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TRADIČNÉ VIANOČNÉ
OBLÁTKY ů leb o TRUBIČKY

Mám na prodej
týkový nábytek: lulka, 2 konferenční
stolky, psací stůl
TV 20 "
úschovné skříně na ltílku viny (penňák)
broušené sklo, obrazy, vázy
cibulový set zvaný ciba lák pro 6 osob
a vše ostatní k tomu patřící,
auto "Ford T-Birď' - velice zachovale
Máte-ti o cokoliv zájem,
prosím zavolejte na číslo 488-4938
Marie Rieselová

dodám e na Váš sviatočný stol
Minimálny o d b ě r 3 0 ku so v

$9.00 + $6.00 d o nášk a
TEL.: l - ( 7 8 0 ) 8 9 2 - 4 7 6 5
E-mafl ; waferiabracan.com

Knihovna je ;>pél otevřena od IÜ.1111 do J2.IX) hediu v
sobinu dopoledne. Je v ial nutno předem (v patek)
zavolat Variavo JVdáškovi y¡24-3408). Knihovna zůstává
na adrese: 10.62-kkla St. - pivní dvcic napravo od
vchodu do bistra Praha • 3 patro
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CZECII AND SLOVÁK ASSOCIATION OF CANADA
EDMONTON BRANCH - Garnt-au P.O.Box, 520S6. Edmontou, Alberta T6G 2T5
Tel. (780) 461-8578, Fax (780) 450-2505, E-mail: edmonton@cssk.ca, WcbsHt: »vww.cssk.ca

ÚVODEM...
Jako obvykle, mále v ruce opět dvojčíslo Léto a Podzim. Lčlo je pro dovoleně, a ono sc ani
lak moc v naší komunitě neděje o čem bychom měli
krajanskou oboe infoímovat - co by nepočkalo do
podzimu. Dostáváte ledy dvojnásobný počet stran.
V květnu sc konal v Torontu 55. kongres
českého a Slovenského sdruženi, kde naše odbočka
byla zastoupena třemi delegáty (dr.Peter Schubert.
Ivo Neveselý a Zdeněk Fišera. Jelikož se jednalo u
volební kongres uajdete v lomlu čísle seznam novězvolených činovníků. Velká část jednání se týkala
konceptu "Virtuální Office*. Z úsporných důvodů
fysická kancelář se ruší a pro účely jako je na
příklad pomoc novým immigrantům budou k
disposici v Torontě prostory v kostele sv. Václava.
Styk s odbočkami bude především prostřednictvím
Internetu. Jelikož systém webových stránek pro celé
sdruženi byl přepracován členem edmontonskč
odbočky panem Edwardem Brabcem, naše stránka
byla novým předsedou Milošem Šuchmou na
kongresu použila k illustraci ostatním odbočkám,
které pomalu ale jistě buduji' svoje stránky a
připojují se k website. Dalším prvním krokem byla
volba Iva a Tomáše Neveselých jako organizátorů
snah na zapojení mládeže do spolupráce ve
sdružení.
Asi před měsícem nás samostatné
kontaktovali dva občané z Thorsby, kteři sc snaží
pomoci slovenské rodině v začátečních krocích v
Albertě. Jelikož v posledním čísle Calgarských
listů byl výborný článek ve slovenštině z pera
Zuzany Jonošové právě na toto těma, vyžádali jsme
si ho ud Zuzany, uveřejnili v tomto čísle a poslali
také do Thorsby. Kromě toho jsme uvědomili o té
rodině Petra Lilko, předsedu klubu Slovakia v
Edmomonu. S nim jsme se také dohodli o užší
spolupráci a naše příští taneční 2ábava bude
společná jak sc dozvíte v romto čísle. Jelikož z
nedostatku zájmu o dětskou mikulášskou besídku
jsme jc přestali pořádat asi před deseti lety, je
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tnužné, že zájemci by mohli přihlásit své děti ve
slovenském klubu. Podrobnosti můžete zjistit na
jejich web site: www.slovakiacrfmonton.com S
Petrem Lilko uvažujeme také o spolupráci $ naším
Táborem v roce 2004.
V tomto roce plánujeme také udělil několik
dotaci našim studentům na universitě jakož i v
některé z místních vyšších odborných škol.
Zájemci mohou požádat o přihlášku Zdeňka Fišeru.
Zavolejte 450-2505 nebo zan echte vzkaz na
záznamníku odbočky (461-6578). Vyplněná
přihláška musí být v tukách výboru do 30.listopadu
2003. Adresa: C2ech and Slovák Association oí
Canada - Edmonton Brandi, Gameau P.O.Box
52086, Edmonton. Alberta T6G 2T5
"Austrian Reconciliation Fund'
organizace, která vyřizuje žádosti o odškodnění u
osob přinucených během druhé svčtové války
(World War 2) pracovat v Rakousku prodloužila
lhůtu k podáni žádosti do 31.prosince 2003.
Žadatelé si mohou vyžádat bližší informace u
Austrian Embassy, 445 Wilbrod Street. Ottawa.
Ontario KIN 6M7 nebo Tel. (613) 789-1444, nebo
Fax: (613) 789-3431, nebo E-mail: otiawa0b@bmaa.gY.al Website: www.3UStro.org
Pan Jerry Jelínek. Honorami konzul České
republiky pro Alberai a Saskatchewan navšiví v
pondělí 3.11.2003 Edmonton. Oznámil nim, že
přijede s autobusovou návštěvou CBAWC (Czech
Business Association of Western Canada). Plánuji
mít spulečnou večeři sc členy edmontomké
komunity mezi 6.00 až, 9.00 hodinou v Milanové
Restauraci (8223 - 104 Street). Jako obvykle, před
a po večeři bude pan Jelínek prováděl konzulární
úkouy. Společně s nimi přijede obchodní rada z
českého velvyslanectví v Ottawě pan Vladimír
Bartl. Skupina plánuje odejet do Calgary v 9.00
hod.
Zdeněk Fišera

Rezoluce 55-tého Kongresu
The Right Honouroblc
Jean Chreticn. P.C., M.P.
Prime Minister o f Conada
Langevio Block
SO Wellington Street
Ottawa, ON K1A0A2

Vážený pán
Ing. MikuláS Dzurinda, CSc.
předseda vlády Slovcnskej republiky
Úřad vlády Slovcnskej republiky
N ámcstic Slobody 1
813 70 Bratislava 1
Slovenská republika
4. juna 2003

June 4.2003
Dc-ar Prim e M mister:

Vážený1pán předseda,
D elégales assem bled al lbe 55“ Congress o f lbe
C zech and Slovák A ssociation o f Canada hcld
M ay 23 2 5 , 200 3 in Toronto, expressed their
appreciation to Canada for bcing able 1 0 enjoy all
the rights and freedom s guarantccd to citizcns o f
this country; they also expressed lbeir pridc o f Ute
contributi on madc b y Canadians o f C zech and
Slovák origin in thè building o f Canada as a
prosperous, dcnrocratic and just society.

dovolte, aby sme Vám zaslali nage srdečné p o
zdravy z o zasedania 55. kongresu Českého a
Slovenského združenia v Kanadě, ktoré sa k o
nalo v dňocb 23.-25. mája 2003 v Torontě.
Radi by sme Vám vyjádřili naše po téže nic nad
výsledkom referenda o vstupe Slovenska do
Európskej IJnie a verím e, že členstvo v Únii
bude prc Slovensko znamenať zrýchlený hospo
dářský rozvoj a úspěšné dokončeme výstavby
demokrat i ckej spoločnostL

Our C ongress noted w ith m uch sarisfaction the
continuously expanding and m utually beneficiai
com m ercial rclations b elw een Canada and lbe
C zech R cpublic, as w ell as the continuing progrcs9
o f politica! coopcration and cultural cxchanges
betv.'een th e tw o countries.
H ow ever, tire
dclcgatcs to the Congress also expressed scrious
coneem s regatding the continuing retjuirement o f
entry visas for C zech and Slovák v isitó n to
Canada. W c believe tlrat a review o f this policy is
over due and w e are ccrtain that ite result w ill
con fim i our convictioit that n o valid reasons exist
for continuación o f this policy. Your support for a
review o f Chis issue w o u ld b e most apprceiatcd.

So želáním vSetkého dobrého Vám a Va§ej
krajině,
ČESKÉ A SLOVENSKÉ ZDRUŽEN1E V
KANADĚ

Yours very truly,
CZECH AND SLOVÁK ASSOCIATION OF
CANADA
Milos Suchtna
President
Bianca Rohn
Vice President

Radmila Locher
Sccretary General
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Mílo? Šuehma
p řed sed a

Blanka Rohnová
rnies/o p red s eJkyřui

Radmila Locbcrová
gen eráln ý tůjom nlk

Dr. Stefan H om y
člen R ady Z druženia

Vážený pan
PtaDr. Vladimír špitfla
předseda vlády
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 M ali Strana
Česká republika
4. června 2003

Vážený pane předsedo vlády:
Delegáti shromáždění na 55. kongresu Českého a Slovenského sdružení v Kanadě, konaného ve
dnech 23.-25. května 2003 v Toronto, Vám zasílají pozdrav s přáním úspěchu ve Vašem zodpovědném
úřadu.
Náš kongres se ve svém jednání zabýval také současným vývojem v České republice a konstatoval
se značným znepokojením, že mnozí čeští občané žijící v 2 ahraniěi, ztratili své České občanství
nabytím občanství jiné země. Česká republika se tím ochuzuje o své občany a ztráta občanství
představuje vážné ohroženi naší krajanské komunity, neboť mladá generace, která je nejvíce postižena
a na níž závisí budoucnost naší krajanské činnosti, označuje ztrátu českého občanství za hlavni důvod,
proč se odmítá účastnit našeho krajanského života. Počet nově příchozích do Kanady je minimální a
nezapojení se do české krajanské komunity z roztrpčeni nad ztrátou občanství, která citelně zasáhla
přirozený pocit sounáležitosti k rodné vlasti, může ve svých důsledcích v nedaleké budoucnosti
znamenat zánik krajanských komunit ve světě.
Velice závažným problémem zůstávají rovněž i nadále trvající stálé nedostatky v oblasti
spravedlnosti, jejichž příčinou je nedokonalý právní řád České republiky a nedodržování základních
občanských a politických práv a svobod. Mezi nč patři také dosud nevyřešené problémy restituční.
Za značnou překážku většího rozvoje vzájemných styků mezi Kanadou a českou republikou
považujeme povinnost víz pro kanadské návštěvníky České republiky. Tůto povinnost považujeme za
zcela neopodstatněnou a žádáme proto, aby ji Česká republika zrušila. Ve stejném smyslu apelujeme
také na kanadskou vládu, aby zrušila v ízo v o u povinnost pro návštěvníky z České republiky.
Upřímně doulame, že se čeští občané vyjádří kladně v nastávajícím referendu pro vstup do Evropské
Unie a že členství v Unii umožní České republice, aby se konečně zcela oprostila od přetrvávajících
zbytků dědictví komunistického režimu a úspěšně dokončila výstavbu České republik)'jako
demokratického a vůči všem svým občanům spravedlivého státu.
ČESKÉ A SLOVENSKÉ SDRUŽENÍ V KANADĚ
Blanka Rohnová
m ístopředsedkyně

Radmila Lochcrová
generální tajem nice

Miloš Šuchma
předseda
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Pozdravný dopis, který senátor Parlamentu České republiky M artin Mcjstrík poslal
55.kongresu Českého a Slovenského sdružení v Kanadč, konanému v kvčtnu v
Torontě. Delegáti přijali zdravici potleskem, zatím co mezi některými senátory v
Č .R . - zejména ODS a KSČM - to mělo podle zpravodajství denníku Právo vyvolat
velké vzrušení. Dotkla se jich zejména ta část dopisu, kde senátor hovoří o svém
studu za předchozí vlády, jež nedokázaly oprávněné požadavky řešit, stejně jako
benevolence k bývalým komunistickým bosům, neochota řešit restituční křivdy,
nemohoucnost soudů a neschopnost zamezit privatizační tunely.
Vážení přátelé za oceánem!
Zdravím Vás z daleké matičky Prahy a jsem rád, že Vás všechny mohu oslovit alespoň
tímto dopisem!
Dovolte mi několik vět nejen o sobě. Na podzim roku 1989 jsem byl jedním ze studentů, kteří
organizovali studentskou demonstraci na Albertově. 17. listopadu jsem zažil brutální zásah
komunistické policie na Národní třídě. Na druhý den jsem na Václavském náměstí
vyhlašoval stávku studentů Divadelní fakulty AMU a divadelníků. Přes víkend jsem pomáhal
organizovat stávkový výbor pražských vysokých škol a od pondělí 20. listopadu '89 jsem
spolu se svými spolužáky stanul v čele stávky vysokoškoláků...
Byl jsem členem památné první delegace prezidenta Václava Havla a členů československé
vlády na Island, do Kanady a Spojených států v dubnu (?) roku 1990. Zažil jsem onu
úžasnou euforii našich krajanů žijících v Kanadě a USA z pádu komunistické totality a do
prvních svobodných voleb jsem pak pomáhal na ambasádě ve Washingtonu D.C. třídit tisíce
nadšených dopisů, které tam od Vás - Čechů a Slováků žijících v Americe - docházely.
Po prvních svobodných volbách jsem se z politiky stáhl. Došlo k rozdělení Československa.
Najednou tu vedle sebe stály dvě samostatné země a já již jen zpovzdálí, zato s čím dál tím
větší nespokojeností sledoval chování politiků na Slovensku, ale zejména v zemích českých.
Dlouho jsem se domníval, že benevolence k bývalým komunistickým bossům, chladný, až
odmítavý vztah k našim občanům žijícím v zahraničí, neochota řešit některé restituční
křivdy, nemohoucnost policie, neschopnost soudů, korupční skandály politických stran a
strmý nárůst korupce obecně, miliardové privatizační .tunely* ... že toto vše jsou jenom
porodní bolesti rodící se demokracie.
Deset let po převratu, na podzim roku 1999 jsem pochopil, že nejde o náhody. Spolu
s přátelí jsme tehdy vydali výzvu adresovanou zejména Miloši Zemanovi a Václavu Klausovi:
.Děkujeme, odejděte!* Reakce tehdejší lídrů dvou nejsilnějších stran v zemi. kteří mezi
sebou uzavřeli politicko-mocenský pakt o neútočení, jemuž se později začalo říkat
eufemisticky .opoziční smlouva“, mne dohnaly k rozhodnutí znovu vstoupit do politiky.
Na podzim loňského roku jsem kandidoval jako nezávislý do Senátu Parlamentu České
republiky a v konkurenci jedenácti protikandidátů jsem zvítězil. Mým volebním okrskem je
Praha 1 - tedy historické centrum naši Matičky stověžaté. Jsem nejmladším senátorem,
v květnu mi bude 41 let.
Nechci Vás zdržovat. Chtěl jsem Vás jen ujistit, že jsem byl pň tom, když jste prožívali onu
nádhernou radost z pádu komunismu v Československu a vim, jakými očekáváními jste žili.
Vím také, jaké studené sprchy se Vám v mnohých případech nakonec dostalo.
Vstoupil jsem do Senátu, abych se pokusil změnit alespoň některé z těch věcí, které mi
v průběhu 90. let tolik vadily. Mezi ně se řadí i 13 let ne(do)řešená otázka Vašeho dvojího
občanství a volebního práva.
Je mi stydno nejen za všechny vlády a poslance předešlé, ale i za ty dnešni - ani oni
nenašli, z Bůhví jakého důvodu, odvahu umožnit Vám volit. Formálnost, s jakou naše vlast
přistoupila k účasti krajanů ve volbách do Parlamentu České republiky i v letošním referendu
o vstupu do Evropské Unie, mne uráží.
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J« mi síydno a alespoň takto na dílku v as cha ubezpečit, že udělám vie. na co budou mé
sily stačit, aby se oba problémy, tedy dvoji občanství a volební právo, vyřešily co nejdříve ve
prospěch Vás (nás) všech.
Děkuji za pozornost.
Vašemu kongresu - Zdar'
Martin Mejstfik. senátor Parlamentu České republiky

Český stát zřejmé pořád považuje krajany
za Občany druhé kategorie. Snad v obavě, aby se
bývalí Členové komunistické nomenklatury nemuseli
stěhovat z domků, které nikdy nebyly zabaveny,
dává krajany do stejné kategorie se sudetskými
Němci, Maďary a zrádci z doby nacismu. Jde o
slepé nedocenění významu exilu jak pro
znovunabytí naší svobody, tak pro jeho vliv na
mezinárodní instituce. Česká republika by se
neměla zbavovat občanů a ješté si snižovat stav
populace ohrožené vymíráním. Rozumné není ani
ochuzování českých komunit v zahraničí o české
občany, protože pravé působení těchto komunit na
vlivné zahraniční subjekty může České republice
jen prospět. Stále nedořešeným problémem je také
umožnění korespondenční volby. Vláda i zde
zůstala v polovině cesty, když sice umožnila volbu
na zastupitelských úřadech, ale nevzala v potaz, že
tisicikilometrové vzdálenosti činí volby pro mnoho
krajanů stále nedosažitelnými. Naše vláda by si
konečně měla uvědomit, žc krajanské spolky a
krajané mají nejen dlouhé prsty, ale také mohou
pro svou vlast mnoho udělat. Snčmovní Podvýbor
pro krajany v zahraničí jistě udčlá pro dořešení
krajanských restů vše, co bude v jeho silách. Ale
potřebuje mít pevné zázemí. Jcšič účinnější a
důraznější mèla by být např.pomoc americké
administrativy, když jsem předložil dva poslanecké
návrhy zákona směřující k restituci majetku krajanů
a v tomto smyslu podal i stížnost k Ústavnímu
soudu. A neméně důležité bude. aby také krajané
hovořili jednotněji i hlasitěji. Rozhodné se nám
všem vyplatí, když spravedlivým požadavkům exilu
vyjdeme všestranné vstříc.

Č E ŠT Í KRA JA NÉ N EJSO U O BČAN É D RUHÉ
K A T E G O R IE • Článek Jiřího Karase, předsedy
Podvýboru pro krajany v zahraničí, uveřejněný v
Lidových novinách 2.9.03 a převzatý z Nového
Domova.
Noblesné a trpělivé vedou zahraniční
krajané už dvanáctým rokem jednání s českým
státem o spravedlnost, která jim náleží. Zdvořile,
avšak bezvýsledné žádají dodržování dokumentu,
které říkají, žc jakákoliv diskriminace na základě
občanství je zakázána.
Každému, kdo se narodil v Čechách, se
totiž mčří jiným metrem nežli právě našim
krajanům v zahraničí. Komunistický režim je
připravil o majetek a náš demokratický stát jim
tento majetek stále odmítá vrátit. Ani jejich
požadavek na prodloužení lhůt pro podání nároků
na vrácení odcizeného majetku nebyl vyslyšen.
Krajanský problém neřeší ani vládní návrh novely
zákona 40/1993 o nabývání a pozbývání státního
občanství České republiky. Krajané připomínají, že
české státní občanství se nabývá narozením a nelze
je ztratit, ani když uprchlík před komunistickou či
jinou zvůlí byl nucen z existenčních důvodů požádat
o občanství jiného státu. Přijetí jiného státního
občanství ještč není projevem rezignovat na
původní české občanství. Opačný názor je
projevem ideologie, která je v moderním svétč
nepřijatelná. Zbavovat paušálně občanství každého,
kdo se například v mládí vydává do světa na
zkušenou a na několik let přijme občanství jiné
země. je už známkou totalitní xenofobie.
C hování státu vůči krqjanům je nem ístné.
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Bohumir Pazderka
Petr Polaček
Ivan Satori
Marie Vcjvodová
Alena Valdstyn

NATIO NA L C O U N C IL
O F T H E C Z E C H AND SLOVÁK
ASSOCIATION O F CANADA 2003-2005
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Kingston, Ont.
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Montreal, Ont.

Executive C om m ittee:
President

Milos Suchma

Orleans. Ont.

Vice-Presidents for C an ad a W est. C en tral, East:

Past President

Josef Ccrmak

Toronto, Ont.

West Canada

Zdenek Fišera

Edmonton, Alta

Vicc-Presidcnt

Bianca Rohn

Toronto, Ont.

Central Canada

Eva Sailerova

Winnipeg, Man.

Vice-President

Milos Zach

Vancouver. BC.

East Canada

Alena Valdstyn

Montreal, Que.

Sccrctary Gen.

Radmila Locher Toronto, Ont.

Dcp.Scerciary

Barb.Shcrriff

Mississauga.Ont.

Treasurer

Jan Waldauf

Etobicoke.Ont.

Dep.Treasurer

Jan Sammcr

W illowdale,Ont.

Concili ut ion T r ¡lumai:
Alois Fogl
M anin Skala
Mila Třetina

M ontreal, Que.
H ull, Que.
Belleville, Ont.

A uditors:
C hairm en o f thè Stnnding C om m ittees:
Social & Imm.

Frank Klimeš
Alena Valdstyn

Youth

Tornas Neveselý Calgary. Alta.
Ivo Neveselý
Edmonton, Alta.

Organization

Josef M ara

Culture & Inf.

Markéta Slepcik Toronto, Ont.

Elizabeth Bundalek
Alena Kapitanova

Toronto, Ont.
Montreal, Que

President* o f B ranches for 2003
Batawa-Bcllcville
Calgary'
Edmonton
Halifax
Hamilton
Kingston
Kitchencr-Watcrioo-Gue.
London
Montreal
Ottawa
St. Catharines
Toronto
Vancouver
Winnipeg

London, Om.

M em hers
Josef Dobrovolný
Jan Drebck
Misha Fuchs
Stefan Homy
Pavel Kral
William Kun

Kingston, Ont.
Montreal, Que.

Vermctte, Man.
Vancouver. BC.
Montreal, Que.
M ontreal, Quc.
Toronto, Ont.
Winnipeg, Man.
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Mila Třetinová
Božena Kellnerova
Zdenek Fišera
Miroslav Cerny
Roman Kučírek
Eliška Bundalkova
Vladimir Bubák
Josef Mara
Alena Valdstynova
Dr.Gustav Pliva
Nada Humlova
Radmila Lochcrova
Milos Zach
D r.Eva Sailerova

ČESKÁ A SLOVENSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
POŘÁDANÁ SDRUŽENÍM A KLUBEM SLOVAKIA
V SOBOTU 8 .LISTO PA D U (N OV EM BRA ) 2003
V ARM Y N AV Y & A IR FO R C E VETERANS
SIR W IN STO N C H U R C H IL L U N IT 3
12611 - 127 STREET
Večeře: 6 .0 0 - 8.00
Tanec: 8 .0 0 - 12.00
Hraje: Jarom ír M ayer & Romantics
V stupné s večeří (Buffet) & tanec $16.50
Tanec po 8 .0 0 hodině $8.00
V sálu budou také jin í hosté a je nutno oznám it předem účast Zdeňkovi Fišerovi
450-2505 nebo zanechat zprávu na 461-8578, aby mohl být zajištěn dostatek stolu.

FILMY 20Ö3 - FILMY 2003 - FILMY 2003

V říjnu (okiobru), listopadu (novembru) a prosinci (deceinbru) budeme promítat tři naše filmy • vždy v
Central Lions Senior Citizen Recreation Centre - 11113-113 Street. Je tam dostatek parkování a budova jc
snadno dosažitelná městskými autobusy. Abychom umožnili co největšímu počtu osob je shlédnout budeme
promítat každý film dvakrát denně a to od 4.(X) do 6.00 hodin odpoledne především (ale ne výlučně) pro
seniory, kteří neradi jezdí za tmy a večer od 7.00 do 9.00 hodin pro všechny ostatní zájemce. Promítání je
zdarma - všichni jsou vítáni. Hodina od 6.00 do 7.00 je rezervována pro lehké občerstvení a přátelské
posedění.
Čtvrtek 30.října - POSTŘIŽINY - Film pánů Hrabala a Menzela. natočený 1981, barevný, komedie podle
stejnojmenné knížky Bohumila Hrabala.
Čtvrtek 20.listopadu - VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI - Filmová kronika o osudech obyvatel jedné moravské
vesnice v poválečném období. Hrají Menšík, Brodský. Matuška. Natočeno 1968 - barevný.
Středa 10.prosince - ROZMARNÉ LÉTO - Natočený 1968 Jiřím Menzelem podle románu Vladislava Vančury.
Hrají: Hrušínský, Brodský. Řehák, Mcnzcl - barevný.
Žádný z těchto filmů nemá anglické titulky. I když jste ty filmy možná před lety viděli, věříme, že vás
opět potěší. Poznamenejte si je v kalendáři.
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List od Zuzany (praktické skúsenosti)
Nedávno mi telefonovala jedna moja známa, Kanaďanka, ktorá je učitefkou ESL
(English as a Second Language). Má na starosti triedu s asi 15 prisťahovalcami (niektorí
sú utečenci, niektorí landed immigrants). Požiadala ma, aby som přišla medzi nich a
porozprávala sa s nimi. Opísala mi ich skleslosť a depresiu a skonštatovala, že musia
vidieť člověka, ktorý bol v ich situácii a dostal sa z toho. Potrebujú vidieť a počuť ako
překonat’ začiatky.
Přišla som tam a viděla som před sebou dospělých ludi s dětsky vystrašenými tvárami.
Zo vsetkých kútov světa. Europa, Ázia, dokonca Afrika. VŠetci mali jeden spoločný
problém. Cítili sa stratení a bolo to na nich vidieť. Mož.no aj vám trochu pomóže to, čo
som povedala fudom, ktorí prcchádzali štádiom, ktoré má na začiatku každý emigrant,
nech je z hociktorčho kuta světa. Povedala som im zopár zásad, ktoré pomóžu překonat’
počiatočný pocit izolovanosti.
1. A ngličtina už nie je vašou dom ácou úlohou, ale životom
Mnoho emigrantov vytvára svoje uzavreté komunity. Nie je zriedkavosťou například
Číňan, ktorý žije v Čínskcj Štvrti, stravuje sa v čínskej rcštaurácii, pracuje vo fírme medzi
Číňanmi a po 10 rokoch inu už nerozumejú ani vlastné děti, keď sa snaží hovoriť po
anglicky. Bez angličtiny sa nikto nepohne. Ncinožctc nikomu vysvetliť svoje schopnosti
a vědomosti, ak nedokážete komunikovať. Slovenčina v Kanadě nepomóže.
Kanada ma vefa rozličných kurzov angličtiny pre prisťahovalcov. Záleží na stupni
vedomostí,ale odporúčam niečo intenzívně - napr. denné studium. K eď som přišla do
Kanady, věděla som povedať „money“ a „How do you do41, čo bolo d o sť málo. Pamatám
si, že keď som v Torontě telefonovala P. Breinerovi a spustil sa jeho záznamník,
nerozuměla som ani slovo. Nakoniec som rukami a nohami požiadala majitela hotelu,
aby zavolal a nechal odkaz.
K eď som nastúpila na kurz angličtiny, střetla som ludí, ktorí tu boli 3, 4, 7, dokonca 10
rokov a ich angličtina bola zúfalá. Je to totiž vefmi individuálně. M ožete začať hovoriť
za 3 mesiace a možete byť stratení aj po troch rokoch. Prečo ten rozdiel? Pretože pre
niektorých Pudí je naďalej angličtina domácou úlohou a nie životom. Odporúčam veřejné
knižnice, ktoré sú plné pomòcok při učení, kaziet, knižiek. Pozcrajtc správy, ktoré bežia
15 minút v kvalitnej angličtině a opakujú sa po sebe niekofko ráz. Tak ako hovořila moja
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učiteFka: „Čokolvek, čo robíte pre angličtinu, je dobré.“ A choďte racdzi Fudí, každá
oblasť kde budete bývať má svoju komunitu (nemyslím komunitu určitého národa) a robi
všelijaké akcie. S jazykom je to tak. Najprv prichádza čítanie, potom počúvanie a
rozprávanie nakoniec. Po určitom čase sa vytvoří slovná zásoba okolo 10 000 slov čo je v
pohodě na komunikáciu, ale je to stále slovník 12 ročného dieťaťa. Dospělý Člověk má
okolo 20 000 slov slovnej 2 ásoby. Samozřejmé střetnete tu aj takých, ktorí používajú
okolo 300. Podlá mojej známej učiterky slovná zásoba sa zvykne vyrovnať po 6-8
rokoch. Postupné sa dopíňa tzv. working vocabulary - slovná zásoba ktorú používáte.
Zistíte, že rozumiete nějakému slovu, ktoré čítáte ale ešte ho nepoužíváte. Na závěr tohto
prvého bodu móžem povcdať, že Kanaďania sú neskutoČne trpezliví. Snažia sa
porozumieť, neuraziť a pomócť. To je moja osobná skúsenosť.
2. V ybcrajte si Pudí, s kťorým i sa střetáv áte
A zvlášť v prvých mesiacoch. Člověk, ktorý tu príde je na začiatku pod určitým tlakom z
nového prostredia. Je to určitá konfrontácia a potřebuje čas sa prispósobiť. Zvyčajne to
trvá 2-3 roky, ale móže kratšie aj dlhšie. Ak v takom období střetnete člověka, ktorý
všetko vidí negativné, nech má akckoFvek dóvody na to, sily to novoprisťahovalcovi
nedodá. Ak sa s niekým takým střetnete, nech je to člověk z vašej krajiny, mesta, ulice,
bloku - nestretávajte sa. Poznala som rodiny Poliakov, Juhoslovanov, Rusov, ktorí robili
tieto chyby. A nevedeli sa pohnúť dopředu. Jedna poFská rodina sa rozhodla ináč a teraz
obidvaja majú prácu, dom, chodia na výlety... Ak totiž celý večer počúvate nickoho ako
sa nedá a všetko je zlé, tak sa vám nechce na druhý deň ani začať bojovať. Zistíte časom,
že tito Fudia mohli byť v zlej náladě, pretože stratili prácu alebo mali iné problémy.
Zistíte, že 90% tých, ktorí sú tu 15 rokov a viac a stále nadávajú, sú v podstatě Fudia,
ktorí sa nedokázali uplatnit’ a přesadit’. Samozřejmé možu za to Kanaďania, no kto iný.
To by ste nevěřili, za čo všetko možu Kanaďania. Nemajú chleba taký ako v Europe
(Ázijci chlieb nepotrebujú vobec a dá sa kúpiť v európskych obchodoch), nemajú
vzdelanie (vaše děti budú m ať určité menšiu zásobu nabiflených vědomostí, ale po 2
rokoch budú si vedieť spracovať informácie o nejakej krajině sami pomocou knižnice
alebo internetu), nemajú sociálny život (jedna známa z Mexika mi povedala ako dóvod,
že oni tak pekne sedeli všetci na ulici na stoličkách a viděli na seba), nemajú tu dobré
oblečenie (známy z Ruska sa mi sťažoval, že nevie dostať baranicu), nemajú kultúru
(nájdete tu kultúry všetkých krajin světa), nechodia na operu ( ja som sa už o
před staven iach s Kanaďanmi bavila, ale zrejme Slováci přišli na to, že kcď oni nie sú
100% v divadle tak musí to byť niekto iný), majú len dřevené domy (ale s 4x IcpŠou
izoláciou - přepočítávala som to osobné - a z nenakradnutého materiálu, jednoducho
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nenájdete tu také getá, akými sú sídliska na Slovensku) atď... Netvrdím, z e je všctko
100%. A ja ani neviem, preČo by malo byť. Ale není totéž ako totéž. A Kanaďania vítajú,
keď niekto chce pomócť. Samí kritizujú napr. dané alebo vládu. Už som tu zažila aj
politické debaty medzi nimi. Zhruba povedané asi takto. Budem citovat’ ďalšiu známu.
„VeFa emigrantov chce prísť do Kanady a potom keď sú tu, tak Talian chce aby Kanada
vyzerala ako Taliansko, Číňan chce Čínu, Mexičan Mexiko, Arab chce mešity a všetko
arabské. Tak potom načo tu chcú prísť?“ Věru tak, načo. Kanada je Kanada a nie
Slovensko. Našťastie.
3. S vám i prichádza ď alších 250 000 em igrantov
Je to dobré si uvedomiť. Nie ste sami, kto má vysokú školu, roky praxe, určité postavenie
za sebou, určitý Standard atď. Začínáte odznova. Pokiaf si vybudujete reputáciu, potrvá
to. Ale to neznamená, že to nejde. Střetnete sa s otázkou, čí máte kanadskú prax, viem, že
je to frustrujúca otázka, ale dá sa prekonať. Častokrát počujem diskusie o tom, že sa
neuznává vzdelanie. Postupné to ide. Ale ani ja nevicm, aké školy má Čína alebo
Vietnam, alebo Francúzi. Je možné, že si do určitej miery chránia vlastných
vyštudovaných vysokoskolákov. Beriem to ako fakt a viem, že chvífku potrvá, pokiaf sa
člověk dostane do profesnej organizácie. Ale kcďže som tu už střetla takých, ktorí to
dokázali, tak viem že to ide. Na začiatku ale potřebujete prácu. A to hocijakú. Ja to volám
brigády. Možno sa vám podaří dostat’ sa ihneď do vašej profesie. Nič nie je nemožné.
Rady ohTadom hfadania práce a resume nájdete na tejto stránke, takže len zopár
doplnkov.
a) Ak nemáte dostatok peňazí, nastúpiť hocikde, na vojnu třeba peniaze a hlavně
nevykrvácať z peňazí.
b) Ak robíte resume za účelom chytit’ hocijakú prácu, napište si tam High school.
Vysokoškoláci bývajú odmietnutí, že sú over-qualified.
c) Ak robíte resume za účelom chytiť prácu vo vašej profesii snažte sa b y ť podrobní,
napište to čo dokážete obhájiť.
d) Resume ma m ať 2-3 strany max., připravte aj jednoduchý covcr letter, ak píšete na
inzerát, prisposobte resume inzerátu.
e) Ponuky práce nájdete na internete, v novinách.

12

1) 90% trhu práce je ale hidden market, to znamená, že firma, ktorá potřebuje Tudí
neuveřejňuje inzerát, pretože sa nechce zaoberať veFkým množstvom rudí. Preto třeba
poslať resume každému. Firmy vašej profesie nájdete v žitých stránkách. Nepočítajte,
kofko ste poslali. Starajte sa o to, aby mal každý vale resume.
g) Doporučujem posielať resume konkrétným fuďom. Ich mená nájdete v knižnici
(bussines directory, zoznam všetkých firiem) alebo zavolajte a rovno si pýtajte meno
člověka, ktorý zodpovedá za najímanie (in Charge o f hiring). Listy posielané na adresu
nič nchovoriacich Human Resources váčšinou nevedu nikam. Radšej nájdite konkrétné
meno a cover letter nech má přesného adresáta.
h) Veďte si evidenciu poslaných resume s dátumom. Po 2-3 týždňoch zatelefonujte a
snažte sa hovoriť s adresátom. Ak máte problémy s angličtinou, choďte osobné alebo si
otázky napište, aby ste ich mohli čítať. Vždy sa spýtajtc, či dostali vaše resume a nie či
majú pře vás prácu. Ponúknite, že ukážete svoje práce (napr. designers). Niektorí
odmietnu, niektorí povedia, že majú chvífku čas. Snažte sa vyhrať osobný kontakt. Tam
je najváčšia sanca zaposobiť. Kanadská zásada: be visible!
K eď som chodila osobné po firmách, věděla som, že sekretářky majú ludí, ako ja, držať
šéfom od tela. V knižnici som zistila mená majitefov alebo prezidentov firiem, kde som
sa uchádzala o prácu. Sekretářkám som tak vedela povedať meno osoby, s ktorou chcem
hovoriť. Použila som ešte jeden malý trik. Keď sa ma spýtali, z ktorej som firmy, použila
som vymyšlené meno. Niekedy to vyšlo, nickedy nie.
i) Inzeráty sú niekedy uveřejněné za účelom prieskumu trhu. Firma očakáva zákazku a
chce m ať resume v ruke, keď prídc. Neočakávajte ihneď reakciu, ak přídě, je to
samozřejmé plus.
j) Vydržať. Ak vydržíte, vyhřáté...
Asi torko som povedala spomínanej skupině emigrantov. Dúfam, že pre niektorých z
nich to bolo prínosom. Ako povedal mój kolega: „Nemožné je len to, o čom si myslíme,
že jc nemožné".
Good luck,
Zuzana
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17. TÁBOR MLÁDEŽE 9.-17.8.03
my tři dospělí jsme měli pět chlapců Před koncem
tábora zastavila se u nás další rodina se synem z
Vancouveni na cesiě do Národního parku
Yellowstone.
Po ranní rozcvičce a snídani se střílelo
lukem. Podnikly se tři výpravy: První přes
’Rcdstreak Loop Trail* a po "Rcdsireak Camp
Trail" s vykoupáním v "Radium Hot Springs" celkově asi 10 km. Druhá vedla penile potoka
’Stoddan Creek" ke konci cesty, která je dnes
značné zarostlá bujnou vegetací - celkově asi 8 km.
Šestý den jsm e vyrazili k "Barber’s Rock*, kde
známý slovenský horolezec Daniel Bakoš dal všem
pěti chlapcům možnost v zajištění a pod jeho
dozorem si vylézt na asi desetimetrovou skálu.
Každé odpoledne jsm e se koupali v jiném jezeře
nebo na jiné pláži - "W indermere Lake", "Chabot
Beach" a "Kinsmcn Bcach", Lillian Lake a Lake
Enid. Justin Seiner a Ron Brynda získali "orlí
péra’ v plavání a všichni chlapci za odvahu v
lezení. Poslední den jsm e zajeli k "Fairmont Mot
Springs" a koupali se pod asi patnáctimctroYým
vodopádem teplé vodv. K večeru se pracovalo s
jabloneckými korálky nebo se hrály hry - většinou
populární plížená s čísly. Vzhledem k vysokému
nebezpečí lesních požárů nemohli jsm e mít táborák.
To bylo poprvé kdy jsm e si mohli zaspí vat pouze
při lucerně. Požár v Národním parku Kootcnay
stále hořel, ale v ranních hodinách v neděli
17.srpna jsme mohli projet.
Počítáme s tím, že v roce 2004 se spojíme
sc slovenskou skupinou Slovakia - alespoň její
předseda Peter Lillco si vyžádal již teď bližší
podrobnosti ohledné tábora, aby rodiče mohly tábor
zahrnout do příští dovolené. Chtěl bych vyjádřit
naše díky Danielovi a Antonii Bakošovým za skvěle
připravenou lekci v lezení a Ludvíku Bryndovi za
velkou pomoc v tábore i na všech výpravách.

Informace o našem letošním táboru pro
mládež se nedostaly včas do rukou rodičům v
Calgary. Předpokládali jsm e, že podrobnosti v
Calgarských listech dostane každá rodina. Teprve
když jsme kontaktovali patnáct rodin z Calgary,
které mèly déti v táboru v 2001 jsm e zjistili, že
pouze jedna z Ičchto rodin je odebírá. To bylo v
Červenci a v té dobč každá z tèchio rodin už mèla
léto naplánováno. Ve Vancouven» zpočátku bylo
celkem sedm zájemců, ale vzdálenost 826 km z
nich pčt odradila. Uvažovali jsm e o odložení na
příští rok, ale na žádost endmontonských rodičů
jsm e se rozhodli uspořádat týdenní "mini cam p'bez
tee-pee jenom se stany pro čtyři chlapce z
Edmontonu. Vycházíme z předpokladu, že chceme*
li, aby tyto tábory pokračovaly v budoucnosti je
nutné si "vypěstoval" vedoucí příštích táborů. V
minulých letech našimi tábory prošlo asi 235
chlapců a děvčat. Někteří tam byli pouze jednou,
někteří několikrát. Doufáme, že všichni si odnesli
positivní i když ne vždy příjemné zkušenosti. Z
toho počtu dva chlapci jsou ve výboru edmontonské
odbočky a jeden pracuje ve výboru odbočky v
Calgary. Kromě toho několik účastníků minulých
táborů nám pomáhá každým druhým rokem v
kasinu. Dvacet až třicetiletí muži a ženy zřídka
mají zájem o děti v táboře (pokud to nejsou jejich
vlastní), spíše sc sdružují s mladými lidmi stejného
věku a podnikají společné výlety. Z toho důvodu
založili před pěli lety CSYGC (Czcch and Slovák
Young Groups of Canada). Proto jsm e se rozhodli
zaměřit se na další generaci, aby tábory mohly
pokračovat dále.
Naše obvyklá cesta do tábora pres Národní
park Kootcnay byla letos vzhledem k lesnímu
požáru uzavřena, a tak jsm e museli je t přes Golden,
což přidalo dalších 100 km k naši 555 km dlouhé
cestě z Edmontonu. Následující den večer přijel se
svou matkou Petr z Vancouveru a tak s ludvíkem

Zdeněk Fišera
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Ada Krupičková

Pam átce zesnulého T O M Á ŠE SCHOVÁNKA
Dne 23.srpna zemřel pan Tomáš
Schovánek ve véku 55 let. Manžel, otec, strýc,
muž který měl odvahu jít za svým snem života ve
svobodně zemi. Coby syn politického vězné z
uranových dolů nemohl po základní škole jinam ,
než do učebního poměru a tak se vyučil kuchařem.
V této profesi pracoval i zde v Edmonionu téměř
dvacet let.
Nebylo mu souzeno, aby se dopracoval
bohatství ve hmotném slova smyslu. Dokázal
mnohem víc. Již před základní vojenskou službou
se oženil s Alenou - svojí velkou láskou, láskou
která přetrvala po celý jeho život. Našel v ní
absolutní porozumění a oporu. Dokázal vytvořil
rodinu a stát sc nejlepším přítelem svého syna.
Dokázal si najít přátele. Může si člověk přát něco
víc? Přes zdravotní potíže, stres posledních tří let
života, kdy jeho žádost o invalidní důchod dospěla
až k soudnímu řízeni se těšil z každé maličkosti
všedního dne. Oprav a vylepšování rodinného
domku, zahrady a jeho velkých psů. Dokázal se
spokojil s málem a našel vyrovnání sám se sebou.
Takový zůstane žít vc vzpomínkách jeho rodiny a
jeho přátel. Čest jeho památce.
Aleš Hovjatský
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Zemřela po dlouhém utrpení dite 9. srpna
2003 ve véku 95 let. Je želena manželem Jiřím,
dcerou Irenou Blodgett, zetém E.D . Blodgett,
vnuky Martinem Horákem a Petrem Boultoncra a
všemi, kteří ji znali. Její dcera Helena Horáková ji
následovala necelý mèste po jejím úmrtí.

dr.H elen a H o rá k o v á
opustila nás dne 8 .září. Zemřela po
dlouhém a obtížném boji s rakovinou ve věku 60ti
let. Helena bude navždy vzpomínána synem
M aninera a snachou Amandou, Svým otcem Jiřím
Krupičkou, sestrou Irenou Blodgett, a zetěm E.D.
Blodgett, synovcem Petrem Boultoncm a tetami
Hanou a Dagmar. Následovala svého manžela
Arnošta, který zemřel před rokem a svoji matku
Adu, která zemřela před měsícem. Helena se
narodila v Praze v roce 1943 a přišla do Kanady
jako 25ti letá studentka. Obdržela Ph.D v biochemii
na universitě v Manitobé a s manželem se v roce
1971 usadili v Edmontonu. Pracovala řadu let na
edmontonské universitě ve výzkumu; začátkem
devadesátých let se však rozhodla věnovat se
výtvarnému umění - zejména keramice. Její silná
vůle ji pomohla překonat překážky, které ji život
postavil do cesty, jako například velkou
automobilovu nehodu, která málem ji i manžela
připravila o život v roce 1976. Milovala
dobrodružství, toulky přírodou, lyžování hudbu a
výtvarné umění. I během posledního zápasu s
nemocí plánovala nové cesty, nová dobrodružství.
Její láska k životu inspiruje nás všechny.

CZECH AND SLOVÁK ASSOCIATION OF CANADA
L’ASSOCIATION TCHÈQUE ET SLOVAQUE DU CANADA
ČESKÉ A SLOVENSKÉ SDRUŽENÍ V KANADĚ
ČESK É A SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE V KANADĚ

3044 Bloor Street West, P.O. Box 564, Toronto, ON M8X 2Y8
Tel. 416-925-2241 ♦ Fax 416-925-1940 ♦ e-mail: ustredi@cssk.ca ♦ www.cssk.ca

25. srpna 2003.

. O dbočkám a členům V ýkonného výboru
Č eského a Slovenského sdružení v Kanadě.

Vážení přátelé:
Jak již bylo oznámeno v našich zprávách a na květnovém kongresu, připravuje Sdružení
odhalení pamětní desky v prostorách objektu .Pier 21* v Halifaxu, jímž v letech 1928 až 1971 prošlo
přes 1 milion přistěhovalců a uprchlíků do Kanady, mezi nimi také několik desítek tisíc Čechů a
Slováků. Přístavní budova .Pier 21* byla v roce 1995 prohlášena za historickou budovu a postupně
přebudována na museum kanadské imigrace, jehož součástí je stěna pro umístění pamětních
desek jednotlivých národnostních skupin v Kanadě.
Po dohodě se správou společnosti .Pier 21*. která museum imigrace řídí, bude pamětní
deska pořízená Sdružením odhalena v so b o tu 25. řiina 2003 v 10 hodin dopoledne.
Z pověření předsedy našeho ústředí M. Šuchmy, Jemuž účast na odhalení nebude možná
neboť v té době bude v České republice, vás informuji o této události v naději, že by se někteří
členové našeho Sdružení mohli odhalení pamětní desky zúčastnit a tím umožnit větší zastoupení
naší krajanské veřejnosti na události na niž budou také přítomni zástupci společnosti .Pier 21* a
místních sdělovacích prostředků.
Případné účastníky odhalení pamětní desky prosím, aby možnost jejich účasti laskavé
oznámili na shora uvedenou adresu našeho Sdružení (případné také elektronickou poštou na:
waktauf@sympatico.ca), aby jim mohly být sděleny další podrobnosti k níže uvedenému
předběžnému programu.
Děkuji vám za podporu této záležitosti a upřímně vás pozdravuji.
Jan Waldauf
pokladník

Předběžný program:
Pátek 24. října
S obota 25. října
Neděle 26. října
Pondělí 27. října

odpoledne: přílet do Halifaxu
večer, setkání s místními členy Sdružení a dalšími krajany
10:00 hod. Odhalení pam ětní desky
Následující prohlídka budovy .Pier 21* a společný obéd
odpoledne: volno * prohlídka Halifaxu
Menší okružní zájezd do okolí Halifaxu (nebo odlet z Halifaxu)
Odlet z Halifaxu.
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OSLAVÍTE padesátiny. Je vám UŽ jedenaadvacet;
PŘEKROČÍTE třicítku; TÁHNE vám na čtyřicet;
OSLAVÍTE padesátiny a pak DOSÁHNETE
šedesátky. To už jde tak rychle, že setrvačností .
VYDRŽÍTE do sedmdesátky. Potom už jc to věc
dnů. VYDRŽÍTE ještě do středy.... Osmdesátky se
DOŽIJETE, a pak už se DOŽIJETE oběda.
DOŽIJETE sc půl páté. Moje babička si ani
nekoupí zelené banány. “Je to investice, a možná
Špatná.” Ale to není konec.... S devadesáti křížky
na hřbetě to jde opačným směrem. “Bylo mi teprve
dvaadevadesát.” Stane sc nčco podivného; když je
vám přes 100, stanete se zase dítětem. "Je mi 100 a
půl."
V současnosti se česke ženy dožívají průměrného
věku 78 let (kanadské 81.4 roku, albertské 81.5),
muži 72 let (75.8 roku, resp. 76.5). Nežijeme však
pouze déle, populace stárne. V roce 1993 byl
průměrný věk žijícího obyvatelstva ČR 36.8 roku (v
r. 1996 v Kanadě 35.3 roku). V roce 2000 však byl
již 38.8 roku (tzn. že za 7 let sc průměrný věk zvýšil
o 2 roky - v Kanadě v r. 2001 37.6 roku, tedy o 2.3
roku více za pouhých pět let). Při dodržení stejného
tempa stárnutí populace by v roce 2015 byl
"průměrný" Žijící Čech stár 54 roky. Podle
demografického odhaduje ale reálné, žc v roce 2030
bude průměrný věk "pouze" 46 let a více než
polovina obyvatel bude starší než 48 let. Dalším
zajímavým ukazatelem je podíl osob nad 60 (resp.
nad 65) let. Jsou to většinou lidé již ekonomicky
neaktivni (důchodci). V roce 2000 tvořili 11.5%
populace (v Kanadě 3,888,550 lidí, neboli 13.0% z
celkových 30,007,095 obyvatel). Předpokládá sc
však, že v roce 2030 budou důchodci tvořit již téměř
čtvrtinu celé populace ČR. Mimochodem, jen v
Edmontonu žilo v r. 2001 2,435 mužů a 5,880 žen
((j. 1.25 % obyvatel) starších než 85 let. Také prý je
dnes jc jednomu z deseti z 6.3 miliard lidí na Zemi
přes 60 let a v r. 2050 to má být jeden z pěti.
Trochu ta délka života asi závisí i na tom, kde
člověk Žije. Z toho plyne i rozdíl mezi kanadskou a
sicilskou pojišťovnou. V kanadské pojišťovně vám
na základě statistik řeknou, kolik lidí příští rok
zťmře. V sicilské vám řeknou i jejich jména.
'"Montreálský Ing. Václav Pavelka loni oslavil 101.
narozeniny a herečka Marie Pavlíková nedávno
slavila sedmadevadesátiny. U nás v Edmontonu je

O STÁŘÍ A STÁRNOUCÍCH
dokončení z posledního čísla
Oficiální „západní“ péče o seniory začíná rokem
1889, kdy Otto von Bismarck (1815-98) zavedl v
Německu první penzi. Vojenští veteráni dostali
důchod v 70 letech, když se člověk dožíval
průměrně 50 let. Ve Velké Britanii pak zavedli
penzi (national pension) v r. 1908 a také pro
sedmdesátileté. Teprve Pension Act Neville
Cliambcrlainca z r. 1925 snížil penzijní včk na 65
let. Zatím třeba anglický klasik Charles Dickens
(1812-1870) žil v nejlepSích podmínkách své doby,
a dožil se jen 58 let, stejné jako skoro o půl století
pozdéji Český básník Jaroslav Vrchlický (18531912). Každý Čech ví o tom jak tohoto básníka v
padesáti letech véku uctivé oslovovali „velebný
kmete.“
Z té doby už máme také sociologická data. Tak
podle Bourdclaisc sc Francouzi
v r. 1925 dožili průmfirného véku 59.6 let,
v r. 1937
60.6 let
a v r. 1984
67.4 let.
Stáří pak podle Spencera teď začíná v 68.5
letech. Ovšem ne všichni to vidí stejné. Americký
herec John Barrymore řekl r. 1943 v Good Night,
Sweet Prince, Žc “člověk není starý dokud lítost
nenahradí jeho sny. Americký finančník a státník
Bernard M. Baruch (1870-1965) pak řekl, že “stáří
je vždycky o patnáct let víc než je mné." Prosté
stáří je relativní. Uvédomujctc si, že chceme být
starší jen jednou v Životě, a to když jsme dčti? Je-li
vám méně než deset, jste do stárnutí jako diví a věk
méfíte ve zlomcích. "Kolik je ti let?" "Čtyři a půl
roku." Nikomu není 36 a půl roku.... jen čtyři a půl
roku, skoro pět. Pak je vám přes deset a už jste k
neudržení a skáčete k dalšímu Číslu. "Kolik je ti
let?" "Bude mi šestnáct." Mohlo by vám být
dvanáct, ale bude vám šestnáct. Jednou určitě.
Konečně přijde ten velký den vašeho života a je vám
jcdnaadvacet. Zní to jako sportovní výkon. Jc vám
UŽjcdenaadvacet. Sláva! Pak překročíte třicítku.
Co se zde stalo? To je jako když překypí mléko na
plotně. Překročil; páchne to a budeme to muset
uklidit. Kde sc to zkazilo? Je vám UŽ
jedenaadvacet a pak PŘEKROČÍTE třicítku. Pak
vám TÁHNE na čtyřicítku... zůstaňte zde. Potom
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asport tfeni krajanům přes devadesát. Jára Kohout
sc r. ] 992 v osmaosmdesáti oženil s o 60 let mladší
Marcelou. Zdá se ale, Že umělci, herci a literáti se
dožívají vy&šího věku. Albert Einstein (1879-1955)
sc sice dožil 75, ale slavný lingvista Ruso-ČechoAmeričan Roman Jakobson (1896-1982) žil o deset
let déle a jeho českoamerický kolega filolog René
Wellek (1903-1995) Žil do 92 let. Proslulá německá
režisérka Leni Riefcnstahl(ová) oslavila v srpnu
2001 své sté narozeniny a prohlásila při té
příležitosti, že jejím koníčkem je stále ještě potápěni
s akvalungem.
Henry' Wadsworth Longlellow vyjádřil své pocity
o stárnutí velice poeticky r. 1875 v “Morituri
Salutamus” a já je neohrabaně počeštil:
“Však stáři je příležitost o nic míň
Než mládí, ve stejném domě jiná síň,
A jak v podvečer soumrak dále tmavne
Nebe je plně hvězd neviditelných za dne.”
Nad těmi výhodami stáří se zamyslel také
anglický dramatik George B. Shaw, o kterém se
říká, žc když v r. 1946 slavil své devadesáté
narozeniny, byl požádán, aby pronesl projev. Po
menším zdráhání, Shaw souhlasil, vystoupil na
jeviště a řekl: “Stáří přináší mnoho vy hoď." Potom
se odmlčel. Po delší chvíli sc přátelé 2 ačali obávat,
že něco není v pořádku. Šli za ním na scénu a ptali
se oslavence co se stalo. Shaw odpověděl, že je
všechno v pořádku, ale on se marně snaží
vzpomenout si na nějakou tu výhodu.
Americký autor Logan Pearsall Smith soudí, že
“mládí je čas na dobrodružství těla, a stáří na
triumfy ducha. To dokázalo také mnoho
význačných lidí, napf. Michelangelo dokončil
Poslední soud v Sixtinské kapli ve 62 letech, a v
jedenasedmdesáti sc stal architektem chrámu sv.
Petra, jehož stavbu řídil až do své smrti v 89 letech,
Voltaire napsal devět dílů Questioni sur
t'Encydopèdie ve věku 76-78 let, Giuseppe Verdi
zkomponoval Othella v 74 letech a Falstafifa v 80
letech, největší filozof antiky, osmdesátiletý Platon
sepsal Philobos, osmdesátiletý Goethe dokončoval
Fausta II, americký' architekt Frank Lloyd Wright
zkonstruoval Guggcnheimovo muzeum v New
Yorku vc věku 89-92 roků, Stradivari stavěl své
světoznámé housle do 95 let a to ani nemluvím o
politicích jako Sir Winston Churchil (abdikoval jako

předseda vlády v jedenaosmdesáti, ale zůstal v
parlamentu až do 90), Konrád Adenauer (do
vý-služby v 87), T.G. Masaryk (byl prezidentem do
85 let), nebo Ronald Reagan (byl prezidentem do 78
let).
Americká herečka Bette Davis (1908-89) ovšem
míní, žc “stáří není nic pro padavky.” Já sc ho také
vždycky bál. Nedovedl jsem si představit nic
horšího než být starý... To musí být hrozné, když
člověk nemá celý den nic na práci jen koukat na
televizi. Tak když onehdy primátor navrhl abychom
oslavili týden starších občanů tím, žc nčkterého z
nich potěšíme, rozhod) jsem se přesně to udělat.
Napadlo mč navštívit našeho nového souseda,
nedávno ovdovělého staršího pána, který sc zřejmě
nastěhoval ke své vdané dceři, nrotožeuž byl oříliš
starý na to aby se mohl o sebe starat sám. Upekl
jsem pekáč buchet a aniž bych předem volal (staří
lidé stejně telefon neslyšejí), vydal jsem sc starce
potěšit. Když jsem zazvonil u jeho dveří, otevřel ten
“děda” oblečený v tennisových šortkách a tričku, a
vypadal asi tak vetchý a sešlý jako Donny Osmond.
"Promiňte, Že Vás nemohu pozvat dál,” řekl, když
jsem sc představil, "ale já musím být na kurtech ve
dvě. Dneska hraju v semifinále.” "To je v
pořádku," řekl jsem. "Já pro Vás jen upekl pár
buchet...” "Prima!" přerušil mě a popadl krabici.
“To je přesně to co potřebuju na zítřek do
bridgeového klubu! Vřelé díky!" "... a myslel
jsem, že si trochu popovídáme. Ale to jc fajn! Já
jen přeběhnu ulici a navštívím babičku
Novotnou...” "To si můžete ušetřit," řekl on.
"Babka není doma. Já to vím, protože jsem tam
zrovna byl, abych jí připomněl, že máme na večer
domluveno jít tancovat. Možná, že je v salónu
krásy. U snídaně se zmínila, Žc jc objednána na
přeliv.” ... Zavolal jsem matčině přítelkyni (které je
83), ale ta byla v nemocnici... pracuje tam v
obchodě s dárkovým zbožím. Zavolal jsem tedy
jedné známé (78 let), ale ta byla na dovolené v Číně.
... Tak jsem zavolal manželčině strýci (79 let).
Zapomněl jsem, že je na svatební cestě... I nadále
se bojím stáří, teď ještě víc než dřív. Já si myslím,
že to asi nezvládnu.
Ve Vancouveru oslavný! 74letého muže, který tam
zmařil bankovní loupež. Podle policejního hlášení,
tento muž si něco vyřizoval v bance ve východním
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Vancouveru, když do banky vstoupil lupič s maskou
na obličeji. Lupič mával 30ticcntimetrovým nožem
a tak dostal požadovanou hotovost. Když s penčzi
odcházel, náš stařík mu hodil na hlavu kovovou
kasičku. Poloomráčený lupič si strhl masku a
vybčhl z banky kc svému čekajícímu kolu. Náš
74tilctý bojovník se zločinem ho ale pronásledoval
až na ulici. Bčžel za ním i když lupič odjíždčl na
kole. Ovšem nebyl schopen ho dohonit. Zastavil
tedy auto a spolu s řidičem pronásledovali lupiče
dál. Z auta pak zavolali mobilem policii, která se
brzy připojila k pronásledování.
Obecný trend ve statistikách může být sice nčkdy
narušen třeba leteckou havárii jako ta v Rusku, kde
“Dopravní letadlo startující z moskevského letištč se
krátce po startu zřítilo a dopadlo na místní hřbitov,
ruští záchranáři již prý vyprostili 6321 mrtvých....”
Nicménč současný trend prodlužování lidského
véku je dán patrné lepšími životními podmínkami a
zmčnou stravovacích návyků, ale zejména dobrou
zdravotní péčí a zavedením nových léků a léčebných
postupů do obecné praxe. Vysoký včk je stále
béžnčjší a to snad také přispívá k jeho “dcflaci.”
Dnes snad už nikdo nemluví o úctyhodném stáří pod
100 let.
Přesto (nebo snad právč proto) si musíme již nyní
klást následující otázky:
• Ncznepříjcmní nám poslední třetinu života
Špatný zdravotní stav a nemohoucnost?
• Jak s námi budou zacházet mladí?
• Budeme mít dostatek prostředků k normálnímu
životu?
• Budeme si moci zvolit, zda chceme užívat
' zaslouženého odpočinku, nebo se věnovat práci,
kterou máme rádi?
A nakonec: Babička se loučí s lékařem po
každoroční prohlídce: “Tak na shledanou za rok,
pane doktore.” “Já bych chtčl mít tu vaši
sebedůvěru,” odpoví lékař. “Mně je Šestatřicet a
nevím zda tu budu za rok, a V y...” “Aie, pane
doktore, já to také neříkám jen tak. Mnč je 106 a já
jsem si ověřila ve statistikách, že mezi 106 a 107
nikdo neumírá.”
Veselé stárnutí!

Z Petrova zápisníku
19.3.
Více než 13 let od pádu socialistického
režimu trvalo, než sc statni orgány České republiky
rozhodly zveřejnit seznamy ev idovaných
spolupracovníků bývalé Statni bezpečnosti (StB).
Oficiální verze jc protiváhou kontroverzního
seznamu, ktciý v roce 1992 vydal disident Petr
Cibulka a jehož autentičnost byla často
zpochybňována. Ministerstvo nemůže seznamy
upravovat; u lidi, kleň se kvůli své evidenci
soudili, sc ale objeví poznámka o tom, jak soudní
řízení dopadlo. Utajené zůstávají jen dokumenty,
jejichž zveřejnění by mohlo poškodit bezpečnostní
zájmy státu nebo ohrozil lidské životy. Oficiální
seznamy agentů komunistické Státní bezpečnosti,
které zveřejnilo ministerstvo vnitra, obsahuji
75.000 jmen spolupracovníků komunistické lajné
služby. V seznamech jc také uvedeno 3150 lidí,
kteří komunistické rozvědce dávali informace ze
zahraničí, zejména o českém exilu. Novinářům to
řekli náměstek ministra vnitra Vladimír Zeman a
ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace
František Bublán. Oficiální seznamy napadl přímo
na tiskové konferenci vydavatel
Necenzurovaných no\in Petr Cibulka. Označil jc
za "precizní podvod na této společnosti.”
Poznamenal, žc jeho neoficiální seznamy obsahuji
skoro 200.000 jmen. Podle Cibulky vnitro
nezveřejnilo jména "aktivních agentů," v
seznamech nejsou ani lidé, kleží sc po listopadu
1989 zapojili do politiky, tvrdí Cibulka. Zeman sc
jeho nařčeni bránil. Vysvětlil, žc oficiální seznamy
oproti Cibulkovým neobsahuji v souladu
s luslračním zákonem kandidáty a důvěrníky ani
občany jiných států než České republiky. Odmítl
Cibulkovo tvrzení. Že by se ministerstvo snažilo
nčktcré informace zatajit. Cibulka mč! podle
Zemana zřejmě k dispozici i údaje ze svazků, které
StB stihla v prosinci 1989 zničit
27.3.
Ministerstvo vnitra slíbilo, že doplní
zveřejněné seznamy spolupracovníků Státní
bezpečnosti o prověřená jména těch, kteří v nich
mají být, ale nejsou Chybou v přepisu se
například do seznamu nedostal bývalý šéf lidové

Dr. Peter Schubert
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současného předsedy KSČM Miroslava Grebenička.
Byl stihán kvůli podezření z mučení politických
vězňů v 50. letech v uhcrskohradištskc věznici. Za
těžké ublížení na zdraví mu hrozilo až osm let
vězení. Bylo mu 81 let a za 14 let se ho nepodařilo
dostat k soudu.

strany Josef Bartoncík. V elektronické podobč na
internetu se chybějící jména máji objevit do
jednoho či dvou dnů. V očekávaném dotisku
publikovaných seznamů se objeví jako dodatek,
zřejmě v poslední knize. Podle \fla d é fronty Dnes
nejsou seznamy vnitra úplné; deník uvedl několik
příkladů včetne Baitončíka. Podle ministerstva
však v seznamech nesmějí být a nejsou jména
konfidentů, u nichž se nepodařilo prokázat, že mají
české občanství. Kdy se objeví dotisk
publikovaných seznamů, není zatím jasné. Jde i o
otázku finanční. Vnitro zatím rozdalo 3000 dosud
vytištěných seznamů v ceně 4,5 miliónu korun.
18.8.
S přehledem svazků a spisů, které v roce
1989 vedly útvary Státní bezpečnosti (StB)
zaměřené na ,rboj s vnitřním nepřítelem,“ se mohou
seznámil zájemci v poslední publikaci Úřadu
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
(UDV). Kniha obsahuje stovky jmen lidí, kteří na
sklonku předlistopadové éry figurovali v evidenci
těch složek tajné policie, jež se zaměřovaly na
potírání domácí i exilové opozice. V seznamech
však nejsou jen jména agentů a spolupracovníků
StB, ale také osob, na které komunistická tajná
policie zaměřila z. různých důvodů svoji pozornost.
Veřejnost tak nyní dostala možnost porovnat a
případné si doplnit údaje obsažené v oficiálních
seznamech spolupracovníků StB, které na jaře
vydalo ministerstvo vnitra.
Publikace ÚDV si aie klade přdevšim za cíl
seznámit Čtenáře s tím, jak StB fungovala. Proto v
úvodních pasážích podrobně popisuje systém
operativní evidence StB. jednotlivé kategorie svazků
a registračních protokolů a její organizace. Její
autor Patrik Benda upozorňuje na skutečnost, že na
rozdíl od zpravodajských služeb demokratických
států musela komunistická tajná policie v
nesrovnatelně větší míře sbírat a ziskával informace
o lidech ve své vlastní zemi. Publikace, která vyšla
v třítisícovém nákladu v edici Sešity, není sice k
dostání v knihkupectvích, ale zájemci si ji mohou
vyžádat přímo na ÚDV v ulici Na hroudě 19 v Praze
10. Bude také dostupná ve veřejných knihovnách.
V neděli 27.7. zemřel v nemocnici bývalý
estébácký vyšetřovatel Alois Grebeníček otec
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23.7.
Od rozdělení Československa nebyl v
České republice udělen azyl ani jednomu Slovákovi.
Od roku 1993 jej chtělo získat 2585 slovenských
občanů. Náměstek ministra vnitra Miloslav
Koudelný na tiskové konferenci řekl. že Slováci v
žádostech nejčastěji uvádějí ekonomické důvody.
Za posledních téměř 13 let byli nejúspěšnější
žadatelé z Rumunska - Česko udělilo azyl 474 z
nidi, na druhém místě je Afghanistan a dále Rusko a
ostatní země bývalého Sovětského svazu.
19.3.
Od začátku letošního roku odchází ze
Slovenska do České republiky každý- měsíc několik
tisic Romů. Důvodem migrace jsou zřejmě
nejnovější sociální opatření slovenské vlády, píše
slovenský' deník Pravdo. Kabinet Mikuláše
Dzurindy od začátku letošního roku zpřísnil
podmínky pro vyplácení sociálních dávek, které
byly hlavním zdrojem přijmu Romů. Problémem se
již musela zabývat také česká vláda, zatím však
kvůli tomu nehodlá na Slovensku intervenovat.
Podle České vládní rady pro romské záležitosti
pochází převážná většina slovenských migrantů z
nejchudších vrstev. Současný exodus začal podle
listu už loni v červnu a od té doby se do Česka
přestěhovalo možná az. 20.000 slovenských Romů.
1.6.
Průměrná mzda v České republice v
prvním čvrtlett meziročně vzrostla zhruba o 800
korun na 15.000 korun odhadují analytici oslovení
ČTK. Čech si tak v průměru vydělal o 5,6 procenta
více než před rokem, reálně mu mzda diky deflaci
stoupla dokonce o 6,0 procenta. V důsledku
poklesu spotřebitelských cen tak byla reálná mzda
poprvé v historii ČR vyšší než nominální Reálná
kupní síla obyvatel tak razantně vzrostla. Bohužel
tento růst se týkal pouze těch, kteří si v době vysoké
nezaměstnanosti udrželi zaměstnání," řekla
analytička České spořitelny Helena Horská.
Nezaměstnanost se v prvním čtvrtletí pohybovala
nad deseti procenty.

byly pražské mzdy o 27.4 procenta vyšší, než činil
průměr za zbývající regióny, v loňském roce tento
rozdíl vzrostl na 43.4 procenta. Rozdíly panují í
mezi odměňováním mužů a žen. Zatímco v roce
1996 braly ženy 77 procent toho co muži, o dva
roky později se tento rozdíl proldoubil na 72
procent

R ozdíl mezi průměrnou a nejčastěji
vyplácenou mzdou rosic. Vysoké platy nejlépe
placených zaměstnanců výrazné ovlivňují údaje o
průměrné mzdě. která se tak pohybuje výše, než je
úroveň nejčastěji vyplácené mzdy. Lidí, kteří
pobírají podprůměrnou mzdu tedy neustále přibývá
ČSU poukazuje také na nárůst mzdových rozdilů
mezi Prahou a ostatními kraji. Zatímco v roce 1996

Budeme nevrácením majetku pokračovat v minulé zločinnosti?

Zabavené majetky
Čtyřicetileté období totalitní vlády komunistické strany, které navázalo na 6 let nacistické totality
dokázalo v Československu z velké Části zničit vlastnosti, o kterých víme, že jsou základem
života civilizované společnosti, jako poctivost, pravdomluvnost a čestné jednáni.
Ihned po 25. únoru 1948 začalo rozsáhlé zatýkání a vyhazováni z práce a denní život ovládl
strach. Strach byl záměrně živen komunistickou stranou, jejími funkcionáři, politiky a tajnou
policií. Tisíce lidí se snažilo utéct přes hranice. Byl zřízen útvar pohráni ční ků, kteří po
uprchlících stříleli a zabíjeli muže, ženy i dětí. Z neustálého strachu před takovým terorem
vznikla přetvářka a lež, v které národ žil v celém tom období, do kterého se rodily nové generace.
Nastal bezprávný stav, v kterém bylo možno existovat buď s členstvím v komunistické straně
nebo v neustálé přetvářce v zaměstnání a v rodině. Mnoho lidi odhodilo jakékoliv zábrany a lež
a krádež se u nich stala samozřejmostí. Kradlo sc v zaměstnáni a lide se bezohledně zmocňovali
majetků svých spoluobčanů.
Probíhaly procesy proti lidem, kteří byli označeni za nepřátele socializmu. Proti nim sc použily
zákony z první republiky a vydávaly sc nové. Bylo velice snadné být odsouzen pro přípravu
úkladů, pro zradu státního tajemství, pro útok na ústavního Činitele, pro urážku prezidenta
republiky, pro neoznámení a nepřekažení trestného činu i pro schvalování trestných činů, pro
sdružování proti státu, pobuřováni proti republice, hanobení republiky, vyzvčdačství i proti
spojenci, nedbalého uchovávání státního tajemství, nedovoleného zpravodajství, osobování si
pravomoci ústavních Činitelů, ublíženi na cti prezidentu republiky, hanobení ústavních činitelů,
popuzování, zneužití úřadu duchovního, šíření poplašné zprávy, ohrožování jednotného
hospodářského plánu z nedbalosti, neoprávněného opuštění území republiky, neuposlechnutí
výzvy k návratu, poškozování zájmu republiky v cizině, hanobení spojeneckého státu, snižováni
vážnosti prezidenta republiky, hanobení republiky, zneužití vlastnického práva, ohrožení
zásobování, pletich proti zestátnění, ohrožení plánování, maření dozoru nad církvemi, nadržování
nepřekažení trestného činu, neoznámení trestného činu nebo schvalování trestného činu. Našel se
výklad jakéhokoliv paragrafu proti komukoliv.
23

Rozsudky byly rychlé a drastické. Od 5 do 25 let vězeni nebo doživotí na nucených pracech a
často trest smrti. S každým takovým rozsudkem byl spojen výrok o ztrátě veškerého majetku. Na
to už čekali místní předsedové, tajemníci, vedoucí družstev a jiní prominenti, obzvlášť když takto
postižený měl rodinný domek, vilu, chatu, zahradu nebo družstevní byt. I když měl být takový
objekt prodán ve veřejné soutěži, byl už kupec často předem znám a v žádném případě to nebyl
někdo, kdo mezi tento spolek nepatřil. Byly případy, kdy domek chtěli koupit rodiče nebo
sourozenci odsouzeného, kteří v domku bydleli, to se ovšem nehodilo a nedovolilo.

Příklady
Je zdokumentováno mnoho absurdních případů bezpráví z doby komunizmu, které pokračují
dodnes Jen několik příkladů:
V Heřmanově Městci křivě obvinili obuvnického dělníka, který si sc svou matkou sám domek
postavil, zavřeli ho, nic mu nedokázali, pustili ho, ale do svého domu se už nesměl vrátit. Ten už
měl vyhlídnutý a zajištěný mistni funkcionář. Poškozený se po listopadu spravedlnosti nedovolal.
V mnoha případech byly vystěhovány rodiny během 24 hodin ze statku, vily nebo domu bez
soudního procesu.
Je nám znám případ v Příbrami, kde byly českému občanu navráceny pozemky, jeho domek byl
neprávem přestavěn, bydli v něm náměstek státní organizace, který mu neplatí nájemné, původní
vlastník dodnes platí z pozemků daň ale nesmí na ně vstoupit.
Kanadskému a českému občanovi byl domek v Praze vrácen v roce 1991, tento má zapsán
v katastru nemovistosti, nicméně v jeho domku bydlí rodina prominentního generála, který
domek dostal za „zásluhy“. Rodina po 12 let neplatí činži a do domu původního majitele nechce
pustit pod různými výmluvami a odvoláními právníka obyvatele neoprávněného majetku. Každé
vymyšlené odvoláni trvá nejméně 1 - 2 roky.
Je ukázkový případ, kdy dům patní několika Členům rodiny. Když jeden z nich, vlastník jedné
osminy, utekl do Ameriky, získal americké občanství, ale až později české občanství, na které se
nevztahuje účinnost předchozího restitučního zákona. Smíchovská radnice dostala jeho jednu
osminu a teď ji nabízí k prodeji.
Občan Spojených států, který dostal České občanství v nejbližší možné Ihůtě, ale majetek mu
stejné nebyl vydán, protože zmeškal původní účinnost restitučního zákona. Výbor Spojených
národů pro lidská práva v jeho případě stejně jako v mnoha jiných obvinil Českou republiku
z nedovolené diskriminace a z porušeni podepsaných úmluv a vyzval ji, aby zjednala nápravu,
což Česká republika dodnes ignoruje.
Takových a podobných případů jsou stovky. Všechno se neustále zastírá lží, podvodem,
výmluvami a neustálými odklady a čeká se, až oprávněná osoba, tedy původní vlastník, zemře.
Není divu, že kontinuita komunistického práva nebyla přerušena a platí dodnes.
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Přehled restitučních zákonů
Po sametové revoluci v listopadu 1989 se očekávalo, že by mělo nastat nějaké vyrovnání a
potrestání, že se stát bude snažit dostat na úroveň civilizovaného státu střední Evropy, kterým byl
až do roku 1939. Všeobecně vládla veliká radost nad uvolněním hranic, v kterých byli lidé
zavřeni 50 let a věřilo se, že bude odčiněna zločinná minulost. Restituční zákonodárství se po
listopadu 1989 vyvíjelo podle toho, jak stoupal vliv komunistů.
Již 23. dubna 1990 schválila sněmovna zákon 119/1990 „O soudní rehabilitaci“ .
V preambuli § 1 se praví:“Učclem zákona je zrušit odsuzující soudní rozhodnutí za činy, které
v rozporu s principy demokratické společnosti respektující občanská práva a svobody zaručené
ústavou a vyjádřené v mezinárodních dokumentech a mezinárodních právních normách zákon
označoval za trestné.
V § 2 jc vyjmenovaná nejméně stovka komunistických zákonů a paragrafu, z nichž některé jsou
v úvodu uvedené, podle kterých se lidé odsuzovali k nejrůznčjším trestům vězení, nucených
prací, ztrátě majetku a života. V posledním odstavci tohoto § se praví: ..Všechna další rozhodnuti
v téže trestní věci na ně obsahově navazující se zrušuji k datu, kdy byla vydána.“ Tím se
všeobecně rozumí zrušení rozsudku a zrušení zabavení majetku ke dni, kdy hvl rozsudek
vysloven, tedv iako kdyby bvl nikdv neexistoval.
§ 23 tohoto zákona říká, že zvláštní zákon upraví podmínky uplatňování nároků vyplývajících ze
zrušených výroků o trestu propadnutí majetku, propadnuti věci nebo zabrání věci, jakož i způsob
náhrady a rozsah těchto nároků. Temo § byl pak použit k vypracování zákonů 87/1991 a 229/91.
2. října 1991 bvl schválen zákon 103/1990, ”0 zmírněni následků některých majetkových křivd“.
podle kterého byly vráceny některé menší znárodněné podniky. V tomto zákoně nebyly žádné
podmínky.
Ve vládě a mezi lidem vychovaným v komunismu nastaly ovšem veliké rozpaky i zděšení při
pomyšlení, že se nemovitosti, kterých se zákon 119/1990 týká, budou vracet původním
vlastníkům. Prezident Havel uklidňoval různými hesly: „Nejsme jako oni“, „Jsme všichni vinni“,
„Tady nebude žádný hon na komunisty“, „Já jsem také pro restituce, pokud se nenaruší stávající
majetkové vztahy“. Bývalí komunisté i noví demokraté, hlásali demagogická hesla, že se staré
křivdy nebudou napravovat novými křivdami, že lidé, kteří se takto zabavených nemovitostí
zmocnili, jc koupili „v dobré víře“, co žjc právnický termín, který ospravedlňuje jinak nezákonné
chování. V roce 1991 už byli komunisté na nejvyšších vládních místech, předsedali vládě, byli
v Parlamentě a významnými poradci na všech úrovních.
Schválily se tedy na jaře 1991 zákony 87/1991 “O mimosoudních rehabilitacích” a 229/91 “ O
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. V těchto zákonech už byly
podmínky k tomu, aby se mohlo o restituci žádat. Podmínek a překážek je v tomto zákoně tolik,
žc rodinné domky a vily, obsazené bývalými komunistickými funkcionáři neni možno dodnes
dostat. Bylo stanoveno, žc může žádat jen československý občan, který má trvalý pobyt na území
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Národní Den České republiky ve Fakultním klubu, University of
Alberta.
U příležitosti hostování význam ného českého houslisty Ivana Ž enatého v Edmontonu
bude v patek 17. října ve Fakultním klubu albertské university uspořádán další z dnes již
tradičních Sym fonických hovorů (Sym phony Talks). Zakladatel a “M aster o f
Cerem onies” tohoto populárního programu je president SVU prof. Pavel Jelen, je h o ž
přičiněním je nadcházející večer věnován oslavám Českého národního svátku. Jelikož je
akce pořádána v rám ci program u Fakultního klubu, je nutné nejpozději do 15. října
nahlásit závazný počet účastníků (nečlenové Klubu m usí být form álně vedeni jak o hosté
člena, t.j. Prof. Jelena). Zájem ci nechť se proto hlásí na jeh o telefonním čísle, do práce
492-2480, nebo dom ů 435-8817. Cena večera zahrnující večeři s výběrem českých
pochoutek (pražská šunka, vepřové plněné m eruňkam i, bram borové knedlíky, štrůdl atd.),
několik hudebních ukázek a řečnické příspěvky činí $25.00 včetně GST. Platba či
alespoň závazný příslib by měly být součástí reservace. Začátek je v 18:30 a m y se
těšíme na vaši návštěvu.

SVU Edm onton

N O V Á K N IH A dr.JO SE F A Č ER M Á K A
Nemohu sc přestat divit jak mohl nedávno
odstoupivší předseda našeho sdružení napsat tak
dobře propracovanou historii naší emigrace v
Kanadě a současně vykonávat k naprosté
spokojenosti Členstva zodpovědnou přcdscdnickou
úlohu. D o jisté míry tato funkce mu umožnila
přístup k pramenům který neměli jin í autoři snažící
se podat co ncjúplnčjší obraz naší přítomnosti v
Kanadě během vice než čtyř století (zahrnujcme-li
do toho návštěvu Tomáše Štítnického pravděpodobné slovenského původu - v roce 1583).
Kniha je v angličtině a jelik o ž Čermák vybral
důležitá data z historie a kultury obou našich
národů je skvělým zdrojem inform ací nejen pro
naše potomky ale i pro naše přátele, kteří češtinu
ani slovenštinu neovládají. Informace které tu jsou
se nenajdou v žádné encyklopedii a vše je mistrné
skloubeno takže sc to čte jako zajímavý román.

Udivuje mne jenom jak ty údaje včetně obsáhlého
indexu a mnoha barevných a černobílých fotografií
se vešly do 365ti stránkové knihy.
Zdeněk Fišera
Knihu dr.Joscfa Čermáka

IT AU . STARTED W/T/I PRINCE RUPERT
The story o f Czcchs and Slovaks in Canada
lze objednat
u Anny Otýpkové,
Cena knihy (včetně GST) 32 dolarů,
s poštovným 36 dolarů.
Objednávku s šekem vystaveným na
Josef Čermák (Rupert Account)
laskavé zašlete na adresu:
A nna O týpka
11 A ntrim C rcsccn t, Apt.1211,
T o ro n to , O ntario M 1P 4P3
E -m ail: otyp ka@ sym patico.ca

26

republiky. Další podmínka je, žc oprávněná osoba, tedy původní majitel, musí držitele svého
majetku, jehož zabavení bylo zrušeno se zpětnou platností, vyzvat, aby mu držitel majetek
dobrovolně vydal. Není znám jediný případ, kdy by držitel byl majetek vydal. Pak mohl původní
majitel držitele žalovat a musel dokázat, že nynější držitel tehdy, před mnoha lety, koupil majetek
přednostně, ne podle tehdy platných podmínek a za nižší cenu. Dokazovat to po třiceti nebo
padesáti letech místnímu tajemníkovi, který měl přistup k písemnostem a je stále obklopen přáteli
z doby před listopadem, byla věc nemožná. Proto se dodnes nepodařilo z několika tisíců objektů
dostat zpět skoro nic.
Nálezem Ústavního soudu z 12. července 1994 bvla zrušena podmínka trvalého pobvtu v zákoně
87/1991. Stejná podmínka byla zrušena v zákoně 229/1991 nálezem Ústavního soudu z 13.
prosince 1995. Skupina 53 poslanců, která se o to zasloužila uvažovala i o zrušeni podmínky
občanství ale upustila od toho z obavy, že by neprošlo ani zrušeni podmínky trvalého pobytu.
Během čtyř let než byla tato podmínka zrušena, dostalo mnoho dalších objektů nové majitele a
nemožná procedura k získání původně zabaveného majetku začala i lam.
Čeští politici, když byli za tuto vyloženou diskriminaci napadáni, se bránili nepravdivými
argumenty. Někteří říkali, žc si každý po listopadu mohl zažádat o navrácení občanství. Není to
pravda Zákon 88 z 28. března 1990, kterým se mění předpisy o nabývání a pozbývání
Československého občanství, říká v ČI. II b) „Státní občanství nelze udělit, pokud by to bylo
v rozporu s mezinárodními závazky, které ČSSR převzala.“ S odvoláním na úmluvu o vzájemné
ztrátě občanství, na kterou se republika stále odvolává, nebylo tedy možné občanství udělit
zejména Čechům, kteří během exilu získali americké občanství.
K tomu, aby se ochránili noví majitelé zabavených majetků z řad komunistů, posloužila úmluva o
vzájemné ztrátě občanství mezi Československem a Spojenými státy z roku 1928. Tyto úmluvy
podepisovaly Spojené státy s evropskými zeměmi od poloviny devatenáctého století, podepsalo ji
i Rakousko-Uhersko a v roce 1928 Československo jako nástupní stát. Na těchto úmluvách trvaly
Spojené státy proto, aby ochránily své nové občany, většinou mladé muže, kteří se do Spojených
států hrnuli po tisících z celé Evropy. Pokud tito lidé měli své původní občanství, nemohli se
podívat do svého domova, protože by byli pronásledováni za zběhnuti z vojenské povinnosti.
Česká republika tuto úmluvu zneužila k tomu, aby svým občanům, kteří utekli před komunismem
odmítla vrátit neprávem zabavený majetek.
Žc tyto majetky byly zabaveny neprávem, o tom svědči zákon 198/1993 „O protiprávnosti
komunistického režimu“, který říká/TComunistický režim a ti, kteří ho aktivně podporovali........
. . . používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména: popravoval, vraždil je
a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči
nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučeni a vystavoval je nelidským
útrapám, zbavoval ic maietku a porušoval iciich vlastnická orává“ . . atd.
Dnešní postkomunističtí politici prohlašuji, že úmyslem zákonodárců nebylo napravit všechny
křivdy ale jen je zmírnit a to jen některé, snad aby si mohl každý vybrat. To odporuje
jakémukoliv pojetí práva a rovnosti před zákonem. Dnešní postkomunističtí politici prohlašují, že
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komunističtí prominenti kupovali tehdy tyto majetky v dobré víře. Ovšem, kupovali je v dobré
komunistické víře, protože věřili, že budou se Sovětským svazem na věčné časy a už nikdy jinak.
Stejně tak věřili nacisti, že jejich Říše potrvá po tisíc let, a oni tedy také vraždili a loupili v dobré
víře.
Jiní politici se zase odvolávali na to, že se Československo se Spojenými státy za zabavené
majetky vyrovnalo úmluvou z roku 1982. To je další nepravda, protože tam šlo jen o zaplaceni za
věci znárodněné a zabavené US občanům a společnostem, které byly zabavené v době, kdy tyto
věci patřily US občanům. Movitý a nemovitý majetek zabavený od února 1948 do 1. ledna 1990
byl zabavován Českým občanům, kteří teprve později nabyli americké občanství.

R ozhodnutí Ústavního soudu
Ustavní soud byl pod politickým tlakem, stejně jako nižší soudy a byl rozdělen mezi soudce, kteří
zastávali stanovisko, že v důsledku zrušení odsuzujících výroků původně zabavený majetek patří
původním vlastníkům a na ty soudce, kteří hájili stanovisko, že majetek není možno vydat
v důsledku různých podmínek v zákonech 87/91 a 229/91.
Z různých pramenů jsme dostávali informace, že soudci dostávali instrukce, aby majetky
nevydávali. Je třeba dnes dokázat, že tomu tak bylo a od koho tyto instrukce dostávali.
Byl také politický zápas na Ústavním soudě. Svědčí o tom několik rozhodnutí, v kterých se
opakuje, že se vlastnictví neztratilo ale majetek nelze získat. Nejvýraznější ukázkou je rozhodnutí
173/95 niže uvedené, které způsobilo paniku, v některých případech i zápis původního majitele
do katastru. Toto rozhodnutí pak bylo zvráceno také níže uvedeným rozhodnutím 4/97 pléna ÚS.
Uvádíme některá důležitá, často protismyslná, rozhodnutí Ústavního soudu:

□
□
□
□
D
□
G
□

Jsem členem edmunionské odbočky Českého a Slovenského sdružení v Kanadě
Přikládám členský přlspčvek na rok 2003 ($20.00 rodina, nebo $ 15.00 jcdnoilivec)
Chci se stál členem edmomonské odbočky českého a Slovenského sdružení v Kanadě.
Jsem senior nad 70 lei (členství v ČSSK symbolicky Sl .00)
Jsem v Kanadě o d ___________(Členství v ČSSK do jednoho roku pobytu ždarma)
Jsem členem Československé společnosti pro védy a uméní v Albertě
Mám žájem o členství v Československé společnosti pro védy a uméní v Albertě
Nejsem členem ČSSK ani SVU. ale mám zájem o zasílání Edmontonského zpravodaje a přikládám
předplatné na rok 2003 (S10.00)
□ Momentálně nemám práci, ale mám zájem o zasílání Edmontonského zpravodaje
□ Nemám zájem o členství ani o zpravodaj a žádám o vyřazení zc seznamu

