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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Dne 15. 3. 1938 se Prahou rozletûla zpráva, Ïe Nûmci udûlali
v Rakousku “an‰lus”, ãili zabrali ho. Zpráva vyvolala v nás
mnoh˘ch pfiekvapení, pro mnohé to byl otfies.
Bylo mi 17 let. Byla jsem právû na rozhraní mezi dûtstvím a
dospíváním. Nestarala jsem se o politické dûní. Pro mû byl
svût krásn˘, ozvûny politick˘ch debat ke mnû doléhaly pouze
z dálky, myslela jsem, Ïe mne se to net˘ká. Ale tato událost
mnou otfiásla. Pochopila jsem, Ïe ten svût kolem mne není tak
klidn˘, jak jsem aÏ dosud myslela. V‰ude se o “an‰lusu”
mluvilo, lidé mûli rÛzné názory a dohady o tom, co bude dál.
Ale u nás se zdánlivû nic nedûlo a první vzru‰ení pomalu
opadlo. Îivot se vracel do vyjet˘ch kolejí, ale v‰ichni cítili, Ïe
nad obzorem vystoupil temn˘ mrak. Zaãínala jsem samostatnû
pfiem˘‰let o událostech kolem nás a zaãala jsem pociÈovat
nejistotu a obavy, co pfiinese budoucnost.
Tatínka zabrání Rakouska velmi znepokojilo. KdyÏ jsme o
tom doma mluvili, fiíkal, Ïe Hitler se s Rakouskem nespokojí,
Ïe pÛjde dál. Neumûla jsem si to pfiedstavit. Ptala jsem se ho,
zda by snad dokonce mohla b˘t válka. S nadûjí jsem oãekávala,
Ïe táta fiekne, Ïe Ïádná válka uÏ nebude. VÏdyÈ mi sám ãasto
vyprávûl o váleãn˘ch hrÛzách, o utrpení tûch, kdo byli na
frontû i tûch, kdo byli v zázemí. Moc dobfie to znal. Strávil na
frontû v 1. svûtové válce celé ãtyfii roky. Ale k mému pfiekvapení
tatínek fiekl, Ïe v‰e nasvûdãuje tomu, Ïe se války brzy
doãkáme. ¤ekl, Ïe evropské státy si nechaly pfied oãima
vyrÛst Hitlera. Nechaly, aby se vyzbrojil, a teì je pozdû
napravovat situaci. Byla jsem tím podû‰ena a namítala jsem,
Ïe pfiece po takové válce, jakou Evropa pfied krátkou dobou
zaÏila, nebudou lidé chtít válãit. A tenkrát mi táta fiekl, co jsem
si navÏdy zapamatovala: “Ti, kdo pfiipravují války, v nich sami
nebojují. Ani netrpí nedostatkem. Do válek jdou ti obyãejní, na
kter˘ch nezáleÏí. A tak to bylo vÏdycky; války byly a budou,
dokud na této planetû budou lidé. VÏdy bude dost dÛvodÛ pro
to, aby se válãilo. Jednou se bojuje za vlast, jindy za

náboÏenství nebo za svobodu. VÏdy se nûjaké heslo najde.
Ale ten prav˘ dÛvod válek je skryt˘ - je to vÏdy boj o moc, o
bohatství. Na válkách se vydûlává, a proto nikdy nepfiestanou.
Budou jen stále hor‰í, budou se vym˘‰let nové, hroznûj‰í
zbranû. Doby, kdy králové jeli do válek na koních v ãele sv˘ch
vojsk a vyfiizovali si úãty s meãem v ruce, jsou pryã…”  Byla
jsem tímto názorem a vyhlídkou do budoucna velice
postra‰ena. Ale presto jsem v skrytu du‰e doufala, Ïe se táta
m˘lí. BohuÏel, nem˘lil se a pro mne tenkrát navÏdy skonãilo
mé duhové vidûní Ïivota. Bylo to, jako by se pfiede mnou
otevfiela brána do zcela jiného svûta. Najednou jsem dospûla.
Pochopila jsem, Ïe skuteãnost je docela jiná, neÏ moje
pfiedstavy. Zaãala jsem se zajímat o politické dûní a poznávala
jsem, Ïe události kolem nás signalizují nepfiíjemné zmûny.
Evropa mûla brzy poznat to, co mÛj táta pfiedvídal.
Vzru‰ení, které ve svûtû vyvolalo zabrání Rakouska, se
pomalu uklidÀovalo. Co se taky dalo ãekat? Vût‰ina lidí si
vÛbec neumûla pfiedstavit v˘boj budoucích událostí. Lidé si
nepfiipou‰tûli my‰lenku, Ïe to je pfiedzvûst války. Hitler spolknul
Rakousko a nic se zjevnû nedûlo. Nikoho mimo Raku‰anÛ se
to bezprostfiednû net˘kalo. Îivot plynul dál a pfiiná‰el starosti
kaÏdodenního Ïivota. U nás se vût‰ina prost˘ch lidí pomalu
uklidÀovala v bláhové nadûji, Ïe uÏ snad dá Hitler pokoj.
Prost˘ lid si obyãejnû s politick˘mi starostmi neláme hlavu,
pokud ho nikdo nevyhání z domova a na hlavu mu nepadají
bomby. To je celkem pochopitelné. Ale ménû pochopitelné je,
Ïe situace nedûlala starosti ani politikÛm, od nichÏ máme
právo ãekat více prozíravosti a odpovûdnosti. Na‰i spojenci
Francie a Anglie jakoby se o dûní v Nûmecku ani nestarali. A
pfiece kaÏdému muselo b˘t jasné, Ïe Hitler horeãnû zbrojí, Ïe
kaÏdou chvíli vykfiikuje své plány k nepfiehledn˘m davÛm
sv˘ch soukmenovcÛ, ktefií ho nad‰enû poslouchají a uÏ se
vidí pány celé Evropy, ba celého svûta. Nûmecko zbrojilo,
aãkoli nikde nebyl útoãník. Ale moudfií vÛdcové ve v‰ech

státech klidnû spali. A tak pomalu ve zdánlivém tichu zrála
doba k dal‰ím tragick˘m událostem.
Zabrání Rakouska Hitlerovi pfied oãima celého svûta hladce
pro‰lo, nesetkal se s odporem od Ïádné svûtové velmoci.
Projevil tedy dal‰í mocenské poÏadavky. A tak na podzim r.
1938 byly âechy oklestûny o pohraniãní území. Velká Británie
a Francie prostfiednictvím sv˘ch politikÛ Chamberlaina a
Daladiera nás klidnû obûtovaly nenasytné Hitlerovû mocenské
touze po na‰em území, protoÏe tím pr˘ zachránili svûtov˘ mír,
jak sebevûdomû a radostnû vyhla‰ovaly do svûta.
âeskoslovensko, opu‰tûné sv˘mi spojenci bylo bezbranné,
pfiestoÏe mûlo velmi dobfie vyzbrojenou a disciplinovanou
armádu. Z pohraniãí museli odejít ãe‰tí obyvatelé a na jejich
místo se nahrnuli Nûmci. Nûmecká armáda na‰e pohraniãí
jednodu‰e zabrala. To uÏ snad vût‰ina na‰eho národa vûdûla,
Ïe je zle a Ïe bude je‰tû hÛfie. President Bene‰ skoro s celou
tehdej‰í vládou upláchnul do Anglie. To bylo pro mnohé
âechy velk˘m zklamáním. Presidentem zrazené, opu‰tûné a
moÏnosti obrany zbavené republiky se stal proti své vÛli Dr.
Emil Hácha.
Za této situace pfii‰el 14. bfiezen 1939. Byl to osudov˘ den,
kter˘ mûl zmûnit dûjiny na‰eho národa i Evropy.
Hitler pfiinutil dr. Háchu a tehdej‰í na‰í vládu k náv‰tûvû
Berlína a tam ho hrub˘m nátlakem a pohrÛÏkami pfiimûl k
podepsání prohlá‰ení, Ïe souhlasí s okupací na‰í zemû.
Hácha byl urãitû slu‰n˘ ãlovûk, ale byl to nemocn˘ star˘ muÏ,
kter˘ nemohl vydrÏet hrubé jednání a nápor, kter˘m ho Hitler
cílevûdomû vystavil. A i kdyby byl dr. Hácha kladl sebesilnûj‰í
odpor, nebylo by to b˘valo stejnû nic platné. VÏdyÈ za námi z
na‰ich b˘val˘ch spojencÛ nikdo nestál. A tak byl vyhlá‰en
Protektorát âechy a Morava a Hitlerovi tím byla dána
neomezená moc nad na‰í zemí a nad na‰ím národem. Do
klína mu spadla celá dokonalá v˘stroj na‰í armády, která

70. v˘roãí nacistické okupace âeskoslovenska
„Byla jsem u toho“

Pfied nedávnem jsem se probírala pozÛstalostí mé matky. Na‰la jsem nûkolik krabic pln˘ch rukopisÛ, celkem mal˘ch ar‰íkÛ papíru popsan˘ch drobn˘m písmem. Jsou
to matãiny vzpomínky, cestopisy i postfiehy. Nûkteré znám, ale co jiného je‰tû najdu? Co kdyby tu bylo nûco, co se hodí na rÛzná historická v˘roãí, která si budeme
pfiipomínat? UÏ po dvaceti minutách hledání to mám - to je ono! Zaãínám ãíst a vidím, jak se zmûnila doba. Upfiímné a naprosto pfiirozené a pochopitelné pocity mladého
ãlovûka, kter˘ proÏíval okupaci své milované vlasti, se mohou dne‰nímu ãtenáfii jevit jako politicky nekorektní. Ale právû i tyto upfiímnû vyjádfiené pocity patfií k v˘povûdi
o historick˘ch událostech (B. Sherriffová).

âas plesÛ a ãas pÛstÛ
To everything (turn, turn, turn)
There is a season (turn, turn, turn)
And a time for every purpose, under heaven
A time to be born, a time to die
A time to plant, a time to reap

Vzpomnûl jsem si na písniãku skupiny Byrds z roku 1964 Turn, Turn, Turn. V‰echno
se otáãí a po období plesÛ a karnevalÛ nastavá období pÛstu.
Vlastnû písniãka nepochází od Byrds, ale od amerického zpûváka Pete Seegera a ten ji
pfievzal z Bible z tfietí kapitoly knihy Kazatel. Je ãas radovat se a ãas smutku. 2009
Bohemian Ball byl nûãím jako okamÏikem radosti uprostfied deprese. Nejednalo se o
velk˘ sál jako vloni i kdyÏ hudba Jifiího Grosmana a Kevina Clarka byla stejná jako pfii
velkolepém osmiãkovém bálu. Navíc zde byl zpûv Canadian Children’s Opera
Company, víno Konzelman Estate Winery a plzeÀské pivo. Nikdo si tedy nemohl
stûÏovat na nedostatek a krizi, o které hovofií dennû sdûlovací prostfiedky vãele s CBC.
A pfiesto probûhne obãas radostná zpráva, po období prosperity, kdy nikdo nemûl na nic
ãas a v‰ichni spûchali od nikud nikam, jak by fiekl básník Kenneth Fearing, nastal ãas
kdy lidé chodí do kina, pÛjãují si filmy, kter˘ch se toãí víc neÏ kdy jindy. MoÏná, Ïe
pfiijde ãas, kdy lidé budou mít víc ãasu jeden na druhého, ãasu kdy se trochu víc
zamyslíme nad Ïivotem. MoÏná, Ïe nám tato krize docela prospûje. KaÏdopádnû 2009
Bohemian Ball, kter˘ byl pod zá‰titou âeského konzulátu v Torontu byl okamÏikem
radosti nejen pro v‰echny pfiítomné, ale hlavnû pro ãerstvé novomanÏele Igora a
Markétu Re‰ovsk˘ch, které známe z programu Nové vize a které pohotovû zachytil
fotograf Ladislav Soudek.
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