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Květen 2003.

Praha- Staré Město- Staroměstské náměstí. Gotické věže Týnského kostela. Monumentální věže typicky městského chrámu
ovládají siluetu celého Starého Města. Kostel byl budován a přestavován od r.1380 do roku 1511, tedy asi 150 let. Před kostelem
jsou domy románského a gotického založení, upravené renezančně a barokně. Autorkou grafiky je paní Olga Sládková.
Kalendář akcí calgarské pobočky ČSSK

Rozloučení s českým velvyslancem panem Vladimírem KOTZY, který končí svůj termín v Kanadě, se bude konat
formou přátelského posezení ve čtvrtek 29. května o 18:00 hodině v místnosti Royal Canadian Legion club, na
adrese 755, -40 Str. SE - Forest Lawn. Vřele uvítáme všechny zájemce.
CANADA DAY - ve dnech 28. června do 1. července 2003 pořádáme piknik na pozemcích pana Zdenka Fišery u

Radium Hot Springs v BC. Na programu je kempování, kopaná a večer zpívání při táboráku s výlety do okolí. Všichni
krajané jsou vítáni a ti, kteří umí hrát na kytaru či harmoniku, nezapomenout doma a přivézt také. Podrobná mapka
k pozemkům je na naší WEBové stránce na internetu : www.CZCANADA.com nebo volejte Vladimíra Mašatu na
289-7244 anebo Tomáše Neveselého na 278-6201.
SRPEN 2003 - Tábor mládeže. Ve spolupráci s edmontonskou pobočkou se opět uskuteční tábor pro děti. Přihlášku

a o bližší informace volejte Karlu Hofmanovi, tel. (403)934 5907, email: hofman@abnature.com
V Edmontonu Zdeněk Fišera telefon i fax (780) 461-8578 e-mail: fisera@aol.com
ŘÍJEN 2003 - připravujeme Václavskou zábavu s výbornou muzikou Jana & Danny. Bližší podrobnosti v příštích
Calgarských Listech.
ŘÍJEN 2003 - Oslava vzniku Republiky - klasický koncert. Další informace příště.

Božena Kellnerová.

Zpráva z výroční členské schůze ČSSK - pobočka Calgary

Výroční členská schůze calgarské odbočky se konala 14. března 2003 v Royal Canadian Legion - Forest Lawn
s výbornou večeří od Pavla Hebelky. Mimo zprávy předsedkyně Boženy Kellnerové o činnosti pobočky za uplynulý
rok byla přednesena zpráva o finančním hospodaření paní pokladní Helenou Třískovou. Celoroční revizi účtů provedl,
revizní zprávu zhotovil a přednesl obětavý pan Karel Silovský. Nebylo shledáno žádných nedostatků a všemi
přítomnými byly zprávy přijaty bez připomínek. Do výboru naší pobočky byli jednohlasně schváleni tito dobrovolní
činovníci: Josef Najman, Jaroslav Rous, Ivan Neveselý, Miroslav Novák, Václav Just, Michal a Božena Kellnerovi,
Tomáš Neveselý, Vladimír Mašata, Helena Třísková, Pavla Urbanec, Pavel Hebelka, Marcela Krausová a Jan
Chalupníček. Výbor calgarské pobočky se schází několikrát do roka a snaží se udržet krajanskou komunitu
pohromadě pořádáním různých kulturních a společenských akcí. Zásluhou obětavého Vladimíra Mašaty a s korekcí
Karla a Jarušky Traxlerových zasíláme 4x do roka krajanům v Calgary a okolí oblíbený časopis Calgarské Listy.
Calgarská pobočka úzce spolupracuje s honorárním konzulem p. Jaroslavem Jelínkem, českou Ambasádou v Ottawě,
Generálním konzulátem v Montrealu, s Českou obchodní asociací pro západní Kanadu a v neposlední řadě s Ústředím
v Torontu. Našim velkým přáním a cílem je získat pro práci mladší Čechy a Slováky, poskytnout pomocnou ruku

našim penzistům a hlavně co nejdéle udržet krajanskou komunitu pohromadě.

OZNÁMENÍo dočasné adrese kanceláře honorárního konzulátu- (po dobu úprav místností)
Nová adresa honorárního konzulátu České republiky v Calgary:
611 - 71 st. Avenue SE Calgary, AB T2H 1K4. Tel.: (403) 269-4924
Fax 261-3077 e-mail: jelinek@terramanagement.com
Úřední hodiny konzulátu jsou každou středu od 14.00 — 18.00 hodin. Schůzky musí být předem dohodnuty, aby se předešl
čekání. Podle posledního sdělení, je možno podat žádosti o české pasy u calgarského konzulátu, které budou vyřízeny přes
Montreál s tím, že pasy budou žadatelům vydány zde v Calgary na honorárním konzulátu, což Vám ušetří cestu do Montrealu.
Od 1. dubna 2001 cestující do Čech s kanadským pasem potřebují platné české vízum. Toto vízum může být získáno jen
generálního konzulátu v Montreálu na adrese: Czech gen. consulate, 1305 Quest Ave des Pines Montreal, Que. H3G 1B2.
Pokyny si vyžádejte na e-mail adrese : montreal@embassv.mzv.cz
či faxem 1(514) 849-4117.

Víza nedostanete na hranicích či na letišti. Několik tiskopisů žádostí o víza a dále o českou penzi pro ty, kdo mají v
Čechách odpracováno více než 14 roků, je na skladě zde v Calgary, volejte penzistu Vladimíra Mašatu na tel. 289 -7244.
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Czech Business Association Western Canada
CBAWC vybrala přes $16,000 na pomoc
povodněmi postiženým obcím

Výroční členská schůze CBAWC 2002
Dne 21. ledna tohoto roku byla svolána výroční schůze asociace,
společně s volbami do výkoného výboru. Schůze se konala letos v dánskokanadském klubu a byla profesionálně uváděna
moderátorkou Zuzanou

V říjnu loňského roku Česká obchodní asociace ve spolupráci s konzulátem
České republiky v Calgary uspořádala v hotelu Fairmont Palliser slavnostní večeři
s tichou dražbou, jejíž výtěžek byl určen pro výstavbu betonových základů pro
domy zničené povodněmi v jižních Čechách. Vybrané peníze byly slavnostně
předány starostům obci Majdaléna a Blatná čestným konzulem Jaroslavem
Jelínkem a předsedou CBAWC Karlem Hofmanem, kteří byli oba koncem řijna
shodou okolnosti na služební cestě v České republice.

Costellovou.
Karel Hofman shrnul činnosti za uplynulý rok, mezi které patřily
hlavně organizace seminářů týkajících se zahraničního obchodu a
turistiky, mimořádné schůze s obchodními zástupci konzulátů Polska,
Slovenska a České republiky, úspěšného setkáni CBAWC s českými
účastníky petrolejářského kongresu v Calgary společně se skupinou
českých senátorů. Nejúspěšnějši akci asociace v loňském roce byla pak
organizace sbírky na pomoc českým obcím postižených srpnovými
povodněmi (podrobnosti ve zvláštním příspěvku). Počet členů asociace
vzrostl na 37 a kromě provincie Alberta, asociace má členy v Manitobě,
Ontáriu a v Praze.

Calgarská delegace byla pak přijata ministrem zemědělství Jaroslavem
Palašem, který vyjádřil upřímné poděkování všem krajanům, kteří se na celé akci

podíleli a štědře přispěli k této velmi úspěšné akci.
Výbor CBAWC byl ovšem poněkud zklamán rozpačitou spolupráci s
Českým a Slovenským sdružením v Calgary, kdy CBAWC požádala výbor
sdružení o zapůjčení databáze pro zaslání pozvánek na tuto dobročinou akci a její
žádost byla sdružením zamítnuta z důvodu “soliciting”. Sdruženi se nicméně
nabídlo přiložit pozvánku k výtisku Calgarských listů. K rozeslání však došlo těsně
před datem akce a tak mnozí krajané přišli o možnost se účastnit. Výbor CBAWC
se domnívá, že v podobných případech, by Sdruženi mohlo udělat výjimku a
poskytnout seznam jmen a adres, pokud se jedna o pomoc takovéhoto rázu.

Předchozí předseda asociace a předseda nominačniho a volebního
výboru Jaroslav Jelínek přečetl plénu navržené kandidáty do výboru
asociace a aklamací byli zvoleni následující členové: Karel Hofman,
předseda; Jaroslav Jelínek, předchozí předseda, Alena Poremská,
místopředseda; Jarmila Maňásková, pokladnice;
Irena Zajíčková,
sekretářka; Jaroslav Šmarda a Iva Schafterová. členové výboru.

Karel Hofman poděkoval odstupujícím členům výboru, Cel Simrovi,
Janu Chalupníčkovi a zvláště pak Lubošovi Peštovi za jejich činnost a

Zájezd do Edmontonu 2002

obětavost během uplynulých let.
Stejně jako v předchozích letech, naše asociace uspořádala a sponzorovala
každoroční jednodenní autobusový zájezd do Edmontonu pro členy a nečleny
CBAWC. Stejně jako i minulý rok, se k naší skupině přidal i generální konsul
České republiky, pan Jiří Parkman s manželkou.

Večer byl uzavřen velmi zajímavou prezentací sportovce Tomáše
Canmore. Obrovská houževnatost a vytrvalost, fyzická a
psychická příprava, společně s neobvyklou vůlí překonat sám sebe,
vynesla Tomáše na stupně vítězů ve vytrvaleckých 24 hodinových
závodech na horských kolech (24 hours of Adrenalin apod.) jako sólo
jezdce.
Žídka z

Tato návštěva našeho hlavního města je pro nás příležitosti se setkat s
edmontonskou českou komunitou a členy naší organizace v Edmontonu, v
neformálním prostředí české restaurace Milan's Restaurant & Bar., Vedle
vynikající Milanovy kuchyně s českými specialitami mají edmontonští krajané
možnost si vyřídit drobné konzulární záležitosti s čestným konzulem Jaroslavem
Jelínkem nebo přímo s generálním konzulem Jiřím Parkmanem.

Stejně jako v minulých letech měla tato akce veliký úspěch.

České obchodní středisko

Doprava byla zajištěna privátním autobusem s občerstvením a tak to byla
jedinečná příležitost, jak se dostat do Edmontonu na českou večeři, během cesty
ochutnávat dobrá vina, setkat se zajímavými lidmi a hlavně nemít starost o to, kdo
bude “designated driver”.

Czech Business Centre

Nápad k zamyšlení
Po vzoru inkubačnich a byznisových center bychom rádi
otevřeli v Calgary Czech Business Centre. V tomto centru by ti,
co právě zakládají či mají již založenou firmu, v podstatě
jakéhokoli zaměření, mohli mít kancelář(e) s tím, že by se
náklady na sekretářku, kopírku, fax, připojení na internet atd.
dělily mezi zúčastněné.
Zároveň by tam byla kancelář honorámího konzulátu České
republiky, stálá výstava českých výrobků dovážených do Kanady
a stála výstava českých a česko-kanadských umělců. V centru by
mohla být děli, restaurace, půjčovna českých knih a filmů atd.
Myslíme si, že nadešel čas, aby česká komunita měla své
centrum v Calgary a zviditelnila se tak na etnické mapě našeho
města.
Jsme otevřeni jakýmkoli nápadům a návrhům, které by toto
centrum pomohly uvést v chod.
Se svými nápady, návrhy, připomínkami a zájmem stát se
součástí tohoto projektu se laskavě obraťte na Jerry Jelínka
tel. 269-4924, Karla Hofmana tel. 264-5150 či napište nám na
info@cbawc.ca

Plánované akce 2003
CBAWC bude dále pokračovat v tématických přednáškách s večeří z oblasti
zahraničního obchodu. 19.března jsme se seznámili prostřednictvim zastupitele
firmy Milne & Craighead s celními předpisy. Tento velice úspěšný večer se konal
tentokrát na Calgary Tower a zúčastnili se ho i zástupci Slovenské obchodní
komory.

Příští přednáška se bude týkat distribuce zboží a je plánována na 30. dubna.
O tuto přednášku je velký zájem, a proto kontaktujte,, prosím, Karla Hofmana
ohledně místa a času.
Využijeme také příležitosti k mimořádným schůzím, pokud se v Calgary
objeví významné osobnosti politického a obchodního života jak z České republiky,
tak z Kanady. Naše úsilí bude též zaměřeno na vytvoření Českého obchodního
střediska (viz zvlštní článek) a otevření pobočky v Torontu a Praze. Víqe informaci
o naší organizaci a plánovaných akcích najdete postupně na naší nové web page
www.cbawc,ai
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POČÍTAČE, POČÍTAČE. POČÍTAČE. POČÍTAČE. POČÍTAČE. POČÍTAČE, Všem těm našim krajanům, kteří si
do výbavy své domácnosti již natrvalo pořídili počítač a používají toto nářadí s přehledem, se jistě bude hodit několik důležitých
adres:
Internetová stránka přinášejí informace o calgarské pobočce českého a slovenského sdružení.
www.czcanada.com
www.boldpages.com
Tato stránka má také informace o naší pobočce a navíc ukázku komerční inzerce
Český vyhledávač.
www.seznam.cz
Český deník.
www.lidovky.cz
www.czech-slovak-assoc.ca Associace v Kanadě
www.cic.gc.ca
Ministerstvo Imigr.
www.czech-books.com České knihy
www.levneubytovani.net
Zajímavé adresy všeho druhu:
Recepty:
www.praha.cz
www.labuznik.com
www.brno.cz (incl.on-line camera)
www.recept.cz
www.nova.cz
www.recepty.cz
www.penize.cz
www.domek.cz/mlsny.htm
www.novinky.cz
www.dama.cz/vareni
www.telefonnicislo. cz
www.vegetarian.cz
www.bazar.cz
www.tescoma.com/varecka
www.economia.cz
Byty a ubytovaní:
www.atlas.cz
www.bytv.cz
www.quick.cz
www.hotel-net.cz
www.seznam.cz
www.praguehotels.cz
SEDMNÁCTÝ TÁBOR V SRPNU 2003 -

www.redbox.cz
www.navrcholu.cz
www. smejtese. cz
www.radiointerhit.cz
www.mapy.naidito.cz
www.idos.cz (dopravní řády vlaků a
autobusů)
www.blesk.cz
www.canada.sk/calgary.htm

http://na.dovolenou.cz
http://letenky. seznam. cz

STODDART CREEK B.C.

PROGRAM v duchu Setonova a Seifertova woodcraftu bude zahrnovat především výpravy do okolí, znalost přírody, hry, táborovou praxi,
koupání, lukostřelbu, ‘beading’ a jiné ruční práce, lidové písně a tance. Jelikož se mnozí účastníci nedokážou vyjádřit v češtině nebo česky
ani slovensky nerozumí, v táboře se mluví převážně anglicky. Ovšem žádná z těchto řečí není vyloučena. Skoro každý rok jsme měli na
táboře kanadské přátele některých našich dětí a tato možnost stále existuje. Woodcraft je pro všechny bez rozdílu. Chcete-li kopii těchto
informací v angličtině stačí zavolat (780) 461-8578. Samozřejmě vítáme také přihlášky vašich synovců, neteří, nebo vnoučat z České
republiky a Slovenska, kteří tady budou na návštěvě.
DÁTUM: První sedmidenní tábor pro chlapce a dívky 12-18 let začne v neděli lO.srpna (Aaugust) v poledne a skončí v neděli 17.srpna v
poledne. Druhý šestidenní tábor pro děvčata a chlapce 8-12 let začne v neděli 17.srpna v poledne a skončí v sobotu 23.srpna v poledne.
Mládež 12-18 může být v obou táborech; mladší děti pouze v druhém táboře. Každoročně většina starších zůstává v obou táborech.
MÍSTO: Tábor se nachází na západním úbočí Skalistých hor v oblasti East Kootenay Britské Kolumbie, asi 8 km (jak vrána letí) JJV směrem
od Radium Hot Springs. Na rozdíl od předchozích táborů u Pocaterra Creek, rodiče budou mít možnost zajet až na místo a tábořit zdarma
200 - 500 metrů od vlastního tábora a účastnit se společných výletů do přírody i táborových ohňů.
CENA A PŘIHLÁŠKA: Cena za sedmidenní tábor (první) je $100.00 za osobu; za šestidenní (druhý) $90.00. Za oba tábory pouze starší
12-ti let $180.00. Připočítejte poplatek za dopravu, jestliže ji potřebujete. Vyplněná přihláška s šekem vystaveným na Zdenek Fišera, musí
být poslána do 15.července (July) na adresu Garneau P.O.Box 52086, Edmonton, Alberta T6G 2T5. Nezaměstnaní rodičové mohou požádat
písemně o slevu. Bližší informace v Edmontonu: Zdeněk a Yvonne Fišera, tel. (780) 461-8578, fax (780) 450-2505, e-mail fisera@aol.com,
nebo Dr.Peter Schubert, tel. (780) 430-1790, e-mail petersch@connect.ab.ca , nebo Simon Kadeřábek, tel. (780) 975-1255, e-mail
csskedm@hotmail.com , nebo Ivo Neveselý, tel.(780) 974-2940, e-mail neveselv@telus.net. V Calgary podá bližší informace Tomáš
Neveselý, tel. (403) 278-6201, e-mail tom@czcanada.com , nebo Karel Hofman, tel. (403) 934-5907, e-mail hofman@abnature.com ave

Vancouveru George Semora, tel. (604) 929-6350, e-mail georgeamadeus@hotmail.com
Jak se stát vegetariánem.

Rastislav Nathaniel Royko
O tom, jak se stal vegetariánem, mi vyprávěl jeden známý, který si předtím rád pochutnal na vepřové pečeni, uzeném
žebírku, ba občas i na ovárku. Kdysi, ještě za komunistů, stál ve frontě na maso v jednom pražském řeznictví, kam
chodil rád nakupovat, protože tam vždy měli celkem dobrý výběr. Před ním stál člověk s velkou taškou, jako by přišel
nakupovat na svatbu. Ten člověk, když na něho přišla řada, si začal poroučet: dvě kila jater, dvě kila ledvinek, a
střívka byste neměli, jó, tak mi jich taky dejte dvě kila, a abych nezapomněl na mozeček, též dvě kila, a copak je
támhleten červenej flák masa? To je pane pravá svíčková, odpověděla prodavačka. Tak toho mi taky dejte dvě kila.
To nemůžu, čekají tady i další zákazníci a svíčkové dostáváme málo. Tak mi dejte kolik můžete, a nakrájejte mi to
nadrobno jako na guláš. Svíčkovou a na guláš?, divila se prodavačka, - vždyť to je pane nejlepší maso. O to se paní
nestarejte, já guláš vařit nebudu. Víte, já jsem rekvizitář na Barrandově a my zejtra budeme točit bouračku. Obchod se
poté začal rychle vyprazdňovat. Jen jeden starý, zřejmě hluchý děda, se hrozně divil, jak to, že tak rychle postupuje
k pultu. No, a můj známý - ten je od té doby vegetarián.
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ztroskotání byl soubor individuálních předpokladů,
které si každý z nás do zahraničí nesl, spojený s jedním
velmi silným faktorem, který můžeme nazývat štěstí,
nebo náhoda. Žádný z nás na začátku naší emigrace

Psychologické problémy emigrace - úvahy.
Kdo odcházel s představou brzkého návratu,
neuvažoval realisticky. Studená válka a atomový pat
velmocí paralyzovaly politický vývoj bez vyhlídky na
radikální
změnu.
Bylo
proto
nutné plánovat
dlouhodobý pobyt v cizině, což vyžadovalo vnitřní
připravenost přijmout jinou jazykovou kulturu, zvyky a
společenské normy hostitelských zemí a aktivně se s
nimi sžít. Integrace nevylučovala udržení vlastní
národní identity. Naopak, musíme-li se vypořádávat s
novou kulturou, dává nám to příležitost, důkladně se
zamyslet nad kulturou vlastní i nad chodem národních
dějin. Nutnost porovnávání kultur je duchovní výzva,
ke které člověk zůstavší ve vlasti není v této míře
provokován. Každá řeč a kultura, kterou jsme obohatili
vědomí, rozšířila náš horizont. Míra a rychlost
adaptace a integrace v novém prostředí je schopnost
vysloveně individuální. Adaptace a integrace je totiž
přirozená odpověď myslící bytosti na nové prostředí.
Kdo jí nebyl schopen, ochudil se o rozvoj své
osobnosti syntézou původních a nově získaných
kulturních vlivů. Psychologickou stránkou emigrace,
jakožto
extrémní
životní
situací
se
zabývali
psychologové Jiří Diamant a Miroslav Kabela, oba
žijící od roku 1968 v Nizozemí. Přemýšlí-li člověk,
který odešel před více než třiceti lety do emigrace
(někteří před půl stoletím) o smyslu tohoto kroku,
nevyhne se subjektivním náhledům, které jsou zákonitě
odlišné od představ občanů, kteří zůstali ve staré vlasti.
Život
emigranta byl
ovlivňován zcela jinými

netušil, jaký psychologický dopad bude mít integrace v
nové zemi na strukturu naší osobnosti osvojováním
nové řeči a postupným přijímáním kultury, zvyků a
společenských norem hostitelských zemí, které se
postupně stávaly druhou vlastí. T. G. Masaryk věděl,
že: “... každá emigrace přijímá charakter země, ve
které žije”.
Mnoho z nás, kteří žijí desítky let v
zahraničí, pozorují určité rozštěpení ducha, mají-li
odpovědět na otázku, kde jsou vlastně doma. V
případě, že v zahraničí žije již třetí generace jedné
rodiny, je pochopitelné, že se zakořenil celý rodinný
klan do nové země. Tutu otázku musí zodpovědět
každý sám za sebe. Zde neexistují žádné kategorické
imperativy.
Protože čeští lidé zakotvili v desítkách nejrůznějších
zemí, probíhala jejich integrace za nej různějších
politických, kulturních a klimatických podmínek. Již
proto neexistuje jednotný emigrantský zorný úhel na
starou vlast. Emigranti nejsou jednolitá společenská
skupina s homogenním skupinovým názorem a
minulostí.
Představují
celé
široké
společenské
spektrum české společnosti s jejími klady a zápory, což
znamená, že se do ní přimotala i taková individua,
která pomohla komunistickému režimu do sedla a dnes
trpí totální politickou amnézií ve smyslu - já nic, já
muzikant. Politická dělicí čára tudíž nejde jen mezi
emigrací a domácími, věc je daleko komplikovanější.
U nejednoho souputníka jsem měl důvod se zamyslet
nad tím, jaký že byl vlastně důvod jeho odchodu z
vlasti. Jak hluboký, v podvědomí kolektivně sdílený
zářez do psychiky emigrantů představoval odchod z
vlasti demonstrují typicky emigrantské
sny v
individuálních variantách sněný skupinový prožitek s
takřka uniformním základním scénářem: fantazie
podvědomí přenese snícího do staré vlasti mezi přátele.
Setkání probíhá harmonicky až do chvíle, kdy si snící
náhle uvědomí neblahé důsledky svého návratu.
Horečně a s hrůzou přemýšlí, jak se dostat z
komunistické klece přes hlídané pohraniční zátarasy
zpět do svobodného světa. Vysvobození z noční můry
přináší probuzení. Neznám jediného emigranta, který
by tyto sny neměl. Časem, s postupující integrací se

sociálními tlaky, jež vyžadovaly jinou životní strategii
než občanskou pasivitu, vynucené ohýbání hřbetu,
kličkování a vyrovnávání se s ideologií a praxí
totalitního státu. Zcela jinou životní strategii vytvářeli
disidenti, ale ani oni se nemohli psychologicky
vymanit z tenat všudypřítomného komunistického
systému. Emigrace není pro každého. Emigrace není
útěk, tak jak to nezřídka formuluje hovorový jazyk (i
když překotné opuštění vlasti bylo začasto jediné
východisko, jak si zachránit život), ale závažné
rozhodnutí pro zásadní změnu života a převzetí
odpovědnosti nejen za sebe, ale i za osud rodiny v
nových neznámých podmínkách. Jako každá stresová
situace, emigrace urychluje zrání charakteru, nebo jej
naopak láme. Ztráta sociálního zázemí vedla začasto k
reaktivním depresím, které se rozplynuly teprve po
vytvoření nových sociálních vazeb, ovládnutí jazyka
hostitelské země a po úspěšném zapojení do
pracovního procesu. Rozhodující pro úspěch či

frekvence těchto snů snižovala, až s otevřením hranic
tento horror nocturnus v podvědomí vyhasl.

Piráti jižních moří

Trampská osada Tuláci severu, napsal Kennedy.
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Bylo to asi 10 dní co jsme vypluli z Denpasaru (ostrov
Báli ) na desetimetrovém trimaránu. Byl jsem jeden z
tříčlenné posádky. Měli jsme na palubě tři platící
cestující. Dva hipíky z Anglie, co byli věčně sfetovaní

na marušce a Švýcara, který naposled pracoval jako

kuchař v Holiday Inn v Denpasaru a také měl namířeno
do Austrálie. Měli jsme plout podle indonéských
ostrovů východním směrem na Flores, Komodo a
Timor a pak na jih do Darwinu. Tou dobou přestal ve
dne foukat i tak už slabý vítr, a tak jsme popojížděli
jen tak pár desítek mil vždy v noci. Byli jsme někde
mezi Sumbavou a Celebes, asi na 118 stupni východní
délky a na 8 stupni jižní šířky. Zrovna jsem skončil
šichtu u kormidla a utahanený od marného vyhlížení
majáku, který měl podle mapy označovat korálové
útesy, jsem předal kormidlo kapitánu Michelovi a šel
mu udělat do kajuty kafe, než si lehnu. Bylo asi hodinu
před svítáním, vítr se tišil jako obvykle a už jsme se
jen vlekli. Najednou divné zaskřípání a než jsem se
stačil zeptat co je - buch-........ a rachot pod lodí.......to
už jsem se ani neptal. Jasně. V momentě zmatek a v
pár minutách než se našla baterka, už jsem byl po
kolena ve vodě a v dalších pár po pás. Skřípání a
nárazy pokračovaly, Michel hned po prvním nárazu
shodil
plachty, takže bylo jasné, že na něčem sedíme. Podle
rychlosti s jakou se kajuta naplnila vodou nemělo
vůbec smysl se snažit ji vybírat nebo hledat díru. Byl
odliv, tak jsme jen vyhodili na každou stranu kotvu a
čekali na světlo. Nejdříve bylo vidět zpěněnou čáru
příboje a proti rozednívající se obloze rezavý zbytek
železné konstrukce, na níž za dob holandské
kolonizace stával maják vyznačený na mapě. S
přibývajícím světlem jsme zjistili, že sedíme uprostřed
korálového útesu asi 500 metrů od jeho konce. Byla to
smůla, že jsme navigovali tak přesně. Při plném přílivu
bychom to hravě přejeli, při odlivu se útesy dotýkaly
hladiny nad níž vyčnívaly jen tři hromady písku pár
metrů od sebe. Tou dobou už jsme seděli bez hnutí a
když jsme se spustili z paluby kolem lodi bylo vody po
kolena. Po prohlídce díry bylo zřejmé, že bez suchého
doku se to nedá opravit. Později Michel zjistil, že
stejně nemá tužidlo do laminátu. Vytáhli jsme ještě
rezervní kotvu a všechny tři rozmístnili a důkladně
upevnili tak, aby nás proud při přílivu nestáhl na
hlubokou vodu. Tak bychom mohli vydržet při dobrém
počasí i pár týdnů. Před polednem se na obzoru
objevila plachta. Dva pasáčci, naši platící cestující,
kteří do té doby se snažili dát dohromady své věci
rozházené po celé lodi a ve vodě, nebo se hádali a
tahali o to co měli dohromady, se nyní začali hádat,
kdo z nich bude první zachráněn. Lodička přijela až k
nám, byla to domorodá kanoe, piroga vydlabaná z
kmene, půl metru Široká, 6-7 metrů dlouhá s plovákem
po straně a trojcípou plachtou. Místní rybáři je běžně
používají i k několikadenním cestám mezi ostrovy i na
volném moři. Dva domorodci, kteří mluvili nářečím
Celebes, ale tvrdili že jsou ze Sumbavy, byli ochotni
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vzít dva z nás za malou odměnu do nejbližšího přístavu
pro pomoc. Michel jako kapitán pochopitelně zůstával.
Australan Greg a já jsme se do záchrany moc nehrnuli.
Vlastně zatím o nic nešlo a pak jsme měli pocit, že
jako posádka nějak patříme k lodi. Domorodci si
vybrali pár hadrů z věcí nahromaděných na palubě, ale
s rostoucí chutí si začali přibírat víc a víc. Nakonec
prohlásili že vezmou jen toho, kdo zaplatí navíc k
věcem, které už si naložili 10,000 rupií. To je asi 25
dolarů, ale porce guláše s rýží přijde na 150 rupií. Tím
odpadl jeden z pasáčků, neb neměl a jeho přítel mu
odmítl půjčit, takže jako druhý jel švýcarský kuchař.
Bylo dohodnuto, že všechno ohlásí na Sumbavě policii
a pošlou loď se sudy nebo pneumatikami, abychom
mohli Estrelitu při přílivu zvednout a odtáhnout do
přístavu. Počítali jsme dva dny tam, dva dny zpět, něco
na zařizování, takže za 5-6 dní by tady mohla být
pomoc.
Zatím jsme udělali z plachet přístřešek na palubě,
nakloněné v 30-ti stupňovém úhlu, lovili v zaplavené
kajutě věci stojící za záchranu, hlavně potraviny,
chytali ryby, probírali znovu a znovu možnosti opravy,
šíleli z věčně nešťastného hipíka a litovali, že nejel se
svým komplicem. Při té příležitosti se Michel zmínil,
že je v okolí stále dost domorodých pirátů, ačkoliv
anglická admiralita vyčistila jejich základnu v
Makasaru na Celebes před padesáti lety. Nehledě k
tomu, že naši dva zachránci mluvili právě Celebes,
začli jsme být po týdnu nervózní. Estrelita se počala
působením neustálých nárazů a smýkaní při přílivu
zvolna rozpadat a pomoc nikde. Nejdřív jsme s naší
malou dinghy pro dva převezli zásoby a drobnosti na
jeden z ostrůvků, který i při přílivu vyčníval asi metr z
vody a byl tak 10 x 3 metry. Později jsme tam
přemístili i kemp a vrak, který již byl mimo možnost
opravy, jsme jezdili jen rozebírat a zachraňovat co se
dalo. Došla nám voda a tak jsme na primusu destilovali
v papiňáku mořskou. Mimo rýže a fazolí jsme měli
dost ryb a obřích mušlí. Ty byly též jediným
nebezpečím, neboť jsou pod vodou těžko rozeznatelné
a jedna téměř metr v průměru ucvakla hravě veslo. Co
by provedla s rukou či nohou se dá snadno představit, i
kdyby byla jen poloviční velikosti. Velcí žraloci se
drželi jen v hluboké vodě pod útesem a menší 1,5
metru se k nám nikdy nesnažili přiblížit. Za celou tu
dobu jsme asi dvakrát zahlédli na obzoru plachtu
nějaké kanoe, ale zmizela vždy aniž by se nám ji
podařilo přivolat. Konečně koncem druhého týdne se
ukázala plachta větší lodi a mířila přímo k nám. Byli
jsme dost překvapeni, že je to deset rybářů ze
Sumbavy, ale přijeli sem na ryby a ne pro nás.
Pochopitelně nám na tom tolik nezáleželo a dohodli
jsme se, že nás i se všemi věcmi dopraví do přístavu až
nachytají dost ryb a budou se vracet. Byli to nejchudší

hliněných hrnců
a spousty rozesmátých dětí.....
Dopoledne jsme věnovali prohlídce a oficielní
návštěvě u náčelníka, kde jsme byli pohoštěni rybou a
rýží "Naši Goreng" a palmovým vínem. Pochopitelně
celá vesnice byla jako vždy nacpána v oknech a
dveřích a sledovali nás na každém kroku. Náčelníkovi
jsme dali brýle na potápění, měl jen vlastnoručně
vyrobené ze dřeva, se zasmolenými kousky skla.
Daleko největší radost mu udělal Greg s krásným
chromovaným otevírákem na konzervy s červenou
plastikovou rukojetí. Za další nejúžasnější dárek byla
celou vesnicí považována plastiková láhev od čističe
na okna s rozprašovačem. Konzervy jsme nikde
neviděli a zasklená okna měl jen hotel a policie v
hlavním městečku ostrova. Rozhodně jsme jim udělali
radost, i když bez těchto vymožeností civilizace
nevypadali nešťastně. Myslím, že žijí mnohem
spokojeněji než většina z nás i s našimi myčkami
nádobí a elektrickými kartáčky na zuby a přál bych
jim, aby se nikdy na tak pochybnou životní úroveň
nedostali. Na policii i v přístavu nás ujistili, že jim
nikdo nic o ztroskotání nehlásil, ani o nikom neslyšeli.
Aniž by se obtěžovali se sepisováním nějakých
protokolů, poslali nás k emigračnímu úředníkovi.
Ten se vůbec nezajímal o ty, kdo nepřistáli, ač měli,
ale naopak byl velice nespokojen, že jsme přistáli mi,
když jsme neměli platná vstupní visa. Vybavil nás
dopisem a informací, že se máme do tří dnů hlásit na
oddělení v Dempasaru, jak se tam dostaneme je naše
věc ...... Nejbližší přívoz jel až za dva dny a ani další
spoje nebyly o nic lepší, takže jsme se hlásili až za
týden. Nejdříve chtěli padesát dolarů pokuty od
každého, potom nám hrozili zavřením, ale konečně
jsme to usmlouvali na nová viza pro všechny za jeden
rozmáčený výtisk Playboye a za 15 dolarů. Michel se
rozhodl, že bude stavět "Estrelitu 2", Greg čekal na
peníze od známých z domova a hipík prostě zmizel. Já
jsem se odstěhoval zpět na pláž do svého starého
kempu a strávil tam další 3 týdny tetováním
australských surfařů, než jsem si vydělal ke svým 120ti dolarům zbytek na letenku do Sydney.

lidé, které jsem kdy viděl. Kromě společných sítí a
lodi, ta byla jen větší obdobou dlabané kanoe asi 15
metrů dlouhá, měli pár hadrů na sobě, cáry a dvě
mačety, pár hliněných hrnců s vodou a na vaření rýže.
Ochotně nám přenechali část své vody a pomohli nám
převést z vraku oba hliníkové stožáry a motor, který
jim pak Michel věnoval spolu s kompasem a mapou
okolí, jako cenu za pomoc. Vyjížděli lovit každý den
před svítáním a vraceli se po poledni. Po zbytek dne
pak čistili a sušili nalovené ryby. Třetího dne, právě
když se vrátili z lovu, se objevily na obzoru plachty a
po pár hodinách se přiblížil asi 20 metrový škuner s
osmi domorodci na palubě, mezi nimiž byli i dva naši
známí z prvního dne ztroskotání. Spustili plachty kus
od nás a asi půl hodiny nás pozorovali dalekohledem,
pak zvedli kotvy a zmizeli za obzorem. Michel znovu
vylíčil kapitánovi rybářů celou historiii našeho
ztroskotání.
Všichni se tvářili divně a živě diskutovali, ale nic nám
neřekli a naše znalosti řeči nebyly dostatečné,
abychom pochopili oč jde.
Teprve po večeři nám řekli, abychom si připravili vše
na ráno k odjezdu a vysvětlili, že na škuneru byli piráti
z Celebesu. Když viděli, že již nejsme sami, odpluli
pro posilu. Oni sami by se jich nemuseli obávat ale v
naší společnosti a s naším majetkem by neměli naději
na přežití. Naše dva společníky, které dříve odvezli, už
určitě hodili žralokům. Brzy ráno se tedy začalo
nakládat. Čtyři z nich zůstali v kempu s nasušenými

rybami a zbytek jel s námi na Sumbavu. Druhého dne
večer jsme přistáli v malé rybářské vesnici. Nebyla
přímo na ostrově, ale na kůlech asi jeden kilometr od
pobřeží. Žilo tam ke dvěma stům lidí, ale z toho
většina dětí. Všichni z nás byli na větvi, neboť bělochy
znalo jen pár starců, kteří pamatovali ještě holanďany
před 60-ti lety a jeden mladší, který pracoval nějaký
čas někde na lodi a uměl i trochu anglicky. Chýše ve
vesnici stály na kůlech z kokosových palem a z jejich
listů byly i došky na střeše. Stěny byly rohože ze
štípaného bambusu nebo rákosí a všechno bylo
propojeno můstky, houpajícími se chodníčky a
verandami. Uvnitř měli jen rohože z trávy, pár

republika, její počínání se nejvíc blíží jeho představám.
Však
ano,
nej starší
civilizace,
mnohonásobný
vynálezce, od porcelánu, hedvábí, až po střelný prach,
nejpočetnější pilný národ na světě a nepříjemná
předzvěst všemožné konkurence v zahraničí.. Tak se
už právem obával Napoleon Bonaparte, jak lze
usuzovat z jeho známého tvrzení, že Čína je spící

POOHLÉDNUTÍ;

Čínský vzor budování socilalismu (Ota Ulč) 21.1.2003

Tři dni před téměř již volebním triumfem KSČM,
Mladá fronta-Dnes uveřejnila podrobné interview s
Miroslavem
Grebeníčkem,
předsedou
strany
vědeckých socialistů. Vždy se však vyhnul opakované
otázce, v které že zemi se tento vědecký experiment
povedl. Při jiných příležitostech vyhověl Miloslav
Ransdorf, vševěd strany: vzorem mu je Čínská lidová
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gigant, jehož nejlépe nebudit. Naštěstí pro cizinu, toto
probuzení
notně
pozdržel
kulatý
předseda a
kormidelník Maocetung se svými úchylnými nápady velkou proletářskou kulturní revolucí, s velkým

skokem vpřed opačným směrem, což vše stálo Čínu

historický 16. sjezd, na němž došlo k důkladnému
omlazení a výměně i těch nejvyšších fúnckcionářů
zejména opatrnými technokraty. Rozhodně nebudou
apelovat irelevatními moudry vousatých evropských
proroků z předminulého století, ale nacionalismem,
výzvou k zachování národní jednoty, zabránění
chaosu, který v minulosti nejednou zemi šeredně
ublížil. (A který též rozložil sousední Sovětský svaz.)
Třídnímu boji je odzvoněno, strana do svých řad vítá
novodobé milionáře, které ujišťuje o nedotknutelnosti
jejich bohatství, ať už získaného prací svou nebo
jiných, nebo jinak. Takové tedy uskutečňování
komunismu podle někdejších představ oné dcerušky
stranického funkcionáře ve fudžianské provincii.
Nevím, zda ideolog Ransdorf se k současnému stavu
věcí již
pochvalně
vyjádřil.
Umožnit
rozvoj
hospodářských sil a přitom držet národ na hodně
krátké uzdě je zdrojem dilemat k nezvládnutí. Už
aspoň 100 milionů vnitrozemského obyvatelstva se bez
úředního povolení vydalo na cestu směrem k pobřeží
hledat lepší budoucnost. Cizina si všímá hromadících
se mraků a investoři se zdráhají dostavit se s dalšími
fondy. Ctižádostivá mládež usiluje o získání víza do
Austrálie, nejraději ovšem do USA, kde však po
dopadu 11.9.2001 je těch překážek nejvíc, což z
hlediska Ameriky a onoho Napoleonova varování je
jen dobře. Jak napsal s Čínou výtečně obeznámený

aspoň 30 milionů životů a aspoň 50 neméně zbytečně
zmařených let. Taková je oficiální bilance dědiců
spouště, kteří se pustili do dalšího budování značně
odlišnými cestami. Při návštěvě rodiště mé manželky
ve fudžianské provincii jsem pověřil čínštiny znalého,
tehdy šestnáctiletého synátora, aby se místních
vrstevníků přeptal na jejich představy o komunismu.
Přišel se zajímavými odpověďmi, z nichž nejvíc se mi
líbila definice od dcerušky partajního potentáta, že
"Komunismus je systém, v němž si můžeme vydělávat
co nejvíc peněz." A vydělávat tatínek věru uměl při
realizaci příslibu politbyra, že všichni Číňané budou
bohatí, jenže nepodaří se jim to ve stejnou dobu.
Prosperují pobřežní oblasti, zatímco značná bída
mnohde převládá ve vnitrozemí. Šanghaj, někdejší
citadela přemnohých neřestí a nynější industriálni báze
nového režimu, se teď snaží znovudobýt svůj bývalý
primát jako finanční centrum východní Asie. Rozsah
současné výstavby je prý větší než ve zbytku světa
dohromady - k nevíře. Přibývá mrakodrapů, ten
prozatím nejvyšší jménem Zin Mao má 1.380 stop.
Město se snaží imitovat New York City, jednu z
nejpilnějších křižovatek si tam dokonce přejmenovali
na Times Square. Šanghaj rovněž drží primát v
největším počtu elegantních krasavic. "Kdo byl Mao?"
zeptal se korespondent Yilu Zhao (The New York
Times, 17.11.2002) své čtrnáctileté sestřenky a ona
nevěděla, stejně jako žádná z jejích kamarádek. A nad
tímto tristním stavem věcí má dbát vládkyně,
komunistická strana
ČĽR, s 65 miliony majitelů

žurnalista Nicholas D. Krištof (NYT, 22.11.2002),
zatímco američtí studenti vynikají v předmětech jako
je sex, drogy, rock'n roli, ti čínští studenti
mají o vzdělávání jiné představy a se svými výsledky
pak s tím dekadentním Západem důkladně zametou.

rudého členského průkazu. Moloch bez obsahu,
identity, legitimity. V listopadu 2002 se konal údajně

Haleakala 2002 - Na jednu noc v Domě Slunce
Dr. Václav Hoyer.
Ostrov Máui, ač nevelký rozlohou - nějakých 1872

km2 -, oplývá nespravedlivě velikou nakupeninou
přírodních i jiných krás, což lze nejspíše tvrdit o všech
ostrovech souostroví a patrně o všech končinách
Tichomoří vůbec. Proto je Hawaii tak atraktivním
cílem návštěvníků z celého světa, zejména pak ovšem
z USA, Japonska a Kanady. Paleta výběru kratochvílí
je impozantně pestrá, záleží pak už jen na osobním
gustu, chcete-li se jen tak líně povalovat na nádherných
plážích, věnovat se přírodním krásám, hrát golf či
tenis, nakupovat, vybraně se vykrmovat či se
nevybíravě opíjet ve stylu v bezpočetných barech či
luxusních hotelech, ostrov Vás ve výběru nezklame.
Davu turistů lze i zde dost úspěšně uniknout, nejen na
množství odlehlých a téměř opuštěných pláží, ale třeba
8

i do vnitrozemí, na jednu z přírodních krás, sopku
Haleakala (Dům Slunce v Havajském jazyce) s
národním parkem okolo. Zmíněný Sluneční příbytek je
nejucelenějším přírodním útvarem, dominantou celého
ostrova Mäui, kterou nelze ignorovat ani když je zcela
zakryta mraky, jak tomu zhusta bývá tak jako třeba
dnes, při mém návratu z dvoudenního výletu. Mäui je
tvořen vlastně dvěma obrovskými sopkami, spojených
isthmem, ta větší (právě Haleakala) se vypíná až do
3055 metrů ( 10 023) stop nad mořskou hladinu, a přes
5,600 metrů nad mořské dno. Tak velká masa tvoří
samozřejmě dominantu ostrova, i když se zrovna
skrývá v těch mracích. Vnitrozemí i malých ostrůvků
Tichomoří je zahaleno dešťovými mraky často a
zhusta tam také prší, zatímco v poměrně úzkém pruhu
na pobřeží je jasno a slunečno. Tuto situaci jsme zažili
mnohokrát a nejenom na Mäui. Na Oahu visí dešťové
mraky nad vnitrozemím skoro pořád a zajet si patnáct
či dvacet km do vnitra znamená skoro jistou sprchu.

Ať už ale je Haleakala zcela zakryta mraky anebo se
majestátně vyhřívá ve sluníčku, čouhá jí z moře jenom
asi 7 procent, zbytek celého masivu je pod vodou.
Protože je
zvenku celá zelená a tvarově jaksi
zaoblená, působí něžně benigním dojmem a jeden by
ani neřekl, že jde o třítisícovku. To je ale možná jenom
můj subjektivní náhled člověka, který žije v podhůří
masivu Skalistých hor, převážně žulového masivu
ostrých kontur, jak je nabrousilo třetihorní vrásnění.
Sopka je považována za spící, nikoliv však zcela
vyhaslou. Naposledy ale soptila někdy v roce 1790 a
tak jsem doufal, že ji při svém výletu neprobudím
dupáním po kráteru k nějaké nepředložené činnosti,
což se tedy naštěstí opravdu nestalo. Kráter, přes který
se vine řada turistických stezek tvoří jádro celého
parku (rozprostírajícího se na ploše 64 400 hektarů),
nepravidelnou elipsu dvanáct km dlouhou a čtyři km
širokou,
se zhruba 800 metry převýšení. Nejde tedy
vlastně o kráter, ale o rozsáhlé a dost členité údolí,
vytvořené sopečnou činností. Kráter dřímá někde v
hloubce pod tím. Na Haleakalu jsme se vydali
celorodinně samozřejmě už při prvním pobytu na
ostrově přede dvěma lety, pouze ovšem
masově
turisticky, to jest autem tam i zpátky, jen s krátkou
procházkou po vrcholu. Už cesta autem nahoru je
zážitkem, silnice se vine jako had, stoupá až do zhruba
3050 m na 67 km, což je, jak hrdě hlásí statisticky
orientovaný průvodce, nejstrmější silnice v té délce na
světě. Jestli ten primát té silnici patří anebo ne, je už
vedlejší. Američané ovšem musí mít všecko nej..,
kterážto
jejich vlastnost nevzbuzuje vždy v
celosvětovém měřítku sympatie.
Já osobně mám
Ameriku i Američany rád, čímž se odlišuji od většiny
obyvatelů Kanady. Ne všechno mi ovšem imponuje,
snaha po téměř univerzální grandiozitě pak ze všeho
nejméně. V sedmdesátých letech jsme se bavili v
Česku vtipem, že v Sovětském svazu měli největšího

trpaslíka na světě. Dnes už vím, že ten trpaslík by
mohl klidně žít ve Státech a byl by patrně ještě o fous
větší....
Silnice ale není pozoruhodná jenom svojí statistikou.
Na těch 67 km se člověk během hodiny a půl přenese z
tropického pralesa
( Maui
položeno na 21
rovnoběžce, tedy jižně od obratníku raka) a
přímořských krás přes louky a pastviny vklíněné v
jehličnatý porost až do pásma, které se geograficky
nazývá vzletně velehory, jak nám to blahé paměti
vtloukala do hlav soužka učitelka
Páníková v
zeměpise v 6.třídě základní devítileté školy.
Střední partie mírného pásma pak v okolí silnice
připomínají
silně
svými loukami a pastvinami
elegantně vkomponovaných do jehličnatých porostů
krajinu kdesi na Vysočině či v Brdech, člověk ani
nemusí oči moc přimhuřovat. Akorát je vidno, že
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hustota
osídlení
nedosahuje
středoevropských
parametrů,
neboť různých staveb, drátů vysokého
napětí, ztroskotané zemědělské techniky
či jiných
ukázek dovednosti lidských rukou je vidět pomálu, a
tak jen ten strakatý dobytek na loukách trochu šálí.
Stačí se ovšem otočit o stoosmdesát stupňů a zahledět
se „ do kraje“, pohled na blízké pobřeží a pak moře až
kam oko dohlédne, vás geograficky umravní, iluze se
ztratí jak pára nad hrncem, konec snění, jste opět
v realitě na Hawaii...
Další kuriozitou této silnice jsou davy ohelmovaných
cyklistů
v
úhledných
skupinkách
provázených
strážnými mikrobusy, které potkáváme v protisměru.
Protože je okolo deváté ráno, tak v duchu smekám
před jejich sportovním duchem a připadám si jako erz
mastňák: rozednívá se někdy okolo sedmé, rychle
vypočítávám, že museli vyrazit ještě někdy za hluboké
tmy, protože vím, že široko daleko není žádné zařízení
k přenocování.
Omyl. Na Maui je řada společností, které vás za
poplatek vyvezou mikrobusem až na horu a pak vás
nechají pod jejich bdělým okem opatrně těch šedesát
plus kilometrů sešusovat dolů na bicyklu. Jak jsem se
informoval, ani jedna z oněch společností nenabízí
výlet opačně, ba ani ne v obou směrech, evidentně pro
nezájem. Sešup vyjde bratru na nějakých 40 až 50
dolarů, včetně snídaně a oběda, aby snad někdo při tom
sportovním velevýkonu nepošel hladem. Sem tam
vidíme osamělého cyklistu či skupinu dvou tří, jak se
plazí pomocí velocipédu směrem k vrcholu. Před těmi
smekám doopravdy, jak před každým, kdo se pustí do
tělocvičného podniku, na který bych sám neměl.
Vrcholek je ovšem úchvatný, máme dost kliku, ze
severu se sice hrnou mraky, ale než ovládnou scénář,
stačím naplácat řadu fotografií, z nichž některé vyjdou
docela pěkně. I něco času na pokochání zbude. Při
tomto prvním výletu na Haleakalu zjišťuji, že tam
existuje řada
turistických stezek (hiking trails) v
celkové délce několika desítek kilometrů, dokonce s
několika málo primitivními
tábořišti.
Okamžitě
pojímám plán tyto stezky poněkud explorovat, ale není
to samozřejmě tak jednoduché, na výlet do tropů si
zpravidla nevozím ani stan ani spacák, ba ani plážová
botka by se zde příliš neujala. Nicméně Haleakalá se
na mě každý den při mém prvním i druhém pobytu
koukala jako výzva, na ostrově jí prostě neuniknete, i
když se momentálně díváte někam jinam. A protože
dva týdny nečinnosti na Hawaii mají sice své kouzlo,
ale já si musím vždy vymyslet něco navíc, tak tedy
jsem se k tomuto podujetí nakonec odhodlal. Od plánu
k realizaci uplynuly tedy dva roky, letos jsem se na
tento výlet vybavil: stan, spacák, teplou bundu a vůbec
oděv, který zde vůbec jinak neupotřebím, pořádné boty
a hlavně svůj pár lezeckých holí, bez kterých nedám v

horách ani ránu. Na svátek Svatého Štěpána za ranního

kuropění mě Lucka veze autem nahoru na Haleakalu.
Jsem vhodně přistrojen a v batohu mám vedle nutné
výstroje i galon vody a jídlo na skoro dva dny. V osm
hodin ráno se musím hlásit v kanceláři parku u silnice
asi třicet km pod vrcholem. V parku jsou tři primitivní
tábořiště a tři poměrně solidní i když velmi jednoduché
chaty, každá s osmi pryčnami s matracemi, velkým
stolem se židlemi a kuchyní se sporákem na dřevo.
Kadibudka je venku, stejně tak jako poměrně velký
zásobník
nepitné vody, nachytané z okolních
praménků, stékajících z téměř kolmých stěn údolí. O
chatičku moc nestojím, a není to jen proto, že bych
musel
zaplatit celých
dvacet
USD,
zatímco
přenocování ve stanu je zdarma.
Na rozdíl od
stanovacího permitu, který získávám bez problémů, o
chatky je zájem jehož distribuce je řízena loterií, která
svou složitostí jedince jednoduchého ražení jako jsem
já odrazuje. Vybaven povolením k táboření a řadou
cenných rad (jako abych nerušil právě hnízdící husy,
odpadkův neodhazoval, použitý hajzlpapír do ziploku
zabalil a nazpět bez úhony přinesl, označené stezky
neopouštěl atd.) se vydávám na předem vybranou
trasu. Vycházím z Pä Ka oao, což je výchozí bod
trasy Keonehe ahe e , Anglicky Sliding Sands Trail,
, pro úplné lingvistické beznadějce něco jako Stezka
sesouvajících se písků.
Začíná několik desítek metrů
pod vrcholem a vede skoro přímo směrem na východ,
od kteréhožto směru se během cca 18 km odchýlí jen
nemnoho. Stezka zpočátku dosti prudce klesá dolů do
údolí, během necelé hodinky se ocitám ve zhruba
2200 metrech, dál už pokles pokračuje jen zvolna.
Mám naplánováno se do večera dostat do primitivního
tábořiště Palikú, 1850 mnm, což je zhruba právě těch
18 km na východ. Odtud mám dvě možnosti, nejprve
se zdržím u té, kterou jsem nezvolil. Z tábora Palikú
se lze obrátit ostře na jih a prudkým klesáním se
během 6.8 mil dostat až na mořské pobřeží, na silnici,
která vede okolo ostrova. Tato trasa má ovšem pouze
smysl, pokud by vás na této ne příliš frekventované
silničce někdo vyzvedl, což by byl počin nepostrádající
určitých prvků sebeobětování. Silnice okolo ostrova je
po většině
úzká a velmi točitá, a vzhledem k
malebnosti četných zákoutí v některých úsecích dosti
frekventovaná. V těchto končinách, na samém konci
stezky Kaupó na jihovýchodním cípu ostrova sice
zbývá z malebnosti dost, ale tento úsek v délce
patnácti, dvaceti kilometrů silnice je značně rozbitý a
například všechny půjčovny aut vám do nájemní
smlouvy dávají klauzuli, zakazující tam s vypůjčeným
automobilem přístup. Tak špatná ovšem ta kvalita zase
není, jde o dost rozbitý asfalt, ale pořád jde ještě o
silnici s povrchem a ne o nějakou polní cestu. Přes
zákaz jsme si to loni projeli a nechápali, proč to vlastně
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zakazují. Fakt je, že tato končina je málo
frekventovaná a dosti odlehlá, ale to je při rozměrech
ostrova velice relativní. Pokud přesto tuto
trasu
zvolíte, doporučuji prodiskutovat detaily s případnou
obětí, která vás v této zemi nikoho bude očekávat. Já
jsem zvolil k cestě zpět druhou variantu, Halemau u
trail, který vede pod severním hřebenem kráteru a
zhruba paralelně s Keonehe'ahe'e trailem a ve své
konečné fázi se točí k severu a končí (anebo začíná,
záleží na tom, z které strany to vezmete) na silnici
několik kilometrů pod vrcholem, ve výši asi 2450
mnm. Mezi oběma těmito stezkami vedou na několika
místech spojky, většinou vedoucí okolo tří nebo čtyř
úhledně vysoustruhovaných útvarů, tvořící kuželovité
pahorky, odhadem do sta metrů výšky, malebně
rozhozené po údolí. Západní část kráteru je téměř bez
vegetace, není to jistě nedostatkem eroze ale spíše
nedostatkem vláhy, protože na východě údolí spadne
daleko více srážek. Krajina se sporým výskytem zeleně
je ovšem všechno, jenom ne nudná. Vedle písčitých
polí všech odstínů černé, šedé a hnědé vidíte
fantastické nakupeniny hornin různých barev a textur.
Hornina je v různých stádiích zvětralosti, řada kamenů
bizarních forem je
třeba značně ostrých a není
nesnadné se neopatrnou manipulací říznout. Na řadě
míst nalézám ztuhlou magmu různých odstínů okrové
a rezavé, zkamenělou v čase od poslední erupce. Když
jsem o tomto výletu přemýšlel, tak mě lákala hlavně
exotická příroda sopečného kráteru v rozsahu a
ucelenosti, kterých dle mého soudu bude asi ve světě
moc. Nakukujíce přede dvěma lety z vrcholu do
kráteru, byl
jsem uchvácen mořem černě se
lesknoucích
písečných
polí,
střídajícími
se s
nakupeninami hornin ve všech představitelných
odstínech hnědě s rozličnou texturou od rybí hladkosti
utemovaného písku přes škvárové pláně až po olbřímí
balvany náhodně rozhozené všude. To vše měnilo
barvu podle toho, jak moc právě svítilo anebo nesvítilo
slunce. Měl jsem ale také své pochybnosti. Vypadá to
exoticky a zajímavě, ale měl jsem obavy, že kráčet
takovouto krajinou může být po hodině dost
nudné....Navíc jsem měl jisté pochybnosti o sportovní
hodnotě tohoto podujetí, povrchní pohled na mapu
nesliboval právě vyzývavé převýšení a koho by bavilo
se špacírovat ve vedru po krajině s trochou fantazie
připomínající severočeskou hnědouhelnou pánev, když
se může místo, toho vyvalovat u moře milionářských
kvalit. Skutečnost ovšem daleko předčila očekávání,
scenérie, které se mi otevíraly jedna za druhou byly
všechno, jenom ne nudné. Na západním okraji kráteru
(odkud je i přístup k oběma západo-východně
orientovaným stezkám ze silnice vedoucí na vrchol)
není tedy vidět skoro žádnou faunu, celkový rytmus
měsíční krajiny je rušen pouze ojedinělými sporými

kčři a hlavně stříbřitě šedými hlávkami místní
speciality, Silver Sword, (Ahinahina, Argiroxiphium
sandwicense). Jde o kulovitý sukulent s úzkými listy
tvořící kulovitou hlavu velikosti až zelné, ze které
vyrůstá mečovitý výběžek až do výše jedno metru, ne
nepodobný olbřímí šišce, tvořené plejádou kulovitých
červených květů. Rostlina je to velmi pohledná, i když
jsem ji vzhledem k roční době v květu nezastihl.
I když v těchto partiích tvoří dno údolí převážně změť
hornin a vyvřelin různě nakupených na pláních
tmavých písků, oba hřebeny ohraničující kráter na
severu a jihu jsou tvořeny útvary typickými pro celé
Havajské souostroví: strmé, hluboko zvrásněné stěny
vyvřelinového charakteru s neproniknutelnou vegetací.
Stěny jsou skoro kolmé; je s podivem, jak se na nich
ta flóra může vůbec uchytit, natož ještě vegetovat.
Stezka je dobře značena, ale chůze po ní není snadnou
záležitostí. Nakupeniny kamenů různé velikosti a
konfigurace mě nutí zvolnit tempo, je mi jasné, že
naplánovaných čtyři km v hodině nelze dodržet. I
když převýšení není příliš dramatické, povětšinou se
jde z kopce anebo do kopce, málokdy po rovině a i tam
to není bez překážek. Celá cesta mně vezme asi šest
hodin, nepočítaje v to odpočinek. Jako již mnohokráte
před tím oceňuji chytrou hlavu osoby, která vymyslela
putování po horách s pomocí dvou holí, podobně jako
je používáme při lyžování. Přišel jsem tomu na chuť
před lety a dnes bych bez nich nevyrazil ani na krátký
výlet. Od
doby co je používám, se mi podařilo
všechny své výlety do hor absolvovat bez jediného
pádu.... V duchu si to znovu pochvaluji, jako již
tolikrát před tím. Najednou mi ujede noha a hůlky
nehůlky, letím přes pravé rameno hlavou dolů po
stezce. Velkou část nárazu naštěstí stačí absorbovat
ruksak, i tak mi krvácí obě kolena o pravý loket.
Kontakt s kamením, připomínajícím svým vzhledem
i na omak čerstvou škváru vykonal své.... Sedím na
stezce, osahávám otlučené končetiny a pomalu se
vzpamatovávám
z
překvapení.
Snažím
se
rekonstruovat pád, protože jak jsem byl pravil, toto se
mi ještě nestalo. Na důvod přicházím až asi po dvou
hodinách, kdy se mi stane něco podobného, i když
tentokrát na rovině. Letím přes pravé rameno po hlavě,
ruksak chytá největší náraz a kolena a pravý loket ,
které jsem pracně omyl u zdroje vody v tábořišti
Kapalaoa Cabin jsou opět pokryty břečkou krve a
černé škváry. Před řadou měsíců jsem si zranil pravé
rameno, ani už vlastně nevím jak. Faktem je, že jsem
tomu nevěnoval moc pozornosti, což se v mém věku
už nevyplácí. Snažil jsem se to řadu měsíců ignorovat,
krmil se nesteroidními antiflogistiky, zejména při
tenise, který ramenu dával zvláště zabrat a namlouval
si, že to odejde, tak jak to přišlo, jaksi samo od sebe,
jako v dobách, kdy mi bylo osmnáct anebo třicet a
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hojil se jako kočka. Za čas jsem ztratil v celé paži tolik
síly, že jsem si nemohl ani pásek zapnout, občasná
bolest se změnila v trvalou a její intensita mně nedala
na narůstající problém zapomenout ani v noci, kdy
jsem se budil při každém otočení.
Abych to zkrátil. Už jsem z toho z většího venku,
poslední dva měsíce absolvuji dost intenzivní terapii,
kde podstatnou částí jsou speciální cviky ramenniho
pletence, které provádím denně, dokonce i tady, na
dovolené. Pomalu se mi vrací jak pohyblivost tak síla,
ale jak vidno, síla není zpátky. Pravá paže podvakrát
selhala, a abych tomu dal korunu, ten den jsem upadl
stejným
mechanismem
ještě
jednou
S
postupujícími
kilometry
přibývá
vegetace,
ve
východním cípu kráteru je už zeleně i jiných barev ve
své tropické změti jak se patří, tak jak by to jeden
očekával. Navíc se blížím k mrakové cloně a tak tábor
Palikú mě vítá tropickým deštíkem. Větší část tohoto
primitivního tábořiště si vybraly před několik týdny za
hnízdiště divoké husy (Nene, Canada Goose, Beneška
Velká, jde ale o místní poddruh, subspecies, domácí
tomuto ostrovu) a proto je větší část tábořiště
vysekvestrována ostře žlutým lanem a já jsem nucen,
jak mě laskavá zaměstnankyně parkové správy ráno
informovala, tábořit mimo vymezený prostor, což je
jinak přísně zakázáno. S pocitem mírné závisti koukám
přes lano na rovné fleky krátce zastřiženého pažitu
prokukujícími mezi křovinami, které je od sebe
oddělují. Najdu si místo jakž tak rovné, chvíli dupu
trávu, která je tak hustá a nepoddajná, že když
upustím nůž tak mi dá notnou chvíli ho najít. Zrak mi
zde není nic platný, nůž najdu až po systematickém
prohledávání místa hmatem. Konečně mám místo jakž
takž připravené a v rychlosti stavím svůj stan, který se
ukazuje být nejslabším článkem řetězu mé výstroje.
Ze zakázané enklávy pozoruje a posléze komentuje
moje počínání párek hus a z pod kolmé stěny kráteru,
vzdáleného asi sto metrů a v těchto místech už
porostlého neprostupnou vegetací se ozývá svým
typickým kvokáním bažant. Ten je zde vetřelcem, na
rozdíl od hus nejde o místní faunu. Do setmění mám
asi dvě hodiny, proto se pouštím ještě na Kupo trail, ne
že bych si dělal iluze, že se dostanu příliš daleko, ale
zkouším, jestli neuvidím moře. Stezka je zde hlinitá,
skoro žádné kameny, ale zato dost kluzká, jde se
snadno, nabírám na tempu až dokud mi třetí pád
tohoto dne nepřipomene, abych přestal blbnout.
Myslím si sice, že výhled na moře už musí být na
dosah ruky, ale mraky houstnou a tak se raději vracím.
Měl jsem v plánu strávit romantický večer v osamění
pod téměř kolmými štíty, v tábořišti jsou sice ještě dvě
osoby, ale o těch dohromady nevím, mají stan skrytý
kdesi v hojných křovinách. Déšť však houstne a tak si
odříkám naplánovaný doutník a soukám se do stanu. Je

tak malý, že se nevyhnu tomu, abych se v něm párkrát
neotřel o stěny, výsledkem je, že mě čeká strastiplná
noc, neboť můj stan se ukázal pro toto dobrodružství
naprosto nevhodným. Není mi jasné, proč do něj teklo
tolik, snad jsem se zas až tak moc neotíral, ale pršelo
celou noc a já se budil po necelých hodinách zimou,
neboť jsem ležel vždy v kaluži vody. Na rozdíl od
střechy, která funkcí poněkud připomínala síto,
podlážka stanu vodu držela věrně...... Oblečení jsem
měl naštěstí dost a v dobré kvalitě, protože v této roční
době nejsou v kráteru zvláštností ani přízemní
mrazíky, s čímž jsem počítal. Dokonce i něco málo
sněhu může prý na pár hodin napadnout. Nejúčinnější
součástkou mého oděvu se stala
silonová bunda,
kterou nosím na moře. Na rybářský výlet několik dnů
před tím byla ovšem zhola nepotřebná, neboť jsem ho
absolvoval jen v plavkách, ale teď mi přišla opravdu
vhod. Má totiž vestavěnou plovací vestu, která sama o
sobě má za úkol udržet v případě ztroskotání teplo
vitálních partií těla, jako je trup a břicho. Pracovalo to
dobře, chladno mi sice v noci bylo, ale dalo se to
vydržet. Teplota ovšem neklesla pod devět stupňů.
Definitivně se hrabu ze stanu ještě za šera, na jídlo ani
pomyšlení, déšť neustává. Co nejrychleji balím, což je
zvláštní lahůdka, protože všechno včetně spacáku je
nacucané vodou. Těšil jsem se, jak půjdu na zpáteční
cestě o více než pět kilo lehčí (jídlo a ten galon vody),
teď si vleču sebou víc vody, než jsem si přinesl.
Nicméně se na zpáteční cestu vydávám poměrně
rychle, těším se, že až se dostanu z dešťové části, tak
se někde vykotím na sluníčko, nechám vše proschnout,
nakrmím se, na tom blahodárném sluníčku si zdřímnu

a pak cestu hravě dokončím. Asi po půlhodině chůze 4
zpět skutečně začíná probleskovat slunce a chvílemi i
jako by deště ubývalo. Pochoduji rázně jednak abych
se zahřál, jednak abych už se konečně dostal ze zajetí
té padající vody. Občas se zastavím, abych si
vyfotografoval duhy, které okolo mne vyskakují v
nejrůznějších segmentech kruhu, párkrát dokonce
přímo přede mnou. Konečně tedy nalézám odpověď
na tolikrát položenou a nikdy nezodpovězenou otázku
mého dětství: jak vlastně vypadá konec duhy??
Poněkud zklamán zjišťuji, že úplně obyčejně. Jinak
scenérie se od předešlého dne příliš nemění, i když
tento trail vede několik mil na sever, tak krajina je
poměrně stejná, i když značně mokřejší. Kupodivu
viditelnost je dost slušná, přes mraky a duhy je stále na
co koukat. Jen toho deště neubývá.
Posledních pět kilometrů se scenerie radikálně změní,
cesta je hadovité vytesána do jedné z kolmých stěn
ohraničujících údolí, je třeba překonat asi 700 metrů
převýšení. Jde se poměrně dobře, na déšť jsem
rezignoval a okatě mu dávám svým rázným krokem
najevo, že mi nemůže ublížit i když mu nemohu
poručit. Okolo půl druhé odpoledne konečně dorážím
k parkovišti, kde mne za necelou půl hodinku opět
nabere Lucka. Za celý skoro dvoudenní výlet jsem
potkal celkem devět lidí. Nemůžu říci, že bych byl
vyčerpán, ale snadná procházka to nebyla. Dostávám
tedy definitivní a jednoznačnou odpověď na moje
počáteční pochybnosti, jestli výlet vůbec bude stát za
ty přípravy. Už není o čem pochybovat
Maui, Hawaii, leden 2003

Že svět je pomatený je evidentní: nejlepším rapperem je běloch, nejlepším golfistou je
černoch, Švýcarsko pořádá Americký pohár, Francie obviňuje USA z arogance a Německo nechce válčit.

JEN TAK NA OKRAJ ...

V. Lanny Rosický
PROPAGANDA,

Trochu historie, Goebbels o Spojených státech (Jiří Musil).

21.3.2003

Historik Walter Laqueur, který je znám svými studiemi o vývoji Evropy ke světové velmoci, a dalšími pracemi o strategických
otázkách světa, uveřejnil nedávno pozoruhodnou úvahu o politice usmiřování v 30. letech a dnešní irácké krizi. Odmítl v ní
povrchní analogie dnešní situace s tehdejší, ale zdůraznil, že existují určité podobnosti mezi dneškem a třicátými lety.
Podobnosti s třicátými lety lze nalézt v tom, jak tehdy reagovala západní Evropa na růst nacizmu. Jak tehdy, tak i dnes v západní
Evropě existovalo silné pacifistické hnutí, které podle něho dosáhlo přesného opaku toho, co chtělo. K podobnostem patří i
selhávání Společnosti národů tehdy, a neúčinnost OSN v současné době. To nejpozoruhodnější na co Laqueur upozorňuje, jsou
však obvinění, se kterými vůči Spojeným státům v roce 1939 vystupovali nacisti. Stojí to i dnes za připomenutí: "Nemáme nic
proti americkému lidu, pouze proti americké vládě, a jejímu arogantnímu, neopodstatněnému a nebezpečnému vměšování do
záležitostí jiných národů... Svět nepotřebuje žádného světového četníka, svět si vytváří svůj vlastní řád... vedení Spojených států
si namlouvá, že Amerika je průkopníkem světa, že je jeho mravním svědomím... že pouze Amerika smí dobývat, smí se v
zahraniční politice rázně vyjadřovat... Přesvědčení, že je posláním Ameriky učinit svět zralým pro demokracii, vedlo tuto zemi
čím dál tím hlouběji do víru intervencionismu, a způsobilo, že rozum amerických státníků byl zatemněn plány na ovládnutí
světa... Presidentova politika je v přímém kontrastu s tradiční politikou Spojených států, která považuje vměšování do vnitřních
nebo vnějších záležitostí jiné země za nepřípustné. Potřeba prosadit se, namyšlenost, neschopnost a umíněnost, to jsou jejich
dnešní trumfý." Autorem těchto slov nebyl nikdo jiný než Dr. Goebbels, který ie napsal pro Vólkischer Beobachter z 21. ledna
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1939 a nacistický ideolog Werner Lohe, autor knihy "Rooseveltova Amerika", kterou vydalo ústřední nakladatelství nacistické
strany Německa. Soudím, že mnoho lidí by se mělo zamyslet nad podobností svých argumentů s těmi, které použil Josef
Goebbels. Anebo dávají doopravdy za pravdu Goebbelsovi ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LIST RODIČOM ....Drahí rodičia!

(Chechtávej tygr)

Už 3 mesiace som na vysokej škole a ešte som Varn nepísala. Veľmi sa hanbím, ale sľubujem, že Vám to teraz všetko
vynahradím! Ale skôr než by som pokracočala v písaní listu, prosím Vás, sadnite si! V žiadnom prípade nečítajte list
ďalej postojačky! Už sa mi skoro úplne zahojili popáleniny a už som sa takmer celkom zotavila zo šoku spôsobenom
tým, že som musela vyskočit zo štvrtého poschodia. Len 2 týždne som musela byť v nemocnici, už vidím takmer
dobre a aj to hrozné zvracanie na mňa prichádza len raz za týždeň. Kedže požiar som spôsobila sama, musíme zaplatiť
škole dvestotisíc za škody, ale to nič, veď hlavná vec je, že som zostala nažive. Mala som štastie, lebo muž bývajúci
oproti zbadal, čo sa deje a zavolal hasičov aj sanitku. Aj ma navštívil v nemocnici, a kedže som nemala kam ísť (moja
izba zhorela na popol), bol taký láskavý a ponúkol mi, aby som bývala uňho. Ma jednoizbový byt, ale máme sa
skvele. Je síce dva razy tak starý ako ja, ale šialene sme sa do seba zaľúbili a chceme sa vziať. Ešte sme sa nedohodli
presne kedy, ale chceli by sme mať sobáš skôr, než na mne začne byť jasne vidno, že som tehotná. Veru, milí rodičia,
budem matkou! Viem, že sa viete ledva dočkať času, keď budete starí rodičia a som si úplene istá, že bábätká (lebo
čakáme trojičky) prijmete s takou láskou, akou ste obklopovali mňa keď som bola malá. Jediná vec, ktorá oddaluje
našu svadbu je, že môj snúbenec nachytal niekde škaredú infekciu. Kvôli tomu sme teraz zase v nemocnici, lebo
samozréjme aj ja som to chytila, ale už nám je oveľa lepšie vďaka antibiotikám, ktoré dostávame intravenózne. Lekári
nazývajú tuto chorobu syfilis, alebo tak nejak. Viem, že môjho manžela budete čakat s otvorenou náručou a čoskoro
bude ako jeden z našej rodiny. Je to veľmi milý človek a i keď nemá ukončenú základnú školu, je veľmi ambiciózny.
Samozrejme, je iného vierovyznania ako my, ale viem, akí ste tolerantní, takže Vám nebude vadit ani to, že ma
tmavšiu pokožku. Som si istá, že ho budete mať aspoň tak radi, ako ja!!! Kedže je približne vo Vašom veku, budete
spolu veľmi dobre vychádzať, až sa nasťahujeme s detmi domov (kedže náš byt je príliš malý pre toľko ludí). Myslím
si, že aj jeho rodičia sú velmi poriadni ľudia, jeho otec je známy pašerák drog v Afrike, odkiaľ pochádza aj môj
nastávajúci
Tak, teraz, keď som Vám všetko obšírne opísala, myslím si, že je na čase, aby som sa Vám priznala,
že mi nevyhorel byt, takže mi ani nič nie je, nebola som ani v nemocnici, nemám snúbenca ani syfilidu, ani žiadného
černocha. Pravda je taká, že som prepadla z matematickej analýzy a makroekonomie a z informatiky som akurát že
prešla a chcela som, aby ste si uvedomili, že sú na tomto svete aj horšie veci ako tieto. Bozkávam Vás Vaša dcéra.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Trochu podnapilý človrda vstoupí do katolického kostela, sedne si do zpovědnice a nic neříká. Farář chvíli čeká co
bude, pak zakašle několikrát v domnění, že upoutá pozornost, ale opilec stále nic, jen tam sedí dál. Konečně
velebníček třikrát zabouchá na stěnu. Ožralka ale jen zamumlá, "není třeba bouchat, tady není také žádný papír."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SARS
Jozef Čelovský, Calgary.
V noci z dvadsiateho na dvadsiatého prvého apríla som mal veľmi zlý sen. Keď ma ten sen nad ránom prebudil, bolo ešte tridsat
minút do času, kedy ma mal naprogramovaný budík zobudiť na služobnú cestu do Winnipegu. Pretože sa to stalo znenazdajky,
nedokázal som si rýchlo spomenúť, o čom to vlastne bolo. Jediné, čo som si v hlave dokázal rozložiť bolo, že to neveští nič
dobré! Odkedy tu máme SARS, cestoval som zásadne s maskou na ústach. V lietadle sa poniektorí ťuťmáci prišli pozriet, že čo
za blázna to s nimi letí. Ja som na to nedbal, ale neskôr sa u mňa vzbudila akási neistota, hanba a trápňosť. Vo vrecku som mal
masku, no tentokrát som sa cítil trápne nasadiť si ju na tvár. Vedľa mňa si sadlo jedno obchodné pako, ktoré počas celého letu
neustále cezo mňa kecalo so svojim kolegom. Občas som pocítil kvapky jeho slín na svojom líci. Keby som mohol, tak takú by
som mu vrazil.... Keď sa SARS objavil aj u nás, letecké spoločnosti sa rozhodli, že výmena čerstvého vzduchu nebude
prechádzať cez oteplovacie zariadenia, ale že do lietadla bude v 100%-tách prenikať priamo. Jednoznačne som zacítil, že sa v
lietadle okamžite schladilo až tak, že si cestujúci začali pýtať deky. Skoro každý piaty začal kašlať. I ja som bol medzi nimi.
Keď sme pristávali, tak to pako prehlásilo, že prvé, čo vo Winnipegu urobí bude, že navštívi lekárku, pretože sa domnieva, že
ma všetky príznaky SARSU..... ! Pri čakaní na batožinu som ho počul, ako so svojou lekárkou na tuto tému už veľmi vážne
rozpráva na mobile. Na svojom pracovisku som pracoval do záverečnej hodiny a po ceste do hotela som si na večeru kúpil v
Safeway grilované kurča a kapustový šalát Coleslaw. Na druhý deň ráno, keď som sa v hoteli prebudil, som zistil, že ma boli v
oblasti priedušiek. Aby som mal prekypujúci život plný zážitkov, tak som sa na lačný žalúdok navrch toho všetkého ešte aj
pototo, až mi z tamadiaľ pena vychádzala.... Mal som od tejto reakcie túto nehnuteľnosť tak stiahnutú, že by mi do nej nevošiel
ani zastrúhaný vlas. Trápila ma daľšia otázka: "Od čoho?" Že by to bol chreň zo včerajška, ktorý sa mi na zlatej žile tiež
podpísal, alebo tá nešťastná kapusta, alebo oboje?! Nevyriešil som to, lebo som hnačkoval na pokračovanie... Aj napriek tomu
všetkému, že nepoberám príplatok za riziko na pracovisku, som to mal ťažké. Chcel som si v tichosti uľaviť a v tom znenazdajky
zakašlanie a rup ho - a už to tam bolo. Tak som si prehnačkoval za jeden deň celu sériu spodiek. Už som sa domnieval, že tu
svoju prácu snáď ani nedokončím! Celé dni ma trápil suchý kašel, bolest v okolí priedušiek a k hnačke sa mi pridružila i zvýšena
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honička. Z dvadsiateho druhého na dvadsiatého tretieho v noci som to už nevydržal a zavolal som na recepciu, či náhodou *
nemajú teplomer. V hoteli ma už poznajú a vedia, že cestujem. Pri tomto telefonickom rozhovore som začal zreteľne kašlať a to
dalo podnet k tomu, aby mi povedala, že mi radšej pošlú na moju hotelovú izbu lekára. Lekár neprichádzal, ale o hodinu na to mi
volala recepčná z hotela, že na základe mojich príznakov vyhlásili so súhlasom majitela hotela a z rozhodnutia službukonajúceho
predstaviteľa miestnej nemocnice pre mňa predčasnú karanténu a vraj, aby som nevychádzal z izby do toho času, pokiaľ mi
niekto z miestnej nemocnice nezavolá. Upozornili ma, že dezinfikovali všetko, kadiaľ som prechádzal a hotelových hostí z
tretieho poschodia, kde som bol ubytovaný, evakuovali....! To, co som prežíval, nikomu neprajem. Reťazová reakcia splnila
svoj účel. Začal som uvažovať nad svojim nedokončeným testamentom. Pane Bože, len nedopusť, aby som zomrel v tejto
diere...Moja myseľ sa začala rozvetvovať do neuveriteľných hranie nespútanej fantázie. Čo keď nezomriem? Kto bude hradiť
stratový učet za vyše tridsať vyprázdnených hotelových izieb krát $ 120.00 v priemere za noc, plus desať dní karantény, plus
G.S.T a P.S.T...?! Moju úvahu prerušil cvengot telefónu. Bola to lekárka z miestnej zaneprázdnenej nemocnice. O jednej hodine
ráno chcela vedieť o mojich konkrétnych príznakoch. Keď som jej ich povedal, možnosť SARSU vyvrátila, ale pre istotu si
zobrala odo mňa všetky údaje s tým, že čas od času mi zavolajú, ako sa moja reakcia mení. Nedokázal som už zaspať. Ráno, keď
som hotel opôštal, bolo vyložene a citeľne vidieť na prchajúcich zamestnancoch hotela, že som ím štyrikrát ľahostajný nebol a
nie som... Nič by sa nebolo stalo, keby som ím za tie dve noci nebol zaplatil...Táto služobná cesta bola maximálne nevydarená!
Kašlem na ťuťmákov! Nič a nikto mi už nevyvráti prevenciu! Na winnipegskom letisku sa suveréjne prechádzal jeden cestujúci
v chirurgických rukavičkách a s maskou na ústach. Nebolo tažké uhádnuť, kto to bol.
P.S. Lekársky nález s odstupom času znel: Testy dokázaly, že som dostal otravu potravinami (nedostatočné ugrilované kurča,
ktoré je typickým produktom pre danú otravu) a zápal priedušiek ako následok nového nariadenia leteckých spoločností!
Jaroslav Škvaril, Calgary.
Na streche Ameriky.
Pohrávam sa medzi prstami s pohárikom z umelej hmoty naplneným koňakom čo mi podala letuška vysoko nad pestrofarebnou
mozaikou kultivovaných polí stredného Chile. Nos pritlačený na sklo, akoby som chcel vystrčit hlavu von a vidieť čo najviac
krásy, čo zasnežené vrcholy And poskytujú. Sedím sám, sám so sebou a s myšlienkami, ktoré sa pomaly usadzujú do priehradky
reality z regálu vidín a neskutočných snov. Hory ubiehajú v hľbke podo mnou a ich nevinná krása očaruje každé oko
pozorujúceho diváka z bezpečia lietadla. Všetko je krásne, ojedinelý oblak sa preženie údolím, či po hrebeni. Všetko je krásne a
ja môžem dýchat! Ano dýchat! Taká jednoduchá funkcia tela, nad ktorou sa človek nikdy ani nepozastaví. Ale teraz, v tomto
momente pre mňa je to najväčší luxus, čo človek môže mať. Dýchat, sedieť v teple a pochutnávať si na koňaku. Potrebuje človek
viacej k šťastiu? Vraciam sa z "dovolenky" po šestdesiatich dňoch cestovania z kraja do kraja, autami, či autobusmi, za účelom
lezenia hôr. Prečo som dal slovo dovolenka do úvodzoviek? Dovolenka je niečo, kde si človek má odpočinúť, načerpať sil a
vyžívať sa v exotických jedlách a nápojoch, či poznávať iné kultúry. Každý z nás ma nejakú predstavu ideálneho cestovania.
"Dovolenka" alebo snáď lepšie povedané dva mesiace v Južnej Amerike. Zo šestdesiatich dní, päťdesiatpäť bolo utrpenie toho,
či onoho druhu. Hneď po pristáti v Santiagu som pozoroval slabé nachladnutie, ktorému som nevenoval veľkú pozornosť. Veď
som prišiel z januárovej Kanady do plného rozkvetu leta v Chile, s rozdielom teploty z -20C do +29C v priebehu 26 hodín. Po
presune do Mendozy, sedem hodín krásnej cesty autobusom cez Paso Systema, ktoré leží 3863 mnm, "malé nachladnutie" sa
rozšírilo i na mojich dvoch spoločníkov. Štyridsať stupňové horúčavy a dobré argentínske víno situáciu nezlepšili a naše
podujatie dostavalo šedivý nádych. Po dvoch dňoch vybavovania formalít, nákupu paliva a potravín, vraciame sa späť k
chilským hraniciam, do národného parku s dominantným vrcholom Aconcagua, ktorá je naším cieľom. Aconcagua 6962 nmn, je
najvyššia hora západnej a južnej pologule a nie technicky náročná. Dalo by sa povedať ľahko prístupná a preto hodne
podceňovaná. Nebezpečie spočíva hlavne v nadmorskej výške a vo vrtkavom počasí.
Z týchto dôvodov a všeobecného podceňovania, z Aconcagui sa "prepraví k sv.Petrovi" ročne viacej duší ako z Mt. Everestu. V
každom prípade lezenie si vyžaduje od ľudí fýzickú kondíciu, silu, výdrž, zdravie a dobrú aklimatizáciu. V našom prípade, s
pribúdajúcou výškou sa náš zdravotný stav nezlepšoval a v noci sa zo stanu ozývalo nepretržité "smrtelné" kašľanie.
Nedostatočný odpočinok otupoval apetit a každý vertikálny meter postupu úmerne uberal množstvo potrebného kyslíku. Dýchací
cyklus sa zvyšoval do pomeru 3:1. Trikrát sa nadýchnuť na jeden krátky krok. Udržať si srdečný puls na maximum 120 si
vyžadovalo neustále zastávky. V krátkosti povedané, chýbala nám sila, zdravie a kondícia. Čo my sme mali, bola výdrž,
skůšenost a vela šťastia. Som asi 4000 metrov nad vrcholmi And a pohrávam si s mojim koňakom v pohodlí lietadla. Stále si
nemôžem uvedomiť, že sme tu horu vyliezli! Ano vyliezli! Všetci traja! A to sme spoločne "vyniesli" 172 rokov na vrchol
Ameriky. Devätnásť dní v parku veľkého fyzického vypätia, so slabou náhradou energie si zobralo mýtne v podobe stratených
kil. V mojom prípade ich bolo šesť. Našťastie, správna argentinská cholesterová výživa stratu jedna dve nahradí a doplní. V
Mendoze sme išli osláviť úspech z výstupu a zišli sme sa s inými kanadskými expedíciami, vymenili sme si poznatky a plány do
budúcnosti. Naša skupina bola jediná so 100% úspechom dosiahnutia vrcholu a suveréne najstaršia. Určite ste počuli chvály a
ospevy masových porcii a kvality hovädziny v Argentine. Všetko môže byť pravda, ale tam je však aj skrytá cena a tá v mojom
prípade bola veľká. Polámaný koreň zubu pod korunkou a s tým zničený mostík. Pre zmenu další druh utrpenia. A ten sa prejavil
vo forme neznesiteľných bolestí neskoršie znovu vo výškach. Andy sa už zmenili v malé predhory a tie sa uhýbajú zeleným
rovinám. Za chvíľu budeme nad Brazíliou a skoro v Sao Paolo. Snažím sa odkrojiť kôsok mäsa s plastickým nožíkom kovovej
farby. Veľmi sa mi to nedarí. V myšlienkovom pochode mojich posledných dní mi to vôbec nevadí a ani si to zvlášť
neuvedomujem. Som stále tam dole na výšinách. Ako sa hovorí, "s jedlom rastie chuť", tak sme sa ja a Bob vybrali ďaľej na
sever do Chile, s úmyslom vyliezť druhú najväčšiu horu Ameriky, najväčšiu sopku na svete -Ojo De Salada. Z mesta Copiapo
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srne si prenajali terénny voz na cestu 270km do prvého tábora v 5100 mnm. Počas celej cesty je len mrtva krajina, žiadny potok,
či tráva, žiadne vtáctvo. Piesok, prach, popol, strúska a roztratene kamene sopečného pôvodu. To je tak stručný popis Alti
Pianos, chilskej náhornej plošiny. I napriek tomu je v tom však určitá krása, ktorá sa prejavuje rožnými, až neskutočnými
farbami. Na rozdiel od Aconcagui, Ojo nie je tak frekventovaná. Ako sa ukázalo, v celéj oblasti sme boli len my dvaja.
Najbližšia pomoc by spočívala v pochode asi 22km, s poklesom 450m k pohraničnéj patrole. S príjazdom do prvého tábora, s
prevýšením asi 4500m za sedem hodín jazdy autom, sa príroda na nás vypomstila spôsobom, aky nikomu neprajem. Noc aku
sme prežili sa nedá ani popísať. Na odchod k pomoci sme boli veľmi slabí a cesta po tme by bola viac ako nemožná. "Prežiť do
rána a idem dole"! To bola moja nočná túžba. Ráno prišlo, noc utrpenia sa pominula a s ňou i výšková nevôľa. Odrazu
klimatizácia z Aconcagui zapracovala a tak sme zostali v tábore jeden celý deň, chceli sme sa vyspať a oddýchnuť si. Na druhý
deň sme vyšli do druhého tábora, kde na nás čakala ešte lepšia útulňa ako dolu v prvom tábore. Polámaný zub sa postaral, aby
moja noc bola dlhá a spánok krátky. Vrcholový deň bol nádherný. Ojo je 71m nižšia ako Aconcagua, ale môžem povedať s
istotou, že by som ďalších 71 metrov nebol schopný vyliezť. Z posledných síil som sa vyškrabal na vrchol, ktorý je trochu
zaujímavejší než Aconcagua a vyžaduje viac opatrnosti. Výhľad na okolité štíty je úchvatný. Ich mená hovoria sami za seba,
vzbudzujú strach a rešpekt: "Tri Kríže, Smrť, Mrtva Mulica." Po návrate do Copiapo, sme stretli skupinu Kladeňákov, ktorí sa
pripravovali na opakovanie nášho dobrodružstva. Oni to však robili správnym smerom. Začali s malým kopcom a progresívne si
pridávali výšky. My naopak, z vrchu dolu. Od nich sme sa dozvedeli o peknéj sopke, ďalej na sever na bolívijských hraniciachLicancabur 5916mnm. Je to jedna z troch najposvätnejších inkských sopiek a v kráteri sa nachádza najvyššie položené jazero na
svete. Po presune do San Pedro de Atacama, autobusom dvanásť hodín cez nezáživné Alti Piano, dolu k moru a späť do výšiny,
sme boli prekvapení krásnym symetrickým tvarom kopca. Zariadili sme si jeep na prepravu do Bolivie, kde sú pod úpätím
inkské ruiny a náš tábor na jednu noc asi v 4400 mnm. Nočná snehová chumelica veľa nádeje na úspech nedávala. Napriek
tomu, budíček bol o treťej ráno a v teniskách sme sa vybrali do zasneženéj krajiny. V ľahkéj obuvi, v mäkom snehu a piesku to
nebolo také zlé ako by sa zdalo na prvý pohľad. Jedenásť hodín driny, podkľzávania “leninským tempom” (dva kroky do predu,
tri späť) nepodporovalo morálku. Licancabur je asi 1000m nižšia, ako Ojo, či Aconcagua,ale posledných 20 metrov som sa plazil
s veľkou nechuťou. Pohľad na okolie a do kráteru sa odvďačil za úsilie denného výstupu, ktorý spočíval v prevýšení 1500m.
Späť to bolo trochu ľahšie. Zbalili sme stan a ponáhľali sme sa na určené miesto zrazu s jeepom. Jeden deň v San Pedro sme
odpočívali ako obyčajní turisti a navštívili úchvatné gejzíry, Mesačné údolie a podzemné jaskyne. Odchod do väčšieho centra
Calama, kde je jedna z najväčších medených baní, dobrodružstvo končí... Keď už mal nastať len kľud a odpočinok, posledné
utrpenie prišlo v podobe "riedkého prípadu s hustým behaním." Zašli sme do reštaurácie s honosným menom "Café Viena", a
jednoznačne podozrievame chutnú majonézu zo zemiakového šalatu. Sedím doma, pohrávam sa medzi prstami s civilizovaným
pohárikom, naplneným chilským koňakom a premýšľam, bola to dovolenka? ÁNO! Utrpenie pominulo a zostávajú len
spomienky a pýcha z úspechu zdolania troch významných vrcholov Ameriky.
Byt k pronájmu: Plně zařízený, nezávisle přístupný se zvláštním vchodem jako součást rozsáhlého domu na pobřeží

s neuvěřitelně krásnou vyhlídkou na mořskou zátoku a privátní písečnou pláží. Součástí bytu je přírodním kamenem
obložený výstavný krb, prostorná koupelna s jacuzzi, spirálové schodiště k horní části domu, velmi blízko k přístavišti
přívozu, golfišti a nákupnímu středisku. U zájemce o bydlení se předpokládá poctivost, důvěryhodnost, že je
svobodná, finančně nezávislá žena, inteligentní, společenská, sympatická, smysl pro humor, úpravná, elegantní,
nekuřácká, uvědomělá..........

Tuhle nedávno přišel do putyky Láďa Cvrků, vypadal docela zrychtovaný jako kdyby ho přejel vlak. Pravou ruku
zavěšenou na pásce, rozbitý nos, škrábance na tváři, modrou modřinu pod okem a trochu pokulhával. "Proboha co se
ti to stalo?" ptá se ho barman "Ale trochu jsme se poprali s Vencou Holíkovic." "Nepovídej ten malý skrček,...... to
musel mít něco pořádného v ruce." "To taky měl," povídá Venca, "přiběhl na mě s lopatou a takhle mě zrychtoval."
"No dobře ale tak jsi se měl bránit, měl jsi také něco v ruce." "No to právě že jsem měl," povídá Venca "levé prso paní
Holíkové,..... taková krása,............... ale na obranu to bylo skoro málo."
Mariánka Prudká přišla po nedělní ranní mši k panu páterovi celá uplakaná, velké slzy. Pan páter je dost překvapen a ptá se,
"Marie má drahá, co tě přivádí, ....... co se stalo?" Vzlikající Mary povídá, "Pane faráři, to je hrozná zpráva, můj manžel včera
večer umřel." Farář nevěřícně pokýve hlavou, "Ale Mařko, to je hrůza. Pověz mi prosím tě, měl poslední přání? Mary také
pokýve hlavou a drmolí "Ano pane faráři on měl". A Mary, o co žádal naposled?" Ona drmolí dále, "On žádal, on pravil,
........ prosím tě Maryjdistou zatracenou pistolí pryč, je nabitá."

Jdou ženy na prvního máje v průvodu a každá nese jedno z písmen, která tvoří dohromady nápis: VŠE CO MÁME, PRO MÍR
DÁME! Ta co nese třetí M říká té, co nese í: "Ne, aby ses nám zase ztratila jako minule! To už by jsme
nevokecaly..."
Dvě prostitutky jezdily po městě s tabulí upevněnou na autě s nápisem "DVĚ PROSTITUTKY--$ 50.00" . Jak to uviděl policajt,
hned je zastavil a varoval je, že to musí hned sundat anebo je bude muset zavřít do basy. V tom momentě jelo okolo jiné auto na
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němž byl nápis : "S JEŽÍŠEM JE SPÁSA" Jedna z těch děvuch se ptá policajta: Proč nezastavíte tohle auto, také mají nápis. "
No ovšem, ale jak račte vidět, ten nápis se vztahuje k náboženství. Holky už dál nerencaly a sundaly nápis a odjely. Druhý den je
ale ten samý polda zase zahlédnul a už se za nimi hnal, že je zase sejme. Trochu překvapen četl nápis těchto slov:
"DVA ANDĚLÉ HLEDAJÍ PETRA-$50.00."

Bořivoj jel autem se svojí přítelkyní Kateřinou a všiml si, že si ho podrobně prohlíží a usmívá se na něho. Po malé chvilce se
Kateřina k němu nahne a šeptá mu do ucha, " Bořivoji mohl bys řídit jen tak jednou rukou" ? No jistě, to se ví že mohu",
zazubil se Bořík a už si myslel jaké ho potkává štěstí. Tak to je fajn, povídá Katka, prosím Tě utři si nos, máš tam nudli".
Jeden dobrý z Kalifornie........ Mladý zelenáč z Nového Foundlandu se přistěhoval do Kalifornie a zkusil sehnat práci ve velké
Mega-prodejně. Manažér se ho vyptává "Vy máte potřebné zkušenosti v obchodování, není-liž pravda?" O zajisté pane šéf, byl
jsem prodavačem doma v Nufiee. Hoch se šéfovi zalíbil a tak ho přijal. "Zítra můžeš nastoupit a já se později přijdu dolů
podívat".
Jeho první den v prodeji byl dost rušný, zdá se že hoch to přežil. Jak prodejna zavřela pan šéf sešel dolů a ptá se "Tak kolik jsi
měl dnes prodejů. Mladík odpoví "Jeden". Hmm, jen jeden, naše lidi mají průměrně 15 až 20 denně" Tak za kolik byl ten Tvůj
dnešní prodej. Mladík zdvyhne obočí a odvětí, "Dohromady to dě..la...lo 101,237.64 dolarů." "Jakže, co, co jsi to prodal?
"Mladík ze sebe souká, "Nejdřív jsem prodal jen malý háček na ryby. Pak jsem mu prodal háček střední velikosti. Pak jsem mu
prodal celý nový rybářský prut. Pak jsem se ho vyptával kam půjde na rybačku a on povídá, že dolů podle pobřeží a tak jsem
namítnul, že bude potřebovat člun a vzal jem ho dolů do oddělení člunů a prodal jsem mu ten dvoumotorový 5 metrový člun
Příboj. On ještě namítnul, že to ta jeho malá Honda asi neutáhne a tak jsem ho vzal do oddělení aut a on si koupil ten BLAZER
do terénu. Šéf kroutí hlavou a povídá tak ten člověk sem přišel pro háček na ryby a ty jsi mu prodal člun a terení vůz, je to tak?
"Tedy ano, jistě pane šéf." koktal mladík.
"No, ale on vlastně přišel a chtěl původně krabici tamponů pro jeho paní, já jsem jen tak povídal, tedy ten Váš wíkend nevypadá
dobře, že ano, to můžete tak jít akorát na ryby, není-liž pravda?" A tak to začalo....

VOLEJBAL:Všichni zájemci o hraní volejbalu se mohou přihlásit na telefoním čísle 281 6511. Pan Tomáš Kraibich,
který se přistěhoval do Calgary z Toronta by rád dal dohromady partu. Veškeré přihlášky a podněty můžete poslat i na jeho
email adresu janulka@primus.ca
Bez titulu..... Květen 2003, už zase tu máme májové počasí, zima jako když už odešla. Odejel jsem strávit konec dubna do
Vancouveru a na gulfské ostrovy a byl jsem velmi nadšen tamější jarní pohodou. Všude všechno nádherně zelené a rozkvetlé,
sluníčko nám svítilo celých deset dnů a v Calgary byla sněhová fujavice. Celkově do obrazu ale špatně zapadají velmi vysoké
ceny, ať člověk vleze kam chce. Benzín v Sardisu je o 10 centů levnější než vancouverský za 82 centů. Jídlo je o 20-25 %
dražší než v Calgary. Bydlení, bojíte se ptát. Překvapila mě vysoká úroveň českého ochotnického divadla ve Vancouveru. Od 15.
května bude zase úřadovat ve Vancouveru český honorámí konzul. Hodně našich calgarských krajanů se chystá navštívit českou
domovinu. Mnozí, skoro na poslední chvíli se snaží získat české vstupní vízum, které podražilo na 160 dolarů. Skupina
calgarských zasloužilých penzistů se vydá ve svých obytných vanech na společmou vandrovní cestu po -lesních samotách v
jihovýchodní Britské Kolumbiji. Výlet započne hned po skončení pikniku v Radium Hot Springs. Je pravděpodobné, že se v půli
listopadu naše skupina zase podívá na havajský ostrov Kauai k společnému kempování u oblíbených pláží. Informace jako
obvykle podá koordinátor akce Vladimír Mašata. Termín kolem půli listopadu je zajímavý pro levnější letenky při zahájení
tamější sezóny.
Nyní jako obvykle se podíváme do seznamů, které nám předala paní pokladní naší pobočky Helena Třísková s přehledem
předplatného členství, posílání časopisu a sponzorské dary na vydávání našich Calgarských Listů. Zahajujeme tedy sponzorským
šekem na 100 dolarů od rodiny pana Vladimíra a Věry Juránkových. jejichž předplatné časopisu je již také na mnoho let
dopředu. Další šek na 100 dolarů nám poslala slečna Iva Schäfferová.
50 dolarů šek na nové předplatné přišel od paní Olgy Sládkové spolu se zásilkou grafických kreseb, z nichž jednu otiskujeme na
přední straně tohoto čísla. Další šek na 50 dolarů zaslala rodina pana Jiřího a Věry Šťastnových. Šeky po 30-ti dolarech zaslali
pan Ferdinad Lobkowitcz, paní Karla Holčáková, rodina Ivana Neveselého a paní Marie Spevákova. Šeky na 20 dolarů
zaslali Miloš a Jindra Gruberovi, paní Hanka Jánoš, Luboš Jacina, Václav Just, paní Věra Kabátková, paní Božena a
Michal Kellnerovi, Vladimír Mašata, paní Teresa Michenka, Josef Najman, pan Tomáš Neveselý, pan Mirek Novák, pan
Martin Polášek a pan Karel Silovský. Další šeky na 15 dolarů jsou od paní Marcely Krausové, a slečny Pavly Urbancové.
Předplatné 10 dolarů na noviny zase obnovil pan Jan Fleishman a předal dar navíc na tiskový fond 10 dolarů. Další předplatné
je tu od pana Jasmíra Horáčka, od paní Denise Hradské, paní Ireny Maršovské, Milady Ryšanové, 2x10 od Jaroslavy
Tylšové, 2x10 od pana Petra Urbance, 10.-od Dagmar Vlasákové, 2x10 od pana Dr. Ludo Zanzotto. Všem zde uvedeným
dárcům a předplatitelům velmi upřímně děkujeme za jejich stálou podporu naší dobrovolné práce pro krajanskou komunitu. V
tomto čísle přinášíme literární příspěvky od slovenských dopisovatelů. Chceme takto poděkovat za pomoc s úpravou slovenské
diakritiky těchto článků paní Ľubici Moravčíkové, která nedávno přesídlila do Calgary z Bánské Bystrice. Chtěl bych
připomenout, že redakce velmi vítá jakékoliv Články a připomínky i ke zlepšení našeho časopisu. Omlouváme se, že pro
nedostatek místa neotiskujeme pokračování cyklu od V.M. "Z mého života." Případné nedostatky či volné návrhy zavolejte na
telefon 289 - 7244, penzista Vladimír Mašata má hodiny od 9.30 do 18.00 a email adresu masata@telusplanet.net
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STAROREŽNÁ

PROSTĚJOV

Již od května 1998 náš závod nabízí zde v Calgary 15 různých výrobků v mnoha prodejnách:

PEACH VODKA - GRIOTKA

BANANA CREAM LIKÉR
CHOCOLADE LIKÉR

MERUŇKA
HANÁCKÁ

NUGÁT LIKÉR

VODKA

s,

SLIVOVICE - GRIOTKA

TUZEMSKÝ

RUM

CASSIS - ČERNÝ RYBÍZ

HANÁCKÁ VODKA- 1.8L

NOVÉ VÝROBKY NA CESTĚ

AMARETTO - SPECIÁLNÍ LÁHEV

SPECIÁLNĚ PRO LETOŠNÍ

VÁNOCE NABÍZÍME:.............................

BOHEMIA SECT CHAMPAGNE

Všech 15 druhů je možno koupit za přijatelné ceny v těchto dvou calgarských prodejnách lihovin :

1)
2)

Brought to Canada by :

Fourth Street Liq. Store & Wine Cellar,
Willow Park Liq. Store,
10801 -

TRU - DOR DISTRIBUTORS,

1809 - 4 th Str. SW.
Bonaventure Dr. SE.

Ltd. of CALGARY - Phone (403) 517- 8800

HANA’S ESTHETICS

HANA GEBA
Travel Consultant

Specializes in electrolysis, facials, manicures, pedicures,
cellulite, body treatments, waxing, make-up,
eye brow & lash tinting.

SPECIALISTS
mluvím česky a specializuji
se na střední Evropu.

Certified Esthetician & Electrologist

901 - 6th Avenue S.W.
Calgary, Alberta T2P 0V7
Bus: (403) 269-9322
Toll Free: 1-888-777-6617
Fax: (403) 269-9342
E-MAIL: agent@travelspc.com

Call Hana
Tel: (403) 293-4639

Fax: (403) 293-7853

FAMILY DENTISTRY

Richard Novak, B Comm
Financial Security Advisor

Tel. (403) 286-2222
Večerní a sobotní ordinace dle ujednání
Freedom 55

Dr. Alojz Školník D.D.S.

Financial

#208 Crowchild Square
5403 Crowchild Trail N.W.
Calgary, AB, T3B 4Z1

Suite 800, 322 - 11 Avenue South West
Calgary, Alberta T2R 0C5
Office: 403-261-4690, ext. 255
Fax: 403-265-5984
Toll Free: 1-877-566-5433
richard.novak@freedom55financial.com
Client Service Centre: 1-877-566-5433

A division of London Life Insurance Company
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INFORMACE PRO INZERCI

We make the Steps

Základní poplatek za otisknutí
inzerátu
na dobu jednoho roku
ve velikosti :
business card .. $30
1/4 stránky
.. $60
Připomínáme,
že
poplatek je
třeba bez vyzváni do jednoho
roku obnovit šekem na adresu:
Czech and Slovak Assoc.
of Canada, Calgary Branch
P.O.Box 355, Calgary, T2P 2H9

To Home Ownership Easy
J Mortgage Services
S Home Services
•f Legal Services
•f Insurance Services

WWW. MTRUST.CA
For more information contact

Davjd R. Kraus
Service in English & Czech

INGRID JINDRA RUMSTAY

Ph. (403)703-8222
E-mail

Anglicko-české překlady pro Vaši potřebu připraví
učitelka češtiny a angličtiny
Telefon : (403) 541 0654

dkraus@mtrust.ca

*No cost for standard mortgage services / Fees may be applicable
to the mortgage agent and/or lender for hard to place mortgages.

JAN CERMAK
Transmission Repair
All Work Guaranteed

Low Hourly Rates
Jan’s Transmission Free Estimates

Vondy Renovations
Carpenter & General Contractor
Kitchen cabinets • Custom renovations
Bathrooms • Basement development

3640 Burnsland Road S.E.
Calgary, Alberta T2G 3Z2
Bus: (403) 243-8179 Res: 281-4762

MARCEL VONDRASEK

Ph: (403) 256-0330
Cell: (403) 680-4066

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA SDRUŽENÍ - PŘEDPLATNÉ CALGARSKÝCHLISTĎ
□

Přihlašuji se za člena čs. sdružení v Kanadě, odbočka v Calgary,
a chci přispět ke kulturnímu a
politickému dění jak v Kanadě, tak i v bývalé vlasti. Přikládám šek na $20.00 za rodinu nebo $15.00 za
jednotlivce.

Chci být pouze informován o všech akcích pořádaných v Calgary i ve vlasti a předplácím si
Calgarské Listy za upravenou cenu $ 10.00.
Seky zašlete prosím na adresu: Czech and Slovak Assoc, of Calgary, P.O.Box 355, Calgary, T2P-2H9

□

CALGARSKÉ LISTY
vydává zhruba 4x do roka Czech and Slovak Association of Canada, Calgary
Branch, P. O.Box 355, Calgary, T2P-2H9. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu příspěvků.
Podepsané články nemusí vyjadřovat názory redakce a vydavatele.
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