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Jak ten čas letí Vzpomínky na Pražské Jaro 1968
aneb

Už neuvěřitelných čtyřicet let...
nás dělí od oné osudné noci na 21. srpen
1968, která zvrátila a vykolejila životy
milionů, včetně toho mého. Pro generace, které přišly po nás, už se stává
tehdejší znásilnění Československa
půlmilionovou armádou rudého „bratra“ pouhou zmínkou v historii. Vzpomínka účastníka snad pomůže
připomenout jak naprosto
neočekávaná a krutě osobní
to byla událost a jak naivní
a nebezpečný může být
předpoklad, že zapomínání
je milosrdné, protože nic
podobného se přece už dnes
či zítra opakovat nemůže....
Je po půlnoci, usnul jsem asi
před půlhodinou. V předsíni
hlasitě a vytrvale řinčí telefon. Rozespale se k němu
dopotácím a slyším: „Jsou
tady!“. „Kdo?“.“Rusáci!“.
Podlaha se mi začíná třást
pod
bosými
chodidly.
Rozrážím okno do Karmelitské ulice a dole se valí
řada obludných řinčících
transportérů a jejich tykadla dělových hlavní krouží
z chodníků do oken a nazpátek. Je to sen? Házím na
sebe šaty a vybíhám do ulic
noční Prahy, přes Malou
Stranu, Karlův most, který
se otřásá a drolí pod řetězy
obrněných nestvůr, na Staré město.
Hloučky rozespalých lidí se slzami
v očích zvedají zaťaté pěsti proti
namířeným samopalům, někteří se snaží
komunikovat školní ruštinou s nechápajícími asijskými tvářemi mladíčků
pod helmami s rudou hvězdou. Potkávám kamaráda z dokumentárního
filmu s kamerou a dvěma těžkými
taškami baterií. „Prosím Tě, nemohl
bys mi ty baterie vzít? Musíme rychle
na Václavák, u Rádia se prej střílí“.
Jako ve snu probíhá zbytek noci a další
den. Natáčíme jednu kazetu za druhou,

jsou pouze dvacetiminutové, dotočené
dáváme cizincům a prosíme, aby je
dopravili nějak do BBC v Londýně.
Hořící tank, zlezený hrstkou mladých
kluků
mávajících
zkrvavenou
československou vlajkou, stejně jako
kulky z kulometů, které se odrážejí se
od omítky Národního muzea a budovy

vují namířené samopaly. Majitel
Aerovky i já jsme surově dostrkáni ke
zdi Ústředního výboru KSČ, kde pak
stojíme mlčky několik hodin. Černá
ústí samopalů dvou špinavých vojáků
v dlouhých uválených „kopřivách“
zelených kabátů nám tlačí na břicho.
Snaha o komunikaci je zbytečná,

Rozhlasu, se mi vrývají do paměti
stejně hluboko jako obrázky do citlivé
vrstvy filmu v kamarádově kameře.
Tranzistorák chraptí volání o pomoc
a varování : „Okupační armády konfiskují civilní automobily a používají
je k zatýkání, dávejte pozor na poznávací značky.....“ Potkáváme přátele,
kteří narychlo zorganizovali na Letné
cyklostylování letáků s poznávacími
čísly konfiskovaných aut. S tisícovkou letáků v otevřené dvousedadlové
Aerovce jedeme Letenským tunelem
do vnitřní Prahy a na mostě nás zasta-

rusky zřejmě nerozumí. Střídají se
asi po dvou hodinách. Kamenné tváře
s vysedlými lícními kostmi a tupým
výrazem; jistě jsou schopni kdykoliv zmáčknout spoušť. Nebudeme je
radši dráždit prosbou, že si musíme
odskočit. Po řadě hodin, kdy už máme
oba promočené nohavice u kalhot,
přichází důstojník a mávnutím ruky
nás propouští. Zdřevěnělé nohy nám
vypovídají poslušnost a po osudu auta
nepátráme... Pocit naprostého ponížení
a bezmoci zůstává hluboko a navždy
v nás a když pak navíc jednotu odporu

Zapojte se do diskuse a přispějte svou troškou do mlýna!

blog.novydomov.com

a nadšení davu v proluce u Dětského
domu, v těch dnech pražského „Hyde
parku“, rozbourá Smrkovský, který po
návratu z Moskvy z rádia žádá občany,
aby se rozešli a vyhrožuje „nedozírnými následky“, je mi jasné, že v této
pošlapané zemi nechci opakovat osud
svého otce a řady příbuzných, kteří
strávili polovinu životů v komunistických kriminálech a pracovních lágrech.
Navíc dostávám avízo, že „Svaz
mladých vědeckých pracovníků“,
který jsem na jaře spoluzakládal, je prý
pokus o založení opoziční strany, takže
času na útěk není moc. Přechod hranice
u Železné Rudy, bez dokladů, bez kufru, pouze s třemi nejoblíbenějšími
knížkami veršů v kapse, byl nečekaně
bezproblémový a přede mnou se
otevřelo neznámo nového života....
Je konec osmdesátých let. Už kanadský občan a řádný profesor lékařské
fakulty ve Vancouveru sedím v kině.
Na plátně začíná Kaufmanův film podle Kunderovy „Nesnesitelné lehkosti
bytí“. Byt u Karlova mostu, v předsíni
řinčí telefon, mladý lékař rozespale
zvedá sluchátko a slyší: “Jsou tady“.
Dům „U tří pštrosů“ se otřásá a pod
okny jede po Karlově mostě kolona
tanků s rudými hvězdami. Mnohé
černobílé dokumentární záběry z okupované Prahy jsou identické s těmi,
které jsme filmovali s přítelem Pavlem
Brezinou. Běhá mi mráz po zádech.
Zdá se mi to? Podruhé prožívám stejnou hrůzu zoufalství a bezmoci. Ne,
nezdálo se mi to. Režisér Jan Němec,
který byl Kaufmanovým poradcem,
našel záběry v archivu BBC a historii o
telefonu řinčícím v předsíni nenapsal
Kundera, ale scénárista filmu zřejmě
použil můj příběh tlumočený mým
přítelem Němcovi. Prožívat osudné
dny svého života po druhé byl pro mne
šok , ale byl jsem vděčný, že příhodu
u zdi ÚV KSČ jsem na plátně opět
prožívat nemusel.
Dr. Josef Skála, Vancouver

English or Czech, your opinion is welcome!
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ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
přilbížil se 21. srpen - datum, které
většině z nás ovlivnilo chod našich
životů. Vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 byl
jednou z nejvýznamějších historických událostí střední Evropy druhé
poloviny dvacátého století. S výjimkou
Maďarska v roce 1956, nikdy předtím
ani potom se nestalo, aby “spřátelené
země” vojensky napadly jednoho ze
svých spojenců. Jako každoročně, a
letos obzvlášť, je 21. srpen příležitostí
k tomu abychom se pozastavili a
zamysleli se nad důležitými otázkami.
“Kdo jsme a kam jdeme?”, “Proč či
pro koho děláme co děláme?” Otázkami národní či osobní identity, smyslu života a širších souvislostí. Ani
ředitelské radě Masarykova ústavu
se tyto otázky nevyhnou. Právě rozebírání smyslu existence krajanských
organizací jakou je Masarykův ústav
je jednou z těch vtíravých otázek na
které neexistuje jednoduchá odpověď.
Bylo čtyřicet let totalitního režimu
v Československu tím “společným
nepřítelem”, který zajišťoval trvalý
přísun uprchlíků, a tím pádem

naplňoval smysl naší existence? A
nebo jsou Češi a Slováci, čtyři roky
po přijetí do Evropské unie, připraveni
nadále se spojovat v krajanských organizacích, když pro nic jiného tak aby
si zazpívali, zatancovali, podebatovali,
a ukázali našim novým domovům s
čím přicházíme? Jakým směrem by se
měla naše komunita ubírat?
Domníváme se, že hlavními úkoly
Masarykova ústavu jsou zabezpečení
budoucnosti této instituce, navázání na
tradice našich předchůdců, a nabídka
široké škály možností ke kulturnímu
vyžití nejen pro Čechy a Slováky, ale
i Kanaďany se zájmem o naši historii a kulturu. Nový domov jedním z
prostředů k naplnění tohoto mandátu.
Krajanská komunita si zaslouží zajímavé informace o událostech které se jí
přímo dotýkají a předplatitelé právem
očekávají kvalitní, originální čtení a
pravidelnou dodávku svých novin.
Jak už se v novinách stává, dochází
občas ke střetu názorů. V naprosté
většině případů nechává ředitelská
rada a tiskový výbor Masarykova
ústavu volný průchod událostem.
Žijeme v pluralitní společnosti, kde

SPOLEČENSKÝ KALENDÁŘ
u SO 9. 8. od 10 do 17 hod. – SOKOL KANADA:
45. LETNÍ ŽUPNÍ HRY – konají se na školním hřišti v St. Jacobs, Ont. Více informací: J. Waldauf, 416-535-1413
u ST 3. 9. od 13.00 h. – SETKÁNÍ KLUBU SENIORŮ
v kostele sv. Václava, Toronto.
u PÁ 12. 9. od 19.00 hod. – ČTVRTÝ BENEFIČNÍ KONCERT TV NOVÁ VIZE NA LODI ENTERPRISE 2000,
vystoupí známá česká zpěvačka Eva Emingerová a jazzový
houslista Drew Jurečka. V ceně $75 je zahrnuta večeře, skvělá
taneční hudba a plavba kolem Toronta po jezeru Ontariu.
Nebude chybět ani tombola. Rezervace na tel. 647-892-6912.
u SO 13. 9. od 18.00 h. – SOKOL TORONTO:
SPOLEČENSKÝ VEČER A ZÁPIS DĚTÍ DO CVIČENÍ –koná se
v hale kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave., Toronto.
Bližší informace: Hana Jurásková, tel. 905-838-2541.
u PRAHA: Od ÚT 16. 9. do ST 17. 9.
KONFERENCE KRAJANÉ A EXIL: 1948 + 1968
Všichni zahraniční Češi a krajané jsou co nejsrdečněji zváni!
Registrace ńa MKVZČ, K Zahrádkám 1289/4, 15500 Praha 5,
Czech Republic, e-mail info@zahranicnicesi.com do konce srpna 2008. Podrobné informace na adrese www.zahranicnicesi.com.
u ST 17. 9. od 13.00 h. – SETKÁNÍ KLUBU SENIORŮ
v kostele sv. Václava, Toronto.
u ČT 18. 9. od 20.00 hod. – B. SMETANA: MÁ VLAST,
Toronto Philharmonia, dir. Kerry Stratton, Toronto Centre
for the Arts na 5040 Yonge Street, North York (Toronto).
Více na www.torontophil.on.ca nebo na tel. 416-499-2204.
u ST 1. 10. od 13.00 h. – SETKÁNÍ KLUBU SENIORŮ – kostel sv. Václava, Toronto.
u ČT 9. 10. od 19.00 hod. – KONCERT JAROMÍRA NOHAVICI
se koná v Ukrajinském kulturním středisku, 83 Christie Street,
Toronto. Více informací poskytne Martin Rejzek na tel. 416-876-3705.
u PÁ 17. - NE 19. 10. – SLOVENSKÁ MLADÁ SCÉNA:
NA SKLE MALOVANÉ, místo konání bude upřesněno.
Informace: slovakscene@yahoo.com, tel. 647-838-7794.

názorové rozdíly jsou normálním a
vítaným jevem. Většina z nás vyrostla
v systému, kde cenzura, názorová jednotnost a potlačování svobody tisku
a projevu byly na denním pořádku, a
domníváme se, že uplatňování práv
svobodné společnosti je naším historickým a morálním imperativem.
Nevyhnutelně však dojde občas ke
konfliktním situacím, například když
se příspěvek toho či onoho autora
v Novém Domově osobně dotkne
některého člena komunity. Nedochází
k tomu často, ale když se to stane, obvykle to má negativní dopad nejen na
vztahy v komunitě, ale i na pověst a
finanční situaci Masarykova ústavu.
Vždy se snažíme najít střední cestu,
ale někdy nemáme jinou možnost než
dát redakci Nového domova přímé
instrukce k zamezení podobných
problémů v budoucnu.
V konečném důsledku dojde ke
kladení důležitých otázek. Komu
patří noviny? Jak daleko sahá svoboda projevu? Jsou noviny jakýmsi
veřejným hromosvodem, kanálem k
ventilování osobních frustrací? Anebo
prostředkem k civilizované výměně
názorů a sdělování informací? Kdo je
zodpovědný když dojde na soudce a
advokáty?
V nedávné době se v komunitě
vynořily zajímavé a, podle našeho
názoru, nežádoucí tendence k šíření
nepodložených a nepravidvých zpráv.
Obvykle trvá nějakou dobu než se
situace objasní. Nový domov se od
takových tendencí veřejně distancuje.
Nicméně je namístě zdůraznit, že poslední stránka Nového Domova obsahuje oznámení o tom, že redakce nezodpovídá za obsah jednotlivých článků.
Masarykův ústav lituje, když některý z
vytištěných článků nepravdivě popíše
určité osoby či události, či použije
nepodložených informací. Na druhé
straně důrazně odmítáme jakékoliv
útoky či pomlouvačné kampaně vedenými nětkerými členy komunity,
které se snaží vrhnout špatné světlo na
Masarykův ústav či jednotlivé členy
ředitelské rady.
Aby mohly noviny sloužit vám,
čtenářům, musí být jasné, kdo je za ně
zodpovědný - tedy komu patří. Vlastníkem a vydavatelem listu je, jak víte,
Masarykův ústav. Směr a filosofie
novin jsou řízeny tiskovým výborem,
a úkolem redakce je uvést je do života.
Domníváme se, že je to nejlepší způsob

jak zajistit zajímavé čtení pro vás, naše
čtenáře, a tím budoucnost tohoto listu
a Masarykova ústavu. S tím souvisí i
ona zapeklitá otázka: kde budeme za
dvacet let? Kolik česky či slovensky
mluvících kanaďanů bude mít zájem
přijít na Masaryktown a pomoci? A
když jich bude málo, kolik kanaďanů
bude mít zájem o náš přínos kanadské
společnosti?
Jedním z klišé konzumní společnosti
je, že poptávka vyvolává nabídku. Platí
to však i naopak: nabídka vyvolává
poptávku, a marketingové a reklamní firmy jsou si toho dobře vědomy.
Každý z nás občas zažil situaci, že
určité zboží, knížka, film, písnička, či
článek v novinách zaujaly naši pozornost. Žádali jste někoho, aby to zboží
pro vás vyrobil, ten film natočil, tu
písničku nahrál? Ovšem že ne. Jedním
z důsledků svobody ekonomické, svobody podnikání, je i svoboda projevu a
spolčování, tedy některá ze základních
lidských práv. Tato práva nejde oddělit
od sebe navzájem, a nelze je ani
oddělit od zodpovědností, které k nim
přísluší. Jestliže tedy chceme uplatnit
naše právo na svobodný krajanský
tisk, nemůžeme očekávat, že k tomu
dojde nějakým zázrakem bez práva na
spolčování a zodpovědnosti která s tím
souvisí. Jinými slovy: slézt z pohovky
a přispět k dobré věci. Vytvořit nabídku, tak aby naše kultura byla zajímavá
nejen pro dědu a babičku, kteři odešli
do Kanady před násilím komunismu či
sovětskými tanky, ale i pro vnoučky,
kteří možná nějaké to slovo česky
řeknou, ale česky nečtou a noviny už
vůbec ne. Pokud toto naše komunita
nepochopí, slavná či neslavná výročí
jsou dobrá jen k tomu abychom si zavzpomínali na zašlou slávu či zaplakali nad tím, jak v Moskvě (Mnichově,
Vídni, ...) rozhodli o nás bez nás.
Více než týden po nedávné agresi
Ruska vůči Gruzii, nemůžeme nechat
bez povšimnutí, že redakce Nového
Domova nedostala jedinou reakci z řad
české a slovenské komunity. Jsme tak
zahleděni do sebe, že se nedokážeme
pozvednout nad žabomyší války a
bouře ve sklenici vody? Jsme tak malí,
že nezvedneme hlas proti agresivitě
ruského impéria, v době kdy si
připomínáme osud který postihl náš
vlastní národ před čtyřiceti lety? Berte
to jako námět k zamyšlení.
Přejeme vám příjemný zbytek tohoto rozmarného léta.
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Uklízecí firma hledá ženy z Mississaugy nebo Oakville
na plný nebo krátký úvazek.

$12 na start. Volejte 416 450 4979
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Když jsem před několika týdny
napsal stručnou odpověď na úvodník
Honzy Rotbauera, netušil jsem, že se z
toho rozvine polemika vedená na dvou
kontinentech. V posledním čísle ND
(14.7.2008) jsem si se zájmem přečetl
další příspěvky do diskuze a to od pana
Cíchy z Vancouveru a pana Kováříčka z
daleké Austrálie. Navíc je v tomto čísle
další Honzův úvodník, který nemohu
opominout mlčením (jak ma již dlouhá
léta trpící choť ví, já nemohu skoro nic
opominout mlčením!). Než přistoupím
ke konkrétnější argumentaci, snad jen
pár slov všeobecně.
Sub sole nihil novi est – nic nového
pod sluncem. Pan Kováříček hovoří o
dekadenci všude kolem nás - podobné
stížnosti se vyskytují již v bibli. Na
všeobecné dekadenci si mnozí proroci
založili kariéru. Jak řečtí, tak římští
filosofové se durdili nad úpadkem
mravů, kultury a hodnot. Podobně naši
dědečkové a otcové, kteří nadávali
na vlasaté máničky (byl jsem jednou
z mániček) a na neotesané manýry
mládeže. Tím ovšem nechci říct, že
se mi osobně vulgární kultura, která
nás obklopuje, líbí. Vůbec ne! Jen si
uvědomuji, že na rozdíl od kultury
vysoké – od Beethovena po Renoira
po Jamese Joyce – kultura nízká, “kultura” v tom nejširším slova smyslu,

tedy zábava, populární muzika, pletichy o celebritách atd. je namířena na
nejnižšího společného jmenovatele.
Proč? Protože nejnižší společný jmenovatel představuje nejvíce zisku. Nelíbí
se mi to, ale nevadí mi to. V tom je
zásadní rozdíl. Mám-li zájem, mohu si
zajít na vysokou kulturu, ať do opery
nebo do galerie nebo na skvělé koncerty našich Nokturen. Mohu se dívat na
PBS a TVOntario, vysoce kvalitní stanice. Mohu sledovat dramata na HBO
nebo na jiné americké ci britské stanici,
které se daří spojit kvalitu a komerční
úspěch.
Pan Cícha má pravdu v tom, že ne
vždy se lidu podaří změnit, či nastolit
takovou vládu, která by uspokojovala
přání většiny. Má argumentace by tkvěla
v tom, že v liberálním kapitalismu se o
to alespoň můžeme pokusit. Protesty
a petice nevedly k vykýženému cíli v
příkladu pana Cíchy, ale lze poukázat
na jiné příklady, kde podobné protesty
či demonstrace sklidily úspěch. Kola
demokratického systému se otáčejí
hrozně pomalu. Pamatuji, že lidé
nenáviděli premiéra Mulroneyho již v
roce 1989 – 1990, ale podařilo se ho
vylít z křesla až v roce 1993 a to velice
dramatickým způsobem.
Muj optimismus tkví v jednoduchém principu: jsem nadmíru šťasten a

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme,
že nám ve věku 74 let
odešel nejmilovanější
manžel, tatínek, dědeček a kamarád,

Karel Hladík
S láskou manželka Dagmar,
Jana, Jeff, Nicholas a rodina Kuchařova.
Ti kdo ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Se zármutkem oznamujeme,
že 20. července, 2008 po dlouhé nemoci
nás opustila paní

Zdenka Zralá

z Dundasu.

Budeme vzpomínat.

Smutně nás překvapil svým náhlým odchodem

Jerry Kytl
Nám bude na Masaryktownu velmi chybět.
Byl dlouholetým členem ředitelské rady MMI,
a Masarykových Domů. Pomáhal s výstavbou
domu pro seniory - MasarykPark Homes, kde
také dlouhá léta bydlel.
Vyslovujeme naši upřímnou soustrast jeho rodine.

vzdávám díky každý den, že mi Bůh,
moje rodina, souzvuk mnoha náhod a
v neposlední řadě pořádný kus vlastní
práce umožnily žít v tak skvělé liberální západní demokracii jako je Kanada.
Kdo čte mé občasné příspěvky ví, že
nejsem příznivcem kanadské scestné
levice, ba řekl bych, že jako klasický
liberál (s malým “l”) nejsem příznivcem
vlád vůbec – přesto ale vím, že to zde,
stejně jako v USA, Austrálii a ostatních západních demokraciích, máme
zařízeno velice dobře.
Teď pár slov a pár čísel k poslednímu Honzově úvodníku. Cena sumitu
G8 je skutečně závratná. Myslím si ale,
že je třeba dívat se na celou věc jinak.
Pakliže je vůbec zapotřebí, aby se vrchní činitelé největších průmyslových
zemí scházeli, výdaje jsou vedlejší
jestli si je hostitel (tentokrát Japonsko)
může dovolit. Argumentace stylu “tato
suma by mohla vyléčit sto tisíc pacientů
s Aids” nebo “tato suma by mohla nakrmit 4 milióny hladujících dětí” je
bezpředmětná. Osobně si myslím, ze
celý sumit je volovina, ale když si ho
dotyčná země může dovolit (mimochodem, sumit ve Skotsku před několika
lety stál zlomek letošního – detaily
zde: http://www.timesonline.co.uk/tol/
news/world/asia/article4272578.ece),
vem to nešť. Kdybych pořádal party
u mne na zahradě a podával růžové
šampaňské ve zlatých číších, dovedu si
představit, co by zlé jazyky povídaly.
Ale je to moje šampaňské a moje zlaté
číše a do zlých jazyků mi nic není, a
jestli neposílám ekvivalentní sumu do
Afriky, ale utrácím ji na mejdanech –
to je moje věc. Ano, slyším námitku:
ale zde jde o vládní peníze, tedy o naše
daně! Zajisté – a proto říkám, že je celý
sumit volovina a zbytečnost. Jestli mi to
skutečně tak hrozně vadí, pak bych měl
na sebe vzít zodpovědnost a začít organizovat petice, psát dopisy do novin a
vládním činitelům a začít seriózně nabourávat celou ideu a etiku podobných
sumitů. Tak to dělá velice ‘hlasitá’ organizace “Bread Not Circuses”, která
často demonstruje proti olympiádám,
expům a podobným okázalostem.
Ať se na mne Honza nezlobí (Honzo – nezlob se!), ale proč je relevantní,
že lídři vyspělých zemí měli k večeři
pečínku ze zvláště jemného jehněte?
Bylo by lepší kdyby jedli špekáčky
nebo cornflakes? Bylo by nám lehčeji
u srdce kdyby spali v motelu místo v
luxusních hotelech? Byl by fakt, že
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“optika” jejich zasedání je lidovější ku
prospěchu těm hladujícím v Africe?
Pochybuji. Honza G8 definuje jako
nejvyspělejší pokrytce a darmožrouty,
ale kdyby spali ve stanech a jedli suché
topinky, tak by jim bylo vyčítáno, že si
na něco hrají, že produkují nějaký tyjátr,
aby dokázali, že jsou “jedni z nás”. Je
Jeho Výsost Doživotní Prezident Robert Mugabe, kterému na prsou visí tolik medajlí, že není schopen vzpřímeně
stát, menší pokrytec? Jsou všichni ti
přežraní, ve švech praskající generálové
v Ugandě a v Zambii a v Kongu menší
pokrytci? Jsou tito hnusní masoví vrazi,
lidožrouti a zloději, kteří vlastním lidem kradou chleba od huby, kteří žijí v
pozlaceném palácovém luxusu z peněz
poslaných strýčkem Samem menší
darmožrouti? A co ti stihomamem posedlí generálové v Burmě, kteří nechali
zahynout desítky tisíc vlastních lidí,
jen aby nedej Bůh nemuseli vpustit
do jejich civilizací nedotčeného “ráje”
ty hnusné americké imperialisty, kteří
čekali na prahu jejich země s lékařskou
pomocí, a se šeky na milióny dolarů?
Mám se zmiňovat o šíleném Drahém
Vůdci Severní Koreje?
Ze všech pokrytců a darmožroutů
jsou pánové Bush, Harper, Brown,
paní Merkelová a spol. ti nejmenší.
V roce 2005 (poslední rok, kdy je k
dispozici statistika) poskytly Spojené
státy světu pomoc v částce 122.8 MILIARD dolarů, což je per capita zdaleka
největší zahraniční pomoc ze všech
zemí světa.
Nesmírně zajímavá statistika zde:
http://www.america.gov/st/washfileenglish/2007/May/2007052416511
5zjsredna0.2997553.html a oficiální
stránky americké vlády na toto téma
zde: http://qesdb.usaid.gov/gbk/
Já vím, že se nosí vyčítat nejen
Americe, ale celému západnímu světu,
jak plýtvá, jak maří přírodu, jak ničí
ovzduší a pokřivuje morálku, ale pravdou je, že právě tento západní svět
se těchto hříchů dopouští méně, než
onen svět, který si zdejší levice vysnila: svět čisté vody, čistého vzduchu,
čistých mravů a neposkvrněné etiky.
Kde je tento svět - v Indii? v Rusku?
v Kolumbii? Není nikde a není ani zde.
Ale co JE zde je ta nejlepší alternativa:
západní liberální demokracie. Při všech
vadách, chybách a hnidech bych ji za
nic nevyměnil.
Jiří Grosman
www.georgegrosman.com

Evanjelický zbor Sv.Lukáša. v Toronte
si pripomenie spomienkovými Službami Božími
dňa 21. augusta o 19.hodine večer

40. výročie od okupácie a príchodu do Kanady
Každý, komu tento dátum niečo hovorí a má za čo ďakovať, je srdečne
vítaný na 3200 Bayview Ave.
(na severo-západnom rohu Bayview a Finch).
Po ďakovných Službách Božích bude aj malé občerstvenie.
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Ze vzpomínek krajanů na rok 1968

Šťastně načasovaný srpnový odchod
Na jaře roku 1968 jsem byl vedoucím
výpočetního
střediska
Československých aerolinií a z krátké
novinové zprávy v tisku jsem zareagoval na to, že na přírodovědecké
fakultě v Praze Na Slupi část pedagogů
a studentů založili Klub angažovaných
nestraníků. Iniciativa s chytrým názvem, nabízejícím mnohoznačný
výklad, ale oslovující největší skupinu lidí v Československu, tedy
nestraníků, zmátla komunistické
předáky. Svým důrazem na „nestranickou angažovanost“ byla protipólem
třídně uvědomělým komunistům,
kteří ovládali ve společnosti důležitá
místa. Zpráva mě dovedla na setkání
v prostorách přírodovědecké fakulty
a k okamžitému členství v této organizaci. Velmi brzo jsem se dostal do
hlavního výboru KANu, kde jsem byl
pověřen organizací a odpovědností za
podpisové akce u veřejně známých osobností. Během několika týdnů jsem
obešel desítky nestraníků, českých
umělců, vědců a bývalých politiků
s peticí o napravení stávajícího politického a společenského systému.
Našel jsem mezi nimi většinou
otevřenou náruč a vstřícné postoje, ale
také váhání a obrovský strach veřejně

Otřesená víra
Vzpomínky účastníků či očitých
svěků neblahých událostí roku 1968 se
zájmem ču i poslouchám. Je to období,
které jsem prožila jen jako malé dítě.
Nevěděla jsem nic. Žili jsme v té době
na Vysočině - „konec světa“, neboli
místo, kde budou jednou dávat světu
klistýr. Tatínek – soustružník, maminka
– účetní, mladá rodina o třech dětech,
z nichž já jsem byla nejmladší.
Toto osudné léto pro nás mělo
být úžasné. Poprvé v životě si rodiče
našetřli na cestu k moři a celá rodina
se se stanem, spacími pytli, ešáky a
plynovým vařičem vydala ve staré
škodovce na cestu do Jugoslávie. Poprvé jsme viděli moře. Na prvním
kopečku, kde už bylo možno moře
zahlédnout, tatínek zastavil, všichni
vyběli a mě rozespalou vyburcovali:
“Hele, podívej! Moře! Opravdovský
moře!“ A na obzoru byla taková modrá
tenounká linka... jako dítěti mi to bylo
docela fuk a nadšení jsem ani trochu
nesdílela. Cožpak pro tohle mě museli
budit? Ale jakmile jsme skutečně
dojeli, postavili stan, natáhli plavky...
hurá, byla to nádhera.
A tak jsme si užívali. Jenže naše
bezstarostnost netrvala dlouho. Rodiče
zachytili v kempu zprávy o událstech
v Praze. Moc se o ničem nediskutovalo.

se vyslovit pro stranickou pluralitu.
Josef Škvorecký podepsal jako jeden
z prvních, stejně tak Otto Wichterle
nebo Jaroslav Seifert. Herci v Národním divadle uvítali KAN s nadšením,
především Rudolf Hrušínský, Karel
Höger nebo Vladimír Ráž a další.
Podobně z malířů reagoval Jiří Trnka,

naproti tomu Jan Zrzavý pochyboval o
tom, že by komunistická moc dovolila
takový dialog a už vůbec nevěřil v její
dobrovolné dělení o moc. Váhal, a
když se telefonicky zeptal Jaroslava Seiferta a ten jej chlácholil, že se
netřeba obávat, podepsal. Podobné
výhrady měl spisovatel Ivan Vyskočil,
který ale také přidal svůj podpis. Jan
Werich reagoval svými typickými
pochybnostmi o tom, zda je vhodné
organizovat nestraníky. Vyžádal si den
Rodiče bez cavyků zkrátili dovolenou,
narychlo se zbalilo a zpátky domů. A
to byl konec. O politice, invazi a jejích
důledcích se nikdy nemluvilo.
Bylo to tak bezpečnější –
obzvlášťs tak ukecanou dcerkou
jako jsem byla já. Byla jsem aktivní
dítko „ocelového srdce Vysočny“ a
potýkala se s lidskou blbostí aniž mi
kdy došlo, že věšinou
to byly politické a ideologické překážky, které
mi stály v cestě. Chtěla
jsem toho dělat mnoho –
především kulturu: zpěv,
hudbu, divadlo. Hráli
jsme Suchého a Šlitra po
dva roky. Poprvé jsem
navštívila Prahu, když
mi bylo šestnáct. Setkala
jsem se tenkrát s Jiřím
Suchým a on mi řekl:
„Milá slečno, jak je to
možný, že vám to dovolili?“ Inu ignorance má i
místních komunistů mě
asi ochránila.
A tak jsem se historii zvěstev komunismu postupně dozvídala až když
jsem se konečně dostala na Universitu Karlovu v Praze. Osobní a rodinné historie byli před námi důsledně
uschovávány, věšinou vlastní rodinou.
Jak k tomu došlo, že se tu nyní nacházím mezi vámi v Kanadě je už ale
jiný příběh.
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Miloš Šuchma

na rozmyšlenou a pak nepodepsal.
Byly to zajímavé zkušenosti s reakcemi českých osobností na výzvy
KANu a byly také typickou ukázkou české váhavosti a svědectvím o
ideálech a realitě Pražského jara 1968.
V KANu jsme hovořili o možnosti
sovětské okupace, protože vojenské
manévry vojsk Varšavské smlouvy
bez československé účasti byly nedobrou předzvěstí. Nicméně přesto jsme
věřili, že se tak nestane.
17. srpna 1968 jsem se svou manželkou
vydali na plánovanou dovolenou do západní Evropy (Německa, Holandska,
Belgie a Francie) a nepředpokládali,
že se domů už nevrátíme, i když oba,
především předvídavá manželka,
jsme možnost ruské intervence do
československých záležitostí úplně
nevylučovali. Pak to přišlo náhle a
byla to jak byla rána z čistého nebe.
Zvěst jsme se dozvěděli při návštěvě
dílny jednoho amsterdamského brusiče
diamantů a rozhodnutí bylo okamžité:
emigrace. A když jsme si 9. září 1968
přečetli v Paříži v Herald Tribune
dokument, který podepsala unesená
československá delegace v Moskvě,
měli jsme potvrzeno, že Sovětský
svaz chce v ČSSR zavést své pořádky

s neomezenou platností. Nebylo o tom
pochyb a jiné úvahy byly naivní.
V rozhodování o své cílové zemi nám
pomohlo, že jsme navštěvovali v roce
1967 kanadské velvyslanectví, kde
se promítaly filmy o světové výstavě
v Montrealu, a tak plni dobrých dojmů
jsme nepochybovali o tom, kam se
vydáme. Po uplynutí necelého jednoho měsíce, v studenty demonstrující
Paříži jsme v pondělí 23. září 1968
ve 13 hodin skutečně přistáli v Montrealu. Tam nám dr. Kotrlý, bývalý
generální konzul ČSR před rokem
1948 poradil, aby jsme v Montrealu
nezůstávali pro začínající separatistické tendence ve frankofoním Quebecu, přestože jsem dostal nabídku
k zaměstnání u jedné počítačové firmy.
Odjeli jsme do Toronta a navštívili
Jiřího Corna, generálního tajemníka
Československého sdružení v Kanadě,
který pracoval u jedné velké účetní
firmy. Nebyl přítomen a sekretářka zavolala jiného Čecha z firmy, jímž byl
Jan Waldauf, dlouholetý přední pracovník kanadského Sokola i Sdružení.
Ten nám poskytl první informace.
Po týdnu hned na první pokus jsem
nalezl zaměstnání u firmy Univac,
pracující na rezervačním on-line sys- ww

Chtěla jsem jen naznačt a vysvělit,
proč mám tak velkou úctu k lidem,
kteří mi dají možnost vyslechnout
jejich příběy z doby, která mi byla
z mnoha důvodů utajena. Příběhy
lidí, které považujeme za významné
osobnosti protikomunistického hnutí
– intelektuálů, spisovatelů, uměců či
prostě dobrých vlastenců kteří svou

chování české a slovenské kultury
v Kanadě. Jejich osobní, emocionální
reakce mě nepřekvapuje, ale že ani
jeden z nich se nesnažil získat trochu
více objektivní informace je podle
mne neodpustitelné. Jsou jejich příběy
a vzpomínky na významná léta minulá také takto nevyvážená? Možná,
že je jejich paměti na podvodníky a
udavače a „co a jak bylo“ či
„kdo co udělal“ založena na
podobné neinformovanosti, ignoranci, narcisismu,
či jednoduše na tendenci
postavit se za kamaráda za
každou cenu. Za každou
cenu? Jestliže se naše
„pamět národa“ nesnaží
hodnotit podle alespoň trochu stejného měřítka, jakou
váhu má jejich hodnocení?
To si ale musí odpovědět
každý sám pro sebe. Já jen
vím, že jsem zůtala sama,
v temnu, neboťnad nově
nalezeným zdrojem informací zrovna zhaslo svělo.
A tak moje skutečné vzpomínky na
léto 68 jsou velmi neobvyklé. Dodnes
mi ta chvilka, kdy jsme poprvé viděli
moře, proběne hlavou, když sjíždím
z Kingston Road domů směrem ke
Guild Inn a zahlédnu „modrou linku“
jezera Ontario. “Hele, podívej! Moře!
Opravdovský moře!“ Zde domov můj.
Se smutkem v srdci. Alena Kottova.

prací významně napomohli zachování
„paměi národa“, jsou považovány za
pravdivé naprosto bez diskuzí, protože
„tak to přeci bylo“... a i já jsem jim věřila.
Moje víra a úcta byla ale v nedávné
době tvrdě otřesena. Po odchodu
našeho redaktora se na internetu objevily reakce mnohých těchto významných osobností na situaci v MMI a
na lidi, kteří nezištně pracují pro za-

Ze vzpomínek krajanů na rok 1968
ww tému pro Air Canada a byl ku svému

překvapení okamžitě přijat, neboť personální ředitel se právě vrátil z Dánska a byl ještě plný dojmů z čerstvých
zpráv o událostech v Československu.
Rovněž tak jsem vedoucího projektu
překvapil znalostí systému Univac,
v Československu v té době raritou.
Rovněž manželka jako návrhářka
interiérů dostala brzy zaměstnání.
Každé začátky jsou těžké, ale vzhledem k dobrým profesím jsme na tom
nebyli zas tak špatně. Byl jsem si
vědom toho, že dost dobře nemůžeme
si jen tak koupit barák a auto a zapomenout na to co se děje v okupovaném
Československu. Měli jsme tam
jako každý jiný rodiny, přátele, ale
také přátele z KANu, kteří prožívali
těžkou dobu, např. Rudolf Battěk,
místopředseda KANu byl několik let
vězněn. Představa že bych nedělal nic,
nebo jezdil do Československa byla
prostě nepředstavitelná a dost těžko
přátelům zodpověditelná. A tak jsem
se začal ohlížet o možnostech exilové práce. Nejprve jsem vstoupil do
Československého sdružení (později
přejmenované na České a Slovenské
sdružení - ČSSK) a angažoval se v pomoci československým uprchlíkům,
protože Sdružení mělo s kanadskou
vládou dohodu pro jejich sponzorování a podporu. Druhou významnou

složkou práce Sdružení byla neustálá
mediální kampaň včetně upozorňování
kanadské vlády na porušování lidských práv v Československu, zejména po vzniku Charty 77. Později
jsem byl zvolen šestkrát na dvouleté
volební období (1987 – 1995 a 2003 –
2007) předsedou ČSSK.
V roce 1978 jsem spolu s dalšími
přáteli založil časopis Západ, v jehož
redakční radě byli např. Josef
Škvorecký, Ota Ulč, Václav Táborský a další. Šefredaktorem by se měl

logicky stát Josef Škvorecký, ten
byl ale spolu s manželkou Zdenou
Salivarovou – Škvoreckou zavalen
prací s nově založeným nakladatelstvím exilové literatury 68 Publishers
a také prací na Torontské univerzitě,
kde učil. Ani ostatním kolegům se do
šéfredaktorství nechtělo a tak nakonec
role připadla mně, přestože jsem pro
to nebyl kvalifikován, ale práce je
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konec konců hlavně s organizací a to
mně problémy nedělalo. Časopis se
stal jedním z nejčtenějších časopisů
vydávaných v exilu, rozesílaným do
téměř 40 zemí. Všichni, kteří jsme se
na vydávání podíleli na tuto dobu vzpomínáme s určitým zadostiučiněním
a nostalgií.
Práci kanadského exilu ocenil prezident Václav Havel v únoru 1990,
když na Torontské univerzitě promluvil ke krajanům, omluvil se za dosavadní vztah republiky k zahraničním
Čechům a slíbil nápravu. Vzápětí
nám do Kanady poslal jako prvního
„demokratického“ velvyslance Rudolfa Schustera, bývalého člena ÚV
Komunistické strany Slovenska. Prezident Havel nemohl kanadskému
exilu uštědřit horší políček. Následky
této politické polovičatosti jdou do
dnešní doby: nereformovaná Komunistická strana, řada bývalých
komunistů spokojeně prosperujících
z podivných zdrojů, stále odhalovaní fízlové ve vysokých funkcích,
nevyřešené restituční
nároky
zahraničních i domácích Čechů,
nedokončený zákon o občanství
umožňující
dvojí
občanství,
nevyřešená korespondenční forma
voleb, atd. Je to již téměř 19 let od
sametové revoluce, zdá se však, že
náprava ještě dlouhou dobu potrvá.
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OBJEDNÁVKA
PŘEDPLATNÉHO
® Jsem stávající odběratel, posílám šek.
® Jsem nový odběratel a chci Nový domov
dostávat 2 měsíce zdarma na zkoušku.
® Jsem nový odběratel, zasílám
předplatné.

Přikládám šek na $ ..........................
Na předplatné Nového domova je
určeno $ ............................................
zbytek, tedy $ ....................................,
je dar tiskovému fondu MMI.

Mnohokrat dekujeme za vasi podporu. Za
dary nad $15 bude kanadským dárcům
automaticky zaslán Charitable Donation Tax
Receipt.

Jméno: ................................................
Adresa:................................................
.............................................................
.............................................................
Poštovní kód: ....................................
Telefon: ...............................................
Šek laskavě vypište na „Novy Domov“.
Roční předplatné:
Kanada – 46 CAD; USA – 68 USD;
ostatní země – 96 USD nebo 88 USD při
měsíčním zasílání vždy dvou vydání
dohromady v jedné zásilce.
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Prague Spring 1968
Depending what part of the world
you are thinking about, the year 1968
will have different connotations. In
North America 1968 was a time of
political assassinations, rock and roll,
love and freedom. There was a cultural revolution that was breaking free
from the conservative traditions of
society. In Czechoslovakia similar changes were
taking place spurred on
by increased freedom for
intellectuals, students and
artists. It was a time when
artists were flourishing,
writers were expressing
their identities in new creative channels, and films
were being produced using
cutting edge techniques
while exploring restricted
perspectives. One need
only to look at the plethora
of groundbreaking material released in the 1960’s
to harness the emotions of that time.
Even when examining the adjectives
one can use to describe that period, it
is hard to avoid words such as “flourishing, budding, reborn” these are all
concepts we find in only one season
after the thaw of winter; spring. This
is indeed what the Prague Spring was:
the Czechoslovak’s desire for freedom
being reborn after the cold winter of
Stalin’s 1950’s. A Freedom that was
ready to spring forward and embodied
by a culture and its people.
What had initiated these changes
were the political liberalizations which
happened on the clock of then first
party secretary Alexander Dubcek. He
was a reformer that pushed for many
of the transformations that Mikhail
Gorbachev would back 20 years later. Reforms and personal freedoms

flourished ...until August 21st 1968.
This is the day when the political liberalization of Czechoslovakia was
brought to an abrupt halt by the invasion of 500 000 Warsaw Pact troops.
People were shocked as they awoke
with the sounds of tanks replacing the
sounds of the early morning bustle.

Today soldier’s eyes and the barrels of
guns would watch them try and walk
to work. Planes flew overhead and everywhere could be seen the stern faces
of a cold military and a dark future.
After many weeks of furious protest, which resulted in many casualties, all creative, artistic, reformist and
anti-Soviet activity was suppressed
under the stomp of soldiers and the
treads of tanks. The Prague Spring had
ended and the cold chill of winter was
settling in once again. Yet the people
were restless, many chose to flee, others were expelled, some arrested and
many were never heard from again.
This is how the story of the Prague
Spring continues and lives to this day.
The purges had begun and the first targets were intellectuals and artists many
of whom looked for a new home since
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theirs was no longer open to them.
Many of them fled before the borders
closed in 1970. Here we find the great
symbols of this time, people who were
so creatively endowed they continued
their work outside their homeland in
new countries, with new identities.
Some of the most well known Czechs
are ones that emigrated
during this time period.
Many of these immigrants continued to fight
for and comment on the
situation that was taking
place in Czechoslovakia
in their new homes. A
resident
Torontonian
but Czech by birth is Josef Skvorecky; a wellknown writer who has
worked written numerous novels, screenplays,
TV. and radio shows.
He was a professor of
English at the University of Toronto but retired in 1990.
However his legend is most notably
tied to 1968 by the work him and his
wife have done by creating the “The
68 publishers“ A publication company
that helped smuggle and distribute the
banned writing of such literary heavyweights as; Vaclav Havel,
Milan Kundera, Bohumil
Hrabal, and Jaroslav Seifert. To illustrate the
importance of literature
to history Milan Kundera wrote in The Book of
Laughter and forgetting
that “You begin to liquidate a people by taking
away its memory. You
destroy its books, its culture, its history. And then
others write other books
for it, give another culture to it, invent another
history for it. Then the
people slowly begins to forget what it
is and what it was. The world at large
forgets it still faster...”The 68 publishers have provided the means to guarantee the existence of the books and
culture that made history. It made sure
that people and the world would not
forget.
While some Czechs such as director Milos Forman, and writers Josef
Skvorecky and Milan Kundera continued their work outside Czechoslovakia something was being created on

the inside with a distinctly Canadian
twist. The flowers of Prague Spring
had dropped their seeds and a new
movement was germinating. Continuing the counterculture sentiment
embodied in the music of the 1960’s a
group was formed called “The Plastic
People of the Universe” These longhaired, beardy social outcasts would
form the basis of an underground
movement that would continue to undermine and proliferate various social
strata until the velvet revolution of
1989. Yet surprisingly what gave this
group their jumpstart was a not just
that they appealed to ostracized youth
across the country, but a Canadian
professor named Paul Wilson working at Charles University. He helped
to translate rock and roll songs into
Czech and Czech songs into English.
He even performed as a singer until
his deportation in 1972, which was
one of the reasons for Havel to start
the Charter 77 movement. Paul would
later continue to collaborate with Havel on various translations. Although
the band was never officially an activist band, their mere existence was
a sign of opposition and a symbol of a
sphere thought that existed outside the
party system.

Now 40 years after the Prague
Spring what we find is not the strength
of the Berlin wall that stands nor the
iron curtain that held the inhabitants
of Czechoslovakia so strongly, but
that the literature, films and music
that the establishment tried so hard to
conceal have not only outlasted it but
continue to live. The words are still
flowing and the Plastic People still
rocking, but now the people are able
to read the words and dance along.
Source: Consulate General of the Czech Republic

Ohlédnutí za A.Solženicynem
Třetího srpna proběhla tiskem
krátká zpráva o úmrtí Alexandra Solženicyna, ruského autora
a humanisty, který jako jeden
z prvních informoval západní
společnost o krutých podmínkách
v sovětských pracovních táborech. Jeho kniha “Soustroví
Gulag” se stala symbolem odporu
proti zvůli komunismu, jakož i inspirací a nadějí že říše zla dojde
jednou ke svému konci.
Kanadský list The Globe And
Mail otiskl sloupek komentátora
CBC Rexe Murphyho, v němž
autor vzdal čest tomuto velikánovi lidského svědomí.
Dovolili jsme si požádat The
Globe and Mail a pana Murphyho
o povolení k přetištění v Novém
domově. Zde je jeho odpověď i
text původního článku:
Mr. Kott, I just received your
request for the article on Solzhenitsyn - my Globe column of a few
weeks back. I have no objection
to your printing it. I’m glad and
pleased you like it.
Good luck and best wishes towards your ‘68 commemoration
ceremonies.
Rex Murphy

The following article
is from Saturday’s
Globe and Mail
August 9, 2008 at 4:16 PM EDT
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The death of Alexander Solzhenitsyn last Sunday was the passing of a
human-rights giant. There are few individuals, writers or otherwise, who even
approach his stature as an opponent of
repression and tyranny, who resisted to
the depth of his soul the incursions of
arbitrary state power on the lives of individuals. He belongs to a very select
set of people whose courage and example lit the darkness of the century just
past, among whom are the names of
Nelson Mandela, Martin Luther King
and Gandhi.
Here in the contemporary West, the
phrase “speaking truth to power” all
too often drops from the lips of some
self-regarding protester, the ravings of
9/11 “truthers,” or a Hollywood B-lister taking on “Big Oil.” Michael Moore,
I believe, was hailed as speaking truth
to power when he took on the world’s
easiest and favourite target, George
Bush, and played to the tuxedoed amen
corner at the Cannes film festival. That
the film he made was mendacious, that
its thesis was a guaranteed applause
line, that there was not a one in a billion
chance he would “suffer” from making
Fahrenheit 9/11, shows how empty,
how deflated, the application of that
once so potent phrase has become.
How different the life and example
of Mr. Solzhenitsyn, though even juxtaposing the commercial propagandist
Moore and the Soviet hero makes me
cringe - mosquitoes and eagles don’t
belong on the same page. A few references to Stalin in a letter (one a description of the tyrant as “the whiskered one”) was enough to have the
army hero Solzhenitsyn sentenced to
eight years and internal exile for life.
There was a “human rights” violation.
A Soviet soldier makes what we in the

Vzpomínkové setkání
Ve čtvrtek 14. srpna se v residenci generálního konzula České republiky v Torontu Richarda Krpače konala schůzka krajanských médií s kanadskými novináři,
autory a diplomaty. Vzpomínkové setkání na téma Pražského jara 1968 bylo zorganizováno za podpory Czech Tourism a Plzeňského Prazdroje. Čestnými hosty
byli bývalý politický dopisovatel CBC Joe Schlesinger, publicista a překladatel,
člen rockové skupiny Plastic People of the Universe Paul Wilson, spisovatel a bývalý nakladatel
Josef Škvorecký, Dr. Josef Čermák, a diplomat
působící v 80. letech na kanadském velvyslanectví v Praze Peter Bakewell.
Po krátkém přivítání a představení přítomných
generálním konzulem byl promítnut krátký dokumentární film režiséra Jana Němce “Oratorio for Prague”, natočený v posledních týdnech
Pražského jara 1968 a během invaze armád
Varšavské smlouvy. Po shlédnutí filmu následovala rozprava pamětníků o událostech onoho
osudného roku a okolnostech které vedly k srpnové invazi. Zajímavé vyprávění o příbězích lidí,
Joe Schlesinger vzpomíná
které osud spojil v odporu proti komunistickému
režimu, zakončil generální konzul oznámením o dlouho očekávaném obnovení dovozu sudů Plzeňského Prazdroje, a pozváním na malou recepci na níž měli přítomní
příležitost vychutnat tohoto lahodného nápoje z prvního dovezeného sudu.
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West would call a few wisecracks in a
letter and gets sent off to the horrors
and deprivations of the Stalinist labour
camps.
We in the West don’t know of such
things. For all the inanities, incompetence and disappointments of our politics, and however much on the worst
or most cynical days we deplore their
glide into artful contests between
barely disguised twins, we have been
so secured, by wealth and democracy,
from the true horrors of unfettered state
power that we barely understand how
good we actually have it.
We can bash away at our leaders,
mock our MPs, late-night comics can
ridicule a president, citizens can charge
into committee rooms, newspapers can
excoriate a policy or a minister not only
with abandon, but without the slightest
shadow of (real) fear that anything of
any really serious consequence will
happen to us.
Our protests, our sallies against
government or authority are free in two
senses: We may perform them when
we wish - no one will stop us; and,
they have no penalty. For those who
have not done so, a little reading of Alexander Solzhenitsyn is a magnificent
assist to sharpening our awareness of
how extraordinarily exceptional such a
state of affairs actually is.
The Gulag Archipelago is both a
monumental encyclopedia of Stalinist repression and one of the greatest
writerly acts of memorialization ever
achieved. It is also the most sustained
indictment of a monstrous, heartless
and lying regime ever written.
It is an anatomy of totalitarianism
written by a single individual, toward
whom its force and enmity had already
been turned. Mr. Solzhenitsyn was to
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be but dust under tyranny’s wheel but a
great heart and greater courage, allied
to a superhuman sense of utter conscience turned the tables.
There are many elements, many
events, that combined to end the nightmare of Soviet communism, inaugurated by Vladimir Lenin in 1917, to
end the regime in which human rights
were a fiction and a mockery, cruelty
was policy, and absolute power the
only real doctrine. But the choice of
Alexander Solzhenitsyn to write what
he knew, to organize and structure his
account (the writer’s gift) to produce
maximum effect, and to release it to the
world regardless of the consequences
to himself (some of which he had already and so bitterly tasted) was surely
the sine qua non. Without Alexander
Solzhenitsyn, without The Gulag Archipelago, the great tyranny might still
endure.
Doubtless he wrote the Gulag, as he
said himself so many times, primarily
to give voice to those who suffered and
to put the lie to the regime built upon
lies. But to those of us here in the West
who have been spared, by Providence
or luck, the hell that all tyranny introduces to its citizens, it has compelling
relevance as well. For one, it will deeply remind us of the importance of human rights, and remind us too of what
is really meant by that now tattered
and trivialized phrase, when insults in
some comedy store are allowed to be
wrapped in its devalued banner, and
Canadian bureaucrats debate whether
washing or not washing one’s hands
in a fast-food outlet is a “violation” of
them.
With Alexander Solzhenitsyn’s
passing, the world is less one hero.
Rex Murphy

On behalf of its members
and the Czech and Slovak community in Canada,
the Board of Directors of
Masaryk Memorial Institute
expresses our support and sympathies
for the people of Georgia.
In the days of 40th anniversary
of the Soviet-led invasion of Czechoslovakia
by the armies of the Warsaw Pact in August 1968,
we condemn the Russian aggression
and urge the governments of Canada, Czech Republic and Slovakia to join other democratic nations
of the Western world to put pressure on Russia to
immediately withdraw its troops outside of Georgia’s
internationally recognized borders.
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Zpravodajství ze staré vlasti

22.7.
Česká národní banka by kvůli rychlému růstu kurzu koruny mohla
už příští měsíc sáhnout ke snížení
úrokových sazeb. Silný kurz domácí
měny znamená hrozbu pro ekonomiku.
Koruna po výrocích guvernéra prudce
oslabila k euru přibližně o 40 haléřů na
23,39 a asi o 30 haléřů oslabila i vůči
dolaru na 14,78. Česká koruna si podle
agentury Bloomberg nyní vede nejlépe
ze všech světových měn. Za poslední
rok se její kurz vůči euru zvýšil zhruba
o 23 procent, zatímco k dolaru měna
získala už asi 41 procent. Růst kurzu
měny pomáhá brzdit inflaci, protože
snižuje cenu dovozů. Negativní vlivy
ale převládají.
Podle ministryně pro lidská práva
Džamily Stehlíkové (Strana zelených)
odporuje senátní návrh na zavedení
eutanazie mezinárodním úmluvám
o lidských právech a je v rozporu se
základním právem na život. Předložení
návrhu navíc prý nepředcházela širší
společenská i odborná diskuse. Řešením
má být podle ní kvalitní a dostupná hospicová a paliativní, tedy bolest tišící péče.
Veřejnost podle předsedy LiRA
Milana Hamerského podporuje zavedení eutanazie. Potvrzují to průzkumy
veřejného mínění.
Protiraketové základny v České republice a v Polsku je třeba dokončit
co nejdříve, protože Írán už nyní vlastní balistické rakety, které mohou podle
amerických odhadů ohrozit značnou
část Evropy. Rostoucí technické znalosti Íránců vytvářejí podle šéfa MDA
stále větší tlak na dokončení jednání o
výstavbě základny s protiraketovými
střelami v Polsku a amerického radaru v
Česku. Česko podepsalo s USA dohodu
o umístění radaru 8. července. Dokument musí ale ještě schválit Parlament.
Proti raketové základně jsou opoziční
ČSSD a KSČM, výhrady k dohodě
má i část zákonodárců vládní Strany
zelených. Podle nejnovějších průzkumů
nesouhlasí s umístěním amerického radaru v České republice 66 procent lidí.
První větší dodávka piva Pilsneru
Urquell do Číny by měla pomoci
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Plzeňskému Prazdroji k prosazení se
na tamějším trhu. Pivovar vypravil z
Hamburku kontejnery se 120 sudy a 150
kartony plechovek do Českého olympijského domu v Pekingu. Jde o první
vývoz plzeňského piva do Číny, firma
ho exportuje do 60 zemí.
Kopie německého originálu mnichovské dohody z roku 1938, která
tehdejší Československo připravila
o jeho pohraniční území, po 70
letech dorazila do Prahy. Ještě nikdy
v historii originální podoba dohody na
českém území nebyla. Kopie bude nastálo vystavena v Kolovratském paláci
v areálu Senátu vzhledem k tomu, že
palác byl sídlem vlád za první republiky. Kopii dohody převzal od ředitele
Vojenského historického ústavu Aleše
Knížka předseda horní komory Přemysl
Sobotka. Stalo se tak v Zeleném salonku Kolovratského paláce. Právě
v jeho prostorách byla 30. září 1938
s dohodou seznámena tehdejší vláda
pod vedením generála Jana Syrového. Německou verzi dohody má být
podle Knížka spolu s jejím anglickým
a francouzským a možná i italským
originálem možné vidět od 28. října na
rozsáhlé výstavě v prostorách Národního muzea, která bude věnována období první republiky.

Vláda uvolnila deset milionů korun na
obnovu Českého a slovenského muzea
a dalších objektů, které ve městě Cedar Rapids v americkém státě Iowa
poničily záplavy. Účelem pomoci je
podle kabinetu záchrana českého kulturního dědictví a účast v projektech
zaměřených na revitalizaci zaplavené
oblasti. Iowu postihly v polovině
června jedny z historicky nejhorších
záplav. Neštěstí zasáhlo i do života
krajanů a voda poničila také expozice
Českého a slovenského muzea, jediné
profesionální instituce v USA, která
se věnuje výhradně historii českého
a slovenského národa a dějinám
přistěhovalectví Čechů a Slováků do
Ameriky. Iowa je státem s jednou z
největších českých komunit v USA.
Ve stotřicetitisícovém Cedar Rapids
byl ještě na začátku minulého století
téměř každý třetí obyvatel Čech.

23.7.

24.7.

Nová budova Národní knihovny podle návrhu architekta Jana Kaplického na pražské Letné nevyroste. Uvedl to ministr kultury Václav Jehlička.
Pravděpodobně tak uzavřel mnohaměsíční
spekulace o tom, zda bude návrh vzešlý
z mezinárodní architektonické soutěže
v Praze realizován. Mezinárodní architektonická soutěž na návrh nové budovy
Národní knihovny stála 25 milionů korun.
V případě, že se návrh do dvou let nerealizuje, náleží Janu Kaplickému odstupné
ve výši odměny za první cenu. Ta byla
160.000 eur (nyní asi 3,8 milionu korun).

Česko dnes kritizovalo zprávu Evropské komise, podle níž v jednáních
s USA o rozšíření jejich bezvízového
programu nebylo dosaženo žádného
hmatatelného pokroku. Praha to
považuje za absurdní. Jednání prý
naopak výrazně pokročila a program
se už brzy rozšíří o několik dalších
zemí, včetně ČR.

Vláda podpořila odškodnění obětí
okupace Československa v roce 1968.
Potvrdil to ministr financí Miroslav
Kalousek (KDU-ČSL). Senátoři, kteří
s návrhem přišli, chtěli napravit situaci, kdy je odškodnění odepíráno lidem,
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Ruzyňské letiště, které chce vláda
příští rok prodat, v prvním pololetí odbavilo rekordních cestujících
5,9 milionu. Meziročně jde o více
než šestiprocentní nárůst. Za celý rok
očekává vedení letiště 13,3 milionu
pasažérů. Meziročně vzrostl počet cestujících na z 5,580.685 na 5,933.568.
Jedničkou mezi leteckými společnostmi
na letišti zůstávají České aerolinie,
jejichž služeb v Praze využilo přes
2,5 milionu cestujících. Druhou a třetí
pozici obsadily SkyEurope a EasyJet.
Česká republika byla v loňském roce
16. největším producentem piva na
světě. První tři místa v pořadí největších
výrobců zlatavého moku připadla Číně,
Spojeným státům a Rusku.

Inspired Travel Solutions

Prague

kteří se domohli určité finanční satisfakce podle komunistických norem.
Podle tři roky starého zákona mohou
oběti nebo pozůstalí po nich požádat
o jednorázové finanční odškodnění
od 30.000 do 150.000 korun podle
míry postižení. Mnozí žadatelé ale
už byli odmítnuti s tím, že se jim už
dostalo odškodnění podle předchozích
právních předpisů.

(416) 504-3800
or
1-800-825-7577

TICO # 3254587
TICO # 2631380

Armáda v neděli zahájí zřejmě
poslední střídání personálu polní
nemocnice, která působí na letišti
v Kábulu. Do Afghánistánu totiž z
pražského kbelského letiště odletí
první část v pořadí pátého kontingentu, který bude mít asi 110 členů.
V zemi by zdravotníci měli zůstat do

konce roku. Poté armáda nemocnici z
Kábulu asi stáhne. Česká polní nemocnice funguje na spojenecké základně v
Kábulu od loňského dubna.
Vůbec nejvyšší teplota vzduchu na
území České republiky byla naměřena
27. července 1983 v Praze - Uhříněvsi.
Ten den tam teploměr ve standardní
výšce dva metry nad zemským povrchem ukázal 40,2 stupně Celsia, o dvě
desetiny stupně Celsia více než činil
stávající rekord, který byl zaznamenán
29. července 1921 v Hradci Králové.
S rozhodnutím české vlády uznat
Kosovo jako nezávislý stát souhlasí
30 procent Čechů, 31 procent je proti.
O uznání nezávislého Kosova rozhodl
kabinet Mirka Topolánka (ODS) v
květnu.

29.7.
Prezident Václav Klaus podepsal
novelu zákona, podle níž se ruší
poplatky za novorozence v porodnicích. Platit u lékaře, v nemocnici či
za recept nebudou ani dárci orgánů,
obyvatelé ústavů a lidé, kterým léčbu
nařídil soud.
Silná česká měna představuje
celospolečenský problém a její dopady
do hospodářství mohou být skutečně
závažné. Po úterním setkání zhruba
40 zástupců předních českých firem.
Premiér Topolánek naproti tomu v
úterních Hospodářských novinách
napsal, že kurz koruny není žádnou
hrozbou, ale objektivním ukazatelem
kondice české ekonomiky.
Obchody na českém kapitálovém
trhu loni poprvé překonaly hranici
pěti bilionů korun. Přes společnost
Univyc, která vypořádává drtivou
většinu burzovních obchodů i mimoburzovních transakcí s investičními
nástroji, loni protekl objem 5,035 bilionu korun. Padl tím předchozí rekord
4,4 bilionu korun z roku 2006.

30.8.
Letní dovolené v zahraničí se staly
osudné již pro 56 českých občanů.
Hlavní turistická sezona se tak pro
Čechy vyvíjí tragičtěji než loni. Minulý
rok české ministerstvo zahraničí evidovalo 52 úmrtí v půlce srpna a 100 za
celou hlavní turistickou sezónu. Nejvíc
lidí, 13, zahynulo v Chorvatsku, které
je nejoblíbenější turistickou destinací
Čechů. Následuje Slovensko s deseti
případy, Německo a Itálie (po čtyřech)
a další, vesměs evropské země. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že úmrtí patří
k nejčastějším případům, kterými se
zabývají čeští konzulové.
Odvolací jednání v kauze Ludmily Brožové-Polednové, která byla
v r. 1950 prokurátorkou ve vykonstruovaném procesu s političkou Miladou Horákovou, se neodehraje v
Praze, ale u Krajského soudu Plzni.

Zpravodajství ze staré vlasti
Odvolací senát se bude případem zabývat již podruhé. V únoru vrchní soud ženu
obžaloby z vraždy zprostil, Nejvyšší
soud však jeho verdikt zrušil a nařídil
mu znovu jednat. Brožová se chce líčení
u soudu zúčastnit. Líčení bude tentokrát
veřejné, minule přitom rozhodoval
soud v neveřejném zasedání. BrožováPolednová byla prvoinstančním soudem odsouzena za spolupachatelství na
vraždě k osmi letům vězení.

vedlo ke konfrontaci, která by oslabila
křehkou vládní koalici.

1.8.

Katastrofální z hlediska pražského
cestovního ruchu byl podle některých
odborníků první prázdninový měsíc.
Podle mluvčího Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomia Okamury hlásí pražské hotely, obchody,
restaurace a incomingové cestovní
kanceláře propad v průměru o 30 procent. Na špatnou sezónu žehrají i někteří
provozovatelé pražských kempů. “Je to
nejkatastrofálnější měsíc od povodní v
roce 2002,” dodal Okamura. Jedním
z důvodů je silná koruna, ovšem tím
hlavním je podle něj to, že v Praze není
bezpečno, řádí v ní kapsáři a zloději
a turisté to mají napsáno v každém
průvodci. “Stali jsme se luxusní destinací svými cenami, ovšem nabízíme
služby, které tomu neodpovídají,” uvedl Okamura s tím, že není problém, že
je město drahé, ale musí za to také něco
nabídnout. Propady budou podle Okamury pokračovat v srpnu.

Naprostá většina Čechů je přesvědčena,
že současný režim poskytuje některým
skupinám lidí nespravedlivé výhody
a privilegia; tento názor zastává 86
procent z nich. Vyplývá to z průzkumu
společnosti STEM. Jako sociálně
spravedlivou hodnotí českou společnost
zejména lidé s vyšším životním standardem a příznivci pravicových stran. Názor, že režim poskytuje nespravedlivé
výhody, zastávají zejména lidé s nízkým životním standardem, důchodci a
levicově orientovaní lidé. Tento názor
však převládá i mezi stoupenci vládních stran.

3.8.
Kontroloři v brněnské tržnici v ulici
Olomoucká odhalili během sobotní
kontrolní akce padělatelskou dílnu.
Zároveň zabavili zboží v hodnotě přes
100 milionů korun. Zátah je největší
akcí ČOI za poslední dobu na jižní
Moravě a odhalení padělatelské dílny
je velkým úspěchem.

4.8.
Pražský
primátor
a
první
místopředseda ODS Pavel Bém
nebude na podzimním kongresu
strany kandidovat na předsedu ODS.
Řekl to deníku E15. Uvedl, že kongres
by měl ve funkci šéfa strany potvrdit
premiéra Mirka Topolánka. Bém,
který je považován za jeho hlavního
vnitrostranického rivala, řekl, že jeho
případné vítězství nad Topolánkem by
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Do afghánské provincie Lógar
časně ráno odletěli z přerovského
letiště první vojáci druhého kontingentu, aby tam vystřídali své kolegy
v provinčním rekonstrukčním týmu.
Zbývající část vojáků se přesune na
území Afghánistánu postupně během
srpna. Celkem 200 příslušníků kontingentu zde bude působit šest měsíců.

5.8.
Bankovní poplatky tuzemských
peněžních ústavů jsou v poměru k
hrubému domácímu produktu čtvrté
nejvyšší v Evropské unii. V oblasti
poplatků v Česku neexistuje transparentní a konkurenceschopné prostředí, které
by umožnilo občanům se na bankovním
trhu orientovat. Podle europoslankyně
za KDU-ČSL Zuzany Roithové jsou
poplatky v Česku vysoké, protože mezi
bankami nefunguje dobře konkurence.
Za spuštění a provozování neonacistických webových stránek bude
příznivce hnutí skinheads 3,5 roku v
podmínce. Pokud se znovu prohřeší,
půjde na tři roky do vězení. Trest s
konečnou platností potvrdil Nejvyšší
soud a svůj verdikt z neveřejného
zasedání zpřístupnil v elektronické
databázi. Mladík spolu s komplici v
roce 2004 umístil na internet stránky,
na kterých vychvalovali Adolfa Hitlera a nacistické Německo a vyzývali
k likvidaci Židů a Romů.

6.8.
Vláda by měla co nejdříve stanovit
pevné datum přijetí společné evropské měny. Stanovení data údajně
pomůže exportérům i cestovnímu ruchu. Podle Čunka není příliš důležité
konkrétní datum, nýbrž právě jeho
stanovení. Rozhodnutí vlády by údajně
omezilo spekulace s českou korunou,
které prý stojí za posilováním kurzu.
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V Bělorusku by mohly být rozmístěny
ruské rakety Iskander či strategické
bombardéry jako odpověď na americký protiraketový štít v Česku a Polsku. Podle agentury Interfax to prohlásil ruský velvyslanec v Bělorusku
Alexandr Surikov.
Zlaté časy českých hotelů zřejmě
skončily. Důvodem je vedle silné koruny především nárůst počtu lůžek,
za kterým nárůst počtu turistů zaostává. Na tiskové konferenci to řekl
ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška. Připomněl, že ubytovací kapacity v Praze jsou mnohem
vyšší než ve srovnatelných městech.
Statistický úřad eviduje nyní 75.000
lůžek v ubytovacích zařízeních, v
Mnichově jich je 46.000, ve Vídni
51.000 a v Barceloně 55.000.
Pražští radní v úterý schválili změny
územního plánu, který počítá s tím,
že v místě Masarykova nádraží vyroste na 20 hektarech nové městské
centrum. V případě ukončení provozu
na Masarykově nádraží v Praze by se
Hlavní nádraží muselo přestavět tak,
aby vlaky mohly jezdit v několika
patrech. ČTK to řekl děkan dopravní
fakulty ČVUT Petr Moos, který s
rušením nejstaršího železničního
nádraží v Praze nesouhlasí.

12.8.
Organizace Olympic Watch požádala
premiéra Mirka Topolánka (ODS),
aby se v Pekingu, kam ve středu
zamíří podpořit české olympioniky,
vyslovil ve prospěch posílení lidských práv. Společnost také ocenila,
že si Topolánek vzal při oznámení své
cesty na olympijské hry v polovině
července do klopy odznáček s tibetskou vlajkou.
Válečný konflikt v Gruzii by podle
oslovených odborníků i firem zatím
neměl ohrozit český export či plánované investice tuzemských podniků
v této zemi. Vývoz z Česka do Gruzie
sice v posledních letech roste, avšak
jeho hodnota je z pohledu celkového
českého vývozu zanedbatelná.
Evropská unie chce poslat své pozorovatele do Gruzie, aby tam přispěli ke
stabilizaci příměří v gruzínsko-ruském
konfliktu kolem Jižní Osetie. Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg řekl,
že se na misi hodlá podílet také Praha.
13.8. Česko na Olympiádě
V poměru k počtu obyvatel je
Česko díky zisku dvou zlatých
medailí zatím nejúspěšnější zemí
na olympijských hrách v Pekingu.
Po 61 z celkových 302 soutěží
patřilo České republice v klasické
medailové tabulce jedenácté místo.
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14.8.
V Krkonoších roztálo v minulých
dnech poslední sněhové pole, takzvaná Mapa republiky. Pole na
úbočí Studniční hory, které svým
tvarem každoročně připomíná obrys
bývalého Československa, je místem
s nejdéle ležícím sněhem na české
straně Krkonoš. Například na začátku
července leželo na Mapě republiky
ještě přes pět metrů sněhu a sněhové
pole mělo plochu přibližně tři čtvrtě
hektaru. Letos Mapa republiky roztála
o přibližně měsíc později než vloni,
kdy sníh zmizel z úbočí Studniční
hory již v první polovině července.
Mezi krkonošskými horaly se říká, že
dokud sníh na Mapě republiky neroztaje, nepřijde do Krkonoš letní počasí.
Traduje se také, že před desítkami let
vydržel sníh na tomto místě až do další
zimy. Sama lokalita Mapy republiky
je turistům nepřístupná, protože leží v
nejpřísněji chráněné první zóně národního parku.

15.8.
Současnou situaci v Gruzii, jejíž vojáci
již několik dnů bojují s ruskou armádou, podle prezidenta Václava Klause
zásadně ovlivnilo odtržení Kosova
od Srbska. Klaus odsoudil gruzínský útok na Jižní Osetii, vraždění
civilistů v oblasti i masivní nasazení ruské armády. Odmítl srovnání
současné situace v Gruzii s invazí
vojsk Varšavské smlouvy v čele s
někdejším Sovětským svazem do
Československa před 40 roky.
Filmař Jan Němec právě dokončil
hranou rekonstrukci událostí z 21.
srpna 1968, kdy časně ráno s malým
filmovým štábem natočil na různých
místech Prahy šestnáctiminutový dokument a toto své unikátní svědectví
vzápětí propašoval do Rakouska.
Jeho pracovní verze bude mít 21. srpna předpremiéru na internetu, o šest
dnů později zahájí v Karlových Varech
mezinárodní festival studentských
filmů a debutů Fresh Film Fest.

16.8.
Ministerstvo obrany chce prodat staré ruzyňské letiště a nechat
většinu vojenských a vládních letadel přistávat na letišti ve Kbelích. Informovala o tom Česká televize. Proti
plánu však mají námitky politici i obyvatelé Kbel.

17.8.
Soutěž v pojídání švestkových
knedlíků, která se koná jako součást
multikulturního festivalu Trnkobraní
ve Vizovicích na Zlínsku, má nového
krále. Patrick Bertoletti z Chicaga
překonal rekord Čecha Kamila Hamerského, který v roce 2003 spořádal
191 knedlíků. Američan v hodinovém
limitu pozřel 233 kusů této pochutiny.
Ze zdrojů Radio Praha
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Klimatizace
Stanislav Moc

Občas jsem dělal s Josefem.
Výborný elektrikář, ale pověrčivec.
Chodil často ke kartářkám a věřil
blbostem jako že číslo šest je číslo
ďáblovo. Já jsem s ním dělal za hotovost, takže celkem rád.
Byla to práce, kterou jsem si
přivydělával, když jsem měl dovolenou. Jak se má dovolená blížila, volal
jsem kolem dokola po známých, co mě
mohli zaměstnant a většinou jsem něco
sehnal. Jednak jsem byl celkem šikula
a měl sílu, ale hlavně jsem byl laciný,
takového chtěl každý.
Mohl jsem si to dovolit, protože
peníze na dovolenou mi zaměstnavatel
vyplatil předem, takže tohle byly peníze
navíc. Dával jsem si je na speciální
konto, aby žena nevěděla a pak jsem
ji vždy překvapil k narozeninám nebo
na Vánoce, kdy jsme utráceli jak zjednaní.
Práce to byla celkem jednoduchá
i když náročná. Josef jako elektrikář
dělal tu jednoduchou práci a já tu
náročnou. Zaváděli jsme do domů klimatizace. Mým úkolem bylo udělat do
zdi díru, do které se zasunula bedna
s motorem klimatizace a Josefova
práce spočívala v tom, že k tomu zavedl elektřinu a všechno zapojil. Tu
práci Josef dostával přes prodejce klimatizace, který měl obchod na hlavní
třídě a prodával nejen klimatizaci, ale
veškeré elektrické zboží od ledniček
až po rádia.
V klimatizaci tenkrát letěla značka
„Carrier“. Na svou dobu jedna z
nejlepších k dostání. Neměli jsme s ní
žádné problémy nebo reklamace a za
den jsme dokázali zapojit tři až čtyři.
Dělali jsme to tak, že majitel domu,
který si klimatizaci koupil, nám ukázal
místo ve stěně, kde ji chtěl mít.
Já jsem do stěny (sádrokarton)
udělal kladivem díru a tou dírou vyvrtal další díru do vnější zdi. Dělal jsem
ji do spáry mezi cihlami, protože to
tak bylo lehčí. Tím jsem získal pomyslný střed obdélníkové díry pro klimatizaci. Z venku jsem pak silným grinderem vybrousil a majzlíkem vysekal
cihly. Pak jsem opatrně zevnitř vyřízl
sádrokarton přesně na bednu klimatizace, což nebylo tak jednoduché, jak
to zní, protože jsem musel uříznout i
vzpěry dřevěné konstrukce na kterou
je sádrokarton připevněn. Do té jsem
pak přidělal dřevěný rám v kterém klimatizace seděla. Ten se musel upevnit
na dřevo konstrukce, protože sádrokarton by tíhu nezvládl. Mezitím si Josef natáhl pod střechou kabel, kterým
přivedl do klimatizace proud.
Dělal to tak, že pod střechou táhl
kabel až nad mou díru, kterou jsem
ve stěně dělal a pak jej do ní spustil
spárou mezi cihlovou zdí a dřevěnou
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konstrukcí domu. Někdy byla střecha
nízká a Josef musel pod střechou kabel
ke stěně hodit. Já jsem většinou vylezl
na střechu, odsunul pár tašek a pomohl
mu jej do spáry spustit. To když střecha
tašky měla, ale někde jsme narazili na
plechovou střechu a museli pak plech
odšroubovat, abychom se ke stěně dostali. To byla zdržovačka, ale byli jsme
sehraní a práce nám šla celkem dobře
od ruky.
Jednou nám prodejce dal adresu a
vysvětlil, že majitel nebude doma, ale
abychom šli zadem, že nechal otevřené
dveře u prádelny, abychom se do domu
dostali. Klimatizaci jsme měli zasadit
doprostřed stěny v obýváku, v které
nebylo ani okno ani dveře. Taková
stěna že je v obýváku jen jedna, takže
se nemůžeme mýlit. Jméno ulice si již
nepamatuji, ale číslo domu bylo šest.
Zde předesílám, že Australané jsou
v číslování domů dost laxní a většina
jich žádné číslo na domě nemá. Někteří
nemají ani poštovní schránku, natož
číslo. Takže když hledáte nějaký dům
a poštěstí se vám v ulici uvidět číslo,
je zvykem, že si od toho čísla baráky
odpočítáte.
My jsme měli štěstí, dům číslo šest
měl nejen poštovní schránku, ale na
ní i číslo šest. Navíc to byl třetí dům
od rohu, takže jsme se nemohli mýlit.
Zastavili jsme před baráčkem a já jsem
jej obešel postranní brankou. Dveře do
prádelny byly otevřené jak slíbeno a
v obyváku jedna stěna bez oken a bez
dveří. Takže když jsme se ten večer
vrátili z práce k prodejci klimatizací
byli jsme dost překvapeni, když se
nás zeptal, proč jsme ještě neudělali tu
šestku.
„Tu jsme udělali ráno jako první!“,
divil se Josef.
„To je divný, už třikrát volali, kdy
jako na to přijedete. Hergot chlapi, já
doufám, že jste jim to nezavedli do jiného pokoje?“
Ve mně zatrnulo, protože obývák
jsem vybíral já a tak jsem jen němě
přikývl, když nás prodejce vyzval,
abychom se vrátili a zjistili, co se stalo. Cestou jsme se s Josefem málem
pohádali, protože Josef byl pruďas a
začal hned vinit mne.
V šestce se svítilo a majitel byl
doma. Byl jím šedivý stařík, který vypadal, že neumí počítat do pěti. Když
jsme mu vysvětlili, proč jsme přijeli,
tak se usmál a řekl, že si myslel, že ho
obdaroval sám Santa Claus, že jako
Vánoce letos přišly dřív než počítal.
Josef ho ujistil, že do Vánoc je ještě
daleko a zároveň ho vyzval, aby si ty
blbý vtipy nechal pro sebe, protože
my máme za sebou perný den. Stařík
zvážněl a řekl, že ten blbej vtip je
na nás protože on není číslo šest, ale
šedesát šest.
„Já se osouložím!“, vykřikl Josef:
„dyť máte na schránce číslo šest!“
„No jo, protože jedna šestka, dávno

tomu, se odlepila, upadla a než jsem se
dostal k tomu, abych ji přilepil, tak ji
někdo ukrad. Nikdy jsem ji nenašel.“
„Takže to je vaše vina! Vy si tam
přidělejte tu druhou šestku a my si
mezitím vezmeme klimatizaci zpět ...“
„ A mně tady necháte díru ve zdi?
Tak to teda ne!“
Josef by se snad pral, musel jsem
ho chytit za ruku, ale vztekle se mi
vyškubl.
„Poslouchejte“, řekl jsem: „ nedohodneme se nějak?“
„A jak? Vymlátili jste mi cihly a
teď...“
„Zavedli jsme vám klimatizaci!“,
přerušil jsem ho rychle : „je to nejlepší
klimatizace k dostání, co kdybyste ji od
nás koupil? Dáme vám velkou slevu“
„A kolik taková klimatizace stojí?“
„Jedenáct set...“
„To nemám“.
„To je i se zavedením“, převzal
Josef rozpravu : „Víte co, ať nežeru,
dáme vám to za půlku!“
„Když já mám jenom čtyři
stovky..“
„To si strčte..“, ale Josef
nedopověděl. Chytil jsem ho pevně za
ruku a vyštěkl: „Berem!“
Myslel jsem, že se dědkovi rozzáří
oči, ale místo toho mu v nich zaplál zlý
plamének.
„Tak pojďte dál..“

Šli jsme za ním. Zavedl nás do
obyváku a šel k dřevěné poličce u dveří.
Sundal s ní malovaný hrnek s víčkem a
sáhl dovnitř. Pak stuhl a vytáhl prázdnou ruku ven. V očích mu znovu zle
zaplálo, ale tentokrát výsměšně : „
Tady jsem měl čtyři stovky“, řekl protáhle : „ vy už jste zaplaceno dostali! A
teď táhněte z mého domu nebo zavolám policii!“
Musel jsem Josefa ven vystrkat,
ale ještě na ulici vztekle vykřikoval
sprosté nadávky. Trochu se uklidnil až
v autě.
„Ty blboune“, syčel jsem : „ kdybys
ho nenasral, tak jsme mohli mít aspoň
ty čtyři stovky, takhle jsme utřeli hubu
úplně!“
„Prořežu mu pneumatiky“, skřípal
Josef zubama : „počkám si na něj
někde a ..“
„Prořežeš kulový! A už se nečil,
dědek nám to udělal lacino!“
„Co to kecáš?“
„ Ty troubo, kdyby zavolal policii a
řekl, že v tom hrnku měl deset tisíc, tak
jaký jsme byli?“
To ho zarazilo. Chvíli mlčel a pak
řekl : „Budem celej tejden makat zadarmo, chápeš to, ne?...“
Neodpověděl jsem.
„Tak dobře“ řekl smířlivěji : „ale že
je šestka ďábelský číslo to mně nikdy
nevymluvíš!“
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Vaše jako naše
Pro dopravu Vašich pokladů za oceán i za roh
t včas
t spolehlivě
t ekonomicky
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Pro odhad zdarma vypracovaný naŤJNJNF[JOÈSPEOÓNJFYQFSUZTQFDJFMOe pro Vás,
volejte

1-800-354-9046

Hory jsou pro nás kopečky…
Mezinárodní Centr: 1260 Kamato Rd., Mississauga, ON, Canada, L4W 1Y1
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Poslední ohlédnutí za Jerry Kytlem.
Vždycky jsem si myslil, že jestliže
někdo z nás svým životem vyplní celé
století, bude to Jaroslav - neboli Jerry,
jak jsme mu skoro všichni říkali - Kytl.
Všichni jsme obdivovali jeho energii,
jeho životní elán. Nevyplnil. Jeho čas
se naplnil 3. srpna 2008. Bylo mu 87
let.
Svůj život, žitý v několika zemích
na dvou kontinentech, začal 18.ledna
1921 v Kupičově na Volyni (tehdy v
Polsku), kam se jeho rodina odstěhovala
v roce 1870. Jaroslavově babičce (vrátila se do Československa v roce 1947)
bylo 9 roků. Život v Kupičove tekl
klidným tokem. Až do Mnichova. Až
do 17. října 1939, kdy si Hitler a Stalin
Polsko rozdělili a Kupičov a polskou
Volyň obsadila sovětská armáda. Jaroslav se se skupinou kamarádů pokoušel
o přijetí do Československé armády,
jejíž jednotky se pod vedením generála
Svobody posunovaly z oblasti Krakova dále na východ. To se jim podařilo
až 18.dubna 1944, a Jaroslav odejel do
letecké školy v gruzínské Telavi. V Telavi zůstal do konce války, kdy odletěl

do Československa, kde byl odvelen
do posádky v Žatci. Dlouho se tam
neohřál. Přišel únor 1948 a komunis-

tický puč. O několik měsíců později
- 5. listopadu - Jaroslav se svým bratrem Josefem (který sloužil v západní
armádě) opustil Československo a 5.
října 1949 se vylodili v Halifaxu. Jaroslav nejdříve zamířil do Manitoby, ale
nakonec se usadil v Torontu.
Tento kupičovský rodák (který
mimo jiné vypočítal, že za svého života

Děti, škola volá!
Zápis do české školy se koná
v sobotu 13. září, 2008 v 10 hodin ráno
Vyberte si místo:
Masaryktown - Společenská místnost, 3.patro
450A Scarborough Golf Club Rd., Toronto, ON M1G 1H1
Československý baptistický kostel
200 Annette St., Toronto, ON M6P 1P6
Zimní semestr začne v sobotu 20. září a bude končit 13. prosince 2008 (12
vyučovacích sobot). Vyučování bude začínat v 9:30 a končit ve 12:00.
Informace v kanceláři MMI
Tel.: (416) 439-4354

ujel na kole vzdálenost mezi Zemí a
Měsícem) se nejen ukázal zdatným obchodníkem, ale především nás všechny
obohatil svojí více než
padesátiletou prací v
kostele sv. Václava,
Masarykově institutu,
v
Československé
obci legionářské a
v Československém
(později
Českém
a
Slovenském)
sdružení. V kostele
sv. Václava obyčejne
sedával se svým prasynovcem,
panem
Victorem Tichým ml.,
a se svojí švagrovou
paní Růženou Kytlovou. Letos v létě
navštívil zemi, kterou pokládal za svoji
vlast (i když se narodil jinde), a potěšil
se návštěvou u svého mladšího bratra
Václava. A jen několik dní před smrtí
s celou rodinou radostně oslavil návrat
své milované praneteře Josefínky z
Francie, kde studovala franštinu. Smrt
přišla pokojně a tiše ve spánku. Jaro-

slav prostě jeden večer ulehl na této
zemi a probudil se na konci tunelu,
jímž musí projít každý z nás. Zanechal
za sebou světlou stopu a echo života,
žitého čestně a štědře. Bude nám
chybět.
Jeho rodině - vím, jak ji měl rád svým jménem a nepochybuji že i jménem všech jeho kanadských krajanů vyslovuji upřímnou soustrast.
Josef Čermák

Křížovka pro volnou chvíli
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Krajanský adresář
MASARYKŮV ÚSTAV (MMI)
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd.,
Toronto, ON M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354
fax: (416) 439-6473
E-mail: office@masaryktown.org
Web: www.masaryktown.org
ČESKÁ KNIHOVNA MMI
Půjčovna časopisů, knih, videoklub.
Otevřeno: v letním období ST 16 - 21 h.
Info.: 416-439-0792
ČESKÁ ŠKOLA MMI PRO DĚTI
Pro děti od 5 do 12 let.
Vyučování probíhá od září do června
vždy v sobotu 9:30 - 12:00 h.
Západ: Československý baptistický
kostel, 200 Annette St., Toronto.
Východ: Masaryktown Residences,
3. patro, 450A Scarborough Golf Club
Rd., Toronto. Informace a registrace
dětí: Tel.: 416-439-4354
RESTAURACE PRAHA
NA MASARYKTOWNU
450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto.
Speciality české a slovenské kuchyně.
Otevřeno: ST - SO od 17 h., NE od 12 h.
Doporučujeme rezervovat si místa,
restaurace může být zadána
Tel.: 416-289-0283
Web: www.praguerestaurant.com
SOKOL TORONTO
Letní sokolské hry: SO 9. 8. v St. Jacobs.
Cvičení a sport začnou opět v září:
Zápis dětí do nové sezóny: 13. 9. v 18 h.
v kostele sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
Cvičení dospělých začíná opět 17. 9.
Pondělní volejbal začíná opět 15. 9.
Info: H. Jurásková, 905-838-2541
J. Waldauf, 416-535-1413
Korespondenční adresa župy:
Sokol Canada, 496 Gladstone Avenue
Toronto, ON M6H 3H9
KRAJANSKÁ TELEVIZE-Česky
pořad Nová vize – Ontario
SO od 10 h. (opakování v ÚT v 7:30 ráno).
E-mail: novyzaber@yahoo.com
pořad Nová vize – Montreal
PÁ ve 20:30 h. (opakování: NE v 15:30
a PO v 10:00 h.) na multietnickém
kanálu č. 14 nebo na satelitu č. 207.
E-mail: montrealtv@yahoo.com
Adresa: Nová vize, 2025-77 Quebec
Ave., Toronto ON M6P 2T4.
KRAJANSKÁ TELEVIZE
Slovenský pořad Slovenský svet
SO v 10:30 h. (opak. v ÚT v 8:00 h.)
E-mail: slovenskysvet@gmail.com
Na stanici OMNI 1 (kanál 47 – kabel 4).
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ČESKÉ A SLOVENSKÉ
SDRUŽENÍ V KANADĚ
PO Box 564, 3044 Bloor St.W.,
Toronto, ON M8X 2Y8
Tel.: (416) 925-2241,
fax (416) 925-1940
Porady a ověřování dokladů (po
předcho-zím zavolání).
ustredi@cssk.ca, toronto@cssk.ca
Web: www.cssk.ca
VELVYSLANECTVÍ ČR
Embassy of the Czech Republic
251 Cooper St., Ottawa, ON K2P 0G2
tel.: (613) 562-3875; fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz
Web: www.czechembassy.org
GEN. KONZULÁT ČR
Consulate General of the Czech Rep.
Toronto:
2 Bloor Street West – Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
tel: (416) 972-1476; fax: (416) 972-6991
e-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Montreal:
1305 Pine Avenue West,
Montreal, QC H3G 1B2
tel: (514) 849-4495; fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/montreal
HONORÁRNÍ KONZULÁTY ČR
Honorary Consulates of the Czech Rep.
Calgary: Jaroslav Jerry Jelínek
Ste. 611 – 71st Avenue S.E.,Calgary,
AB T2H 0S7. (Středa 14–18 h.)
Tel: (403) 269-4924; fax: (403) 261-3077
E-mail: calgary@honorary.mzv.cz
Vancouver: Michael Duncan Adlem
1055 Dansmuir St. 23rd floor, Vancouver, BC V7X 1J1. (Út., čt. 10–12 h.)
Tel.: (604) 891-2296; fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
THE CANADIAN EMBASSY
IN PRAGUE
Muchova 6, 160 00 Praha 6, Czech Rep.
tel.: (+420) 272-101-800
fax: (+420) 272-101-890
E-mail: canada@canada.cz
Web: www.canada.cz
VELVYSLANECTVÍ SR
Embassy of the Slovak Republic
50 Rideau Terrace, Ottawa, ON K1M 2A1
Tel: (613) 749-4442, fax: (613) 749-4989
E-mail: ottawa@slovakembassy
HONORÁRNI KONZULI SR
Honorary Consulates of the Slovak Rep.
Calgary: Ludovít Zanzotto
208 Scenic Glen Place N. W.,
Calgary, AB T3L 1K3
tel./fax: (403) 239-3543, (403)239-7325
E-mail: lzanzott@ucalgary.ca

Montreal: Dezider Michaletz
22 Place de la Madeleine
Dollard des Ormeaux, QC H9B 1W3
Tel.: (514) 421 2972, fax: (514) 421 1583
E-mail: slovex@sympatico.ca
Toronto: Michael Martinček
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A1
tel.: 416-862-1270
Vancouver: Stanislav Lišiak
2nd floor, 247 Abbot Street,
Vancouver, BC V6B 2K7
Tel.: (604) 682-0991; fax: (604) 904-0301
E-mail: consulate@slovakia.org
Winnipeg: Jozef Kiška
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
tel./fax: (204) 947-1728
E-mail: jkdraft@shaw.ca
CZECHTRADE
25 Adelaide St. E., Ste. 605,
Toronto, ON M5C 3A1
Tel: (416) 848-4984; fax: (416) 848-4985
E-mail: toronto@czechtrade.cz
Web: www.czechtradeoffices.com
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ČESKÉ A SLOVENSKÉ
BOHOSLUŽBY V TORONTU
Československý baptistický sbor
Czechoslovak Baptist Church,
200 Annette St., Toronto, ON M6P 1P6
Začátek nedělních bohoslužeb je v 11 h.
(v létě v 10 h.). Středeční biblická hodina
v 19:30. Rev. Ján Banko, tel.: (289) 2420635. Internet: www.csbaptist.com
WATERLOO: Každou druhou neděli
v měsíci v 17:00 – German Gospel
Church, 223 Union Street East, Waterloo.
Moravští bratři – New Dawn Moravian
Church. Bohoslužby pouze anglicky
neděle v 11:00 – 7 Glenora Ave., Toronto,
ON M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,
Duchovní správce: Margaret Hassler
Rímsko-katolícky kostol sv. Cyrila
a Metoda – R.C. Church of St. Cyril
and Methodius, 5255 Thornwood Dr.,
Mississauga, ON L4Z 3J3.
Slovenská omša: ne. 11 h., po. a št. 8 h.,
út., st. a pá. 19 h., 1. so. 18 h. Anglická: ne.
9 h. a so. 17 h. Farár: M. Verčimak.
Tel.: (905) 712-1200, fax: (905) 712-0974

KANADSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA
909 Bay St., Ste. 1006, Toronto, ON
M5S 3G2, tel./fax (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net , www.canamerica.cz

Římsko-katolický kostel sv. Václava
– R. C. Church of St. Wenceslaus,
496 Gladstone Av., Toronto ON M6H 3H9
Bohoslužby: neděle v 10:30, pátek 19 h.
Duchovní správce: P. Libor Švorčík.
Tel.: (416) 532-5272, fax: (416) 516-5311

DEPT. OF SLAVIC LANGUAGES
UNIVERSITY OF TORONTO
Alumni Hall, 121 St. Joseph St.,
Room 405, Toronto ON M5S 1J4
Associate Professor Veronika Ambros
Tel.: (416) 926-1300 – ext. 3200
E-mail: veronika.ambros@utoronto.ca

Slovenský evanjelický kostol augsburgského vyznania sv. Pavla – Slovak
Evangelical Lutheran Church of St. Paul,
1424 Davenport Rd., Toronto, ON
M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793.
Rev. Ladislav Kozák. Bohoslužby:
ne.: 9:30 (angl.), 10:45 (slovensky).

ČSA – CZECH AIRLINES
Toronto: 401 Bay Street, Ste. 1510
Toronto, ON M5H 2Y4
Tel.: (416) 363-3174; fax: (416) 363-0239
E-mail: yto@czechairlines.com
Montreal: 2020 Rue Universite,
#2210 Montreal, QC H3A 2A5
Tel.: (514) 844-4200; fax: (514) 844-5742
E-mail: ymq@czechairlines.com
Web: www.czechairlines.com
Call Centre: 1-866-293-8702
CZECHTOURISM CANADA
Česká centrála cestovního ruchu
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Tel.: (416) 363-9928; fax: (416) 972-6991
E-mail: info-ca@czechtourism.com
Web: www.czechtourism.com
THE BATA SHOE MUSEUM
327 Bloor St. W., Toronto ON
tel.: (416) 979-7799, ÚT, ST, PÁ a SO:
10-17 h., ČT: 10-20 h., NE: 12-17 h.
Web: www.batashoemuseum.ca

Slovenský grécko-katolický chrám
Narodenia Bohorodičky – Slovak Greek
Catholic Church of the Nativity of the
Mother of God, 257 Shaw St.,
Toronto, ON M6J 2W7.

Tel.: (416) 531-4836. Rev. P. Dolinsky.
Bohoslužby 9 h. angl., 10:30 h. slovensky.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia nášho Pána – Slovak Greek
Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord, 10350 Woodbine Ave.,
Markham, ON L6C 1H9.
Tel.: (416) 531-4836. Bohoslužby: 9:30
anglicky, 10:30 slovensky.
Lutheránsky kostol sv. Lukáša
Lutheran Church of St. Luke, 3200 Bayview Ave. (Bayview at Finch), Toronto.
Katolické bohoslužby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery,
464 Plains Road West, Burlington, ON
L7T 1H2. Bohoslužby: neděle 15:00 h.
Duchovní správce: P. Libor Švorčík.

Tel.: (416) 532-5272, fax: (416) 516-5311

NOVÝ DOMOV (New Homeland) – CZECH AND SLOVAK BI-WEEKLY • Redakční uzávěrka tohoto čísla: 17. 8. 2008 • Vychází 18. 8. 2008
Vydává : Masaryk Memorial Institute Inc., 450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto ON, M1G 1H1, Canada. • Redaktor: Alena Kottova • Redakce: (+1) 416-439-9557
Fax: (+1) 416-439-6473 • E-mail: novydomov@masaryktown.org • Web: www.novydomov.com nebo www.masaryktown.org • Roční předplatné: Kanada: CAD;
46
USA: 68 USD; ostatní: 96 USD (nebo 88 USD při měsíčním zasílání dvou čísel najednou).
ky/IMO
Še vypište na "Novy Domov" a zasílejte na adresu redakce
MMI.v Není-li u příspěvku
či fotografie uveden autor, jedná se o materiál, jehož autorem je buď redaktor Nového domova, nebo pochází z redakčního archivu či veřejně dostupného zdroje.
NÁZORY PREZENTOVANÉ V UVEŘEJNĚNÝCH PŘÍSPĚVCÍCH NEVYJADŘUJÍ OFICIÁLNÍ STANOVISKO M.M.I.

We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Publications Assistance Program towards our mailing costs.

