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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Portrét
Milady Horákové

Ti z vás, ktefií jste se zúãastnili  neobyãejnû
pÛsobivého programu Marka Janáãe z
âeského rozhlasu o procesu s Miladou
Horákovou  27. ãervna 2007 v Munkovû
centru na Torontské univerzitû nebo snad
z nûho uvidíte zábûry v televizi (nevím,
jak zvûdavá byla její kamera), mohl
zaujmout portrét Milady Horákové na
stojanu blízko mikrofonu. Je to vzne‰ená
perokresba, jejíÏ pÛvod není nezajímav˘.
Vznikla je‰tû pfiedtím, neÏ se na‰i dne‰ní
novináfii a filmafii v Kanadû usadili. Jejím
autorem je Jaroslav ·ejnoha, akademick˘
malífi, jednu dobu ãeskoslovensk˘
velvyslanec v Egyptû, ãlen národnû-
sociální strany, k níÏ patfiila i Milada
Horáková.
JestliÏe se nem˘lím, ·ejnoha tuto

perokresbu vytvofiil pro tryznu za
Horákovou, kterou Klub Milady
Horákové uspofiádal k tfietímu v˘roãí
Miladiny smrti (27. ãervna 1950),  2.
ãervence 1953 v divadle Ontarijského
muzea, na níÏ promluvila kanadská
poslankynû Margaret Aitken (“AÏ toto
století se bude uzavírat, Dr. Milada
Horáková bude legendou a jedním z
nesmrteln˘ch jmen tohoto století.”) a
vystoupili Jifií Corn, jeho dcera Slávinka,
já a nûkolik dal‰ích.
Horákova rodina mûla k Torontu blízko.

Bydlila tu rodina Jifiího Corna, kter˘ s
manÏelem Milady poslouchal její proces.
Miladin manÏel i její dcera Jana pozdûji
nûkolikrát Cornovy nav‰tívili a mnozí z
nás mûli pfiíleÏitost se s nimi setkat...
Paní Jana Khanová se zúãastnila i
leto‰ního pofiadu na Torontské univerzitû.
Bûhem veãera jí byla Blankou Rohnovou
pfiedána Masarykova cena, která byla její
matce udûlena in memoriam kvûtnov˘m
kongresem âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû. Dojalo jí to i
vyãerpalo.
Do ·ejnohovy perokresby jsme se tehdy

v‰ichni zamilovali. A tak se jednoho dne
v ·ejnohovû vile se‰li Jaroslav ·ejnoha,
znamenit˘ tiskafi Jaroslav Reichl a já,
kter˘ neumûl nic, ale mûl na‰etfieno pár
dolarÛ, tak jsme se rozhodli vydat nûkolik
set kopií portrétu v paspartách. Sehnali
jsme dohromady tlupu lidí a pasparty
vytvofiili. Pasparty se rozebûhly po svûtû
a teì jednu sotva najdete.

Josef âermák
***

Kdopak by se Palackého bál?
Podle divadelní hry Kdo se bojí Virginie Woolfové byl natoãen
film, kter˘ bûÏel dokonce i v Praze. Pfiedcházela mu ãeská
verze divadelní hry Kdopak by se Kafky bál, kterou uvedlo v
‰edesát˘ch letech Divadlo S. K. Neumanna v Libni. Kafka byl
tehdy pfiijatelnûj‰í neÏ Wolfová. O pár let pozdûji byla Virginia
Woolfová (1882-1941) pfiijatelnûj‰í neÏ Kafka. Franti‰ek
Palack˘ zámûrnû konãil ãeskou historii rokem 1526, kdyÏ na
ãesk˘ trÛn pfii‰li Habsburkové. JestliÏe o Palackém nûco víme,
pak jiÏ o jeho pokraãovateli Francouzi Ernstu Denisovi nevíme
témûfi nic. Podobnû je to s historií. Dnes se lidi nebojí Palackého
a historie do roku 1526, ale nedávná historie je pro nû nûãím
velice nepfiíjemn˘m. Obzvlá‰tû pokud byli souãástí této doby.
Jako kdyby nikdo nechtûl nést zodpovûdnost za období

nedávno minulé. Pamatuji se, jak jeden dosti slavn˘ historik v
sedmdesát˘ch letech za sebou zametal stopy a jak si dával
pozor, aby nebyl podepsán pod niãím, co by ho kompromitovalo
v budoucnosti. Je zajímavé, jak málo lidí, ktefií byli aktivní v
padesát˘ch letech berou vinu za toto období na sebe. Jeden
dnes populární spisovatel, kdysi aktivní komunista, pozdûji
bojovník proti normalizaci, zakazoval v padesát˘ch letech
Foglara, dnes by pro zmûnu vyfiadil z uãebnic Karolinu Svûtlou.
KdyÏ jin˘ spisovatel Ïijící v exilu ho jemnû upozornil, Ïe s tím
literárním doporuãováním, co je vhodné pro mládeÏ, má urãité
zku‰enosti, byl oheÀ na stfie‰e.
Dnes hledím s jakousi nedÛvûrou, kdyÏ b˘valému ãlenu KSâ,

dnes exponentu ODS, pfiipadají pravicové reformy
nedostateãné nebo kdyÏ b˘val˘ funkcionáfi SSM je dnes na
‰piãce pelotonu bojujícího proti komunismu.
Na druhou stranu mne i po letech dojímá dopis fieditele

základní ‰koly, kter˘ v okamÏiku, kdy do soudní sínû pfii
procesu s Miladou Horákovou chodily tisíce rezolucí
odsuzujících vlastizrádce, Ïádal pokornû Klementa Gottwalda,
aby tento rozsudek alespoÀ pro ni zru‰il. âlovûk za jeho
dopisem cítí nejen tu dûsivou atmosféru strachu, ale zároveÀ
odvahu jedince, která pozdûji dokázala rozloÏit totalitu.
Vzpomnûl jsem si na film Dvanáct rozhnûvan˘ch muÏÛ, kdy
také pouze jeden z tûch dvanácti mûl odvahu jít proti proudu,
ale nakonec pfiesvûdãí ostatní. To jsou ty okamÏiky, které
h˘bají dûjinami, ale dûjepisci je málokdy postfiehnou. Lid o
nich nerad sly‰í, protoÏe potfiebuje hollywoodské supermany.
Pofiad Marka Janáãe o Miladû Horákové, kter˘ jsme mohli

vidût ãi sly‰et v Munkovû centru v Torontu 27. ãervna 2007 v
den 57. v˘roãí popravy byl dobr˘ právû proto, Ïe nelíãil obûti
ãernobíle. Obûti kliãkují, mají strach, proÏívají svÛj vnitfiní boj,
pochybnosti, tak jako pût a pÛl století pfied nimi jin˘ ãesk˘
intelektuál v Kostnici. Dokument byl dobr˘ také proto, Ïe si
v‰iml i toho ojedinûlého hlasu, moÏná hlasu prvního disidenta,
byÈ pro mnohé dnes hlasu chabého a nedostaãujícího.

Ale‰ Bfiezina
***

Blanka Rohnová předává Masarykovu cenu dceři Milady Horákové Janě Khanové, v pozadí M. Janáč


