
Thursday,

August 30,

2007

satellite
Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

www.satellite1-416.com nebo www.zpravy.org nebo www.zpravy.ca

1-416

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK -  CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

J
Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: 416/530-4222
Fax: 416/530-0069
E-mail: abe@zpravy.ca

abe@satellite1-416.com

No. 16.

(391.)

Vol. 17.

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.

Nechtûné datum
Leto‰ní 21. srpen byl nûco jako tfiináctka v americk˘ch
hotelech. Nûjak se nevûdûlo, co s tím. Nebylo to kulaté
v˘roãí, aby se vzpomínalo, ale také se to nedalo pfiejít.
KomunistÛm to pfiipomíná ‰pinavé svûdomí. Nûjak se
pofiád nedokáÏí od toho data distancovat. Pravici vadí
ten socialismus s lidskou tváfií. Mlad‰ím zase nic nefiíká
pojem âeskoslovensko a proã se z praÏského rozhlasu
oz˘vala sloven‰tina. Na Slovensku zase nechápou,
proã se tomu v‰emu fiíká PraÏské jaro, kdyÏ Dubãek byl
Slovák.
V RadioÏurnálu na toto období zavzpomínal disident

Jifií Dienstbier, kter˘ tehdy byl v budovû rozhlasu.
SnaÏil se vysvûtlit, Ïe Jan Palach se neupálil proti ruské
okupaci, ale jeho vzdor byl namífien proti ústupkÛm a
kolaboraci tehdej‰í vlády a Ïe bûhem druhé poloviny
‰edesát˘ch let ‰lo o svobodu nikoliv o boj uvnitfi KSâ.
Svoboda v‰ak v dobû normalizace mizela jako sníh na
sluníãku.
V âeské televizi v baru Michala Prokopa zase na

období normalizace zavzpomínali Vlasta Chramostová
a Vlasta Tfie‰Àák. Svobodu si snaÏili udrÏet tak, Ïe hráli
tfieba divadlo pro pár lidí ve svém bytû.
Vlasta Tfie‰Àák je v âechách jako ‰védsk˘ státní

pfiíslu‰ník, aãkoliv ve ·védsku Ïil relativnû krátk˘ ãas a
za svÛj domov pokládá Karlín, kde vyrÛstal spolu s
Rómy. Velké zklamání vidí v tom, Ïe konkrétní estébáci,
ktefií ho sadisticky muãili nebyli potrestáni. „Tento zápas
jsem prohrál a uÏ se k tomu nechci vracet,“ fiíká.
Opût ani slovo o 21. srpnu. A pfiesto asi je na co

vzpomínat. Lidi s hol˘ma rukama, s humorem a dÛvtipem
stateãnû vzdorovali proti pfiesile tankÛ. 72 lidí tento
zápas zaplatilo sv˘mi Ïivoty. V Moskvû se konala
demonstrace malé skupinky stateãn˘ch. K poráÏce
do‰lo aÏ o rok pozdûji 21. srpna 1969, kdy ve‰keré
demonstrace jiÏ drtila âESKOSLOVENSKÁ LIDOVÁ
ARMÁDA a obrnûné vozy s nápisem VE¤EJNÁ
BEZPEâNOST.
Pfiesto nikdo nepovaÏuje tyto organizace za zloãinecké.

Naopak zamûstnanci tûchto institucí jsou dnes
povaÏováni za odborníky s dlouholetou praxí. Je aÏ s
podivem, jak B muÏstva komunistické strany jako SSM,
SVAZARM ãi ROH jsou brána jako nûco legitimního a
ne‰kodného, a paradoxnû b˘valí funkcionáfii tûchto
organizací volají po zákazu komunistÛ.
Rok 1968 nebyl tragédií, nebyl nûãím, za co bychom

se mûli stydût. Tím, za co se máme stydût bylo období
normalizace.
Krátce po srpnu 1969, v dobû maximální deprese a

beznadûje probûhla ve studiu rozhlasové stanice
Svobodná Evropa diskuse mezi Slávou Voln˘m a Otcem
Kfii‰Èanem (Alexander Heidler). Oba, dnes jiÏ zemfielí,
diskutující se snaÏili nalézt nadûji uprostfied beznadûje.
Zatímco b˘val˘ komunista a skvûl˘ novináfi vidûl cestu
ve vzdoru a odporu vÛãi okupantÛm, katolick˘ duchovní
vidûl budoucnost v tom, Ïe se mezi sovûtsk˘mi
komunisty nalezne ãlovûk, reformista, nûkdo jako rusk˘
Dubãek. Tehdy se to zdálo jako utopie. Do jaké míry
mûl rok 1968 vliv na pozdûj‰í poãínání Michajla
Gorbaãova je otázkou, ale nûkdy hrstka bláznÛ jako
byli ti, co protestovali na Rudém námûstí v Moskvû,
urãuje dûjiny víc neÏ stotisícové armády a tanky.

Ale‰ Bfiezina
***

Tfii sochy Lorenza Berniniho

PfiestoÏe torontská AGO je v pfiestavbû, náv‰tûvníci mají moÏnost shlédnout ãtyfii men‰í v˘stavy. Nejzajímavûj‰í z nich jsou
tfii sochy ze 17. století italského sochafie Lorenza Berniniho. Na snímku je detail bronzové sochy Tûlo, která pochází asi
z roku 1655. Dále jsou to dvû mramorové busty papeÏÛ ¤ehofie XV. a Urbana VIII. Je zde i v˘stava stfiedovûk˘ch a
renesanãních pfiedmûtÛ z Viktoriina a Albertova Muzea v Lond˘nû. Zajímavá je i v˘stava fotografií, kdy Chuck Close
digitálnû upravuje portréty, které udûlal s fotoaparátem z 19. století. Kombinace staré a nové techniky nutí vrátit se k
filosofii portrétu a k trpûlivosti pion˘rÛ fotografie, a zároveÀ vyuÏít digitální technologie k jejímu technickému
zdokonalení. Ze souãasného indického umûní zaujme Jitish Kallat Smrt vzdálenosti. Pfii pohledu z jedné strany je reklama
na to, jak se dá za jednu rupii telefonovat. Pokud na tuto reklamu pohlédneme z jiného úhlu, objeví se nám tragick˘ pfiíbûh
dûvãete, které spáchalo sebevraÏdu, protoÏe nemûlo jednu rupii na jídlo ve ‰kole. Tyto ãtyfii v˘stavy potrvají v AGO do
3. fiíjna.
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