postupovalo vydávání bûhem prvního


