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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.

Na kalendáfi mrknu - co slavíme v srpnu?
MÛj kumpán Zdenûk je neústupn˘ v tom, Ïe kdo neslaví
dobré vûci, ten ani nemá nárok mluvit o ‰patn˘ch; trápí
své známé poÏadováním dobr˘ch zpráv, aby mohli
‰pitnou ty zlé.
Sly‰el jsem tu vûtu od ZdeÀka stokrát: „KdyÏ nemá‰
dobrou zprávu - mlã! Tûch ‰patn˘ch má kdekdo tfiináct
do tuctu.“
KdyÏ mne poÏádal vãera, abychom se se‰li u
sudburského pomníku padl˘ch vojákÛ a poloÏili tam
kytiãku, Ïblebtnul jsem, Ïe je jedenáctého a ne 21.srpna.
„Nevadí,“ fiekl, a opakoval, aÈ jsem tam v deset ráno.
ZdeÀka mám rád, a vzdoruji mu zfiídka, koupil jsem pár
karafiátÛ a ‰el na schÛzku. Památník sudbursk˘ch
padl˘ch je místo, kam chodíme vÏdy na v˘roãí
pancéfiového srpna 68.
Je to místo pietní, kde jsou na mramorov˘ch deskách
vytesaná jména v‰ech padl˘ch ze Sudbury ve válkách,
ve kter˘ch kanad‰tí vojáci bojovali. Také tam je kotva
na podstavci a zvon z lodi, která válãila v první svûtové
válce. Nemaje v Sudbury místo pietnûj‰í, klademe
kytici tam, abychom srpen 68 nezapomnûli.
Zdenek uÏ ãekal, a první otázka byla: „Co slavíme 11.
srpna?“
„Pancéfiovou invazi do âeskoslovenska o deset dnÛ
dfiíve,“ fiekl jsem snaÏivû.
„Kdepak, hochu,“ fiekl Zdenûk, vÏdy mne naz˘vá hochu,

kdyÏ mne s radostí pouãuje, „dnes slavíme dvacet let
od polského prohlá‰ení v Sejmu, Ïe bratrská okupace
âeskoslovenska byla historická hanba a Sejm se od
podílu na této ostudû tímto prohlá‰ením distancoval.
Zvlá‰tû proto, Ïe uÏ v srpnu 1989 se stal Mazowiecki
prvním ministersk˘m pfiedsedou ve v˘chodním bloku,
kter˘ nebyl komunistou.“
„To jsem nevûdûl, fiekl jsem poníÏenû,“ a optal se
ZdeÀka odkud to ví, protoÏe já to nevím?
Stáli jsme pfied kotvou vy‰‰í neÏ chlap, poloÏili jsme
kytku karafiátÛ na podstavec a minutu tam postáli v
jakémsi pokorném rozjímání o vûcech historick˘ch.
Pak jsme si sedli opodál na laviãku a Zdenûk vytáhnul
z kapsy balíãek a podal mi ho se slovy: „UÏ druh˘ t˘den
veãer co veãer sleduji dokumentární seriál CNN nazvan˘
Studená válka. MoÏná si vzpomíná‰, natoãili to a vysílali
na pokraãování o nedûlích v roce 1999?“
Vzpomínám, fiekl jsem nejistû, a Zdenûk fiekl, Ïe dostal
celou sérii na DVD k narozeninám, a Ïe mu to pfiipadá
tak fascinující a v˘teãné, Ïe mi udûlal kopii, abych to
mûl taky.
Vzal jsem balíãek, podûkoval a dívaje se na mramor
pomníku v‰em padl˘m SudbufianÛm, optal jsem se:
„Proã se ten dokumentární seriál nereprizoval v televizi?“
Zdenûk se za‰klebil jako v˘mluvn˘ signál, co si myslí
o producentech v televizi a fiekl: „Právû proto jsem ti

udûlal kopii celé série Studené války, aby sis to mohl
reprizovat kolikrát chce‰; a Evu to urãitû bude taky
zajímat, ona má lep‰í rozum neÏ má‰ ty.“
„Proã mi takové vûci fiíká‰?“ zlostil jsem se, a Zdenûk
fiekl, protoÏe Evû zavolám, Ïe jsem ti ten seriál dal, a
ona se uÏ postará, aby se na to hned koukalo a
nepoloÏil jsi to do vyhnívací kupky.“
A hned vytáhnul z kapsy telefon a zavolal Evû, Ïe jí
dnes pfiinesu skvostné pfiekvapení.
Eva medle po obûdû strãila první disk do pfiehrávaãe,
jen aby zjistila, Ïe kopie funguje, to fiekla, protoÏe se za
denního svitu nikdy na televizní obrazovku nedíváme.
A zaãal první díl a dobré pfiedsevzetí nedívat se za
denního svûtla na obrazovku bylo zapomenuto a
sledovali jsme první díl uvádûjící pováleãnou situaci a
nástup do ãtyfiicetileté studené války mezi komunistickou
diktaturou a svobodn˘m Západem.
Po prvním dílu jsem fiekl, Ïe to musím zapsat zaãerstva,
vÏdyÈ je tento rok dvacáté v˘roãí konce studené války
a zániku komunistického systému... Tak to slavíme
díváním na historii studené války ve ãtyfiiadvaceti
pokraãováních. Ledva se setmí - podíváme se na druh˘
díl.
Anebo je‰tû pfied veãefií, fiekla Eva, která je chytfiej‰í
neÏ já a dovede takové vûci ocenit.

Ross Firla - Sudbury
***—-

Setkání v edenvalském aerodromu
V podveãer 23. srpna se v Edenvalu, v aerodromu, kter˘ na troskách dávného vojenského
leti‰tû vybudoval ná‰ Milan Kroupa, se‰la pûkná skupina lidí, aby  pozdravili jeden druhého,
zavzpomínali si, podûkovali nûkolika graduantÛm noci 21. srpna 1968 za to, jak naplnili svÛj
osud a kanadské filmafice za záznam zachycující  historii  rozvíjejícího se svûtového dramatu,
pochutnali si na pokrmech dodan˘ch Prague (Good) Food Emporium, a hody zakonãili
plzeÀsk˘m. A to v‰ecko pfii hudbû Danny Markse a pfiátel...
V této ãrtû se jen struãnû zmíníme, jak byl plán vypracovan˘ Zuzanou Hahnovou splnûn. Kdo

tam byl? Chtûl bych vyjmenovat v‰echny, ale jednak uÏ mi pamûÈ hapruje (o tom pozdûji) a
jednak by se v‰ichni do vymezeného místa neve‰li. Tak jen ti, na které si vzpomínám:
generální konzul âeské republiky v Torontu Richard Krpaã, starosta Clearview Township (v
nûmÏ se Aerodrome nalézá) Ken Ferguson, pfiekladatel HavlÛv, ·kvoreckého a KunderÛv
Paul Wilson, Ian Provis z Dare Theatre, Hana Jurásková, starostka torontské jednoty Sokol,
pfiedsedkynû a jednatelka torontské odboãky âSNS v Kanadû Radmila Locherová a Barunka
Sheriffová, manÏelé Jeãmenovi za MasarykÛv ústav, Dá‰a Hubschmanová (Nové divadlo),
redaktorka Nového domova Vûra Kohoutová s manÏelem Petrem, b˘val˘ redaktor Nového
domova Jan Rotbauer, Hana Pelnáfiová, Kvûta Trianová, Vladimír Knop...
Pofiad zahájila sv˘m Ïiveln˘m stylem, kterému nelze oddolat, Zuzana Hahnová a pfiedala

mikrofon mnû. A o tom se zmiÀuji hlavnû proto, Ïe cítím nutnost se omluvit: po znaãnû
komplikovaném dnu jsem se octnul v Milanovû království, vyãerpán, ale s iluzí, Ïe svoje
povídání mám bezpeãnû uloÏeno v pamûti a navíc i v poznámkách v náprsní kapse. Pokusil
jsem se vzpomenout na zaãátek - a prázdno; vytáhl jsem poznámky - první, nepouÏitelná
verze. Jen matnû jsem si byl vûdom, co dûlám. AÏ po návratu domÛ se mi rozbfiesklo: epizoda
toho, co se mi stalo (zfiejmû z únavy) dvakrát pfiedtím - jednou pfii nûjaké pfiíleÏitosti v ãeském
senátu (kdy jsem skonãil na t˘den v nemocnici) a podruhé pfii nûjakém natáãení. Tentokrát
jsem se jakÏtakÏ drÏel pohromadû, ale co jsem fiíkal, opravdu nevím. Vím, Ïe se lidé hodnû
smáli a mám dojem, Ïe pfiátelsky. Tak doufám, Ïe jsem nefiekl nic zvlá‰È pitomého. Dovolím
si zaznamenat první dvû vûty sv˘ch poznámek: “Pfied jednaãtyfiiceti lety se v Praze dûly
zvlá‰tní a nádherné vûci. Tak zvlá‰tní a nádherné, Ïe jaro roku 1968 bude navÏdy známo pod
jménem PraÏské jaro: lidé, ktefií ztratili v‰echnu nadûji, zaãali doufat. A ti, ktefií se zapomnûli
smát, se zaãli cviãit v tomto vzácném umûní.” Chtûl jsem se zmínit, Ïe bûhem nûkolika mûsícÛ
po invazi vláda Pierre Elliott Trudeau pfiijala pfies deset tisíc na‰ich lidí a Ïe to nebyli lidé
v‰elijací: 100 lékafiÛ, tisíce inÏen˘rÛ, úãetních, fiemeslníkÛ, vûdcÛ, o‰etfiovatelek, umûlcÛ,
podnikatelÛ... Îe nemÛÏeme jmenovat v‰echny, tak vzdáme poctu dvûma spisovatelÛm,
Zdenû Salivarové-·kvorecké a Josefu ·kvoreckému a jejich nakladatelství Sixty-Eight
Publishers, podnikateli Milanu Kroupovi, kter˘ vybudoval Edenvalsk˘ Aerodrome a jehoÏ
spoleãnost Universal Cleaning Service Ltd. má poboãky ve v‰ech provinciích Kanady a

zamûstnává 6000 lidí. A jedné Kanaìance, Fern Levitt, za její film “The Velvet Revolution”.
A v‰em  byl pfiedán na památku krásn˘ obraz, Praha muzikální, dílo jednoho z na‰ich

nejpfiednûj‰ích umûlcÛ, akademického malífie Jifiího Kysera, vyryt˘ do kfii‰Èálu Liborem a
Lucií Furbacherov˘mi. ·kvoreck˘m mûla b˘t jejich “Praha” pfiedána panem Kyserem, ale
ponûvadÏ se ze zdravotních dÛvodÛ  nikdo z nich nemohl zúãastnit, byla  pfiedána Pavlem
Wilsonem Richardu Krpaãovi. “Kroupova Praha” mu byla pfiedána starostou Ken Fergusonem
a “Praha” Fern Levitt jí bude pfiedána Ms. Danielle Zhu, producentkou “New Tang Dynasty
Television Station”, která má ústfiedí v New Yorku a reportéry a korespondenty v 72 zemích.
Posledním formálním bodem pofiadu byla zpráva Zuzany Hahnové o Památníku obûtem

komunistického násilí, na kter˘ bude vûnován ãist˘ v˘nos veãera.
Josef âermák

***

Jedna z tisíců fotografií ze srpna 1968
Foto: Sadílek, www-K 231


