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ÚVOD. 
 

Kanada a Quebec 

Je Me Souviens ("Vzpomínám si") 

 

je heslo quebeckých separatistů a bylo prý převzato z 

veršů jedné básně:

"Je me souviens

que né sous le lys,

Je croîs sous la rose."

 

Překlad:

Vzpomínám si,

že jsem se narodil pod lilií (rozuměj francouzskou)

a vyrůstal jsem pod růží (rozuměj anglickou).

 

To je ovšem jasná narážka na dobu, kdy vládu v 

Quebeku převzali Angličané, kteří porazili Francouze 

ve známé sedmileté válce. Fleur-de-lys (květ lilie) 

francouzských králů a modrá vlajka královské námořní pěchoty - dva pozůstatky francouzského 

kolonialismu - ovšem zůstaly znamením pospolitosti i pro dnešní "sirotky Nové Francie". Eugénovi 

Taché, architektovi, který v roce 1883 postavil budovu quebeckého Národního shromáždění v Quebec 

City, se to rýmování zalíbilo natolik, že tam dal ono "Vzpomínám si" vytesat hned pod quebecký erb.

 

René Levesque, první separatistický premiér, šel dokonce ještě dál: nechal to heslo lisovat od roku 

1987 na každou automobilovou licenční tabulku (se státní poznávací značkou - každá provincie má 

totiž svou vlastní). Původní heslo "La Belle Province", Krásná provincie, pro něj zřejmě nebylo dost 

krásné :-). Jinou ironií osudu je, že v té době dělali ty tabulky hlavně vězňové - na co si asi při tom 

vzpomínali oni? Podle jiné verze prý ono "Vzpomínám si!" vykřikl jeden quebecký důstojník, když 13 

září 1759 porazil britský generál James Wolfe vojsko Markýze de Montcalm na pláních 

Abrahamových a tím natrvalo rozbil sen o Nové Francii. Osobně si myslím, že ten výkřik asi zněl 

jinak, třeba takhle: "Tohle si teda na Vás budu pamatovat!"

 

Dal jsem to heslo do názvu této knihy, protože já si také vzpomínám, ale na něco úplně jiného: na naše 

naděje do nového života, když jsme tehdy v roce 1970 do Quebeku přišli, ale zároveň i na to, jak se ten 

krásný sen pojednou rozplynul . . . 

 

V roce 1970 jsem se usadil v Montrealu. Dostal jsem tam místo, které jsem po dvou letech dokonce 

změnil za ještě lepší, oženil jsem se a později si i koupil dům v montrealském West Islandu, v části 

zvané Pierrefonds. Hned od začátku jsem si myslel, že už tam zůstanu napořád: práce u počítačové 

firmy měla dobrou perspektivu, naučil jsem se slušně anglicky (neslušně jsem už uměl předtím :-) a 

vůbec se nám tam líbilo. 



 

Jenže člověk míní a davová psychóza mění: když v roce 1976 nastoupili k moci separatisté, začalo se 

objevovat z jejich strany proti nám nepřátelství, podobné tomu, které bylo kdysi před válkou uměle 

vyvoláváno mezi Němci a Čechy v Sudetech. I v Quebeku spolu žily pár století dvě skupiny lidí, 

frankofoni a anglofoni, a i když se ti lidé lišili nejen svými jazyky, ale i jinak, snášeli se víceméně jako 

tolerantní sousedé. A tam, kde se nesnášeli, se maximálně jen ignorovali: říkalo se tomu dvě 

osamělosti - dvě solitudy. Pravda, v minulosti se o Quebek praly dvě mocnosti: Francie a Anglie, které 

v zabraném území prosazovaly své zákony a jazyk. Postupně se ale vytvářel nový, mladý národ, který 

chtěl svou samostatnost. Když ji získal, oba jazyky byly uznány jakožto úřední jazyky, kde si 

jednotlivec může svobodně volit, a které jsou rovnoprávné. 

 

Ovšem v Quebeku celou tu dobu doutnal pod povrchem nacionalizmus a stačil jeden nesmyslný výrok 

generála de Gaulla, který tu byl na návštěvě, aby se objevil kouř a pak i oheň. Byl tehdy na přátelské 

návštěvě Kanady, a jeho - na hosta poněkud nevhodné - prohlášení "Vive le Québec libre!" (Ať žije 

svobodný Quebek!) dodalo tehdy onu potřebnou jiskru do sudu prachu. Nejprve to byla teroristická 

organizace FLQ (Front de Libération du Quebec, Quebecká Fronta Osvobození), která odpálila v 

montrealském Metru několik bomb a unesla dvě známé osoby, přičemž jednoho z nich - ministra 

Laporta - garotovali (uškrtili) řetězem. 

 

Kanadský premiér Pierre Trudeau tehdy vyhlásil v Quebeku výjimečný stav a povolal tam kanadskou 

armádu. Bylo to až neskutečné: po dvou letech jsem opět viděl vojáky, jak obsazují důležité budovy ve 

městě, kde jsem zrovna žil. Jenže tady byl velký rozdíl: ta nynější armáda byla národní a chránila nás 

před teroristy - ta první byla cizí, ruská a přišla nás naopak jen terorizovat. Rychlý zákrok situaci v 

Quebeku vyřešil velice rychle a brzo bylo po spiknutí. Nakonec teroristé propustili druhého rukojmího 

(Angličana Jamese Crosse), ale kanadské rádio muselo odvysílat jejich Manifest a hlavním 

představitelům FLQ bylo umožněno odletět na Kubu. Odtamtud se ale později ještě rádi vrátili - prý se 

jim stýskalo po vlasti. Spíše to ale vypadá, že život v kanadském vězení je daleko příjemnější než život 

kubánského občana "na svobodě".

 

Separatismus se ovšem skrýval pod politickým povrchem dál, jen přešel do revoluce plíživé a ta 

nakonec vyhrála své první vítězství: separatistická strana PQ (Parti Québécois) vyhrála volby v roce 

1976 a dosadila na místo premiéra Quebeku René Levesqua. Ten prosadil řadu separatistických 

zákonů, povýšil francouzštinu na jediný úřední jazyk Quebeku a dalšími zákony přidělil anglicky 

mluvícím obyvatelům Quebeku roli občanů druhé třídy. Oproti bilinvializmu to byl ovšem krok zpět: 

jazykový útlak tu už přece prosazovali Angličani i Francouzi. 

 

Mnoho našich sousedů se začalo stěhovat do sousedního Ontaria či jinam - a brzo bylo na čase, 

abychom se hnuli i my. Odcházeli ovšem i celé firmy, které ztrácely zaměstnance a navíc se obávaly, 

že brzo dojde k separaci. Nejsa rodilý quebečan a navíc ještě frankofon, bylo mi brzo jasné, že si své 

zaměstnání už dlouho neudržím. Bylo to o to smutnější, že jsem tam za těch deset let udělal opravdu 

kus dobré práce, dokonce víc, než někteří tamější rodáci. Na druhé straně jsem ale neslyšel, že by se 

frankofoni ze zbytku Kanady začali houfně stěhovat do Quebeku :-).

 

Odešlo nás tehdy statisíce - neoficielní statistika mluvila dokonce o půl milionu. Oficielní statistiku 

nikdo nezveřejnil a vše se úspěšně tutlalo, neboť by to zahanbilo i biblický exodus. A co horšího: 

kanadská vláda v Ottawě nám nijak nepomohla: nechtěla si totiž frantíky rozzlobit. Je ovšem důkazem 

síly celého národa, že k přesunu došlo v poměrně krátké době, klidně a beze ztrát na životech. Jednalo 



se totiž o odchod dobrovolný a promyšlený, ale také nekompromisní. Naštěstí bylo kam jít: Kanada je 

po Rusku největší stát na světě. Ontario - a západní Kanada vůbec - jsou opravdu krásná místa a lidé 

jsou tam milí a přátelští. A snad i proto necítí většina z nás, co jsme odešli, proti Quebeku už žádnou 

zášť - druhé provincie nás přijaly laskavě a pomohly nám zapomenout. Lidé s námi sympatizovali a 

všichni jsme tam nakonec našli nový a spokojený domov. Odešli jsme v roce 1979, šest set kilometrů 

na západ, do Ontaria. Byl jsem překvapen, že mě tam nikdo neposílal "zpátky do Quebeku", ani mi 

nikdo nevyčítal, že jim "beru práci", tak jak jsem to slýchával v "La Belle Province" .

 

Vzpomínám si ovšem hlavně na ty krásné chvíle, co jsem v Quebeku prožil a bylo jich hodně. I když 

naše začátky nebyly lehké - ostatně kde jsou? - byl jsem tehdy velmi optimistický: začínal jsem nový a 

svobodný život. Pak se ale vše změnilo. Přemýšlel jsem o tom dlouho, než jsem se rozhodl odejít. 

Když jednou přivoníte ke svobodě, chcete ji prostě celou, ne jen v povolených dávkách. A nechtěli 

jsme, v případě separace, zůstat izolováni od Kanady. Když jsme prodávali náš dům - pod cenou - 

moje žena plakala: ztráceli jsme totiž daleko víc, ztráceli jsme náš druhý domov. 

 

Dalších pár let nám ale dalo za pravdu: situace se zhoršovala, ale to už jsme byli pryč. Dnes je tomu 

přes dvacet let a situace v Quebeku se od té doby změnila: separatisté zatím prohráli dvě referenda (o 

odtržení od Kanady) a život se stabilizoval. Demokracie se udržela, ale své diskriminační zákony si 

ponechali a nacionalizmus čmoudí pod povrchem dál. Zatím to ovšem nevypadá, že by se chtěli v 

blízké budoucnosti oddělit od bohatého prsu matky Kanady - federální vláda jim totiž stále bohatě 

přispívá. 

 

Ale tato kniha není o politice - je o našich zážitcích v Quebeku, o jeho přírodě a historii. Prostě o 

všem, co se nám tam líbilo. Máme také v Quebeku pořád mnoho známých a rádi se tam občas 

podíváme. Proč ne - je to hezká dovolená a navíc víme, že se za pár dní zase spokojeně vrátíme domů, 

do klidného Ontaria. 

 

V Kincardinu, 10 ledna 2003. 



Autor : Jan B. Hurych 
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ZAČÁTKY.

 

Mapa Montrealu

Heslo separatistů ("Je Me Souviens") bylo 
povinně i na mém autě, když jsem po desíti 
letech odjížděl z Montrealu natrvalo, a sice 
vzadu na oné quebecké automobilové 
tabulce. Byl jsem navíc opravdový 
separatista, ale jinak, než oni. Já sem se 
oddělil jaksi naopak - od nich - a také dříve 
než oni (pokud se vůbec někdy v budoucnu 
od Kanady oddělí). 
 
Už dvě stě let pokračuje kanadský 
experiment jednoho státu se dvěma národy a 
dvěma jazyky. Od té doby, kdy Francie 
předala svou část Severní Ameriky, tzv. 
Novou Francii, Angličanům, převážně 

francouzský Quebec se s tím nikdy nesmířil. Protože jsem ale přišel do - tehdy bilingválního - 
Montrealu, kde polovice obyvatel mluvila anglicky, netušil jsem, že mimo město už tomu tak není: na 
venkově žili z osmdesáti procent jen samí frantíci. Kdybych byl býval znal tehdy situaci lépe, asi bych 
se nezastavil a pokračoval dál, až do anglické Kanady. Ne, že by mi vadilo učit se navíc francouzštinu 
)vlastně quebečtinu), ale po dalších komplikacích jsem opravdu netoužil. 
 
Žil jsem ze začátku v tom městě kolem hory se jménem Mount Royal celkem spokojeně. Bral jsem to 
hned od počátku jako domov a bylo mi tam - alespoň těch prvních pět let - docela dobře. Vzpomínám 
na ně rád, na ty lidičky, kteří byli nejprve milí, až roztomilí, dobří hostitelé a dokázali cizinci poradit i 
pomoct. Později, po výhře separatistů, to byli právě někteří z nich, co mi pak udělili nezasloužený titul 
"maudit anglo" (zatracený anglofon), jakožto členu anglicky mluvící quebecké menšiny. Ale začněme 
raději do počátku . . . . . . 
 

Město Montreal jsou vlastně dva ostrovy na řece Svatého Vavřince (St. Laurent River). Tyto ostrovy 
jsou Île de Montréal (ano francouzsky je čárka na é) a Île Laval, ale "Velký Montreal" obsahuje i Île 
Ste-Héléne a takové malé ostrůvky, jako je Île Bizard a Île Perrot, dokonce i Île Dorval, což je 
mimochodem i městská část a jméno letiště; bez toho Île, pochopitelně. West Island (Západní ostrov), 
na druhé straně ale není vůbec ostrov, jen část ostrova Montreal. Pokud vás to moje franko-anglické 
míchání názvů mate, je to proto, že si pamatuji názvy ještě z doby, kdy byl Montreal dvoujazyčný. 
Používám zde raději český název "Montreal" (bez čárky), který kopíruje původní anglicky psanou 
verzi, avšak benevolentní Pravidla českého pravopisu z r. 1994 dovolují výslovnost "montriól" i 
"montreal", zatímco správná francouzská výslovnost francouzského "Montréal" je ovšem "monreál" a 
quebecká dokonce "mónreál". Měl bych vlastně psát "Montreál", hlavně proto, že mu tak tehdy říkají 
tamější čeští krajani - jak mu říkají dnes, to nevím: už jich tam také moc nezbylo. 



 
Jazykový zákon (Bill 101).

 
Když tehdy v roce 1977 přišel onen jazykový zákon - de facto aby zabránil vyhynutí francouzštiny, 
protože už i rodilí "frantíci" mluvili hlavně anglicky, je to jazyk byznysu - začaly úřady honem 
předělávat všechny cedulky ulic na francouzské a tak například St. John Boulevard se překřtili na 
Boulevard de Saint Jean. Což je legrační, protože pokud si pamatuji, svatý Jan mluvil jenom hebrejsky 
(jak který, sv. Janů je asi osm). Jak dalece to přineslo sebedůvěru francouzským "kebečákům", je těžko 
odhadnout: polovinu anglické populace tak nepřímo vyhnali na západ, ale na talíř jim to nepřiidalo 
vůbec nic. Patriotismus je hezká věc, ale nacionalizmus už ne, zvláště je-li spojený se šovinizmem 
(Chauvin byl zatvrzelý obhájce Napoleona a tento jeho fanatizmus mu vysloužila věčnou slávu 
zaslepence). 

Ale tehdy, když jsme tam přišli, se k nám, "přivandrovalcům", ještě chovali docela dobře. Naši 
sousedi, prostí lidé, měli velké a dobré francouzské srdce (i když Francii rádi neměli - prý je zaprodala 
Angličanům); byli to prostě lidé veselí a přátelští. Jeden z nich nám třeba udělal na barbecue stejky, 
přičemž na to vytrhal plaňky ze svého plotu a málem si ještě zapálil dům. I v práci jsem měl mnoho 
přátel, kteří mi často pomohli s prací na domě, stejně jako já jim. Ale to trochu předbíhám . . .
 

Hora Montrealská.
 

Procházka na Mont-Royal 

Svými pouhými 235 metry nad mořem kraluje hora 
Mont-Royal (anglicky: Mount Royal) nad celým 
městem, které je světoznámým přístavem pro 
zaoceánské lodi. Ano, je to přístav námořní, i když 
je od moře vzdálen celých 1600 kilometrů. Tady se 
ovšem uplatňuje výhoda toho, že město leží na řece 
Svatého Vavřince, tekoucí do Atlantiku. Je to 
vlastně počátek St. Lawrence Freeway (ano, pořád 
ten samý svatý!), což je vodní cesta od Montrealu 
na západ: přes jezero Ontario, pak zdymadly 
nahoru na sever a přes Huron do jezera Hořejšího. 
Po vodě se tak námořní lodě třeba z Evropy 
dostanou až do Chicaga, což je asi tak třetina 
vzdálenosti přes celý severoamerický kontinent.

Procházeli jsme se často po parku Mont-Royal, ne sice až dolů ke známému montrealskému hřbitovu, 
ale rozhodně až k vyhlídce, odkud jsme koukali dolů na montrealskou univerzitu (Université de 
Montréal, jsou tam ještě dvě: McGill a Concordia) a ještě níže, na místo, kde jsme tehdy bydleli (Cote 
des Neiges, tj. sněhová kóta, svah či cesta - vyberte si: jmenuje se tak totiž i hlavní ulice, co tou částí 
prochází). Tato část města byla plná emigrantů a bylo tam přes den i noc slyšet všechny možné jazyky 
světa. Chodili jsme tam i tehdy, když byl zrovna výjimečný válečný stav, to když teroristé FLQ 
zavraždili ministra Laporta. Později jsem poznal jeho vdovu: paní Laportová, soudkyně, nám totiž 
udělovala kanadské občanství. 

Nahoře byl tehdy klid, jakoby se nic nedělo, jen dole hlídkovali plně vyzbrojení vojáci v džípech - 
většinou u domů důležitých osobností. Den nato den jsem přišel z práce domů a Aťa, moje paní, mi 
vykládala neuvěřitelnou příhodu. Během dne jí volala jedna paní telefonem, že jejich syn našel mou 
peněženku, ať si pro ni teda přijdeme. Já ovšem doma nebyl a celý den jsem ani netušil, že jsem vůbec 
něco na té vyhlídce ztratil. Aťa se se tam vydala sama, jen s naším Alešem, ale na dané adrese stála 



hlídka vojáků a nechtěli je pustit dovnitř. Nakonec je přivítala paní domu, která zrovna hrála na svém 
hřišti za domem tenis. Aťa peněženku s díky převzala - moc toho tam stejně nebylo - ale jaké bylo její 
překvapení, když ji celou cestu až domů sledoval jakýsi džíp s kulometem a pěti vojáky - asi si mysleli, 
že je nějaká teroristka a to děcko má jen na zamaskování svých nekalých úmyslů :-).

Z historie města.
 

Místo, zvané původně Hochelaga, objevil v roce 1535 mořeplavec Jacques Cartier, který vida onen 
kopec, povýšil jej hned na horu a dokonce královskou (Un Mont Réal). Teprve v roce 1611 zde Samuel 
de Champlain zřídil (rozuměj postavil) obchodní stanici, anglicky řečeno, trading post. Původně bylo 
město určeno spíše pro práci misijní, tj. dodávat nebohým Indiánům to, co jim asi nejmíň chybělo: víru 
v bílého Boha. Proč k tomu ale potřeboval vedoucí misie, Paul de Chomedey, Sieur de Maisoneuve, v 
roce 1642 postavit pevnost, to se dnes už příliš nezdůrazňuje. Oni totiž Irokézové neměli obyvatele 
misie rádi a kdo někdy z misie vyšel ven za její brány, byl jimi - smí se to vůbec říkat? - zabit. Zda byl 
též skalpován, nevím, ale fakt je, že tento zvyk pak Francouzi podporovali, když totiž Mohawkům 
platili za každý ulovený britský skalp. Co s těmi skalpy pak "frantíci" dělali, jsem se také nikde 
nedozvěděl - většina Angličanů, co jsem poznal, byli už od mládí hodně plešatí. 
 
Město dostalo hezký název Ville Marie de Montréal a utěšeně pod francouzskou vládou rostlo - teda 
než přišli Britové, kteří, jak známo, zkazí každou srandu. V roce 1760 padlo město pod britskou vládu, 
to když guvernér Vaudreil město vzdal, než by je nechal rozstřílet. Angličané se tam pak už udrželi, ač 
během americké revoluce bylo město (1776) po sedm měsíců v rukou Američanů - tehdy ještě tzv. 
"koloniálů". Benjamin Franklin si tam dokonce přitáhl svůj vlastní tiskařský lis, aby tam tiskl noviny. 
Už tehdy ale americká propaganda jaksi neuspěla, naopak, mnoho tak zvaných loyalistů uteklo později 
ze Spojených Států právě do - tehdy už zase britského - Montrealu.
 
Montreal byl také sídlem společnosti North West Company (NWC), konkurující v obchodu kožešinami 
jiné firmě, známé Hudson Bay, kterou kdysi založil sám syn Fridricha Falckého, princ Rupert, navíc 
strýc krále Karla II, který společnosti věnoval i celou tehdejší západní Kanadu (dlouho apk ještě 
nazývanouZemí prince Ruperta). Jména protagonistů NWC, hlavně objevitelů, se trvale zapsala do 
historie Kanady: tak například Simon Frazer. Podobně i Alexander Mackenzie, který první překonal 
(pěšky a na kanoi) celý severoamerický kontinent, dokonce dříve, než Američani. Opravdovou slávu 
zažilo město v době Expa 67 (hádejte, v kterém roce?) a později během Olympijských her (1976), ale 
ty už jsme tam zažili i my. Dokonce jsme na té samé posvátné hoře montrealské podporovali 
závodníky českého cyklistického týmu, ale mluvit s nimi nám jejich politruci nedovolili. Snad proto, 
že se obávali kapitalistické indoktrinace, ale možná i proto, že se tehdy naši chlapci zrovna moc 
nevytáhli :-). 
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MONTREAL.

 

Downtown

Montreal je druhé největší město Kanady a zároveň druhé 

největší francouzské město na světě. (Má něco málo přes 

milion lidí ( Velký Montreal dokonce přes tři miliony), a většina 

města mluví francouzsky, přesněji řečeno jazykem "quebecois", 

který se má k francouzštině evropské asi jako se má londýnská 

"cockney" k angličtině oxfordské. Jejich "kebečtině"  často ani 

evropský Francouz nerozumí; i Aťa, která měla doma 

francouzské gymnázium, se musela často dohadovat, o čem jde 

řeč. Jde hlavně výslovnost, tak například "mon dieu" Francouz 

vysloví "món dijé", zatímco Quebečan řekne "mů dzí". Písemný 

jazyk je sice pořád ještě francouzský, ale anglickými či 

poangličtěnými výrazy se to jen hemží. Jazyková komise (lépe 

řečeno "jazyková policie") ale dnes neúnavně pátrá po těchto 

výrazech a nemilosrdně je likviduje, i když zatím ne zrovna 

úspěšně. Někdy je to i legrační: když chtěli odstranit anglické 

znamení se slovem "STOP", zjistili, že tento výraz přišel kdysi 

do Anglie právě z Francie. 

 

A zatímco populace na venkově byla vždy převážně 

francouzská, Montreal byl - a pořád ještě je - město mezinárodní: velký přístav, mezinárodní letiště i 

turistika si to prostě vyžaduje. Není divu, že to vždy bylo město vícejazyčné: kromě francouzštiny a 

angličtiny zde žijí velké menšiny různých národností, které všechny kromě svého jazyka ovládají i 

angličtinu, i když jejich děti smí teď chodit jen do francouzských škol. 

Tak se vyvinula situace, kdy přistěhovalci jsou většinou trilingvální (tříjazyční: mluví francouzsky, 

anglicky a svým jazykem ), zatímco místní frantíci jsou jen monolingvální (anglicky umí mluvit jen 

vzdělanci, i když podle mé zkušenosti většna frankofonů angličtině celkem rozumí).  Jazykový zákon 

tedy potrestal hlavně je: nedovoluje jim, aby své děti posílali do anglických škol a angličtina, kterou se 

naučí ve francouzských školách je asi taková, jakou kdysi mluvil ve filmech velký komik Louis de 

Funés. Anglicky mluvící emigranti ovšem učí své děti i anglicky a protože je víc a víc lidí potřeba do 

byznysu, který je převážně s "anglickou" Kanadou a USA, mají proti frankofonským dětem pořád 

výhodu, kterou - ta ironie! - chtěla právě separatistická vláda odstranit. 

Basilika.

 



Basilika sv. Josefa 

Město je proslulé svou Basilikou sv.Josefa, Oratoire St-Joseph 

( anglicky Oratory, Oratoř, tedy modlitebna či svatyně). Blízko 

stojí i původní kostelík (od roku 1904) - je to taková malinká 

kaple a sem se chodili modlit farníci katolického kněze Alfreda 

Bessetta (1845-1937), kterému ovšem nikdo neřekl jinak, než 

bratr André. Nebylo dne, aby někoho nezbavil nemoci či jiného 

trápení - a proto je teď blahoslavený (od 1982) a navíc na 

nejlepší cestě, aby se stal svatým. Jeho snem bylo postavit 

svému patronovi velkou basiliku - a to se mu také podařilo, 

roku 1924. Tak dobře, že je to jedna z největších basilik světa a 

ročně jsem přijde dva miliony turistů či poutníků.

Zvenku sice vypadá oratoř hodně jako pařížský Sacré Couer, 

ale uvnitř je naopak moderní a ozdoby barokního stylu byste tu 

nenašli. Basilika má uvnitř dokonce i vlastní výtah. Hlavní loď 

- to je prosím kostelní termín, i když sem hodně chodí i 

námořníci z celého světa, když tu jejich loď kotví - je opravdu 

ohromná, ale je to převážně prostý beton a nemá příliš ozdob 

kromě vyřezávaných soch. Varhany "u Josefa" (vyrobil je 

Beckerath, 1959), mají skvělý zvuk a díky nádherné akustice se 

zde často pořádají koncerty, a to nejen varhanní. Hned venku zase uslyšíme z malé věžičky, ovšem 

poněkud starší, zvonkovou hru, podobnou té naší, loretánské. Zvonky jsou ovládány podobnou 

klaviaturou, jakou mají varhany, jen se do ni tluče pěstí :-). Hra láká svou pastýřskou idylou nejen děti, 

ale i romanticky založené dospělé. Projdeme se také kolem, po křížové cestě - ta je v noci osvětlená a 

stromy na ni vrhají tajemné stíny a zajdeme i do malého ksotelíka, kde na dřevěné pryčně spával bratr 

André. 

 

Basilika stojí na kopci a vede k ni od dolního automobilového parkoviště možná tak sto dřevěných 

schodů - to pro poutníky, kteří si chtějí vysloužit nějaký ten zázrak a lezou po nich po kolenou. Pravda, 

dnes už jsou schody opuštěné a když jsme chtěli s Alešem ukázat lidem, jak se to dělá, okřikla nás 

Aťa, abychom ze sebe nedělali šašky (ona je totiž protestantka :-). Všichni ostatní ovšem mohou vyjet 

autem až na horní parkoviště, nebo to obejít po zigzag cestě a dostat se tak přímo před vchod. Jak je 

vidět, zázraky se konají dál, soudě podle koridoru uvnitř oratoře, plného tam vystavených berlí, holí, 

protéz a vozíčků pro invalidy. 

 

Vzpomněl jsem si tehdy na moje francouzské berle, pohřbené někde na chalupě v Jizerských horách, to 

když jsem si nárazem na strom rozdrtil čéšku v koleně a museli mi ji odoperovat a šlachy sešít. Naučil 

jsem se pak zase chodit, pěkně znova od začátku, a protože v Praze zázračnou oratoř nemáme, děkuji 

za ten zázrak prvnímu asistentovi na chirurgickém oddělení na Bulovce. Bohužel si nepamatuji jeho 

jméno, jen vím, že byl také oficielní lékař českého hokejového týmu a tak měl velké zkušenosti s 

podobnými úrazy. Je to letos už přes čtyřicet let a pořád mi nohy skvěle pracují. Jen v jenom jsem ho 

zklamal: řekl mi tehdy, že už asi nikdy nebudu moci lyžovat. Přál bych mu, aby mě viděl, jak jsem na 

lyžích zdolával moguly v quebeckém resortu na Mount Tremblant - jistě by mi tu mou neposlušnost 

odpustil. 

Malý obchůdek v přízemí basiliky, podobný tomu u sv. Petra v Římě, je plný různých medailonů a 

suvenýrů - všechny jsou poměrně moderní a opravdu levné - můžete tak alespoň přivést něco svým 

známým "z poutě". Poněkud "středověká" je ale skřínka se srdcem bratra Andrého - je ovšem z 

tmavorudého skla, takže moc neuvidíte. Připomíná relikvie s ostatky svatých a má zajímavou historii: 



jednou byla ukradena a zloději žádali velké výkupné. Když je nedostali, relikvie se na pár let ztratila, 

než ji opět našli v jednom sklepě, kde bylo Andrého srdce zanecháno svému osudu. Montrealští farníci, 

kterým předtím zřejmě srdce nestálo ani za to výkupné, ho teď opět hrdě ukazují v bazilice. 

 

A je to tak dobře, protože tam patří - podle všech vyprávění to byl opravdu hodný člověk a pomáhal 

lidem. A to je jistě to hlavní, co by dnes měla basilika poutníkům připomínat . . .
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PRVNÍ ZIMA. 
 

Vlajka Montrealu 

Vrátím se trochu zpět, k době mého příletu do Quebeku. Po půl 

roce v Londýně, kde jsem strávil půl roku čekáním na udělení 

emigrace - v roce 1969 už Kanada nebrala utečence z 

Československa s otevřenou náručí a finanční pomocí jako ještě 

rok před tím - jsem konečně dostal povolení emigrace a hned 

prvním letadlem jsem si to 'hasil' do Montrealu. Přesněji řečeno 

na to staré, dorvalské letiště. To nové, mirabelské, které leží 55 

km na sever od města, tehdy ještě nebylo postavené. Právě tam 

pak ale přeřadili veškeré mezinárodní lety; Dorvalu zůstaly jen ty přes Kanadu a do USA. Často jsem 

pak odtamtud odlétal na služební cesty do Států, ať už do Minneapolis v Minnesotě, či do Utiky, ve 

státě New York, kde byla hlavní kancelář americké počítačové firmy, u které jsem dělal. Horší to bylo 

jezdit na Mirabel - tam jsem si raději bral autobus. Také když jsem jezdíval služebně do států jen 

autem, odjel jsem nejprve na dorvalské letiště. Proč? Abych si tam rentoval auto z půjčovny - měl sjem 

špatné zkušenosti s používáním vlastního vozu: když se něco porouchalo, firma mi to pochopitelně 

nezaplatila; ta platila jen za kilometry a to ještě málo. 

 

Startuji, nestartuji.
 

Teď trochu odbočím, abych se zmínil o místní specialitě. Ač Montreal leží na stejné zeměpisné výšce 

jako Berlín, zima je tu díky blízkému Labradoru opravdu tuhá. Když jsem se vracel ze svých letů, často 

jsem našel na parkovišti mé auto s vybitou baterií. Při mínus dvaceti stupních vám totiž baterka ztratí 

za noc až polovičku své kapacity, nebo jestli chcete, náboje. Ovšem jako každý správný "kebečák" 

jsem měl v kufru - automobilovém, pochopitelně - párek startovacích kabelů a on už se vždycky někdo 

našel, kdo mi dal boost, jinak řečeno přes pomocné kabely proud ze své baterie. Horší bylo, když 

zamrznul startér - to se nejprve musel kladivem oklepat, aby rotor mohl vklouznout do statoru a 

roztočit setrvačník. Kdo tohle neznal, dokázal vybít dobrodinci, co mu dával boost, i jeho vlastní 

baterku. Proto bylo spolehlivější - i když nebezpečnější - nechat přitom dobrodincovo auto běžet. 

 

Také ztuhlý olej situaci ještě zhoršuje a na zimu jsme používají místo 10W30 raději olej 5W30, který 

je lehčí, i když v létě zase příliš řídký pro některé motory a musí se zase měnit za původní. Startovací 

okruh je vůbec zapeklitá věc: každý zvětšený odpor - například uvolněný či zkorodovaný kontakt - 

snižuje startovací proud, což prodlužuje dobu startování. Tím se ale kontakty víc ohřívají, a odpor zase 

roste, čímž klesá proud, startování dlouhé a baterka se víc vybije vybíjí. Uděláte tři pokusy a už to 

nejde. Větší motor startéru je lepší, ale zase vyžaduje větší baterku. Je to prostě začarovaný kruh. 

 

Použít metody polárních pilotů - tj. na noc vypustit olej, držet ho v teple a ráno ho zase nalít do motoru 

- to je jaksi nepraktické a tak jsem místo toho koupil ohřívák oleje. Později jsem si ale nechal 

namontovat permanentní ohřívák celého motorového bloku. Ten je sice dražší a bere víc elektřiny, než 

ten tyčkový, co se jen tak zasune do otvoru pro olej, ale zato to stojí za to. Jednou jsem totiž zjistil, že 

se ten tyčkový ohřívák v noci přepálil a ráno bylo auto zamrzlé! 



 

Vzal jsem si z toho poučení a namontoval jsem si pak na okno u domu signální světélko, které 

označovalo, že ohřívák opravdu pracuje. Proč na kapotu? Nu abych to viděl přímo z okna a nemusel za 

večer několikrát do mrazu ven :-). Pochopitelně nejlepší je vlastní, vytápěná garáž, ale i když ji máte, v 

práci většinou stejně parkujete venku. Navíc je motor, který stráví noc v teple, o to víc cholostivý 

venku na zimu. Neptejte se mi, jak je to možné, to prostě nevím. Když jsme bydleli ještě dole ve 

městě, jezdil jsem do práce autobusem, ale čekejte v takové zimě třeba půl hodiny na spojení! Jednou 

jsem se nadýchal ledového vzduchu tak dobře, že mi pak v létě našli na rentgenu jizvy na plicích - to 

jak jsem tehdy přechodil zápal plic.

 

Hamilton. 
 

Hamilton 

Asi týden po příchodu do Quebeku jsem letěl do 

města Hamilton v provincii Ontario, kde jsem měl 

slíbené interview u firmy Westinghouse, které jsem 

napsal ještě z Anglie. Jaké ale bylo mé překvapení, 

když mi po dvou hodinách a dobrém obědě řekli, 

že ještě ten job nemají, že se jen připravují, až 

budou mít povolení přijímat. Prý tak za půl roku, 

za rok. Když jsem jim řekl, že přece mají v 

Montrealu odbočku, zasmáli se a řekli, že to je jen 

pro zasloužilé zaměstnance před penzí. Nezbylo, 

než se vrátit zpět do Montrealu a hledat a hledat. 

Ještě před odletem jsem ale zašel na emigrační 

úřad, abych jim něco vysvětlil: měl jsme totiž od 

vlády půjčku na letenku do Kanady, rovných sto 

dolarů - právě díky tomu slibu místa v Hamiltonu - 

a tu jsem musel po příletu do Kanady splácet. Vysvětloval jsem jim, že jsem v Londýně předem uvedl 

jako trvalé bydliště Hamilton, ale splácet že budu muset z Montrealu. "Nu splácejte odkud chcete," 

usmáli se. 

"A to si ani nezapíšete? To se nebojíte, že vám uteču?" zeptal jsem se. To už se skoro mlátili na 

židlích: "Nebojte se, my bychom si vás našli!" ujistili mě.

 

Práce není.
 

Takže jsem začal hledat práci v Montreale. Nejprve sám od sebe, ale většinou chtěli znalost 

francouzštiny nebo obou jazyků a pak mi začalo být jasné, že to je jen výmluva a že to říkají každému, 

koho prostě nechtějí. Co mi zbývalo, odešel jsem teda prosit na pracák, na manpower. Tehdy ještě 

nebyly ty nástěnky či počítače a úředník jen dával kartičky s adresou firmy, kam můžete jít na 

interview (ty adresy ovšem nikde nevyvěšovali). Nejprve se muselo čekat v řadě před přepážkami: tam 

nám dali číslo, které pak zavolali a zavedli nás za stěnu, kde seděl pan Někdo. Třikrát jsem tam byl a 

třikrát pro mě nic neměl - a věřte, byl bych dělal cokoliv. Nejhorší na tom bylo, že jsem se tak nedostal 

ani na job interviw u firmy, kde si teprve vybírali. 

 

Až jednou se na mě usmálo štěstí. Zavolali mě omylem ještě předtím, než vyřídil žadatele přede mnou. 

Seděl tam jeden africký Kanaďan a jeho bílý přítel, který úředníkovi vesele nadával do rasistů a ještě 

horší slova. Poděšený úředník honem vytáhl kartičku a dal jim ji. Pak mi pokynul mě a uneveně 

prohlásil, že pro mě nic nemá. Ale to už jsem se nedal. Řekl jsem mu, že přijdu zítra a daleko lépe 

připraven: že si totiž namažu obličej krémem na boty. A jestli by mi poradil: zda bude stačit hnědý, 



nebo zda bych na to měl vzít hned černý krém? Pan Někdo se zasmál se a kartičku mi dal. Vzal jsem si 

z toho poučení pro příště: práce je, to jen kartičky nejsou :-). 
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PRVNÍ JOB.

 
Ta místa od manpoweru byla vždy nejhůře placená, ale job samotný nebyl nejhorší. Vlastně jsem jich 
měl hned několik: byl jsem  inženýr, technik, kreslička, skladník i holka, co pájí na lajně, to vše v 
jednom a za poloviční plat. K tomu jsem ještě přibral funkci opraváře u zákazníků (tzv. field engineer), 
dále zkušebního technika a nočního hlídače - když jsem tam po nocích dělal neplacené přesčasy, navíc 
jsem jim firmu i zadarmo hlídal.. Jinak to ale bylo výborné místo pro toho, kdo se musí naučit všecko 
najednou, rychle a s rizikem a na úkor zdraví. Naše maličká firma - teda já z ní nic nevlastnil - sídlila 
blízko rohu avenue Louvain a Acadie a kousek dál byla plaza (náměstí) Côte Vertu. Platili nás šekem, 
který jsme hned proměnili na peníze v bance za rohem.
 

Přepad banky.
 

Montrealské Metro

Šel jsem si jednou v poledne vybírat svůj šek - 
myslím, že hned už ten úplně druhý, platili nás 
každých 14 dní - a po kratším čekání jsem se 
konečně dostal k okénku. Slečna mi zrovna začala 
vyplácet peníze, když slyším nějaký hluk. Tak se 
otočím a vidím tři muže v maskách - v takových 
těch lyžařských, co mají jen otvory pro oči a ústa. 
V rukou měli automatické pušky a křičeli něco 
francouzsky. Já ovšem tehdy to jejich parle-vous 
neznal, takže jsem si nejprve myslel, že se tam 
natáčí nějaký film nebo co. Když se ale ostatní lidé 
začali stavět ke zdi a zvedali ruce, viděl jsem, že se 
rozhodně nejedná o filmovou inscenaci bitvy o 
Quebec City a poměrně přesně jsem ty ostatní s 
těma rukama napodobil. 

 
Za chvíli se mi ale ruce unavily a tak jsem je zase nenápadně spustil, ale ten jeden z těch gaunerů si 
toho všimnul a píchnul mě hlavní do žeber a ten druhý, ještě víc nervózní, na mě něco zařval. Ruce mi 
rychle vyletěly nahoru jako na špagátu - což bylo jen dobře, jak misdělil ten detektiv, co to později 
vyšetřoval. Jenomže já v tom okamžiku myslel na něco úplně jiného a sice na to, kam asi položila ta 
slečna ty moje peníze, jestli tedy na mou nebo na její stranu okénka, jinak řečeno, odkud je ti grázlové 
sebrali. Že to není důležité? Nu asi ne, ale já si tehdy myslel, že kdyby byly už na mé straně okénka, 
když je lupiči shrábli, tak mi to banka nezaplatí. Jinak řečeno, že by okradli nejen banku, ale i mě, což 
se mě osobně dotýkalo :-). 
 
Ty peníze u okének sebrali hned, ale apk ještě jeden z těch ostrých hochu kopl několikrát do manažera, 
který už ležel poslušně na břiše na zemi, tak jak mu to ostatně sami předtím nařídili. Stačil kopnout jen 
jednou, protože ten kopaný okamžitě zařval: "Léon!" a mladičký účetní honem zlodějům otevřel 
klíčem sejf. Nacpali peníze do ruksaků a rychle ven. Jen ten poslední z nich, zřejmě šprýmař, opět něco 
vykřikl a namířil zbraň na nás ostatní, co jsme tam zatím stáli, jako kdybychom podpírali neviditelný 



strop. Pomalým pohybem do strany, jako když kropí záhon, mávnul hlavní a vyrazil ze sebe: 
"Rrratatata!", ještě navíc s tím hrozným quebeckým "r".
 

Jako v detektivce.
 
Za necelou hodinu přijela policie. Ta totiž raději počká, to aby si lupiči překvapení při činu nevzali 
některé ze zákazníků jakožto rukojmí, protože tím by se situace značně zkomplikovala. Osobně si ale 
myslím, ž ejim šlo víc o sebe než o nás. Zmíněný detektiv nás všechny pořádně vyzpovídal a já si 
najednou uvědomil, že si vůbec nepamatuji žádné důležité detaily. Jak byli vysocí? No dost, povídám, 
jeden byl vyšší. Jak staří? Tam jsem už byl přesnější - pokud se mě nezeptali, jak jsem to vlastně 
poznal, když měli přece všichni masky na obličejích. Oblečení? Asi džíny, ne? Nebo že by ne? Pak 
jsem si vzpomněl: ten jeden přeskočil pult, jako to dělával slavný John Dillinger, teda alespoň ve 
filmu. Ostatní se přidali: "Ano, ano, on přeskočil pult!" Když byl se mnou hotov, povídá mi ten 
detektiv: "To máte štěstí, co? To se každému nestane."
"Já nevím," povídám, "přišel jsem zrovna ze země, kam přijelo půl miliónu gangsterů a měli tanky." 
Zasmál se a propustil mě. Kolik toho tehdy ukradli, dodnes nevím, protože je nikdy nechytli - byli to 
zřejmě profesionálové.
 

Kupuji auto.
 

Biosféra Expa 67

Také moje zkušenosti s koupí auta nebyly ty 
nejlepší. Koupil jsem auto staré, opotřebené - v 
Čechách se říká ojeté. To jsem ještě nevěděl, jak to 
v Americe chodí: obchodníci starých aut jsou 
považováni za největší podvodníky. Ještě dnes se 
při volbách u kandidátů objevují posměšné plakáty: 
Koupil byste od tohoto člověka staré (secondhand) 
auto? Nu i tohle šlo přes takového agenta, dealera 
- i když to vlastně bylo auto jednoho 
spoluzaměstnance spoluzaměstnance - a v papírech 
bylo napsáno jen toto: "sold as is", t.j. prodáno bez 
záruky či náhrady případné škody. Nu při té ceně 
se nedalo moc čekat, ale to jsem ještě netušil co se 
čekat dá. Ten kolega si sám sešteloval brzdy tak, že 
z dvojitého brzdného okruhu udělal jen jednoduchý 

a když ten sehnal, tak nepracovaly ani přední, ani ty zadní. Zřejmě mu ani to štelování moc nešlo, 
protože asi za měsíc mi opravdu selhaly brzdy a já zastavil o náklaďák, který přede mnou stál na 
křižovatce - měl zrovan červenou. Zapasoval jsem se do něj tak dobře, že moje auto bylo o dvě stopy 
kratší a já si usekl spodní ret o volant, narazil hlavu na strop, potloukl si koleno a přerazil žebro. 
 
Když jsem dlouho nešel domů, Aťa mě vyhlížela oknem. Pak spatřila, jak si to pěšky kulhám po ulici a 
už tušila, co se asi stalo. A nebudete mi to věřit, i když šlo auto rovnou do šrotu a ani pojišťovna nám 
nic nedala (auto 'as is' mi pojistili jen na škody, které způsobí těm druhým) - ani jednou jsem od ní 
neslyšel slovo výčitky. Za týden nato jsem se brali, v malém kostelíku v St. Bruno, a já přes ty stehy, 
kterými mi zpátky přišili můj ret, procedil svoje "ano". Když si na to Aťa dnes vzpomíná, prohodí 
vždycky něco o tom, že mi tu pusu tehdy zašili nějak neúplně . . . 
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STARÝ MONTREAL.
 
Žili jsme v novější části města, ale jako bývalé obyvatele starodávné Prahy nás pochopitelně nejvíc 
lákal Le Vieux Montréal, doslova Starý Montreal. Courali jsme se tam často kolem přístavu, po ulicích 
Berri, McGill či St. Jacques, kolem domů, které ještě před rokem 1960 byly vlastně určeny ke zkáze. 
Přitom to byla zrovna ta část města, kde Maissoneuve přistál a postavil svou pevnost. Bydlely zde celé 
generace, ale na začátku dvacátého století se lidé začali stěhovat pryč a zbyla tu jen skladiště a staré 
budovy různých byznysů, spojených s obchodem a přístavem. Přístavem, odkud odplouvají lodě do 
celého světa. A bylo to až v šedesátých letech minulého století, kdy se začala probouzet hrdost 
měšťanů na jejich město a tak prohlásili tuto část přístavu tím, čím už od začátku byla, totiž 
"historickou". Zvláštní komise dnes rozhoduje o tom, co se zde bude stavět, bourat či obnovovat a po 
vkusné renovaci se sem život opět vrátil: objevily se hospůdky, restaurace a obchody s uměním i 
suvenýry. 

Staré domy.

Montrealská radnice

Château Ramezay, postavené 1705, jako dům 
bývalého guvernéra Montrealu, se stalo roku 1775 
sídlem Compagnie des Indes, která exportovala 
bobří kožešiny. Když bobří horečka opadla 
(kožešiny sloužily na výrobu drahých cylindrů a 
bowlerů, neboli "bouřek"), do domu se pak opět 
stěhovali guvernéři. V době americké okupace 
Montrealu ; zde dokonce bydlel sám Benjamin 

Franklin, ale o tom už jsem také psal. Dnes je tu 
muzeum. Blízko na rohu ulice Berri stojí dům 
Etiénna Cartiera, jednoho z "otců" Kanadské 
konfederace, jak se dříve Kanada nazývala.

Radnice.

Place Jacques Cartier je náměstí, hýřící quebeckou kulturou: jsou zde café, umělecké obchody a 
dokonce i pouliční umělci, ale ti jsou především v Rue St. Vincent a Rue St. Paul. Od jednoho jsme 
jednou zakoupili perokresbu už zde popsané Basiliky sv. Josefa, měl náhodou takové nefrancouzské, 
skoro bych řekl slovanské jméno: Anjelko. Na každém místě zde také potkáte svatého - respektive jeho 
jméno. Tolika svatým se ale nesmíte divit: Francouzi byli už od křižáckých válek silnými katolíky a 
své protestantské Hugenoty krvavě vybili v nechvalně proslulé Bartolomějské noci. 
 
Nahoře pak stojí montrealská radnice, s jejíhož balkónu v roce 1967 tehdy už zřejmě senilní generál De 

Gaulle povzbuzoval Quebec k separaci. Jeho volání "Vive le Quebec Libre!" vzbudilo tak  v národě 
falešné naděje, že jeho velkými ústy mluví i jeho rodná Francie. V naší době to bylo sídlo starosty 
Jeana Drapeau (česky to znamená "prápor"). To byl ten, co prohlásil, že olympijské hry nemohou mít 
deficit, stejně jako on nemůže být těhotný. Když se ukázalo, že se mýlil - hry stály třikrát víc, než se 



čekalo - karikaturisté ho všude malovali s pořádným břichem.
 
Na rohu náměstí stojí socha admirála Nelsona. Co zde, mezi tolika frantíky, vůbec dělá? To máte tak: 
když došla zpráva, že  loďstvo prťavého Korzikána to tak žalostně projelo u Trafalgaru, občané 
Montrealu byli štěstím tolik bez sebe, že mu ten památník postavili a to ještě ten samý rok (1809). Je 
dokonce starší, než ten velikánksý v Londýně. On tu totiž Napoleon nebyl vůbec oblíben a to hned z 
několika důvodů: jednak sem utekla díky francouzské revoluci značná část bývalé francouzské šlechty, 
jednak Napoleon kolonie vyloženě podceňoval (i když jeho Josefina byla sama z ostrova Martiniku). 
Hlavně je ale všechny také, jako správné obchodníky, štvala jeho kontinentální blokáda evropských 
zemí, které je připravovala o byznys. Hned  naproti soše Horatia Nelsona - ano, to bylo jeho křestní 
jméno a dokonce se i hodně podobal i herci, který hraje Horatia Hornblowera ve známých britských 
seriálech. 

Francie a Quebec.
 

Montrealský přístav

Jak to bylo s tou bratrskou láskou mezi Francií a 
Quebekem, to nám vysvětlila v roce 1978 naše 
sousedka, vdova po opravdovém frantíkovi z 
Francie. Tehdy se první premiér-separatista René 

Levesque vypravil do Paříže, aby tam nastavil 
vlastní krk - ne, ne paní guillotině, to jen k předání 
vyznamenání Řádu Čestné Legie. "Francie mu 

ovšem dá raději tisíc vyznamenání," řekla nám 
tehdy ta paní, "než tisíc dolarů. Pro ně je Quebek 

pořád ještě jen kolonie, i když ztracená." A měla 
pravdu: o dvacet let později zajel do Paříže další 
premiér-separatista Bouchard, který doufal, že jeho 
slavnostní přijetí tam povzbudí povadlé city jeho 
rodných separatistů doma v Quebeku. Jeho uvítání 

v Paříži ale bylo více než chladné a francouzský prezident se přímo vyjádřil ve smyslu, že to je vnitřní 
věc Kanady, do které se nebudou plést. 

Není divu, že "Kebečáci" k nim také nemají srdečnější vztah - už od té doby, kde je Francie údajně 
"zradila" a nechala na pospas Angličanům. Jde tu o hrdost mladého národa, který byl kdysi (podobně 
jako Austrálie pro Angličany) jen trestnou kolonií Francie. Národ, který vyrostl z námořníků, vojáků a 
dřevorubců, rybářů a emigrantů, trestanců a vypovězených prostitutek se ovšem liší se od Francouzů 
ještě víc, než Američané od Angličanů. Manon Lescaut, hrdinka stejnosmenné knhy od Abbé Prevosta, 
kterou sem přivezli v řetězech, se tu jistě později dobře vdala, měla děti a pravidelně chodila do 
kostela. Můj přítel, říkejme mu třeba Jean-Guy, se jednou rozčiloval, že Charles Aznavour sice jezdí 
rád zpívat do Quebeku, ale že si koupil farmu ve vedlejším, převážně anglickém, Ontariu. "A takoví 

jsou všichni!" přesvědčoval mně rozhořčeně; marně jsem mu vysvětloval, že Aznavour je vlastně 
Armén. To jsme byli ještě kamarádi - když se pak dal k separatistům a já si z něho pro to dělal legraci, 
hodil po mně jednou vztekle dvoukilovým transformátorem. Dodnes nevím, zda se nestrefil schválně 
nebo prostě jen neuměl házet . . . 
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JEŠTĚ STARÉ MĚSTO. 
 

V ulici Rue Bonsecours stojí Papineau House, postavený panem Louis-Josephem Papineau, vedoucím 

nešťastné francouzské rebelie proti Angličanům , v roce 1837  (jestli také vynalezl papiňák, to jsem se 

už nedozvěděl :-). Calvetův dům zase patřil francouzskému protestantovi, který nabídl své služby 

Angličanům a později, během okupace Montrealu, i Američanům. Když tito zase odtáhli, Angličané ho 

po zásluze zavřeli. Když ho konečně pustili, strávil zbytek života tím, že soudil Angličany i Američany 

za způsobené škody. Soud dopadl věru nerozhodně: Calvet se na jedné ze svých cest za spravedlností 

utopil, zrovna uprostřed mezi Anglií a Amerikou.

Malá Notre Dame.
 

Velká Notre Dame

Notre Dame de Bon-Secours je kamenný kostelíček, nahrazující 

původní,  postavený ze sbírek samotnou svatou Margueritou 
Burgueois. Byla to učitelka, která tu za Maissoneuva (už jsme o 

něm psali) nechala postavit školu pro dívky, nazvanou Les 
Filles du Roi. Ne že bych si těch dcer ten král Ludvík tolik 

nadělal - byly to prostě dívky, nasazené do Kanady, aby se tu 

vdaly a přinesly rodinné teplo do této nejstudenější kolonie 

Francie. Dřevěný kostelík byl později nahrazen kamenným 

(1678), vyhořel (až a ty kameny, že ano) a byl v roce 1772 

renomován. V 19 století ještě přistavěli zbytek, hlavně zadní 

věž se sochou Panny Marie, která tu s rukama rozevřenýma 

směrem k řece vítá sailory ,  neboli "s prominutím námořníky", 

jak říkával Jonáš Jiřího Suchého. Hodiny na věži jsou pak 

památníkem na ty námořníky, kteří padli ve dvou světových 

válkách.

 

Velká Notre Dame.
 

Chrám Notre Dame de Montréal (postaven 1829) je podobný 

tomu v Paříži, alespoň zvenku. Byl jsem v obou a ten montrealský je uvnitř značně bohatší - to se 

prostě koloniálové chtěli vytáhnout na své bratrance doma. Naposledy ho ukázali v televizi při přenosu 

z pohřbu Pierra Elliota Trudeau, velkého státníka, který v sobě spojoval - vpravdě kanadsky - dvě 

ušlechtilé krve: francouzskou a skotskou.

 

Staré město má ještě řadu jiných náměstí. Na Place Royale stojí socha Johna Younga, který se 

zasloužil o rozšíření montrealského přístavu do podoby, jakou má teď. Nebo Place d' Armes, kde kdysi 

bojovali Francouzi proti Irokézům a pan de Maissoneuve dokonce jejich náčelníka v bitvě zabil. Na St. 
James Street, kdysi nazývanou kanadským Wallstreetem, stojí Bank of Montreal a ještě pár jiných 

finančních institucí. 



Na Starém městě, podobně jako v tom pražském, samozřejmě najdete i příjemné hospůdky, kde si dáte 

k výbornému jídlu dobré (zde tedy kalifornské) víno. Atmosféra je tam téměř 

pařížsko-montmartreovská: pouliční malíři a hudebníci tu šmidlají štětci i šmytci a dodají vám náladu 

vpravdě bohémskou. A musíte si říci, že ti kebečáci jsou docela přátelští, teda když zrovna zapomenou 

na ten svůj šovinizmus. A nejen oni: blízko uvedeného kostelíka je (tuším, že dosud existuje) český 

umělecký obchod s keramikou a sochami, místo milé nejen všem Čechům, ale i návštěvníkům z celého 

světa. 

 

Montrealská pevnost.
 

Tzv. Old Fort (Vieux Fort, Stará pevnost) leží na ostrůvku Ste-Heléne, který nazval Samuel Champlain 

- údajně na počest své ženy. Zde bych si dovolil opravit historické knihy: ta svatá Helena určitě nebyla 

jeho manželkou :-), ale spíše patronkou jeho ženy (a nemyslím tu patronku do pušky, tehdy přece ještě 

měli jen křesadlovky :-). Zde také rytíř de Lévis raději spálil regimentální prapory, než by je vydal 

vítězným Britům (1760). Později sám  lord Wellington nařídil ostrov opevnit (1822) proti hrozícímu 

útoku z USA - pevnost totiž mohla svými kanony výhodně hlídat úzká ramena řeky na obou stranách 

ostrova. Tam také můžete vidět i dnes (živě) cvičení tehdejších francouzských mariňáků, v krojích, 

které jim kdysi navrhl sám kardinál Richelieu (tzv. La Compagnie Franche de la Marine, 1622). A 

jindy jsou to zase parádemarše skotských Fraser Highlanders  (kteří dobyli Montreal v roce 1760). V 

pevnosti je mnoho zajímavého, kromě 400 let starých zbraní například i model Montrealu z 

osmnáxtégo století). A pokud vám to nestačí, můžete si po prohlídce pevnosti ještě zajít do 

divadla-restaurace, v domě bývalých guvernérů. 

 

Na ostrově také leží La Ronde, s horskou dráhou, kolotoči a jinou zábavou. Velký kus ostrova je dnes 

hezký park a pohled na řeku i na blízký most Jacques Cartiera stojí za vyfotografování. Zde se také 

konala mezinárodní výstava Expo 67 (Terre des Hommes, Man and His World), jejíž zbytky tam pořád 

ještě jsou, i s proslavenou československou restaurací. Malý můstek vás zavede na vedlejší ostrov se 

jménem Île Notre Dame, který už sousedí s průplavem (tzv. Lawrence Seaway) pro zaoceánské lodi.

 

Na východě Montrealu, na Rue Sherbrooke je area zvaná Olympijská vesnice (1976), kde stojí také 

proslulý Olympijdský stadión, už od začátku pronásledovaný smůlou. Nejprve pro starostu města pana 

Drapeau, když se šuškalo, že prý dal konstrukci do kontraktu někomu známému, a pak ještě později, 

když se zjistilo, že stadión stál třikrát víc, než se odhadovalo. Quebek tehdy požádal vládu v Ottawě o 

finanční pomoc. Když ta odmítla, quebecká vláda použila stejnou politiku a hodila celý dluh na 

samotné město. Aby se sehnaly peníze, udělali tehdy i okolní předměstí (např. náš Pierrefonds) částí 

velkého Montrealu a hned jim zvedli daně. Poslední ránu tomu dodal sám stadión: jeho galerie se 

začaly bortit a část se jich zřítila. Asi se už na to nemohl dívat :-). 

Francouzský Montreal
 



Zimní Montreal 

O deset let později, to už jsem žil v Ontariu, nás 

navštívil můj otec. Mimo jiné jsme ho zavezl také 

do Montrealu (asi 6 až 8 hodin jízdy autem, podle 

počasí), kde jsem s ním pochopitelně zabloudil i do 

Starého města. Utrmácení chozením, zamířili jsme 

do jedné z oněch roamntických restaurací, kde 

jsem nám objednal jídlo anglicky. Tehdy, už za 

tvrdého frankofonismu (dnes je to opravdu jediná 

národnostní diskriminace v Kanadě) - to bylo od 

místního člověka něco zřejmě zcela 

nepředstavitelného. Na cizince jsem ale nevypadal 

a tak vrchní předstíral, že nerozumí. Přitom se na 

nás díval pohledem, který říkal: Hele, tady se mluví 
jen francouzsky! 

  Vytáhl jsem tedy z kapsy kanadskou dvoujazyčnou pětidolarovku, přetrhl ji napůl a povídám 

anglicky: "Když umíš jen francouzsky, dostaneš ovšem jen tu francouzskou půlku jako spropitné!" 

Huba se mu roztáhla ve velký, osvobozující úsměv a řekl: "Áh, mesyjé iz from Ontárrryjó? Bat of kóz, 
Aj ken spýk Ínglýš!" (t.j. Pán je z Ontária? Ovšem že umím anglicky!). A tady máte v kostce teorii a 

praxi celé té jejich "frankofonie".
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CÔTE DES NEIGES.

Jak už jsem psal, bydleli jsme nejprve blízko místa, kde se dlouhá, předlouhá ulice Chemin Côte des 

Neiges stýká s Boulevard Jeana Talon , který tam tehdy ještě byl víceméně jen silnice, teprve dál na 

východ se zalidňoval.. Zato "Kódenáška" byla bohatá na různé obchůdky - takové ty, co se k nim leze 

venku po schodech dolů, různé boutiques (módní či jiné obchody) či kina, a samozřejmě i velké 

obchody. Tak velké, že je dokonce stálo za to vykrást celým partám zlodějů - však tam jednoho zloděje 

chytali i helikoptérami po střechách a dokonce se říkalo, že mu přitom ustřelili i cosi důležitého (v 

lidové angličtině se tomu říká "family jewels", rodinné šperky :-). Byly tam také obchody různých 

národů: u Maďarů se dokonce daly sehnat i škvarky; byla to prostě čtvrť emigrantů a ti si potrpí na svá 

jídla. Nejprve jsme zakotvili v ulici Goyer,  obydlené hlavně Evropany, později ale víc a víc Afrikány. 

Jinak to byla ulice, kterou jistě nenáviděli místní požárníci: hořelo tam skoro každý druhý den.

 

V domech totiž byly takové ty svislé šachty - v každém patře s otvory do zdi - kam se házely v 

plastických sáčcích odpadky. Málokterý sáček ale snesl ten pád z vyšších poschodí a dole v podzemí 

byl prostě maglajz. V domě byla spalovna a není divu, že se to často vznítilo, přičemž šachty svým 

komínovým tahem usnadňovaly rozšíření ohně do vyšších pater.

 

Požáry v Goyer Street.
 

Plaza Cote des Neiges

Jednou mě Aťa vzbudila, že ve vedlejším domě 

hoří. Nechtěl jsem jí věřit,, ale bylo to tak: vysoké 

plameny šlehaly z jednoho bytu a odrážely se od 

balkonu nad ním. Bylo to sice v sousedním domě, 

ale od nás asi jen tak sedm metrů. V patře nahoře 

spali nějací starouškové a ani o tom nevěděli. Řval 

jsem na ně, až se vzbudil celý dům a konečně i ten 

děda s babičkou, která při pohledu dolů málem 

omdlela. 

 

Jindy zase, to byla Aťa v práci a Aleš ve škole, 

jsem postonával doma, když náhle zazvonil budík 

v kuchyni. A nepřestával. I zašel jsem tam, abych k 

mému překvapení zjistil, že to nebyl budík, ale 

požární alarm na chodbě. Otevřel jsem dveře, ale to 

už se patrem valil kouř, ve kterém spěchali někteří sousedi, vyzbrojeni kufry, směrem ke schodům a po 

těch rychle dolů. Tam na ulici pak zasedli v bezpečné vzdálenosti do auta a čekali, jak se to vyvine. 

Tak jsem se poučil o užitečnosti skautského hesla: Buď připraven! No nebyl jsem gatóv, nebyl. Hledal 

jsem v tom kouři, co se hrnul pod dveřmi do bytu, nějaké věci, abych je zachránil před ohněm: hlavně 

nějaké teplé věci pro ženu a pro syna, protože to bylo v únoru. Ač jsme toho ještě moc neměli, chtěl 

jsem zachránit alespoň nějaký zimní oděv.

 

Obyvatelé činžáku se shromáždili dole v přízemní hale. Tam mi také došlo, že jsem v tom zmatku 



zapomněl nahoře naše štěně ovčáka, maléhoChuckey, Karlíka. Vyběhl jsem nahoru a našel ho 

schovaného pod postelí, odkud jsem ho nemohl dostat. Konečně se to podařilo, ale kam ho dát? 

Napadlo mi, že by se vešel do příruční tašky. Našel jsem ji, ale zatím se mi pes vytrhl a šup zase pod 

postel. Konečně jsem vyhrál a odnesl ho dolů. V tašce ovšem kňučel a já musel všem vysvětlovat, že 

se to nahoře neškvaří pes, ale že jen brečí ten náš, kterému se v té tašce vůbec nelíbilo.

 

Pak jsem si uvědomil, že jsem mohl zachránit víc. I vyběhl jsem opět nahoru, ale tam už bylo od kouře 

tak husto, že jsem se začal dusit. Hasiči mě sebrali a odtáhli dolů. Měl jsem štěstí: většina lidí totiž 

kouřem omdlí a pak je konec. Zbytek času jsem už poslušně stál ve dvoraně, kde jsem naslouchal 

staršímu páru vedle mě, který se radil, jak napálí pojišťovnu a bude žádat odškodné. Vtip byl v tom, že 

se jim nic nestalo, a tak děda honem vymýšlel, že ho pokropili hasiči a zničili mu novou košili.

 

Emigrantská Valhalla.
 

Bydlely tam kolem nás různé národnosti a snášeli jsme se celkem dobře - byli jsme všichni tak chudí, 

že nebylo co komu závidět. Někteří dokonce ještě chudší: ti žili na podporu, pro kterou si chodili v 

těch nejotrhanějších šatech. Nebylo to moc, ale stačilo to na jídlo a nájemné. A to byl právě kámen 

úrazu: někteří si na to zvykli a tak se to místo pomalu stávalo útulkem bezprizorných "podporovanců". 

A ta mentalita byla nakažlivá: emigrantská Valhalla, která se jim zdála být útulkem bohů se časem 

měnila na hřbitov padlých nadějí. A navíc se tam kradlo.

 

My měli práci oba, manželka i já a tak jsem prostě brzo toužili jít někam jinam. Ovšem jinde byla renta 

za byt dost vysoká a tak jsme se stěhovali teprve dvou letech, když jsem nastoupil na nové místo, u 

americké firmy. Stěhování mělo i jiné výhody: náš malý byt už se začal zaplňovat a to ani nemluvím o 

tom, že se parkovalo na ulici. Navíc na obou stranách, takže v zimě vám pluh zasypal půl auta - pokud 

jste večer měli štěstí a našli místo k zaparkování. Později jsme potkali mnoho lidí, co začínali v Goyer, 

a jejich vzpomínky byly podobné těm našim. 

 

Radši do 'de Courtrai' a ještě dál.
 

Pohled na město od jihu 

Z takové ulice bylo opravdu lépe zmiznout co 

nejdřív a tak jsme se odstěhovali blíž k Talónu, do 

ulice De Courtrai. A pak brzo ještě dál, do 

předměstí Roxborro, ale to už byl West Island, 

západní část Montrealského ostrova. Ten je vlastně 

největší z ostrovů: měří 60km na délku a asi 20 km 

na šířku - v nejširším bodě. Hned nad ním je ještě 

jeden, Laval, který je menší: 40 km na délku, 16 na 

šířku. Nemusím snad podotýkat, že oba leží na řece 

Sv. Vavřince, která je obtéká. 

 

Jedna zajímavá věc: ulice města nejsou ve směru 

severojižním (S-J) jako jinde, či východozápadním, 

(V-Z),  ale na Severozápad-Jihovýchod (SZ-JV) a 

SV-JZ. Řeka se tu točí a teče právě od SV na JZ a 

ulice jsou nasměrovány podle ní - i když všude jinde teče téměř pořád od východu na západ. O hoře 

montrealské se říká, že je na sever od centra, tj. od starého Montreálu, ale ona je de facto na západ! 

Stalo se také zvykem říkat spodnímu břehu řeky "jižní", takže když bydlíte na její "severní" straně, 

slunce vám vychází "na jihu"! Naopak zase jedete přístavní ulicí v pravé poledne "na jih" a slunce tam 



už dávno není. A když jsem se tam jednou chtěl orientovat podle slunce, málem jsem zabloudil - 

myslel jsem tehdy, že se moje směrová orientace nějak pokazila nebo že snad slunce v Americe běhá 

jinak, než u nás. 
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WEST ISLAND 

 
ovšem není Západní ostrov, ale jen západní část ostrova, ostrova montrealského. Žijí tam anglicky 
mluvící obyvatelé města, lidé inteligentní a veskrze příjemní; jsou to také většinou bývalí Evropané. 
Tam jsme se přistěhovali hlavně kvůli mojí práci, kterou jsem tam dostal, u americké počítačové firmy 
Sperry Univac; měla budovu právě tam. Staré Roxborro(ano, jsou dvě!) je hezká čtvrť, ležící na 
"severní" straně ostrova - vlastně na severozápadní - a silnice tam vede pořád podél řeky, která v zimě 
zamrzá. Za dvoupatrovým domem, kde jsme bydleli - jaká úleva proti vysokým barákům "Kodenéšky" 
- se táhl les od nás až k naší firmě, s cestou, po které jsem vesele cupal ten jeden, dva kilometry do 
práce; teda než jsem začal být líný a objížděl to raději autem. Bylo to o deset kilometrů delší a časově 
asi tak stejně, protože ve městě bylo plno dopravních světel, kde se muselo čekat.
 

Ptačí rezervace na Île Bizzard

West Island je plný malých továrniček, které 
vypadají spíše jako instituty či sanatoria, s parky a 
velkými prostornými parkovišti v přírodě. Inu 
samý lehký průmysl, hlavně elektronika - moje 
doména. V práci se mi dařilo. Jelikož firma Univac 
právě zakládala svou první odbočku v Quebeku, 
vzali mě tam hned jako vedoucího oddělení 
kvality. Asi proto, že ředitel kdysi dělal v 
Německu, o Čechách věděl něco málo a já mu drze 
při job interview prohlásil, že my Češi máme stejné 
heslo jako Němci: "Buď kvalitu nebo nic!" 
Zapomněl jsem tehdy ovšem jaksi dodat, že Němci 
měli to první a my jen to druhé :-). Co jsem ještě 
neuměl, to jsem se přes noc naučil - jako většina 
Čechů v Kanadě. Pomohlo mi také to, že jsem byl 

předtím už přijat do Asociace profesionálních inženýrů Quevbeku. Karlovu univerzitu mi sice uznali 
hned, ale musel jsem dělat navíc zkoušky z "kapitalistické" ekonomie, finančních počtů a podobně - 
věděli velice dobře, co se u nás tehdy vůbec nepřednášelo. Na co jsem to jako elektronik potřeboval, to 
dosud nevím. 
 

Pierrefonds.

 
Začali jsme také přemýšlet o koupi domu, asi 5 km na západ od místa, kde jsem dělal. Toto předměstí, 
zvané Pierrefonds, je na severu odděleno jedním ramenem řeky sv. Vavřince a přejedete-li most, 
dostanete se na ostrov, zvaný Île Bizzard, bizární, podivný ostrov. Ten je ovšem obydlený jen kolem 
hlavní silnice, co vede kolem dokola. Uprostřed jsou močály, golfová hřiště a kdysi si tam někdo 
pěstoval na poli marihuanu. Tu rafinovaně rozesel mezi obilí, jenže to kdosi objevil ze vzducholodi, co 
tam z města s turisty létala své pravidelné kolečko. 
 
Na jihu pak sousedí Pierrefonds s jiným místem, zvaným Dollard des Ormeaux. To podle 
francouzského oficíra, velitele pevnosti ve Ville Marie (tehdejší Montreal), který odtud vytáhl podél 



řeky Ottawy na západ proti Irokézům (1660). Tam si postavili provizorní pevnost, kterou týden hájili v 
hrdinném boji proti Indiánům. V kritickém okamžiku ale Dollard zapálil doutnák u sudu s prachem, 
který pak s hradeb pevnosti vrhl na útočníky. Vrhl, ale nedovrhl: hradby byly vysoké a sud zůstal viset 
na stromě. Když doutnák dohořel, bylo tím pádem - jako ve škrholovské písničce - po Indiánech i po 
obráncích. Dollard, který takto byl pohřben poměrně moderním způsobem - rozptýlením - se zapsal do 
srdcí svých krajanů jako jeden z hrdinů, který odvrátil irokézský útok na město.
 
Hned za rohem od nás pak začínal slavný St. John Boulevard, který pak nacionalisté celkem nákladně 
a zbytečně přejmenovali na Boulevard de St. Jean. Na severu končil u řeky a na jihu skoro také, až u 
Dorvalu. Uprostřed té vzdálenosti byl most přes dálnici, která běží přes celou Kanadu, t.zv. 
Trans-Canada Highway. Vedle mostu pak byla ohromná Fairview Plaza, shopping centrum, kde se 
dalo sehnat vše. Tak například v hudebním obchodě jste si mohli koupit nejen hohnerovskou foukačku 
(tj. foukací harmoniku od německého výrobce Hohnera), ale třeba i dudy ze Skotska. Vedle v Radio 
Schacku (to je známý elektronický obchod) jsem si koupil tehdy mou první kapesní kalkulačku, 
dokonce programovatelnou. Tehdy, před dvaceti pěti lety, stála kolem sto dolarů - na dnešní peníze by 
to bylo skoro tisíc, ač ji dnes seženete za dvacku i za míň - ale posloužila mi dobře, nejen v práci, ale 
například i při výpočtu daní. 
 

Sainté-Anne de Bellevue.

 
Západní část ostrova končí mostem u St. Bellevue (tu Annu většinou vynechávají); tam je také John 
Abbot's College, kde náš Aleš vystudoval. Na jih je Île Perrot, ostrov veliký jen asi 10 krát 15 km. 
Nebyl tehdy příliš obydlený a prý tam měli jen jednoho policajta. Práce příliš neměl, ale zato miloval 
vínko a pak to občas odnesly telegrafní sloupy. Teda do té doby, než si rozčísl lebku a přešel na jiný 
dopravní prostředek, tuším kolo. Tam také žil můj přítel Jean-Guy, opravdu dobrý přítel - ale jen do té 
doby, než přišli revanšisté, pardon, separatisté. Ale to se nemůžete divit, nacionalistické očarování bylo 
nakažlivé: jiný frantík, opravdu inteligentní, mi sice důvěrně sdělil, že se separatisty nesouhlasí, ale 
pak jsem se dozvěděl, že byl členem tzv. francizační komise - jazykové policie, co donášela na lidi, že 
nemají na firemní ceduli francouzské nápisy větším písmem než anglickým anebo alespoň francouzsky 
nahoře a anglicky až dole. Časem pak i ty anglické nápisy dokonce musely zmizet úplně. A to i na na 
silnicích, kde si Američané pak pletli jejich "East" s francouzským "Ouest", což je ovšem "West". 
 

Pointe Claire.

 



Větrný mlýn na Île Perrot 

Na jih od Dollardu pak leží předměstí Point Claire. Také zde v 
naší době bydleli hlavně "anglofóni" (tak nám říkali frantíci, 
někdy ze žertu dokonce i "saxofóni"). Bydleli tam ovšem jen ti 
bohatší, co na to měli. Dnes je jich tam, po masovém odchodu z 
provincie, jistě daleko méně. Tento velký exodus byl a ještě je 
asi tím nejlépe utajeným stěhováním národů. 
 
Z Pointe Claire je do Starého Montrealu (tzv. downtownu) ještě 
pořád 30 km, alespoň měřeno od větrného mlýnu, který tu, 
podobně jako ten na Ile Perrot, stojí už řadu staletí. Je to typ 
mlýnů z Francie - tuším z Normandie - a vypadá zcela jinak než 
ty známější, holandské. Hlavně se liší tím, že dole je kamenná, 
kuželovitá budova, vypadající spíše jako homole cukru. 
Takových uvidíte dokonce ještě dnes pár i v Paříži (Moulin 
Rouge nepočítaje): jeden stojí na Montmartu, druhý na kopečku 
u Defence - ale melou se tam už jen milenci. V Montreale kdysi 
mlýny sloužily i k obraně: uchylovali se do nich obyvatelé při 
nájezdech Indiánů, zvláště po masakru v blízkém Lachine, kde 
v roce 1689 Irokézové pobili 200 obyvatel a sto jich odtáhli do 

zajetí. Nikdo už je nikdy neuviděl; byl to tuším nejhorší masakr v Kanadě. 
 

Lachine. 
 
Ten už do West Islandu ale nepatří. Býval to kdysi přístav, místo, odkud vyráželi po řece na západ 
tradeři (obchodníci), trapeři a dobrodruzi, yehdy ještě na oněch ohromných kanoích voyažérů. Později 
přišly velké lodi a větší důležitosti nabyla tzv. Seaway, systém průplavů, který spojuje Atlantik s 
Velkou pětkou (jezera Ontario, Erie, Michigan, Huron a Hořejší). Je to systém průplavů a zdymadel a 
dostanete se tak po vodě z Evropy až do Chicaga. Rameno řeky se pod West Islandem rozšiřuje až na 
10km, asi proto je také nazvaly Lac St. Louis le Roi, Jezero Sv. Ludvíka krále. Dopadl zřejmě lépe, než 
jiný svatý Ludvík - ten má jen známý močál v Missouri.
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LAURENTIDY.

 

Většina Quebeku je podložena předkambrijským štítem, míněno geologickým, a ten se táhne přes 

celou provincii. Krajina je poseta pahorky a horami, z nichž nejznámější je Mount Tremblant (vlastně 

francouzsky Mont-Tremblant, 960 metrů vysoká), jinak řečeno "třesoucí se hora". Je částí t.zv. 

Laurentian Mountains (francouzsky Laurentides), které leží na sever od Montrealu a jsou to opravdu 

"sportovní hory".

 

Hora samotná leží uprostřed přírodní rezervace, která se nazývá Park Mount Tremblant, je to asi jen 

100 km od hlavního města. Scházejí se tam - vlastně sjíždějí - na sjezd (rozuměj lyžařský, s kopce) v 

zimě hlavně lyžaři a jiní sportovci, zbytek roku pak rybáři a lovci. Městečko Mont Tremblant leží 

ovšem přímo pod horou téhož jména. Park má asi 500 jezer a dvě větší řeky. Nahoru na horu se 

dostanete lanovkou, dolu zase po lyžích či jinak. V létě se tam také ještě pořádají mezinárodní závody 

automobilů, zvané "Le Circuit" a v některých místech i pěvecké festivaly a divadla v přírodě.

 

Lyžování

 

Quebek v zimě 

Dobré lyžování je už i blíže k Montrealu. 

Vyjedete-li z něj po silnici na severozápad, 

projedete nejprve kolem letiště Mirabel, a pak to 

přijde, jako když svatí pochodují: Sainte-Agathe, 

Saint-Jovite, Saint-Antoine, Saint-Jerome, 

Saint-Saveur, Saint-Donat a Sainte-Adele. Semtam 

najdete i civilní jméno, například Val David a Val 

Morin a pak už se se dostanete k Mount Tremblant. 

Ale už cestou můžete zabočit jinam - sjezdovek je 

tam habaděj. V údolích jsou pak všude nádherné 

švýcarské chaty (challet či cottage), kde se večer 

pořádají tzv. "aprés ski", takové ty večerní 

mejdany, kde dámy vytáhnou lyžařské oděvy, které 

jakživ neviděly sníh a pánové zase vyprávějí, 

podobně jako je parodoval Voskovec a Werich, "o 

tom šíleném sešupu na "Mísečkách". Jak jste asi poznali, je to zábava spíše pro nesportovce, prostě 

snobizmus na kvadrát.

 

My s Aťou a Alešem jsme raději holdovali sjezdovkám, hlavně jedné, zvané Porcupine, neboli 

"Dikobraz", která byla plná špičatých mogulů, tj. uměle nadělaných hrbolů. Tam jsem je sjížděl vlastně 

poprvé v životě, ale není to tak zlé: musíte se pořád držet v údolíčkách mezi hrbolky, protože na 

vrcholu těch mogulů se vám lyže stáčejí se všude možně a hlavně nemožně. A hlavně musíte držet 

těžiště pořád ve stejné lajně, tj. vyrovnávat to větším či menší pokrčením nohou. Ty hrbolky mají 

průměr i výšku tak metr až dva a jsou zatraceně blízko u sebe. Po jedné takové jízdě už nohy ani 

necítíte, obzvláště jestli jste na podzim dost netrénovali. Na jedné trase jsme dokonce zjistili, že to 

vůbec nebyly žádné hrboly, ale zapadané kameny a co víc, že to vůbec nebyla žádná trasa :-) .



 

Mapa okolí Montrealu 

V Laurentidách, tehdy 

ještě neschůdných a často 

i nesjezdných, žil kdysi 

kněz Antoine Labelle, 

který tam vytvořil 20 

farností; nechtěl totiž, aby 

jeho soukmenovci 

odcházeli do USA za 

prací a tak je nalákal na 

zlato, které tam prý mělo 

být. To se ovšem nikdy 

nenašlo: až teď, kdy to 

zlato dolují z kapes 

turistů a sportovců (je 

tam 22 lyžařských 

resortů).  

V roce 1930 sem přišel 

nezaměstnaný inženýr z 

USA (kam předtím emigroval z Norska) a postavil tady první "tahací" lanovku evropského vzoru. Jeho 

jméno je Herman Johannssen, přezdívaný Jack Rabbit (jinak je to název druhu králíka s bílým 

zadečkem) a byl to propagátor běhu na lyžích, podle hesla "sportem ke zdraví". Běhal tu i Maratón a 

asi to pracovalo, protože Jack Rabbit se dožil sto let. Tam také postavil tzv. Maple Leaf Trail ("maple 

leaf" je - ano, javorový list, navíc také symbol Kanady) a od jeho první sjezdovky tu do dneška 

narostlo 350 dalších. Přímo na sever od Montrealu leží městečko Laurentides, kde se narodil první 

francouzský premiér Kanady Wilfried Laurier, přívrženec kanadské jednoty - proto o něm, ač to byl 

francouzský "kebečák", od separatistů mnoho neuslyšíte, bohužel. On to také byl, kdo podporoval 

osazování kanadského západu.

 

Zimní sporty.

 

Kromě lyžování, které se tu nazývá buď downhill (sjezd) nebo cross-country (běh na lyžích), má 

Kanada ještě mnoho jiných zimních sportů. Nejznámější je pochopitelně hokej a sen každého chlapce 

je dostat se do profesionálního klubu. Také krasobruslení je na vysoké úrovni, i když si jeho tréninkto 

vyžádá ještě víc času. Pro nás Čechy méně známý už je curling ( lidově zvaný brumball), který se hraje 

pomocí velikých klouzavých kamenů na ledě, kterými se vyrážejí kameny jiné. A aby dobře klouzaly, 

dva hráči před kamenem - ale jen pokud se pohybuje -  zametajíkošťaty (brums) led. Hodně populární 

jsou také tobogánové saně - s plochým dnem a bez postranic - a jiná, domácí vozítka či klouzátka. 

Kanadskou specialitou jsou sněžnice (snowshoes, raquettes), ale kdo v nich neumí chodit, ať si raději 

vezme lyže. Nová doba přinesla i snowmobily, snowboardy, sněžné bicykly a já nevím co ještě. 

 

Nejméně oblíbeným sportem je vyhazování sněhu - je to také nejvíc nebezpečné na srdce. Není divu, 

že si lidé koupí raději snowblower, takový ten malý sněžný pluh s frézou. V našem sousedství si ho 

koupili podnikaví kluci a vydělávali si tím celou zimu. Už jsem tu mluvil o startování automobilů v 

zimě, ale to není ještě nic proti samotné jízdě autem: led, závěje, sněhové břečky, whiteouts ( husté 

sněžení, že nevidíte ani předek kapoty) či  blizardy, to vše udělá časem i z obyčejného řidiče 

opravdového experta. Lopata, kovové pásy pod kola a pytle s pískem byl také běžnou výzbrojí: ty pytle 

se vozily většinou hned dva - za jízdy nám pomáhaly zatěžovat obě zadní kola (pokudmělo auto zadní 



náhon). Dostat se ze závěje anebo i jen  ze smyku, to prostě musel umět každý, jinak bychom se 

bouraček nedopočítali.

 

Vzpomínám, jak jsem jezdíval jsem v zimě v Pierrefondu do práce zkratkou, jakousi polní cestou. Ta 

ale na jaře roztála v blátivou - téměř ruskou - cestu, jenže já o tom nějak nevěděl a zapadl jsem tam. 

Naházel jsem pod kola prkna z blízké stavby a co čert nechtěl, v jednom byl hřebík. S prázdnou 

pneumatikou se ovšem vyjet nedalo vůbec. Pak zapadl i šofér, co pro mě přijel s tahačkou a musel 

zavolat na pomoc ještě silný buldozer, který nás sice oba dostal ven,a le málem zapadl také. Automobil 

je při velkých vzdálenostech v Kanadě ovšem zcela nutný, ale je s ním pořád nějaké trápení. A když se 

vám zrovna tento týden nic nerozbije, můžete čekat, že po neděli vám alespoň  zvýší cenu benzinu.
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HORY A PARKY. 

 
Provincie má několik parků, např. Frontenac, Gaspésie, Mount Orford, Mount St. Bruno, Oka, 

Saguenay, Gatineau a už zmíněné Laurentidy. Ač jsme už od prvního roku jezdili lyžovat do Val 

Davida, do parku Mount Tremblant jsme zajeli prvně až o pár let později a to navíc ještě v létě. 
Vypravili jsme se tam na jednu dovolenou, to když nám tehdy náš známý, který tam dělal jednomu 
majiteli gamekeepera (lesníka) zapůjčil na 14 dní chatu, ve které tam normálně bydlel. Už cestou tam 
jsme měli to štěstí, že jsme uviděli u cesty losa (moose), kteréhož jsem si také hned vyfotil. To štěstí 
bylo v tom, že mě ta lososice - pardon, losice - nepronásledovala. Ony jsou totiž velmi nebezpečné a 
nebojí se ničeho, ani automobilu. A umí rychle běhat, rozhodně rychleji, než já. Narazit na takové 
ohromné zvíře autem je jako nabourat betonovou zeď. Ten známý se nás pak ptal, kdeže jsme toho 
losa viděli: sám totiž za ta léta neviděl ani jednoho; asi jezdil po nesprávné silnici :-).
 

Park Mount Tremblant.

 

Park Mount Tremblant

Jeho chata byla prázdná, ale hned u dveří nás čekalo 
překvapení: na podlaze se rozvaloval had, který se nechtěl 
nechat odstěhovat, naopak na nás útočil. Aťa prohlásila, že v té 
boudě teda s hadem spát nebude a tak jsem dostal ultimátum, že 
buď ona nebo ten had. Vzal jsem tedy sekérečku, porubal tu 
hadimršku a pak už nás nic nerušilo. Blízko "kabiny" stály dva 
bungalovy čili cottages, které patřily majiteli údolí, ale byly 
momentálně prázdné. Napadlo mi, že by se snad daly 
pronajímat, ale nebylo koho se zeptat. Celé údolí bylo jeho, i se 
skalami a ozvěnou, která byla v některých místech dokonce 
dvojnásobná. V místním jezírku jsme lovili ryby - a nemajíce 
dost návnad, rozporcovali jsme prostě tu první, co jsme chytili a 
na ty porce pak chytali ty další. Později jsem se dozvěděl, že si 
je tam nasadil sám majitel, ale to už bylo jaksi pozdě mu je 
vrátit. 
 

V buši.

 
Také jsme se vydávali cestou do bushe - buš je oblast porostlá 

stromy a křovím, značně neprostupná. Byla tak hustá, že i náš pes tam zabloudil, ale já jsem měl 
naštěstí kompas. Houby tam rostly hlavně lanýže, křemeňáky a velké pýchavky. Opravdu velké, asi 
jako meloun, a daly se z nich - pokud byly mladé - dělat výborné obalované řízky, jedna houba asi tak 
pro pětičlenou rodinu, teda dvacet řízků na jednu houbu. Vůbec se nám tam žilo fajn, docela jsem 
zapomněl na moje problémy v práci. Dostal jsem totiž tu dovolenou jaksi extra, neboť jsem byl v práci 
v tak velkém stresu, že jsem chtěl dát výpověď. Ředitel mě zřejmě potřeboval, protože se rozhodl mi 
dát mimořádnou dovolenou, ať prý si odpočinu a rozmyslím si to. Byla to vlastně po třech letech v 
Quebeku moje první dovolená vůbec: první léto jsem ještě neměl dost odpracovaných měsíců a to 
druhé léto jsem měnil práci a tak jsem si ji raději nevzal a místo toho vybral peníze. Tu dovolenou v 



Mont Tremblant mi pak šéf ale zase pěkně srazil to třetí léto; naštěstí to byl jen týden a tak mi ještě 
jeden týden zbyl. 
 
Jednou jsme tam v údolí potkali starší párek (lidí) a já je hned upozorňoval, že jsou na soukromém 
majetku a že by se tam teda neměli jen tak poflakovat kolem - tak mi to alespoň kladl na srdce ten náš 
známý. "A proč ne?" řekl ten pán. "Mně to totiž tady všecko patří." Trapas, co vám budu povídat. 
Použil jsem přesto oné příležitosti, abych se ho zeptal, zda by nám nechtěl jednu z těch malých chat 
prodat, ale naštěstí odmítl. Prý to udržuje jen proto, aby to mohl pak celé prodat vládě (bylo to pár 
kilometrů čtverečních) a to za dobrou cenu: slyšel totiž, že sousední park se bude rozšiřovat.
 
Do parku jsme pochopitelně také zajeli. Byl hezký, ale my čekali něco víc - po tom krásném údolí, kde 
jsme bydleli - se nám zdál trochu divoký a nepříliš dobře spravovaný. Pracně jsme se vypravili nahoru, 
až k Ďábelskému vodopádu, ležícím - jak jinak? - na Ďábelské řece. I to bylo celkem zklamání, asi 
jako když jsem si dal jednou v Praze v restauraci "ďábelský guláš" a byla na něm ďábelská jen ta cena. 
 

Eastern Townships 

 

Eastern Townships 

Jiné takové místo na lyžování bylo na východ od Montrealu, 
Bromont. Jelo se směrem na Magog, ale bylo to jen na půl cestě 
k Sherbrooku. Sjezdovky tam nebyly sice tak strmé jako v 
Laurentidách, ale pro rodinné lyžování s dětmi to bylo jako 
stvořené. Blízká Mount Orford se hodí nejen na lyžování, ale i 
na hiking (lezení po horách), a blízká jezera Orford a Stukely 
nabízejí příjemné koupání. S lanovky na Mt. Orford vidíte 
dokonce i vzdálené - ale jinak krásné - jezero Memfremagog . 
Ta oblast se nazývá Eastern townships a je to místo, kde mají 
lidé z Montrealu svoje chaty. Podle anglických názvů poznáte, 
že zde bydlí anglofoni - většinou ještě potomci loyalistů, co se 
přišli ze Spojených Států, když tam vyháněli Angličany. 
Tehdejší britská vláda jim udělala nepříliš skvělou nabídku: ta 
zem byla totiž neobydlená. Teď byste ji ale nepoznali: 
pracovitost anglofonů z ní učinila jedno z nejkrásnějších míst v 
Quebeku.
 
Jezdívali jsem tam na chatu k jednomu známému - než také 
odešel do Ontaria. Připomínalo mi to hodně Jizerské hory, které 

jsou mou sentimentální slabinou :-). Jednou týdně jsme zajížděli k českému řezníkovi: dělal tam 
výbornou držkovou polévku i jiná jídla (míval v Montrealu restauraci) a občas ještě přidal vtip pro 
dámy, jak už se to do řezníků očekává. Vzpomínám, že tam žila blízko jedna česká rodina, co dělala 
pro nějakého Švýcara, jinak též řezníka, sýry, hlavně kanadský ementál podle jeho švýcarského 
receptu. Sliboval, že jim pak svůj byznys prodá, ale když ovdověl, naskytla se tam nějaká švýcarská 
dívčina a najednou prodávat nechtěl. Nebozí krajani pak museli odejít do Montrealu a hledat práci. 
Nějakou dobu se jim nedařilo, ale pak zjistila kanadská potravinářská firma Kraft, že opravdu sýrům 
rozumí a dostal u nich hned místo supervisora, tj. vedoucího na jejich výrobní lince sýrů).
 
Ne tak šťastně dopadl onen Švýcar: nejprve mu inspektoři našli, že se mu ve sklepě usadili červi, 
kterým, jak se zdá, chutnaly nejen sýry, ale i ty salámy. Podnik byl na čas uzavřen a pak ho majitel 
radši prodal pod cenou a se svou dívenkou odjel do Alp. Jak dlouho se tam spolu radovali, to nevím, 
ale slyšel jsem, že dědu nejprve opustily peníze a pak i pochopitelně i ta dívenka. Nu a nakonec si 



zřejmě červi pochutnali i na něm . . . 
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LA BELLE PROVINCE. 

 

Oni opravdu nelžou, když nazývají Quebek "La belle Province", krásnou provincií. Pravda, jsou i 

hezčí, jako třeba Alberta nebo Britská Kolumbie, ale krásná je, o to nic. Je to ovšem hlavně přírodou 

samotnou: když například jedete z Montrealu dolů k hranicím s USA, neuvidíte cestou žádné aleje, 

pěstované lesy nebo hájky, zatímco hned za hranicemi, u Lake Champlain, si Američané vytvořili 

opravdu roztomilá zátiší ze stromů a keřů a domky mají nazdobené jako perníkové chaloupky. A nejen 

Anglosasové: například ve Vermontu žila v naší době rakouská rodina barona von Trapp, známá z 

filmu Sound of Music, která tam měla farmu na pěstování koní: jsou-li tam ještě, to nevím, ta farma jim 

později shořela. Jeden z nich, z pozdější generace, studoval s naším Alešem. A kolem Montrealu je 

plno míst, kam se dá zajet, ať už jen na víkend či na dovolenou, na lyžování nebo na rybaření. V zimě 

je to ovšem halvěn "ice fishing", kdy se vyseká díra v ledu a v boudičce (na sanicích) pak popíjíte pivo 

či grog a pozorujete přitom udici. Vynalézaví rybáři dokonce mají trojnožky se semaforem, jehož 

rameno, přivázané k udici, se skloní, když ryba zabírá. 

 

Red River.

 

Peřeje na Red River 

My ale nejraději jezdili na severozápad, k Rudé řece. Vyjedete 

asi třicet kilometrů po Transcanada Higway a zahnete podél 

řeky Ottawa, která vás normálně zavede - ano, až do hlavního 

města Kanady, Ottawy. Ta řeka ale není zlatonosná, jako ta 

naše česká Otava a zvláště na jaře je dost zlobivá. Dovede se 

totiž rozlít do široka a po svém vstupu do řeky sv. Vavřince, 

těsně před Montrealem, zalije pozemky i tam. Hrabiví 

podnikatelé tam blízko klidně postaví rodinné domky, aniž by 

kupující předem varovali. Situaci také nijak nepomůže to, že 

přehrady na Ottawě (či na jejích přítocích?) tam otevřou teprve 

až když už přetékají a záplavy vody se pak hrnou nemilosrdně 

na východ. U Montrealu je ale rameno řeky ještě zamrzlé a 

voda si tam najde cestu do stran. Trpívali jsme tím skoro každé 

jaro, než postavili čerpací stanici a potrubím čerpali vodu 

kolem poloostrova. To pracovalo, ale už to nebyla taková 

legrace, jako když přijeli vojáci a lámali led dynamitem.

 

Tam, kde se řeky spojují, už také začíná hranice sousední 

provincie a tak jsme k Rudé řece jezdívali větší část 

cestyOntáriem provincií, než jsme u Hawkesburypřejeli jsme Ottawu, pochopitelně po mostě, a dostali 

se zpět do Quebeku. Pak ještě tak 30 km dál na sever, až jsme skončili u malé vodní přehrady, u které 

jsme si vždy nahože na útesu postavili stan. Jednou jsem tam dokonce málem chytil obrovského 

pstruha: ze sebevražedného nutkání  vyskočil z vody, asi tak jako Jura Jánošík vyskočil na onen hák - 

jenže tenhle pstruh se nějak minul a nebylo z toho nic. Několikrát jsme tam zažili pěknou bouři - 

jednou jsme tam dokonce až do rána byli vzhůru a raději hráli karty, protože naše plošina na říčním 

svahu se začala utrhávat; to se vždy asi tak metr široká vrstva se oddělila a zřítila do řeky. Sráz se k 



nám přibližoval, ale naštěstí se bouře k ránu utišila. Vyšel jsem ven a s hrůzou jsem zjistil, že se v noci 

na svahu nad námi utrhl balvan velký asi jako naše auto a skutálel se dolů, ale naštěstí se zastavil o 

strom, těsně nad naším autem. 

Blízko nás kempovala parta nějakých mladých lidí, kterým voda sebrala stany i se spacáky. To je ale 

tak nerozčílilo jako to, že si řeka s sebou vzala i jejich zásoby flaškového piva.

 

A co ještě?

Quebec City

Mohl bych se tu rozpovídat i o krásném a starodávném Quebec 

City nebo i o malém městečku St. Bruno-de-Montarville, kde 

jsme měli svatbu nebo třeba o panu faráři - pardon, on byl 

reverend - co tam umí tak krásně hrát na kytaru. O sněhové 

bouři, kdy - to bylo v práci - naše auta nemohla pro sníh vyjet a 

já musel s kamarádem jít blizardem dvě hodiny k vlakové 

stanici. Cestou jsem upadl a zranil se, ale naštěstí se kamarád 

vrátil a po delší době mě našel - nebylo totiž vidět ani na krok. I 

vlak pak třikrát cestou zastavil, jak nemohl prorazit závěje. Od 

vlakové stanice jsem pak musel jít domů pozadu: šlehání větru 

do obličeje bylo nesnesitelné a během několika minut mi na 

tváři narostla ledová maska a plnovous, za který by se nemusel 

stydět ani Santa Claus. Ještě na jaře pak nacházeli některé 

mrtvé nešťastníky pod sněhem; byla to pravděpodobně největší 

katastrofa, co tam lidé v tom století pamatovali. 

 

Indiáni.

 

Asi mi namítnete, že jsem se ještě nezmínil o původních 

obyvatelích, Indiánech. V Quebeku jich totiž - na rozdíl od jiných provincií - mnoho není. A ti, co 

zbyli, jsou diskriminováni, stejně jako jsme byli my. Jsou to vlastně většinou Mohawkové, kmen 

irokézský a svůj názor jasně vyslovili separatistům při protestu proti zákonu Bill 101. Nosili tehdy 

plakáty s nápisy: Původní obyvatelé Quebeku jsme my, ne Francouzi! Někteří bydlí hned na jih od 

města, v rezervaci zvané Caughnawaga. Jejich chief byl opravdu milý člověk, znalý několika jazyků. 

Ptal jsem se ho, co umí například v italštině. "Tropo caro",(tj. velmi drahé) řekl mi tedy; to zřejmě 

pochytil od turistů. Představil jsem mu mého otce coby náčelníka osady Pragawaga - býval totiž kdysi 

velký tramp - což na chiefa udělalo patřičný dojem. Za dva roky na to chief zemřel, poměrně mladý, na 

srdeční mrtvici.

 

Konec? Ne, jen nový začátek!

 

Naše začátky byly možná těžké a zimy kruté, ale to vše bylo víceméně "normální": byli jsme mladí a 

brali jsme to sportovně. Co jsme ale nemohli brát sportovně, byla prudká změna chování lidí, co přišla 

pak. Do tohoto období vyrovnávání starých účtů jsme přišli my, exulanti, kteří za nic nemohli. Ale to 

jim bylo jedno. Přítel Jean-Guy, který mi pomáhal postavit plot a jehož synovi jsme byli na křtinách, se 

přes noc stal mým nepřítelem číslo jedna. Pracovali jsme totiž v témže oddělení u naší firmy a on mi 

začal dělat naschvály: memoranda psal jenom francouzsky, štval na mě druhé zaměstnance a oslovení 

"maudit Anglo" bylo to nejněžnější, co jsem od něj pak slyšel.

 

Zažil jsem už leccos, ale něco takového jsem přece jen nečekal. Pochopil jsem, že to  jejich hnutí není 



vůbec hnutí jazykové, ale politické: prostě touha po moci. Ve své snaze vzít věci ve své provincii do 

svých rukou viděli v nás jen své nepřátele. Naši známí pomalu mizeli z provincie; někteří ovšem 

později než my - pořád čekali, že fanatici kolem nich dostanou rozum. Jedno ráno jsme se probudili a 

naši sousedi - jeden na levici, jeden na pravici - byli už dávno v Ontáriu. 

 

Přátel ubývalo, ale potíe přibývaly. A co víc: nové zákony byly na jejich straně. Dům jsme prodávali 

půl roku - jen v naší ulici bylo tehdy čtyřicet domů na prodej a spekualnti měli svátek. Kanadské firmy 

se většinou stěhovaly i se svými zaměstnanci, kterým vše platili - jenže já dělal pro Američany, kteří se 

do toho nechtěli plést a zůstávali dál v Montrealu. Zprávu o nich jsem dostal až později, to když tu 

jejich odbočku v Quebeku  odstěhovali Američané zase zpět do Minneapolis - "frantíci" si   totiž 

založili unii a firmu "ustávkovali". Mého šéfa, který se mi smál, když jsem dával výpověď a tvrdil, že 

není důvod k panice, jsem potkal po několika letech v Torontě - hledal tam práci. Jeho vdaná dcera, ač 

uměla francouzsky výborně, se brzo odstěhovala také: její jméno "Smith" jim prostě nějak vadilo :-). 

 

Po prodeji domu jsme bydleli ještě několik měsíců v činžáku - nemohl jsem tak snadno sehnat v 

Ontariu práci. Jezdil jsem tam na "job interview" (600km jedním směrem), dokonce jsem v zimě dostal 

na půl cestě smyk a převrátil se v příkopě někde u Cornwalu. Ale dopadlo to dobře a nikdy jsem 

nelitoval - od té doby si prosadili dvě referenda o odtržení, to poslední separatisté prohráli jen těsně. 

Dnes je to v Quebeku klidnější, ale jen na povrchu, uvnitř je pořád cítit nacionalizmus a separatisté 

nezahálí.

 

Stěhoval jsem naše věci trajlerem, co jsem zapřáhl za auto - byl malý a tak jsem musel jel pětkrát. Na 

poslední cestu jsme se vydali, abychom si vyzvedli Aleše - právě promoval na John Abbot's College na 

West Islandu. Nemohl jsem si odpustit, abych alespoň na poslední cestě nevyjádřil svůj pocit znovu 

nabyté svobody: na licenční tabulku na mém autě jsem to modré "Je me souviens" přepsal červeným a 

velikým "I FORGOT" (Zapomněl jsem). 

 

Jak vidíte z této knihy, není to ale tak úplně pravda. Strávil jsem tam kus mého života a to zapomenout 

nejde - s tím se člověk může postupně jenom smířit, protože život jde samozřejmě dál. A tak teda už 

naposledy:  

Je me souviens

 

(a to je konec)



Autor : Jan B. Hurych 
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Příloha: Historie Nové Francie. 
 

 

PŘÍLOHA: HISTORIE NOVÉ FRANCIE. 
 

Je sice známo, že Kolumbus přistál u Ameriky v roce 1492, ale méně už se ví, že už v desátém století 

navštívili Vikingové New Foundland (část dnešní Kanady), kde také později přistál v roce 1497 John 

Cabot, tehdy ve službě Angličanů). Zdá se ale, že už tam předtím byli i Baskové nebo Irové, ti první 

patrně už v šestém století - z Grónska to už totiž není tak daleko.

 

Quebec zabírá celou šestinu Kanady a je dvakrát větší než největší stát USA, Texas. Kdysi se ovšem 

Nová Francie rozprostírala od Hudsonova zálivu až dolů k Mexiku a od Atlantiku až ke Skalistým 

horám na západě. Dnes z ní zbyl jen francouzsky mluvící Quebek a několik francouzsky mluvících 

menšin v ostatních provinciích. 

Anglie oproti tomu začínala s územím daleko menším - dnes ovšem existuje Nová Anglie také jen 

jako název - je to část na východním pobřeží USA, navíc rozdrobená na několik států Unie. 

Francouzsky se tam mluví jen dole v Lousianě, kde žijí potomci vyhoštěných Acadianů. 

 

DATUM UDÁLOST

1534 
Jacques Cartier přistál na poloostrově Gaspé a zabral novou zemi ve jménu svého 

krále, Francoise I

1605
Samuel Champlain plul dál po řece sv. Vavřince a založil Port Royal ( v místě zvaném 

Indiány "kébek"), ale původně jen jako trading post, ze kterého vyrostlo v roce 1608 

město Québec (tj. Quebec City). 

1610 Angličan Henry Hudson objevil Hudsonský záliv

1642
Paul Chomedey, Sieur De Maisonneuve, zakládá Montréal, tehdy ještě jen malou 

katolickou misii zvanou Ville Marie  

1660-1713 Nová Francie se rozrůstá o Acadii ( nynější Nová Scotia a Nový Brunwick)

1755 Acadiani byli deportováni do dnešní Louisiany v USA

1759

Během sedmileté anglo - francouzské války (1756-1763), poráží britský generál Wolfe 

armádu markýze de Montcalm. Padlo město Québec ( 13 prosince, ta nešťastná 

třináctka!) a tím končí vláda Francie v Kanadě. V této bitvě "na pláních Abrahamových" 

padli oba hlavní velitelé (což je věc zcela neobvyklá :-). 

1763 
Pařížská smlouva: francouzský král předává svá území v Americe Angličanům. Konec 

Nové Francie, do které se teď hrnou Angličané, Irové a Skoti. Bylo uzákoněno používat 

jen anglický zákon - a ovšem úředním jazykem byal angličtina.

1774
Québec Act:  uznává se používání francouzského zákona v Quebeku a je uznána i 

katolická víra. 

1783 Anglo - americká válka skončila, britští loyalistí se stěhují z USA do Kanady.



1791

Kanadská ústava (Constitutional Act), rozděluje původní francouzské državy na Horní 
(anglicky mluvící) a Dolní (francouzsky mluvící) Kanadu s hlavním městem Quebec 

City. Dolní Kanada (Quebec a atlantické provincie) bude francouzsky mluvící a bude se 

spravovat francouzskými zákony. Obě Kanady mají každá svůj parlament a i jinak mají 

málo společného - zde asi také začaly ony "dvě solitudy", osamělosti. Politicky jsou 

ovšem obě Kanady pod britským Commonwealthem. 

1812-1814 Válka USA s Kanadou. USA ji prohrály :-). 

1837
Rebelie na západě (Toronto, vůdce Mackenzie) - a na východě (Quebec, vůdce 

Papineau). Jsou obě potlačeny Angličany.

1840 
Act of union sjednocuje Horní a Dolní Kanadu. Uznávány jsou jen anglické zákony, 

angličtina je opět jediný úřední jazyk. 

1867

British North American Pact: vytvoření Kanadské konfederace, z kolonie se stává 

Dominion. Konec britské vlády v Kanadě. Angličané stahují své vojsko ze země, 

Quebec se dobrovolně připojuje ke Konfederaci. Francouzština je uznána jako úřední 

jazyk v Quebeku. 

1869
Rebelie v Manitobě. Vede je Louis Riel - majitelé půdy vykoupeni, stěhují se na západ. 

Vznikla provincie Manitoba.

1885
Rebelie v Saskatchewanu, opět Riel, tentokrát to jsou ale povsatlci národa Métis, 

míšenci indiánů a Evropanů. Poraženi, Riel oběšen. 

1931 Westminsterský status: úplná nezávislost Kanady.

1960
Liberálové vyhrávají volby, ovšem s nacionalistickými hesly. To zřejmě některým 

nestačí.

1963 
Front de Libération du Quebec (FLQ) vybuchuje první bomby v montrealském 

Metru 

1967

Světová výstava v Montrealu, Expo 67, která dala Montreal na mapu světa. De Gaulle, 

pozván na Expo, provolává veřejně "Ať žije svobodný Quebek!" René Levesque opouští 

Liberály a zakládá svou vlastní, separatistickou stranu PQ (Parti Quebecois)

1970
Tzv. Říjnová krize, vražda ministra Laporta, kanadský premiér Pierre Trudeau 

vyhlašuje výjimečný stav a povolává armádu do Quebeku. V čele quebecké vlády je totiž 

Robert Bourassa, liberál, který by sám situaci nezvládl.. 

1976
Separatistické hnutí vyhrálo volby, slibuje referendum a odtržení. Olympijské hry v 

Montrealu. 

1977

Levesque prosazuje svůj diskriminační jazykový zákon Bill 101.  Návštěva anglických 

škole je povolena jen dětem, jejichž oba rodiče měli anglické školy. Děti ostatních, 

včetně  frankofonů, musí do francouzských škol. Dvojjazyčné nápisy povoleny, pokud je 

francouzský první anebo alespoň větší - později povoleny jen francouzské nápisy. 

Majitelé anglických nápisů jsou soudně trestáni.

1980
První referendum o odpojení do Kanady, separatisté jasně prohráli (měli jen 40 

procent), patrně díky svému nemastno-neslanému návrhu "suverenity - asociace" s 

Kanadou

1982 Převezení kanadské ústavy do Kanady. Quebec ji nepodepisuje. 



1985 Liberálové vyhrávají volby v Quebeku.

1990
Meech Lake Accord, který měl dát Quebeku větší práva s právem veta (na úkor ostatní 

Kanady) - neprošel..

1992
Charlottetown Accord - balíček konstitučních reforem, je ale odmítnut při 

celo-kanadském referendu.

1994 Separatisté opět vyhrávají volby v Quebecu a slibují další referendum o separaci.

1995
Druhé referendum o odpojení od Kanady. Opět prohráli, ale teď už jen velmi těsně 

(49%).
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