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EAST JE EAST A WEST JE WEST . . .

 

 

Na západ jsem vlastně odešel třikrát: nejprve do Londýna, 

odtamtud do Kanady a později do prérií. Ten první západ, to 

byl jen takový ten nadefinovaný našimi ší-leninovci, který 

začínal za naší západní hranicí a byl proto byl pro nás hrozně 

"nebezpečný". Východ, na druhé straně a komunisty převzaté 

"ex oriente lux" nám totiž nedalo nic jiného, než 40 let temna. 

Ten vzdálenější východ , čili jak my Češi tak hezky říkáme 

"dálný", byl pro nás vždycky jen takovou tou láskou 

platonickou, ať už fyzicky, anebo filozoficky. A tak když jsem 

chtěl něco vidět, byl ten "sousedský" západ vlastně jediný směr, 

kterým jsem mohl jít. No jo, mohl, ale zase nesměl…

 

Když jsem se z Anglie propracoval do Kanady - doslova, musel 

jsem si totiž vydělat na letenku a to v zemi Jejího (a dosud i 

mého) Veličenstva nebyla legrace – byl to opět jiný západ, ten, 

kam se (prý) zase posunul v devadesátých letech, kdy si Češi 

opět začali uvědomovat, že jsou vlastně pořád ještě částí 

Evropy. Zajímavé: Kanaďané nám nikdy neříkali, že jsme 

"východňáci", ale vždycky jsme pro ně byli jen Evropané; to asi 

proto, že si nepletou geografii s politikou. Mně se to ostatně líbilo: jsa původem ze "srdce Evropy", 

nevidím na tom oslovení nic špatného a také nás tím pádem bylo víc.

 

Jenomže západ je pro Kanaďany zase někde jinde. Je to asi třetina území Kanady, která přiléhá k 

Pacifiku. Podobně jako ve Státech, toto území nebylo až do druhé poloviny minulého století příliš 

obydleno, dokonce se ani přesně nevědělo, komu patří. První Kanaďan (Alexander Mackenzie) sice 

přešel kontinent - hlavně tedy Skalisté hory, jinak zvané Rocky Mountains - už v roce 1793, ale Britská 

Kolumbie jakožto provincie vznikla až v roce 1858 a kdyby ještě chvíli váhali, nazývala by se dnes asi 

jen Americkou Kolumbií. Ve Spojených státech to ovšem nebylo jiné: ten hlavní tah na západ začal 

vlastně až po občanské válce. Nejprve to byli farmáři, ale když v Montaně a v Kalifornii objevili zlato, 

přišli i ti ostatní – a také US kavalerie. Pod heslem "Paint Your Wagon and Go West, Young Man" se 

vydávaly kryté vozy na dlouhou cestu za lepším. Hodně jich tu cestu také nepřežilo: v zimě si Skalisté 

hory vyžádaly početné oběti a indiáni tehdy také ještě nevěděli, co to je cestovní ruch a jak se z něho 

dá těžit. 

 

V Kanadě v té době také zažili obojí – i ty kryté vozy, i ty zlaté horečky, hlavně v Britské Kolumbii a 

později i v Dawsonu. Jen ti indiáni tu byli mírumilovnější; snad proto, že už částečně znali agrikulturu 

a nemuseli se rvát o posledního buvola, snad proto, že Kanadská Jízdní Policie (Mounties) dbala o to, 

aby tam vládl pořádek a její smysl pro spravedlnost dokázali indiáni ocenit.

 



Západ je prostě pro Kanaďana z východu stále ještě něco ve smyslu toho, čemu my doma říkáme 

divoký západ. Ono se také nelze divit: viděl jsem na východě v Ontariu jen jedno rodeo a ani to se 

nějak neuchytilo. Také farmáři tu moc neposlouchají country and western, ale spíše starý dobrý 

rock-and-roll z šedesátých let. A tancovat one step nebo nosit na hlavě pravý kovboják? Nenechte se 

vysmát! Pochopitelně i tady potkáte pravé, lépe řečeno na západě narozené westerners, ale jejich 

vzpomínky na krásný život na prérii se lidem v Ontariu zdají spíše patetické. A mnoho Kanaďanů 

odtud na západě ani nebylo anebo jen tak letadlem a zase zpátky. Tak jsem to kdysi dělal i já, ale když 

jsem před čtyřmi roky dostal nabídku práce na západě, rozhodl jsem se pro tu třetí, mojí nejzápadnější 

cestu.

 

Pravda, odjel jsem předtím na nějakou dobu ještě dále na západ, až do Japonska, ale tam už to je zase 

úplný východ. Rozdíl kultur, které žijí na odlišných stranách Pacifiku, je značný a není to jen tou 

vzdáleností. A tak si říkám, že "západ" není jenom orientace či směr, "západ" je také filozofie života. 

A koneckonců i všeho, co s životem souvisí… 
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NA CESTU. 

 
 

Vlastně bych měl začít popsáním, kam jsme to 
měli vůbec namířeno. Jak už název naznačuje, 
jednalo se o prérie, přesněji řečeno o Prairies, 
oblast, která zahrnuje hlavně bývalou Zemi 

Prince Ruperta, tj. dnešní Manitobu, 

Saskatchewan a část Alberty. Naším cílem byl 
Saskatoon v Saskatchewanu – což se dobře 
pamatovalo, ale jinak to bylo asi také vše, co 
jsem v té době o tom místě věděl. To jest když 
nepočítám povinnou i zakázanou četbu, včetně 
Curwooda či zfilmované Rose-Mary s fešně 
oblečenými boys od Kanadské Jízdní. Pravda, 
ty parádní „mounties" jsem už viděl i v Ottawě 

a také na silnicích Ontaria a Quebeku, kde ale byli v daleko střízlivějších uniformách a když mě 
zastavovali, tak už se tak neusmívali jako ti před parlamentem…
 
Vyjednávání práce se protáhlo až dokonce října a tak jsem měli největší čas vyrazit, aby nás na severu 
nepotkal sníh. Pochopitelně – jako vždy – jsem musel vybrat ze dvou tras tu obtížnější a studenější, ale 
také daleko hezčí. Šla kolem hořejšího břehu Hořejšího jezera (Lake Superior). Na cestu jsme vyrazili 
tři: moje manželka Aťa, která šoférovala, já, který jakožto hlavní kameraman jsem to všecko filmoval 
a Tara, naše psina, která se vesele povalovala na zadním sedadle, zatímco my dva jsme se tlačili 
vpředu. A abych nezapomněl: také naše stará Firenza Olds, která nás tam chudinka desetiletá - to je 
lidském věku asi tak osmdesát let, ne? –, měla i v bezpečí dovézt. Za předpokladu, že se budeme často 
a hodně modlit.
 
Na rozdíl od Tary jsem Aťu musel poměrně dost dlouho přemlouvat, než se se mnou na ten západ 
vydala. Naštěstí čtu denně noviny a odtamtud jsem se (lépe řečeno od politiků ) naučil docela slušně 
lhát. Namluvil jsem tedy manželce, že to nám tam bude fajn a že se jí tentokrát budu určitě věnovat víc 
než počítači, aby se nemusela cítit pořád jako kompjútrová vdova, jak se tomu tady v Kanadě říká. Jak 
se naštěstí později ukázalo - na rozdíl od těch politiků – vlastně jsem ani tolik nelhal.
 
Problém byl s domem: pro pouhé tři roky ho přece nebudeme prodávat a s pronajímáním jsou potíže. 
Tedy hlavně s nájemníky, abych to upřesnil. Koneckonců ale nežijeme na samotě, tak to prostě 
zamkneme a jedem, ne? A naši dobří sousedé nám slíbili, že nám dům budou hlídat. I naložili jsme to 
nejnutnější do kontejnéru, který pak železnice a náklaďák dovezly na naše místo, když jsme si tam 
později našli bydlení. Stěhovat se v Kanadě je hrozně jednoduchá věc. Můžete mi věřit; nebylo to pro 
nás ostatně ani poprvé ani naposled. A pak už nezbývalo než osedlat "náš krytý vůz" a vyrazit…
 
Jenž člověk míní a opravář mění. Pár dní před odjezdem jsem si nechal něco udělat na voze a dobrý ten 



muž mi navíc také vyměnil benzinový filtr, který se nacházel blízko nádrže. Brzo po tom jsem ale 
kolem auta začal cítit benzin. Tak znovu do opravy. Prý to bylo těsnění, tak to utáhli a - A nic! Jen 
znovu ten zápach, jenže nikde nebylo vidět, že by něco kapalo. I zašel jsem tentokrát k mému 
sousedovi, Wolfu Jensenovi (on se sice jmenuje Kirk, ale já mu říkám Wolf, podle toho kapitána v 
povídce od Jacka Londona). Wolf zjistil zajímavou věc: benzin totiž unikal jen za jízdy! To proto, že 
benzinová pumpa byla zabudovaná v nádrži a neohrabaný opravář od ní při ohýbání nalomil 
přivařenou trubičku k filtru. Za jízdy pak pumpa vesele cákala prasklinou benzin ven, samozřejmě i na 
horký výfuk. Bylo to, jako by mi někdo namontoval do auta časovanou bombu. Ale to už bylo hodně 
po půlnoci a museli jsme to všecko nechat až na ráno.
 
Jenže druhý den jsme už měli vyrazit. K opraváři, který víc rozbije než zpraví, jsem ovšem jít nechtěl, 
neboť podobně jako zloduch z filmu Děti ráje, už "nesvěřím svou hlavu venkovskému katu". Naštěstí 
byl ve vedlejším městečky jiný a zřejmě lepší opravář, který mi ovšem musel vyměnit celý tank. 
Faktem je, že ten tank pak Firenze vydržel až do konce jejího nezřízeného života. A po obědě jsme 
konečně vyrazili.
 
Aby to nebylo tak jednoduché , vyrazili jsme nejprve na jih. Ne, to nebyl můj kapric, ono to totiž jinak 
ani nejde, na západ od nás je 200 km Huronského jezera, a ač Firenza už dokázala ledacos, plavat či 
létat se jsem ji ještě nenaučil. Na nejjižnějším okraji Huronu jsme narazili na hranici ze Spojenými 
Státy. Tedy naráželi a hodně pomalu, protože tam byla fronta a opět nás to asi hodinu zdrželo. Navíc 
jsem si šel přihlásit můj počítač, že ho jen provážím Státy a že ho nehodlám zpeněžit či jinak zneužít. 
Celník byl velmi milý, ani se mi nezeptal, jestli umím programovat v C++, jak jsem se podle jeho 
přísného pohledu zprvu obával. 
 
"To nám to pěkně začíná," prohlásila Aťa a měla pravdu, protože ještě než byl den u konce, podařilo se 
mi vyvolat další, neplánované zdržení . . .
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PŘES STÁTY.

 
 

Objížděli jsme tedy Huron přes Spojené Státy, 
přesněji řečeno jen přes jeden, a to Michigan. 
Mohli jsme ho také objíždět přes Kanadu, ale 
tu cestu už jsme znali a trvala by déle, nemluvě 
už o přepravě lodí,  ferry-boatem 

Chi-Cheemaunem , kde se většinou ztratí 
několik hodin. Hned za hranicemi jsme projeli 
Port Huronem a abychom se vyhnuli Detroitu, 
namířili jsme si to na Flint. Jak toto město 
přišlo ke jménu známého piráta, to nevím – 
jinak ovšem to také znamená kámen do 
křesadlovky. Představuji si, jak jednou ubohý 
settler, přepaden indiány, nevytloukl z 
pazourku své muškety, flintlocku, ani jiskru, 

neboť pršelo a ještě foukal vítr. Tak trochu to znám, sám mám doma mušketu a často chodím na 
závody ve střelbě s místními "blackpowder boys" (doslova: "hoši s černým, rozuměj střelným, 
prachem"). A jelikož jeho poslední slova byla "Zatracenej flint!", tak už to jméno tomu místu asi 
zůstalo . . .
 
Když vám řeknu, že jsme si to hned pak namířili do Bavorska, nebudete mi asi věřit. Ono se totiž jedná 
o malé Bavorsko, jinak zvané Frankenmuth. Je to město plné tradice a obchodů, podle toho, na co víc 
držíte. Uslyšíte tu jódlování i "oompapa" (čti "umpapa"), jak se tady říká tyrolácké muzice a věřím, že 
kdybych se zdržel déle, třeba i valčíky od Strause, tedy Johanna, hraného harmonikářem, jako je u nás 
v Ontariu Walter Ostanek, který má takové hezké, téměř slovanské jméno. Čecha pak potěší, když zase 
uslyší hrát polku, jejíž dva názvy, totiž český a anglický, bych si dovolil spojit do jednoho: "Škoda 
lásky, radši vyvalte sudy". Bylo sice už po Oktoberfestu, ale v restauracích bylo pořád plno a tak jsme 
zase museli čekat. Naděje, že bychom se dostali do Bavaria Inn, který má asi 1200 míst k sezení, byla 
nulová. Po jídle - bylo to něco mezi zpožděným obědem a časnou večeří - jsme se pochopitelně prošli 
po městečku, kde mají nejen věž s glockenspielem, hodinami se 35 zvonky a postavičkou známého 
krysaře z Hamelinu, ale pro potěchu diváků i plně pracující chlebovou pec na "backofen brot". Ta 
ovšem nekonkuruje s pekárnou Bavaria Innu, která napeče ročně půl milionu bochníků. A abych 
nezapomněl, také je tam největší obchod na světě s vánočními ozdobami. Je otevřený celý rok , zabere 
dohromady jeden akr a uvidíte tam kromě jiného i 250 ozdobených vánočních stromků, různých stylů a 
z různých zemí, pochopitelně i několik s českými ozdobami.
 
Ale to už jsme museli dát Frankemuthu "Auch Wiedersehen", v naději, že se tam někdy vrátíme na 
delší dobu. Projeli jsme opět blízko Huronu, který se tu zařezává svým Saginawským zálivem do 
Michiganského poloostrova, přes Bay City na silnici číslo 75 a skončili v Gaylordu. Málem jsme tam 
skončili i naši cestu, neboť jsem si tam zašel ještě něco koupit do lékárny a ještě jinam, kde jsem ale už 



nic nekoupil. Teprve v motelu jsem zjistil, že jsem někde ztratil peněženku s penězi, kartami i pasem. 
Hned jsem jel zpět a objížděl obchody, kde jsme byli. Nikde nic nenašli a jako na potvoru ta lékárna už 
byla zavřena. Strávil jsem neklidnou noc, ale na obranu Ati musím říci, že mi to ani moc nevyčítala, je 
asi už na taková moje extempore zvyklá. Ráno jsem vstal už v pět, ačkoliv otvírali až v půl desáté, a 
připadal jsem si jako ten opatrný dědeček, co zdrhal na západ a pro jistotu se už od Plzně plížil…
 
Naštěstí to v lékárně bylo a bylo tam všecko. Trvalo nám to sice chvíli, než jsme to na tom zaplněném 
pultu našli, ale nakonec jsme se mohli šťastni a poučeni ("Ty ne," řekla by Aťa) vrátit do motelu, kde 
na nás netrpělivě čekala naše Tara. Byla to totiž její vůbec první noc v motelu, ale chovala se důstojně. 
Báli jsme se totiž, jak to bude – lépe řečeno, jak to budou sousedé – snášet. Je totiž velice vztahovačná: 
myslí si, že naší rodině patří úplně všecko a neváhá to také bránit. Je to prostě zvíře stádové, jinak 
řečeno společenské, kde společností se myslí ovšem jen ta naše. A jsouc opuštěna, někdy i vyje…
 
A tak znovu na sever. Po chvíli jsme narazili na místo, kde se spojují nebo jestli chcete rozdělují, 
jezera Michigan a Huron, totiž průliv zvaný Mackinac ( většina jmen je tu indiánských). . Přejeli jsme 
ho po mostě, který na rozdíl od písničky, kterou jsem Atě zanotoval (Na tom mackinackém mostku, 
hráli tam dvě panny v kostku), je 5 mil dlouhý a tím vlastně jeden z nejdelších zavěšených mostů na 
světě. Neměli jsme už ani čas prohlédnout si dvě místní pevnosti – Fort Mackinac a Michilimackinac – 
případně nejstarší sídliště v severním Michiganu, Mill Creek, nyní státní park. Museli jsme frčet dál a 
dál, až k hranicím Kanady, kde nás čekalo, na spojení jezera Hořejšího (Superior) a Huronského, město 
Sault Ste. Marie (též zvané Soo, čti "sú"), které jsou vlastně dvě, jedno americké a jedno kanadské. 
Pokud vás to všecko poněkud plete, mohu vás ujistit, že na mapě to vypadá velice jednoduše, ovšem, 
pravda, jen na mapě.
 
Sault jsme už znali: byli jsme tam kdysi na své cestě do Agawa Canyon (ano, to znamená kaňon) v 
Algoma Valley (to jest údolí - já vím, že to víte, to jen aby někdo neřekl, že to nepřekládám). Byl to 
výlet za všechny prachy; pravda, však on taky levný nebyl, ale stálo to za to. Trval prakticky celý den a 
jedete tam vlakem starou, opuštěnou tratí na sever, přes hory, jezera, lesy a nakonec skončíte na dně 
kouzelného kaňonu– vůbec jsem nevěřil, že máme v Ontariu krajinu, podobnou té ve Skalistých 
Horách. Stoupání je tam také veliké, to dokazuje i pět dieselových lokomotiv, zapřažených v tandemu. 
Jedna cesta trvá čtyři hodiny a projíždíte občas po těch vysokých starodávných vysokánských mostech 
anebo - jako my – po právě opravované trase, kterou voda strhla a pod kolami vám zatím ještě 
podbíjejí koleje…
 
Sault je město průmyslové. Od té doby, kdy se tady prvně ukázal Etienne Brulé (1620) a objevil to 
místo ( město tu ještě nebylo :-), toho tam tedy vcelku dost přibylo, takže by to tady dnes asi sotva 
poznal (já vím, že je to klišé, ale když mě se ta jeho blbost tak líbí). V městě jsem poobědvali u 
Kentuckých Kuřat (volně přeloženo z Colonel Sanders´ Kentucky Fried Chicken) a opět vyrazili dál, na 

Thunder Bay, ale to už vám radši nepřekládám, aby mi třeba nebylo ublíženo . . . 
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HOŘEJŠÍ CESTA.
 

 

Chtěl jsem tam totiž ještě ten den dorazit, ale 

zabránily tomu tři věci: za prvé to moje 

zpoždění, za druhé, že cesta kolem "hořejšího" 

břehu Hořejšího jezera je víc hornatější a za 

třetí náledí, které se sem tam vytvořilo ze 

zmrzlé jinovatky. Jinak řečeno, ujeli jsme na 

mapě tři sta mil - ve skutečnosti, s tím 

ježděním nahoru a dolů, nejméně čtyři sta mil - 

ale do Thunder Bay to už nevyšlo. 

 

Hořejší jezero je daleko drsnější a opuštěnější, 

než Huron. Jsa dostatečně bouřlivé, stalo se 

rejdištěm sladkovodních mořských vlků či kapitánů, kterým utekla manželka. Scenérie jsou tam 

nádherné, ale smutné. Navíc se tam tehdy opravovala silnice, což jsme měli ale pěkně vyznačené v 

triptyku, jinak řečeno cestovním plánu, který nám udělala CAA (Canadian Automobile Association), 

díky našemu členství, zcela zadarmo. Vykreslené to bylo přesně, to ano, ale díky tomu, že tam nebyly 

žádné objížďky, nijak to naši cestu neurychlilo. 

 

Zastavili jsme se na jídlo ve Wavě. Restaurace byla už z dálky viditelná díky obrovské soše husy, která 

dělala čest jejímu jménu. "Wawa" totiž znamená v jazyce Indiánů Ojibwa husu divokou, přesněji 

řečeno s přírodopisci, Husu kanadskou. Přiznám se, že mám kanadské husy rád: nejsou to ptáci ani 

příliš bázliví či stydliví, ani zase ne příliš společenští – oni vědí, že sem patří a to jim stačí. Jsou prostě 

jako Kanaďani sami. Na zimu odlétají na jih, ale na rozdíl od Kanaďanů jen na vlastních křídlech. 

 

Byla už tma, když jsme zastavili v Maratónu, malém, leč ne zrovna roztomilém městečku, které nebylo 

pojmenováno ani po svém slavném řeckém jmenovci, ani po - možná stejně proslulém striptýz-klubu v 

Torontě, ale pouze po firmě ze státu Wisconsin, která tam postavila velkou papírnu. Jeden můj 

kamarád tam tři roky dělal a z nedostatku jiného kulturního vyžití se dal na rybaření. Ryb sice mnoho 

moc nechytil, ale alespoň si měl s kým popovídat, i když, po pravdě řečeno, většinou mluvil on, 

zatímco ryby jen naslouchaly. Když se vrátil do teplejších krajů, byl tak šťasten, že o tom pořád ještě 

po letech vypráví, kdykoliv ho vidím … 

 

Restaurace, která patřila k motelu (a naopak), byla plna oslavujících lovců; tak jsme si radši dali v 

blízkém automatu jednu povadlou pizzu a v motelu jsme se snažili usnout spánkem spravedlivých. 

Zřejmě jsme ale měli nějaký ten hřích na svědomí, neboť nás ti veselí myslivci nenechali spát a 

hostinský na můj dotaz prohlásil, že se nedá nic dělat, že to jsou jediní zákazníci, které v této době v 

téhle Sibérii vůbec má. 

 

Nevyspalí a zmrzlí jsme se ráno dopotáceli k autu, kde nás čekalo další překvapení: pěticentimetrová 



vrstva ledu na předním skle. Pracně jsem ho odtesal a vyrazili jsme. Cesta nám rychle ubíhala a brzo 

jsme byli v Thunder Bayi. Je to třetí největší přístav v Kanadě a to je co říci, protože ty druhé leží u 

moře, zatímco tenhle je jen na jezeře, i když na tom největším, Hořejším. Má přes sto tisíc obyvatel a 

protože to je hlavní skladiště obilí z prérií, může uskladnit až sto miliónů bušlů (bushel je objemově asi 

35 litrů) obilí, tedy jen zrna, pochopitelně. Ani tady jsme neměli čas si prohlédnout pevnost Fort 

William, po které se kdysi toto město jmenovalo, než se spojilo s Port Arthurem a dostalo dnešní 

jméno (1970), ani jeho světoznámý ametystový důl. 

 

Za městem, na rozcestí silnic 11 a 17, stojí socha Terryho Foxe, mladého muže, kterému odoperovali 

kvůli zhoubnému nádoru nohu a on se pokusil s protézou o maratónský běh přes Kanadu (1980), aby 

tím pomohl sbírce peněz na lékařský výzkum rakoviny nemoci. Běh nedokončil: po pěti a půl tisíci 

kilometrech to musel vzdát a na místě, kde přestal, stojí teď jeho památník. Když rok na to Terry 

zemřel, bylo mu devatenáct let. 

 

Projeli jsme kolem města a drandlili si to na severozápad. Tam už se krajina stává dost opuštěnou, 

ne-li přímo nevlídnou. Jedete a jedete, a les a les. Cestou se zastavujeme u jakéhosi shluku kabin. Ptám 

se majitele, kde bych sehnal benzin. "Asi tak sto kilometrů dál," ukazuje směrem po silnici. "A co vy?" 

ptám se v naději. "Já už nic nemám, já to tady teď jen zavírám na zimu, protože lovci a rybáři už 

odjeli." Těmi lovci mi něco připomněl: kdosi nás totiž varoval, abychom se vyhýbali moosům, tj. 

losům, kteří teď v milostném opojení chodí přes silnici a narazit prý s autem na takovou - s 

prominutím - krávu, je katastrofální. Můžete namítnout, že jeda po silnici, zase tak velký prostor na 

manévrování nemám a že by se tedy spíše mohli vyhýbat losové, ale říkejte jim to! Naštěstí jsme ale na 

žádného nenarazili – ani tak, ani jinak. 

 

K naší velké radosti se ale majitel vylidněné osady mýlil a čtyřicet kilometrů dál byla pumpa. Dryden 

je sice malé městečko, ale hodně se o něm mluví v novinách. Dříve to bývalo ve spojení se zlatem, teď 

hlavně se dřevem. Před turistickým střediskem stojí socha - koho jiného než moose – ale podstatně 

menšího než byla wawanská husa. Pokud vás to zajímá, říkají mu Maximilán, pokud ne, tak taky. Jak 

jsme se blížili k sousední provincii Manitobě, přibýval i počet jezer. Jedno takové veliké se jmenuje 

Lake of the Woods a leží na něm, přesněji řečeno hned vedle, město Kenora. Aby se nezahanbilo před 

ostatními, také ono se vytáhlo nějakou tou sochou, v našem případě dvanáctimetrové severské štiky, 

zvané muskie. Je tam vypodobněná ta největší, co tu kdy chytli, a pokud znám rybáře, určitě tvrdí, že 

dělaná v měřítku jedna ku jedné. V srpnu se tu koná mezinárodní plachetní regata, ale ta už v té době, 

kdy jsme tam byli, zřejmě skončila. 

 

Ale to už jsme také překročili hranice Manitoby, čehož jsme si pro tmu ani nevšimli. Spát budeme už 

ve Winnipegu, hlavním to městě PPP  - první prérijní provincie, tedy alespoň když to počítáme od 

východu - a ta zkratka je ovšem jen moje. 
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KONEČNĚ PRÉRIE.

 
 

První větší populaci zaznamenala dnešní 
Manitoba už po roce 1783, kdy se vedle 
Hudson Bay Company, založené princem 
Rupertem a jeho přáteli z Královské Vědecké 

Společnosti (které?- no přece anglické, jak 
jinak) vytvořila konkurenční North-West 

Company, převážně kontrolovaná Francouzi. 
Obě společnosti si pak dělaly ve svém 
konkurenčním boji velké naschvály, což je 
ovšem řečeno velice mírně, neboť to stálo i pár 
životů.
 
Tyto firmy skupovaly od Indiánů a trapperů 

bobří i jiné kožišiny, lépe řečeno vyměňovaly je za nářadí, zbraně, střelný prach a podobné potřeby do 
domácnosti. V devatenáctém století se do Manitoby hrnuli většinou emigranti z Evropy, aby tu zkusili 
svoje farmářské, jinak řečeno zemědělské, zkušenosti. Příležitost k tomu měli: půda prérií je ideální 
pro pěstování obilí a vláda jim navíc vycházela vstříc tím, že jim ji prodávala za babku, případně jinou, 
ekvivalentní měnu. Nynější hlavní město Manitoby, Winnipeg, mělo v roce 1871 jen 241 obyvatel, v 
roce 1911 už 136 tisíc a dnes jich má něco přes 650 tisíc. Je to největší obilní centrum v Severní 
Americe a je tudíž také bohaté: ne nadarmo se mu říká Chicago Severu. Kanada svým obilím uživí 
nejen sebe, ale ještě část Ruska a navíc ještě bůhvíkolik větších i menších národů. Přitom je 
neuvěřitelné, že pouze dvě procenta obyvatel Kanady jsou farmáři.
 
Jen jsme se zapsali v motelu, hurá do města. Vzpomněl jsem si totiž, jak mi kdysi jeden známý 
ukazoval na filmu největší nákupní středisko světa, které jsem si – též jeden z mých omylů – umístil 
právě tam. Hledal jsem ho však marně. Prošli jsme několik shopping center, ale žádné z nich 
nevypadalo jako to na tom filmu. Snad z nevědomosti, ale spíše ze závisti mi nikdo, koho jsem se tam 
dotázal, neřekl, že to místo je v jiném bohatém městě, totiž v Edmontonu, v Albertě. Jenže když jsem 
se po roce vypravil do Edmontonu, přišel jsem pozdě: někdo je předběhl a tak už jsou "jen" druhým 
největším shoppingem světa . . .
 
První ráno na prérii jsem si musel nafilmovat. Stálo to za to: rudé nebe široko daleko, jen černé profily 
budov i blízké restaurace s pěkným jménem Husky, což v této zemi obilí přivede na mysl českou píseň: 
Hajhou husky ze pšenice, hajhou husky ze žita…", leč nejedná se zde o stejné husky – jde totiž o 
eskymáckého psa, používaného k tažení eskymáckých saní, dnes víceméně nahrazeného motorovými 
saněmi skidoo. Husky stations (k restauraci je připojena také benzinová stanice a opravna) poznáte 
podle jejich znaku, totiž hlavy psa s vyplazeným jazykem, zrovna jako má ten ve znaku chodských 
Psohlavců. Navíc má to jméno asi naznačovat i pro tu firmu vlastnosti podobné těm, co má husky: je 
vytrvalý, silný a můžete se na něj spolehnout v nepohodě.



 
Snídaně byla chutná a vydatná. Na prérie se vůbec hodně jí, je to ostatně jedna z hlavních zábav v 
místech, kde "jediná kultura je jenom agrikultura". Tak mi prohlásil později jeden prérijník, ale 
samozřejmě přeháněl. Pravda, jedete-li prérií, míle a míle nevidíte nic než obilí nebo jen trávu, sem 
tam vysoké budovy nádražních sil. To ovšem nejsou žádné ozbrojené síly, ani nějaké to "sil jsem proso 
na souvratě". Silo je prostě skladiště obilí, jinak též zvané granary, neboť grain je prosím zrno. Občas 
se také objeví dlouhé prérijní vlaky a jeden, co jsme předjížděli, byl tak dlouhý, že mi došla páska v 
kamkordéru, když jsem si ho filmoval. A rovina, všude kam dohlédnete. Zbytečně se neříká, že když 
vám na prérii uteče pes, že ho ještě tři dny vidíte, než zmizí úplně. Žít tady pořád, také bych nikdy 
neuvěřil, že je země kulatá…
 
Ale dost těchto místních vtípků. Každá cesta někde končí - když nepočítáme ty, co vedou odnikud 
nikam. Městu Regina, která je jinak hlavním městem Saskatchewanu, jsme se elegantně vyhnuli na 
účelové objížďce; však se tam ještě podíváme později. V Saskatoonu jsem pak Atě poradil, kde má 
odbočit k našemu motelu, což bylo (pochopitelně, jak prohlásila moje žena) špatně. Tedy odbočit měla, 
ale jinde. Motel byl naštěstí nedaleko a vybral jsem ho podle příručky CAA, o které jsem psal už dříve, 
neboť tam brali psy. Přesněji řečeno nebrali je, ale zato jim (v našem případě Táře, naší psině) dovolili 
za mírný poplatek, aby přespali s hosty. Jestli za ty drahé peníze smí pes také do postele, jsem se už 
raději neptal. Tara ovšem do postele nesmí; to je ostatně jediná diskriminace, na kterou si u nás může 
stěžovat.
 
Zapsali jsme se na tři dny: první den se musím ukázat v práci, představit se, najít si židli či dokonce 
kancelář a vůbec se poptat místních lidí na mnoho zajímavých věcí. Druhý den budeme shánět bydlení 
a třetí den se tam nastěhujeme. Vyšlo to docela dobře: stěhováci přijeli včas, nic neztratili a nic 
nerozbili. Našli jsme si byt na Páté Avenue, která na rozdíl té známé v New Yorku sice neoplývala 
přepychovými obchody, ale zato jsem to měl deset minut pěšky do práce. Později se ukázalo, že i na to 
jsem jaksi moc pohodlný, obzvláště při mrazech kolem minus čtyřiceti stupňů (Celsia i Fahrenheita, 
tam se obě stupnice potkávají).
 
Saskatoon je, jako mnoho měst na americkém západě i východě zorganizován tak , že ulicím 
severojižním se říká avenues a ty, co jdou z východu na západ (a naopak) se nazývají streets. Navíc 
jsou většinou jejich jména jenom pořadové číslovky, jako např. Třetí ulice na východ od středu, se 
jmenuje 3rd Street East, což je pro každého, kdo umí počítat, poměrně lehká orientace. Tatáž ulice, ale 
na západ od středu, se jmenuje 3rd Street West, což je také jednoduché, pokud ovšem víte, kde je ten 
zpropadený střed. Aby to bylo ještě jednodušší, číslují se i domy a byty (appartments), takže řeknu-li, 
že jsme bydleli na 300, 3rd Street West, Apt. 423, je vcelku evidentní, že náš dům měl číslo 300. Občas 
se sice nějaká ulice třeba jmenuje Garibaldi, ale i ta se také (v duchu) pojmenuje pořadovým číslem. 
Další, zase už jen číslovková, je pak o dvě čísla vyšší, než ta poslední číslovková, takže jim pak jedna 
ulice chybí, ovšem jen co do jména, ne co do skutečnosti.
 
Konečně jsme se také v novém bytě poprvé dobře vyspali, neboť jsme se domnívali, že se odtamtud 
nebudeme muset alespoň tři roky stěhovat. Jako obvykle, naše domněnky se později rozcházely s 
realitou, jinými slovy: byli jsme vedle jak ta jedle. Jen Tara si před spaním trochu zabrečela, ani ne tak 
ze smutku, jako spíš proto, že ve své východňácké nevinnosti nevěděla, že na prérii může růst ledacos. 
Na večerní procházce si ve tmě zabodala do nohou nějaké jemné bodláčí, které jsme jí pak pracně 
odstraňovali… 
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SASKATOON.

 

 

Začnu tedy hned tam, kam jsme dojeli; není to 

ani tak kvůli pořádku, ale spíše proto, že si 

odtamtud nejvíce pamatuji, čili jak se říká, 

mám to ještě v živé paměti, zatímco v té mrtvé 

– ale to sem nepatří.

 

Především je třeba říci, že je tom město suché. 

Nemám tím na mysli prohibici, která tu udělala 

svoje, ale to, že „Zima je tu veliká, ale suchá", 

jak říkají místní obyvatelé. Slyšel jsem to 

podobně také v Arizoně, jen s tou změnou, že 

mi tvrdili: „No vedro tu je, ale suché". Což 

není zase tak velká zásluha, specielně pro 

Saskatoon, protože po pravdě řečeno, při minus třiceti až čtyřiceti stupních Celsia vám všechna vodní 

pára ve vzduchu vymrzne. Navíc se můžete potěšit stromy, krásně okraječkovanými ledovými 

krystalky. Děláte-li pak fotografie proti slunci, ty krystaly hází duhu podobně jako české křišťálové 

sklo, které zde mimochodem dostanete pod značkou Bohemian Crystal.

 

Město založil John Nielsen Lake, když sem – podobně jako my – přitáhl s ostatními overlanders (v 

roce 1882) v krytých vozech až z Ontaria. Tedy podobně, až na to, že náš vůz byl krytý spíše 

pojištěním, oddělávací střechu neměl. Jim to také trvalo celý měsíc, teď se to stihne za pár dní. Indiáni 

tomu místu říkali Minnetonka a nové jméno získalo město až později, a to podle bobulí, které rostou 

jen tady a nikde jinde na celém světě. Jsou to tak zvané Saskatoon berries, něco mezi ostružinami a 

borůvkami, a rostou na stromech, které se nazývají Mis-sas-quah-too-min, a ti z vás, kteří znají jazyk 

indiánského národa Cree, by to jistě hbitě přeložili jakožto „koberce květů". . .

 

Když se v roce 1898 našlo na Klondiku zlato, stalo se město zásobovacím střediskem zlatokopů, jinak 

řečeno boomtown: jeho bohatství i populace rostly. Nejdříve tu patrolovali jen kanadští mounties, ale 

ty pak odveleli do Dawsonu, na Yukon, kde jich bylo víc potřeba. Nově vzniklá místní policie pak měla 

díky prohibici a prostituci plné ruce práce, takže jí brzo přikoupili také nový patrol wagon, zvaný 

Černá Máry (podobně jako v Praze, až na tu barvu, myslím).. Zábavy zde bylo dost a ostří hoši sem 

přijížděli až ze vzdálené Reginy, aby se pobavili. V místní knihovně jsem se začetl do historie jedné 

madam, která byla se svými dívkami vyhoštěna ze Saskatoonu, kde bylo oficielně nejstarší povolání 

světa zakázáno, Zařídila si pak na truc svůj „salon" hned na hranicích města a byla pak popohnána k 

soudu, leč nebyla nikdy potrestána: soudce i velitel policie byli pravděpodobně také stálými 

zákazníky…

 

Nynější město si zachovalo ze své tradice ledacos, co už v turistických  prospektech nenajdete. Jeho 

noční život je bujarý, stejně jako kdysi. Vzhledem je opravdu velice hezké, takže bych mu hned dal 



titul „Ottawa na prérii". Jeho 160 tisíc obyvatel dělá dojem, jako když se všichni znají a jejich 

pospolitost je skoro neuvěřitelná. Zdá se, že jsou schopni žít jen tak, jakoby sami ze sebe: většina 

peněz totiž zůstává ve městě a nezaměstnanost je velice malá. To ovšem neznamená, že nemá styk se 

světem; právě naopak a vsadím se, že brzo předčí i hlavní město provincie. Přidejte k tomu, že má 

nejvíc slunečných dní v Kanadě a že jeho obyvatelé mají také nejdelší průměrnou délku života a 

pochopíte, proč pořád a rychle narůstá. Nebo že by to bylo tím, že staří už prostě už neumírají? 

 

Oba s manželkou jsme si hned Saskatoon zamilovali – ač nováčci, náš společenský život se začal 

rozvíjet neúměrně rychle. Oni si vás totiž hned přivlastní. Aťa se dala do pletařského klubu, kde jim 

musela udělat několik přednášek, hlavně proto, že prodělala kurzy strojového pletení na umělecké 

college ještě v Ontariu. Později začala chodit i do keramiky a pokud nám zbyl čas, zaskočili jsme si 

také na místní Univerzitu, kde mají vždycky velmi zajímavé přednášky. Divadla, knihovny, sem tam 

opera nebo show, sedm festivalů ročně, koncerty Scarlattiho či Dvořáka…tohle že je nějaká prérie? A 

vidíte, je. Kolem dokola stovky kilometrů není nic než pole; město je jako izolovaný ostrov, jen to 

moře je moře pšenice.

 

Hlavní příjem je pochopitelně z obilí. Řeknu li, že místní farmáři jsou bohatí, tak je to understatement 

(tj.  řečeno hodně skromně). Dalo by se říci, jakkoliv to zní přehnaně, že město samotné žije hlavně ze 

studentů, dětí těchto farmářů - i když je univerzita tak známá po světě, že tu studuje také hodně 

Američanů a Angličanů. Jak jsou ti studenti bohatí? Vedle nás bydleli dva z nich ve svém pronajatém 

domě, a každý měl auto, jaké si já asi nikdy nebudu moct pořídit. Přes město jde také většina 

obchodních transakcí s obilím. Přidejte k tomu největší důl na potaš v Kanadě a blízké uranové doly 

(Saskatchewan dodává osminu světové produkce uranu a to jsou vlastně jen dva doly!). Podobně jako 

za dob zlaté horečky, někde se ty peníze musí utratit a o to se pak stará ten zbytek, chci říci většina, 

obyvatel města.

 

A starají se i o to, aby ty peníze zase pěkně v městě zůstaly. Největší hotel, zvaný Bessborough, začali 

stavět v době světové krize. Místní vtip říká, že to nebyla jejich chyba, že se prostě nikde nedozvěděli, 

že vůbec krize je. Dnes jim hotel vynáší miliony ročně. Vypadá tak trochu jako starodávná hrad a svým 

vzhledem majestátně doplňuje panorama města u řeky, která se – jak jinak – jmenuje South 

Saskatchewan River. Kolem řeky je 16 km dlouhý trail pro cyklisty a jezdí na něm také policisté, s 

kolťákem v zadní kapse šortek. 

 

Jinak jsou ale příjemní, podobně jako ostatní lidé v městě. Bylo například milé zjistit, že na západě 

nemusíte počkat, až vás někdo představí. Každý s vámi začne mluvit hned, jen tak, jako by se 

nechumelilo, na rozdíl od východní Kanady, kde se lidé víc izolují jeden od druhého. A v Saskatoonu 

se také lidé usmívají, i když k tomu nemají důvod. Asi proto jsem se tam hned cítil jako doma a jen 

jsem litoval, že jsem celé čtvrtstoletí v Kanadě strávil na východě . . .
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PRÉRIE VERSUS SASKATOON.
 

 

Jak jsem vám to popisoval, zdálo by se, že 

město je sice obklopeno prérií, ale pravá prérie 

to není. A přece: jedno se tady prolíná s 

druhým, jako snad nikde jinde. 

 

První, co mě připomnělo, že jsme na prérii, 

bylo pochopitelně místní ptactvo: najdete zde 

skoro všecky druhy, co obývají Severní 

Ameriku od bohemian waxwings (co vypadají 

jako náš brkoslav severní, ale nenechte se 

mýlit, zjistil jsem, že tam mu říkají Bombycilla 

Garrulus, zatímco v Čechách se nazývá 

Bombycilla Garrula - že by tam měli jen 

samičky?), přes magpies (naše straky, ale jejich jsou větší a drzejší, útočili - i jednotlivě - na mě a na 

Taru, když jsme se zcela nevinně venčili v parku prezidenta Moora. Čeho byl prezident, jsem s euž 

nedozvěděl  - jeden Moore byl prezidentem Grove City College, jiný zase  Lake Forest College a obě 

ty univerzity jsou v USA - prezidentem Spojených Států nebyl, schválně jsem ho hledal mezi těmi 

všemi 43emi, co zatím byli). Na jaře táhnou přes město všechny možné druhy hus (geese)a jeřábů 

(cranes), ale nezastaví se tam a letí dál na sever, kde je lákají jezera, močály a hlavně ryby. Pod jezem 

na South Saskatchewan River, která se v létě líně valí pod všemi těmi sedmi mosty, co tu nad ní 

postavili, si klidně bez lístku rybaří bílí pelikáni. Jsou zcela jiní, než ti šedí na Floridě, a také na rozdíl 

od nich neloví ryby tím způsobem, že by stáhli křídla k tělu a padali do vody rychlostí a stylem letecké 

bomby. 

 

V městě je klub bird watchers neboli pozorovatelů ptactva, kteří je střílejí, ovšem jen svými 

teleobjektivy a nahrávají jejich zpěv přes supersensitivní mikrofóny. V zimě pak hlídkují a omrzlí 

počítají, kolik jednotlivců toho či onoho druhu nebo odrůdy momentálně v městě bytuje. Jednou 

měsíčně má klub schůzku na Saskatoonské univerzitě a je radost vidět jeho členy, jak zvedají ruce jako 

školáčci a snaží se navzájem přetrumfnout výkřiky jako: "A já jsem zase viděl Rufusova 

hummingbirda", přičemž se žádný z přítomných neurazí, neboť se jedná o vzácného kolibříka. Jeden z 

funkcionářů klubu je pan Jensen, otec Wolfa Jensena, našeho souseda z Ontaria - však jsem tu o něm 

už psal. Pak že ten svět není malý; pro něj rozhodně ne, protože jezdí na ty pozorovačky ptactva až do 

Kostariky a Belizu. 

 

Mluvíce o místní univerzitě: byla založena v roce 1907 a je známa po světě svou fakultou zemědělskou 

(to dá rozum), veterinářskou (mají tam i kostru brontosaura, s nápisem: "Léčil se sám", kterému z 

neznámých důvodů říkají studenti Dino Martino - snad že připomíná Dean Martina) a medicíny (kde 

se prvně zavedla radiologická léčba v Kanadě). Také jsem se seznámili s Dr. Řehořkem, národnosti 

moravské a povolání veterinářského. Potkali jsme ho náhodou v supermarketu, kde zrovna kupoval 



uzenou rybu, ale obávám se, že ta už vyléčit nešla. Mluvili jsme zrovna s Aťou česky, což je prý jazyk 

velice příbuzný moravskému a jemu to nedalo, aby se nás nezeptal odkaď jsme. Když jsme řekli, že z 

Ontaria, zaradoval se: "To jsme tedy krajané, já jsem tam také žil!" 

 

Tady bych chtěl vysvětlit, proč se v podtitulu tohoto vyprávění říká "u prérie" a ne "na prérii", jak by 

někdo čekal. Důvody jsou hned dva: jednak že už dneska v prérii pobývají jen farmáři, kojoti a vůbec 

ti, co se tím živí. Ani Indiáni si totiž svá tee-pee nepostaví někde venku, neboť je tam v zimě, jak už 

jsem napsal, hrozně " podnulový" mráz a i oni dávají přednost pořádnému wigwamu s ústředním 

topením. Druhý důvod je čistě subjektivní: chtěl jsem, aby se to rýmovalo. Prérie tu vznikly, když před 

devíti tisíci lety, po roztátí posledního ledovce (byl tady čtyřikrát), sem přišla stáda bizonů - nebo když 

jinak nedáte, tak tedy buvolů - která sem zase přilákala indiány kmene Cree. O tom všem se můžete 

poučit v místě zvaném Wanuskewin (česky: místo, kde najdeš klid) s archeologickými nálezy, které to 

potvrzují, tedy i ten klid. 

 

Když sem přišli Evropané, měli se indiáni Cree tak čile k obchodu, že se jejich řeč stala obchodním 

jazykem pro celou Zemi Prince Ruperta, od Hudsonského zálivu až k pramenům řeky Missouri dole v 

Montaně. Jedním z výsledků civilizace byla i epidemie neštovic, která v roce 1780 zahubila polovina 

Indiánů, neboť proti nim neměli žádnou imunitu. Indiánky kmene Cree jsou ale hrozně hezké a plodné, 

takž se nedivme, že se populace zase rychle rozrostla. Navíc tu evropští lovci a trapeři zanechali ještě 

jiné dědictví: míšence, zvané Métis. Je to národ potomků skotských či francouzských settlerů, jejichž 

děti dostaly dobré vzdělání a pomáhaly osidlovat západ. Je to národ hrdý a statečný, ale o tom si zase 

řekneme něco jindy. 

 

Ve Wanuskewinu je i museum a prérijní, tj. divoký park. v amfiteátru tu tančí mladá indiánská děvčata 

jejich úchvatné, my bychom řekli národní tance, které se vyznačují značně složitými kroky. Dívky se 

vznáší se jakoby nic nevážily, jako motýlci, které také mají představovat. Mají nádherné kostýmy, se 

stovkami malých kuželovitých zvonečků. Můj soused Bill, který má za ženu Indiánku z kmene Cree, 

mi prozradil, že ty zvonečky jsou importovány až z Dánska. Měl pravdu: jeho žena Marylin mi zase 

prozradila, že to jsou do kužele stočená víčka od krabiček žvýkacího tabáku, opatřená kovovými 

"srdéčky". Prohlédl jsem si je a bylo na nich skutečně napsáno: CHEWING TOBACCO, MADE IN 

DENMARK. 

 

V přilehlé restauraci si také můžete dát srnčí ragů, nebo buvolí hamburger. Ty druhé mohou totiž 

prodávat jen indiáni, díky tomu, že na to jako jediní mají povolení a možná i tomu, že se stáda bizonů 

po jejich "skorovyhubení" opět přispěním vlády znovu rozrostla. Dokonce se očekává, že by bizoni 

nahradili místní hovězinu, neboť mohou přežit zimu venku na prérii, nemusí do stájí a jsou i jinak 

nenároční. Pokud to mohu chuťově posoudit, hamburger z buvola chutná lepší než ten z vola nebo z 

Mac Donalda :-). 
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OKOLO A V OKOLÍ.
 

 

Saskatoon je největší město v Saskatchewanu, 

to znamená rozlohou, i když se svým počtem 

sto šedesát tisíc obyvatel blíží Regině, tedy 

hlavnímu městu provincie. Navíc leží, dalo by 

se říci, ve středu Saskatchewanu: je totiž 348 

km na sever od Států, 225 km na východ od 

sousední Alberty a 346 od východní Manitoby. 

Je také nejdůležitějším bodem na t.zv. 

Yellowhead Higway, silnici, která spojuje 

provincii s Albertou. Jeho blízké uranové doly 

mají přes tisíc zaměstnanců a také potašové 

doly zaměstnávají šest tisíc lidí přímo a dvacet 

sedm v aplikacích a výrobě. Je tu i zlato a 

mluví se o nedávném nálezu diamantů. V městě samotném jsou většinou jen kanceláře a tak je tam 

vzduch čistý, tedy dýchatelný jaksi přímo, plícemi, jestli se na to ještě pamatujete. 

 

Takže vyrazíte-li ven, není to ani tak kvůli lepšímu vzduchu, ale za přírodou. Můžete sice zajít do 

jednoho z nespočetných parků, nebo jogovat (klusat) po šestnácti-kilometrovém trailu podle řeky, ale 

máte-li čas, vyplatí se jet dále. Už jsem tady mluvil o Wanuskewinu, ten je na severu, zatímco na jihu 

města je Beaver Creek, Bobří říčka, jinak konzervační area s pěti vycházkovými traily. Bobra jsme tam 

sice neviděli, i když naše Tara občas leccos načuchla. Zato přímo v downtownu stojí u řeky několik 

obobrovaných stromů a pahýlů, takže jsem se z počátku domníval, že to tam udělali sami památkáři, 

kvůli turistickému ruchu. Až později jsme tam s ní narazili (téměř doslova, bobři jsou totiž nahluchlí) 

na jednoho staršího bobřího bracha. Líně vlezl do řeky a pomaloučku odplul, dělaje ocasem rámus jako 

paddlewheeler, tedy ten starý, kolesový parník. U rezervace je také malé informační středisko, s 

vycpaným ptactvem a modelem bobřího doupěte, kam si také děti mohou vlézt. 

 

A mají tam i vycpaného panáka s placatou přilbou na hlavě, na kterou sypou ptákům zrní. Pak vám tu 

přilbu na chvíli půjčí a když si ji dáte na hlavu, tak k vám na ni za chvíli přiletí ptáci a zobají a zobají. 

Podezřívám ale, že přilba v tomto případě slouží i jinému účelu, a sice jako ochrana před ptačími 

příspěvky. 

 

Ještě před creekem také narazíte na Diefenbakerův Park, pojmenovaný po jednom z mnoha kanadských 

premiérů. Je plný gophers, ono se jim tuším říká vědecky jinak a vypadají trochu jako naši syslové. 

Stojí na zadních (coby svišťové) u svých nor a buď si něco sdělují tajnou posunkovou řečí, nebo si 

dělají srandu z naší Tary. Ta pak nechápe jejich smysl pro humor a běhá od nory k noře, ovšem bez 

úspěchu, ale zato k jejich všeobecné legraci. Blízko je také dog kennel, něco jako psí noclehárna, kam 

jsme ji později na čas ubytovali, když jsme si o dovolené vyjeli ještě dál na západ. A vedle je pak 

Praerieland, kde je v létě rodeo, výstavy koní či skotu a - věřte nebo ne - pravý kovbojský kabaret. Ale 



nebojte se, nebudu vám říkat žádné vtipy odtamtud, radši se trochu rozhovořím o kovbojské módě. 

 

Ano, slyšeli jste dobře. Pravda, existuje sice také jejich pracovní oděv, tj. vesta, jeans (neboli texasky), 

legins či jak říkají v Arizoně chaparrals, šátek na krk, boty kovbojáky a ušmaťhaný klobouk, třeba 

zrovna ten australský, dělaný z tuhé hověziny a s širokým dýnkem, sklopeným vpředu i vzadu. Ale 

móda, to je prosím něco jiného: ta se nosí do dancing halls typu country and western, jako je třeba tam 

oblíbený "Texas T", kde se tancuje různě vylepšený one-step v rytmu foxu, ať už ho točíte jako polku, 

anebo dáváte přednost tomu lineárnímu, kdy oba partneři posouvají rychle po parketu. Také 

westernové square dances jsou tu běžné, ale spíše v klubech, které se jim věnují, jak si to žádá tradice. 

 

Na takové příležitosti si ovšem muž vezme fancy, čili fajnovou, westernovou košili s mnoha barvami, 

výzdobami, vypasovaným sedlem (Aťa mě poučila, že to není to sedlo, na kterém cowboy při práci 

sedí) a s třpytivými třásněmi fringes vpředu i vzadu. Kolem krku pak šňůrková kravata, bolo s 

medailonem, který připomíná něco ze starého Westu, ať už v podobě naleštěného kolťáku či 

značkovacího železa. Boty musí být přepychové a klobouk takový, že si nezadá s texaským stetsonem. 

O ženské módě toho moc nevím, jen to, že košile či blůzka a popřípadě vesta musí být ještě barevnější 

a krásnější, než u mužů, klobouky i kovbojské boty ještě fešnější, a sukně - ano, na tance se nosí 

převážně sukně - jsou buď delší anebo u děvčat zase kratší, nu však to známe z krojů moravských 

děvuch. 

 

Na jihovýchod od města leží lázně Watrous, které se chlubí stejným složením vody, jako, cituji, 

"světoznámé lázně Carlsbad". Jejich léčivou vodu znali už staří (a předpokládám, že i mladí) Indiáni, 

neboť je to ta samá voda jako v blízkém jezeře Little Manitou, kteréžto jméno mi připomíná - nevím 

proč - film Malý Budha. Voda je tam tak hustá, že si prostě lehnete na záda a v klidu si přečtete 

noviny. To můžete ale udělat i v Mrtvém moři, pokud tam ovšem budete číst jen kanadské noviny, 

které vám ten klid vůbec nenaruší. 
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O TÉ VELKÉ REBÉLII.

 
 

Už jsem se tu zminil o indiánských míšencích, 
kterým se říká Métis. Je to národ mladý a hrdý, 
který se od začátku měl k světu, ale to se dá říci 
i o tehdejší Kanadě, které šlo hlavně o to, aby 
zabrala severozápadní teritória dříve, než to 
udělají Spojené státy. To se jí také podařilo, i 
když se při tom nepostupovalo příliš v 
rukavičkách. Národ Métis si totiž usmyslil, že 
se kanadské vládě nepodřídí a navíc si ti 
"rebelanti" dovolili v roce 1885 poslat do 
Ottawy svou listinu práv, kterou podpořili i 
místní osadníci a Indiáni. A tak začala slavná 
North-West Rebellion, poslední ozbrojený 

konflikt v Kanadě. Odpověď jim přišla velice rychle a to hned po nově vybudované železnici. 
Doručoval ji sám generál-major Frederick Middleton s osmi sty vojáky a domobranci, se čtyřmi 
devítilibrovými kanony a jedním gattling gunem (předchůdcem dnešního kulometu). 
 
Ale to se musíme vrátit trochu zpět. V sousední Manitobě, v údolí řeky Red River (nedejte se zmást, v 
severní Americe je jich nejméně dvacet!) žilo v devatenáctého století mnoho Métis, kteří se najednou 
dozvěděli, že půda, na které se narodili a kde žili, jim už nepatří. A že vlastně patří vládě v Ottawě, 
která jí zase získala od Hudson Bay Company ( t.zv. celou bývalou zemi Prince Ruperta, definovanou 
tak, že k ní patří všechno území, odkud teče voda do Hudsonského zálivu). Roku 1869 si sami ustavili 
vládu, vedenou Louisem Rielem, založili provincii Manitobu a dostali zdarma půl milionu hektarů 
půdy. Tu od nich ale podvodní spekulanti odkoupili hluboko pod cenou (tím se ovšem nemyslí ta nula, 
co za ni zaplatili, ale skutečná hodnota). Nu dobře, prodali, prodali, ale pak neměli kde žít a odešli tedy 
na západ, do Saskatchewanu, kde chtěli pokračovat ve svém živobytí, tj. lovu buvolů - jejichž maso 
zpracovávali na pemmican, chutnou a trvanlivou potravu do prérií, kterou pak prodávali. Žili tam 
daleko od civilizace a také všetečná vláda jim dala na čas pokoj. 
 
Louis Riel byl zatím vyhoštěn do americké Montany, ale jak se věci znovu vyhrotily, Métis pro něj 
poslali a doufali, že jim to zase vyjedná, tak jako to udělal předtím v Manitobě. Ale časy se změnily a 
vzbouřenci navíc udělali velkou chybu. Když totiž přepadli u Duck Lake hlídku NWMP (North West 

Mounted Police, jinak tedy Kanadskou jízdní policii), pobili přitom také pár mounties, tedy policistů, a 
to se nepromíjí. Celá východní Kanada se naštvala a armáda, spolu s několika stovkami dobrovolníků z 
Ontaria vytáhla na trestnou výpravu. Zde se ovšem ukázala neshoda mezi politikem Rielem a velitelem 
Métis, Gabrielem Dumontem, který jako dobrý stratég navrhoval guerillovou taktiku, jež by armádu 
mašírující divočinou značně oslabila. Jako obvykle to ale vyhrál politik a tak už to měli vlastně od 
počátku prohrané.
 



Čekali tedy v nečinnosti na břehu řeky na parník, který zatím přivezl armádu. I tak tři sta obránců ve 
vesnici Batoche vzdorovalo vojenské přesile po celé čtyři dny - Métis totiž byli bufalobijci a tudíž 
dobří střelci. Navíc si vykopali na svahu na Gabrielův podnět zákopy, ve kterých se statečně bránili, ale 
pak jim začala docházet munice, což zase neušlo pozornosti vojáků, kteří vyrazili na útok a zbytek je 
už historie. Opět, zatímco Gabriel chtěl, aby se takticky přesunuli jinam, Louis rozhodl, že se vzdá. To 
ho také stálo život, neboť ho pak v Regině ostentativně oběsili. Zde je také vidět, jak se od té doby 
časy změnily, neboť vůdce současných separatistů v Quebeku se nemusí ničeho takového ani zdaleka 
obávat. 
 
Místo je asi hodinu jízdy autem na sever od Saskatoonu, tak jsme si tam zajeli. Z vesničky zbyl jen 
kostelík svatého Antonína Paduánského - jak se ten italský svatý dostal sem na prérii, to ví opravdu jen 
pánbůh; asi tak jako se dostalo pražské Jezulátko do Brazilie - a fara, kde ještě teď můžete vidět stopy 
po kulkách. Také je zde ovšem nově postavené muzeum; tam vám promítnou barevné diapozitivy, a 
při tom všecko vysvětlí. Všecko, až na to, že jaksi zapomenou dodat, že sem armáda přišla až po tom, 
kdy bylo zabito těch několik mounties , takže nešlo jen tak o nějakou vojenskou intervenci, ale o to 
potlačit ozbrojené povstání. 
 
No a pak je tam ještě hřbitůvek se starodávnými náhrobními kameny a hle: dokonce tam je i obrovský 
náhrobek Gabriela Dumonta, na němž si také můžete přečíst, kdy zemřel. V duchu jsem si to srovnal s 
datem úmrtí generála Middletona, tak jak jsem si to pamatoval z toho muzea, a který zemřel daleko 
dříve, než Gabriel. Vrtalo mi pak pořád hlavou, co se vlastně s Gabrielem stalo - to už také na té show 
nebylo. Zalezl jsem po návratu domů do veřejné knihovny, kde jsem si přečetl, že Gabriel nenásledoval 
Louisova příkladu a se svým bratrem radši utekl na jih do Montany. Hranice USA a Kanady byla a je 
pořád ještě oblíbeným přechodem pro ty nešťastníky, které si v tom či onom státě natolik oblíbili, že si 
je chtějí schovat do škatulky. Naposled přes ní utíkali do Kanady američtí branci, kterým se nechtělo 
do vietnamské války; mnozí z nich tu pak většinou učili na univerzitách a někteří z nich dokonce 
veřejně propagovali tehdy už vadnoucí marxismus-leninismus. Později se zase časy změnily, Gabriel 
dostal milost a vrátil se domů, kde pak zemřel. Také Métis, ač poraženi, dostali svou půdu zadarmo 
zpět. Začal jsem konečně trochu chápat kanadskou politiku... 
 
Navštívili jsme ještě jedno místo, kde byla předtím jiná bitva - dál na severozápad, blízko Fort 

Battlefordu. V místě zvaném Cut Knife Hill byl tábor Indiánů kmene Cree napaden jednotkou NWMP 
podplukovníka Ottera, která pátrala po Indiánech, co měli na svědomí životy několika osadníků. Po 
sedmi hodinách boje Ottera dokonale obklíčili. Jejich náčelník Poundmaker (Pitikwahanapiwiyi), který 
mohl policisty nechat klidně zmasakrovat, vydal rozkaz svým bojovníkům, aby je nechali odejít. Pět 
dní potom, když se dozvěděl, jak dopadla bitva u Batoche, Poundmaker se sám vydal policii, aby 
zabránil krveprolití a byl odsouzen na tři roky. Po roce stráveném ve vězení se vrátil zpět s narušeným 
zdravím a brzo na to tento pravý rudý gentleman zemřel. 
 



Jan B. Hurych 
Název : GO WEST 

Kapitola : 10. Zábavy při - 40 stupních.
 

 

ZÁBAVY PŘI - 40 STUPNÍCH.
 

 

Přátelé nás varovali, že v Saskatoonu je zima 

skoro jako na Yukonu. Při takové teplotě se 

benzin podobá spíše pudinku a o oleji ani radši 

nemluvme. Takže automobily jsou tu téměř 

konstantně na block-heaterech čili na 

elektrických ohřívačích bloku motoru. V zimě, 

pravda, je venku sice zima, ale vevnitř je 

dobře. V městě se totiž topí hlavně přírodním 

plynem, který je levný a i když je výbušný, není 

jedovatý. Domky se tu kdysi stavěly poměrně 

malé, neboť v době zlaté horečky, kdy město 

zásobovalo zlatokopy, byly i tady pozemky 

drahé. Když jsme si jeden takový pronajali, 

byli jsme překvapeni, jak efektivní bylo to vyhřívání: dům měl otvory v podlaze, kterými stoupal teplý 

vzduch sám nahoru a termostat byl jen v přízemí.

 

Zato chodit ven už taková legrace nebyla: nejvíc si to odnesla Tara, která se svýma plandavýma ušima 

trpěla poměrně špatnou krevní cirkulací, takže jí omrzly. Aby o ně nepřišla - a nechtěl-li jsem jí pořád 

třít uši sněhem, kterého ostatně v městě zase tak moc není - zakoupili jsme jí takovou pletenou kuklu 

(toque). Tu tady nosí místní děvčata na hlavě, ale Tara si na ni těžko zvykala, i když v ní vypadala jako 

prvotřídní jeptiška. Brzo nato, když jsme se spolu promenovali na nábřeží, nás jakýsi pán požádal, zda 

by si mohl udělat snímeček a hle - druhý den jsme měli fotku v novinách (Star Phoenix). Bohužel ji 

zde nemohu předvést, protože fotografie, kterou jsem pak dostal, má na zadní straně razítko, které říká, 

že je to copyrighted, teda ne mnou, ale tím fotografem. Pokud byste ale jinak nedali, můžeme vám s 

Tarou zapózovat znovu, ale muselo by to být asi v ledničce, aby se naladila podobná nálada...

 

Obnažená pokožka prý mrzne při minus 45 stupních už za dvě minuty a mohu to docela dobře potvrdit: 

byli jsme totiž na závodech psů, kde jsem si při filmování neprozřetelně stáhl rukavici a tak mi omrzla 

ruka dokonce ještě dříve, než mi zamrzl camcoder. Mluvíce o rukavicích, tady se nosí, podobně jako v 

Arktidě, palečnice a to ještě na provázku přes krk. Původně to sloužilo tomu, aby při střelbě z pušky 

mohl střelec bleskově zamířit, zmáčknout spoušť a rychle zasunout ruku do rukavice, než mu přimrzne 

ke spoušti.

 

Vidět psí závody je něco, co se nezapomene po celý život. Dvacet spřežení, každé o deseti psech, se 

vzrušuje a poskakuje na startovní čáře. Nevím, jestli to ti psi dělají, aby také nepřimrzli, nebo jestli se 

jen tak těší na závod, každopádně štěkot těch dvou set psů nahradí velkou bednu decibelů. To byly 

ovšem závody profesionální, kde výherce obdrží značnou sumu peněz. Ještě tento týden byly ve městě 

i závody amatérské, jen pro čest a slávu, jak se říká. Tam jsme byli svědky incidentu, příhody, kde psí 

spřežení jednoho psovoda (mushera) těsně před cílem odběhlo z trati. Kam? Běželi totiž za svou 



"paničkou", která si je chtěla ze strany vyfotografovat, jak probíhají cílem. Ztratili tím ovšem nejen 

čas, ale i první místo, neboť pravidla jsou přísná a každé saně (včetně psů, že ano) musí proběhnout 

označeným cílem. Však se ten musher také na svou manželku pěkně zlobil. Zde mi napadá, jestli ten 

povel "Mush!" (vyslov maš!)   neokoukali v té době, když tady na severu žil Čech Eskimo Welcl (či jak 

se vlastně psal), který také asi na své psy volal "Maž!".

 

Jak město rostlo, přibývalo tu zábavy i průmyslu. O tom jsem už také mluvil, ale vzpomněl jsem si 

ještě na jednu aktualitu: jednu zásilku lustrů a vypinačů zde vyrobených je totiž možno vidět nejen v 

místním Western Muzeu, ale - pokud se umíte dobře potápět - také na palubě Titaniku. Vy pak, co máte 

tu i tam daleko, máte zrovna štěstí: právě uvedli do kin novou verzi filmu o Titaniku, tak se tam dobře 

dívejte. Povšimněte si tam prosím také lodní kapely: vždycky mě fascinovalo, jak hráli vytrvale dál, i 

když museli vědět, že to zase bude jeden neplacený přesčas...

 

V létě je tu zábav ještě více: můžete se například zúčastnit běhu zvaného Beat the Beethoven, který se 

běží za zvuků jeho symfonie (hádejte asi které?) až k Broadwayskému mostu. Po tom mostu se také 

jmenuje ulice (Broadway) v blízké studentské čtvrti - nebo že by to bylo naopak? :-) Běží se, dokud 

neskončí Óda na radost a vyhraje ten, kdo doběhl první či nejdál (teď už si to přesně nepamatuji). Pak 

si všichni udýchaně sednou u řeky, zatímco my postarší jdeme do malé kavárničky na Broadwayi, kde 

mají asi dvacet druhů kávy a kolem nás se mrholí zlaté mládí, kdežto to naše, jak říká stará písnička, 

uprchlo do pr-, ne počkejte, právě jsem si vybavil správný výraz, uprchlo pryč. 
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ZÁBAVY PŘI JEŠTĚ MÉNĚ STUPNÍCH.
 

 

Spojení sportu s kulturou je tu běžné - už jsem 

tu psal o kovbojském kabaretu. Opět jiný sport 

se provádí při televizi, je podobný "české 

házené", jenom že to nejsou půllitry, ale pivo se 

pije přímo z lahví. Začíná se s plnou basou piva 

z místního pivovaru, který si říká ne zrovna 

skromně Best Western, jako by nad něj nebylo. 

Hned naproti pivovaru je oblíbená restaurace 

Earl´s, s hejny papoušků u stropu, naštěstí pro 

naše hlavy jen kašírovanými. Celá hala je 

italského stylu a mezi papoušky visí rudé 

papričky, růžence česneku a svazky cibulí. Jako 

treat, čili něco extra, vám nabídnou pivo, které 

se prý dělá z českých kvasnic a tam si také můžete dát White Rhino, pivo, které má s nosorožcem asi 

tak málo společného, jak tamto s Čechami. 

 

V městě jsou i koňské dostihy a automobilové závody dragsterů na místní mezinárodní automobilové 

dráze a pochopitelně také golf i hokejový klub Blades. Hokej se hraje na Saskatoon Place, kde se 

konají během roku i jiné atrakce, například jednou jsme tam viděli klání středověkých rytířů neboli 

turnaje koňmo i pěšmo. Tato show sem přijela až zdaleka, z místa, kterému říkají Evropa nebo tak 

nějak. 

 

A zatímco se chlapi utužují sportem a pivem, manželky si to vynahrazují v místních shopping centrech 

nebo ve specielních boutiques, kde mají módu až z Texasu či Austrálie (ta se ale nosí spíše v létě). No 

a když se dobře obléknete, tak si chcete také někam jít zatančit. Tancuje se tu hodně a rádo. Kdo si 

chce vybírat, má to snadné - jen kdyby na to všecko měl dost času! Tak například naši přátelé, pan a 

paní W., ač z Pardubic (z českých, ony prý jsou ještě jedny v Ohiu), se zase zamilovali do španělských 

tanců typu flamenco a pravidelně vystupovali na veřejnosti se známou skupinou Alegría.

 

Největší z řady veřejných knihoven je ta centrální (Morrison), kde vám poslouží nejen knihami, 

časopisy, videopáskami a cédéčkami, ale mají tam i oddělení nazvané writer in residence. To bývá 

většinou nějaký známý spisovatel, který je tam na půl roku na stáži a radí spisovatelům-amatérům, jak 

se stát spisovateli-profesionály, jinak řečeno učí je, jak se má psát, aby se to dalo číst. Hned jsem se 

tam se svou drzostí přihlásil, neboť je bylo zadarmo. Prvnímu spisovatelovi se sice moje povídky moc 

nezdály, ale zato říkal, že by ze mne mohl být dobrý básník. Druhý rok jsem nadšeně přivítal, že se 

rezidentem stal známý velšský básník z Anglie, Robert Minhinnick - ten mi sice ty mé básně hrozně 

zepsul, ale zato mi řekl, že moje povídky jsou velice slibné . . .

 

Město žije ale hlavně hudbou: klasickou i westernovou, indiánskými zpěvy i rockem. Na univerzitě je 



světoznámá hudební fakulta a tam uslyšíte Dvořáka i Debussyho - myslím to obrazně, pochopitelně - 

ale na Scarlattiho či Bacha doporučuji jednu ze dvou místních katedrál. Město má několik divadel a v 

létě je tam i celá řada festivalů, počínajíc shakespearovským a konče festivalem humoru. Kromě zábav 

takříkajíc pasivních se ale lidé baví i tím, že na tom kterém divadle či v tom kterém orchestru nebo 

kapele také hrají. Je to většinou zadarmo, neboť sebrané peníze jdou pak na různé dobro - (i jiné) 

-činné účely. Ale dělají to rádi. Tak například můj přítel Keith hraje v podzemním baru se jménem 

Bassment (slovní hříčka na slovo basement a basu, bass) na saxofon. Je to většinou klastický jazz či 

dixie a mívají tam plně obsazeno. Na živobytí to ale nestačí a tak má ještě jedno zaměstnání, podobně 

jako Bill Clinton, který na sax už také asi hraje jenom jako hobby. 
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FOLKFEST SASKATOON.

 
 

Musel jsem si na něj koupit passport, ale ne ten kanadský; tenhle 
slouží jen jako vstupenka, a to hned do všech 17 pavilonů, kde vám 
ho příslušní "ambassadoři" orazítkují - jedna stránka, jeden pavilon, 
podle té či oné země. Folkfest je totiž každoroční festival hudby, 
zpěvu, tance a národních jídel, který se koná na mnoha místech v 
Kanadě, ovšem pod různými jmény. Většinou se koná v půli srpna, 
někdy i celý týden, což je ale pořád ještě málo.
 
Kanaďané tak vzpomínají na své předky, na svůj původ. A opravdu 
sem přišli odevšad, posuďte sami: je tu pavilón asijsko-pacifický, 

skotský, filipinský, židovský, maďarský, ukrajinský (hned dva - 

karpatský a kijevský), americký (Louisina a Kreole), indický, 

australský a Nového Zélandu ( jinak řečeno aussies a kiwis), 
pakistánský, řecký a ty ostatní. Jako třeba hispanijský, ale ten 
zahrnuje všechny národy, co mluví a tančí španělsky, např. 
Argentinu, Chile, Mexico, Brazilii (tam se tedy mluví portugalsky), 
čili vlastně celou střední a jižní Ameriku.

 
No a pak je zde ještě pavilón indiánský, ale ti sem tuším odnikud nepřišli, a když, tak už hrozně dávno. 
Úmyslně používám zastaralý titul "Indiáni", ne, že bych byl líný ten nový, dlouhý (Příslušníci Prvních 

Národů, atd.), celý vypisovat, ale raději používám přímo názvy těch kterých národů či kmenů. To máte 
tak: když sem přišli běloši, dávali je všecky dohromady a přitom mezi nimi byly rozdíly jako třeba 
mezi Italy a Němci - a větší rozdíl si ani neumím představit. Oni sami si nikdy vlastně nějak společně 
před příchodem bělochů ani neříkali a také jejich historie dokazuje, že spolu vesele bojovali i bez 
něčího přispění. Toho pochopitelně zneužívali Angličané i Francouzi a když se konečně proti nim 
"Indiáni" spojili, bylo už pozdě. 
 
Mají tu společný pavilón s Métis, národa míšenců (už jsem tu o nich psal), který má také svou bohatou 
kulturu a je na ni patřičně hrdý. A tak se zde tančí indiánské  pow-wow tance i známý tanec s kruhy ( 
jeden Cree jich měl 21, a různě je symetricky skládal po všech periferiích svého těla, pochopitelně 
během tance). Métis zase tanči jejich jigs, podobné square dances (doslova "tancům do čtverce"), ale 
značně rychlé - děvčatům se nožky v černých kotníčkových botkách jen kmitaly - a to za zvuků kytary 
a fiddles, pardon, houslí.
 
Filipinci mě zase uchvátili svými tanci s bambusovými tyčemi, jejichž hlavním účelem je zřejmě 
vyhnout se poranění kotníku. Do tance tu hrají skotské dudy, ukrajinské bandury, Louisianský 
Dixieland, Klezmer band ( hraje tradicionální yiddish hudbu), australský rock (tady nemyslím tu jejich 
velkou skálu) i tyrolácká oompapa. Tam uslyšíte i jódl, ale pozor, může to být zrovna tak dobře ten 
kovbojský z Alberty. Vůbec tu každý zpívá "jak mu zobák narost" a obecenstvo se rádo přidá. To už 



tak člověku nedá, i když třeba zrovna nezná slova. A což teprve tance, tam už si můžete improvizovat 
ostošest! Ti ostatní, kteří nemají na tanec nadání nebo figuru (včetně autora), se potěší pojídáním 
různých národních jídel, kterých je tu na jednoho hrozně moc. Při konzumaci se ovšem sleduje i cvrkot 
na scéně a věřte, že maďarský guláš chutná ještě lépe, můžete-li své oči potěšit pohledem na děvuchy v 
červených čižmách, oddupávajicích czardas.
 
Pro ty, kdo mají silné nervy - a hlavně žaludek - jsem tu sestavil všenárodní jídelníček (země si 
doplníte jistě sami):
 
aperitiv - ten se většinou vynechá, zato se pije pořád a hodně
kuře - teriayaki, kari či adobo

fajitas nebo tamales, tachos či nachos, souvlaki

shrimp (on barbie), chapli kabob, haggis 
falafel, schnitzel, open face sandwich (obložený chlebíček)
hamburger z buvolího masa
jídla dimsum 

falafel, bratwurst, kobasa (to není překlep), kjottkaker

blintzes, dougnuts, lefse, dort Pavlova (ne, není z Ruska ani Ukrajiny, ale z Australie) 
 
Pít se může marguearita, ovocný punch, všechny druhy piv, sangria či dokonce ouzo (ne ale řidiči).
 
Pak se nedivte, že jsem nevěděl, zda jsem byl unavený z toho ochutnávání či z věčného běhání s 
kamerou. Pamatuje se tu i na děti : jsou zde závody ve stříhání ovcí, petting zoo (kde si mohou pohladit 
různou exotickou zvířenu), jinde zas bušit holí do piňaty (z které pak padají bonbony - údajně to prý 
má představovat odhánění pokušení a hříchu!?). Samozřejmě, že je tu také plno věcí na prodej. 
Mladých lidi je tu kolem plno, ale i penzisté tu vesele hopkají do specielních autobusů (které jsou s 
pasem zadarmo). To proto, aby to všechno stihli, neboť pavilony jsou rozházené po celém městě.
 
Jedním slovem, byla to taková cesta kolem světa za několik dní. A to všechno tu dělají dobrovolníci, to 
jest zadarmo. Když jsem konečně usedl za stůl u bavoráků a dal si pořádné pivo, najednou vám mě to 
napadlo: vždyť oni tady oslavují ještě něco jiného - oslavují tu moudrost svých předků, kteří si tu nejen 
zachovali svoji kulturu, ale také dokázali nechat tam, odkud přišli, ten zastaralý, zbytečný 
nacionalizmus, rasizmus či revolucionizmus. Protože sem přišli žít jako sousedi, jako lidi. 
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TEN NEJDIVOČEJŠÍ ZÁPAD.
 

 

Vraceli jsem se tehdy domů za cesty po Státech 

a měli jsme za sebou několik tisíc kilometrů, 

vlastně bych měl správně říci "měla", neboť to 

všechno za mne odřídila At'a, moje lepši 

polovice, manželka a manažerka - to vše 

prosím v jedné osobě. Já ten okruh absolvoval 

spíše jako navigátor, rodinný kinematograf a 

pozorovatel (t.j. dával jsem si pozor na ústa, 

abych nenarazil).

 

A je typické, že po projetí západní části 

Kanady jsme objevili ten "nejdivočejší západ" 

vlastně zase v Saskatchewanu. Nedaleko místa, 

kde se stýkají hranice Montany, Alberty a Saskatchewanu, leží pevnost NWMP (Northwest Mounted 

Police, tehdy nově založené Severozápadni Kanadské Jízdní Policie, předchůdkyně dnešní RCMP), 

nazvaná Fort Walsh. Je to jedna z jejich prvních pevností NWMP na západě a sloužila převážně pro 

ochranu indiánů (jak se jim tehdy říkalo).

 

Nese jméno Jamese Walshe, superintendanta NWMP, který sám o sobě představuje celou jednu 

kapitolu v historii mounties, jak se jim tu lidově říká. V té době totiž sídlil nedaleko v siouxské vesnici 

proslulý Sitting Bull (Hunkpapa). Ano, to už měl za sebou bitvu u Little Big Hornu v Montaně, kde 

pobil (doslova a do jednoho) kavaleristy George Armstronga Custera, včetně George samotného. Ale o 

tom už bylo napsáno mnoho knih...

 

Sitting Bull měl tudíž docela dobrý důvod, aby nechal Little Big Horn daleko za sebou - včetně U.S. 

kavalerie, která se vydala po jeho stopě. Nebyl sám, měl s sebou své siouxské bojovníky kmene Lakota 

a přidali se i jiní, celkem asi pět tisíc. V květnu 1877 odešli do Kanady, a jak už to bývá, brzo došlo k 

problémům s místním obyvatelstvem. A tehdy se náš Jim Walsh k nim vydal docela sám a dal 

indiánům ultimatum: jestli se totiž nebudou chovat, bude se Queen Mother (rozuměj královna 

Viktorie) velice zlobit. Přesněji řečeno, nebyl vlastně tak docela sám, měl s sebou ještě scouta - neplést 

prosím se skautíky, tzv. boyscouts - ale ten by mu proti všem Siouxům asi moc nepomohl. 

 

A teď si to představte: Siouxové, kteří byli svou krutostí známi jako postrach západu (a to nejen 

bělochů, ale i jiných indiánských kmenů) z toho byli tak překvapeni, že je ani nenapadlo, zda vlastně 

Jim jako každý dobrý hráč pokeru třeba jen tak neblafuje. Faktem bylo, že by se sice Viktorka zlobila, 

ale jemu samotnému by už tak asi mohla poslat jen věnec. Ať už ale blafoval nebo ne, odvaha to od něj 

byla a ta na statečné Siouxy vždycky platila. A tak ho (a jeho scouta) ani nemučili, ani nezabili, ale 

ještě je oba propustili zpět. A aby mu alespoň něco dali na cestu, tak mu ještě slíbili, že už nebudou 

zlobit. Asi to tak i mínili, protože si hned také zažádali o azyl v Kanadě - a jestli jste někdy jednali s 



kanadskými emigračními úředníky, jistě víte, že ti vůbec žádné legraci nerozumějí. 

 

Zde se přímo vnucuje srovnání Walshe s Custerem: vždyť v obou případech šlo o ty samé Siouxy a o 

odvahu (možná až bravado), kterou my dnes už těžko pochopíme. Ale taková tehdy byla doba. Zbývá 

snad dodat jen to, že také kanadská politika byla jiná: pár stovek mountíků zde dokázalo udržet v klidu 

větší teritorii než celá U.S. kavalerie s několika tisíci vojáky. 

 

Vláda Johna MacDonalda ovšem měla dost problémů se svými kmeny a tak by bývala nejradši poslala 

Sitting Bulla zpět, ale to by zase mohlo znamenat válku. A tak se handrkovali, až Siouxové zatím 

ulovili i toho posledního buvola, co se tam před nimi marně skrýval. Kanaďani jim sice nabídli, že je 

naučí, jak se pěstuje obilí (jako to dělali, i když někdy dost pod tlakem, s místními Indiány), ale na to 

byl Sitting Bull jaksi moc konzervativní. "Naši otcové a otcové otců našich otců," řekl, " se vždycky 

živili jenom lovem bůvolů..." A tak se po čtyřech letech pobytu v Saskatchewanu a po marném pokusu 

zapojit do svého boje také místní Cree a Blackfoots, nakonec dohodli s vládou Spojených států a odešli 

do předem určených rezervací v Severní Dakotě.

 

Osamělá Fort Walsh leží v roztomilém údolí uprostřed Cyppress Hills, asi 50 km od nejbližšího 

městečka. Toto údolí se ale uprostřed tuhé zimy muselo jevit obyvatelům asi vším jiným, jen ne 

"roztomilým" a navíc tam každý policista musel odsloužit nejméně tři roky. Ukáží vám tam také jejich 

ubikace, koňské stáje, vězení i maličký hřbitůvek. Hned vedle stojí Whiskey trading post, kde američtí 

obchodníci vyměňovali s indiány kožešiny za alkohol a zbraně, podle hesla "biznys je biznys". V 

hlavní budově pak můžete vidět zažloutlé fotografie policistů, jejich velitelů i scoutů (o nejznámějším, 

Jerry Pottsovi, se také povídá mnoho zajímavých historek). A před budovou stojí sousoší, 

připomínající známé setkání Walshe se Sitting Bullem.

 

Po odchodu Siouxů se také cesty těch dvou rozcházejí. Bull odchází k buffalo-billovskému cirkusu, 

říkali tomu Wild West Show, na jejímž turné se pak ještě jednou vrátí do Kanady, ovšem do té 

východní. Obecenstvo ho tu vítá jako hrdinu a největší atrakcí show jsou ovšem bitky Billových 

kovbojů s Bullovými indiány. Oba se dokonce nechají spolu vyfotografovat a naváží přátelství na 

život. Po roce ale neklidný Sitting Bull opět od show odchází.

 

Také major Walsh po nějakém čase opouští NWMP a vrhne se zpět do civilního života. Vrací se zpět 

do Ontaria, kde se stává úspěšným byznysmenem . . .
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MĚSTO JAKO JESSICA.

 

 

Všimli jste si někdy, že ta nejhezčí města světa mají jména 

rodu ženského? Například Paříž, Neapol nebo Praha? Někdy to 

platí jen pro jména v originále, jako třeba Roma či Venice, u 

jiných byste tomu museli trochu pomoci koncovkou, i když 

Monte Carla nebo Santa Francisca zní přece jen dost 

nezvykle...Jak už jsem napsal, i Saskatoon se původně 

jmenoval(a) Minnetonka... 

 

Kdysi u nás dávali film "Město jako Alice" (zfilmovaný podle 

stejnojmenné knihy Nevil Shuteho, inženýra a spisovatele), 

nazvaný podle městečka Alice Springs v Austrálii. Ale říkejte 

to romantikovi jako jsem já - já jsem si k tomu městu hned 

ještě přimyslel tajemnou Alici, která, přiznám se, nebyla tak 

zcela nepodobná hlavní hrdince filmu.

 

A tak i pro Saskatoon mám jednu dívku, která mi to město 

připomíná, Jessicu. Abyste rozuměli, nejde zde o nějakou 

konkrétní osobu (to bych tu nepsal - co kdyby to četla moje 

paní!), ale jen tak o představu, ostatně ta Jessica hrála v 

jakémsi filmu . . A že mi ta Jessica, chci říci Saskatoon, přirostla k srdci, to snad ani nemusím říkat. 

Nebylo to její grandiózní poprsí, pardon, panorama, ale naopak věci malé, zapomenutelné, které mi 

utkvěly dobře v paměti.

 

Jako třeba "plovení" ( to je můj název pro koupání spojené s plaváním) naší Tary. Městem sice teče 

řeka (South Saskatchewan River), ale ta je tu v jarním období stejně divoká, jako jsme ji viděli u jejího 

vzdáleného pramene v Rockies ( jak se tu říká lidově Skalistým horám) a utopilo se v ní už mnoho 

plavců. A tak jsem Taru vždy držel na provaze, zatímco ona plavala podél břehu pod srázem u 

Diefenbakerova parku a strhával jí proud. Pod Univerzitní most zase spadla s autem jedna paní. Když 

její auto vylovili, bylo prázdné; na břeh se ale už nedostala: její tělo našli později až o padesát 

kilometrů dále po proudu.

 

V témže Diefen-parku jsme v zimě sledovali saňové závody psů, oslavovali Canada Day a pořádali 

pikniky. Před hotelem Bessborough se zase plácek, kde o Rielově Dnu mašírovala kompanie mariňáků 

z Quebeku, přemění na veřejné kluziště a potkáte tam plno známých i neznámých lidí. Kousek dál, 

dole u řeky, když  jsem zase jednou vyváděl Taru (lépe řečeno ona mě), mě tam znenadání udělala 

necudný návrh jedna mužská prostitutka. Když jsem to celý vyděšený vykládal manželce, mohla se 

smíchy uřehtat . . .

 

Vzpomínám i na restaurace: jedna, bývalá železniční stanice, se honosí starými, přepychovými vagóny. 



Poobědvali jsem v pravém voze Orient Expressu, který sem přivezli až z Evropy a jiný zase v 

nákladném Pullmanovi. Nebyl by to ostatně špatný nápad udělat něco takového v Čechách, věřím, že 

by se tam turisté jen hrnuli a navíc by to jaksi zdůvodňovalo i ty jejich vysoké ceny. Jiná restaurace je 

zase předělaná z "hasičárny". Také ty tyče tam mají, a i když po nich číšníci nesjíždějí (jak jsem je, k 

malé radosti mé ženy, naváděl), obsluha je přesto dost rychlá. 

 

Vzpomínám i na koncert Liony Boydové, nejlepší kanadské klasické kytaristky, v kostele Knox 

Church, s výbornou akustikou, ale šedivou a až puritánsky prostou výzdobou (tedy myslím ten kostel, 

ne Lionu). Čekali jsme pak v minus třiceti stupních mrazu na autobus, ale stálo to za to. Kousek dál, na 

hlavní třídě, stojí billboard s ohromným plakátem, kde je na fotografii oblíbená westernová zpěvačka 

Shania Twaine (sama je ale z Ontaria :-).. Je to fotka z jejího CDéčka, kde zpívá: "Chceš-li moje 

srdce, vezmi si ho jako muž!" a vypadá tam skvěle - trochu to jen kazí to, že plakát propaguje nějaké 

spoření či co . . .

 

Jindy, to jsme bydleli ještě v downtownu, mě po obědě z mého tvrdě zaslouženého spánku vzbudila 

nějaká kutálka. Vyšel jsem před dům, ale to už mi pod rukou proklouzla Tara a štěkáním zastavila 

celou parádu válečných veteránů a kadetů, kteří se naší ulicí producírovali, asi na oslavu nějakého 

dávného vítězství.

 

A zatímco se vysloužilci vzpamatovávali ze šoku a brali si Geritol (tj. vitaminy pro přestárlé) a 

zatímco kadeti marně hledali ztracený krok, já jsem za ní běhal jen v pyžamu a v pantoflích. Několikrát 

jsme tak oběhli celé procesí, zatímco přihlížející policajti se váleli smíchy. Nakonec jsem musel použít 

i já svých vojenských zkušeností a udělat na Taru taktický trik: jelikož vím, jak ráda jezdí autem, 

otevřel jsem v zoufalství dveře naší Firenzy. Tara se tam hned vesele posadila s úsměvem, který říkal: 

"To jsem ráda, že zas někam pojedeme". Nakonec se mi trik ale stejně vymstil: marně jsem jí pak půl 

hodiny přemlouval, aby zase vylezla. Dobře si pamatovala, že jsme nikam nejeli a nedala pokoj, dokud 

jsem s ní alespoň pětkrát neobjel blok . . .
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KAM S NÍM?
(Z jednoho dopisu před odjezdem :-)

 

 

. . . Dovolte mi, abych se rozčílil. Stěhuji 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" (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 podařilo rozbít převodovku. 
"To nic," řekl Andy, "seženu jiný trak." A sehnal, jenže jeho přítel si to zatím rozmyslel.
 
To už jsem vyhlásil výjimečný stav a zavolal armádu. Tedy Spásy, abyste rozuměli. "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...
 
Pomohl mi můj kamarád z práce, jménem Minda (to není přezdívka, ale prý normální čínské jméno), 
který za mě dal emajlem inzerát na místní US bulletin board (to US znamená University of Saskatoon). 
A že jako nabízím svůj nábytek free (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 W., který odborníkem na chemii a už mi jednou při stěhování pomáhal. A 
kdybych ještě získal do teamu 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 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 takříkajíc 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:" 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....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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NA ROZLOUČENOU.

 
 

Přichází konečně to, na co jste jistě už dlouho čekali, že totiž s 
tímhle vyprávění také už jednou skončím. Vaše trpělivost si 
žádá odměnu: nuže popíši vám zde recept, jak se dělá ten 
proslulý pemmican. Pemmican byl vynalezen Indiány, jakožto 
potrava na cesty a obsahoval t.zv. jerky (vyslov džerky) tj. 
maso usušené na slunci, smíchané s jinými ingredienty. Mohlo 
to být maso buď z buvola, jelena, případně i z jiné podobné 
divočiny, ke kterému se přidávaly různé ovocné bobule, oříšky 
a med. Z těch bobulí se doporučují hrozinky, sušené borůvky, 
meruňky či broskve, pochopitelně se mohou míchat. Ořechy 
většinou vlašské, ale i jiné. Pro chuť se může přidat i arašídové 
máslo z burských oříšků (peanut butter) nebo i cayenské 
papričky. Příprava: tak především ty jerky: na 1,5 kg libového 
hovězího (nemáte-li zrovna při ruce buvola či jelena) přijde 
jedna velká lžíce cibulového prášku, čajová lžička česnekového 
prášku, půl čajové lžičky černého pepře, malá lahvička 
worchesteru a malá lahvička sojové šťávy (něco jako naše 
maggi). Maso se zbaví tuku a šlach, nakrájí se na tenké, 
centimetr široké proužky, přičemž se krájí "proti letům", aby 

maso dobře schlo. Ze všeho ostatního se pak udělá marináda, kterou se pokryjí proužky masa, 
naskládají se na skleněnou mísu a dá se to na noc do ledničky.
 
Ráno se na sítu maso procedí, osuší a položí se na grilovou mřížku do trouby (nejlépe na drátěnou 
síťovinu, aby nepropadlo mřížkou). Proužky masa se nemají navzájem dotýkat. Teplota se nastaví na 
nejnižší možnou: suší se celkem 12 až 14 hodin v elektrické troubě, 48 v plynové ( v té se má nechat 
škvíra, aby mohl vzduch unikat). Pochopitelně existují jiné, levnější způsoby, například nad ohněm, ale 
pozor, nejedná se zde o uzení, ale sušení ! Maso je dobře usušené, když se při ohnutí zlomí. Usušené 

jerky se zabalí do papírových pytlíků a ty pak do plastiku. Maso takhle vydrží bez mražení až jeden rok.
 
Poznámka:Každopádně se zeptejte u řezníka, jaký druh konzervačních přídavků se do masa v 
takovém případě dává. Navíc se nedoporučuje dělat jerky z vepřového: maso by se muselo předem 
důkladně uvařit, protože může obsahovat trichina larvae, které jsou zdrojem vážné svalové nemoci. 
 
A teď k tomu pemmicanu: Jerky se v hmoždíři roztlučou na prášek (tedy abych pravdu řekl, ony se 
samy neroztlučou, ale to je snad detail). Také prý to jde v blenderu (mixéru), ale nevím, nevím. Tento 
prášek se pak smíchá s hrozinkami, sušeným ovocem a ořechy v poměru jedna ku dvěma (tedy masa k 
tomu ostatnímu) na jakýsi polotovar. Na pánvi se zase smíchá med s arašídovým máslem a nahřívá se, 
až změkne (zde je možno přidat ten cayenské papričky, chcete-li to pálivé, čili hot). Do této směsi se 
pak zamíchá náš polotovar, asi tak, aby výsledek (vlastně tovar, ne?) měl hustotu těsta.



 
Výsledek se uloží do plastických sáčků a tyto opět do chladného, suchého místa. Pemmican vydrží 
dlouhou dobu, je to dobrá výživa pro horolezce, trapery a lovce mamutů. Život na prériích by kdysi bez 
něho nebyl ani možný, protože to tehdy byl - snad kromě nasolených ryb a uzeného masa - jediný 
způsob konzervace potravy. Také se dobře skladuje a chuť - ale to už se přesvědčete sami... 

-----
Na zakončení ale ještě jednu vzpomínku. Chcete-li uvidět pořádnou polární záři, takovou, při které se 
dá i číst, stačí si vyjet ze Saskatoonu jen pár mil na sever. Pokračujete-li ještě dál, dostanete se za dvě 
hodiny do rozsáhlého Národního Parku Prince Alberta (3600 čtverečních kilometrů). Uvidíte tam 
bizony , co tam byli vysazeni a teď tu žijí divoce, soby, vlky a při troše štěstí i černé medvědy (ale 
nechoďte k nim blízko!).
 
Uprostřed parku leží jezero Waskesiu, od kterého je to šestnáct mil kanoí (nebo dvacet pěšky) k jezírku 

Ajawaan. Tam si můžete prohlédnout srub, ve kterém žil Wa-sha-Quon-Asin (ten, co kráčí v noci), ve 
světě ale víc známý pod jménem Grey Owl (Šedá Sova, viz film s Piercem Brosnanem).
 
Žil zde se svou ženou Anahareo a kolonií bobrů, které se snažil zachránit před vyhubením. Tady psal 
své knihy, kterými si ještě dnes získává srdce těch, co mají rádi kanadskou divočinu. Sem se pak ještě 
vrátil, aby tu napsal svou knihu poslední: " Povídky opuštěného srubu". Zde u Ajawaanu, v místě které 
měl nejraději, také v roce 1938 zemřel. Jeho srub osaměl navždy...
 
Teprve po jeho smrti se svět dozvěděl, že se vlastně narodil v Anglii, jeho pravé jméno bylo Archie 

Belaney a do Kanady přišel, když mu bylo sedmnáct let. Přišel sem uskutečnit svůj velký sen - žít jako 
indián...
 

KONEC

Poznámka: Nedávno jsem se dozvěděl, že jistý Georg Armstrong Custer (také jsem se tu o něm 
zmínil) napsal před sto lety knihu "My Life on the Plains", kterýžto titul se nápadně podobá podtitulku 
této reportáže. Mohu čtenáře ujistit, že obě knihy mají jen jedno společné a sice to, že jejich autoři 
neměli příliš velkou fantazii při vymýšlení titulů. 
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