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Úvodem..
 
 

Bylo to někdy v roce 96, kdy 
jsem se začetl do Neviditelného 

Psa, kde právě jeho šéfredaktor 
Ondra Neff sháněl zahraniční 
dopisovatele pro tento svůj 
netový časopis. Kupodivu 
tehdy ještě neměl nikoho pro 
Kanadu, tož jsem mu napsal a 
už jsem se jaksi přilepil. 
Pokračoval jsem pak nějakou 
dobu, než se tam po 
Amerických Listech pana 
Větvičky vytvořily, také jako 
příloha, ještě Kanadské Listy 
Miloše Kalába, které tu 
dopisovatelskou roli pro 
Kanadu převzaly. 

 
Měl jsem tehdy ještě jiné povinnosti - psal jsem hodně do Amberzinu, pražského Telegrafu, do Zélosu 
a jinam - a tak jsem jenom uvítal, že to někdo převzal a dal tomu navíc profesionální vzhled. S 
Milošem jsme se zkamarádili rychle a toho, co jsem pak ještě do KL napsal, bylo dost na tři 
elektronické knihy (viz Javorové listy, Listy z javoru a Go West!, všechny tři vyšly v naší knihovně 
"KNIHY OFF LINE"). Možná, že ještě zbude na jednu knihu - jestli ovšem někde najdu všechny díly 
těch reportáží na pokračování, co jsem kdy do KL napsal. 
 
Období, na které v této knize vzpomínám, byly ty opravdové počátky - představte si, že mnoho 
příspěvků jsem posílal ještě bez diakritiky! Po delší snaze jsem přišel konečně na to, jak našroubovat 
českou diakritiku na anglické Windows (přičemž mi pomohl na dálku jeden krajan ze Švýcar), a tak 
jsem se i já stal plnoprávným občanem Neviditelného. Tato kniha obsahuje nejen eseje a reportáže, ale 
přiložil jsem i povídky, které byly také otištěny v Neviditelném Psovi. Ondra Neff tehdy dokonce na 
povídky vytvořil extra rubriku. Tam, kde diakritika chyběla, jsem ji pochopitelně doplnil. 
 
Byly to doby opravdu pionýrské. Příspěvky se zasílaly jen poštou, tedy e-mailem (ne jako dnes přes 
WEB či FTP) a vydávalo se to hned druhý den po tom, co to přišlo. Kolikrát - když bylo něco nejasné - 
přeletěla pošta přes Atlantik několikrát za den sem a tam. Navíc jsem se pohyboval mezi dvěma městy: 
Torontem a Saskatoonem, které jsou od sebe vzdáleny asi 2500 mil vzdušnou čarou, ale naštěstí jsem 



tu poštu mohl otevírat a posílat z obou míst. To, co je dnes normální, jsme tehdy cítili jako velkou 
komunikační revoluci. Bylo to vzušující, psát zase domů, do rodné Prahy - ano, byla, jest a bude 
navždy moje rodiště, dokonce nejen na papíře. A lidé nás opravdu četli, zajímalo je, co se děje jinde a 
jaké máme názory, nejen na Kanadu, ale i na Českou Republiku.
 
Hodně se od té doby změnilo: přispívám už teď víc do vlastních časopisů - do Hurontarie i do dalšího, 
Příložníku, kde ovšem píší a popsílají obrázky hlavně naši čtenáři. To, co by asi jinak propadlo sítem 
dějin, se dnes snažím zachovat v této i v jiných knihách. Kanadské Listy už také neexistují, ale 
vzpomínky na ty doby zůstávají v nás, jak říká básník. Vzpomínky na ty listy přes Atlantik, na to naše 
spojení s domovem a domova s námi. 
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To je hrozné, že?
 
 

Rád se ráno browzdám po internetu a čtu si denní tisk. Není 
to zrovna čtení k popukání, posuďte sami:
 
• kanadský ministr obrany abdikoval (máme tu takovou 
malou "army-gate" aféru) 
• brzy na to (ne NATO!) podal demisi vrchní velitel 
kanadské armády
• na 26 října chystají unie. tj. odboráři, velkou demonstraci v 
Torontě (proti vládě, jak jinak!). Očekává se, že veřejné 
budovy budou uzavřeny a Metro nebude jezdit. Teď mi 
napadá, že 26 října to bude 115 let, co se konal velký 
pistolnický souboj v arizonské Tombstonu, v OK Corralu. Že 
by si to datum naši odboráři vybrali schválně? 
• federální vláda chystá úpravu penzí (tj. buď budou víc 
strhávat z platu těm, co ještě v penzi nejsou nebo se budou z 
penzí platit větší daně, ale s největší pravděpodobností 
patrně obojí) 
• doktoři v Ontariu hrozí, že nebudou brát nové pacienty, 

když se s nimi provincionální vláda nedohodne do prvního listopadu 
• firma General Motors v Ontariu je ve stávce, která stojí podnik 615 miliónů dolarů týdně a čeká se, že 
bude trvat dlouho
• Quebečtí separatisté pořád doufají, že příští referendum vyhrají a že se Quebec odtrhne od Kanady. A 
zatímco v Ottawě dumají, bude-li to odtrhnutí jen jednostranné, čili nelegální, dole u strýčka Sama se 
už přemýšlí, jak se k tomu zachovat . . . 
 

Když jsem vešel do naší kafeterie a uviděl jsem přítele Freda, jak drží před sebou otevřené noviny, 
hned jsem se těšil, jak si o tom všem spolu pěkně popovídáme. Navíc celou titulní stránku novin, které 
držel v ruce, zabírala barevná fotografie požáru, který den předtím totálně zdevastoval ohromný místní 
saskatoonský dům s nábytkem, zvaný "Uncle Ed's ". 
 
Byl jsem totiž u toho, bydlím hned za rohem a tak jsem se přidal k dav čumilů, abych se dozvěděl, 
jestli se také nemám evakuovat. Zrovna když jsme dávali hasičům cenné rady - které oni na štěstí 
ignorovali - tak se zřítila celá šestiposchoďová severní stěna budovy. Plameny vyšlehly do výšky 
nejméně sto metrů a navíc exploze prorazila plynové vedení, kde začal hořet plyn. Nastal kravál, jako 



když startuje tryskáč, a ten nepřestal až do konce požáru. Můj soused v davu mi vysvětlil, že plyn 
zavřít nemohou, protože by se oheň mohl dostat do potrubí a po uzavření téhož by teprv nastalo 
mecheche. Hořelo to sedm hodin a byl to požár velice slavný - dostal se i do federální televize (co 
chcete, tam se dostanou i daleko horší inscenace!) 
 
Přisednu tedy k Fredovi a zatím, co si rozbaluju sendvič, prohodím: "To je hrozné, co?" A Fred, aniž 
zvedne hlavu od novin, mi přitakává: "Yeah, man, that's awfull! Já jsem měl na dnešek sjednanej golf s 
Kenem a tady píšou, že bude pršet!" 
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Ontárijská zkušenost.
 
 

Přiletěl jsem ve čtvrtek z Ontaria, kde jsem 
byl na služební cestě, čili jinak řečeno "jen 
tak na skok". Žil jsem tam předtím celých 
čtrnáct let, ale za poslední tři roky tam lítám 
ze Saskatoonu jen nepravidelně. Tím pádem 
pak všechny politické a jiné změny 
nevnímám plynule, ale jaksi v dávkách, nebo 
jak by řekl náš profesor fyziky "v kvantech 
namísto v kontinuu". Má to ale tu výhodu, že 
všechny rozdíly jsou pak o to víc viditelnější.
 
V Ontariu se totiž za posledních pár let událo 
něco, co by mohlo zajímat i nás, Čechy. Před 

nějakou dobou si občané zvolili do vlády stranu NDP (neplést s NSDAP!), po česku Novou 

demokratickou stranu. Uvážíme-li, že ta první demokracie byla už v Řecku, je ten termín "nová" při 
nejmenším klamný, navíc u strany, která je "nová" už řadu desítek let a vůbec nestárne ( právě naopak, 
ona se dokonce ani nevyvíjí!). Ona by se totiž mohla nazývat třeba "sociální demokracie" a věřte, že by 
nešlo o podobu čistě náhodnou. . .
 
NDP už předtím fungovala nějakou dobu v roli opozice - podle slovníku je to výraz odvozený od 
slovesa oponovat, i když si myslím, že jde spíše odpověď na otázku "O co nám jde? O pozice!" Říkali 
jsme jim tehdy "pinkos", tedy ne ještě rudí, ale už hodně růžoví a volili je většinou jen odboráři, 
sociální "podporáři" a nespokojenci všeho druhu a odstínu. Ale tehdy jim právě ve volbách dalo hlas i 
množství jinak celkem rozumně uvažujících občanů, což si lze vysvětlit buď přeletem nějaké komety 
či vysokým obsahem vápníku v pitné vodě. Tak či tak, ve volbách vyhráli.
 
Prvním krokem jejich vlády bylo ovšem naplánovat několikamiliardový schodek v rozpočtu, teda 
předem, jestli si to dovedete představit. Zní to nějak povědomě, že ano? Tento plán pak ještě 
stachanovsky překročili a tak v tom budování sociálního ráje na zemi vesele pokračovali, 
zapomínajíce, že chcete-li rozdávat, musíte mít z čeho. Co vám budu vykládat, za těch několik let se 
Ontario natolik zadlužilo, že ztratilo svůj dobrý mezinárodní kredit. Firmy začaly propuštět, později i 
zavírat. Anekdota z té doby tvrdila, že NDP musí mít opravdu nezaměstnané ráda, když si jich tolik 
nadělala. 
 
To se lidem nelíbilo, začali nadávat, později už i odbory brumlaly a v dalších volbách to NDP projelo 
na celé čáře. Ale to už bylo pozdě: NDP odešla, ale dluhy po ní zůstaly a zaplatí je kdo? Zase my, 



nešťastníci daněplatiči. Zbylo jen drahé poučení, že z levičáků se zas vyklubali jen pořádní leváci. V 
nových volbách vyhrála konzervativní strana, v čele s Harrisem. Nejprve začal snižovat vládní výdaje, 
podle zásady, že o tom, co se s daněmi stane, rozhoduje především ten, kdo daně platí. Podobné 
pravidlo se docela dobře uplatňuje všude v biznyse, tak proč ne v celostátním měřítku? Proti omezení 
výdajů se ovšem hned postavila NDP, teď už zase jen v opozici, což je zřejmě jediná role, která jí jde 
dobře. Harris také hned zavedl t.zv. workfare, tj. chceš.li podporu, welfare, musíš také něco za to 
udělat (např. práci pro obec a podobně, vzpomeňme jen na Hladovou zeď Karla IV.). 
 
Harrisovi se opravdu podařilo snížit daně, proti čemuž nikdo kupodivu vůbec neprotestuje. Jeho vláda 
správně předpokládá, že budou-li mít lidé víc peněz, budou také jistě víc nakupovat, čímž se vytvoří 
potřeba nových jobů, tím se zmenší nezaměstnanost, atd., atd. Já osobně bych si přál, aby mu to vyšlo. 
O vánocích se totiž vracím do Ontaria natrvalo . . . 
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Kanadské anekdoty.
 

 

Tak jako my v Čechách máme naše Kocourkovské, má 

Kanada svoje Newfies (což je lidový název pro obyvatele 

Nového Foundlandu, o kterých se říká, že jim to myslí sice 

pomalu, ale zato pořád) . Anekdoty o nich vám ale nenapíšu, 

protože,

a) mám Ňúfíky docela rád, a

b) vždycky když začnu nějaký ten vtip vyprávět, objeví se 

nejméně dva Ňúfíci v mé blízkosti.

 

Takže radši napíšu něco méně nebezpečného a pokud jste ty 

anekdoty už někde slyšeli, tož vězte, že to byl určitě import z 

Kanady, ne naopak. 

 

Víte, jak od sebe rozlišíte Američana, Kanaďana a 

Angličana? 

1) Američané jsou potěšeni, když si je někdo plete s 

Kanaďany

2) Kanaďani nemají rádi, když si je někdo plete s Američany

3) Angličana si nikdo s nikým poplést nemůže. 

 

Stará paní Mac Allisterová zemřela a její čtyři synové ji snášejí v rakvi do přízemí. Najednou jeden z 

nich uklouzne, rakev se jim vysmekne, spadne na schody a sveze se dolů, kde se rozbije o stěnu.

Z rakve vstane oživlá nebožka a žije si klidně ještě dalších šest let, kdy konečně zemře znovu. A zase ji 

její čtyři synové snášejí v rakvi dolů se schodů ...

A pod schody stojí starý Mac Allister se sepnutýma rukam a volá nahoru. "Opatrně, chlapci, proboha, 

opatrně!" 

 

Do baru v Albertě vstoupí cowboy Willy a poručí si čtyři sklenice whisky. Když vidí barmanův 

udivený obličej, hned vysvětluje: "To je tak: my jsme čtyři bratři, rozházení po celé Kanadě - jeden na 

západě v Britské Kolumbii, druhý na východě na ostrově Prince Edwarda, třetí v Manitobě a já zase 

tady. No a protože se nemůžeme sejít, slíbili jsme si, že si takhle vždycky v baru poručíme ty čtyři 



sklenky a je to jako kdybychom poseděli a popíjeli spolu . . . 

 

Tak to pokračuje několik týdnů, až jednou přijde Willy a nějak smutně povídá: "Ode dneška mi nalévej 

jen tři skleničky."

"Ale copak," diví se barman, "on jeden z tvých bratrů zemřel? "

"Ale ne," povídá,Willy, "já jsem přestal pít!" 

 

Nakonec jednu příhodu z Anglie, která se mi přímo stala. Když jsem tam byl naposledy, dal jsem se na 

Trafouši do hovoru s nějakým starším gentlemanem, jehož knír připomínal ještě prince Alberta. Na 

jeho dotaz, odkud jsem, jsem pyšně odpověděl, že jsem z Kanady. Chvíli přemýšlel. Pak mu zasvítilo v 

očích a povídá: "Ah tak, vy jste z kolonií, že jo?" 
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Robbie.

 
 

Jednou rodiče slíbili Robertkovi, tuším za odměnu, že 
dostane koně. Tehdy byl Robert malý a tak se nedivte, že 
ještě věřil slibům. Taková věc se řekne a ani se to tak 
nemyslí a i když ano, rychle se na to zapomene. Ale ne tak 
Robert, ten nezapomněl. Hned si představoval, jak ho 
tatínek vysadí do sedla a on si vyjede jako rytíř do světa. 
Protože na světě je plno draků, které je třeba pobít a stále 
hodně princezen, které je třeba osvobodit... 
 
Ale uplynula nějaká doba a kůň nikde. "Kdy už dostanu toho 
koníka?" zeptal se jednou, když si uvědomil, že už čeká 
nějak moc dlouho a bál se, že snad na to rodiče zapomněli. 
 
"Brzo, brzo!" ujišťoval ho otec, ale to neměl říkat, protože 
tohle už Robertek znal - takhle sliboval tatínek mamince, že 
až zaplatí všechny dluhy, vydají se všichni na jednu velkou, 
nádhernou dovolenou u moře. 
 

"Ty jsi mi to přece slíbil," plakal Robertek, neboť začínal tušit, že z koně, stejně jako z té dovolené, už 
nikdy nic nebude. Pochopil, že sliby, které dospělí dávají dětem, jsou jen jako voda po dešti, která mizí 
bůhví kam... 
 
Ale na koně myslet nepřestal. Jeho pokojík zaplnily fotografie hříbat, hřebců, klisen, arabáků i 
huculáků, lipicánů, poníků, ba i strakatých polominos. Také sbíral všelijaké staré podkovy, udidla, 
třmeny ba i ostruhy, nejen vojenské, ale i ty veliké, co nosívají kovbojové. Na stěnu pokojíku si pověsil 
všelijaké uzdy, ty co našel a jednu, co dokonce ukradl, když se nikdo nedíval. Když se naučil číst, 
půjčoval si v místní knihovně kdejakou knížku, co pojednávala o koních, ať už to bylo o koňských 
rasách nebo třeba jen o hřebelcování. Občas ho také někdy na pouti nechali svést zadarmo na koni a od 
starého Wernera, vysloužilého dragouna, se naučil kavaleristický žargon, promíchaný občas i méně 
slušnými výrazy. 
 
Jeho rodiče však zemřeli a zanechali mu jen nesplacené dluhy - ovšem za ty si člověk koně nepořídí. A 
zatímco poctivě splácel své "dědictví", těšil se, jak si pak konečně svého koníka koupí. Bude mu říkat 
Robbie, ano, tak mu bude říkat. Vyjedou si spolu a celý svět je bude obdivovat, Robbieho i jeho 
jezdce. Pojedou i na horu Vyšehrad a tam mu Robert něco zašeptá do ucha, načež se Robbie vzepne 
jako Šemík a skočí dolů za skály. Při letu se mu ale rozevřou křídla jako Pegasovi a oba jemně 



přistanou na hladině řeky, přeplavou ji a budou pak uhánět do světa širého... 
 
Později začal Robert ještě méně jíst, aby ušetřil a mohl si koupit u vetešníka jedno staré, odřené sedlo, 
na které se už dlouho chodil jen dívat. Vypadalo úplně stejně jako ta druhá, stará a odřená sedla; to jen 
Robertek věděl, že je to sedlo zázračné. Ještě si nechal postříbřit pár starých ostruh; to aby se leskly, až 
pojede na tu slavnou cestu a také k nim přidal ještě velikánský mexický širák a šavli, obojí vyměněné 
za maminčin náhrdelník - to jediné, co zbylo z rodinných šperků. Vyprosil si také, aby mohl dělat delší 
směny, neboť chtěl ty dluhy splácet rychleji. Ale těch jakoby neubývalo a tak jeho naděje, že si někdy 
bude opravdu moci koupit svého koně, ta naděje pomalu odumírala. Chodil jen z práce domů ještě víc 
unavený a už ho ani nebavilo si pouštět na starém gramofonu po dědečkovi své oblíbené písničky o 
koních. 
 
Až jednou si půjčil od kamaráda knížku, ve které se mluvilo o silné vůli a jak ji získat. Když ji přečetl, 
dostal nápad: nemůže-li si koně koupit, může si ho alespoň přimyslit. V knize se mluvilo o jakési 
meditaci; rozhodl se, že to zkusí a třeba to vyjde. Vlastně ne, ono to musí vyjít! Sedl si do rohu a opřel 
se o sedlo, které měl za zády. Zkřížil nohy a ruce, tak jak to viděl na obrázcích v té knize, a začal. 
 
Zprvu mu to vůbec nešlo, ale nepoddal se. Nejedl, nespal, jenom zíral před sebe a představoval si, že 
medituje. Až po několika dnech, když už ho trápila hrozná žízeň a dokonce začal vidět dvojitě, se 
zvedl a unavený padl do postele, kde okamžitě usnul. A zdálo se mu, jak k němu přiběhl jeho koník - 
Robert ho ovšem ihned poznal - a netrpělivě pohrabával levou přední. "Robbie, Robbie, pojď sem!" 
zavolal na něj, ale kůň jen potřásal smutně hlavou. "Neboj se, já ti neublížím," uklidňoval ho Robert a 
uchopil ho za uzdu, ale jak si chtěl na koníka sednout, ten se vzepjal a odběhl. 
 
Když se ráno Robert probudil, v pokoji byla ještě tma. Odešel k zrcadlu, opláchl si obličej a jak se 
utíral, překvapilo ho, když ucítil na své tváři něco jako srst. Podíval se pozorněji, ale teprve když otřel 
zadýchané zrcadlo, rozpoznal velké nozdry, z kterých šla pára, dlouhé uši a pár věrných, oddaných očí. 
"Robbie, Robbie, tak ty jsi přece jen přišel!" vykřikl radostně. "Počkej na mě, hned jsem zpátky!" 
Odběhl do kouta, nasadil si své stříbrné ostruhy, opásal se šavlí, na hlavu si posadil sombrero a uchopil 
do rukou staré, odřené sedlo. 
 
Venku už slunce rudě barvilo nebe a vypadalo to, že to bude perfektní den na dlouhý výlet. Hodil si 
sedlo na hřbet, vyskočil do něho a radostně zařehtal. Pak se vzepjal na zadních, zatnul si ostruhy do 
slabin, zamával sombrerem a rozjel se tam, kde se nad řekou zvedá posvátná hora Vyšehrad... 
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Tentokrat o zázracich.
 

 

Když jsem minulý týden odletěl z Toronta, netušil jsem, že 

vlastně opouštím město záraků. To bylo tak: v řeckém 

kostele v East Yorku (neplést prosím s New Yorkem), 

oblasti uprostřed Toronta (které se kdysi mimochodem 

jmenovalo York), začala ikona Panny Marie rodit slzy. 

Tisíce lidí se na to chodí dívat a noviny Toronto Sun si na to 

dokonce pozvaly poradce z výboru pro vědecké vyšetřování 

paranormálních jevů, Dr. Joe Nickella z Amherstu, ze státu 

New York (ano, ten, co je v něm město New York, dříve 

zvané Nový Amsterdam, když už to mermomocí chcete 

všecko vědět :-). 

 

Dr. Nickell, jehož skupina byla založena v roce 1976 

samotným astronomem Carlem Saganem, naznačil - po 15 

minutách ztrávených v kostele - jak ho mrzí, že ho nepustili 

k obrazu blíže (na fotce ale stojí asi jen metr od něj) a že ani 

nedostal vzorek "slz" k vědeckému rozboru. Proč mu jej 

nedali, to se ani ptát nemusíme, vždyť tentýž Nickell už 

kdysi jednou dokázal, že známé turinské plátno, údajně s otiskem Kristova těla, je vlastně hoax neboli 

podvrh. Jediné, čeho si ještě stačil v onom řecko-katolicko-torontském kostele všimnout bylo, že slzy 

jaksi nepramení z míst, kde by měla mít Panna Marie oční žlázy, takže se ty krůpěje vlastně ani jako 

slzy defakto nekvalifikují.

 

A tak zatímco se diváci řadí do fronty, aby o tu podívanou nepřišli, církevní hodnostáři si zatím hodlají 

podat samotného kněze, otce Ieronimose Katsease, kterému kostel "patří". On je totiž tak trochu 

kontroverzní osoba: v roce 1993 byl exkomunikován, později ale znovu vysvěcen, jenže to druhé 

vysvěcení právě ti hodnostáři církve jaksi neuznávají. Také se z novin dovídáme, že otec Ieronimos 

kdysi pracoval v athénském hambinci (anglicky se to řekne - ano, brothel). 

 

Father Katseas ovšem tvrdí, že to bylo ještě před jeho prvním vysvěcením (koneckonců u Máří 

Magdalény to bylo také ještě před jejím vyhlášením za svatou, ne?) a že si prostě na něj hodnostáři 

zasedli. Stejného názoru je, jak se zdá, i Panenka Marie, lépe řečeno jen její obraz, který zatím jen 

pláče a pláče. . . 

 



V září se má ale v Torontě objevit muž, který umí dělat opravdové zázraky. Jmenuje se Christopher 

Reed, světově známý filmový představitel Supermana. Má navštívit jednu torontskou nemocnici, aby 

zde zahájil kampaň, ve které hodlá sebrat přes 20 miliónů dolarů na neurologický průzkum úrazů 

páteře. 

 

Chris totiž vloni při koňských závodech spadl a zlomil si páteř mezi prvním a druhým obratlem - to je 

ta nejhorší zlomenina - takže je od ramenou dolů paralyzován. Mohli jste ho ostatně vidět v březnu v 

televizi při předávání Zlatých Oskarů. V předminulém čísle časopisu Time je zajímavá reportáž, v níž 

je popsána jeho story. Ano, od doby jeho hospitalizování, kdy mohl dýchat jen přes respirátor s 

trachem (to je trubice, která je zavedena přímo do hrtanu) až po každodenní namáhavá cvičení, které 

mají udržovat jeho svaly v dobrém stavu, aby mu neatrofovaly - Chris totiž věří, že je jednou ještě 

bude potřebovat. Dnes už může denně dýchat po krátkou dobu sám, ale stále ještě trpí spasmatickými 

záchvaty a nesnesitelnými bolestmi hlavy, nemluvě už ani o psychickém traumatu, který si mi zdraví 

neumíme ani představit. 

 

A tenhle člověk, sportovec, který si ve filmech dělal i ty stunty sám, může teď pohybovat jen hlavou, 

zatímco mu ostatní svaly musí rozcvičovat elektrickými impulzy a motory - tento člověk ještě má dost 

energie pomáhat druhým. Začal teď jednat s politiky a jinými vlivnými osobami a cestuje letadlem od 

čerta k ďáblu, po celé Severní Americe i jinde. Nedávno byl v Atlantě na Paralympické olympiádě, 

jindy zase v Puerto Ricu a všude se snaží získat spojence pro svoji 250tisícovou armádu 

paralyzovaných (tolik je jich jen v USA) 

 

Apeluje přitom nejen na srdce Američanů, ale i na jejich praktičnost - vyléčením obětí by se totiž 

ušetřila hromada peněz, které se jinak musí dávat na péči o ty, o kterých se dosud myslelo, že jsou 

nevyléčitelní. A má úspěch: peníze přicházejí ze všech stran a výzkum, který předtím stagnoval, se 

nyní opět rozbíhá. Mezi taková úspěšná pracoviště patří i dvě kanadské univerzity, jedna v Montrealu a 

druhá v Londonu (v Ontariu, ne v tom na Temži). 

 

Je to ale človcěk skromý: nemá rád, když říkají, že dříve Supermana jen hrál, ale teď se jím i stal. 

Tvrdí, že onen úraz mu prostě dal jen zahrát jinou roli. V torontské nemocnici s potká s lidmi, kterým 

osud ublížil jako jemu - tak například s dvacetiletým kanadským hokejovým hráčem Ianem 

Strathernem. Chris byl vždycky jeho idolem a tak se Ian už na to setkání těší. Nebude to možná 

superman, kterého uvidí, ale zato to bude opravdu vyjímečný, veliký člověk, který mu přijde říci: "Víra 

tvá tě uzdraví!" 
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Poslední zlatá horečka v Kanadě.
 

 

Zlato se v Kanadě nacházelo a nachází pořád, ale těch 

pravých zlatých "horeček" jsme tu zažili - vlastně já už ne - 

jen několik. Ta poslední byla v Ontariu v roce 1925, to se 

zrovna rozneslo, že dva ontárijští prospektoři našli velké 

ložisko u Rudého jezera (Red Lake) v oblasti 

severozápadního Ontaria, blízko města Hudson, které je zase 

blízko trochu většího města zvaného Dryden. Kdybyste se 

tam chtěli vypravit, můžete to vzít jako my autem: jeli jsme 

totiž Drydenem při naší cestě na západ (viz seriál reportáží 

"GO WEST"). Tehdy jsme se až k Rudému jezeru 

nevypravili, ale příště si to asi nenechám ujít a trochu se tam 

poohlédnu: při mé penzi mi bude každý kilogram zlata 

dobrý. . . 

 

Většina zlatokopů se dostala do Hudsonu železnicí, ale tam 

je čekala další cesta ke zlatému, pardon Rudému jezeru: 135 

mil (asi 216 km) na severozápad, přes zamrzlá jezera a 

portáže. Místní obchodníci kvapem telegrafovali pro zásoby, 

neboť si je v tom horečnatém spěchu většina gold-diggerů jaksi zapomněla vzít s sebou. Cesta z 

Hudsonu k jezeru jim trvala šest dní, a to v mrazu a na saních. Nejprve si brali esmymácké psy huskies, 

později ale z nedostatku přišly na řadu i ostatní rasy psů. Museli se prodírat krajinou, o které řekl 

známý kanadský objevitel Jacques Cartier, že to je "země, kterou Bůh daroval Kainovi". V létě zde 

zase najdete masožravé blackfies i skoro neviditelné mušky no-see-um, které asi ve zlatokopech našly 

příjemné zpestření své jinak jednotvárné diety. 

 

Už v roce 1870 se na Jackfish Lake našlo zlato, ale první claim tj. zaregistrovaný pozemek s nálezem 

byl vytyčen na Red Lake až roku 1897. Při té příležitosti vypadl vedoucímu výpravy R.J. Gilbertovi 

revolver z pouzdra, narazil na kámen, vystřelil a milého Gilberta na místě zabil. Když se však ukázalo, 

že ten nález vlastně nebyl ani tak moc bohatý, dál se o to nikdo nezajímal. Teprve později, když se v 

roce 1912 uzákonily hranice Ontaria a půda se začala zadarmo rozdělovat settlerům, tedy osadníkům, 

oblast se pomalu začala zalidňovat. Až po válce, v roce 1922, se našlo v blízkosti Red Lake větší 

množství stříbra. Nu a od stříbra ke zlatu není tak daleko. . . 

 

Když pak 25 července 1925 Lorne Howey a jeho partner George McNeeley zapsali svůj claim, 

nevěděli ještě, že na místě později vznikne známý důl Howey Gold Mine. Pravá horečka ale začala až v 

roce 1926. Přes tři tisíce mužů z celého amerického kontinentu se sem vypravilo a brzo bylo vytýčeno 



kolem tři a půl tisíce claimů. Zlato se našlo také podle zpráv v novinách i "na" jiných jezerech: Woman 

Lake, Trout Lake River, Birch Lake a Narrow Lake. Osobně pochybuji, že by to bylo přímo "na" vodě, 

ale tak se to říká, ne? Když v roce 1930 cena zlata poskočila z dvaceti na pětatřicet dolarů za unci, 

dalších deset tisíc claimů bylo zabráno a sto nových důlních společností založeno. A John E. Hammel 

zde pak založil Northern Aerial Mineral Company Limited (NAME), která dopravovala své 

prospektory letadlem na různá místa a z každého nálezu pak dostali deset procent kapitálu . . . 

 

Zajímavých historek z doby poslední horečky je mnoho - některé příběhy vlastně ještě pokračovaly dál. 

Tak například příběh Williama (Billa) Stuarta, údajně syna britského diplomata, který v Hudsonu dělal 

účetního a mluvil plynule německy, francouzsky, italsky a prakticky všemi slovanskými jazyky. 

Nikomu nebylo nápadné, když se později nechal najmout jako kopáč a v roce 1937 rychle zmizel. Jaké 

jiné poslání měl, se začalo tušit až v roce 1943, kdy se prozradilo, že se Bill narodil v kanadském 

Winnipegu a měl hodnost kapitána u kanadské armádní špionáže. Za druhé světové války sloužil jako 

kontaktní důstojník s Titovými partizány a byl zastřelen Němci, zrovna když předával svou vysílačkou 

zprávy spojencům. Dnes už se asi nikdo nedoví, co vůbec Bill tehdy v Hudsonu v době zlaté horečky 

dělal. 

 

Jiná příhoda se stala Dickovi Rodenovi, který byl letadlem dopraven až do místa zvaného Goldpines, 

kde měl pracovat jako checker (t.j. kontrolor a účetní). Tam na něj ale nikdo nečekal, až u řeky potkal 

nějakého stařečka v ošumělých prospektorských šatech, který se uvolil, že ho dopraví svým člunem až 

do Ear Falls, kam Dick směřoval. Později, už na místě, se Dick představil předákovi a našel si místo k 

noclehu. Teprve pak se začal shánět po onom dědečkovi, aby mu zaplatil. Když ho našel, napsal mu 

šek a poradil mu, ať si to radši hned vybere v bance. Kolemstojící dělníci vypukli v huronský smích: 

onen dědeček byl totiž prezident firmy, u které měl Dick pracovat, Ole Gustafson. 

 

Cesta na Red Lake z Hudsonu vedla přes šest jezer, dvě řeky a čtyři portáže. O dopravu se starala 

Patricia Transportation Company, která vlastnila čtyři tahací čluny, t. zv. tugboaty. Ne všechny čluny 

ale prošly hned poprvé registrací - jméno posledního, Vulcan, už bylo zapsáno někde jinde. Ředitel 

firmy, Charlie Wilson, si ale předem nechal udělat krásná mosazná písmena, která se podle zvyku 

přibíjela na příď lodi. Co teď? Spořivý Charlie to vyřešil po svém: nazval tedy člun Canvul a bylo to. 

Kolikrát se jim vleky na vodě převrátily, to už dnes ani nevíme. Při takovém incidentu obvykle 

posádka člunu zůstala na místě, aby mohla náklad, který se neutopil, jako třeba bedny a podobně, ještě 

vylovit. Jednou ale přišla sněhová bouře, pátrací letadla nemohla startovat a tak se plavci museli vrátit 

domů "po svých" - trvalo jim to tři dny! Po druhé, na jezeře Pakwash, chytila Canvul bouře a marně se 

kapitán Carl Robinson snažil dostat loď s vleky ke břehu. Vítr je pořád zaháněl na skálu a navíc vezli 

náklad nebezpečného dynamitu. Konečně přistáli a přivolaní dynamitoví odborníci pak celý náklad - 

45 tun dynamitu - museli vyhodit do vzduchu. Jindy zase udeřil blesk do bárky, zasáhl jednoho lodníka 

a srazil jej do vody. Jeho tělo našli až za tři dny. 

 

Nejzajímavější historky by ale asi mohli vyprávět bushpiloti, tedy letci, kteří se svými stroji pronikali 

co nejdál do divočiny a riskovali každodenně své životy. Většinou to byli veteráni z první světové 

války. Nejnebezpečnější situace vznikaly při tak zvaném glass-out, tj. když voda na jezeře byla klidná 

"jako sklo", takže se špatně odhadovala výška při přistání. Také půda, pokrytá panenským sněhem, 

zkreslovala odhad výšky nad zemí a letadlo se mohlo přitom zapíchnout nosem do země. Piloti se 

museli starat o své pasažéry, vyznat se v krajině a v případě nehody letět na pomoc. Všeobecným 



znamením S.O.S. byly ulámané smrkové větve, položené na sníh. Společnost Western Canada Airways 

zaměstnávala řadu pilotů, z nichž několik zahynulo při výkonu své služby, například Tim McCoy nebo 

Bud Starrat. Nejznámější piloti od Red Lake se také zapsali do historie Kanady: C.H. (Punch) Dickins, 

H.A. (Doc) Oaks, Bernt Balchen, W.R. (Wop) May, nositel řádu britského Imperia (sestřelil totiž 

Rudého barona von Richthofena) a kapitán F.J. Stevenson, který dostal nejen Distinguished Flying 

Cross, ale dokonce i francouzský Croix de Guerre. Později se Bernt a Doc také zůčastnili Byrdovy 

Arktické expedice. 

 

Při jednom letu ztratil pilot Harold Farrington při startu jednu lyži, což ovšem hned nezpozoroval, ale 

jeho kolegové na letišti ano. Jelikož tehdy ještě letadla neměla radia, druhý pilot tedy vzlétl hned za 

ním, po nějaké době ho předhonil a ve vzduchu mu posuňky ukazoval, co se stalo. Harold změnil kurz 

zpět do Hudsonu, kde několikrát zkušebně zakroužil nad letištěm. Nic netušící pasažér se ho konečně 

zeptal, o co jde a když mu to pilot vysvětlil, začal slibovat pánubohu všechny jeho zlaté claimy, jen aby 

se z toho dostali. Podařilo se: Harold přistál a dojel po jedné lyži až na konec letiště, kde se letadlo 

překlopilo a zastavilo. Tentokrát to odnesla jen vrtule, která se přitom ohnula, ale mohlo to být daleko 

horší. Jestli pak pánbůh dostal ty pasažérovy claimy, to jsem se už nedočetl. 

 

Později, to už bylo v roce 1940, měl May přepravit ve svém letadle z Winnipegu do Churchillu, kde 

měla mít vystoupení, známou filmovou herečku, sexy Mae West, o které bylo známo, že má slabost pro 

aviátory, jak se tehdy letcům říkalo. Druhý den ráno vyrazili zpět, ale do Winnipegu už nedorazili: 

May, ačkoliv byl znám, že lítá za každého počasí, najednou cestou prohlásil, že "větrné podmínky 

nejsou nějak dobré" a tak přistáli v malém hornickém městečku Flin Flon, kde pak "museli" setrvat dva 

dny, než se počasí "ustálilo". Ostatní bushpiloti si ho pak ještě dlouho dobírali, neboť ani May ani Mae 

(obě jména se vyslovují stejně, totiž "mej") nějak nedokázali tu nenadálou kalamitu počasí pořádně 

vysvětlit . . . 
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O zlám virusovi.
(Sci-fi pohádka)

 
 

Příběh, který vám, děti, budu vyprávět, se stal tak dávno, že 
už zní skoro jako pohádka. Jestli se nemýlím, tak jsem ho 
poprvé slyšel asi rok po tom, co zrušili všechny blázince a 
sanatoria pro choré. To se stalo tehdy, když Výzkumný Ústav 
Veřejného i Tajného Mínění (VÚVTM) zjistil, že víc bláznů 
běhá na svobodě, než kolik jich je zavřeno v institucích. A to 
všecko jenom kvůli jednomu kompjútrovému virusovi (jinak 
též viru či virovi), který to všecko způsobil . . . 
 
Ale snad abych začal raději úplně od začátku. Tehdy ještě 
existovali tak zvaní kompjútroví kutilové, hakeři, někteří 
dobří, jiní špatní. Tím nemyslím, Alenko, že ti špatní to 
hakrování neuměli - právě naopak - ale výsledky jejich 
činností byly zlé, velice zlé. A tihle hakeři si vám, chlapci a 
děvčata, vymýšleli také takové ty různé virusy, které se 
dostávaly do počítačů, ano i do notebuků (tehdy ještě nebyly 
v hodinkách, ale jen ty velké, co vypadaly jako aktovky). 
Takový virus pak vymazával, kriploval a prznil nejen 

programy ale i data, psal na obrazovky neslušné hlášky a podobně.
 
Jeden takový virus se například jmenoval "Mark's fiddle", neboli Markovy housle, což byl jinak 
nepříliš utajený kryptogram jmen Marx a Fidel. Že nevíš, kdo to byl Marx či Fidel? To byli takoví 
fousatí pánové, Béďo. A tenhle virus se zaměřoval na ničení výdobytků kapitalizmu, totiž peněz. 
Dostal se i na hlavní burzy světa a vymazal tam všechny zápisy transakcí pro akcie, které se jmenovaly 
Mutual Funds. A nejen to, dokonce i jména jejich vlastníků a vlastnic, čímž ovšem titíž a tytéž 
zkrachovali. Že nevíš, co to je krach? To je, když třeba jedna banka má peníze a pak už je zase nemá, 
Jiřinko.
 
Protože však tyto akcie patřily hlavně penzistům a penzistkám, následovala ovšem serie sebevražd, kdy 
stařečkové a stařenky skákali z oken, nečekajíce už ani na vleklé nemoci stáří, které by docela dobře 
udělaly za ně. Byli jsme svědky i takových dojemných scén, kdy třeba vnouček musel pomáhat dědovi 
na židli, neboť ten už neměl ani sílu vyšplhat se na okenní římsu. Vlády tím ovšem ušetřily na penzích 
a nemocenském pojištění, ale hlavní obětí byla právě mladá generace, která, silně zadlužena, 
očekávala, že po staroušcích podědí ony bájné miliony - a zatím nic. Naštěstí se dva měsíce po tom 
objevily kopie záznamů v centrálním databanku Zapojených Národů, ale to už bohužel většina seniorů 



podlehla následkům zemské přitažlivosti. Proč tak pozdě? Inu tehdy zrovna v Zapojených národech 
zrovna nepracovalo to zapojení, Helenko.
 
Ale to jsem trochu odbočil. Jestli si děti myslíte, že tohle bylo crazy, nechte si vyprávět, jaké 
blázniviny začali lidé dělat, když se po světě rozmnožil ten nový virus, zvaný Serpent. Tento virus 
parazitoval na programu CELEST, to znamená tuším něco s nebem, prodávaný firmou OGAR ze 
Vsetína, Moravian Republic. Byla to sice poněkud už zastaralá verze virtualní reality, ale přitahovala 
svou nízkou cenou (pouhých 100 tisíc Kč, tedy asi kolem pěti milionů světových dolarů). Na obálce 
cédéčka byly zobrazeny obláčky (zrovna takové jako má Windows 95 - ano, ty co ještě máte ve škole, 
ty už se používaly tehdy) a motto: "Všichni chtějí do nebe, ale nikdo nechce umřít. A nyní už nemusíte: 
přesvědčte se za živa, jaké to tam je! Použijte našeho programu CELEST s virtuální realitou! 
Dodáváme také CELEST-MINI pro školy a univerzity."
 
A reklama nelhala: stačilo, abyste přejeli skanerem fotografie drahých zesnulých a - voilá - už jste tam 
byli a mohli jste se s nimi bavit, zatímco v pozadí hudba hrála píseň "Nebe na zemi". Co je to voilá? 
To se tak říká, Bohoušku, když třeba něco děláš a ono se ti to náhodou podaří. Lidem se to líbilo, 
dávali si rande "tam nahoře" a chodili na cumulonimbus poslouchat koncert na harfu nebo na 
stratocumulus andělské sbory, které se tam - většinou marně - snažily příliš neubližovat Bachovým či 
Handelovým oratoriím. Našli se ovšem i takoví, co si na CELEST stěžovali: například jeden svobodný 
zednář z Lyonu, který v nebi uviděl svou tchyni, se rozčíloval, neboť si byl jist, že tato se může 
nacházet jedine v pekle. Jak mohl mít tchyni, když byl svobodný? To je jedno z hlavních tajemství 
svobodných zednářů, Maruško. To mi ale připomíná: jestlipak víte děti, proč ten virus pojmenovali 
Serpent? To totiž znamená hada - to přece znáte, ano, to byl ten, co se vloudil do ráje! Pvšem, Petříku - 
nebo do nebe - to máš skoro to samé.
 
Nikdy se nezjistilo, kdo ten virus vytvořil - ale to bylo u virusů běžné: jednak díky skromnosti autorů, 
jednak, že za to bylo vězení. Co je to vězení? To je něco jako když vás zavřou do jedné místnosti a 
máte tam jenom televizi, stereo, počítač s hromadou elektronických her a videofon, Irenko. Ale abych 
pokračoval: zřejmě se jednalo jen o pouhý vtip, netušilo se, že by virus mohl "nakazit" i lidi. Ale 
ovšem, počítačový virus nemůže nakazit lidi, Janinko, není přece biologického původu! Jak to tedy 
dělal? Tenhle virus promítal na obrazovku monitorů různá hesla, poselství či rozkazy, které byly 
takzvaně sumbliminální. Jinými slovy, ony nebyly vidět, neboť trvaly jenom nepatrný zlomek vteřiny. 
Přesto je ale lidé u obrazovek vnímali, sice jen podvědomě, ale o to lépe pak mohli být těmi povely 
také ovládáni.
 
Jak už jsem řekl, Tomášku, začalo to jako vtip. Ani autor zřejmě netušil, že tento velice agresivní a 
sexuálně aktivní virus - který se rozmnožoval pučením, neboť si lidé diskety s programem CELEST 
tajně půjčovali - bude navíc podléhat také genetickým a hlavně Darwinovým zákonům evoluce. 
Řečeno podle Darwina, jen ty nejodolnější mezi novými mutacemi virusů přežívají. Kde že je ten boj o 
přežití, Martinko? Já jsem vám zapomněl říci, že se tehdy na trhu také objevilo mnoho programů, které 
měly ty virusy zničit. Pravda, většina z nich byla vytvořena, jen aby se z lidí tahaly peníze, ale byly i 
takové, co opravdu pracovaly. Hlavní trik byl ovšem v tom, jak virus najít. Proto byly virusy 
koncipovány tak, aby se při každém rozmnožení ještě navíc změnily, tedy transmutovaly, aby je nebylo 
lehké najít.
 



Navíc pak existovaly virusy, které si dokonce samy dokázaly rafinovaně měnit svůj kód a ty byly ze 
všech nejinteligentnější. Virus Serpent byl jeden z nich. Dokázal nečinně vegetovat v paměti počítače a 
z dialogu, který se v CELESTu odehrával, pak vytypoval slabůstky uživatele. Podle toho pak vytvářel 
svoje subliminální vzkazy a rozkazy. Tím se ovšem jeho účinnost znásobovala a následky byly 
katastrofální: lidé se začali chovat jako blázni anebo podléhali depresím, které nakonec také vedly k 
pominutí smyslů.
 
Z historie asi děti víte, že se lidé už dávno marně snažili vytvořit tak zvanou "umělou" inteligenci. A 
vidíte, zde se - dalo by se říci náhodou - vytvořila inteligence přirozená, stejně jako tomu je u 
některých lidí. První hlášky na obrazovkách byly ovšem ještě víceméně nevinné, žertovné, neboť virus 
si nejprve všiml, že lidé reagují pozitivně na různé vtipy a anekdoty. A tak se stalo, že se lidé smáli, 
aniž věděli proč. To ovšem by nebylo vůbec nápadné, že ano, Milenko, zrovna jako u tebe. První 
problémy nastaly, když virus začal "flašovat" na obrazovky černý humor a později i nechutné vtipy. 
Zde byla reakce silnější: zatímco někteří lidé se otřásali odporem, jiným to způsobovalo netajenou 
radost.
 
Kritický okamžik nastal, když virus zjistil, že některé sensitivní jedince je možno tímto způsobem, 
podobně jako hypnozou, dokonce i "naprogramovat". Displeje začaly zobrazovat rozkazy, které 
nakonec vedly i k zločinům. Lidé zakládali různé kulty a fakulty a nebýt toho, že hromada lidí už tehdy 
holdovala elektronickým náhražkám drog, bývalo by snad došlo i k válkám. A jak už jsem řekl, 
blázince se přeplnily, takže je museli zrušit. Toto se stalo ještě předtím, než se zjistilo, že za to všecko 
může jen a jen ten zlý virus Serpent, Pavlínko.
 
Objevili ho vlastně náhodou: jednomu studentovi ve Frankfurtu se díky vadné videokartě vypálilo 
jedno z těch subliminálních poselství přímo do obrazovky, takže zůstalo viditelné. Odborníci firmy 
OGAR ovšem hned poznali, že to nepatří k programu CELEST, neboť message zněla: "Go to hell!", 
jinak řečeno "Jdi do Prčic!". Oddělení WSP (World Software Police) se dalo do práce a brzy se 
rozezvučely všechny satelity kolem zeměkoule varováním. Nebylo to ale mnoho platné - virus se nedal 
dobře identifikovat, neboť na každém kompjútru, na každém bulletinovém boardu, dokonce i na 
každém policejním počítači byla jiná verze. Vyšlo nařízení, že je zakázáno používat obrazovky a to 
pod trestem odnětí svobody. Odnětí svobody, to je Davídku, jako když se nesmíš v televizi dívat na 
pořady pro dospělé.
 
Začalo se používat jen akustických spíkrů, ale mnoho to nepomohlo: jednak šlo pak pátrání pomaleji, 
jednak chytrý virus přešel brzo na neslyšitelná, supersonická poselství. A protože se dostal i do 
televize, stáhlo ředitelství TV programů většinu pořadů, jako třeba zprávy, sport - ano, i pohádky, 
Kačenko. A nechali jen dechovky a heavy metal, kde už virus nemohl nadělat větší škody. Také 
elektronická pošta trpěla řáděním viruse Serpenta: adresátům sprostě nadával a zprávy všelijak 
překrucoval. WEB byl ovšem zcela paralyzován, zatímco Světový úřad statistický začal pro změnu 
dávat jen optimistické předpovědi.
 
Vypukl boj kdo s koho. Nejvíce postižené sítě byly dány do digitální karantény, ale to způsobilo ještě 
více zmatku. Jeden poněkud senilní byrokrat dokonce poslal na Internet jednotku chemických vojsk 
Zapojených národů, aby virus vydezinfikovali. Kdekdo podezříval druhého, že je už také 
naprogramován čili "nakažen"; otec zanevřel na syna, bratr na bratra a naopak. Začaly se objevovat 



zprávy, že je to snad i dědičné. Lidé se přestali rozmnožovat a homo - tedy sapiens - byl na vymření.
 
A pak najednou začalo to všechno bláznění odumírat: lidé přestávali šílet, někteří si dokonce začali 
zase předplácet noviny a televize znovu zavedla do programu pohádky, ano ty pro dospělé, z 
parlamentu. Lidé pochopili, že se něco s virusem stalo. Šuškalo se, že asi zanikl sám od sebe. I 
softwéroví experti přiznávali, že si nejsou ničeho vědomi, což bylo neobvyklé. Ale ne Vlastinko, 
neobvyklé nebylo to, že si nebyli ničeho vědomi, ale to, že to přiznali.
 
Nakonec se lidé přece jen dozvěděli, jak to bylo. V Tanvaldě pod Špičákem tehdy byl a nebyl, žil a 
nežil, v klášteře "U Pavouka", jakýsi bratr Ambrož. Byl to kompjútrový nadšenec a diletant, který se 
navíc ještě zabýval luštěním starých listin, které sice už byly jednou vyluštěny, ale to on bohužel 
nevěděl. A jednou vám takhle sedí a z ničeho nic dostane nápad, že ten virus určitě musí být dílem 
ďábla! Ono ho, děti, na to přivedlo to jméno Serpent, neboť ten had v ráji byl vlastně přestrojený čert, 
že ano. A čirou náhodou si ještě navíc bratr Ambrož zrovna přečetl v jedné té starodávné listině návod, 
jak dělat exorcizmus. Ne Františku, to si pleteš se socializmem, exorcizmus je vymýtání ďábla.
 
A tenhle Ambrož si vám pak zasedl ke klábosnici - já vím, Lucinko, že se říká klávesnice, ale on jí 
říkal klábosnice - naloudoval si assembler a v editoru pracně vyťukal zaklínací formuli:
 
A-P-A-G-E   S-A-T-A-N-A-S,
 
zkompajloval to a pak ještě pokropil počítač svěcenou vodou. Tím ovšem udělal zkrat na 
transformátoru, obrazovka zhasla a když ani po několika zdrávasech neobživla, šel bratr Ambrož 
otrávený spát. A ráno, co se vám děti nestalo - tedy ne vám, myslím jemu: počítač zřejmě přes noc 
oschl a když mu ještě bratr Servít, který dělal v klášteře felčara a údržbáře, vyměnil pojistky, rozzářila 
se obrazovka nebeským jasem. A i ty neviditelné zprávy byly najednou vidět, ale teď už to nebyly, děti, 
ta neslušná či výhružná poselství, ale místo toho jen samé modlitbičky ke svatému Antoníčkovi 
Paduánskému a později i k ostatním svatým.
 
Takhle to všecko vylíčil časopis Svatá Stolice, i když mezi lidem kompjútrovým se tradovala docela 
jiná verze: napíšete-li totiž zaklínadlo "Apage Satanas" v ASCII a převedete-li to na hexadecimálku, 
dostanete tím jakýsi zárodečný kód, antivirus, který si sám na sebe už nabalí další aplikace a je pak 
schopen narušit DNA strukturu samotného virusu. Při reprodukci se pak subroutiny virusu začnou 
chovat jakožto zhoubné buňky, podobně jako ty rakovinové a o zbytek se už postará zase pan Darwin.
 
Ale prostý lid, neznalý softwérových tajů, věřil jen té první verzi a to natolik, že brzo musel bratr 
Ambrož svůj exorcizmus opakovat i před kamerou. Při demonstraci pro Celosvětovou Televizi 
(CLSVTV-TV) došlo ale bohužel k neštěstí: po vykropení počítače se ubohý exorcista dotkl rukou 
kostry neuzemněného monitoru, zajiskřil a skonal. Dvě léta na to byl bratr Ambrož prohlášen oficiálně 
za blahoslaveného. Můžete si s ním promluvit v nejnovější verzi programu CELEST anebo o málo 
dražším CELEST-SUPER pro obzvláště velké hříšníky. 
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Kanadské a jiné žertíky.
 
 

Asi vás zklamu, když prohlásím, že jsem těch opravdu 
"kanadských" žertíků zažil za tu řádku let v Kanadě poměrně 
málo. Tedy já mám na mysli tu trempskou "kanadu", jak ji 
třeba popisují Žák a Rada v knize "Vzpoura na parníku 

Primátor Dittrich". To už víc mě jich osobně postihlo třeba 
v Anglii, mezi umývači oken ve výškových budovách, k 
jejichž cechu jsem se dočasně připojil. Dělal jsem tam se 
dvěma Welšany, jejichž největší zábavou bylo podstrkovat 
mi pod tu - no prostě na židli - ještě než jsem dosedl, 
zapáleného vajgla. Abych se mohl této doopravdy 
"neposedné" hry zůčastnit, musel jsem opět začít kouřit (rok 
předtím jsem s námahou přestal), protože kdybych se 
nezůčastnil, odbory by mě asi doporučily vyrazit z práce :-). 
Daleko lépe jsem snášel dortové hry; bylo to totiž - jak to 
krásně pojmenoval Čapek v Anglických Listech - ve 
velkopožírárně u Lyonsů. Hry, za které by se nemusel stydět 
ani Charlie Chaplin . . .
 

Ale v Kanadě jaksi ne - vlastně ano, na jeden takový případ si pamatuju, psali o tom v novinách. Bylo 
to v zlatonosném Dawson City, někdo jim totiž ukradl palec, naložený ve whisky, který si kdysi usekl 
jeden dřevorubec. Kdo totiž chtěl být členem místního klubu, musel se z té láhve s palcem při té 
přijímací ceremonii napít. Obsah se tedy musel doplňovat, ale palec zůstaval pořád ten samý, teda až 
do doby, kdy byl ukraden. Nikdy ho už nenašli a trvalo jim to celý rok, než se zase někdo usek'. 
 
Mezi takové žertíky patří i extrémy v oblasti sexuálního harašení. Abychom si rozuměli: takové 
harašení, ať už slovem nebo skutkem, je jistě zlá věc a je dobře, že se po tom jde a že se ženy mají na 
koho obrátit se svými stížnostmi. Ale co byste řekli tomu, když úřady požádaly mého přítele na jedné 
pláží, aby své tříleté dcerce zakoupil dvojdílné plavky? Ne, to se teda nestalo v Kanadě, ale v U.S.A., 
kde prý to veřejnost silně pobuřuje. I zakoupil jí tedy plavky, které pak nosila celý zbytek dovolené a 
přísní úřadové nic nedbali na její nářky, že jí to pořád "padá a padá". Jindy byl zase žák z druhé třídy 
vyloučen ze školy, protože se odvážil - nemrava jeden - líbnout svou spolužačku na tvář a neomluvilo 
ho ani to, že ho o to požádala. Už se ani nedivíme, že se učitel bojí poklepat žákovi pochvalně na 
rameno; mohlo by se to totiž špatně vysvětlovat, ať už tak či onak. 
 
A to nemluvím ani o případech, kdy je obviněný "odsouzen" publikem ještě dřív, než se případ vyšetří. 
Jeden předseda (doslova "mluvčí") ontárijského parlamentu musel dokonce odstoupit, než se obvinění 



vyšetřilo. Jeho bývalá asistentka ho totiž osočila, že ji sexuálně obtěžkával, pardon, obtěžoval. 
Podstoupil sice zkoušku na detektoru lži, který ukázal, že nelhal, ale ani to nepomohlo - což je 
pochopitelné, detektor sice ukáže, když lžete, ale nedokáže, že mluvíte pravdu :-). 
 
Dáma se pro jistotu k testu na detektoru ani nenabídla, ale zato rychle oznámila sumu, kterou žádá za 
odškodnění. Později se novinářům přiznala, že oba měli předtím sex už čtyřikrát, ovšem tehdy ale se 
svolením dotyčné (nebo dotýkané?). Přiznala to nerada - museli jí to jaksi připomenout, neboť se 
předtím sama prokecla při výpovědi. Aby to ospravedlnila, prohlásila, že se tehdy sice nejednalo o 
znásilnění, ale s jejím plným souhlasem to taky úplně nebylo. To je ovšem takový nesmysl, jako kdyby 
byla jen "tak trochu" těhotná. Jinými slovy: kdo jinému jámu kopá, tak se ucho utrhne. 
 
Teď si představte, že by třeba zavedli detektory lži přímo do parlamentu a každý poslanec by musel po 
projevu hned "na váhu". To by byla teprve ta prává "kanada", co říkáte? 
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Kam s ním?
 
 

Dovolte mi, abych se rozčílil. Stěhuju se totiž zpátky do 
Ontaria a potkal mě onen známý, vpravdě Nerudovský 
problém. Aťa - moje paní - tam odjela už před několika 
měsíci a náš nábytek odvezli stěhováci za ní. Já sám jsem se 
přestěhoval z rentovaného domu do bytu, kde jsem si nechal 
starou "kapitánskou" postel, rozkládací sofu a také křeslo, 
zvané Lazy Boy (tj. "líný chlapec", ne zrovna podle mě, 
ačkoliv...)
 
"Kteréhožto nábytku se pak lehce zbavíš," dodala Aťa. 
"Daruješ ho našemu bývalému sousedovi Andymu, ten si ho 
rád vezme. A když to nevyjde, je tady ještě Shelter for 

Battered Women, neboli "Útulek po potlučené ženy".
 
Když se přiblížil onen osudný den, zavolal jsem Andymu, 
jež sice zájem neměl, ale jeho přítel prý ano. Za několik dnů 
se tedy za mnou vypravili s náklaďákem, u kteréhož se jim 
cestou podařilo rozbít převodovku. "To nic," řekl Andy, 

"seženu jiný trak." A sehnal, jenže jeho přítel si to zatím rozmyslel.
 
To už jsem vyhlásil vyjímečný stav a zavolal armádu. Tedy Spásy. "Ve vašem revíru budeme vybírat 
příští sobotu," pravila ta slečna. "Hlavně jestli je ten nábytek v dobrém stavu."
"Je v perfektním stavu," lhal jsem zoufale, aby si to snad nerozmyslela, neboť jsem slyšel, že i oni jsou 
vybíraví. Když jsem zavěsil, uvědomil jsem si s hrůzou, že příští sobotu už mám být v Ontariu...
 
Nakonec mi pomohl mi můj kamarád z práce, jménem Minda (to není přezdívka, ale prý normální 
čínské jméno), který za mě dal emajlem inserát na místní US bulletin board (to US znamená University 

of Saskatoon). A že jako nabízím svůj nábytek free (tj. zdarma) a to komukoliv. Ten den mi volali čtyři 
lidi: každý si vzal mou adresu, ale nikdo nepřišel. Asi se zalekli toho slova "free". Jeden chlapík se 
dokonce ptal, jestli je ten Lazy Boy z kůže. "Není," povídám, "je to jen plastik, ale jestli to stihnu, dal 
bych vám ho ještě pozlatit!" 
 
Jak vidíte, začal jsem ztrácet nervy. V zoufalství jsem uvažoval, jestli nemám zavolat doktora. Tedy ne 
psychiatra, ale Tomáše Wagnera, který je odborníkem na chemii a už mi jednou při stěhování pomáhal. 
A kdybych ještě získal do týmu jeho paní Valerii, která je inženýrka, byli bychom asi jediná 
diplomovaná špeditérská parta v Kanadě. Andy mi totiž nabídl, že to můžeme hodit na jeho zahradu, a 



při troše štěstí mu to lidé třeba i rozkradou. Pak jsem si ale uvědomil, že oba "Los Wagneros" budou 
brzo vystupovat s místní taneční skupinou Alegría Espaňola a co kdyby jim u mě něco spadlo na nohu! 
Posunul jsem to tedy v pořadí jako poslední rezervu a rozhodl jsem se, že se přece jen tak lehce 
nevzdám. 
 
Pak jsem dostal nápad: dal jsem si emajlem ještě jeden inzerát, kde jsem ale tentokrát ten samý nábytek 
prodával s příslušně malými cenami, takže jsem si tak říkajíc sám dělal konkurenci. A hle, úspěch se 
dostavil! Přišel jeden pán, prohlédl si sofu a ptá se: "To je ta zadarmo nebo za 50 dolarů?" 
"Za padesát dolarů," povídám, "tu zadarmo jsem už prodal!" Jelikož nic neříkal, tak jsem hned začal 
smlouvat: "Co takhle za 40? Za 30?". Nakonec si ji z milosti vzal zadarmo - naštěstí, protože jsem 
ještě z okna zahlédl, jak mu upadla jedna noha (tedy od sofy, aby bylo jasno). 
 
Odpoledne přišla ještě nějaká paní z manželem a tak jsem jim hned pro jistotu nalhal, že další zájemci 
přijdou o hodině páté, šesté, sedmé, atd. Než jsem se dopočítal do půlnoci, rozhodla se ta paní, že si ten 
zbytek teda vezmou, ale zadarmo a že jim to musím donést do auta, protože pan manžel "má páteř". 
Ujistil jsem ji, že já žádnou páteř nemám a tak jsme si plácli. Mám dojem, že tak dobrý biznys jsem v 
životě ještě neudělal - víte, kolik by mě stálo nechat to odvést na smetiště? 
 
Asi se ptáte, proč jsem ještě předtím nenavštívil ty Battered Women. To máte tak: ona sice Aťa tvrdí, 
že není žárlivá, ale jeden nikdy neví! A pak: útulky pro potlučené manžely ještě v Kanadě nemáme . . . 
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Manažéři bez manéže.
 

 

Když jsem byl naposled v Čechách, bavili jsme se s jedním 

známým z Prahy o manažerech na západě. Jen tak 

všeobecně, ale přesto mě překvapil jeho názor, že asi mají 

téměř nadlidské schopnosti. Ujistil jsem ho, že tomu tak 

není, že síla je hlavně v systému a částečně i v tradici, 

podobně jako u Japonců. V systému je manažer vlastně jen 

spojovací článek, který buď pracuje dobře anebo ne. Jistě, 

dobrý systém je inkubátor dobrých manažerů, ale dobří 

manažéři ještě sami nedělají dobrý systém. Samozřejmě, 

existují vynikající jedinci, ale bez systému by se prostě 

nemohli uplatnit. Samostatnost manažerů je další taková 

pověra: správný vedoucí je ten, který dokáže maximum v 

jeho doméně s omezenými podmínkami (peníze, lidé, 

materiál, čas a marketing). Jen tak mimochodem: výraz 

vedoucí používám poněkud volně, protože (už podle názvu) 

vedoucí většinou jen "vede", zatímco manažer také "řídí" - 

jestli rozumíte, co tím chci říci. Podobně, pokud používám 

výrazy v mužském rodě, nemíním tím pochopitelně jen 

muže, ale také ženy, kterých je dnes v managementu více, než kdy jindy. 

 

Nevím, kolik existuje na západě škol, ze kterých vycházejí promovaní manažeři - jestli nějaké jsou, tak 

to dobře utajují. Většina vedoucích se totiž manažery nevyučí, ale musí se jimi stát. Lépe řečeno, na 

manažera se povyšuje a v tom je právě kámen úrazu. Člověk, kerý má na to léta (a často i přátele, to je 

všude stejné) či pracovník, který se ve svém oboru osvědčil, se najednou stane vedoucím, aniž ví, co 

ho vlastně čeká. Nikdo ho nevaruje, ani neuvidí na dveřích ono proslulé Dantovo: "Zanechte všech 

nadějí..." a tak prostě začne poroučet a diví se, že mu to neběhá tak dobře, jako lipicáni v manéži. 

 

Tož začne brát kurzy: firemní, video, soukromé workshopy a i ty ze života, kterým se říká zkušenosti. 

A jelikož se chybami učíme, tedy čím více chyb, tím více zkušeností. Někdy je to ovšem spíše naopak: 

někdo získá sto zkušeností, jiný jen jednu zkušenost stokrát. 

 

Chyby se dají zhruba rozdělit do tří kategorií. Do první patří ty, které dělá ten, kdo chce všecko udělat 

jen sám (neptejte se mi, jak jsem na to přišel). Do té druhé patří chyby z nerozhodnosti: vedoucí neví, 

kde je vlastně jeho pozice mezi vrchním managementem a jeho podřízenými. Někdy to hraje na jednu, 

jindy na druhou stranu a v obou případech pak vlastně vůbec nerozhoduje. Ta třetí se týká chyb, které 

vzniknou aplikací špatných metod nebo špatnou aplikací dobrých metod. 



 

1) Ti první jsou t zv. principálové, 

 

kteří věří, že komu dal pánbůh úřad, tomu dal i rozum a že dobrý rozkaz všecko vyřeší. Ti si vyloženě 

spletli povolání: chybí jim právě ta manéž, lipicáni a bič. Jinde to totiž vůbec nepracuje. Druzí si myslí, 

sice v dobrém, ale zato špatně, že musí o všem vědět, o všem rozhodovat, úkony detailně rozpracovat a 

- většinou se zhroutí na přepracovanost. K tomu mu nemalou mírou dopomůže také vyšší management 

firmy, který ho - je-li úspěšný - ještě víc přetěžuje. 

 

Sem patří i vedoucí, co určuje obtížnou práci lidem, kteří nejsou schopni dané úkoly zvládnout. Dávat 

problémy, které nikdo nechce, těm, kteří prostě u něj nejsou oblíbeni, není přece žádné řešení. Každý 

to pochopitelně ví, ale pořád se to běžně praktikuje. Do téhle kategorie se také vejdou ještě ti, kteří 

přetěžují své zaměstnance, protože nemají dost lidí a z nějakého důvodu se bojí žádat o víc personálu, 

nebo si neprosadí, aby ho získali. 

 

2) Tak zvaní poslušníci.
 

Poznají se podle toho, že byli pro svou poslušnost na místo vedoucího vybráni. Většinou jsou to ti 

mladí, kteří si myslí, že se to musí, anebo už ti starší, kteří sice nic zvláštního nedokázali, ale zato 

"nehoupali člunem". Vyšší management má poslušníky rád: může skrze ně dobře prosazovat svoji 

autoritu a nesetká se s odporem, i když jeho příkazy někdy zavánějí senilitou. Připravuje se tím ovšem 

o jeden z nejdůležitějších nástrojů řízení: feedback neboli informaci zezdola. 

 

Dělal jsem u jedné firmy, kde se reporty nahoru psaly takové, jaké byly očekávány - ne, že by se přímo 

lhalo, ale dobré výsledky se vyzdvihovaly a na ty špatné se jaksi zapomínalo. To je ovšem nejlepší 

recept na pozvolnou katastrofu. Když přišla, přivolali se konzultanti, kteří doporučili drastické úpravy 

a pak byl někdo z vyššího vedení nahrazen někým, kdo to "určitě dá do pořádku". Zbytek vedení se 

honem začal zajímat, co se v jejich departmentu proboha děje. Jelikož se ale nejednalo o změnu 

systému, brzy se všecko vrátilo zpět. 

 

Zatímco vedoucí z dříve uvedených kategorií bychom spíše nazvali bossy, praví manařeři dělají chyby, 

které patří do 3) kategorie třetí.
 

Nebudu tu mluvit o tom, jak se to má dělat dobře, na to doporučuji internetové texty Dr.Gerarda 

Blaira z Edinburgské univerzity, s nímž jsem měl interview na toto téma v internetovém časopisu 

Hurontaria, issue 7

(English part only), ale zmíním se tu raději o chybách, kterým se dobří manažeři snaží vyhnout. 

 

a) Technikalizace problémů 
 

Když jsem dělal u Sperry Univac (U.S.A., pobočka v Kanadě), udivilo mě, že někteří vedoucí neměli 

vyšší odborné, tedy technické, vzdělání. Později jsem pochopil, že to vždycky není to nejdůležitější: 

většinou se nehledá nejlepší technické řešení, ale to jediné správné řešení. Jako mladého inženýra se 

mi to dotklo; proč se mě tedy ptají na můj názor, že ano. Jenomže já jsem všecko viděl jenom z té 

technické dimenze. Zapomněl jsem totiž uvažovat do rovnice i jiné proměnné, jako je výroba, peníze, 



materiál, zákazníci a situace na trhu. Tu obzvláště, protože v marketingu se dají napáchat ty nejdražší 

omyly. 

 

Co teda vlastně všecko musí manažer umět? Radši se mě zeptejte, co nemusí umět a moje odpověď 

bude velmi krátká. Není divu, že si mnozí manažeři ve své naivitě slibovali téměř zázračnou pomoc 

právě od počítačů. Jaké bylo jejich zklamání, když se pohádka nekonala! A někteří z nich ještě pořád 

hledají řešení složitých problémů na klávesnici svého počítače jako bludné duše očistec. 

 

b) Zamrzlé plánování 
 

Plánování je vůbec nejdůležitější a tedy i nejtěžší část řízení. Nejlepší akční plán se totiž dá udělat, až 

když je vše hotovo - jenže pak už je jaksi zbytečný. Dosavadní metody a počítačové programy (i když 

o sobě tvrdí opak) nejsou zatím dostatečně pružné, aby mohly hodinu po hodině registrovat změny v 

situaci a optimalizovat plán podle změn v rezervách a čase. Ovšem i kdyby mohly, neustálé změny v 

plánu by způsobovaly neúnosné ztráty času. To ovšem neznamená, že se za každou cenu musíme držet 

starého plánu, ale že ho měníme periodicky, ne pro každou maličkost a většinou jen podle nejlepšího 

odhadu a to ještě jaksi "za pochodu". 

 

c) Neznalost jednání s lidmi 
 

To je velmi důležité: většina vedoucích zapomíná, že lidé jakožto "materiál" se zpracovávají velice 

těžce a přitom i malé chyby se mohou značně vymstít. U jedné firmy, kde jsem kdysi vedl oddělení 

testování a kvality, jsem měl pár inženýrů, techniků a inspektorů. Tedy hlavně inspektorek, které jsem 

každý den pilně zdravil a to tak, aby si každá myslela, že je tou nejdůležitější. Proč ta pozornost? 

Potřeboval jsem totiž, aby mi v sobotu či v neděli přišly dělat přesčasy, neboť výroba byla často časově 

zpožděná a my to museli dohánět. Většinou se to ale vědělo až v pátek odpoledne, musely se rychle 

dohodnout s manžely a potřeboval jsem je tam pokud možno všechny. A to tam prosím ještě nebyla 

unie, neboli odbory, jinak řečeno odpory. Každý zaměstanec také potřebuje, aby se s ním jednalo 

trochu jinak. Najděte jeho rezonanční frekvenci a získáte z něho optimum. Správný manažer ovšem 

musí lidi ještě navíc inspirovat a to každý neumí. 

 

d) Špatná aplikace dobrých metod 

 

Nenadálé úspěchy v řízení vedou často k názoru, že existují "zázračné" methody manažerizmu. Tato 

pověra vznikla z toho, že se se závistí koukalo, jak se to druhému daří, aniž by si lidé uvědomovali, že 

za každým úspěchem stojí také chytrá hlava. Dobrý nápad totiž není jako čepice, která se hodí na 

všechny hlavy stejné velikosti. I ta sebelepší idea se dá pokazit špatným použitím. Každý pochopí, že 

ne každá metoda se hodí pro každé prostředí (úroveň technologie, obor a už vůbec ne pro každou 

firmu) a přesto si často myslí, že zrovna u něj to bude pracovat. 

 

Uvedu příklad: aplikovali jsme v Severní Americe japonské metody a není tajemstvím, že se značným 

debaklem. Americký pracovník totiž nemá pracovní zodpovědnost jako má Japonec, ani tak vyvinutý 

smysl pro přesnost a kvalitu. Metody JIT (Just in Time) nebo ZD (Zero Defekt) se pro nás prostě 

nehodily. Firmy, které zaměstnávaly dobré psychology práce, to pochopily předem, jiné si to 

neuvědomily a tak na to doplatily. U některých se to sice podařilo, ale až po patřičné "amerikanizaci" 



metod. 

 

e) Málo osobní odvahy 

 

Když manažer zjistí, že řešení, které je nejlepší pro daný problém je ještě nevyzkoušené, neobvyklé či 

prostě odmítané jeho nadřízenými, musí se umět za něj postavit. Poslušňáci, tj, alibisté, opatrníci či 

vedoucí, kteří se nemohou rozhodnout, radši volí řešení pohodlnější, vyzkoušené anebo to, co se jim 

nařídí zeshora. Někdy to vyjde, jindy to znamená stagnaci, ne-li pokles, a zažil jsem i firmu, která kvůli 

tomu zbankrotovala. Na druhé straně hazardéři, riskéři či naivní experimentátoři nikdy nebudou 

dobrými manažery. Odvaha ovšem také znamená přiznat si, když sám udělám chybu. Sem patří ovšem 

i nebát se zastat svých lidí, když mají pravdu, když potřebují pomoc, když si zaslouží přidání. Dobré 

výsledky se neobjeví hned, protože důvěra se nevybuduje za den, ale mohou příjemně překvapit 

později. 

 

Za posledních dvacet let prodělala "manažerologie" velký vývoj. S časem se pochopitelně vyvíjí i 

manažeři, ale ne všichni stejně. S růstem experience se manažer může stát lepším, anebo založit svoje 

akce na řadě malých úspěchů (většinou díky svým šťastným odhadům), zkostnatět a přejít na 

principála. Staré metody řízení už nestačí současnému stavu moderní techniky a organizace práce. 

Nestačí k tomu ani starý typ manažera. Nové technologie, jako je video-konference se sice rychle ujaly, 

ale ještě rychleji přešly na obyčejné video-schůze, kde se zase omílají všechny možné zbytečnosti. 

Objevila se také novinka (pokud zapomeneme, že už to tu vlastně bylo od středověku), t.zv. 

team-work, práce v týmu.. A opět se tomu přikládají zázračné vlastnosti. Ano, na jedné straně to má 

skvělé výsledky, ale jinde se to zvrhlo tak, že to sice pracuje, ale závisí to hlavně na několika dříčích a 

zbytek se "veze" zadarmo. I to je pochopitelné: team-work totiž vyžaduje zcela jiné řízení a i dobrý 

manažer se tu musí ještě něco přiučit, než bude také dobrý team-leader. 
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Opravdu poslední zlatá horečka
aneb: Že by nový Klondike?

 
 

Tak to vidíte: ještě jsem se nepřestěhoval a 
už jsem to propás. Ptáte se co? No přece ten 
největší gold rush v Kanadě, teda alespoň za 
posledních pár desítek let. Dne 17 září (to se 
dobře pamatuje, to jsou mé narozeniny) se 
totiž konalo v severovýchodním Ontariu, v 
oblasti Temagami "masové" zabírání claimů 
(t.j. registrací pro kopání) na ploše 617 
hektarů. V této ploše, kterou teď uvolnila 
vláda pro dolování, se totiž nalézají bohatá 
ložiska zlata, mědi, diamantů, zinku a bůhví 
čeho ještě.
 

Jak už je v Americe zvykem, "zabírání" se dělo formou závodů, t.j. kdo dřív příjde, ten dřív zabere. 
Začalo to přesně v devět ráno, ale stovky lidí se probíraly tou oblastí už několik dní předem, aby si to 
jaksi "okoukli". Üčastníci se postavili na startovní čáru a na daný povel vyrazili. Samotné zabírání 
claimu trvá pro tým pěti prospektorů asi čtvrt hodiny, tj. musí oběhnout čtverec o straně jedné míle (ne 
všichni, každý jen jednu stranu a co dělá ten pátý, to nevím), zatlouct rohové kolíky a označkovat na 
cestě stromy pomocí záseků. Tohle všecko se musí udělat (v Ontariu, na rozdíl od jiných provincií) 
ještě před registrací. Co ještě přidává na napětí je to, že i na ty nejvzdálenější claimy se musí dorazit od 
startovní čáry, tj. celou tu cestu, než se může začít značkovat. 
 
Historicky vzato, dříve se závodu zučastnili hlavně běžci, jezdci na koních a kryté vozy. Teprve 
později přišla auta s motocykly a dnes se už používá všecko, i helikoptéry. Žádné dopravní prostředky 
totiž nejsou vyloučeny. Jedna firma z Washingtoonu si dokonce najala dvě závodní družstva z místních 
škol. Ekologové (zde se jim říká enviromentalisté) kupodivu vůbec na ten den neplánovali žádné 
protesty - možné je, že se někteří z nich závodu i zůčastnili. 
 
Tak to vidíte. zatímco já si tady na západě v klidu oslavoval mé já nevím už kolikáté narozeniny, v 
Ontariu zatím budoucí milionáři spurtovali se sekerkou k vytčenému (ale ještě ne vytýčenému) cíli. 
Kdyby mě to bývalo napadlo dříve, mohl jsem tam alespoň poslat manželku, aby to za mě 
"vyklejmovala". Jenomže co kdyby si to napsala jen na sebe a pak se se mnou nechtěla o to všecko 
zlato rozdělit? 
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K miliontému číslu na počitadle Neviditelného Psa připravoval tehdy Ondřej Neff něco extra - měly to 
být profily zahraničních zpravodajů. Při té příležitosti mě požádal, zda bych na sebe také nenapsal 
nějaký ten "portrét". Nerad to dělám, ale když už jsem se právě nechal parádně vyfotit . . . Nu abych 
řekl pravdu, vlastně nenechal, je to totiž oskanovaná badge (průkazka) do práce; všimněte si prosím 
onoho rozpačitého optimizmu na mé tváři. Fotku jsem teda už měl a navíc byla zadarmo, tak mi to 
nedalo a napsal jsem k tomu ještě text. A takhle to teda vyšlo v Neviditelném Psovi: 
 

Portrét.
Jan Hurych, zpravodaj z Kanady.

 
Honza Hurych, 

se narodil, ještě před světovou válkou (druhou, ne první!) v Libni, 
kde také povětšině vyrůstal, do necelých pěti stop a sedmi palců. 
Velký kus mládi procestoval v tramvaji číslo 14, ať už jako študák 
směrem na Karlák nebo (s přesedáním) do Dejvic - to když tam učil 
na Technice. Naposledy použil pražské tramvaje v roce 1969, 
směrem na letiště v Ruzyni, kde jeho stopa mizi. Objevuje se až v 
Anglii, kde se zabýval převážně mytím oken ve výškových 
budovách. Z té doby take pochází jeho systém jak umýt až 95 oken 
denně, nápad, který byl později okopírován jakožto Windows 95. A 
opět se nám stopa ztrácí na letišti, tentokrat je to londýnský 
Heathrow. 
 
Zatím však jeho "cesta na severozápad" pokračuje do Montrealu, 
kde to vypadá, že se už usadí: dělá tam pro kompjútrovou firmu z 

USA, ožení se a začíná pomalu počítat, kolik let mu ještě zbývá do penze. 
Po deviti letech ho to počítání asi přestává bavit, protože jeho stopa končí opět na montrealském letišti 
se jménem Dorval (bez háčku). V Torontě, kam doletěl, pak pobude necelých deset let. Z toho čtyři 
roky lítá pro CSA (ale kdepak, to je jen Canadian Standards Association!) a certifikuje kompjútry v 
USA a Japonsku. Konečně se rozhodne: odstěhuje se nahoru na Huron, koupí si tam dům a dělá tam na 
elektrárně (no spíše uvnitř než na) . 
 
Když se ale doví, že v Saskatoonu (což je jen tři tisíce kilometrů na SZ - zase ten severozápad!) hledají 
někoho, kdo umí navrhovat elektrárny, jeho stará cestovatelská vášeň se zase znova probudí. Usadí 
manželku Aťu za volant jejich krytého vozu, sebe umísti rafinovaně vedle a zatímco jejich pes (psina?) 
Tara se pohodlně roztáhne na zadním sedadle, vyjedou. Po třech letech a zimách - zimou se zde míní 
teplota kolísající mezi mínus třiceti a padesáti stupni Celsia - se rozhodnou, že ten zbyvající půl roku 
už tam tráví Honza sám, zatímco At'a se vrátí, aby ochraňovala jejich dům v Kincardinu před Hurony, 



pardon, před cyklony (těch je tam víc než tornád, je to totiž u jezera). 
 
Ve volné chvíli píše Honza zamilované dopisy své ženě, dopisuje do Neviditelneho Psa a semtam mu 
vyjde nějaká reportáž či povídka v českých novinách. V čase nevolném pak píše v práci nudné reporty 
či specifikace. Občas ještě cestuje, většinou ne za své. Na svých cestách je často považován za Skota, 
hlavně když dává spropitné. Z kádrového posudku vyplývá, že se zapojil pouze jednou a sice do 
elektrického obvodu vysokého napětí a to ještě omylem. Také se přiznal, že nemá žádné tajné ani 
veřejné konto ve Švýcarsku, čehož ale upřímně lituje. O své bohaté zkušenosti z cest se rád dělí s 
kamarády u piva. Tajně doufá, že je jednou vydá jako knihu povídek, ale zatím se čtenáři nemají čeho 
obávat. 
 

Poznámka pod čarou: Od té doby se hodně změnilo. Honza se konečně usadil s Aťou doma v 

Kincardinu a také ty milostné dopisy už jí nepíše - vyřizuje to ústně, neboť jak říká staré čínské 

přísloví, jeden polibek má cenu tisíce slov. 
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