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27. září oslaví 84. narozeniny Josef Škvorecký, český spisovatel, překladatel
a exilový nakladatel. Josef Škvorecký se narodil v Náchodě. Po absolvování
náchodského reálného gymnázia v roce 1943 musel pracovat ve válečném
průmyslu v Náchodě a v Novém Městě nad Metují jako nekvalifikovaný
dělník. Ve volném čase hrál v náchodské jazzové kapele. Po válce vstoupil
Josef Škvorecký na pražskou lékařskou fakultu, záhy však přestoupil na
studium angličtiny a filozofie na UK. V roce 1951 získal Josef Škvorecký
doktorát filozofie. Josef Škvorecký se oženil se Zdenou Salivarovou, dcerou
pražského knihkupce a nakladatele, pozdější spisovatelkou a nakladatelkou.
V roce 1969 emigroval do Kanady, kde na univezitě v Torontu pracoval jako
profesor v oboru literatury, divadla a filmu. V Torontu také se svojí
manželkou založil Josef Škvorecký nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Zde
vydávali díla exilových a doma zakázaných autorů včetně vlastní tvorby. Do
roku 1993 takto vydali přes dvě stě titulů.
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Jak Češi milují tituly
aneb s titulem a funkcí už žádný blbec?
Nedávno se mě jeden novinář před rozhovorem ptal, jak mě má oslovovat. Zdůraznil, že je to
jedna z otázek, která čtenáře prý velmi zajímá. Upřímně nechápu, co je na tom tak zajímavého,
mně úplně stačí, když mi cizí člověk vyká. Zkusil jsem tedy toto téma probrat později s
několika mými kolegy a známými. A došli jsme k jedinému závěru. Tím je, odpuste mi ten výraz
„titulománie“. Češi jednoduše milují tituly a funkce.
Titul a funkce rovná se úspěch a peníze? Kdo má titul, ten něco dokázal a není v očích ostatních
žádné béčko. Tak nějak se asi dá charakterizovat honba za všemi možnými i nemožnými tituly.
Titul, to je vstupenka do klubu „áček“, volná cesta k získání funkce třeba prezidenta čehokoli nebo
předsedy klubu, strany... Áčkař neváhá titul napsat kamkoli – na poštovní schránku, složenku
z plynáren nebo elektráren, výpis z účtu, a samozřejmě na vizitky. Tam nesmí titul a funkce
chybět v žádném případě!
Někdy je až komické, jak moc lidem na titulu záleží. Jakou vyšší vypovídající hodnotu akademický
titul vlastně má? Dobře, třeba pošťák ví, že dotyčný je nějaký doktor nebo magistr. Ale jinak titul
sám o sobě žádnou vypovídající hodnotu nemá, tím spíš, že titul bude mít v brzké době snad
každý. Na práci, na kterou dříve stačil šikovný středoškolák, je nyní potřeba člověk alespoň
s titulem Bc. A funkce? Ta nevypovídá už vůbec o ničem, jen když se pod jménem objeví
libozvučně a důležitě znějící sousloví, které ve skutečnosti znamená naprosto banální pracovní
zařazení.
Jen málo lidí si uvědomuje, že v práci jako kdekoli jinde musí zaměstnanec prokázat, že titul není
jeho jediná přednost. I člověk s titulem může být hlupák. Titul neříká nic o charakteru člověka,
není ani měřítkem inteligence, protože na rovinu, ne všichni museli k zisku svého titulu prokázat
stejné znalosti.
Nevím, možná je to určitý komplex z minulosti, kdy jsme několikrát přišli o šlechtické a
intelektuální elity, takže teď máme potřebu nahrazovat si jejich nedostatek papírovými autoritami.
Možná ale bude hůř. Místo na kvalitu vysokoškolsky vzdělaných lidí se zaměřujeme na kvantitu.
Vzdělanostní ekonomika to není více bakalářů, magistrů a doktorů. Pohříchu je to mnohdy jen
důkaz toho, že jsme z podmínek, nutných pro získání akademické hodnosti, hodně slevili. A tak
nám nezbývá nic jiného než vysvětlovat kolegům z ciziny, že titul vůbec neznamená, že se
dotyčný třeba domluví anglicky.
Autor: MUDr.

Richard Sequens

MUDr. Richard Sequens je primářem chirurgického oddělení Nemocnice
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Studoval na lékařské fakultě UK v
Plzni. Od prosince 2002 zastává funkci senátora za obvod č. 9 Plzeň-město, ale
nikdy nebyl členem žádné politické strany. Více informací naleznete na webových
stránkách http://www.sequens.info.
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ČSSK Ottawa
pořádá
největší akci letošního roku

Velkou taneční veselici
Českou hudbu opět předvede
DJ Láďa
Slovenskou hudbu uvádí
DJ Martin
Dobroty na stůl připraví
Bank Street Deli and Sausage
Žízeň budeme hasit českým pivem
Nenechte si ujít
Sobota 1. 11. 2008 v 7 hodin večer
v sále Royal Canadian Legion
391 Richmond Rd. Ottawa
Tombola bude opět obsahovat hodnotné ceny,
vstupenky $20 v předprodeji, $25 u dveří.
ČSSK sleva $5, více informací na tel. čísle 613-834-9913.
Předprodej vstupenek
Bank Street Deli
1920 Bank Street, Ottawa
(613) 521-5557

G & G Auto
926 Merivale Rd
(613) 798-2596
Import Car Centre
815 Campbell Ave
(613) 722-3030
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Petr J.Mach
mistr houslařský
309 EARDLEY RD. AYLMER, PQ.
(819) 684-3886
http://www.petermach.com
E-mail: pmach@cyberus.ca

Volební kampaň senátora Martina Mejstříka
Senátor Martin Mejstřík kandiduje v podzimních volbách do Senátu ve volebním
obvodu 27 (Praha 1, Praha 7, Praha – Troja, Praha 6 – Bubeneč, Střešovice,
Ořechovka, Hradčany a Praha 2 – Nové město) jako nezávislý kandidát za
koalici US-DEU, politické hnutí Zelení a Strana pro otevřenou společnost (SOS).
Senátor Martin Mejstřík je charakterní člověk, který neúnavně a systematicky
pracuje proti komunistickým nepravostem a proti komunistům a jejich ideologii,
a proto má v ČR spoustu nepřátel. Protože se kriticky vyjadřuje i proti
některým praktikám ODS i mezi nimi není oblíben. Je jedním z mála politiků,
kteří poctivě a nesmlouvavě podporují naše krajanské požadavky. Letos v
červnu obdržel senátor Mejstřík Masarykovu cenu za svou roli při svržení
komunistické diktatury v roce 1989 a za neutuchající iniciativy směřující k
vyrovnání se s komunismem. Mejstřík, který je rovněž místopředsedou senátní
komise pro krajany, cenu převzal na 60. kongresu sdružení, který se konal v Calgary. Krajanské
sdružení svou Masarykovu cenu uděluje od roku 1985. Mezi její laureáty patří prezident Václav
Havel, Marta Kubišová nebo členové protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů. Chceme-li,
aby Martin Mejstřík byl do Senátu znovu zvolen, měli bychom jeho kampaň podpořit a to nejen
slovně, ale i finančně. www.martinmejstrik.cz
Upozornění
Rádi bychom upozornili naše čtenáře, aby svoje peněžní příspěvky Zpravodaji zasílali na adresu
ČSSK P.O. Box 1507 Manotick, ON K4M 1L4. Poštovní schránka kterou dříve ČSSK používal v
centru města již nefunguje. Ptáte se proč přispívat na Zpravodaj, když ho dostávám elektronicky?
Bohužel všechno stojí peníze. I za server ČSSK který hostuje Zpravodaj a jeho předchozí vydání,
se musí platit a není to malá částka. Takže pokud zasíláte a nebo se rozhodnete zaslat Zpravodaji
nějaké peníze, rádi je přijmeme s díky. Pokud chcete ve Zpravodaji reklamu, zavolejte paní Alenu
Gregorovou na číslo 613-254-9250.
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Humor
Letadlo se chystá ke startu. Na poslední chvíli nastoupí muž se psem a posadí se s ním na dvě
volná místa vedle cestujícího u okénka, pes zaujme prostřední sedadlo. Cestující se tázavě podívá
na muže se psem. Ten vysvětlí, že jsou zde služebně, zaměstnává je letecká společnost. "Rexe si
nevšímejte, to je náš nejlepší čmuchací pes. Jakmile odstartujeme, uvidíte ho při práci." Letadlo
se zvedne a psovod řekne cestujícímu: "Teď se dívejte. Rexi, hledej!" Pes seskočí, projde uličkou a
sedne si před jednu ženu. Po několika vteřinách se vrátí a položí packu psovodovi na rameno. Ten
se obrátí k sousedovi a řekne: "Má u sebe marihuanu. Poznamenám si číslo sedadla a na
nejbližším letišti si pro ni přijde policie." - "Skvělá práce!" odpoví cestující. Psovod pošle psa znovu
na obchůzku. Ten čenichá, posadí se u jednoho cestujícího, vratí se, a položí psovodovi na ramena
obě tlapy. "Tak tenhle má kokain. Poznamenal jsem si sedadlo." "Ten pes se mi líbí!" Psovod vyšle
psa do třetice. Ten prochází tam a zpátky, nakonec se u jednoho cestujícího posadí, vrátí se,
vyskočí na sedadlo, roztřese se a všechno kolem podělá. "Co má tohle znamenat?!" zeptá se
cestující znechuceně. Psovod zašeptá: "Našel bombu!"
Manželská hádka vrcholí, ona zuří a vykřikuje: "Raději jsem
si měla vzít ďábla, než tebe, tyrane jeden!" - "Ale drahoušku,
sama přece dobře víš, že sňatky mezi blízkými příbuznými
nejsou dovoleny!"
Přítelkyně se ptá přítele: "Pepo, proč máš tak velikánské
oči?" Pepa: "To protože, když jsem byl malý, tak jsem hodně
ale hodně plakal!" Přítelkyně: "Škoda, že jsi raději víc
nečůral!"
Víte jak zabavit blondýnku?
Postavíte ji k zrcadlu a řeknete ji ať hraje kamen, nůžky,
papír, dokud nevyhraje.
V narvaném fotbalovém hledišti někde v Anglii je mezi
dvěma chlapy volné sedadlo.
Jednomu z nich to nedá a povídá tomu druhému:
"Tak to teda nechápu, že si někdo může koupit lístek a pak
nepřijít."
"Víte, ten lístek jsem koupil před čtrnácti dny pro manželku, jenže ona mezitím zemřela."
"Oh, promiňte, to je mi líto. - Proč jste ale nevzal někoho ze známých nebo z rodiny?"
"Všichni jsou na pohřbu."
"Přinesl jsem ti, moje nejmilejší, k tvým narozeninám tento krásný perlový náhrdelník." - "Ale víš
přece, že jsem chtěla Felicii!" odpověděla zklamaně. "Vím, drahoušku, ale imitaci auta nikde
neměli!"

Nové, plně vybavené Condo v Praze k pronajmutí
Obývák, ložnice, kuchyně, pračka a sušička. Pro max. 5 osob.
Dvě stanice tramvají od "Anděla", Praha 5.
Možný odvoz z letiště. Cena: $70 za den nebo $400 za týden
Informace tel. 613 6807718
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Břemeno monogamie včetně přestupků politiků
Jak znicotnit, zdevalvovat tvrzení, že monogamie je závazek, příčící se lidské přirozenosti? Obtížně
by se vyvracel ponurý poznatek, že vstupem do manželství též vzniká celoživotní povinnost
celibátu vůči polovině lidstva. To tedy tvrdím jakožto absolvent jednoho milosrdně krátkodobého
bezdětného matrimonia s psychiatriní, a zejména jako někdejší civilní soudce, který předsedal
veletuctům rozvodových karambolů.
Nedávno jsem se v Praze přichomýtl k autogramiádě knihy o lásce. Vyzván utrousit tam nějaké
moudro, zopakoval jsem varovnou zkušenost, jíž občas předávám nadšencům, spěchajícím buď
na radnici nebo k oltáři. Aby si totiž notný pozor dali na zloducha, podvratný a rozvratný živel
s jménem Zevšednění. Okoukání, rutina, ochabující magnet přitažlivosti, že pak každý outsider či
spíš outsiderka v sobě nese třeskutý potenciál přitažlivého neznáma. I když i takové novum se
později rovněž okouká a vybublá tempem šampaňského.
Za každých sedm roků se nám údajně vymění všechny buňky v těle: jsme pak jiní, dál se
vyvíjíme, stárneme, vsugerujeme si, že tyhle tristní metamorfozy postihují zejména naše
permanentní partnery. Mohamedáni to řeší uplatňováním legálního nároku na čtyři manželky.
Tohle plus ovšem má svůj minus v představě získání čtyř tchyní. Můj vyženěný čínský dědeček,
značný velmož, měl manželek šest - ne jednu po druhé, ale všechny najednou. Žily harmonicky
pod touž prostornou střechou. („Dům, jehož počet místností si lze pamatovat, nestojí za to, aby se
v něm bydlelo,“ tvrdil můj tchán.) Však bylo v jejich zájmu, aby na sebe byly laskavé, netahaly se
za copy a pokládaly se za podílnice téhož osudu. Taková manželka tedy neprohloupila, když
pomáhala choti při výběru nikoliv náhradnice, ale nové podílnice, s níž by se dalo dobře vycházet.
Netřeba ale odbíhat do takových dálav, rozhlédněme se po našem nejbližším okolí: leckdo zahýbá,
život si tim mnohdy zpestřuje a ovšem i komplikuje.
V případě druhu nepřístojností, když kdosi nepozoruhodný leze to jiné, neméně tuctové postele,
reagujeme pouhým zívnutím. Zajímáme se ale o počínání celebrit a mezi nimi se soustřeďujeme
na politické předáky, na druh veličin, k nimž národ vzhlíží a oni apelují k národu, aby si počínal
ctnostně, neboť oni to mají v popisu práce. A na takové aféry a skandálky veřejnost reaguje
s příjemným pocitem, pro něž němčina má perfektní slovo Schadenfreude.
Evropská tradice se v těchto lehtivých záležitostech dost liší od americké.
Na pohřbu francouzského prezidenta Miterranda lkala nejen jeho manželka, ale také dlouholetá
milenka. Václav Havel za života Olgy se naprosto netrýznil břemenem manželské loajality
(zájemcům doporučuji výtečnou knihu Zdeňka Pokorného „Václav Havel a ženy“ z roku 1999).
Český národ se nijak viditelně nepohoršil Paroubkovým přesedláním od původní choti
problematického půvabu k mladičké šťabajzně, a snad mu víc vadilo, že oslava této vítané změny
se konala v estébákem vlastněném hotelu. Dokonce premiér Topolánek, nerozvedený, svou
nevěru tuze zpečetil otěhotěním lepé političky a k otcovství robátka se radostně hlásí.
Něco takového si USA, zemi všeho možného i nemožného, představit nelze. Inu, přetrvávající
dopad puritánské tradice, jak ji k břehům Nové Anglie v sedmnáctém století přivezli ctnostní
Poutníci. Však i pouhý rozvod býval definitivním polibkem politické smrti a teprve Ronaldu
Reaganovi, po druhé ženatém, se jako prvnímu podařilo stát se prezidentem. Nadějnému
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talentovanému kandidátu Gary Hartovi jeho ambice zhatila docela tuctová avantýra a mediálně byl
rozdrcen.
Jaká to změna od dob J.F.Kennedyho, mimořádně zdatného prostopášníka, o němž však v té době
začátkem šedesátých let media si netroufla vyřknout ani slovo. Kennedy však na slovo skoupý
nebyl: například si britskému premiéru Haroldu Macmillanovi postýskal, že bez soulože nemůže
usnout. Když mu v Bílém domě v pracovní době přinesli jeho pobočníci naléhavou depeši do
Lincolnova pokoje, na loži tam jukala cizí ženština. Manželka Jackie nacházela pod peřinou kousky
neznámého dámského prádla. Milenku Judith Campbellovou sdílel s významným gangsterem
Samem Giancanou. (Prostopášné zvyklosti třeba zdědil od svého katolického tatínka, proslulého
svou dlouhodobou aliancí s Glorií Swansonovou, hollywoodskou divou zašlé éry. Otec též zavedl
praxi podílet se o přízeň svých milenek se svými potomky. Tak pokračoval syn John, občas
přenechávající přeslavnou Marylin Monroe bratru Robertovi, manželu věrné choti, rozené
Skácelové, matky jeho aspoň deseti dětí.)
Vzdor důkladnému čenichání, v případě prezidentů Nixona, Forda, Cartera, Reagana či Bushe se
nepřišlo na sebemenší stopu. Pak se ale na scéně objevil William Jefferson Clinton, majitel hodně
nepokojného poklopce, s mnoha avantýrami, k jejichž obohacení přispěla orální aktivistka Monica
Lewinská.
Clintonův únik násilnému vystrnadění z úřadu (impeachment) pokládám za bravurní výkon.
Primární otázkou tehdy přece nebyly jeho některé bizární počiny i v pracovní době (intimně
marinované doutníky například), ale křivopřísežnictví - ona závažná perjury. Pod přísahou přece
zřetelně tvrdil „I did not have sex with that woman.“
O prozatím nejposlednější případ tohoto druhu se zasloužil bývalý senátor John Edwards, též
bývalý kandidát na úřad viceprezidenta v roce 2004 a kandidát na prezidenta v nynějším dosud
probíhajícím utkání. V primárkách v Iowě skončil na druhém místě, před soupeřkou Hillary, a třeba
by to byl dotáhl až do Bílého domu. Znamenitý řečník mladistvého vzhledu, populista, zdůrazňující
své neutuchající sociální cítění a svůj údajně proletářský původ : jeho otec býval zaměstnán
v textilce. Syn vystudoval práva, stal se advokátem chudých a zásluhou svého talentu v soudních
kláních s lékaři, nemocnicemi, pojišťovnami a farmaceutickými koncerny znamenitě zbohatl. Nikdo
z jeho politických konkurentů se mu nevyrovnal tak přesvědčivým zdůrazňováním svého
sociálního cítění. Takže mu pak příliš nepomohla na veřejnost proniknuvší informace, že někde
v Hollywoodu za ostříhání své sličné hlavy neváhal zaplatit 800 dolarů.
Nevlivnější tzv.mainstream media jako Washington Post, New York Times, Los Angeles Times
jakož i televizní kolosy CBS, NBC, ABC se o tak bizární epizodě zmínily, na rozdíl od něčeho daleko
zajímavějšího a závažnějšího – totiž obvinění, že tento tolik ctnostný kandidát, jehož manželka
Elizabeth trpí rakovinou, má dlouhodobý poměr s nepoměrně mladší osobou, korunovaný
zrozením robátka. S příslušnou fotografickou dokumentací a palcovými titulky JOHN EDWARDS
WITH LOVE CHILD! THE PHOTOS EVERYONE’S BEEN WAITING FOR v bulváru National Enquirer.
Sice typický to Scheissblatt, který přece solidní zdroje nebudou automaticky papouškovat, ale dalo
se předpokládat, že o záležitost tak závažnou, týkající se jednoho z předních kandidátů na
prezidentskou nominaci, se budou zajímat a ve věci pátrat. Což se ale nestalo – totální ticho po
pěšině, na rozdíl od ochoty rozmáznout na první straně drby typu jedna paní povídala k pošpinění
McCaina, kandidáta Republikánů.
Když se takový malér provalí, hříšník mediím zpravidla dodá písemné kajícné doznání, třeba i
předstoupí před kameru, v doprovodu nevesele se tvářící ošálené manželky. Poté se odmlčí,
stáhne do ústraní, za oprávněného předpokladu, že aféra vyšumí pod přívalem čerstvějších
novinek.
V tomto případě Edwards novinářům a televizním kamerám řadu týdnů unikal a veškerá obvinění
veřejně, opakovaně, rezolutně popíral.
Načež v srpnu, přistižen, jak po několika hodinách pobytu v hotelu Hilton v Los Angeles před třetí
hodinou po půlnoci odchází od dotyčné dámy, Edwards překvapil svou ochotou se rozpovídat
v programu „Nightline“ televize ABC. (Což pak přimělo 10.8.2008 New York Times, do té doby tak
úzkostlivě mlčenlivé, k uveřejnění tří podrobných textů.)
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Edwardsova verze: v baru se v roce 2006 seznámil s osobou jménem Rielle Hunter, původním
jménem Lisa Druck, nyní matkou pětiměsíční dcerušky. Nabídl jí přes sto tisíc dolarů, aby ho
s videokamerou doprovázela a tak dokumentovala veškeré jeho kandidátské aktivity. Takže
dotyčná zaznamenávala, jak třeba na letadle vybrušoval svůj připravovaný projev o nutnosti číst
mravně, čestně ve spravedlivé Americe.
Na otázku v televizní studiu, jak že si vysvětluje a ospravedlňuje své počínání, Edwards to svedl
na „sebesoustředění v politické kampani, na egoismus, narcismus, který pak vede k přesvědčení,
že si lze cokoliv dovolit.“ Celou aféru se snažil odmávnout slovy my mistake („moje chyba“).
Na názor tazatele, že tím jeho politická kariéra končí, Edwards rozhořčeně nesouhlasil a zdůraznil,
že „Můj Bůh a moje žena mi odpustili,“ že k nevěře došlo, kdy její rakovina byla ústupu (remission
- diagnoza bohužel nesprávná). Komentátorka Maureen Dowd (NYT, 10.8.08) to ohodnotila jako
creepy - husí kůži nahánějící, jako že by nevěra měla být něco onkologicky korektního.
Před kamerou Edwards si počínal s bravurou advokáta v soudní síni, jež mu vynesla přemnoho
milionů. Dlužno dodat, že při těhotenském kypění milenky došlo k jejímu přesídlení se Severní
Karoliny do Kalifornie na opačný konec země, se štědrou finanční kompenzací z kapsy jeho
politických příznivců.
Edwards připouští své cizoložné počínání, ale nikoliv své otcovství. Je ochoten podstoupit
paternitní zkoušku, ovšem s vědomím, že matka dítěte se zkouškou nebude souhlasit a podle
zákona (údajně psaného ultrafeministkou Glorii Steinemovou) bez takového souhlasu zkoušku
nelze provést.
(Konzervativní publicistka Ann Coulter v Townhall, 14.8.2008, v této souvislosti se zmiňuje o
podobném úhybném manévru v případě tragedie v roce 1969 na ostrově Chappaquiddick, když
senátor Edward Kennedy za volantem a pádem z mostu zavinil smrt své sekretářky Mary Jo
Kopechne. Místo aby se pokusil ji zachránit, z vozu vyprostit, doběhnout do některého z blízkých
domů, Kennedy zmizel ve svém hotelu, přemýšlet co dál a teprve po devíti hodinách informoval
policii. Po vyproštění těla, coroner - ohledavač mrtvol, usoudil, že dotyčná se neutopila, ale
udusila v uvíznuvším autě, z něhož se nikdo nepokusil ji vyprostit, což pitva by byla jednoznačně
zjistila. Leč prý poprvé v historii státu Massachusetts v situaci při podezření násilné smrti, k pitvě
nedošlo pro rezolutní nesouhlas jejích rodičů. Jejich advokát odmítl sdělit, kdo hradil soudní výlohy
ve snaze pitvě zabránit. A kolik pak peněz obohatilo konto osiřelých rodičů.)
Nevěry jsou nevymýtitelné. Poskytují vzrušení, jsou zdrojem tragedií i komedií a o to všechno
bychom bez monogamie mohli přijít. Takže tady máme hodně pádný důvod být tomuto vynálezu
vděční.
Autor: Ota Ulč
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