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BLUENOSE I.
(Dvě lodi, které udělaly kanadskou historii)

Americké a kanadské rybářské lodi spolu už odedávna
soupeřily v úlovcích a tím pádem i v rychlosti. Kanadské
flotily z Lunenburgu (provincie Nova Scotia, po česku Nové
Skotsko) soupeřily s hlavně s americkými z Gloucesteru, ve
státě Massachusetts. Pravda, kanadské škunery lovily více
ryby na solení, takže vynikaly velikostí a velkou tonáží,
zatímco lodě jejich jižních sousedů se spíše soustřeďovaly na
dodávky ryb na trh, a to čerstvých, takže byly spíše menší a
hlavně rychlé. U obou se proto vyžadovala velká plachetní
plocha a odolnost vůči počasí, neboť severní Atlantik má jak
známo nejhorší bouře na celém světě. Pozornost světa upoutal
hlavně kanadský škuner Bluenose (modrý nos, ale spíše příď),
který si v letech 1921 až 1938 získal reputaci jako žádná jiná
kanadská loď a to nejen svými úlovky - sloužil celých 20
sezón jako loď rybářská - ale hlavně se proslavil jako loď
závodní, hlavně o cenu International Fisherman Races .
Nejznámější závod ve dvacátých letech byl America´s Cup
Race. Začal už v roce 1851 a zúčastnily se ho nejlepší lodi
Britanie, Kanady a USA. Byly to většinou jachty, které byly ovšem stavěny jen na závodění, tedy byly
lehké a rychlé, ale rozhodně nebyly schopné odolávat těžkým podmínkám na moři. Někdy musely být
dokonce závody zrušeny, když byla rychlost větru větší než 23 uzlů tj. 42,6 km/hod. Praví námořníci
tyto lodě rozhodně nepovažovali za něco seriózního a tak se dohodli na jiné soutěži, na International
Fisherman Races (IFR), jen mezi Kanadou a USA, ale zato s pravými škunery, na trati dlouhé 35 až 40
námořních mil (65 až 74 km).
První závody se konaly už v roce 1920 a tehdy vyhráli Američani s lodí Esperanto nad kanadskou
Delawanou.To Kanaďany z Nového Skotska naštvalo a začali stavět loď novou, která by jednak
závodila a zbytek roku lovila ryby, čímž by si na sebe i vydělala. Navrhl ji mladý námořní architekt
W.J. Roue, postavili ji v Lunenburgu, nazvali Bluenose a spustili ji na vodu 26 března 1921. Její
rozměry? Délka 143 stop (44m), ráhno 29 stop (9m), přední stožár 82 stop (25m), hlavní stožár 96 stop
(29m), totální plocha plachet 12 tisíc čtverečních stop (1100 čtv. metrů, měla 8 plachet), výtlak 285
tun.
První kapitán byl Angus Walters a už první úlovky ryb dosáhly úctyhodné výše. Otázkou ovšem bylo,
zda také uloví trofeje na závodech. Ale ani Američané to neměli lehké: loď Esperanto se potopila a
další dva kandidáti na tom byli špatně - Yankee byl bez motoru příliš pomalý a Mayflower vypadala
spíše jako jachta a to ještě jen závodní, takže byla ze závodu diskvalifikována. Nakonec vybrali Elsie,
neboť vyhrála eliminační závod. Na kanadské straně vyhrál ve vyřaďovacích závodech lehce Bluenose
mezi devíti kanadskými loděmi. Celkem se v IFR jely dva závody, které oba vyhrál Bluenose (první o

13, druhý o 11 minut před Elsií).
Američané se ale nedali: příští rok nasadili nově postaveného Henry Forda. Jely se tři závody: nejprve
vyhrál Ford, ve druhém se mu zlomil stěžeň, a ve třetím opět vyhrál Bluenose. V roce 1923 se při
závodě ale srazila americká Columbie s Bluenosem, který ji chvíli táhl a pak ji předjel. Komise rychle
vypsala nová pravidla, jak zabránit srážkám, které ale kapitán Bluenosu, Walters, nepřijal a tak byl
druhý závod přiklepnut Columbii a třetí závod už se nejel, neboť uražený Angus odplul domů.
Přesněji řečeno nejel se po sedm let, neboť "uraženy" byly jaksi obě strany. Jen v roce 1925 si to
rozdali Bluenose proti druhému Kanaďanovi Haligonianovi a lehce vyhrál. V roce 1927 se potopila u
Sable Island slavná Columbia, i s posádkou. Také Bluenose byl v roce 1926 poškozen bouří, opraven,
ale ještě tentýž rok ho chytla sněhová bouře, opět u Sable Islandu a loď přitom ztratila kotvu, zábradlí
a velkou část lanoví i úvaznic. Sedm hodin pak bojovali námořníci o život, než se pak všichni - celá
dvacetičlenná posádka - konečně opět ve zdraví vrátili do domovského přístavu.
V roce 1930 si to Američané s Kanaďany znovu rozdali, ale protože Henry Ford se mezitím potopil,
nastoupila proti Bluenose Gertrude L. Thebaud (to je prosím jméno lodi, byla postavena panem
Thebaudem v Essexu, ve státě Massachusetts - můžete tedy hádat, kde asi vzala loď svoje jméno). Tato
dáma porazila Bluenose dvakrát, asi byla "štíhlejší" v bocích. Američané jásali a rozhodli se spolu s
Kanaďany znovu IFR obnovit. V roce 1931 si to tedy obě lodi opět rozdaly oficiálně, ale Bluenose
nedal kavalírsky dámě přednost a vyhrál. Psaly se o tom i básně, kapitáni si pak dávali různé nabídky
dalších závodů, ale pak z toho zase sešlo.
Rok 1932 byl pro rybáře špatný a tak se Bluenose živil jako showboat. To už byla loď známá po
Severní Americe (také byla už od roku 1927 na kanadských známkách) a tak se pořádaly výlety po
velkých jezerech, z Montrealu přes Toronto až do Chicaga a posádka dostala i nové uniformy. Sláva to
byla veliká a když se v Chicagu konal závod Mackinac Cup, nebylo sice Bluenosu dovoleno se
zúčastnit závodu (byl moc veliký, tudíž považován za pomalou kategorii), ale dovolili mu,a by to jel
současně na paralelní trase. Přesto předjel na této trase (33 námořních mil, tedy 61 km) všechny lodi.
V roce 1935 Bluenose poprvé přeplul Atlantik a zúčastnil se v Británii oslav stříbrné svatby krále
George V. (ano, anglického, koho jiného?) a královny Anny. Při této příležitosti dostal jeho kapitán od
krále jako dar kompletní set plachet z královské jachty Britannia. Co s nimi pak udělal, už se mi
nepodařilo zjistit - možná, že ani nikam nepasovaly a balík to musel být pořádný. Bluenose se také se
zúčastnil tradičních závodů jacht kolem ostrova Isle of Wight a ačkoliv nebyl na jachtové závody
stavěn ani vybaven, přesto skončil na čestném třetím místě. Na cestě domů je ale bouře u Falmouthu
značně poškodila, ztratili navíc i oba záchranné čluny a tak se museli vrátit do Plymouthu na opravy.
V roce 1938 se konaly poslední závody IFR. Proč poslední? Důvodů bylo několik: rybářské lodě začaly
instalovat motory, které jim dodávaly větší manévrovatelnost. Mnoho lodí se také potopilo, jako třeba
Elsie. A v témže roce už Bluenose slavil svoje sedmnácté narozeniny a normálně se už po deseti letech
loď považuje vlastně u konce svého užitečného života. Tak například rychlé clippery, co dovážely v
minulém století čaj až z Číny, nevydržely obvykle víc, než pět let.
Rozdali si to opět s Gertrudou. V prvním závodě ztratil Bluenose přední stěžeň, v druhém zase obě
lodi překročily časový limit a v posledním závodě dáma vyhrála. Zatímco se kapitáni a komise
dohadovali, někdo jim ještě navíc ukradl trofej.
Trofej se našla, ale přišla druhá světová válka a loď byla prodána (1942) firmě West Indian Trading
Co. Brázdila pak Karibské moře tak dlouho, dokud v roce 1946 u Haiti nenarazila na útes. Přitom si

Bluenose zlomil kýl, rozštípl se napříč a nakonec nezadržitelně sklouzl do hlubin, tak jak má každý
správný škuner zahynout. Také jeho soupeřka, Gertruda, ho dlouho nepřežila - potopila se (snad ze
smutku?) blízko Port La Guadera u Venezuely.
(pokračování Bluenose je v další kapitole.)
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BLUENOSE II.
(Dvě lodi, které udělaly kanadskou historii, dokončení)
Ale vzpomínka na Bluenose nedala
námořníkům z Nového Skotska spát a tak
když v roce 1960 udělali pro film Vzpoura
na Bounty dřevěnou repliku lodi H.M.S.
Bounty (tehdy ještě s Brandonem, ne s
Gibsonem), napadlo někoho, že by se mohla
udělat i replika Bluenose. (Jen tak
mimochodem H.M.S. znamená His případně Her - Majesty Ship, neboli Loď
Jeho - případně Jejího - Veličenstva, tedy
královského a pro jistotu ještě dodám
britského, tedy i mého, ale to už vám musí
stačit).
Postavit loď stojí ovšem velké peníze, ale v té době naštěstí jedna firma, kterou mohu jmenovat, totiž
Oland, co vyrábí Schooner Beer, neboli pivo zvané Škuner ( jaká to náhoda!), měla podobný nápad.
Loď měla dělat reklamu hlavně tomu pivu, firma měla dost peněz a námořníci ani nemuseli z
reklamních důvodů pít, jak by si snad někdo myslel - i když bych se nedivil, kdyby to pivo dostávali
během plavby značně levněji. Loď měla být co možná nejpřesnější kopií Bluenose, alespoň zevně a
nazvali jí ovšem Bluenose II (dále B II). Konstruktér i kapitán ještě žili a po delším hledání se našly i
výkresy a tak se v únoru 1963 začalo stavět.
Kýl udělali z trámů z velmi tvrdého dřeva, žebroví z dubu a břízy. Pobita byla prkny ze smrku (nad
vodou) a z Douglasovy jedle (pod ponorem). Také stěžně byly z Douglasovy jedle a provazy a lana už
nebyly z manily, ale polypropylenu, který déle vydrží. Vnitřek se ovšem lišil od prvního Bluenose
značně. Tím, že se loď už neměla živit rybařením, se vlastně uvolnil velký prostor, jehož část byla teď
rezervována pro jiné úlovky, totiž pasažéry. Ve zbytku se instalovaly dva dieselové motory a každý
svými 180 koňmi poháněl svůj vlastní šroub. Navíc tu byla prádelna, lednice, prostě vše, bez čeho se
předtím větrem ošlehaní námořníci klidně obešli. Kapitánův prostor se ale scvrkl o tzv. mapovou
kabinu, asi také, aby bylo víc kabin.
Za pět měsíců tedy povstal Bluenose z mrtvých a 24 července 1963 jej, opět v Lunenburgu, se vší
slávou šoupli na vodu. A kapitán Walters, tehdy už 82-letý, stál opět hrdě na můstku, ovšem teď už jen
jako host. B II ale nebyl tentokrát stavěn na závody, snad aby nepokazil svému prvnímu jmenovci
reputaci, snad že už doba plachetních rybářských lodí takového kalibru dávno minula. Prvních pět let
tedy B II vozil pasažéry od Halifaxu dolů do Karibského moře a zpět, a propagoval dobré vlastnosti
ještě jiného "Škuneru", piva. Jejím kapitánem byl Elsworth Coggins, který už předtím velel posádce
repliky právě té stařičké Bounty. Mimo jiné se také loď stala dočasným domovem Expedice Bluenose,
která u Cocos Islandu hledala zakopaný poklad piráta Benita, co kdysi vylupoval kostely v Peru.
Poklad nenašli, ale v roce 1967 si B II zajel i do Montrealu na Expo 67, kde byl hostovní lodí

celosvětové výstavy.
V roce 1971 prodali Olandi loď vládě kanadské provincie Nové Skotsko a to formálně, za jeden jediný
kanadský dolar, tudíž ve formě daru. Loď ovšem potřebovala opravu v ceně asi 250 tisíc dolarů, na
které jaksi nezbylo. A tak někoho napadlo vypsat celo-kanadskou sbírku "Zachraňte Bluenose", která z
toho posbírala celých 150 tisíc. Většinou od školáčků, kteří rádi dávali svých deset centíků z
kapesného (můžete zhruba spočítat, kolik jich bylo, dolar má sto centů, ale někteří dárci museli určitě
dávat víc). Na památku této akce je od té doby na kanadské deseticentové minci právě obrázek lodě
Bluenose. Zbytek dodala vláda té provincie a tak už v roce 1973 vyplul B II na divoké vody Nového
Skotska. Pod vedením kapitána Skodge totiž objížděl přístavy, aby si ho děti i dospělí mohli jaksi za
odměnu prohlédnout a prolézt, nahoře i dole.
Hned rok na to vyjela loď do Virginie, a na cestě domů navštívila všechny větší americké přístavy.
Všude ji vítaly tisíce diváků, kteří se také ovšem mohli podívat do podpalubí. Po návratu do
domovského přístavu tam loď přezimovala a v roce 1975 se opět vydala na kanadská Velká jezera (už
jsem o nich tady psal v Majácích na Huronu). Nový kapitán Hartling se také zasloužil o to, aby tato
cesta byla stejně úspěšná, jako ta, kterou kdysi pořádal první Bluenose. Kromě všech velikých
kanadských přístavů navštívili i americké Buffalo, Toledo, Cleveland, Detroit a Erie. Po palubě se
tehdy prošlo přes sto tisíc lidí (za 6 neděl!) a v přístavech jí vítaly i kutálky. Proč by ne - B II patří už
do kategorie velikých "tall ships" a ty neuvidíte na Velkých jezerech tak často, jen při různých
oslavách či akcích.
Roku 1976 odjel B II do Spojených Států na oslavu jejích 200 let trvání. Nejprve se zastavil v New
Orleans, ale to už zase s novým kapitánem Andrew Thomasem. Oslava se konala 4 července v přístavu
města New Yorku a přijely tam tall ships z celého světa. B II tam také dostal cenu "Second Smartest
Ship", hned po britském Winstonu Churchillovi. Snad jen na okraj: smartest znamená buď nejchytřejší
nebo nejlépe vypadající. Zřejmě se jednalo o to druhé, i když u Winstona spíše o to prvé.
V roce 1978, opět pod novým kapitánem Donem Barrem, který na lodi začínal už jako prostý
námořník, se loď vypravila na jih, kde ji na Bermudách znovu natřeli a pak zase navštívila přístavy
jako Tampu, Dry Tortugas, Fort Lauderdale, Savannah, Annapolis, Philadephii, New London a
Gloucester. A tak bychom mohli pokračovat až do dneška, protože B II je ještě pořád v plné síle a pod
parou - pardon, pod plachtami.
Co dodat? Letos se na ní můžete svést jen do 11 června, pak nastoupí svou cestu kolem Kanady.
Tentokrát jsou její ambice zvláště veliké: pojede z Halifaxu v Atlantiku do Vancouveru v Pacifiku - a
co víc, na cestě také propluje Panamský kanál.
(konec)
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JAK JSEM MOHL ZACHRÁNIT NAŠI PLANETU.
Přiznám se, že jsem člověk, který nejde s
davem. Koneckonců někdo takový musí
být; už jen proto, aby se ti ostatní měli do
koho navést. Navíc věřím, že celkový IQ
(inteligenční kvocient) davu se rovná tomu
nejmenšímu IQ v davu, jak už také kdysi
kdosi objevil. Každodenní zprávy o
možných katastrofických koncích naší
planety mě vcelku zanechávají klidným:
zatím se totiž ještě žádná předpověď
nesplnila, a máme jich tu od počátku věku
pěkných pár tisíc. Některé předpovědi se
datují dokonce ještě z doby, než jsme
zjistili, že už nejsme centrem vesmíru, ale
jen jednou z mnoha planet. Teď už to víme, i to, že si z těch planet nemůžeme vybrat, tak jak to dělal
kdysi flašinetářův papoušek Lora; tedy alespoň prozatím ještě ne. U těch novějších předpovědí si
dokonce můžeme vybrat: buď se uvaříme díky skleníkovému efektu anebo zmrzneme v nové době
ledové…
Bojíme se o osud naší Země, která je to hlavní, a často i jediné, co nás všechny spojuje. Všimněte si, že
ji píšu správně s velkým písmenem, jako to dělají astronomové a ne s malým, jak to píšou politici.
Protože ti zase mají plné ruce starostí o ty své malé zemičky, na které se bohužel ta naše velká Země
kdysi docela pitomě rozdrobila.
O tu naši velkou Zemi se také starají ekologové, aneb jak se na západě říká, environmentalisté.
Přiznám se, že ten druhý název se mi někdy plete s mentalisty, snad proto, že obojí používají media, i
když ti první hlavně masová a ti druzí spíše ta spirituální. Ano, ekologové myslí ve velkém, ti chtějí
zachránit celou naši planetu. Nu proč ne, pokud to myslí upřímně, pokud jim nejde, jak se tady říká,
jen o byznys. Ano, takto se to píše, mám to podle Pravidel českého pravopisu (1994) - i když, ruku na
srdce, ve vybraných slovech po -b- byznys ještě nemají, asi proto, že se v Čechách byznysu moc
nedaří. Ekologický byznys je ale finančně velmi dobrý: nejenom, že nám zaplňuje stránky novin a
regály knižních prodejen, ale i sedadla kin a přednáškové sály. Pozoruhodné je, že s přírůstkem
ekologů se devastace lesů ještě zvětšuje, asi proto, že na knihy o záchraně stromů padá letos daleko víc
stromů než kdysi :-).
Ovšem výsledky různých akcí naznačují, že jinak vyhráváme: jedna firma, kterou dobře znám,
prohlašuje, že teď recykluje - t.j. dává do sběru a znovu použije - 30 procent všech použitých (rozuměj
vytištěných a většinou nečtených) memorand, procedur a propagačních brožur. Co už ale tolik
nezveřejňuje je to, že toho zase vytiskne čtyřikrát víc než před deseti lety, takže přes ty všecky úspory
se spotřebuje ještě dokonce víc stromů, než dříve. Nicméně ty se také zase recyklují – moment, tady

něco nehraje: že by se recyklovaly i stromy? Sázení stromů, alespoň v Ontariu, upadává. Ale tak
daleko se normální čtenář, kterému presentují onu kamufláž, nedostane. Přitom má ta firma k disposici
elektronickou poštu i elektronické ukládání dokumentů a jistě by toho tolik tisknout vůbec nemuseli!
Jenže za každou rozmnožovací mašinou musíme vidět byrokrata, že ano. A byrokratický šiml se jak
známo neživí senem, ale papírem. Zatím jsem viděl úspěšné recyklování jen u voleb: kandidáti tam
čtou stejné projevy a sliby rok co rok, pořád ze stejného papíru. Vlastně mě napadá ještě jedno
recyklování: my je také pořád volíme a volíme, a pořád ty samé…
Je ovšem mnoho jiných možností, jak zabránit decimaci stromů a to jaksi opravdu a přímo. Každý
týden mi hází jisté dítko školou povinné před dům balík papírových reklam, které nejen nechci, ale
nikdy ani nečtu. Je to, jako by mi tam každý týden hodilo jednu ulomenou větev - za rok je to jistě celý
strom a tak to dělají všem občanům našeho městečka. Naše stížnosti přímo starostovi se pak ve třech
kopiích kamsi uloží do archivu, tam, kde už leží spousta starých ulámaných větví, pardon, papírů.
Naše planeta, kosmická loď, kterou jsme si vlastně ani nevybrali, si zatím krouží vesmírem vesele dál.
Koneckonců brontosauři také vymřeli a Země to klidně přežila. Ti si ovšem nemohli pomoci - prý
vymřeli na meteor - v našem případě my bychom ovšem vymřeli hlavně na blbost. A přece: to hlavní,
co se dnes ve školách učí, je o přicházející zkáze Země a o brontosaurech. Průměrný školák si pak
domů odnáší dvě hlavní vědomosti:
a) musíme proti tomu rozhodně bojovat (i když přesně nevíme, proti čemu a hlavně jak), a
b) za všechno může jenom starší generace.
A tak se "bojuje", ale jen hubou a výsledky jsou pochopitelně spíše horší, než lepší. Kromě toho
byznysu, ale to už jsem tady předtím naznačil.
Před jistou dobou jsem byl konfrontován kamarádem mého syna, který mě přímo obžaloval, že za
všecko mohu já. Já jsem prý byl ten, který mohl zachránit naši planetu. Tedy on nejmenoval přímo mě,
řekl "vaše degenerace", ale jak jsme se dohodli, tak se přeřekl, neboť mínil generaci. Bylo to slovo do
pranice, protože mě nepřesně zařadil do masy mých vrstevníků (další slovo, které je mi záhadné). Začal
jsem ale radši po dobrém, t.j. s přesvědčováním, stejně tak jako diplomaté nejprve vyjednávají než se
začnou fackovat..
"Ale ty přece máš motocykl, ne?" zeptal jsem se záludně.
Částečně pochopil mou narážku a hned mě odbyl s pocitem myši, která vyzrála na past: "Ale s tím zase
tolik té pollution nenadělám!". Zde musím vysvětlit, že termínem pollution nemínil noční poluce, ale
znečišťování ovzduší.
"Jenomže," řekl jsem, když jsem viděl, že je čas, aby spadla klec, "pokud vás to ve škole neučili, tak se
motocykl nedělá ze dřeva, ale jsou k tomu potřeba ocelárny, chemičky a gumárny, nemluvě už o
rafinérijích nafty…" Došlo mu to hned, asi měl kromě té školní, umělé, také ještě trochu té přirozené
inteligence. přiznal, že mám pravdu, ale motocyklu by se prý stejně pro blaho lidstva nevzdal a navíc
by tím jedním motocyklem nic nezachránil. V čemž měl ovšem pravdu, i když právě z těchto malých
pravd se vždycky slepuje veliká lež. Napadlo mi, že mám i část viny na tom, že se zrovna mě
nepodařilo zachránit naši planetu, ale že bych ji dokonce kazil, tak to teda zase ne!
"Tím, že nás tahle všechny obviňuješ," povídám, "vlastně říkáš, že jsme to buď udělali úmyslně anebo
z blbosti. Že jsme to udělali, to je fakt. Ano, zpočátku to byla nevědomost, pak už jen ignorování faktu.
Ale úmysl v tom nebyl, to by byla bývala opravdová blbost. Co asi nevíš je, že už se s těmito problémy
trápí naši vědci, inženýři a výrobci hezkou řádku let, a že jsme u mnoha věcí dosud nenašli

ekonomicky přijatelná řešení. A jsou tady pochopitelně i jiné důvody."
"Jakto ekonomicky přijatelné řešení?" zeptal se mě nechápavě.
Udivila mě jeho naivita: "Tak například ten tvůj motocykl by pak stál víc než dvakrát tolik - a vy
uživatelé si pořád vynucujete nízké ceny. Nebo co dělat se všemi těmi plastickými obaly, které se
vyhazují a v přírodě se pak samy nerozloží. Kolik by tohle asi stálo? Vlastně ne, tohle je špatný
příklad," zarazil jsem se, na to přece už řešení máme, jsou to tak zvané biodegradable materiály, co se
samy rozpadnou a není to tak drahé. "Radši si vezmi saponáty," začal jsem znovu,"ty znečišťují naše
řeky a kdybychom se snažili je tam rozkládat, znečistili bychom si řeky zase jiným prevítem."
"A co takhle ty saponáty nepoužívat?" začalo mu to pojednou myslet.
"To se ptáš špatné osoby; na to se zeptej pradlenek," snažil jsem se z toho vykroutit.
"Tak jak je to teda," pokračoval ten chytrák, "tak nemůžete je přestat používat nebo jenom nechcete?"
"No tam kde chceme, tam nemůžeme a tam kde můžeme, tak zase nechceme," musel jsem přiznat.

Dohodli jsme se spolu tenkrát jen na tom, že my starší tady té mladé generaci nezanecháváme nejen
problém, ale také i to, že to oni budou muset najít způsob, jak to vyřešit. Ale uvažte, jaké ohromné
možnosti před nimi stojí: nejen zachránit naši planetu, ale ještě i dokázat něco, co naše stará generace
nedovedla! A navíc ji jim zase děti nebudou vyčítat, že jim tu budoucnost tak pěkně pos - jak se to aha, posvinčili . . .
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DERBY BEZ KONÍ.
Ano, jedná se o derby bez koní, ale zato s lososy. Lépe řečeno
s rybáři, protože to jsou ti, kteří závodí. Jinými slovy: závodí
se, kdo chytne největšího lososa. Kde? No přece "hu nás", v
Kincardine, na Huronském jezeře. Proč? Kdybyste viděli naše
lososy, tak byste se ani neptali. Derby se konalo poslední
týden v květnu a mimo jiné tam byl i Ladies day (den pro
dámy), Kids day (den pro děti), no a potom se také dávaly
ceny (první cena automobil), že ano. Pochopitelně, že tím
největším lososem se myslí ten, který nejvíc váží, délka se bere
jen jako druhotná (však dobře víme, že by ti rybáři všechny
ryby před měřením natahovali na skřipec, kdyby to bylo
možné).
Ale snad abych začal od začátku. Každoročně se koná tzv.
Kincardine Salmon Derby, kde lososem se myslí hlavně druh
chinook (Oncorhynchus tshawytscha). Lososi coho
(Oncorhynchus kisutch) jsou spíše u Pacifiku a jen pár jich je
také v jezeru, ale Ontárijském. Oba dva druhy jsou ovšem tak
zvaní lososi pacifičtí, ne že by jaksi bojovali za mír, ale aby se
odlišili od lososa atlantického, s masem růžovým, poněkud
vzácnějšího a také, kupujete-li ho tady třeba uzeného, i dražšího. Místního lososa tu navíc uzeného
neseženete, neboť se to nesmí: naši lososi jsou rezervováni jen pro naše rybáře, aby nevyhynuli - ti
rybáři, samozřejmě.
Vyjíždí se na všech možných člunech, jolách a podobně, a chytá se i při dešti, za bouře a větru 35
km/hod i více. Pochopitelně se dají čluny i pronajmout. Většina člunů má radary a fishfindery
(elektronické hledače ryb). Některé ryby se totiž vyskytují až v hloubce patnácti metrů. Každá loď by
měla mít i svou vysílačku. Každý rok se dostane několik člunů do problému a několik "ležérních"
rybářů to za posledních pár let zaplatilo i životem. Nejde jen o vítr, ale i o vysoké vlny a hlavně útesy,
kterých je kolem Kincardinu plno (už jsem tu psal o vracích na Huronu). Zrovna letos se potopil jeden
člun, který zničehonic začal nabírat vodu a posádka musela setrvat ve vodě skoro hodinu, než byla
nalezena a vylovena.
Pravidla na závodech jsou jednoduchá: zaplatíte dvacet dolarů, jdete chytat a ulovené ryby si dáte
zvážit, přičemž jim u váhy zapíší hmotnost (ještě že neříkají masu) a vycvaknou jim do skřele dírku,
ale to už je nebolí a také je jim dokonce jedno, jestli vyhrajou, nebo ne, teda ty ryby. To prosím na
rozdíl od rybářů, které to všecko zřejmě nesmírně vzrušuje. Ryby musí být vcelku, nepoškozené, nesmí
mít oděrky od sítě či být předtím v ledničce a pochopitelně nesmí být vyvrhnuté. Na to všecko se tu
dívá přísná komise a hlavní sudí. Každý rybář se musí také podepsat, že ryby ulovil sám, jen v případě
dítek, která ještě psát neumějí, to může podepsat jeden z rodičů, většinou ten, který se podepsat umí.

Jedno je zajímavé: pokud jste rybu chytili ze člunu, každý člen posádky téhož musí mít zakoupený
lístek na závody - zřejmě aby se zabránilo registraci ryb od neplatících rybářů, kteří by tak mohli
švindlovat. Pochopitelně se musí dodržovat i jiná nařízení, jako třeba pravidla Ontarijského
ministerstva přírodních zdrojů, bezpečnostní nařízení pro čluny atd. Aby to nebylo tak nudné, v závodě
můžete lovit nejen lososy, ale i jezerní pstruhy a jiné druhy ryb.
A nyní několik rekordů: největší losos letos chycený mužem vážil 26.56 liber, tj. 12 kg kdežto losos
chycený dámou vážil 21.14, tj. 9.5 kg. Největší pstruh chycený mužem vážil 23 liber, tj. 10.5 kg, no a
dámou, to radši ani neprozradím. Asi se mě zeptáte, jak se poznají lososi "pro ženy" a "pro muže". No
nepoznají, to jen rybáři si vymysleli dvě kategorie. Největší pstruzi byli kolem 33 palců tj. 83 cm,
největší lososi měli 39 palců tj. 99 cm. Úlovky na jiných rybářských závodech (viz níže) na Huronu
jsou u lososů menší, u pstruhů naopak větší. Jinými slovy: největší lososy máme jen "hu nás".
Jezerní pstruh se smí chytat od 1. ledna do 30. září. Pacifický losos se chytá celý rok, kdežto atlantický
jen od 1. ledna do 30. října. Ovšem řeky se 'otvírají' 1. dubna a 'zavírají' 30. září. Jde o to vyhnout se
třecímu období. Jsou ovšem také rybí rezervace, kde se lovit vůbec nesmí. Pstruzi dlouzí jako ruka se
tam prohánějí ve vší nevinnosti a k zlosti našeho psa Tary.
Kincardine má také svou rybí líheň na pstruhy, kde pracuje 40 dobrovolníků, většinou rybářů a jejich
rodin. Je to nejlepší líheň v Ontariu.. "Pracuje" po celý rok a po 11 měsících se už vyrostlý potěr
vypouští do jezera, většinou v květnu. Zbytek se drží přes zimu a ve stáří 17 měsíců se také vypustí.
Loni se tak vypustilo jen v samotném Kincardinu 29 tisíc pstruhů. Zásada je, že každý rybář by měl
vypěstovat alespoň tolik ryb, kolik potom za rok chytí. Podle čísel soudě, ryby určitě vedou. Teoreticky
je také možné, že by rybář chytil pstruha, kterého sám dříve vypěstoval. Prakticky se to ještě nestalo a
pokud ano, tak se to neví - ryby se totiž neznačkují.
Ve dnech 10. až 12. července je t.zv. Family Weekend, kdy může celá rodina chytat bez rybářského
lístku. Koncem července se konají závody Chantry Chinook Classic Fishing Derby po celém pobřeží
Bruce County, od Kincardinu přes sousední Port Elgin až nahoru k cípu poloostrova, k Sauble Beach.
Jen tak mimochodem: chantry bývaly bohoslužby za zemřelé, že by za ty ryby? A jakoby tohle
nestačilo, pak je ještě Bruce Peninsula Derby od 3 do 6 září. V zimě se tu koná, podobně jako po celé
Kanadě, rybolov pod ledem (ice fishing), kdy se pomocí díry v ledu a láhve whisky - pro rybáře - opět
dá ulovit o hodně víc, než jen rýma. Všechny závody pořádají členové Lake Huron Fishing Club, kteří
se také starají o ty líhně. Velký počet rybářů přijíždí na závody také z jihu, ze Spojených Států.
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KOVBOJSKÁ PRAVIDLA SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ

Na prérii či v divoké Arizoně, na horských pastvinách Montany
či v kanadské Albertě, všude se odjakživa dodržoval a ještě
dodržuje tak zvaný Kovbojský kód správného chování, něco
jako Guth-Jarkovský pro prérie (Poznámky v závorkách jsou
moje, jbh).
1) Je neslušné ptát se někoho na jeho jméno. (Hlavně proto,
že může mít nějaký důvod je skrývat).
2) Švindlování u karet je neomluvitelný přestupek. Ošizený,
případně jeho přítel, si to může vypořádat s falešným hráčem
pomocí pistole. (Není přesně uvedeno jak, pravděpodobně
soutěží, kdo umí rychleji tasit).
3) Tasit pistoli na neozbrojeného muže je zakázáno.
Ohrožený má právo nevychovance zastřelit. (Čím, asi lukem?).
4) Ukradení koně se trestá smrtí, neboť muž, zanechaný v
divočině bez koně, je ztracen. (Omluvy, jako: "ale já jsem ho
mínil zase vrátit", se zásadně neuznávají.)
5) Potkáte-li někoho v divočině, prohoďte s cizincem alespoň pár slov - ukazuje to, že nemáte
nepřátelské úmysly. (Rada pro lumpy, kteří chtějí být lehce identifikováni: neprohoďte nic!).
6) Po rozchodu se nedívejte zpět za sebe - naznačovalo by to, že se bojíte, aby vás ten druhý
nezastřelil zezadu. (A navíc byste pak byl zastřelen zepředu a padouch by měl čisté ruce, neboť vás
nezastřelil zezadu).
7) Když se zdravíte s cizincem, je správné říci "Howdy!" ( tj. How do you do?) a kývnout hlavou,
ale není správné mávnout rukou. Zvednutá ruka může splašit cizincova koně. (Zvlášť, je-li zvyklý, že
zvednutá ruka hned také střílí).
8) Když cizinec sesedne s koně, není slušné zůstat v sedle. Je třeba sesednout a pokračovat v
rozhovoru, aby vás mohl mít stále na očích. (Ale nedoporučuje se říkat vtipy na různé národnosti, t.zv.
etnické vtipy).
9) Jezdit na koni, který patří někomu jinému, bez jeho povolení, je velká urážka. Kůň je totiž
soukromý majetek a bylo by to, jako kdybyste mu dali pohlavek. (Míní se zřejmě jezdci, ne tomu koni;
kůň se také žádá o povolení jen ve zvláštních případech, například jste-li obézní).

10) Vypůjčit si koně je možno jen v případě skutečné nutnosti. Každý kovboj má totiž svůj způsob
jízdy a kůň by se lehce mohl špatným jezdcem zkazit. (Špatný kůň naopak dobrého jezdce nezkazí,
může ho jen maximálně shodit, případně není-li dobrým jezdcem, "shodit ho" před někým).
11) Chytrý jezdec vždycky dbá víc o pohodlí svého koně než o své vlastní - mít chromého koně v
divočině je jako nemít žádného. (Někteří kovbojové dokonce dbají na to, aby se kůň v noci dobře
vyspal. Černý Pete například s sebou nosil i knihu koňských pohádek).
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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 20 či kolik
pavilonů, kde vám ho příslušní "ambassadoři" orazítkuji 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 Zeelandu (
jinak řečeno patřící aussies a kiwis), pakistánský, řecký a ty
statni. 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.) 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 "Indiáni" spojili, bylo
už pozdě.
Mají tu navíc společný pavilón s Métis, národem míšenců (už jsem tu o nich psal), který má také svou
bohatou kulturu a je na ni patřičně hrdý. A tak se zde tančí pow-wow tance i tanec s kruhy ( jeden Cree
jich měl 21, a různě je symetricky skládal po všech periferiích svého těla, to vše pochopitelně během
tance). Métis zase tanči jejich jigs, ty jsou podobné square dance, ale značně rychlé - děvčatům se
nožky v černých kotníčkových botkách jen kmitaly - a to za zvuků kytary a fiddles, pardon, houslí.
Filipínci 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, židovské melodie), australský rock (tady
nemyslím tu jejich velkou skálu) i tyrolácká oompapa (čti umpapa). Tam uslyšíte-li jódl, ale pozor,
může to být i ten kovbojský z Alberty. Vůbec tu zpívá každý "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, kteři 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. A nejen sestavil,
také jsme je - ovšem ne ve stejný den - pojedl. Země si už jistě doplníte sami:
aperitiv - ten se většinou vynechá, zato se pije pořád a hodně
kuře - teriayaki, kari či adobo
fajitas nebo tamales, tachos či nachos nebo souvlaki
shrimp (on barbie, rozuměj barbekjů), chapli kabob, haggis
falafel, schnitzel, open face sandwich (obložený chlebíček)
hamburger z buvoliho masa
jídla dimsum
falafel, bratwurst, kobasa (to není překlep), kjottkaker
blintzes, dougnuts, lefse, dort Pavlova (ne, není z Ruska ani Ukrajiny, ale Austrálie)
Pít se může marguearita, ovocný punch, všechny druhy piv, sangria či ouzo (řidiči neoficielně).
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 (zavěšený paňáca, ze kterého pak padají
bonbony - údajně to prý má představovat odhánění hříchu a pokušení!). Samozřejmě, že je tu také plno
věcí na prodej. Mladých lidi je tu kolem plno, ale i penzisté tu vesele hopkají do speciálních autobusů
(které jsou, máte-li pas, zadarmo). To proto, aby to všechno stihli, neboť pavilony jsou rozházené
celém městě.
Jedním slovem, byla to taková cesta kolem světa za pár dní. A to všechno tu dělají dobrovolníci, to jest
zadarmo. Když jsem konečně usedl za stůl u bavoráků a dal si německé 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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HALLOWEEN.

V anglosaském světě (ale ovšem i jinde) se
slaví touto dobou Halloween, neboli Svátek
všech duší, druidský Sumhain či po česku
Dušičky. Je to jeden ze starých pohanských
svátků. V době, kdy končilo léto a stáda se
sháněla do stájí, lidé vzdávali úctu mrtvým
a dávali jim oběti, neboť se věřilo, že v
období, které trvalo obvykle od 31. října do
2. listopadu, mohou tito navštěvovat nás
živé a případně tropit různá alotria. O
Halloweenu se totiž zvedala opona mezi
světem živých a mrtvých. S příchodem
křesťanství se nejprve doufalo, že tento
svátek půjde zrušit; když ale zjistili, že ne, tak ho přejmenovali na Den všech svatých a bylo to. Nebo
že by ne?
Ono se totiž opravdu změnilo jen to jméno. Je pravda, že už se o svátcích nevystavují pomalované
lebky předků - tak to dělali třeba Keltové - ani ruská Baba Jaga si už nestaví plot z lidských kostí, ale
pořád je tu ještě dost zvyků, které někteří ochránci našich duší považují za zjevy hraničící se
satanismem či pohanstvím. Zato děti se na Halloween těší, neboť dostávají různé mlsky a mohou se
přestrojovat za různá strašidla, protože - věřte si tomu nebo ne - děti si s duchy docela dobře rozumějí.
Jeden takový starý zvyk – guising ze Skotska - dnes pojmenovaný trick or treat, se totiž tady provádí
ještě dnes. Děti, převlečené za čarodějnice, Drákuly, Frankensteiny, či figurky z různých hororových
filmů nebo science-fiction, vervolfy a podobně, vám zaklepou na dveře a vy už pro ně musíte mít
připravené různé bonbóny, čokolády či cukrátka. A to ještě prosím musíte předstírat, že jste pořádně
vystrašení!
Televize vždy dává celý večer horrory a tatínkové zatím vyrábějí Jack o´Lantern, což je lucerna
vydlabaná z pumpkinu (turka, tykve, dýně?), která se postaví do okna. Uvidíte ji po celé Severní
Americe, ale tento název prý vznikl přímo tady v Kanadě, na Newfoundlandu, kde rybáři často vidívali
před přídí své lodi (jack-boats) světelnou kouli, která je (na rozdíl od českého ohnivého muže)
chránívala před neštěstím. Jak se taková lucerna dělá? Jednoduše: nejprve si namalujete nějaký ten
kulatý obličej na papír, pak vezmete dýni, přenesete svůj návrh fixem na tu dýni a už se může krájet.
Nejprve vyříznete nahoře kolem stopky něco jako víčko, asi tak 12 cm v průměru a řez by měl být
kuželovitý, aby pak víčko dobře zapadlo, ale nepropadlo! Vyberete vnitřek dýně, z kterého se pak dá
udělat výborný koláč (pumpkin pie), vyříznete dýni oči, ústa a nos a dovnitř postavíte a připevníte
kratší svíčku, jejíž spodek obalíte staniolem. Zapálíte, přiklopíte a je to. Hlavně se nepořezejte nebo
neudělejte požár!
Také některá zvířata jsou spojena s Halloweenem: tak např. netopýr, orientální symbol nesmrtelnosti,

jehož křídla prý byla inspirací pro japonské vějíře. Podobně i sova, o které severoameričtí Indiáni věří,
že přináší nemoci a smrt.
Jak vážně je tento svátek asi brán, si můžete představit z toho, že ještě před několika lety čekaly stovky
lidí u Niagary na ducha známého kouzelníka Houdiniho, který totiž před svou smrtí slíbil, že pokud
svět mrtvých existuje (on sám na duchy nevěřil), že se vrátí a poví nám o tom. Zatím tak ovšem
neučinil…
V Mexiku a Jižní Americe se tento den nazývá "Dia de los Muertos", den mrtvých, a oslavuje se tím,
že kněží vysvěcují v domech domácí oltáříčky. I na hřbitovech se postaví u hrobů malé oltáře a lidé,
oblečení v maskách (většinou jsou to napodobeniny lebek - starého symbolu Inků a Mayů), přinášejí na
hroby květiny - hlavně žluté barvy, která prý přiláká mrtvé - a pak tam mají piknik.
Také vy, jestli chcete, můžete oslavit Halloween tím, že si najdete nějaký starý, opuštěný hrob se
zajímavým náhrobkem a na archu papíru můžete tužkou okopírovat nápis na něm. Papír se přiloží na
kámen a tužkou se po něm prostě jezdí, až se celý nápis přenese. Mrtvým to většinou nevadí, ale pro
jistotu s sebou vezměte malou kytičku a položte ji na hrob, to prý je určitě odzbrojí…
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INTERNET JDE ZPĚT 50LET.

Ne, nemám na mysli začátky Internetu, ale příhodu, která se
udála v Ontariu. Tento týden přijel na torontské letiště Pierce
International nějaký Desmond (jméno rodiny se nepamatuji,
ale na tom ani nezáleží), aby se uvítal se svou sestrou Shirley.
Na tom by také nebylo nic divného, snad jen to, že se 50 let
neviděli. Před tolika lety byl totiž Desmond dán jeho matkou k
adopci a nikdo z rodiny nevěděl, kde je, už proto, že v Kanadě
se lidé hodně stěhují, však je to big country, velká země, že
ano. Marně se ho Shirley snažila celou tu dobu najít, až ji v
listopadu loňského roku napadlo se pobrouzdat po internetu. A
hle, vyťukala jeho jméno a po několika vteřinách se objevilo
jeho telefonní číslo...
Asi si myslíte, že to ani nebylo potřeba, stačilo by přece
prohledat telefonní seznamy celé Kanady - tady má telefon
každý, i když si ho můžete dát vymazat z veřejného seznamu všechna městečka a je to. Jenže než se dostanete k Novému
Foundlandu, kde teď Desmond žije, to by také asi pár týdnů
uběhlo, pokud byste tedy měli všechny telefonní seznamy
doma a to i pro ty nejmenší vesničky (jestli byste to chtěli
dělat důkladně). A tady to bylo hned a během dalších pár minut mu Shirley zatelefonovala a tak se na
letišti v Torontě Desmond přivítal nejen se svými šesti novými sourozenci, ale i se svou matkou,
kterou nikdy nepoznal.
Díky Internetu se naše planeta opravdu podstatně smršťuje. Bohužel jsem tam ještě nenašel - alespoň v
těch mezinárodních hledačkách - čísla z Čech, ale snad už jsou na českém národním WEBu, ne? Na
druhé straně jsem prolezl na WEBu Japonsko a například v USA jsem našel 37 lidí, co se jmenují
stejně jako já, tedy až na to křestní jméno. V Austrálii jsem dokonce objevil Čecha, který se mnou
cvičil v roce 1948 v Praze na sokolském sletu - no jo, počkejte, to už je dokonce víc než padesát let, to
už ani není pravda . . ..
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JESMENI
(Aneb o dvojím souhlase: prospěšném a prospěchářském)
Tam, kde se mluví anglicky, se často používá přízvisko
"yesman" a to pro někoho, kdo s něčím bezprincipiálně
souhlasí. Bude s vámi se vším souhlasit, a to hlavně budete-li
jeho šéf či šéfová, anebo když si bude myslet, že by vás mohl
někdy třeba i potřebovat...
Pochopitelně to není specialita jen tady na západě, jesmeni
jsou staří jako lidstvo samo. Jedná se o dobře nacvičený
taneček: jeden pořád přitakává a druhému přitakávání dělá
dobře. Takže na jedné straně máme patolízaly a na druhé zase
ty s těmi patami (či jinou částí anatomie). Je to ideální souhra:
k přitakávání se nemusí nic umět, nic dokázat a je to také
nejlepší způsob, jak předběhnout ty druhé, jejichž žaludek na
to není jaksi stavěný. Protože se jedná o prospěch pro obě
strany, tedy pro pána i kmána, je to symbióza velice užitečná to přece každý musí pochopit, ne?
A vidíte, lidé to nepochopí. A je jich dost, co to nechápou a za
to pak trpí. Proč to dělají, proč riskují neoblíbenost svých
představených a někdy i kariéru? Řekl bych, že je to všecko
špatnou výchovou! Ano, k takovému tomu fantazírování, že člověk má mít svůj vlastní, od nikoho
nekoupený či vypůjčený názor, za kterým se dá stát a také mu věřit. Myšlenku, pro kterou stojí za to se
bít a někdy i obětovat. Ano, jsou lidé, kteří radši o věcech přemýšlejí, protože správnost názoru pro ně
znamená víc než hlas autority, který zní nejen nadutě, ale často i dutě.
Zatímco v zemích s diktaturou si stát sám pěstuje jesmeny a také je navíc pilně hnojí, v demokraciích
je to trochu složitější. Tam se jesmen musí vyvíjet jaksi sám od sebe a o přežití se už postará Darwin.
Poslední dobou můžeme vidět opět mnoho nových a velice pěkných mutací, které se mají čile k světu.
Už jsem tu psal o politické korektnosti, ale je jich ještě mnohem víc. Ovšem nemylme se, ne všechny
souhlasy jsou podbarveny prospěchářstvím anebo touhou se zalíbit. Jak je to možné? To se musíme
vrátit trochu zpět do historie: průmyslová revoluce, která mimochodem ještě neskončila, závisí na
mnoha zdrojích energie a jedna z nich je i ta lidská, ani ne tak ta fyzická, jako spíše mentální energie.
Tady platí i naše "S chutí do toho a půl je hotovo!". Je to přísloví, které Čechům jaksi nikdy moc k
srdci nepřirostlo a radši si hned na omluvu, lépe řečeno na výmluvu, vymysleli také hned to druhé:
"Ráno je moudřejší večera." Jenomže ono je dokázáno, že s chutí jde opravdu všechno lépe (a s jídlem
zase roste chuť a tak pořád dokola). Jenomže my Evropané rádi uvažujeme všechny možnosti a
problémy předem, zatímco v Americe se cení hlavně rychlý přístup věci a práce v týmu. Není divu, že
se nám zdají Američané lehkovážní, možná i velcí riskéři - tak to alespoň připadalo mně, když jsem u
nich začínal. A navíc jsem se obával, že moje obavy a dobře míněné rady neberou dostatečně vážně.

Podobně, vlastně ne, úplně opačně se zase jevíme my jim. Můj boss mi jednou řekl zcela otevřeně, že
nechápe, proč s ním pořád nesouhlasím. Jak vidíte, bral to, jako každý manažer, velice osobně. "To je
tak, Arture," povídám, protože u Američanů i Kanaďanů se většinou tyká, " já jsem někde četl, že když
dva spolu souhlasí příliš často, jeden z nich je jaksi nadbytečný. A já samozřejmě chci, abys mě pořád
potřeboval." Zasmál se a nakonec jsme se jaksi poučili oba: já jsem mu svoje námitky podával ve
velmi slabých dávkách a on zase dělal, jako že s nimi souhlasí. Někdy, když na svých nápadech - které
se jim zrovna nelíbí - příliš trváte, vás mají prostě za troublemakera (tj. toho, co dělá jenom trable).
Nedej bůh, aby se pak ukázalo, že jste měl pravdu - to vám už ani ten pánbůh nepomůže. A tak není
divu, že v zemích, kde je svoboda projevu, se jí přesto lidé, někteří z pohodlnosti, jiní z prospěchářství,
dobrovolně vzdávají. To se pak ale projevuje stagnací ve výzkumu i ve výrobě a dnes se to považuje za
jeden z hlavních problémů, před kterými právě ti samí manažeři stojí.
Našlo se tedy nové řešení: manažer už není boss, ale jen leader, který lidi vede a inspiruje, zatímco
pracovní problémy se řeší jinde. Se soumrakem starého manažerizmu nastupuje nový termín:
teamwork. Ovšem pracovat v týmu také vyžaduje určitý souhlas, nadšení a disciplinu. Ale tým není jen
tak sesmolený kolektiv - členství v týmu si musíte zasloužit. A to je právě ten prubířský kámen
jesmenů: když tam nemohou svým výkonem dokázat, jak jsou dobří, snaží se většinou očernit ty druhé.
To se ale brzo ukáže a z chameleónů se stanou bílí nosorožci, po česku bílé vrány. Bílou barvu už ale
pozná i barvoslepý a hra je dohrána. a pak se ten pravý a dobrovolný souhlas opět pomalu vrací tam,
kam patří. Protože souhlasit sedá i s kritikou, pokud tato nesleduje jen svůj prospěch a hlavně pokud
je, a to hlavně, také nějak konstruktivní.
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TULÁK OD NIAGARY.
(Poprvé otištěno v pražském Telegrafu, později v Kanadských Listech)
Stáli jsme tam a pozorovali, jak se jinak
klidná řeka najednou stává pastí, ze které
není úniku. Řeka, která zde padá z výše
téměř šedesáti metrů, se pádem zcela vyřádí
a zase klidně teče dál. Odedávna toto místo
lákalo odvážlivce, kteří v sudu či jiné
uzavřené nádobě proplouvali vodopády a
pokoušeli osud. V místním muzeu je možno
vidět i kontejner, ve kterém Čech Souček
zvítězil nad smrtí - to ještě nevěděl, že za
několik let, při jiné příležitosti, zvítězí zase
ona. Vodopády se jmenují po řece, ale
Indiáni je nazývají Matkou vod. Město které
tu vyrostlo, se zase jmenuje po vodopádech
(Niagara Falls) a stalo se oblíbeným místem turistů, novomanželů a prodavačů suvenýrů. Na druhé
straně řeky také, ale tam už jsou Spojené Státy.
Pozoroval jsem muže u vodopádů a dobře jsem věděl, na kterou "svou první lásku vzpomíná".
Vyrůstal tehdy v Karlínském přístavu a velké šífy až z Hamburku pro něj voněly romantikou dálek.
Jeho otec tehdy bojoval za císaře pána v Itálii, zatímco on s matkou se hlavně snažili tu válku nějak
přežít. Pak přišla zpráva, že také otec to přežil, i tu slavnou bitvu na Piavě, a když ta válka jednou
skončí, to už je náš "tulák" na gymnasiu a po matuře začíná svou kariéru jako pomocný účetní. Později
je odvelen k artilerii do Písku, kde trénuje dělostřelecké koně, zrovna tak, jako to dělají ti praví
cowboys. Nějakou dobu pak ještě hraje fotbal za Čechii Karlín a hokej za Žižkov, ale táhne ho to pořád
někam jinam...

O vodopády se dělí Kanada se Státy tak, že ta známější (a hezčí) část vodopádů je na kanadské straně.
Jednu čtvrtinu vodního proudu (téměř celý milion litrů za vteřinu) tu zpracovává elektrárna, kterou
navrhl Nikola Tesla a zbytek zůstává jen pro obdiv turistů. Řeka pod vodopády tvoří ohromnou tůň,
šedesát metrů hlubokou a víry pod hladinou rolují potopené předměty pěkně dlouho, než je pustí ze
svých spárů. Také vodní erose je tu silná: za těch dvanáct tisíc let, co vodopády existují, se jejich hrana
posunula téměř o deset kilometrů proti proudu.
Dnes už je těžko uvěřit, že se o toto území bojovalo, a to dokonce se Spojenými Státy. Válka vypukla v
roce 1812, ale naštěstí netrvala dlouho a dnes se oba sousedé přátelsky dělí o turisty z celého světa ročně jich přijde přibližně dvanáct miliónů. Umožnil to pochopitelně příchod železnice (1840) a také
to, že roku 1885 byla tato oblast prohlášena národním parkem. Je typické, že první daredevil, který
proplul vodopádem v sudu (1901), byla žena, navíc dokonce paní učitelka. Dnes to mají její

následovníci ztížené tím, že místní policie dělá vše, aby jim v tom zabránila. Tak například náš Souček
si musel vymyslet chytrý plán, jak ji oklamat. Dole pod vodopády už ovšem nikoho nepřechytračíš, ale
zase se vždycky někdo najde, kdo tě z vězení vyplatí...
V městě u Niagary je ovšem také plno atrakcí: voskové muzeum (Louis Tussaud's, podobné tomu od
Madame Tussaud's v Londýně), lanovka (podobná té naší na Petříně), museum Elvise Presleyho
(podobné - vlastně ne, v České republice přece muzea zpěváků ještě nejsou). Pro nákupuchtivé turisty
je tu plno obchodů i velké nákupní středisko Maple Leaf Village s jídelnami, lunaparkem a ohromným
ruským kolem. Po prohlídce místních parků se také můžete třeba projet kabelovou lanovkou přes řeku,
přímo nad vířícími vodami Whirlpoolu. Kdo má ale rád přehled, ten si vyjede na Skylon Tower, věž,
jejíž vrcholek je dvěstěčtyřícet metrů vysoko nad hladinou řeky (pod vodopády). Zde také hned může
poobědvat v otáčecí restauraci, odkud je vidět postupně vodopády i celé okolí.

O nedělích jezdíval s trampy na Sázavu a z měšťáka se pomalu stával zálesák. Nejprve to bylo jen o
víkendech, ale později si postavil i chatu v Osadě Údolí Raků. To už s ním jezdila i jakási dívka, spolu
sedávali u táboráku a zpívali trampské písně, plné romantiky a touhy po dálkách. Později přišla jiná
dívka, ale ta stará, velká láska zůstává: Niagara. Vodopády, které proslavila píseň, kterou zase
proslavily vodopády.
Obracím se k muži u vodopádů: "Půjdeme, táto?"
"Ještě chvíli, " odpovídá mi trochu zastřelým hlasem, aniž by se otočil. Myslí, že nevidím, jak si něco
rozmazává po tváři...
Pak se náš tramp oženil a zanedlouho se mu narodil i syn. A zase přišla světová válka, druhá - teď už
je pro jistotu začali číslovat. Když ale spojenci vybombardovali blízké Vysočany (to se jim zrovna
narodil druhý kluk), odvezl rodinu do bezpečí jižních Čech. Konečně přišel mír a my se zase vrátili do
Prahy. Ale otec a syn nemají na sebe nikdy moc času: jen občas ještě zavezl kluka na osadu a zasedli k
táboráku, kde pár kytar a okarina či harmonika stačilo na celý trampský koncert. Táta jim pak musel
vypravovat, jak poznal písničkáře Mottla a ti mladší poslouchali s obdivem, zatímco starší jen
pokyvovali hlavami. Na závěr se pak na tátovu poctu pěla slavná Niagara, oslava lásky ztracené a
právě proto věčné.
Potom přišlo "vítězství lidu" a najednou, po tolika letech na ministerstvu, "odchází" do výroby: je teď
dělníkem na vrtech v Ejpovicích, kde se konečně dočká penze. A zase přijdou vojáci, i když žádná
válka není. Je to vlastně rekord: za jediný lidský život zažil dvě světové války a jednu "spřátelenou"
invazi. Alespoň, že ten starší kluk se dostal ven - říká si. Později, vlastně až po deseti letech, dostává
povolení k návštěvě syna v Kanadě. A tak letí do země za vodou, o které zpívávali, že "třista mil je do
Fort Adamsonu, možná, že i ještě víc" či že "na severu chatu měl dřevěnou, winchestrovka byla jeho
ženou". I ten svůj ručně psaný trampský zpěvník si s sebou přinesl, i když nemusel - znali jsme přece ty
všechny písně úplně nazpaměť. Hlavně "Niagaru": to se vždycky zlobil, když jsem při tom zpíval
slova jiné, ne zrovna prostonárodní písně, a ještě repete.

Dnešní Kanada ho poněkud zklamala; hlavně ta její konzumní (rozuměj konzumující) společnost,
kterou nedovedl pochopit. Abych ho potěšil, zajeli jsme spolu do indiánské Kaughnawagy, kde jsem
ho vyfotil s náčelníkem Mohawků. Představil jsem ho ovšem jako šerifa z osady Pragawaga, což na
indiánského chiefa udělalo nemalý dojem. Také jsem ho vyblejsknul u naší chaty na Huronu coby
osamělého kovboje u ohně, jen s naším vlčákem Chuckym a s jezerem v pozadí. A ještě jednu fotku s

kouřícími kolťáky, Smith-and-Wessony, mířícími přímo na kameru. U táboráku jsme si pak zazpívali
prorocká slova písně: "a že ta Kanada, už není Kanada, a Manitou je na to sám"...

Nejzajímavější ze všech pohledů je pochopitelně u hrany vodopádů. Tramp stojící přede mnou si ale
dává na čas. Čekal na tenhle okamžik celý život, tak ho chce vychutnat. Jsem z toho celý nervózní ještě se musíme projít tunelem pod námi, kde si můžeme prohlídnout Niagarské vodopády pěkně
zblízka a vyzvednout nepromokavé námořnické pláštěnky, abychom se mohli projet parníčkem, co nás
zaveze po řece až pod vodopády. Nad propastí se zatím klene věčná duha a kdo vydrží až do noci,
uvidí i hru barevných reflektorů a laserů. Na to už čas nemáme: podíváme se ještě do blízkého
Marinelandu na cvičené velryby, delfíny a vedle v lesíku na pravé bizony...
A jak jsem tam stál, najednou jsem vám mu musel závidět: žil jsem sice různě po Kanadě i ve Státech,
v Londýně i Tokiu a přece tady přede mnou stojí velký dobrodruh a cestovatel, který prožil větší
dobrodružství než já. Necestoval s Canadian Pacific, ale jen lokálkou na Sázavu; nelovil losy ani
lososy a nezdolal divoké proudy Orinoka, ale zato ještě ty české, Svatojánské. Ono totiž záleží na tom,
jak se to prožívá, jak do toho dáte celé srdce. Protože dobrodružství není dáno počtem majlí, které
ujedeš či hranic, které přejedeš. Dobrodružství je vlastně zakleto v nás a je ho jen třeba objevit: není to
cesta ven, ale spíše dovnitř. . .

Zamlklí jme přijeli k hranicím. Americký celník si prohlížel tátův pas a hbitě si spočítal, že má před
sebou statného osmdesátníka. Nedalo mu to a povídá mi: "A čímpak byl váš otec, že se dožil tak
velkého věku?"
Přeložil jsem to tátovi a on hned ochotně vysvětloval: "Řekni mu, že jsem od mládí hodně trampoval!"
Když už jsme byli zase v autě, obrátil se táta na mne a povídá: "Hele, nedělej ze mě blba - tolik
anglicky umím - proč jsi mu neřekl, že jsem byl trampem?"
"No víš", povídám, "tady to slovo znamená něco jiného."
"A co jako? "
"No, něco spíše jako tulák."
"Ale to je dobře, to přece souhlasí," namítal táta.
"Jo, a ty chceš, abych tohle vykřikoval na pohraničním přechodu?"
Chtě-nechtě musel souhlasit, ale přesto se zeptal: "A co jsi mu tedy řekl?"
"No co - že jsi byl úředníkem na ministerstvu!".
Táta se zachechtal: "Jo, tak proto on se tak spokojeně usmíval..."
Vyjeli jsme a náš stařičký šestiválec Cutlass si to spokojeně pokašlával svými šedesáti majlemi za
hodinu. Náhle jako by ze mne spadla všechna tíha - dovolená začala dobře a teď nás ještě čeká New
Jersey a pirátský Avalon na pobřeží Atlantiku. Cítil jsem se fajn: asi se to na mě přeneslo s toho
"tuláka", co seděl vedle mne.
"A co takhle písničku, ctihodný kmete?" ptám se, abych ukázal dobrou vůli.
"Samozřejmě, mladíče!" souhlasil táta.
"A která by to jako měla být?" nahrávám mu.
"No přece Niagara, ale ne abys mi ji zase kazil," varoval mě.
Ba ne, táto, po tom všem už bych ani nemohl, pomyslel jsem si. A tak jsem na to dupl, vítr nám cuchal
vlasy a rval nám od úst slova té proslavené písně. Písně, která v sobě také skrývá dobře míněné, i když

zcela neúčinné varování, protože:
"Komu vášeň v srdci hárá,
tomu není pomoci!"
A pak ještě repete.

