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Abstrakt 

Krajanské organizace hrály v životech lidí, kteří se rozhodli odejít z Československa, 

velmi významnou roli za každého politického režimu. V dobách, kdy byla v Česko-

slovensku potlačena svoboda a lidská práva, krajany silně spojovalo přesvědčení o nutnosti 

boje za obnovení demokracie v této zemi. Cílem práce je představit teoretický koncept 

struktury politických příležitostí a aplikovat ho na případ krajanského hnutí v Kanadě. 

Práce analyzuje chování tří vybraných krajanských organizací a zkoumá jejich  reakci na 

klíčové politické události v Československu v letech 1948, 1968 a 1989. Na těchto 

událostech se pokouší znázornit, jak hnutí reagovalo při otevírání a naopak uzavírání 

politického systému z pohledu zvoleného teoretického konceptu. 

 

 

Abstract 

Under any political regime compatriot organizations have played a significant role in 

people's lives who decided to leave Czechoslovakia. In times when freedom and human 

rights were suppressed, the compatriots were strongly linked by persuasion of a need to 

fight for democracy restoration in this country. The target of the thesis is to introduce  

a theoretical concept of the political opportunity structure and apply it to the expatriate 

movement in Canada. The thesis analyses the activity and deeds of three selected 

compatriot organizations and examines their reaction on key political events  

in Czechoslovakia in 1948, 1968 and 1989. By means of these events the work is trying  

to depict movement`s reaction to opening or closing a political system seen from the 

perspective of the selected theoretical concept.  

 

 

 

Klíčová slova 

krajané, krajanské hnutí, krajanské organizace, emigranti, Kanada, Československo, 

demokracie, komunismus, struktura politických příležitostí 

 

Key words 

compatriots, compatriot movement, compatriot organizations, emigrants, Canada, 

Czechoslovakia, democracy, communism, political opportunity structure 



1 

 

1 Úvod 

Ať již byla politická situace v Československu jakákoliv, krajanské organizace hrály 

v životech lidí, kteří se rozhodli odejít ze své vlasti, velmi významnou roli. Krajanské hnutí 

vytvořili občané různého věku, vzdělání, profesí, životního stylu nebo politické 

příslušnosti. Spojovala je národní identita a touha udržovat svou kulturu, tradice a rodný 

jazyk. V dobách, kdy byla v Československu potlačena svoboda a lidská práva, je také 

spojovalo přesvědčení o nutnosti boje za obnovení demokracie v této zemi. V zahraničí 

žije podle odhadů na dva miliony lidí s československými kořeny
1
, přesto nebylo téma 

krajanských spolků jako organizací sociálního hnutí v českém prostředí dosud zpracováno. 

Občanská společnost byla během komunistického režimu potlačena a její působení se 

tak muselo přesunout do zahraničí. Tam se mohli krajané naplno realizovat v oblasti 

kulturní i vzdělávací, pokračovat v sokolské tradici a vzpomínat na Masaryka jako na 

největší osobnost československé politiky. Činnost krajanského hnutí v období nacistické  

i komunistické diktatury je pro mě ukázkou, jakým způsobem mohou občané protestovat 

proti nesvobodnému režimu ve svobodné zemi. Uzavřený politický systém v období 

komunismu dal příležitost k neuvěřitelnému oživení a rozšíření krajanských aktivit (jak  

v oblasti politické, tak kulturní), k silnému národnímu cítění a velkému pocitu 

sounáležitosti. Dvě velké uprchlické vlny způsobily obrovskou míru solidarity a vzájemné 

pomoci. Krajanské hnutí se v kritických historických okamžicích československého národa 

dokázalo velmi rychle a systematicky mobilizovat, jasně určit své cíle a požadavky. 

Nakonec přišlo i radostné období „sametové revoluce“, které přineslo krajanskému hnutí 

nové úkoly, především v podobě pomoci Československu v období transformace. 

Cílem předkládaného textu je nejen stručně zmapovat bohatou historii krajanského 

hnutí v Kanadě, ale především nahlédnout na aktivity krajanských organizací po 

zlomových politických událostech v letech 1948, 1968 a 1989 z hlediska teoretického 

konceptu struktury politických příležitostí.  Kanadské prostředí jsem zvolila nejen proto, že 

v něm žije po USA druhý největší počet krajanů (cca 120 000)
2
, ale také proto, že je to 

země, kde jsou etnické organizace ve své činnosti podporovány. Pro analytický popis 

chování krajanského hnutí a následnou aplikaci teorie jsem si vybrala tři krajanské 

                                                 
1
 Dle odhadů Ministerstva zahraničí ČR z roku 2011 (Ministerstvo zahraničí, 2013). 

2
 Tamtéž. 



2 

 

organizace: České a slovenské národní sdružení v Kanadě, Sokolskou župu kanadskou  

a Masarykův ústav, jako typické představitele kanadského krajanského života.  

 

Výzkumná otázka práce tedy zní: 

Jak reagovalo krajanské hnutí v Kanadě na politické události v Československu 

v letech 1948, 1968 a 1989, a to v těchto dimenzích: 

1) strategickým repertoárem 

2) rámováním  

3) vztahy a spoluprací mezi jednotlivci i mezi organizacemi navzájem. 

 

Zvolená výzkumná otázka je zajímavá zejména z toho důvodu, že sleduje činnost 

hnutí, které se vlastně nachází vně událostí, které ho ovlivňují. Za prvé se zaměřím na 

popis repertoáru hnutí a určitou typologii jeho aktivit. Za druhé popíši to, jak 

krajané  interpretovali události v Československu, jakým způsobem je prezentovali a jaké 

prostředky využívali k mobilizaci účastníků hnutí. Za třetí mě bude zajímat, jak spolu 

krajanské organizace při tvorbě strategie spolupracovaly a zda se na ní shodovaly. 

Z pohledu struktury politických příležitostí jsou vybrané politické událostí ideálními 

případy pro sledování reakce hnutí na otevírání (pražské jaro, sametová revoluce)  

a uzavírání (Únor 1948, Srpen 1968) politického systému.  

V první, teoretické části práce, bude představen koncept struktury politických 

příležitostí jako vhodný konceptuální rámec pro studium vývoje krajanských organizací  

a jejich reakcí na politické změny v Československu.  Tato kapitola také shrne, proč lze na 

krajanské organizace pohlížet jako na organizace sociálního hnutí, které vymezuji dle 

definice Maria Dianiho. Následující metodologická část popíše postup pří získávání 

potřebných dat a práci s nimi. V další části práce stručně popíši historický vývoj 

československé migrace a krajanského života v Kanadě. Poté následuje analytický popis tří 

vybraných organizací a jejich konkrétních aktivit v reakci na politické události 

v Československu v letech 1948, 1968 a 1989.  V závěrečné kapitole budu aplikovat 

teoretický koncept na získaná data. Popíši, jak kanadské krajanské hnutí reagovalo na 

uzavírání a otevírání struktury politických příležitostí ve třech dimenzích stanovených ve 

výzkumné otázce. 
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2 Teoretický rámec práce 

V této části práce bych ráda představila teoretická východiska týkající se základní 

otázky mé práce, a to jak konkrétní vnější události ovlivnily činnost krajanských 

organizací v Kanadě. Nejdříve představím model politického procesu, tedy přístup ke 

zkoumání vnějších vlivů na formování sociálních hnutí, ve druhé části kapitoly vysvětlím, 

proč je možné tento teoretický model použít také v případě studia krajanských organizací  

a co mají společného se sociálním hnutím. 

 

2.1 Model politického procesu 

Pro sledování historického vývoje krajanských aktivit v Kanadě jsem jako vhodný 

teoretický rámec zvolila tzv. model politického procesu. Jde o empirický přístup ke studiu 

sociálních hnutí, který se začal rozvíjet v 80. letech minulého století
3
 jako alternativa, nebo 

vylepšení, předcházejících teorií kolektivního jednání a mobilizace zdrojů (Meyer, 2004: 

128-129).  Tento model ve svém přístupu nezkoumá pouze vysvětlení vzniku hnutí v jeho 

vnitřních zdrojích, ale především ve vnějších faktorech, tedy ve společensko-politickém 

kontextu. Různé vnější faktory působí na hnutí, poskytují jim příležitosti pro mobilizaci 

skrze otevřený nebo naopak uzavřený přístup k politickému systému a ovlivňují tak 

strategie a výsledný úspěch či neúspěch v realizaci požadovaných změn (Tarrow, 1998).  

Přístupem tohoto amerického paradigmatu tak přestala být sociální hnutí chápána jen 

jako aktivity nespokojených jedinců, ale také jako racionální, profesionální činnost 

v politických podmínkách. Díky empirické dimenzi tohoto modelu se přestala zkoumat 

hnutí pouze v abstraktní rovině, ale jako jednotlivé činy konkrétních aktérů. Americké 

paradigma se tak stalo protikladem paradigmatu evropského, založeného na kulturně 

ideologické dimenzi sociálních hnutí. Centrem zájmu evropských sociologů byla 

především úloha jedince a kolektivní identity, která sehrála stěžejní roli ve studiu tzv. 

nových sociálních hnutí (Císař, 2004: 49-50).  

2.1.1 Struktura politických příležitostí 

Jádrem tohoto modelu politického procesu je koncept tzv. „struktury politických 

příležitostí“, který poprvé popsal americký sociolog Charles Tilly. Základní myšlenkou 

                                                 
3
 Jako první použil rámce „struktury politických příležitostí“ americký sociolog Peter Eisenger ve svém 

výzkumu městských protestů v USA v roce 1973. Na jeho práci poté navázal Charles Tilly, který vytvořil 

komplexní výklad tohoto nového přístupu ke studiu sociálních hnutí (Meyer, 2004). 
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tohoto přístupu je, že aktivisté si nevybírají cíle, strategie a taktiky v pomyslném vakuu, 

ale na základě společensko-politického kontextu, ve kterém se nachází. Vnější faktory buď 

zvyšují, nebo naopak snižují šance na mobilizaci, formují strategie, druhy požadavků  

a výsledky sociálních hnutí (Kriesi, 2004: 69; Meyer, Minkoff, 2004: 1457). Rozvážnost, 

strategie a výsledky rozhodnutí aktivistů mohou být pochopeny a vyhodnoceny pouze a jen 

v rámci politického kontextu (tedy v jasně nastavených podmínkách), ve kterých se tyto 

volby odehrávají - právě to je nazýváno strukturou (Meyer, 2004: 128).  

Tilly vysvětlil podmínky mobilizace hnutí, které jsou vytvořeny především 

příležitostmi nebo hrozbami, které jsou kolektivním aktérům poskytovány ze strany 

politických institucí. Ty jsou buď podporující a otevřené k participaci a požadavkům 

aktivistů, nebo jsou naopak uzavřené a represivní. Obecně lze předpokládat, že 

k mobilizaci dochází spíše v případě otevřené struktury politických příležitostí, kdy je 

umožněn přístup do politického systému. Naopak uzavřená struktura mobilizaci 

znesnadňuje (Císař, 2004: 50-53). Podle Tarrowa je měnící se politický kontext nezávislou 

proměnnou, která způsobuje mobilizaci, demobilizaci, radikalizaci i desintegraci hnutí 

(Tarrow 1998 srov. Císař, 2004: 54). 

Tilly a Tarrow rozlišují šest základních dimenzí struktury politických příležitostí:  

1) velký počet nezávislých center moci v rámci daného politického režimu, 2) otevřenost 

pro nové aktéry, 3) nestabilita aktuálního politického uspořádání, 4) přítomnost vlivných 

spojenců a podporovatelů, 5) míra represe ze strany politického režimu. Šestou dimenzí 

jsou rozhodující změny v předchozích pěti bodech (Tilly, Tarrow, 2007: 27). Míra 

otevřenosti politického systému souvisí s mírou decentralizace. Ta nabízí různá místa 

přístupu k politické moci, jak na národní, tak i na regionální a místní úrovni. Naopak silně 

centralizované státy místa přístupu na lokální úrovni prakticky nenabízejí (Kriesi, 2004: 

70). Vedle příležitostí tu stojí také hrozby, na které reagují hnutí svou mobilizací. Jak 

v demokratických, tak nedemokratických režimech většina aktérů zapojených do konfliktní 

politiky identifikují svoje aktivity jako reakci na hrozby ohrožující jejich zájmy, hodnoty či 

identity. Jak hrozby, tak příležitosti se mění společně se změnami koncentrace moci, 

otevřenosti režimu, nestability politického uspořádání a přítomnosti podporovatelů hnutí 

(Tilly, Tarrow, 2007: 58). 

Otevřenost politického systému a poskytnutí příležitosti aktérům dle Tarrowa (1998) 

ještě automaticky neznamená účast v protestní politice. Aktéři musí především příležitost 

rozpoznat a využít vhodných nástrojů ke své mobilizaci. Organizaci hnutí a kolektivních 

akcí zajišťují podle Tarrowa tzv. mobilizační struktury. Jsou to jednak sítě mezi jednotlivci 
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(neformální vztahy), ale také formální instituce, ve kterých se hnutí formálně organizuje. 

Jednotlivci sice sami o sobě rozhodují, zda se do hnutí zapojí, kolektivní akce ale často 

vznikají prostřednictvím skupin a organizací, kterých jsou jednotlivci součástí (Tarrow, 

2008: 147-148). Druhou podmínkou úspěšné mobilizace je podle Tarrowa výběr adekvátní 

formy kolektivní akce, jako způsob projevu, kterým hnutí vyjádří své požadavky (Tarrow, 

1998: 93). Tyto formy kolektivního jednání mohou aktéři různě kombinovat s ohledem na 

měnící se okolnosti tak, aby získali co největší podpory okolí. I samotná forma protestu 

může být podnětem k mobilizaci (Císař, 2004: 58). Za třetí je dle Tarrowa nutné pro 

mobilizaci hnutí zvolit vhodný způsob „rámování“ – tedy formování společné identity  

a interpretaci cílů a aktivit hnutí navenek. Rámování (framing) považuje Tarrow (1998) za 

symbolickou dimenzi kolektivního jednání. Vhodně zvolenými rámci ospravedlňuje hnutí 

svoji kolektivní činnost, oslovuje veřejnost a povzbuzuje k participaci. Pro dosažení 

maximální podpory využívají aktéři hnutí strategické práce se symboly a kulturními 

aspekty, aby vyjádřili společné pocity, podtrhli porozumění daného problému a zvýšili 

jeho důvěryhodnost a „atraktivitu“ pro potenciální příznivce. Pomocí symbolů hnutí 

formuje společnou identitu a vymezuje hranice mezi svými příznivci („my“) a svými 

odpůrci („oni“). Důležitou podmínkou pro mobilizaci je, aby jedinci začali vnímat situaci 

jako nespravedlivou a změnitelnou. Vytvořené interpretační rámce vyjadřují nespokojenost 

a pojmenovávají „nespravedlivé“ události takovým způsobem, aby získaly co největší 

podporu veřejnosti. Z toho plyne, že pro mobilizaci hnutí má větší význam vhodně zvolená 

interpretace událostí než jejich objektivní existence (Císař, 2004: 57-58). 

Předcházející výzkumy založené na struktuře politických příležitostí se soustředily 

především na domácí politickou scénu, její otevřenost či uzavřenost, místní události  

a jejich vliv na sociální hnutí. V posledních letech – s ohledem na vývoj mezinárodní 

politiky - začíná být stále více oblastí zájmu také vliv mezinárodních institucí a událostí na 

vztah mezi nadnárodními „spouštěči“ mobilizací a následnými změnami v domácí 

struktuře politických příležitostí. Kombinace národního zakotvení a rostoucí důležitosti 

nadnárodních politických procesů přináší otázku jak mezinárodní vlivy „tvarují“ sociální 

hnutí a jejich interakce v domácím prostředí (Tarrow, 2005). Situace krajanských 

organizací v zahraničí je v tomto ohledu velmi specifická. Krajané jsou zasazeni do cizího 

prostředí a události, které se dějí v jejich rodné zemi (a celém východním bloku), se 

najednou stávají událostmi mezinárodními, nikoliv domácími. V tomto případě pak vznik 

„krajanského hnutí“ a jeho vývoj ovlivňovaly mnohem více vnější okolnosti 

mezinárodního charakteru než události domácí – kanadské. Hnutí reaguje na strukturu 
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politických příležitostí mimo své fyzické území - v zemi tisíce kilometrů vzdálené.
4
 

Otevřenost „domácího“ politického systému v demokratické a svobodné Kanadě dala 

vůbec možnost vzniku těmto organizacím, kanadská vláda navíc patří k jejich důležitým 

podporovatelům.  

Z výše popsaného teoretického konceptu je možné předpokládat, že hrozby druhé 

světové války zapříčinily vznik řady krajanských organizací po celém světě. Nárůst 

politických hrozeb s uzavřením systému po  událostech v letech 1948 a 1968 pak burcoval 

tyto organizace ke společné kooperaci, navýšil počet členů a přiměl je k aktivní snaze 

společně bojovat za změnu politického vývoje ve své rodné zemi či alespoň pomoci těm, 

kteří před těmito hrozbami utíkali. I když je struktura příležitostí vnímána především jako 

postoj a přístup vlády a jednotlivých politických stran, velkou roli hraje také veřejné 

mínění, utvářené především médii (Meyer, 2004). Díky aktivitě krajanských organizací  

a jejich vystupování v médiích bylo veřejné mínění Kanaďanů vůči Čechoslovákům velmi 

pozitivní a podporující. Kanadská vláda se například naprosto otevřela požadavkům 

českých krajanů v oblasti imigrační politiky.  

2.2 Krajanské organizace jako organizace sociálního hnutí 

Výše jsem popsala model politického procesu jako empirický přístup ke studiu 

sociálních hnutí. Krajanské spolky jako takové za sociální hnutí považovány nejsou, přesto 

je využití zvolené teorie na sledování změn v historickém vývoji krajanských organizací 

vhodným nástrojem. Při bližším pohledu na činnost a cíle organizací navíc dojdeme 

k závěru, že mají se sociálním hnutím mnoho společného.  „Krajanské hnutí“ je síť Čechů 

a Slováků žijících v zahraničí, spojených mezi sebou neformálními vazbami, snažící se 

udržet si svou kulturu, jazyk a bojovat společně pro obnovení demokratického režimu ve 

své vlasti. Po dosáhnutí jednoho z cílů – obnovení demokracie – by se dalo předpokládat, 

že konfliktní vztah krajanského hnutí k politickým elitám v bývalém Československu 

zanikl a hnutí tak ztratilo svůj smysl. Krajanské organizace sice skutečně v dnešní době 

zastávají zejména roli kulturně-společenskou, konfliktní charakter a kladení požadavků na 

českou vládu tu však do určité míry zůstávají. 

                                                 
4
 Podobné téma řeší například Emma Jorum ve své analýze mobilizace Syřanů ve Švédsku během tzv. 

arabského jara. Strukturu politických příležitostí využila jako jednu z dimenzí politického prostředí 

povzbuzující (nebo naopak znesnadňující) vzestup sociálního hnutí a kolektivních akcí (Jorum, 2013). 
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 Co je vlastně sociální hnutí? Samotná definice tohoto pojmu je velmi problematická, 

názory na něj jsou někdy velmi různorodé a neustále se vyvíjí. V nejobecnější rovině se 

mluví o formálně neorganizovaném kolektivním jednání občanů spojeným mezi sebou více 

nebo méně volnou sítí vztahů, společně usilující o prosazení práv a zájmů svých nebo 

druhých skupin, politickou změnu a veřejné uznání dosud opomíjených nebo 

pronásledovaných sociálních identit (Tarow, 1998, Znebejánek, 1997, srov. Skovajsa, 

2010: 76). Pro porozumění krajanských organizací jako organizací sociálních hnutí bych 

ráda využila respektovanou a často citovanou „trojdimenzionální“ definici italského 

sociologa Maria Dianiho. Ten se pokusil o jakousi syntézu předchozích konceptů a teorií 

sociálního hnutí (Znebejánek, 1997: 29). Dle Dianiho je „sociální hnutí sítí neformálních 

interakcí mezi pluralitou individuí, skupin a/nebo organizací zapojených v politických nebo 

kulturních konfliktech na základě sdílené kolektivní identity“ (Diani, 1997: 129, překlad 

vlastní). 

První aspekt Dianiho konceptu se zaměřuje na formy organizace a charakter 

neformálních interakcí. Ty se mohou lišit od velmi volných a rozptýlených sítí vazeb, až 

po velmi uzavřené, formální a pevně strukturované organizace uvnitř hnutí. Formy 

organizací se navíc vyvíjejí a mění v čase s ohledem na zvolenou taktiku a vytyčené cíle. 

Diani zdůrazňuje pluralitu aktérů zapojených v sociálních hnutích a neformálnost vazeb, 

které je navzájem spojují (Diani, 1992: 7-8). Také krajanské organizace se liší svou 

organizační strukturou a uzavřeností/otevřeností, která se postupem času měnila. Zpočátku 

se jednalo spíše o volnou síť občanů, které spojovala kolektivní identita imigrantů 

z Československa, zaměřující se nejprve na svépomocnou činnost. S příchodem první 

světové války se krajanské aktivity začaly více institucionalizovat, vznikaly členské 

organizace s hierarchickou strukturou a jasnými cíli.  

Druhý aspekt definice se týká zapojení do politických či kulturních konfliktů  

(v tomto ohledu se názory řady autorů liší, někdo vyzvedává kulturní a sociální rozměr 

hnutí, jiní trvají na politickém zaměření). Diani pak ve své definici do jedné široké 

kategorie zahrnuje obojí (Diani, 1992: 10-11). Také krajanské hnutí zasahovalo jak do 

politické, tak kulturní sféry. Reagovalo sice především na politický vývoj v rodné vlasti, 

sehrálo ale také neocenitelnou roli při udržování české kultury a jazyka. V Kanadě tak díky 

tomu ožilo ochotnické divadlo, české lidové tance, byly odehrány stovky koncertů, vyšla 

řada doma zakázaných knih, zachovaly se národní zvyky a tradice. Na poli sportovním 

sehrál stěžejní roli kanadský Sokol. 
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Třetím aspektem definice je sdílená kolektivní identita. Podle Dianiho musí aktéři 

považovat sami sebe za součást hnutí a být takto také vnímáni ostatními aktéry – jak těmi, 

kteří jsou součástí hnutí, tak i svými „protivníky“ nebo vnějšími pozorovateli. V tomto 

směru pak kolektivní identita hraje klíčovou roli ve stanovování hranic sociálního hnutí. 

Podle Dianiho jen ti aktéři, kteří sdílejí stejné přesvědčení a pocit sounáležitosti mohou být 

považováni za součást hnutí. Na druhou stranu ale kolektivní identita neznamená 

homogenitu názorů a postojů v rámci jednotlivých sítí sociálního hnutí. Naopak může jít  

o široké spektrum rozdílných koncepcí, které mohou vyústit až v konflikty jednotlivých 

frakcí (Diani, 1992: 8-9). Právě sdílení stejného přesvědčení a také vzájemná soudržnost 

umožňuje aktérům a pozorovatelům připisovat jednotlivým kolektivním akcím společný 

smysl, který by jinak nebyl vnímán jako součást kolektivního procesu. Díky těmto 

argumentům Diani považuje za hranice sítí sociálního hnutí specifické kolektivní identity 

sdílené mezi aktéry zapojenými v interakci (Diani, 1992: 9). 

Pro krajanské organizace je velmi typická třídní a společenská mnohovrstevnost 

členské základny (což je charakteristické pro nová sociální hnutí), zároveň ale také silný 

pocit sounáležitosti. Hlavním „motivátorem“ pro participaci na akcích těchto organizací 

určují společné (tedy kolektivní, nikoliv třídní) cíle, zájmy a potřeby. Všichni nově 

příchozí do Kanady začínali znovu doslova od nuly. Bez ohledu na počet titulů, 

společenské postavení či výši platu v rodné zemi, ve svém novém působišti si byli všichni 

rovni. I když nejpočetnější vrstvu emigrantů z let 1948 a 1968 tvořili velmi vzdělaní lidé 

nebo významné umělecké osobnosti, kterých se režim potřeboval zbavit, v krajanských 

organizacích se setkávali se starousedlíky
5
, mezi které patřili většinou řemeslníci  

či zemědělci. To také někdy přinášelo mnohaleté spory (jejich názory a postoje nebyly 

homogenní, jak uvádí Diani, hranice krajanského hnutí nicméně vytvářela přítomnost 

sdílené kolektivní identity a přesvědčení o nutnosti boje za demokracii ve své vlasti). 

V případě krajanských spolků, stejně tak jako je tomu u mnoha sociálních hnutí, 

hraje obrovskou roli kulturní a etnická identita, určité vědomí o společně prožité minulosti, 

příslušnosti k etnickému společenství, stejný jazyk, zvyky a náboženství. Z toho také 

vyplývá jistá vnitřní povinnost o tuto společnou kulturní identitu pečovat. „Koncept 

krajanství je vždy spojen s procesem ustanovení národa. Pod vlivem národního myšlení  

a uvědomování se již během 19. století stávají české menšiny v zahraničí a krajanská péče 

nejen ústředním etnografickým tématem, ale i tématem ovlivňujícím práci ministerstva 

                                                 
5
 Převážně emigranty z doby hospodářské krize konce 20. let a začátku 30. let minulého století. 
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zahraničních věcí a jeho institucí.“ (Strohsová, 2010). Hlavním pojítkem všech, kteří se na 

krajanské činnosti podílejí (bez ohledu na věk, životní styl, vzdělání, koníčky, politickou 

příslušnost atd.) je společná národnost a rodný jazyk, tedy společná kolektivní identita – 

osobní identifikace se skupinou imigrantů z Československa. Ač se mnozí po příchodu do 

Kanady snažili co nejdříve integrovat do nové společnosti, zapomenout na bývalý domov  

a stát se oficiálně Kanaďanem, většina krajanů nepřestávala být na svůj původ hrdá  

a usilovat o československou pospolitost, udržení své kultury a mateřského jazyka.
6
  

Zatímco stará sociální hnutí usilovala o změnu prostřednictvím politických institucí, 

nová hnutí rozvíjejí různé formy přímé akce. Krajanské organizace využívaly obojího, přes 

politické instituce byly prosazovány například požadavky na imigrační politiku, některé 

kanadské zákony atd., demonstracemi pak byla vyjadřována nespokojenost s vývojem 

politické situace v bývalém Československu.  Iniciativy a aktivity krajanského hnutí přitom 

směřují dvojím směrem: směrem do veřejné politiky (zastoupení v kanadské Etnokulturní 

radě, prosazování multikulturního zákona, dvojího občanství, spolupráce s českým 

ministerstvem zahraničí atd.) a prostřednictvím různých společnsko-kulturních vystoupení, 

médií a internetu také k veřejnosti. 

  

                                                 
6
 V Kanadě k tomu měli ideální podmínky. Liberální přístup k příslušníkům jiných etnických či kulturních 

skupin započal již od 60. let 20. století, kdy byla v Kanadě schválena nová ústava zamezující diskriminaci 

z důvodů národnostního původu, barvě pleti, náboženství nebo pohlaví. Politika multikulturalismu byla 

oficiálně vyhlášena počátkem 70. let, kdy byl zásadně přehodnocen dřívější přístup tzv. „melting pot“ 

(asimilace imigrantů) k ideálu „salad bowl“, tedy jakési multikulturní mozaiky, která nově příchozím 

umožňovala uchování původní kultury a jazyka (Barša, 1999). Kulturní, etnická a jazyková různorodost je 

dnes považována za cenné národní dědictví Kanady. 
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3 Metodologie a data 

Metodologické postupy předkládané práce jsou analytický popis a aplikace teorie na 

data. Zkoumám, jak zvolená teorie účinkuje na chování kanadského krajanského hnutí 

v reakci na konkrétní politické události. Hnutí analyzuji prostřednictvím tří vybraných 

případů krajanských organizací jako typických představitelů krajanského hnutí v Kanadě: 

Českého a slovenského národní sdružení v Kanadě, Sokolskou župu kanadskou  

a Masarykův ústav. Tento výběr jsem zvolila proto, že se jedná o jedny z největších  

a nejvýznamnějších krajanských institucí v Kanadě, za druhé proto, že jsou k nim dostupná 

historická data, a za třetí proto, že vznikly už před rokem 1948 a existují (jako jedny 

z mála) dodnes, což bylo nutnou podmínkou při výběru jednotek analýzy. Uvedený výběr 

jsem zvolila ještě z dalšího důvodu.  Každá ze zvolených organizací je zaměřena na jinou 

oblast aktivit. Sdružení je orientováno na politická témata, Sokol reprezentuje silně 

vlasteneckou a sportovní krajanskou činnost a Masarykův ústav plní zejména společensko-

kulturní roli v kanadském krajanském životě. I když se nejedná z metodologického 

hlediska o výběr reprezentativního vzorku hnutí, vybrala jsem tři případy krajanských 

organizací tak, aby popis jejich chování co nejlépe reprezentoval chování kanadského 

krajanského hnutí jako celku. 

Zdrojem informací pro úvodní kapitolu pojednávající o historii české migrace  

a vývoji krajanského spolkového života je především dostupná literatura českých autorů, 

webové stránky vybraných sdružení a webové stránky poskytující informace o krajanech 

v zahraničí (zejména portál krajane.net a internetové stránky Ministerstva zahraničí).  

V analytické části, zaměřené na reakci krajanského hnutí na politické události let 

1948, 1968 a 1989, využívám tří zdrojů dat.  Prvním z nich jsou zápisy z každoročních 

kongresů největší krajanské organizace, Českého a Slovenského sdružení v Kanadě
7
. Tyto 

záznamy velmi podrobně popisují krajanskou činnost za uplynulý jednoleté období 

v oblasti politické, kulturní i sociální. Zpráva vždy obsahuje slovo předsedy, 

místopředsedy i generálního tajemníka a následují příspěvky jednotlivých poboček 

Sdružení. Vzhledem k politickému zaměření této organizace, která byla iniciátorem  

a organizátorem většiny protestních aktivit, jsou kongresové zápisy hlavním zdrojem dat, 

které využívám k popisu repertoáru kolektivního jednání. Příspěvky jednotlivých členů 

                                                 
7
 Dříve Československé národní sdružení v Kanadě, od roku 1984 Československé sdružení, od roku 1993 

České a Slovenské národní sdružení v Kanadě. 
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jsou často velmi osobní a emotivní, z tohoto důvodu je interpretace těchto textů využita 

také pro popis rámování hnutí.  

Druhým datovým zdrojem je krajanský tisk. Vzhledem k rozsahu této práce jsem pro 

analýzu zvolila pouze dvě periodika, týdeníky Nový domov
8
 a Naše hlasy

9
. Jedná se  

o jediné, pravidelně vycházející krajanské noviny v Kanadě, které vycházely od 50. až do 

90. let. Nový domov byl začátkem padesátých let více méně jediným celokanadským 

krajanským periodikem, navíc byl vydávaný jako „orgán Českého a slovenského sdružení 

v Kanadě a Masarykova ústavu“. Naše hlasy začaly vycházet od poloviny padesátých let 

jako „hlas“ nových, poúnorových uprchlíků, jejichž pohled na roli krajanského hnutí se 

v mnohém lišil. Interpretaci dat získaných z krajanského tisku jsem využila především na 

popis rámování (interpretace událostí, mobilizace hnutí, práce se symboly) a vztahů mezi 

organizacemi. Pro získání výše uvedených materiálů (krajanský tisk + zprávy z kongresů) 

pro mě byl velmi užitečným pražský archiv exilové literatury Libri prohibiti. Bohužel 

archiv není úplně kompletní. Například výroční zprávy z kongresů Sdružení jsou dostupné 

až od roku 1967. Pro zmapování reakce na únorové události mi tak musel postačit pouze 

krajanský tisk, ale ani zde není archiv zcela kompletní. Mezi lety 1948-1950 navíc žádné 

krajanské noviny v Kanadě nevycházely, z tohoto důvodu mi pro popis bezprostřední 

reakce na Úno 1948 musela postačit dostupná literatura a příspěvky na webových 

stránkách organizací.  

Posledním, třetím zdrojem dat, je odborná literatura. Kromě literatury mapujících 

migraci Čechů do Kanady v obecné rovině jsem využila především publikací přímých 

účastníků krajanského hnutí. Historie sokolské organizace je detailně popsána v knize 

Čechokanaďana Jana Waldaufa
10

 Sokol – malé dějiny velké myšlenky. Jedná se o velmi 

obsáhlou třídílnou kroniku, která je vyčerpávajícím zdrojem pro popis sokolských 

kolektivních aktivit, rámování a vztahů. Padesátiletá historie Masarykova ústavu je shrnuta 

v publikaci Věry Rollerové a Julie Novotné Masaryktown – 50 let českého a slovenského 

národního parku v Kanadě, věnuje se ale spíše kulturní roli toho sdružení a politických 

témat se nedotýká. Kniha Michala Ivanova Čech v Kanadě se jako jediná věnuje výhradně 

                                                 
8
 V letech 1950 – 1955 vycházel jako čtrnáctideník, vychází dodnes 

9
 Od roku 1974 vycházel jako čtrnáctideník, jeho činnost byla ukončena v roce 1990 

10
 Waldauf byl představitelem poúnorové emigrační vlny, v roce 1949 se dostal do Kanady. Byl činovníkem 

Sokola Toronto, později se stal dokonce členem Poradního sboru kanadské vlády pro tělovýchovu a sport. 
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osudům československých emigrantů do Kanady. Jedná se o soubor monologů a rozhovorů 

s významnými osobnosti krajanského života, jejichž citace jsou v práci použity zejména 

pro popis protestních aktivit a vztahů po roce 1968. Doplňujícím zdrojem informací je 

sborník prací studentů Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci. V rámci svého ojedinělého 

projektu, „Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů“, se vydali do Kanady, kde měli 

možnost mluvit s řadou významných osobností krajanského života a pracovat s materiály 

kanadského národního archivu Library and Archives of Canada. V Kanadě žádná anglicky 

psaná publikace o aktivitách československého krajanského hnutí ve sledovaných 

obdobích dosud nevyšla. 

V předkládané práci je také částečně využito dat primárních. Cílem bylo získaná 

sekundární data doplnit o osobní vzpomínky přímého účastníka krajanských aktivit. Proto 

jsem oslovila předsedu Českého a Slovenského sdružení v Kanadě, Miloše Šuchmu. Jedná 

se o představitele emigrační vlny z roku 1968, který byl od počátku svého příchodu do 

Kanady ve spolkovém krajanském životě velmi aktivní a činí tak dodnes.
11

 Pana Šuchmu 

jsem nejdříve kontaktovala emailem, představila téma diplomové práce a základní otázky, 

které mě zajímají. Zareagoval velmi rychle a projevil ochotu odpovědět na mé dotazy 

telefonicky. Prostřednictvím několika internetových článků pana Šuchmy a webových 

stránek Sdružení, jsem si předem prostudovala životní i profesní příběh respondenta, 

zejména jeho působení ve Sdružení. Vzhledem k tomu, že byl pan Šuchma velmi sdílný, 

polostrukturovaný rozhovor postupně přešel v rozhovor nestrukturovaný a trval více než 

dvě hodiny. Ze získaného materiálu jsem vybrala pasáže, které se týkají výzkumné otázky. 

Osobní prožitky a vzpomínky přímého účastníka a organizátora krajanských aktivit 

doplňují v předkládané práci především popisovaný proces rámování a vztahy mezi 

krajany. 

  

                                                 
11

 V roce 1987 se stal vůbec prvním představitelem posrpnové generace, který byl zvolen do vedení 

krajanské organizace, navíc té největší a nejvlivnější. Do vedení organizace byl poté zvolen ještě několikrát. 

V tomto roce na místě předsedy končí a stal se jejím 2. místopředsedou (Šuchma, 2013). 
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4 Čeští krajané v Kanadě  

4.1 Migrace, osidlování, historický vývoj krajanského života 

Historicky jsou mezi první Čechy, kteří přišli do Kanady, považováni moravští 

bratři, potomci pobělohorských uprchlíků. Ti získali roku 1769 velké množství půdy, na 

které postavili řadu obchodních stanic a později také misijní stanici na ostrově Labrador. 

„Unitas Fratrum“ postupně rozvíjela své působení mezi inuitskými domorodci i mezi 

Indiány a rozšiřovala se do řady dalších oblastí kanadského Severu. Druhá misijní skupina 

moravských bratří založila v roce 1792 českou osadu Farfield v provincii Ontario  

(Čermák, 2000: 17; Rovná, Jindra, 2000: 363) 

Masivnější imigrace Čechů a Slováků do Kanady začala až na konci 19. století  

a můžeme ji rozdělit zhruba do čtyř vln: před první světovou válkou, mezi dvěma 

světovými válkami, po komunistickém puči v roce 1948 a po sovětské invazi v roce 1968. 

(Čermák, 2000: 19). 

4.1.1 Čeští imigranti před první světovou válkou  

Čeští imigranti konce 19. století, především zemědělci, začali odcházet do Kanady 

hlavně kvůli úrodné a levné půdě. V okolí Esterhazy postupně vzniklo několik českých 

osad, jako první roku 1884 osada Kolin (Zaoral, 2008). Nejpočetnější československé 

komunity žily v Montréalu, Winnipegu, Edmontonu a Torontu, převažovali mezi nimi 

dělníci, řemeslníci, ale také zemědělci, kteří se usazovali ve venkovských oblastech. O této 

první vlně emigrace však nejsou k dispozici přesné číselné údaje, protože tehdejší statistiky 

nezaznamenávaly národnost přistěhovalců. Až sčítání lidu v roce 1920 prokázalo, že 

v Kanadě žilo 8840 Čechů a Slováků (Rovná, Jindra, 2000: 363).  

První organizace, které českoslovenští přistěhovalci v Kanadě zakládali, byly farnosti 

a svépomocné spolky. Slovenští horníci si v roce 1905 postavili kostel ve městečku 

Coleman v Albertě, o dva roky později založili první farnost ve Fort William v Ontariu 

(Čermák, 2000: 21).  

První laická organizace, Sokolská župa kanadská, vznikla roku 1911. O rok později 

založili Češi podpůrnou společnost Esterhazy s asi 60 členy, jejíž hlavní funkcí bylo 

pomáhat v nemoci a nouzi, budovat knihovnu a vzdělávat nově příchozí v rodném jazyce. 

První svépomocný spolek s názvem Československý podpůrný spolek (Czecho-Slav 

Benevolent Association), byl založen v roce 1913 ve Winnipegu. Důležitou roli sehrál také 
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krajanský tisk. První noviny československých usedlíků s názvem Slovenské slovo vyšly 

poprvé v Albertě v roce 1910 (Vaculík, 2009: 255; Čermák, 2000: 53). 

4.1.2 Čeští krajané v období první světové války a v meziválečném období 

V období první světové války podporovali čeští krajané zahraniční odboj a snahy  

o vytvoření samostatného státu, vytvořili dokonce vlastní vojenskou jednotku. Kanada se 

vedle Argentiny a USA stala pro Čechoslováky vyhledávaným cílem emigrace zejména po 

roce 1923, kdy USA snížily přistěhovalecké kvóty. Do roku 1928 odešlo do Kanady přes 

osm tisíc osob. V té době to byla dokonce více než polovina československých emigrantů 

do zámoří (Rovná, Jindra, 2000:363-364). 

K velkému rozvoji v zakládání krajanských spolků po celé Kanadě začalo docházet 

až v meziválečném období. Ze zhruba třicítky krajanských organizací byl nejvýznačnější 

torontský Československý kulturní klub a winnipežská Tělocvičná jednota Sokol, která byla 

vůbec nejvýznamnějším centrem Čechů a Slováků. Ve Winnipegu byla v roce 1934 

založena velmi vlivná Kanadská slovenská liga, která prosazovala ideu samostatného 

Slovenska (Rovná, Jindra, 2000: 364). 

Druhou silnou imigrační vlnu zapříčinila hospodářská krize koncem dvacátých  

a počátku třicátých let minulého století. K těm, co odcházeli, tak patřily ty nejchudší vrstvy 

obyvatelstva (Čermák, 2000: 20).  

Zatímco československá emigrace měla v předchozích obdobích převážně sociální  

a hospodářský charakter, od druhé světové války odchod do ciziny stále častěji souvisel  

s politickými událostmi v Československu.  Koncem 30. let přicházeli do Kanady hlavně 

lidé utíkající před nacismem, mezi kterými bylo pochopitelně mnoho Židů. Nejvýraznější 

skupinou tohoto období byli tzv. baťovci, kteří v roce 1939 pod vedením Tomáše Bati 

mladšího založili v provincii Ontario vesnici Batawa.  Postupně zde vybudovali novou 

obuvnickou továrnu
12

, která se za války stala centrálou společnosti pro řadu krajanů 

prchajících před nacismem, potřebným zaměstnavatelem a také výrazným podporovatelem 

československého boje za svobodu (Čermák, 2000: 20; Zaoral, 2008). Kanadské sčítání 

lidu z roku 1931 uvádí zhruba 30 000 občanů českého a slovenského původu, před 

vypuknutím 2. světové války odešlo do Kanady ještě dalších deset tisíc krajanů. Dvě 

třetiny z nich tvořili Slováci. Během války pomáhali krajané druhému zahraničnímu odboji 

                                                 
12

 Výrobna obuvi Baťa (Bata Shoe) fungovala v Kanadě až do roku 1999 a patří tak mezi velmi významné 

epizody v dějinách našich krajanů v Kanadě (Čermák, 2000: 20). 
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a pořádali řadu sbírek ve prospěch Červeného kříže. Vznikla také konečně centrální 

krajanská organizace, Národní aliance Slováků, Čechů a Podkarpatských Rusínů
13

 

(Vaculík, 2009: 256-257; Zaoral, 2008). 

4.1.3 Emigrační vlna po roce 1948 

 Komunistický puč v únoru 1948 vedl ke třetí, nejmasivnější vlně emigrace. Jednalo 

se převážně o politické uprchlíky, kteří však věřili a doufali v brzký návrat zpět do své 

vlasti. Kanada byla v této kritické době velmi vstřícná, v letech 1948-1952 přijala více než 

10 000 Čechoslováků, nejčastěji z uprchlických táborů v Německu a Rakousku. Po 

zavedení důsledné vojenské ostrahy československých hranic se však počet emigrantů 

výrazně snížil (Rovná, Jindra: 2000, 364-365). Uprchlíci z této imigrační vlny byli 

většinou velmi vzdělaní lidé, kteří zpočátku museli přijímat práci hluboko pod svoji 

kvalifikaci. Svým krajanům tehdy nabízeli za podpory federální vlády pracovní místa 

kanadští podnikatelé českého původu, významnou roli opět sehrála firma Bata Shoe. Podle 

sčítání lidu v roce 1951 byl počet Čechoslováků téměř 64 000 (Zaoral, 2008).  

4.1.4 Emigrace po sovětské invazi v roce 1968 

Při další vlně emigrace, po sovětské invazi v srpnu 1968, navrhla kanadská vláda 

mimořádné imigrační opatření, a poskytla tak v letech 1968-1969 azyl až 21 000 

československým uprchlíkům.  Tito emigranti, na rozdíl od uprchlíků po roce 1948, 

přicházeli s dvacetiletou komunistickou „zkušeností“ a s vědomím, že se pravděpodobně 

domů v dohledné době nevrátí. Jednalo se velmi často o studenty a mladé lidi, kteří věřili 

svým schopnostem a toužili dostat šanci ve svobodném světě. Řada z nich se mohla díky 

znalosti angličtiny nebo francouzštiny uplatnit ve větších městech, především ve 

Vancouveru nebo Torontu. Dle kanadského censu z roku 1971 se k českému nebo 

slovenskému původu hlásilo celkem 82 000 osob. Do roku 1990 jejich počet ještě o 9 000 

narostl (Rovná, Jindra, 2000: 365; Zaoral, 2008).  

Nově příchozí z obou poválečných imigračních vln zastávali díky rozdílným 

životním zkušenostem také rozdílná pojetí ve vztahu k domovu a národní kultuře. Mnozí se 

chtěli pouze co nejrychleji integrovat do kanadské společnosti, což se jim většinou úspěšně 

dařilo. Řada krajanů se ale i nadále zajímala o dění ve své vlasti a v rámci možností se jí 

také snažili pomoci – ať už ekonomickou podporou své rodiny a přátel, tak politickými 

                                                 
13

 Později přejmenované na Československé národní sdružení v Kanadě (ČSNS).  
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snahami o odstranění komunistického režimu. Zásadní roli v tomto úsilí hrály právě 

krajanské organizace, a to především již zmíněné Československé národní sdružení 

v Kanadě (Rovná, Jindra, 2000: 364-365; Rovná, 2002). 

Emigranti se zapojovali do řady dalších institucí, jako byl například Masarykův ústav 

(Masaryk Memorial Institute), kulturní a vzdělávací spolek, který byl založen za 2. světové 

války v Torontu, a jehož zásluhou vzniklo ubytovací, rekreační a vzdělávací středisko pro 

Čechy a Slováky. V Ottawě vznikl Český kulturní klub, v Montréalu Komenského ústav 

(LInstitute Comenius), ve Winnipegu Československá podporující jednota (Canadian 

Czechoslovak Benevolent Association). Přistěhovalci po roce 1968 založili Klub nových. 

Političtí vězni z dob komunistického režimu byli organizováni v Klubu bývalých 

politických vězňů v exilu – K231. Účastníky zahraničního vojenského odboje sdružovala 

Československá obec legionářská v zahraničí. V Kanadě také vznikla pobočka 

mezinárodní organizace Československých skautů v exilu. Řada významných vědců  

a umělců českého nebo slovenského původu se podílela na činnosti mezinárodní 

Společnosti pro vědy a umění – SVU (Czechoslovak Society for Arts and Sciences), která je 

činná dodnes (Rovná, Jindra: 365-366; Čermák, 2000; Zaoral, 2008). 

Významné Nakladatelství Sixty-Eight Publishers založili po své emigraci do 

Toronta roku 1971 manželé Zdena Salivarová a Josef Škvorecký. Zasloužili se tak  

o výrazné udržení české a slovenské literatury během komunistického režimu. Jejich 

nakladatelství vydalo přes 220 titulů, které by doma vůbec nevyšly, a pokud ano, tak až  

o mnoho let později. Sixty-Eight Publishers bylo inkorporováno jako kanadská dobročinná 

organizace. Po skončení činnosti rozdělilo svůj majetek mezi krajanské organizace  

a noviny (Čermák, 2000: 59). 

4.1.5 Čeští emigranti v Kanadě od roku 1989 do současnosti 

Česká imigrace do Kanady po roce 1989 probíhá za zcela jiných podmínek a důvodů, 

než v letech předchozích. V 90. letech do Kanady příliš Čechů a Slováků neodešlo. 

Výjimkou je snad jen rok 1997, kdy kvůli reportáži televize Nova, vykreslující 

bezstarostný život českých Romů v Kanadě, požádalo o status uprchlíka asi 1500 českých 

Romů, usazujících se především v Torontu a okolí (Zaoral, 2008). Odchod Romů za oceán 

ukončila až následně zavedená vízová povinnost. Ta byla po deseti letech zrušena, ale  

v roce 2009 z důvodu velkého množství žádostí o azyl, především ze strany romských 

občanů, opět obnovena. Zavedení víz vzbudilo velkou mediální bouři a negativní reakce na 

české politické scéně. Po obnovení vízové povinnosti příliv azylantů prakticky ustal. Od 
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konce roku 2010 česká vláda opět usiluje o zrušení vízové povinnosti a intenzivně jedná 

s kanadskou stranou (Ministerstvo zahraničních věcí, 2011). 

Při kanadském sčítání lidu v roce 2006 se k českému původu hlásilo 98 090  

a k československému původu 36 970 osob, celkem tedy 135 060 osob. Vzhledem k tomu, 

že se ve stejné době ke slovenskému původu přihlásilo 64 145 osob, dá se ale 

předpokládat, že se údaje o původu částečně překrývají (Statistics Canada, 2006). 

V současnosti je krajanská komunita v Kanadě (po Spojených státech amerických) stále 

druhou největší českou krajanskou komunitou na světě (Ministerstvo zahraničních věcí, 

2011). 

Tomu, jak obnovení demokracie v Československu ovlivnilo činnosti krajanských 

organizací, se podrobněji věnuji v kapitole 8.2. V prvních letech po revoluci se zaměřily 

především na pomoc Československu v období transformace. Od konce 90. let se krajanské 

spolky začaly více orientovat na kulturní život krajanů. V současnosti existuje v Kanadě 

zhruba 10 oficiálních českých nebo československých krajanských spolků (krajane.net, 

2013).  

Největší a nejvýznamnější krajanská organizace se po rozdělení Československa 

přejmenovala na České a slovenské sdružení v Kanadě (ČSSK). V současnosti má  

9 poboček, z nichž největší je v Edmontonu. Pořádá řadu kulturních a společenských akcí 

jako taneční zábavy, pikniky, společné výlety, promítání filmů, oslavy českých  

a slovenských tradic a svátků. Má vlastní knihovnu, pěvecký sbor, letní tábory pro děti, 

pořádají společné sportovní turnaje atd. (Šuchma, 2012). ČSSK se jako jediná krajanská 

organizace stále výrazně věnuje politickým tématům. Od devadesátých let Sdružení 

projednávalo (a stále projednává) se zástupci Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR otázky zákona o dvojím občanství, možnosti korespondenční volby, 

zákona o restitucích, soudních rehabilitacích, a další problematiky týkající se zahraničních 

krajanů. Usilovně se také snaží o zrušení víz do Kanady (Šuchma, 2013). Sdružení se také 

značně zasadilo o vstup České republiky do NATO. ČSSK se podílí na řadě charitativních 

projektů (například pomoc při povodních 1997 a 2002) a spolupracuje na řadě česko-

kanadských studentských a vzdělávacích projektů (Rovná, 2002; Zaoral, 2001).  

Dalšími významnými institucemi mezi českými centry jsou Masarykův ústav 

(Masaryk Memorial Institute) ve Scarborough u Toronta a Kanadská česko-slovenská 

podpůrná jednota ve Winnipegu. Tyto organizace mají své vlastní budovy, kde ve 

spolupráci s menšími spolky každoročně pořádají oslavy Československého dne. V pěti 

velkých kanadských městech působí mezinárodní Společnost pro vědy a umění, která 
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pořádá přednášky, organizuje koncerty, divadelní představení a pomáhá autorům 

s publikační činností. V Ottawě sídlí Český kulturní klub, v Montréalu působí Komenského 

institut (L'Institute Comenius), jedna z mála organizací v Québecu, jejímž cílem je 

především šíření kulturního vzdělání (Rovná, Jindra, 2000: 365; Rovná, 2002). 

Velmi populární jsou představení Nového Divadla v Torontu
14

 či Divadla za rohem 

ve Vancouveru
15

. Řada organizací pořádá koncerty a další kulturní akce, kterými oslovuje 

nejen české krajany, ale snaží se seznámit s českou kulturou také kanadskou veřejnost. 

Nejvýraznější je v této činnosti Komenského institut v Montréalu. Česká komunita se také 

pravidelně účastní největšího multikulturního folklórního festivalu na severoamerickém 

kontinentu – Folklorama ve Winnipegu.  

Nejvýznamnější organizací v oblasti sportu je Sokol, jehož vliv sice v současné době 

trochu klesá, ale stále patří mezi největší a nejnavštěvovanější krajanské spolky. V Sokole 

„vyrostlo“ mnoho česko-kanadských talentovaných sportovců, kteří vynikli především 

v hokeji, krasobruslení a tenisu. Velmi aktivní je také kanadské ústředí Českého skauta. 

Své místo si mezi kanadskými Čechy a Slováky udržují také duchovní správy v Torontu  

a Montréalu (Zaoral, 2008; Rovná, 2002). 

Kanada podporuje kanadská studia na univerzitách v Praze a Brně. Centrum 

kanadských studií na brněnské Masarykově univerzitě hraje koordinační roli pro programy 

kanadských studií ve středoevropském regionu. Vlády obou států uzavřely dohodu, která 

usnadňuje všem mladým lidem do 35 let dočasně pracovat, poznávat jinou kulturu  

a získávat cenné mezinárodní zkušenosti prostřednictvím ročních stáží v programu Zažijte 

Kanadu (Velvyslanectví Kanady, 2013). 

Velký význam pro udržování kontaktů s domovem, ale i pro komunikaci mezi 

jednotlivými krajanskými středisky, měl a doposud má krajanský tisk. Hlavní krajanská 

periodika vycházejí dodnes především v torontské aglomeraci. Masarykův ústav vydává od 

roku 1950 čtrnáctideník Nový domov, nejrozšířenější kanadský krajanský časopis. Nový 

domov vždy přinášel kvalitní zpravodajství z domova, ze světa, z exilového a krajanského 

prostředí, politické komentáře a populární kulturní rubriku. Velmi čteným je také 

čtrnáctideník Satellite 1-416, nejen kvůli zpravodajství z Kanady i z Čech, informacím 

z krajanské komunity, ale i rozsáhlému sportovnímu zpravodajství. Již několik desetiletí 

                                                 
14

 Nové divadlo bylo založeno v roce 1962 (Šuchma, 2012). 

15
 Divadlo Za Rohem vyvíjí činnost od roku 1977 (Šuchma, 2012). 
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vycházejí v Torontu Kanadské listy, svým zaměřením především pro skauty a veterány. 

Své časopisy vydávají také jednotlivé pobočky ČSSK. Dvouměsíčně vychází Zpravodaj 

vancouverské pobočky a čtvrtletně například Edmontonský zpravodaj (vydává ČSSK  

a SVU v Albertě), Pramen (ČSSK ve Winnipegu) nebo Ottawský zpravodaj (ČSSK 

v Ottawě). Své důležité místo má v krajanském tisku také Časopis kanadského Sokola 

(Čermák, 2000: 54-55; Rovná, 2002; Zaoral, 2008).  

V Torontu také od roku 2003 vysílá Nová Vize, česká televize s nejširším pokrytím 

mimo naši republiku. Jednou týdně ve svých půlhodinových pořadech (po českém vysílání 

následuje slovenská půlhodina) informuje především o aktivitách českých krajanů. Všímá 

si činnosti našich zastupitelských úřadů v Kanadě, návštěv českých politiků, věnuje se  

i cestopisným reportážím, medailonkům významných krajanů atd. Největším přínosem 

televize Nová vize je šíření a udržování českého jazyka a seznamování ostatních národů 

s českou kulturou. Od roku 2009 jsou programy opatřeny anglickými titulky, čímž se velmi 

rozšířila divácká základna (Nová vize, 2013). 
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5 Vznik a činnost vybraných krajanských organizací do roku 

1948 

V Kanadě se stal vůbec první českou krajanskou organizací Sokol, který byl založen 

sedm let před vznikem samostatného Československa. Řada sokolů pak stála u zrodu 

dalších krajanských spolků v této zemi. Sokolské ideje sem poprvé přinesli čeští havíři 

z Krušných hor, kteří přišli na Západ během první emigrační vlny. V roce 1911 společně 

založili na pomezí provincií Britské Kolumbie a Alberty dvě sokolské jednoty a nazvali je 

Sokol Krušnohorský a Sokol pod skalními vrchy. Během první světové války vstoupili 

mnozí sokolové do české roty v kanadské armádě nebo do československých legií, ti 

zbývající podporovali zahraniční odboj řadou charitativních sbírek a akcí (Ivanov, 1994: 

140; Waldauf, 2002). Další sokolské jednoty začaly přibývat až koncem 20. let a postupně 

se rozrostly od západu až po východ Kanady. V roce 1928 vznikla jednota ve Winnipegu, 

v roce 1929 v Montrealu, v roce 1931 v Torontu a v roce 1932 ve městě Goldburg-Regina. 

V roce 1940 vznikla ještě jednota v „baťovském městečku“ Batawě (Waldauf, 2002). 

Důležitým zlomovým okamžikem pro všechny krajany (nejen) v Kanadě byl začátek 

druhé světové války. Ztráta nezávislosti samostatného Československa a velké obavy 

z nacistického ohrožení vedly krajany k velkému semknutí a spolupráci v boji pro 

osvobození Československa. Myšlenka vytvoření společného výboru krajanů vznikla na 

společném setkání prezidenta Edvarda Beneše s představiteli kanadských krajanů 

vedenými Gustavem Přístupou a Štefanem Rudinským. Vznikl tak společný výbor 

národních organizací, který se poprvé sešel 7. 5. 1939.  O necelé dva měsíce později,  

24. – 25. června, se v Torontu konal první československý kongres, kde byla oficiálně 

založena Národní Aliance Slováků, Čechů a Podkarpatských Rusínů. Sjednocující proces 

krajanského hnutí byl završen v roce 1940, kdy se torontská Národní Aliance spojila 

s nedávno vzniklým montreálským Československým národním sdružením a vznikla tak 

nová ústřední organizace s názvem Československé národní sdružení v Kanadě (ČSNS, 

Sdružení).
16

 Prvním předsedou byl zvolen Slovák Štefan Rudinský a generálním 

tajemníkem Ostravák Karel Buzek (Zaoral, 2001; Čermák, 2000: 25). 

Díky velkému zájmu o boj proti nacistickému Německu Sdružení rychle rostlo. 

Napomohla tomu také iniciativa Karla Buzka, který se svým kolegou cestoval za ostatními 

                                                 
16

 Od roku 1984 se Sdružení nazývalo pouze Československým sdružením v Kanadě (ČSK) a po rozdělení 

Československa se přejmenovalo na České a slovenské sdružení v Kanadě (ČSSK).  
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krajany napříč celou Kanadou, a Sdružení to přineslo desítky nových poboček. V roce 

1939 mělo Sdružení 46 poboček, v roce 1942 už to bylo 86 poboček s 6 500 členy. Pro 

organizaci to bylo vrcholné období, tolik poboček a členů již ve svém dalším historickém 

vývoji nikdy nemělo (Zaoral, 2001). ČSNS pevně spolupracovalo s ostatními 

československými organizacemi a všichni se jednoznačně přihlásili k druhému 

zahraničnímu odboji.
17

 Členové se aktivně snažili získat kanadskou veřejnost pro svou 

podporu, organizovali nábor do československých vojenských jednotek a pomáhali 

uprchlíkům. Obrovské zásluhy patří také jejich materiální podpoře rodné zemi. Během 

války uspořádali celou řadu charitativních akcí a sami založili Československý charitativní 

fond v Kanadě, který pro československé jednotky v Anglii nashromáždil přes 300 000 

kanadských dolarů. Sehráli významnou úlohu při organizaci návštěv významných 

osobností československého exilu a výrazně tak přispěli k tomu, že kanadská vláda začala 

od dubna roku 1941 považovat Čechoslováky za příslušníky spřátelené země (Zaoral, 

2001; Rovná, Jindra, 2000: 364). Na veřejné schůzi roku 1941 vystoupil například Tomáš 

Baťa, jehož firma Bata Shoe sídlící v městečku Batawa aktivně podporovala 

československý boj za svobodu. Téhož roku navštívil Batawu také československý ministr 

zahraničí Jan Masaryk, kde řekl: „My policy is simple: I want to go home.“
18

 (Vaculík, 

2009: 258). 

Také sokolové se po německé okupaci postavili na stranu zahraničního odboje  

a bojovali za osvobození naší republiky.  Ve spolupráci s kanadskou policií například 

zabránili nacistům obsadit československé konzuláty ve Winnipegu a Torontu (Čermák, 

2000:31). Vzhledem k velkým vzdálenostem, jimiž byly od sebe odděleny, působily 

jednoty samostatně. Výjimkou byly jednoty v Torontě a Batawě, které byly relativně 

blízko a mohly pořádat společné akce a vystoupení, většinou zaměřené na úsilí  

o osvobození vlasti. Příkladem je „Den spojených národů“ konaný 5. července 1942 za 

přítomnosti tisíců diváků, významných členů kanadské vlády, jednotek kanadské armády  

a zástupců spojeneckých vojsk Francie, Norska a Polska. Zásluhou jednoty v Batawě byla 

navázána úzká spolupráce se sokolskými jednotami na severovýchodě USA (Waldauf, 

2007:162). 

                                                 
17

 Výjimkou byla separatisticky orientovaná Kanadská slovenská liga, která od počátku bojovala za nezávislý 

slovenská stát (Zaoral, 2001). 

18
 V češtině: „Moje politika je jednoduchá, chci domů.“ 
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Ke konci války a zvláště po ní se změnilo spektrum činností Sdružení. Jeho úkoly se 

přesunuly z politické oblasti spíše do oblasti kulturní a sociální. Na tzv. Vítězném 

kongresu v listopadu 1945, za předsednictví Slováka Jana Gáži, byly vytyčeny tři hlavní 

úkoly: podpora kanadského občanství, udržování československého kulturního dědictví  

a materiální pomoc poválečné rodné vlasti. Ta fungovala především ve spolupráci 

s Červeným křížem v Londýně. Prostřednictvím sbírky nashromáždili krajané pro pomoc 

ČSR neuvěřitelný jeden milion dolarů (Vaculík, 2009: 258). Krajané byli v tomto období 

semknutí více než kdy jindy. Senátor Vojtěch Beneš
19

 o jejich činnosti napsal v Památníku 

československé Kanady: „Jestliže rozvrat mezi emigrací, ať ve Spojených státech nebo 

v Kanadě, ubližuje životním zájmům jejich starých vlastí, mohu s hrdostí říci, že Vy, 

kanadští Čechoslováci, zastínili jste jej svou ušlechtilou československou jednotkou. 

Vytvořili jste jednotu skutečně opravdovou, jednotu, jaká snad nikde jinde kromě Kanady 

vytvořena nebyla.“ Velmi chválil také spolupráci krajanů s československými 

zastupitelskými úřady: „Je zásluhou jejich (tj. zastupitelských úřadů v Kanadě), jako  

i zásluhou Československého národního sdružení, že dnes není v Kanadě takřka jediné 

osady, kam by zájem o Československo nebyl pronikl, jediný list, který by s námi a za námi 

nestál.“ (Beneš citován in Čermák, 2000: 25). 

V tomto období vznikla přirozená potřeba vytvořit místo, kde by se krajané mohli 

scházet. Ještě na začátku roku 1945 se přes dvě stě krajanů v čele s Gustavem Přístupou 

složilo na koupi opuštěné prostorné budovy v centru města a svépomocí ji upravili na nové 

středisko krajanů, které bylo pojmenováno na počest 1. československého prezidenta 

Masarykova hala (Masaryk Memorial Hall).
20

 Hala se ihned stala vyhledávaným a živým 

centrem Čechoslováků z Toronta a okolí. Jako první zřídila organizace tzv. Masarykovu 

doplňovací školu, kde se vyučovala čeština, a tělovýchovný Sokol, který dostal v budově 

svou tělocvičnu. Velkého divadelního sálu s jevištěm využila řada ochotnických 

divadelních skupin. V hale se scházeli skauti, pořádaly se tu krajanské schůze, taneční 

zábavy a bazary. Nechyběla ani restaurace, knihovna a pravidelné sobotní hraní binga, 

                                                 
19

 Bratr Edvarda Beneše, meziválečný i poválečný poslanec Národního shromáždění republiky 

Československé za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou. Opakovaně působil v exilu 

v USA.  

20
 Členové komunity vybrali neuvěřitelných 16 000 dolarů, průměrný příspěvek na osobu byl 30-50 

kanadských dolarů, a to přitom byla průměrná mzda v té době pouhých 70 centů na hodinu (Novotná, 

Rollerová, 1998: 15). 
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z něhož byl financován provoz instituce (Novotná, Rollerová, 1998: 14-16). Společná hala 

se setkala s takovým zájmem a nadšením, že krajané začali uvažovat o koupi pozemků za 

městem, kam by se mohly jezdit rekreovat rodiny s dětmi. Ideální místo nakonec krajané 

našli ve Scarborough na předměstí Toronta, kde v roce 1948 zakoupili opuštěnou  

a zanedbanou farmu na rozlehlých pozemcích, ze které později vyrostl jeden 

z nejkrásnějších parků Toronta s názvem Masaryktown (Novotná, Rollerová, 1998: 17). 

Původní název instituce, Masaryk Memorial Hall byl později změněn na Masaryk 

Memorial Institute, česky Masarykův ústav. 

Po skončení války vyzvala československá vláda k návratu emigrantů zpět do vlasti. 

Výzva našla určitý ohlas také v Kanadě, kde funkci reemigračního střediska mělo ČSNS. 

Cestu přes oceán komplikoval především nedostatek míst na lodích, kanadské zákony 

navíc zakazovaly převody vyšších finančních částek. Československý generální konzul 

v Montreálu krajany před návratem varoval a upozorňoval na možné zklamání kvůli 

podstatně nižší životní úroveň v rodné vlasti. Do ČSR se tak z Kanady vrátilo jen asi 140 

krajanů (Vaculík, 2009: 259). Zaměření aktivit Sdružení se postupně přesouvalo od 

pomoci s poválečnou obnovou Československa zpět do Kanady. Snažilo se pomáhat 

krajanům při získávání kanadského občanství a propagovalo jeho výhody. Dalším 

důležitým cílem byla péče o národní kulturu a jazyk. Politicky se nicméně ČSNS 

nepřestávalo angažovat.  V letech 1946-1947 vypracovalo Sdružení pro Kanadský výbor 

pro imigraci a práci obsažnou zprávu navrhující změny v kanadském zákoníku práce,  

z nichž řada byla v následujících letech provedena (Zaoral, 2001).  
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6 Únor 1948 

Únor 1948 byl dalším zlomovým okamžikem pro krajanské hnutí po celém světě  

a dal jeho činnosti nový rozměr. Na rozdíl od druhé světové války, která byla konfliktem 

mezinárodním a Kanada i československý exil byly na straně Spojenců, se stal únorový 

komunistický převrat specifickou československou událostí.  Poprvé v historii tak 

krajanské organizace začaly reagovat na domácí (československou) změnu struktury 

politických příležitostí.   

6.1 Politický kontext 

Po třech letech relativní svobody poválečného Československa dostali moc nad 

budoucím vývojem státu do svých rukou komunisté. Úplné převzetí vlády komunistickou 

stranou bylo završeno 25. února 1948 „vítězstvím pracujícího lidu nad buržoazií a reakcí“, 

tedy nastolením nové, Gottwaldovy vlády (Totev, 2000). Poválečná obnova organizací 

občanské společnosti byla přerušena. Veškeré demokratické instituce byly postupně 

zrušeny nebo organizovaně sjednoceny a kontrolovány státem. Komunistické vedení pod 

hrozbou represí postupně likvidovalo jakoukoliv možnou opozici (Skovajsa, 2010: 56). 

Přišlo období zatýkání, politických procesů, nedemokratických voleb, vyhazování ze 

zaměstnání a z vysokých škol (Totev, 2000). Z pohledu struktury politických příležitostí se 

výše popsanými událostmi politický systém naplno uzavřel, stal se nepřátelským, 

represivním. Šance na přístup k politické moci nebo na prosazení nějakých změn byly více 

méně nulové. Hrozby nastoleného režimu se naplno projevily politickými procesy v 50. 

letech. Jedinou možností tak pro mnohé zůstal útěk ze země. 

Přesné údaje k množství emigrantů do jednotlivých zemí nejsou k dispozici a odhady 

výzkumů se liší. Většina z nich se ale shoduje na počtu 60 000 uprchlíků, kteří odešli 

z Československa v první emigrační vlně, ihned po 25. únoru. Mnozí z nich byli při pokusu 

o přechod hranic zastřeleni nebo usmrceni v elektrifikovaných zátarasech. Bez majetku  

a často i znalosti cizího jazyka se přes utečenecké tábory (převážně v Německu, Rakousku 

a Itálii) dostávali do zámoří, protože Evropa se stále vzpamatovávala z války a nebyl zde 

dostatek pracovních příležitostí. Pro většinu uprchlíků byly zemí zaslíbenou USA, ty ale 

měly poměrně přísně nastavené imigrační kvóty a proces získávání víz byl značně 

komplikovaný. Proto řada čekatelů volila raději jednodušší a rychlejší vyřízení 
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přistěhovaleckých víz do Kanady nebo Austrálie (Chyský, 2002: 44). 
21

 Uprchlíci přijížděli 

do neznámých zemí bez vědomí toho, kdy (a zda vůbec) se opět vrátí domů a spatří své 

rodiny. V prvních nelehkých dnech, týdnech i měsících jejich života v nové zemi jim 

výrazně pomáhaly právě krajanské organizace. Jakmile se uprchlíkům podařilo zvládnout 

prvotní existenční problémy – nalézt si práci a usadit se, zbývalo pak i více času a energie 

na činnost spolkovou. Vyhledávali krajany, sdíleli společnou minulost a důvody, které je 

přivedly do této země. Toužili vytvořit si kousek své staré vlasti i za oceánem, pečovat  

o svůj rodný jazyk a kulturu, slavit společně státní svátky, dodržovat zvyky a tradice, 

obnovovat organizace, které doma komunisté zakázali (např. Sokol nebo Skaut).  

 

6.2 Reakce krajanského hnutí na Únor 1948 

Repertoár jednání 

Z kongresových zápisů ČSNS vyplývá, že politickou situaci v Československu sice 

sledovali, ale nepřikládali jí příliš velký význam. Na vývoj událostí ve staré vlasti začalo 

krajanské hnutí reagovat až v polovině března 1948. Jasným varovným signálem pro ně 

byla smrt velmi váženého ministra zahraničních věcí Jana Masaryka. Den po jeho pohřbu 

se sešel širší výkonný výbor Sdružení.  Jeden ze zakladatelů organizace, Štefan Rudinský, 

navrhl sepsání protestní rezoluce proti jednání komunistické strany v ČSR a doufal 

v obdobnou reakci ostatních krajanů po celém světě. Ne všichni členové měli tak 

jednoznačný názor jako Rudinský, naprostá většina členů se ale shodla na tom, že Sdružení 

musí promluvit a spojit s významnými politiky a diplomaty v Kanadě a společně bojovat 

za obnovu demokracie ve své rodné zemi (Hodboď, 2006: 85-86). Rezoluci o svém postoji 

k únorovým událostem zaslali československému velvyslanci v Kanadě a v USA, anglická 

verze byla zaslána do anglického tisku. Členové výboru ČSNS také sepsali prohlášení pro 

všechny kanadské krajany s názvem „Pojďme s Masarykem“. V něm vyzývali krajany, 

aby se připravili k boji, ale nejdříve aby počkali na reakci ostatních západních zemí. 

Navrhovali vytvoření nezávislé koalice a spolupráci se slovanskými sousedy, především 

Poláky a Jihoslovany (Hodboď, 2006: 86). 

ČSNS se ze všech sil snažilo aktivně propagovat mezi kanadskými občany svůj 

hluboký nesouhlas s režimem v ČSR a informovat o špatné situaci, která tam panuje. 

                                                 
21

 Václav Chyský předpokládá, že z 60 000 uprchlíků odešlo 15 000 do USA, 12 000 do Kanady, 12 000 do 

Austrálie, 12 000 do Velké Británie, 18 000 do dalších zemí (Chyský, 2002: 44). 
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K tomu jim sloužil především speciálně vydávaný Věstník a cyklus krajanských přednášek 

(Hodboď, 2006: 86-87). V budoucnu plnil tuto úlohu také Nový domov (viz níže). 

Dalším typem aktivit, kterými hnutí vyjadřovalo svůj postoj k situaci doma, byly 

například pietní večery či tryzny za popravené politické vězně. Formou letákové akce také 

protestovali proti sovětským vystavovatelům na prodejní expozici Canadian International 

Trade Fare v Torontě a „připravili tak horkou půdu agitátorům Kremlu …“Pravda vítězí“ 

je naším státním heslem a za pravdu svatou povinností bojovat. Přesvědčiti ty, kteří 

neprožili barbarský komunismus, jeho záludnost a bezohlednost na svém těle není někdy 

jednoduché. Jednou takovou komunistickou záludností jak oklamat kanadskou veřejnost 

byla komunisty z ČSR připravená komedie budit zdání rozkvětu země v nebývalé míře 

úhledným zbudováním stánků a vkusem vystavovaného zboží. Skutečnost jest však daleko 

jiná …“ (Kalla, 1954). 

Kanadské sokolské jednoty zareagovaly na komunistický puč a události kolem XI. 

všesokolského sletu
22

 vystoupením z pražské Sokolské župy zahraniční (vystoupily z ní 

postupně všechny zahraniční jednoty), ve které byly do té doby sdruženy.
23

 Vzhledem 

k politickému vývoji ve vlasti a nedobrovolné výměně činovníků, bojkotovali kanadští 

sokolové plánovanou účast na pražském sletu. Nesouhlas s vývojem v Československé 

obci sokolské (ČOS) a otázky týkající se dalších změn vyjádřily jednoty v Torontu  

a Batawě v několika dopisech zaslaných na předsednictvo v Praze. „ČOS přežila 

v minulosti mnoho hrubých zásahů do její činnosti. Persekuci za doby Rakouska-Uherska  

                                                 
22

 Slet, který se konal od 19. do 27. 6. 1948, byl poslední největší veřejnou manifestací československého 

lidu za svobodu a demokracii, tedy pravým opakem toho, co jím zamýšleli komunisté. Průvod členstva dne 6. 

července se postupně změnil v mohutnou protikomunistickou demonstraci. Cvičenci provolávali hesla „Ať 

žije prezident Beneš“ a některé oddíly odmítly pozdravit členy komunistické vlády a současného prezidenta 

Klementa Gottwalda, sedícího na tribuně. Slet byl v následujících dnech násilně potlačen, ze strany KSČ byl 

označen za nezdařenou protistátní manifestaci a bylo rozhodnuto o nutnosti provedení čistek. Na dvě stovky 

sokolů bylo ještě během sletu zatčeno, řada z nich poté přišla o zaměstnání nebo jim bylo zabráněno studovat 

(Waldauf, 2007: 242-243). Gottwald prohlásil, že „je třeba ukázat tvrdou ruku. Nepřátelé musí ze Sokola 

ven. I když bude v některé župě činnost paralyzována, nic se nestane…Ať raději Sokol nefunguje, než aby 

fungoval proti nám.“ (Gottwald citován in Waldauf, 2007: 245). Národní fronta do konce roku 1948 

vyloučila ze sokolských jednot na 11 000 členů. Po dalších letech čistek a „reorganizací“ Sokola byl v roce 

1952 nedobrovolně včleněn do „jednotné socialistické tělovýchovy“ řízené státem. Jméno Sokol bylo pro 

celou organizaci zrušeno (Waldauf, 2007: 268). 

23
 V té době působilo v zahraničí celkem 14 sokolských jednot: v Anglii, ve Francii, ve Švýcarsku, 

v Argentině, v Brazílii, v Indii a v Kanadě (Waldauf, 2010: 25). 
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a za první světové války, rozpuštění ČOS po okupaci Československa Němci … ČOS byla 

nejdemokratičtější organizace nejen v Československé republice, ale snad v celém světě … 

My nesouhlasíme s tím, co se v ČOS stalo. To, o čem se dočítáme, je vyslovený puč, 

provedený v sokolstvu současně s pučem politickým, je to zhanobení sokolské myšlenky. My 

nesouhlasíme a protestujeme. Žádáme: 1. Aby akční výbory sokolské a zahraniční rada 

byly zrušeny, 2. Ti z členů, kteří ať již jakýmkoliv způsobem se zúčastnili porušení 

sokolských zákonů, buď též vyloučeni, 3. Nechť nikdo nepoužívá názvu „lidová 

demokracie“, protože demokracie je jen jedna, 4. Aby tento náš dopis byl nezkresleně 

uveřejněn v Sokolském věštníku, tak i ve zprávách Zahraniční župy.“ (odpověď torontské 

sokolské jednoty ze 7. 5. 1948 na dopis ČOS, citováno in Waldauf, 2007: 231). Otištění 

nebo odpovědi se však nikdy nedočkaly. S ČOS tak přerušily veškerý styk, stejně se 

zachovala také pobočka v Batawě a ve Winnipegu. Jen jednota v Montréalu se k protestům 

nepřidala a nadále udržovala kontakt s komunisty ovládanou Československou obcí 

sokolskou. V uprchlických táborech v Německu a Itálii začaly postupně vznikat exilové 

sokolské jednoty, které v roce 1949 ustavily Sokolskou župu v exilu Dr. Edvarda Beneše.  

V roce 1952 se exilové a zahraniční jednoty spojily ve společnou organizaci Ústředí 

československého sokolstva v zahraničí, které se mělo stát mluvčím všeho zahraničního 

sokolstva (Waldauf, 2010: 50). 

Jakmile se do Kanady začali dostávat první českoslovenští uprchlíci, aktivity 

zaměřené na pomoc těmto lidem se staly jednou z priorit krajanského hnutí. ČSNS zřídilo 

Kanadský fond pro československé uprchlíky, zaměřený na pomoc nově příchozím 

uprchlíkům při získávání práce a prvních kontaktů. Sdružení také navázalo spolupráci 

s Mezinárodní uprchlickou organizací (IRO)
24

 a kanadským Červeným křížem, 

prostřednictvím kterého do uprchlických táborů posílalo dary. Jméno Československého 

národního sdružení v Kanadě získalo v té době doslova celosvětový význam. Podařilo se 

jim získat na svou stranu kanadskou veřejnost a o pomoc je žádali krajané z celého světa, 

nejvíce však z uprchlických táborů v Německu. Sdružení se také pokoušelo sehnat 

stipendia na kanadských univerzitách pro nadané studenty a vědce čekající v uprchlických 

táborech (Hodboď, 2006: 87).  

Brzo po únorových událostech si krajané uvědomili, jak nutné je vydávat 

demokratický, česky psaný tisk, který v tomto období chyběl. Až v roce 1950 se 

                                                 
24

 International Refugee Organisation 
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Masarykův ústav zhostil důležité role vydavatele čtrnáctideníku Nový domov
25

. Stal se 

důležitým zdrojem informací z krajanského a exilového prostředí, včetně aktuálních zpráv 

o situaci v Československu (Rutová, 2006).
26

 Hlavními redaktory byli aktivní členové 

Sokola a dalších krajanských spolků, na psaní článků i výrobě novin se dobrovolně podíleli 

jak starousedlíci, tak poúnoroví emigranti. Nový domov vycházel s podtitulem „orgán 

Československého národního sdružení v Kanadě a Masarykova domu v Torontě.“ Svůj 

samostatný sloupek tu měla Kanadská obec sokolská. Nový domov se tak stal prostorem, 

kde se všechny tři organizace mohly prezentovat navenek a získávat si své příznivce. 

Vycházel jako naprosto nezávislý, nikým nepodporovaný tisk. Krajanům se dokonce 

podařilo získat vlastní tiskárnu, díky které byly vydány i některé „zakázané knihy“ 

československých autorů (Hájek, 2010).  

Úlohou Nového domova byla informovanost co nejširší krajanské veřejnosti – nejen 

o událostech v Kanadě a ve světě, ale především o dění v krajanských organizacích, jejich 

programu, plánech, volbách do vedení organizací atd. Řada příspěvků byla zaměřena na 

pomoc a rady poúnorovým emigrantům, ať již s prací, bydlením, či získáním kanadského 

občanství. Na titulních stranách byli často oslavováni významní muži Československé 

politiky.  Na politické události se Nový domov začal detailně zaměřovat až po několika 

letech od svého vzniku. Až poté, co se poúnorová vlna emigrantů usadila a přestala se tolik 

řešit témata samotného „přežití“ v nové zemi. Některé pravidelné rubriky zaměřené na 

rady a tipy pro nově příchozí byly zrušeny nebo změněny, ve stejném rozsahu ale 

nepřestávaly vycházet například sloupky o Sokole, který hrál v životě krajanů stále velmi 

významnou roli. Mnohem většího prostoru se začalo dostávat politickým událostem 

v Kanadě a ve světě. Od druhé poloviny 50. let a po celá 60. léta, vzhledem k vývoji 

v ČSR, plnily zprávy o politických událostech titulní strany a přibývalo velmi ostrých  

a kritických politických komentářů.  

Komunisté sepsali o Sdružení několik útočných článků, které otiskl kanadský tisk. 

Členové Sdružení a zároveň redaktoři Nového domova pojali záměrné zkreslování 

skutečností o ČSNS jako nebezpečnou komunistickou propagandu, proti které je zapotřebí 

                                                 
25

 V angličtině New Homeland. 

26
 Nový domov volně navazoval (nejen svým názvem) na nezávislý, slovensky psaný týdeník Nová vlasť,

26
 

který ve svém podtitulu nesl heslo „Za oslobodenie Československa“. A protože „mise“ byla splněna a ČSR 

osvobozeno, redakce Nové vlasti se domnívala, že noviny tak ztratily své poslání. 5. února 1948 vyšly 

naposledy (Novotná, Rollerová, 1998: 17-22). 
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bojovat. Snažili se mylné informace vyvrátit a ubránit tak dobrý obraz Čechoslováků  

u kanadské veřejnosti, který hnutí vytvořilo svou činností během druhé světové války. 

Nový domov pečlivě sledoval šíření informací ze strany komunistů a varoval před 

skutečnostmi, které krajané vnímali jako lži a plané sliby. Příkladem je zpráva s názvem 

„Varujeme“, kde jsou krajané varováni před inzerátem, který podalo československé 

velvyslanectví v kanadském tisku, a ve kterém láká uprchlíky k návratu domů. „Varujeme 

všechny čs. uprchlíky, kteří žijí v Kanadě a na demokratickém západě, před tzv. amnestií, 

kterou vydala dnešní komunistická vláda … je pouze trikem režimu. Lstivě předstírá, že 

režim promine nezákonný přechod přes hranice a bude o navrátilce postaráno… Nevěřte 

tomu inserátu, je plný výmyslů, nepravd a pomluv“ (Nový domov, 1955a). Stejně tak byly 

na pravou míru uváděny informace o proklamovaných amnestiích či oslavované 

spartakiádě jako náhražky za sokolské slety. „Zatímco tisíce Čechoslováků trpí 

v koncentračních táborech a ve vězeních, zatímco Svaz čs. mládeže prodělává zoufalý 

proces rozkladu a zatímco venkov je násilně kolektivizován a v továrnách roste počet 

zmetků a v zemi nedostatek, čs. vláda uspořádala na Strahově spartakiádu. Využila tu 

dědictví sokolské myšlenky ve svůj prospěch a pro svou propagandu“ (Nový domov, 

1955b). 

Krajané věděli, že jejich důležitým úkolem je nejen obrana proti tomu, co vnímali 

jako komunistickou propagandu, ale také aktivní upozorňování české i kanadské veřejnosti 

a kanadských vládních představitelů na nutnost nepodceňování politického vývoje ve 

střední a východní Evropě. Věděli, že nesmí přestat mluvit a psát o tom, co se v ČSR děje: 

„Více než kdy jindy je dnes povinností každého demokratického Čecha, Slováka  

a Podkarpatského Rusína ve svobodném světě bdít na stráži a upozorňovat na 

nebezpečnou, uspávací hru pánů Chruščeva, Molotova a Bulganina… Přibývajícím počtem 

let strávených v exilu nesmí ochabnout naše bdělost a zledovatět naše srdce. Komunistický 

režim v Československu o nás ví a zve nás domů. Zve nás jako zločince, jimž slibuje 

omilostnění… Počet těch, kteří podlehli stesku po domově a vrátili se, je mizivý. To je 

nejlepší odpovědí na komunistickou vábničku. Je to také důkaz, že československý exil jako 

celek si je vědom svého mravního a politického poslání“ (Nový domov, 1955c). 

Obrovským zklamáním byl pro krajany summit v Ženevě v roce 1955
27

, do kterého 

                                                 
27

 V červenci 1955 se sešli nejvyšší představitelé USA, Velké Británie, Francie a Sovětského svazu v Ženevě. 

Summit nevyřešil žádný zásadní problém, výsledkem tak zůstalo jen to, že došlo k otevřené a společné 

výměně názorů, s projevem vůle o problémech dále jednat. 
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vkládali velké naděje. „Tak druhá ženevská konference pohřbila naděje ženevské 

konference č. 1 a ukázala, že Sověty se nehodlají vzdát svých plánů na ovládnutí světa 

(Čermák, 1955).“ Na vedoucí představitele tak z jejich strany byly kladeny požadavky na 

další projednání situace ve východním bloku. „Bylo by znovu a znovu potřeba 

připomenout, že otázky Střední Evropy a států za železnou oponou, jako je ČSR, čekají na 

řešení a nesmí být opomenuty. I jim se musí dostat spravedlnosti, aby se zbavily vetřelecké 

vlády komunistů“ (Nový domov, 1955d).  

Ve strategickém repertoáru krajanského hnutí mají významnou úlohu také kulturní  

a společenské aktivity, které posilovaly národní identitu krajanů. O tyto aktivity se nejvíce 

zasadil Masarykův ústav, který v době „Vítězného února“ budoval park 

Masaryktown. „Prvé roky budování byly velmi krásné a živé. Hlavně rok 1949 byl jedním 

z nejkrásnějších a nejslavnějších: byla opravena zděná budova a v ní otevřena česká 

restaurace, vybudovala se hlavní příjezdová cesta se vstupní branou, začalo se se stavbou 

dřevěných chatek pro dětský tábor … a byl položen základ koupaliště, které bylo s velkou 

slávou otevřeno v létě 1950“, vzpomíná Julie Novotná (Novotná, Rollerová, 1998: 36). To 

vše vzniklo díky obětavé práci československých dobrovolníků. Z farmy postupně vyrostla 

velká chlouba a často využívané „útočiště“ českých a slovenských krajanů a jedno 

z nejkrásnějších míst ve Scarborough. „Nikde jinde na celém světě nemají krajané takové 

zařízení, jako máme my – svůj Masaryktown. V Torontě není snad krajanské rodiny, která 

by alespoň jednou za týden nejela na Masaryktown strávit den nebo dva v přírodě“ (Nový 

domov, 1954). Díky Masaryktownu se značně obohatil také kulturní a společenský 

program krajanského hnutí. Od roku 1950 se zde každoročně slavil Československý den
28

, 

slavnostní setkání krajanů, jehož součástí bylo sokolské vystoupení. Slavilo se také 

jubileum narození T. G. Masaryka, tančily se lidové tance v krojích, vyučovala se 

angličtina a čeština, byla založena knihovna české a anglické literatury, děti krajanů sem 

mohly přijet na letní tábor. Masaryktown byl po mnoho let místem sokolských sletů, a také 

působištěm skautů, kteří sem přijížděli na skautské tábory. Tyto společné a velmi 

navštěvované akce fungovaly jako obrovské pojítko mezi krajany.  

  

                                                 
28

  Vždy každou první neděli v červenci, tyto tradiční oslavy se pořádají dodnes (v posledních letech vždy na 

konci června). 
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Rámování 

Identifikace a pojmenování problému 

V diagnostickém rámování převažovaly dva dominantní rámce: „Nebezpečí 

komunismu“ a „Západ zvítězí“. 

Krajané vnímali komunistický puč v roce 1948 jako velmi nešťastné ukončení 

poválečného vývoje, který měl dle nich pokračovat v naplňování Masarykových 

demokratických ideálů. Situaci považovali za velmi vážnou a cítili se povinni vyjádřit svůj 

nesouhlas a bojovat za obnovení demokracie v Československu. Symbolem nebezpečí 

„lidové demokracie za železnou oponou“ se stal Jan Masaryk, kterého považovali za její 

první oběť (Hodboď, 2006: 86). Pocity krajanů a jejich obavy o budoucí vývoj v jejich 

rodné zemi vyjádřil jeden ze zakladatelů Sdružení, Štefan Rudinský: „Aj mňa jako iste 

všetkých vás bolastne sa dotýkajú udalosti, ktoré sa poslednú dobu odehrávaly v našej 

rodnej vlasti. Bezpochyby táto udalosť zranila každého demokraticky smýšlajúcaho našho 

krajana … Demokracia a Masarykove ideály, na zakladoch kterých bola ČSR vybudována, 

sú pochované nasilím“ (Rudinský citován in Čermák, 2003: 155).  

Postoj ke komunistickému režimu byl ze strany krajanů jednoznačně vyhraněný. 

Hnutí se ze všech sil snažilo aktivně propagovat mezi kanadskými občany svůj hluboký 

nesouhlas s režimem v ČSR a informovat o tom, jaká je tam situace. K tomu jim sloužil 

především speciálně vydávaný Věstník Sdružení a cyklus krajanských přednášek (Hodboď, 

2006: 86-87). Tuto úlohu plnily také krajanské tituly Nový domov a Naše hlasy. Život 

v Československu byl popisován jako život plný utrpení, vydírání, strachu, pronásledování, 

vykořisťování, křivd a žalářů. Situaci označili za velmi kritickou, ale změnitelnou. Na této 

interpretaci se shodovali nejen všichni tvůrci periodika, ale i čtenáři posílající do novin své 

dopisy. „Nikdy neměl žádný exil tak jednoznačný cíl. Nikdy nebyla lidská práva a životy 

lidí tak nebezpečně a v tak ohromném měřítku ohroženy. Nikdy nebyl tak podlý nepřítel!“  

(B. K., Nový domov, 1955). Označení viníka této situace bylo také jednoznačné - 

komunisté představovali největší zlo a největšího nepřítele, který byl neustále ostře 

napadán a někdy i zesměšňován. Články mnohdy až porušovaly novinářská pravidla 

profesionální objektivnosti, bývaly velmi osobní a subjektivně laděné s velkou mírou 

empatie vůči krajanům doma a výrazů nenávisti ke komunistům. Byla používána hesla 

jako „Kdo slouží komunismu, slouží satanovi“ (Nový domov, 1955 e). Z komentářů bylo 

cítit skutečné rozčilení, pohoršení a obrovská chuť informovat veřejnost o velmi vážné 

situaci v celé střední a východní Evropě. Nový domov například v reportáži „Peklo, zvané 

Jáchymov“ popisuje zcela realisticky podmínky politických vězňů v jáchymovských 
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dolech. „To, co vyvázda komunistický režim so svojimi politickými odporcami, ktorých 

poslal na otrocké práce do jáchymovského pekla, se nedá ľudskými slovami opísať. 

Nejstrašnejšie hrúzy tu sú domovom a besnosť ruských pánov kom. režimu, dozorcov, 

kápov, je tak veľká, že v ľudských dejinách nebolo krutějších otrokárov nad 

komunistov...Nenávisť, zlosť a najnižšie síly v člověkovi sú tu rozpútané v najvačšej miere 

a zavedné ako systém štátom chránený. Aký to móže byť štát, aká to móže byť ideologia, 

ktorá je schopná zaviesť otrockú prácu v tak nízkej podobe. Komunisti zneúctili prácu  

a urobili z nej nejstrašnejšiu zbraň proti člověkovi“ (Nový domov, 1951). 

 Krajané nicméně podle některých článků stále doufali a věřili ve zvrat politického 

vývoje ve své staré vlasti, domnívali se, že situace musí dříve nebo později vyústit ve 

válku a porážku sovětského impéria ze strany západu. „Lidé se bojí války, ale přejí si ji. 

Propaganda kde koho zastrašuje svými články, filmy, rozhlasem, protože přesvědčuje, že 

v příští válce SSSR vyhraje. Toho se Čechoslováci bojí, ale věří, že ze Západu jim přijde 

pomoc a záchrana. Vnitřně nepochybují, že Západ zvítězí…“(Nový domov, 1955b). 

Jakékoliv zaváhání nebo otřes komunistického režimu v ČSR nebo v jiné ze zemí 

východního bloku byl na stránkách Nového domova popisován a připomínán možný brzký 

pád režimu. „Nespokojenost československého lidu s komunistickým režimem roste den ode 

dne… Čs. člověk ví již dobře, že členům politbyra v Moskvě a jejich pražským nohsledům, 

nejde vůbec o zlepšení jeho osudu, o jeho blahobyt, nýbrž že je jim pouhým prostředkem 

utužení jejich tyranství v zemích za železnou oponou a jejich pokus o jeho rozšíření na svět 

dosud svobodný… Rozhodující vliv na utváření dalších poměrů bude ovšem míti 

mezinárodně politický vývoj, který národ doma sleduje se smíšenými pocity úzkosti  

a naděje“ (Nový domov, 1955c). Nový domov pečlivě informoval o demonstracích 

v Polsku, Maďarsku či tzv. Berlínské krizi. Právě v těchto událostech viděl možnou blížící 

se porážku režimu. „Berlínské volby se tak staly triumfem demokracie, a těžkou porážkou 

Sovětského svazu. Není pochyb o tom, že sovětské impérium je stále silné a mocné. Ale 

berlínské volby ukázaly, že komunistická idea je mrtvá, nepřitažlivá, ba odpuzující 

všechny, kdo mohou shlédnouti její práci ve skutečných výsledcích“ (Němec, 1958).  

 

Užívání symbolů a mobilizace účastníků hnutí 

V mobilizačním rámování se nejčastěji objevoval rámec historie, především motiv 

první republiky a Masarykovy humanitní demokracie. Politické osobnosti první republiky, 

zejména T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Rastislav Štefánik a pro sokoly Miroslav Tyrš, se 

stali symboly vytvořeného rámce. Symbolem národní hrdosti, identity a jednoty se staly 
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sokolské slety a oslavy národních svátků a významných jubileí. K dalším symbolům 

využívaných k mobilizaci hnutí patřily pojmy: svoboda, demokracie, pravda  

a spravedlnost. Symbolem nebezpečí komunistického režimu byla smrt Jana Masaryka.   

Krajanské hnutí si uvědomovalo, že je nutné najít prostředek, kterým by se dala 

krajanská komunita sjednotit, informovat ji o krajanských aktivitách, pomáhat novým 

uprchlíkům v těžkých začátcích, dávat o sobě vědět kanadské vládě a veřejnosti, ale také 

uvádět na pravou míru komunisty šířené informace. Tímto prostředkem se stal Nový 

domov. První číslo čtrnáctideníku vyšlo 2. března 1950 a v článku s názvem „Nový domov 

pro novou vlast“ jsou vysvětleny hlavní cíle čtrnáctideníku: „Bude třeba, aby tento 

časopis jasně a nesmlouvavě v duchu Masarykovy humanity, Štefánikova a Benešova 

světového rozhledu přesvědčoval zase naše krajany v Kanadě o potřebě nezávislé, jednotné 

republiky Československé. Neboť bez svobody národní a státní není také svobody jedince,  

a obráceně. Bohužel, dnešní tragický stav doma nás o tom výrazně přesvědčuje … A tak 

bude úkolem Nového domova, aby přesvědčoval krajanskou veřejnost v Kanadě o skutečné 

pravdě … a aby pokračoval v boji za spravedlivou naši novou vlast“ (Němec, 1950). 

Redaktoři si plně uvědomovali vážnost situace v bývalé vlasti a prioritními cíli periodika 

se stal boj proti komunistické propagandě a upozorňování na její nebezpečí. „Nový domov 

zahajuje svou činnost také pro obranu pravdy. Jeho hlavním úkolem je boj proti šílené 

propagandě šálivě předstírající humanitní směry a ve skutečnosti utlačující občanskou  

i národní svobodu. Bude burcovat naše krajany z netečnosti, do které se dostávají proto, že 

se v dnešním světě nemohou vyznat“ (Přístupa, 1950). 

Krajané pro získání sympatií a podpory veřejnosti využívali zejména symbolů 

svobody a demokracie. Období první republiky bylo synonymem prosperity a všeobecné 

spokojenosti, obdobím, na které byli krajané velmi hrdí. Významní politikové této doby 

v čele s prezidentem Masarykem byli vnímáni jako hrdinové. Uctívání těchto osobností  

a oslavování jejich významných jubileí oslovovalo širokou československou veřejnost. 

Neustále byl připomínán Masarykův odkaz a nutnost navrácení jeho ideálů do staré vlasti. 

„My známe jen jedno politické heslo – Masarykovu demokracii – jiná hesla odmítáme  

a nepřijímáme“ (Nový domov, 1956). Příspěvky týkající se Masarykova výročí narození 

nebo úmrtí plnily přední strany Nového domova. „V dejinách tohoto národa nebylo tak 

veľkého a kladného muža, ako bol Masaryk, ktorý je nielen veľkým zjavom 

československým a europským, ale i svetovým. Jeho hlboká ľudskosť, smysel pre pravdu, 

právo a spravedlnost, ho viedla k tomu, aby štát, ktorý obnovil, se stal štátom spravedlivým 

pre všetkých, štátom, ktorý dává nielen chleba všetkým, ale i duševný vzrosť v smysle 
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skutočnej demokracie“ (Nelan, 1950). Velký prostor dostávaly v periodiku také opakované 

a velmi ceněné návštěvy Kanady dcery TGM, Alice Masarykové. Každoročně se uctívala 

památka Jana Masaryka, Edvarda Beneše či Milana Rastislava Štefánika. Velké fotografie 

těchto osobností a články plné uznání jejich zásluh plnily titulní strany ve dnech výročí 

jejich narození nebo úmrtí. Symbolem české státnosti a křesťanské víry byl pro krajany 

Svatý Václav. „Měli jsme v dějinách naší vlasti mnoho jistě významných mužů…Nikdo 

z nich však není tak úzce spjat s našimi dějinami a naším životem jako Svatý Václav a bude 

s ním spjat neustále, pokud bude ještě poslední křesťan v naší zemi živ“ (Duben, 1955). 

Práci se symboly využíval také Masarykův ústav, jak už napovídá jeho název.     

Svůj demokraticky smýšlející postoj a úctu k 1. československému prezidentovi vyjádřil 

pojmenováním svého nově vybudovaného rekreačního střediska – Masaryktown.  Jako 

symbol Masaryktownu bylo zasazeno šest lip pojmenovaných po slavných mužích 

z období první republiky
29

 (Novotná, Rollerová, 1998: 34-38).  

Protože tradiční hodnoty vybudované za dob Masarykova Československa byly kvůli 

nastolenému komunistickému režimu v ohrožení, krajané usilovali o jejich dodržování a 

tak se postarali o jejich „přežití“. Oslavy „Československého dne“, probíhající každou 

první neděli v červenci, se staly nejvýznamnějším svátkem v životě kanadských krajanů. 

Tyto oslavy rodné země doprovázené sokolským sletem se staly symbolem národní hrdosti 

a vyjádřením demokratických idejí Masarykova Československa.  Při přípravách oslav 

zaznívaly z krajanského tisku oslavné a veselé tóny: „Zítra se rozjásají louky a stráně 

v kanadském Masaryktownu nádherou národních krojů, sokolskými úbory a veselými hlasy 

těch, kdož přišli, aby se účastnili osmého československého dne …. Toto společenství všech 

krajanů po celé Kanadě od Atlantiku k Pacifiku tuto neděli procitá upřímnou pospolitostí, 

srdečností a vědomím, že nejsou sami, že je jich mnoho a mnoho tisíc, že duch starého 

demokratického Československa, země Masarykovy, Benešovy, Štefánikovy nejen žije, ale 

rok od roku je nádhernější, větší a silnější…“ (Nový domov, 1955f). Krajanské organizace 

po celé Kanadě každoročně oslavovaly také vznik samostatného československého státu. 

Českých oslav a svátků se účastnilo kromě tisíců krajanů z Kanady a USA také řada 

významných politických osobností, (starosta města, členové parlamentu někdy  

i s kanadským premiérem, zástupci jednotlivých provinciálních úřadů, zástupci armády, 

představitelé dalších etnických skupin, desítky redaktorů a reportérů kanadských  

                                                 
29

 Stromy nesly tyto jména: T.G.Masaryk, M.R.Štefánik, Edvard Beneš, Jan Masaryk, Rudolf Viest a Vojta 

Beneš. U každé lipky pak byla zasazena pamětní deska (Novotná, Rollerová, 1998: 38). 
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a amerických médií). Obrovskou zásluhou těchto oslav bylo šíření dobrého jména  

a národní kultury Čechoslováků. Krajané si tímto dokázali u Kanaďanů získat důležitou 

podporu a sympatie. 

O tom, jak velký vliv měl Sokol na kanadskou veřejnost a šíření dobrého jména 

Československa, svědčí oslavy 100. výročí kanadského města Windsor v roce 1954, kde 

sokolové vystoupili. O průvodu a vystoupení, které přilákalo přes 20 000 diváků, bylo 

natočeno několik televizních reportáží a otištěna řada článků v kanadském i americkém 

tisku. Celkové nadšení z oslav popsal ve svém komentáři krajanský novinář z USA: „Ve 

Windsoru representovali svobodné Československo sokolové a jsme přesvědčeni, že to bylo 

pro kanadskou a americkou veřejnost skutečně něco nového. Svědčí o tom zájem diváků  

a slova konferenciéra, který pověděl obecenstvu o podílu čs. sokolstva na výstavbě 

Československé republiky. Samozřejmě i novináři měli o naše sokoly zájem … A to 

dokazuje, jak velkou příležitost má zahraniční a americký Sokol při propagaci svobodného 

Československa.“ (nejmenovaný novinář citován in Waldauf, 2010: 116).  

Sokolové se také značně zasadili o důležitost pokračování Tyršovy sokolské 

myšlenky a zachování pravého významu sokolských sletů.  Jasně se vymezovali proti 

komunistické spartakiádě – symbolu socialisticky sdružené tělovýchovy, která se jim velmi 

zajídala, zvláště z toho důvodu, že byla komunisty zorganizována jako „náhražka“ za 

sokolské slety. Sokol svými články v krajanském tisku i oficiálními prohlášeními dával 

české i kanadské veřejnosti najevo, jaký postoj ke spartakiádě má a vyzýval krajany 

v zahraničí, aby se těchto komunistických akcí nezúčastňovali: Spartakiáda má přesvědčit 

svět, že celý národ jde s režimem, což se má projevit především velikou účastí cvičenců … 

Agitací mezi krajany v cizině a zvaním k účasti na spartakiádě chtějí se komunisté 

pochlubit a dokázat světu, že i zahraniční Češi a Slováci svou návštěvou podpořili 

komunistickou diktaturu… Účast na spartakiádě v Praze by byla těžkým proviněním proti 

demokracii a lidské svobodě našich lidí doma i ve světě… Věříme pevně, že se nenajde ani 

jediný sokol anebo občan, žijící ve svobodném světě, který by podlehl komunistické 

propagandě a pomáhal tak satelitům Moskvy k úspěchu!“ (Provolání k české a slovenské 

veřejnosti vydané Ústředím čs. sokolstva v zahraničí v dubnu 1955, citováno in Waldauf, 

2010: 141). 

 

Vztahy a spolupráce mezi krajany 

Do roku 1952 přišlo do Kanady na 10 000 československých uprchlíků a mnozí 

z nich se brzy stali členy některé z krajanských organizací, někteří zaujali i vrcholné pozice 
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v těchto sdruženích. Často ale docházelo ke sporům mezi poúnorovou generací migrantů a 

„starousedlíky“, kteří přišli do země v období hospodářské krize nebo druhé světové války. 

Plnění společných úkolů a cílů se tak často zbytečně prodlužovalo a znesnadňovalo právě 

kvůli těmto neshodám.  

Pro kanadský Sokol znamenal příchod tisíců československých uprchlíků značné 

pozvednutí sokolské činnosti a zvýšení počtu členů ve všech čtyřech kanadských 

jednotách. V roce 1949 byla založena jednota pátá, ve městě Kitchener. Všichni byli 

z rozrůstající se činnosti nadšeni, až na jednotu v Montréalu, která stále spolupracovala 

s komunistickou ČOS. Přihlášky nových sokolů – politických uprchlíků - nebyly přijaty 

s odůvodněním, že Sokol je nepolitická organizace. V roce 1950 si tento postoj na valné 

hromadě odhlasovali a jakékoliv vyhlídky na změnu tak byly pohřbeny. Nově příchozí 

sokolové si tak zřídili jednotu novou, pojmenovanou Sokol Masaryk – Montréal, která se 

ihned zapojila do zahraniční sokolské organizace. Zatímco nová jednota rozvíjela svou 

činnost velmi úspěšně, „stará“ montréalská jednota postupně upadala, až v roce 1953 

zanikla (Waldauf, 2010: 35-36). Začátkem padesátých let vrcholily v kanadském sokolstvu 

sjednocující tendence. V roce 1952 byl ustaven Kanadský Sokol, společná organizace 

všech kanadských sokolských jednot, který se ihned po svém vzniku zapojil do Ústředí  

čs. sokolstva v zahraničí. I. slet Kanadského Sokola v červenci 1953 byl vůbec prvním 

vystoupením československého sokolstva v zahraničí a přilákal řadu zástupců krajanských 

a exilových organizací nejen z Kanady, ale i z USA. Události dalších měsíců však vedly 

k velké „sokolské krizi“, která kvůli osobním a politickým sporům společnou činnost 

sokolů na dlouhá léta poznamenala (Waldauf, 2010: 76,96). 

Krajané dobře věděli, že pro dosažení společně vytýčených cílů je důležité, aby se co 

nejvíce semkli a spolupracovali (tak, jak to udělali během 2. světové války), nicméně jejich 

představy o vedení a směřování krajanských organizací byly často velmi rozdílné, a to 

především v oblasti „zpolitizování“ nebo naprosté politické nezávislosti krajanských 

organizací. Rozkol mezi starou generací krajanů a nově příchozími byl především 

v rozdílných  názorech, nakolik mají být krajanské organizace politické (tzn. ovlivněné 

československými politickými stranami v exilu) a zda je přípustné mít mezi sebou členy 

těchto politických stran. „Generace uprchlíků z roku 1948 byla dost politicky orientovaná, 

byli mezi nima mladý a vzdělaný lidi co nechtěli jen tak sedět a nic nedělat, považovali to 

téměř za svoji povinnost stát se členy organizace a burcovat světový mínění proti situaci 

v Československu. Pořádali konference, informovali, mnohdy věděli řadu zákulisních 

informací o tom, co se doma děje…“ (Šuchma, 2013). Setkali se tak političtí emigranti  



37 

 

s „nepolitickými“ starousedlíky, kteří možná v nově příchozích viděli „konkurenci“  

a nechtěli jim přenechat vedení organizací. Nešlo vždy jen o politiku, ale i o celkový 

přístup k organizování společného volného času a vedení organizace. Starousedlíci byli 

většinou zemědělci nebo řemeslníci bez vyššího vzdělání, k únorovým uprchlíkům patřili 

často majetní a velmi vzdělaní lidé. Dokazuje to zkušenost Jana Waldaufa, sokola 

z únorové emigrační vlny: „ … ty zdejší původní jednoty pracovaly jaksi sousedsky, cvičilo 

se neorganizovaně asi jako u nás v Čechách na vesnici. My, tedy nově příchozí po únoru 

1948, jsme začali cvičit pravidelně a ve výboru jsme se snažili poukazovat na stanovy. Že 

existují a je třeba je respektovat. Ale Přístupa (předseda organizace – pozn. autorky), že to 

není třeba, nač o něčem hlasovat, vždyť se dohodneme, to byla jeho filozofie…“ (Waldauf, 

citován in Ivanov, 1994: 141).  

Nejvýraznější spor generací, který trval několik let a ve svém důsledku rozdělil celou 

kanadskou krajanskou veřejnost, probíhal v Sokole Toronto. V dlouholeté sokolské krizi 

proti sobě stáli představitelé starší generace pod vedením představitelů Sokola Toronto 

Gustava Přístupy a Prokopa Havlíka a nově příchozích, z nichž byl nejvýraznější postavou 

Jiří Corn, pokladník torontské jednoty. Trnem v oku bylo Cornovo členství v Národně 

socialistické straně a ve vedení panovaly obavy, že chce Sokol svést k tomu, aby sloužil 

zájmům této politické strany. Vedení také odmítalo myšlenku členství torontského sokola 

v mezinárodním Ústředí čs. sokolstva v zahraničí, právě z důvodů, že vedoucí činovníci 

této organizace byli taktéž členy čs. strany národně socialistické v exilu. Cílem snah bylo 

dosáhnout zániku Ústředí a vytvořit novou vrcholnou organizaci sokolstva v zahraničí.
30

 

„Musím říct, že to byli někteří noví bratři, kteří vstoupili do naší jednoty s úmyslem 

zmocnit se vedení a podpořit tak svou politickou stranu … Proto tedy musela být rozbita 

naše 25 roků trvající sokolská jednota, protože jsme se vzpírali jejímu zpolitizování…“ 

(Přístupa, citován in Waldauf, 2010: 134). 

Spor vyvrcholil na valné hromadě Kanadského Sokola, která se konala 4. července 

1953 v Masaryktownu. Na schůzi nebyl demokratickým hlasování zvolen do výboru 

Prokop Havlík
31

, což považoval starosta jednoty za zradu a snahu skupiny kolem Jiřího 

Corna o rozložení a zpolitizování sokolské komunity, která byla vždy nestranická.  

Podezření bylo však značně neopodstatněné, Corn sice byl členem národních socialistů, 

                                                 
30

 Tento záměr překračoval hranice Kanady – stejnou myšlenku měly jednoty v Londýně, Paříži a Chicagu. 

31
 Tehdejší revizor účtů jednoty Toronto se od prvopočátku stavěl proti zapojení do Kanadského sokola a 

Ústředí čs. sokolstva v zahraničí 
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mnozí další, kteří hlasovali „proti Havlíkovi“ však byli nestraníky, navíc i zástupci 

starousedlíků (Waldauf, 2010: 114-130). „Jednání bylo dlouhé a místy bouřlivé. Týkalo se 

v podstatě otázky, zda československé politické strany v exilu – ať jakkoliv kryté – mají 

právo zasahovat do kanadských krajanských organizací a v nich rozhodovat podle svého. 

Opatření ředitelské rady Masarykova doma jednomyslně rozhodlo, že československé 

politické strany v exilu do krajanských organizací zasahovat nemají. Krajanské organizace 

byly zřízeny a jsou udržovány pro zdejší potřeby. I když pomáhají staré otčině v jejím boji 

proti komunismu, neznamená to, že jednotliví reprezentanti bývalých čs. politických stran 

jsou oprávněni určovat krajanům jejich cestu. Krajané cítí své povinnosti k nové vlasti,  

a tím je dán směr i jejich organizační práci“ (Matusiaková citována in Waldauf,  

2010: 131). 

Konflikt se nadále vyostřoval, Gustav Přístupa skutečně nehodlal přistupovat na 

jakékoliv kompromisy a až diktátorsky bránil své pojetí ve směřování Sokola. Prohlašoval, 

že ti noví se jen chtějí zmocnit všeho, co zde bylo pracně vybudováno.  Neměli by mít 

práva zúčastňovat se vedení jednoty, jejich místo je dole, v tělocvičně (Waldauf,  

2010: 130). „Ano, jsem diktátor a diktátorem zůstanu! Protože jsem se o Sokol a celý 

krajanský život v Kanadě zasloužil já, musím to být zase já, kterého budete poslouchat a já, 

který bude určovat cestu, jakou se zdejší Sokol bude ubírat. Do této cesty se občas dostane 

nějaký kámen, který musí být odstraněn. Tímto kamenem se také skutálí několik menších 

kamínků – to už jinak nejde. Vidím, že dnes je na schůzi většina proti mně, že bych byl 

přehlasován – proto dnes o ničem hlasovat nedám!“ (Přístupa citován in Waldauf,  

2010: 130).  

A protože nepohodlný Corn a jeho příznivci starému vedení strany skutečně 

překáželi, rozhodl se starosta vyřešit situaci ročním vyloučením vstupu do Masarykova 

domu a do celého Masaryktownu, kde měli sokolové zázemí.
32

 To popudilo Cornovy 

zastánce a po dalších bouřlivých schůzích ze Sokola raději vystoupili. Místo spolupráce 

 a společné vize tak následovalo rozdělení největší kanadské pobočky a vznik nové jednoty 
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 Sokol Toronto byl prakticky tělocvičným odborem Masarykova domu, jehož předsedou byl rovněž Gustav 

Přístupa, jednatel Sokola Toronto Prokop Havlík byl zároveň pokladník – tajemník ředitelské rady 

Masarykova domu. Nejednalo se tedy jen o propojení organizační, ale také finanční. Majetek Masarykova 

domu (získaný především z provozované hry Bingo) umožňoval „sponzoring“ sokolské činnosti včetně 

zájezdů na slety do USA. Přístupa s Havlíkem tam mohli snadno pohrozit všem „nepohodlným“ členům 

Sokola zákazem navštěvování Masarykova domu a jeho pozemků (Waldauf, 2010: 158-159). 
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Sokol Toronto II. pod vedením Jiřího Corna,
33

 která byla přijata do svazku Kanadského 

Sokola i Ústředí čs. sokolstva v zahraničí. Původní torontská jednota však neprojevovala 

zájem k nějakému dalšímu jednání a rozkol se začal postupně rozšiřovat na další sokolské 

jednoty. Sokol Toronto spolu s dalšími dvěma jednotami vystoupil z Ústředí čs. sokolstva 

v zahraničí a v roce 1955 ustavili Kanadskou obec sokolskou. Sokol v Kanadě tak po dobu 

více než deseti let působil ve dvou organizacích – v nově vzniklé a politicky naprosto 

nezávislé Kanadské obci sokolské a v Kanadském Sokole (založeném v roce 1952), který 

byl jedním z okrsků Ústředí (Waldauf, 2010: 157). 

Také ostatní krajanské spolky se postupně rozštěpily na dva tábory, vždyť řada 

sokolů působila ve více organizacích, včetně Gustava Přístupy. Vrcholná organizace, 

České národní sdružení v Kanadě, se postavilo za skupinu Jiřího Corna, který byl členem 

torontské pobočky. Společně obvinili Sokol Toronto a Masarykův ústav (kde měli 

sokolové zázemí) z diktatury „staré generace“ a rozdělování krajanské společnosti. Ve 

sporu sehrály důležitou roli také noviny místních organizací (viz následující kapitola). Kdo 

z emigrantů stojí na které straně, se veřejně projevilo při oslavách významného symbolu 

národní hrdosti - Československého dne doprovázeného sokolským sletem. Ani tento, pro 

krajany velmi důležitý svátek, je nedokázal sjednotit. Ve stejný den uspořádal Sokol 

Toronto II. slet v Montréalu, za což byl kritizován za záměrné štěpení komunity, jak 

dokazuje například stanovisko Sokola Windsor otištěné v Novém domově:  „Zde je nás 

jenom nepatrné množství Čechoslováků a chceme-li, abychom se družně mohli sejít, není 

možné, dělat ve stejné dny, snad s rozdílem 24 hodin, dva slety … Bratři z Čs. sokolstva 

v zahraničí, můžete si to vymlouvat a omlouvat jak chcete. Nikdy nemůžete zastřít fakt, že 

váš slet v Montréalu je truc-slet, že to není obětavá a nezištná práce, ale podrývání práce 

druhých. Rozdělili jste sokolskou rodinu, stydíte se však k tomu doznat ... A děláte-li to, co 

děláte, pak k tomu musíte míti jiné důvody, než sokolské. A nezbývá říci než škoda. Škoda 

pro Sokol a škoda pro celý národ!“ (Nový domov, 1955 g). Nařčení Sokola Toronto II. 

z rozbíjení sokolské komunity bylo absurdní v tom, že jim Sokol Toronto I. účast na 

sokolském vystoupení při oslavách Československého dne formou dopisu zakázal 

(Waldauf, 2010: 125-130). 

                                                 
33

 Výbor Sokola Toronto měl před svým rozkolem 24 členů, z jednoty vystoupilo 15 členů, z toho 9 

starousedlíků a 6 nových, a vytvořili výbor nového Sokola Toronto II. 
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Několikaletý sokolský spor zaujal významné místo také na stránkách krajanského 

tisku. A protože Nový Domov vydával Masarykův ústav v čele se svým předsedou  

(a taktéž předsedou Sokola Toronta) Gustavem Přístupou, staly se tyto noviny v sokolské 

rozepři především komunikačním prostředkem starousedlíků. Skupina krajanů z emigrační 

vlny po Únoru 1948 přestávala věřit v objektivitu některých velmi zaujatých přispěvatelů 

Nového domova ze skupiny Gustava Přístupy. Nově příchozí si tak zakládali noviny 

vlastní. Nejprve vznikly koncem roku 1953 Kanadské listy, věnující se především 

informacím o Češích v exilu, místním zprávám z Toronta, sokolstvu, ale i vývoji situace 

v Československu a východní Evropě. Listy však vycházely jen necelý rok (Formanová, 

Gruntorád, Přibáň; 1999: 105).  V květnu roku 1955 založila skupina kolem Jiřího Corna, 

vůdčí osobnosti Sokola Toronto II., týdeník s názvem Naše hlasy
34

. Strukturou  

a zaměřením článků si byly noviny s Novým domovem velmi podobné, list se profiloval 

jako „nezávislý československý týdeník“ usilující o krajanskou soudržnost. 

O sjednocení krajanské komunity se ve svých článcích snažil také Nový domov, 

nikdo však nechtěl od svých názorů ustoupit a požadoval tak nápravu na straně druhé.  

8. září 1955 vydal Nový domov poznámku redakce: „Pevně věříme, že příští slet sokolstva 

v Kanadě bude jednotný, že ve stejné dny nebudou pořádány slety dva, že sokolstvo se 

nebude dělit na kanadské staré jednoty a okrsek sokolstva v zahraničí, neboť tak se dokáže 

sokolské bratrství a zvýší význam sokolské ideje, aby politický čin prvořadého významu 

získal pravé hodnoty, že celek znamená více než jednotlivec.“  Naše hlasy s tímto názorem 

souhlasily, taktéž si přály sjednocení, ale za jasně vytýčených podmínek pro vedení Sokola 

Toronto a redakci Nového domova. „Věříme, že úkolem tisku je především pomáhat 

dobrým a správným věcem, pomáhat budovat jednotu nejen v řadách sokolských, ale 

jednotnost v celém našem krajanském životě, jednotu, která by se neopírala o nadiktovaný 

názor jednoho nebo dvou jedinců, ale názor demokratické většiny, jednotnost, která by nás 

všechny sdružovala ke společnému boji proti komunismu, k práci za osvobození našeho 

lidu v ČSR a vytváření dobrého jména občanů čs. původu v Kanadě. Vítáme redakci 
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 Týdeník získával rychle na popularitě. V dubnu 1962 vycházely Naše hlasy v počtu 5000 výtisků, oproti 

Novému domovu, který měl náklad jen 3000 výtisků (Formanová, Gruntorád, Přibáň; 1999: 107-111). Nový 

domov měl zase neuvěřitelný rozsah ve své distribuci do zahraničí. V roce 1956 byl zasílán do 32 zemí 

s největším počtem krajanů, včetně uprchlických táborů v Německu (Nový domov, 1956). Naše hlasy 

vycházely do roku 1990, Nový domov vychází dodnes. 
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Nového domova k této spolupráci a i my pevně věříme, že sokolstvo v Kanadě bude opět 

jednotné, když:…
35

 “ (Naše hlasy citovány in Waldauf, 2010: 161). 

K oficiálnímu ukončení sokolské krize došlo až po třinácti letech, v lednu roku 1967, 

kdy byly obě jednoty opět dobrovolně sjednoceny (Waldauf, 2010: 431). Na dobu více než 

jednoho desetiletí tak bylo značně rozděleno nejen sokolstvo, ale i celá krajanská 

komunita. Československo v tu dobu prožívalo těžké období politických procesů, kanadští 

krajané ale místo soustředění svých sil na pomoc a podporu své staré vlasti plýtvali energií 

a časem při řešení často zbytečných a nesmyslných osobních sporů. Na stránkách 

krajanského tisku sice oba „tábory“ tvrdily, jak usilují o sjednocení krajanské komunity, 

ten potřebný krok k naplnění tohoto cíle už ale nikdo neudělal. 

 

6.3 Reakce krajanských organizací na Únor 1948 - shrnutí 

Repertoár aktivit krajanského hnutí se po únorových událostech značně rozšířil. Svůj 

nesouhlasný postoj vůči politickému vývoji v ČSR sepsala vrcholná organizace 

krajanského hnutí do protestní rezoluce. Jako důležitý úkol si vytyčila navázání kontaktů 

s významnými politiky a diplomaty v Kanadě, které bylo potřeba o nebezpečném vývoji 

situace informovat. Dalším typem aktivit byly pietní večery a tryzny za popravené 

politické vězně či letákové akce. Sokol zareagoval bojkotem přislíbené účasti na pražském 

sokolském sletu, vystoupením z Československé obce sokolské a zasláním dopisu se svými 

požadavky na předsednictvo této organizace.  

Obranným typem jednání byla reakce na komunisty vytvořenou negativní informační 

kampaň poškozující krajany v zahraničí a snaha o udržení dobré pověsti Čechoslováků 

v Kanadě. Další činností krajanského hnutí byly pomocné a informační služby novým 

uprchlíkům a zřízení speciálního fondu pro finanční podporu nově příchozích krajanů. 

Důležitým informačním zdrojem a hlavním prostředkem pro oslovování krajanské 

komunity se stala krajanská periodika Nový domov a Naše hlasy. Stala se prostředkem pro 

vyjádření nesouhlasu s komunistickým režimem, upozorňování na nebezpečí komunistické 

propagandy a mobilizaci krajanů k účasti v hnutí.  

                                                 
35

 Následuje výčet podmínek ze strany redakce Našich hlasů, například opětovný vstup Sokola Toronto do 

Ústředí čs. sokolstva v zahraničí a Kanadského sokola, podřízení G. Přístupy a P.Havlíka demokratickým 

zásadám, zrušení Kanadské obce sokolské, založené G. Přístupou jako „konkurenční organizaci“ Kanadského 

Sokola atd. (Waldauf, 2010: 161-162). 
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Společensko-kulturní roli zastával především Masarykův ústav. Dobrovolníky 

vybudovaná krajanská chlouba – Masaryktown – se stal místem setkávání, výročních 

jednání, odpočinku v přírodě a tradičních oslav národních symbolů a svátků. Ty byly 

použity jako hlavní rámec, ve kterém byl kladen důraz na udržování národní identity  

a důležitost oslavování významných osobností a svátků bývalého demokratického 

Československa. Těmi největšími byly pro krajany velmi populární oslavy 

Československého dne spolu se sokolskými slety.  

Krajané vnímali komunistický únorový převrat a konec demokratického režimu jako 

obrovskou ránu pro svůj národ a na budoucí vývoj v zemi se dívali s velkými obavami. 

Komunisté ztělesňovali zlo a nebezpečí, proti kterému je třeba se postavit. Na stránkách 

Nového domova burcovali ostatní Čechoslováky k pevnému semknutí a přípravě k boji – 

možná i válečnému (a vítěznému). Krajané prezentovali situaci v ČSR z dlouhodobého 

hlediska jako neudržitelnou a věřili v budoucí porážku sovětského impéria ze strany 

západu. Nepřestávali upozorňovat na důležité politické události celého východního bloku  

a klást na politické činitele požadavky k dalšímu projednání situace v těchto zemích. 

Jednota a spolupráce mezi krajany, vytvořená během druhé světové války, byla 

narušena příchodem tisíců nových uprchlíků, kteří se zde setkali s jinak smýšlejícími 

starousedlíky. Sokolský spor o politickou neutralitu organizace, který byl zpočátku sporem 

několika torontských členů, nakonec rozdělil celou krajanskou komunitu. Zbytečně byl na 

dlouhé roky rozmělněn potenciál a možný úspěch krajanského hnutí v prosazování svých 

požadavků. 
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7 Pražské jaro a sovětská okupace v srpnu 1968 

Po dvacetiletém úsilí krajanského hnutí o navrácení svobody a demokracie do 

Československa přišlo konečně období, které slibovalo obrat ve vývoji a možné naplnění 

vytyčených cílů. O to větší byl šok z vojenského ukončení tohoto vývoje, který západní 

svět sice odsoudil, ale nijak nevyřešil. Kanadští krajané stáli před novým úkolem – pomoci 

dvanácti tisícům československých uprchlíků a společně s nimi vytvořit strategii, která 

povede k  požadovanému odsunu okupačních vojsk. 

 

7.1 Politický kontext 

Od druhé poloviny 60. let docházelo v bývalém Československu k postupnému 

uvolňování politického a kulturního života. Vnitřní krize KSČ vyvrcholila v lednu 1968 

odvoláním prezidenta a tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného, do čela strany místo něj 

nastoupil Alexander Dubček. Postupně došlo k rozsáhlejší výměně funkcionářů a byla 

obnovena svoboda slova. Lidé tak dostali možnost opět hlasitěji vyjadřovat svou 

nespokojenost se stavem společnosti. Tím bylo zahájeno období tzv. pražského jara, 

období plné optimismu a naděje na znovuzískání svobody. Nové vedení strany provedlo 

řadu demokratizačních změn v oblasti politické, ekonomické i kulturní, tlak společnosti na 

další změny neustále sílil. Postupně se začínala obnovovat spolková činnost. Začaly se 

objevovat snahy o znovuobnovení některých zakázaných organizací, včetně Junáka  

a Sokola. Byly dokonce založeny politicky orientované organizace – Klub angažovaných 

nestraníků a Klub bývalých politických vězňů (Skovajsa, 2010). Politický systém se začal 

pozvolna otevírat, jak to vnímali také kanadští krajané (viz kapitola 7.2 – Rámování). Lidé 

se probudili z pasivity a začali otevřeně klást své požadavky na změnu. 

K dalším krokům v demokratizačním procesu ale už nedošlo. V noci z 20. na 21. 

srpna překročila hranice Československa okupační vojska Varšavské smlouvy. Obrovská 

naděje a slibný vývoj trvající několik let byl během několika hodin vojensky ukončen. Přes 

veškerý odpor obyvatelstva a odmítnutí vojenské intervence tehdejší vládou v čele 

s prezidentem Ludvíkem Svobodou a odsouzení vpádu vojsk ze strany Západu, převzalo 

vedení strany konzervativní křídlo komunistů v čele s Gustávem Husákem. Nastalo období 

tzv. normalizace. Nevyhovující členové KSČ byli pozatýkáni, všechny organizace  

a politické subjekty vzniklé během pražského jara byly zakázány, obnovila se cenzura. 

Opět nastala dlouhá léta zatýkání, stranických čistek, manipulací a celkového úpadku 

ekonomického, kulturního i morálního. Jakékoliv projevy nesouhlasu byly potlačeny. 
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Společnost zůstala izolována od okolního světa po dobu dalších dvaceti let (Němec, 2013; 

Vančura, 1990; Skovajsa, 2010). Politický systém se během pár měsíců opět naplno 

uzavřel. Veškeré reformní aktivity z období pražské jara byly zastaveny, mnoho jeho 

představitelů bylo pozatýkáno. Lidé velmi dobře věděli, jaké hrozby s sebou komunistický 

režim přináší a tušili, že pobyt okupačních vojsk na území Československa nebude krátký. 

Proto začali již v prvních dnech po okupaci hromadně opouštět republiku (další tisíce 

k tomu byly donuceny v průběhu let následujících). Vážnost situace si uvědomovali také 

krajané v Kanadě a začali ihned podnikat kroky k požadovanému odsunu okupačních vojsk 

(viz kapitola 7.2 – Repertoár jednání). 

Přesný počet posrpnových emigrantů je, stejně tak jako tomu bylo u emigrantů 

poúnorových, těžko dohledatelný a uváděné údaje se mnohdy velmi liší. Nejvíce emigrantů 

odešlo právě v prvním roce po okupaci a svým počtem dokonce i převýšili emigrační vlnu 

z roku 1948. V tomto ohledu sehrál velkou roli fakt, že po srpnové okupaci mohli ti, kteří 

nesouhlasili s režimem, volně opustit republiku až do 8. 10. 1969 (poté byly hranice 

uzavřeny a cesta za svobodou se stala komplikovanější, i když stále méně nebezpečná, než 

tomu bylo v 50. letech) (Jeřábek, 2005). Václav Chyský uvádí, že v letech 1968 – 1989 

odešlo do zahraničí 245 000 osob, z toho přes 100 000 v prvním roce po okupaci. 

Přestupními stanicemi na cestě za svobodou byly, stejně jako po roce 1948, uprchlické 

tábory v Rakousku a Německu. Pobyt v nich byl tentokrát o něco „příjemnější“ a hlavně 

kratší – imigrační politika západních zemí byla k politickým uprchlíkům z Československa 

velmi vstřícná (Chyský, 2002). Asi dvě třetiny emigrantů zůstaly v evropských zemích, 

jedna třetina zamířila do USA nebo Kanady (Jeřábek, 2005). 

 

7.2 Reakce krajanských organizací na období pražského jara  

Repertoár jednání 

V 60. letech hnutí dál vytrvale pokračovalo ve svých aktivitách započatých po 

únorovém komunistickém puči. Období pražského jara prožívali krajané s velkou radostí  

a začínali se připravovat na svou budoucí roli. Plánovali, jak pomohou v demokratizačním 

procesu „osvobozené“ vlasti. Krajany tento plánovaný repertoár budoucích aktivit, ke 

kterým v důsledku srpnové okupace ani nedošlo, názorově rozděloval. Jednalo se o pohled 

na možnou spolupráci s „reformními komunisty“ a oprávnění vstupovat do 

demokratizačních procesů v této zemi. Redaktoři týdeníku Naše hlasy, tedy poúnoroví 

emigranti, prohlásili, že jsou ochotni s nimi spolupracovat na plánovaných změnách 
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vedoucích k obnově demokracie. 30. března 1968 vydali prohlášení „Všem Čechům a 

Slovákům doma i v zahraničí“: „Čeští a slovenští demokraté, kteří opustili domov po 

únorovém puči z roku 1948, aby protestovali proti znásilnění demokracie, projevují 

nesmírnou radost, že si náš lid vynutil po dvaceti letech krutého despotismu základní 

občanské svobody: svobodu tiskovou, svobodu shromažďovací a jak doufáme, také 

svobodu spolčovací. Jsme přesvědčeni, že Komunistická strana Československa se posléze 

přesvědčila, že únorový převrat z roku 1948 byl těžkým omylem … Projevujeme své 

uspokojení, že Komunistická strana našla v sobě dost sil a vypudila ze svého středu 

nejhorší kreatury … že se nestaví proti svobodám a doufáme, že je ochotna pokračovat na 

cestě demokratisace státu … Považujeme proto za svou povinnost prohlásit, že jsme 

ochotni spolupracovat s Komunistickou stranou na uskutečňování tohoto programu, tj. na 

obnovení demokracie“ (Naše hlasy, 1968a). Po Komunistické straně Naše hlasy 

požadovaly obnovu rozvráceného hospodářství, zrušení jednotných zemědělských 

družstev, navrácení majetku, obnovení svobodného obchodu a okamžité propuštění všech 

politických vězňů. Přály si i nadále zachování přátelského vztahu se Sovětským svazem, 

ale také obnovení přátelství s ostatními západními státy (Naše hlasy, 1968). Proti tomuto 

prohlášení se ostře ohradil Nový domov, který zásadně nesouhlasil se spoluprací 

s komunisty a v dalších liberalizačních krocích plně důvěřoval krajanům doma. 

Nesouhlasil ani s chystanou „kvalifikovanou“ pomocí poúnorových emigrantů, kteří si 

podle článku v Našich hlasech měli pro svou vlast připravovat politický a hospodářský 

program. Krajanům v zahraničí doporučoval, aby vyčkali, do jaké míry se naplní sliby 

„reformních“ činitelů Komunistické strany. Trpké zkušenosti z minulosti pro ně byly 

dostatečně varující. „Podle našeho přesvědčení události v Československu představují 

výměnu stráží. Je to úpadek jedné komunistické generace, zatížené zločiny a hloupostí,  

a na druhé straně nástup generace nové … je proto jen na nich, aby jim postavili své 

požadavky a vyjádřili svá přesvědčení a přání, a aby je soudili“ (Nový domov, 1968a). 

ČSNS chtělo pomoci demokratizačním procesům v Československu především co 

největší jednotou Čechů a Slováků a posilováním myšlenky demokracie i ve vlastních 

řadách. „Tisk, rozhlas, televize, všechny komunikační prostředky vytvářející a komentující 

takzvané veřejné mínění musí být zbaveny komunistických živlů – které pod záminkou 

„pokrokovosti“ ve skutečnosti propagují komunistické zásady“ (Daičar, 1968). Předseda 

Sdružení se výročním kongresu v roce 1989 ohradil proti kanadským médiím, která podle 

něj často nevysvětlovala události, ke kterým docházelo v ČSR, správně a objektivně. 
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„Musíme nejen své kanadské spoluobčany, ale především ústavní činitele v zákonodárných 

sborech provinčních i ve vládě federální poctivě informovat o tom, že do skutečné svobody 

v Československu ještě mnoho chybí“ (Daičar, 1968).   

Strategii „vyčkávání“ zvolili také kanadští sokolové. Napjatě sledovali události 

kolem možného obnovení Sokola v Československu. V Praze byl vytvořen přípravný 

výbor Sokola a na ministerstvu byla podána žádost o registraci Československé obce 

sokolské. K opětovnému zahájení činnosti mělo dojít 1. září 1968. Sokolské organizace 

v zahraničí se nicméně snažily do situace v Československu nijak nezasahovat, zejména 

proto, že byly komunistickým režimem falešně označovány za organizátory obnovy Sokola 

v ČSR, což celému procesu velmi škodilo. Kanadští sokolové byli nicméně připraveni 

v případě obnovení demokracie a navrácení sokolských myšlenek a tradic do ČSSR chopit 

se důležitých vedoucích funkcí a pomoci v demokratizačním procesu. 

 

Rámování 

Interpretace a pojmenování problému 

V diagnostickém rámování převažovaly dva dominantní rámce: „Naděje“ a „Ještě 

není dobojováno“. Alexander Dubček se stal symbolem změn k lepšímu, naopak prezident 

Antonín Novotný se svou skupinou představoval symbol trvajícího nebezpečí. 

Krajanská obec v Kanadě vnímala změny v Československu velmi pozitivně a věřila 

ve vítězství liberalizačního procesu. „Zdá se, že rok 1968 přinesl nový vítr do starých, 

rozedraných plachet naší rodné loďky, zmítané tolika bouřemi …“ (Daičar, 1968).  

Zprávy z ČSR o reformních změnách zaujímaly většinu tiskové plochy Nového 

domova a Našich hlasů. Na stránkách tisku se mohli krajané dočíst o omluvě Novotného za 

politické procesy v 50. letech, rezignacích jednotlivých funkcionářů a dosazování nových – 

„reformních“, vyšetřování smrti Jana Masaryka, nebo plánované obnově nekomunistických 

stran tak, jako tomu bylo před únorem 1948. Na titulních stranách Našich hlasů vycházely 

články s titulky: „Novotný v propadlišti“, „Naše hodina se blíží“, nebo „Krok ve 

správném směru“. Redaktoři situaci interpretovali jako „reformistický obrat, nebo dokonce 

převrat“ (Nový domov, 1968).   

Krajané vnímali nastalou situaci jako výsledek vytrvalosti a statečnosti 

československého lidu, který se dokázal vzepřít a svobodu si vybojovat. „Není nikoho, kdo 

by se neradoval, že český a slovenský lid se vzchopil k tomu, aby začal obnovovati svou 

svobodu vlastním duchem, vlastním srdcem, vlastními silami a vlastním způsobem“ (Nový 

domov, 1968a). Oceňovali moudrou a nenásilnou cestu, kterou si šli Čechoslováci za svým 
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cílem. „Není také nikoho, kdo by se neobdivoval nejen originalitě a poctivosti myšlení, 

s nimiž si náš lid hledá svoji novou cestu, ale také důstojnosti a moudrosti, s níž tak činí 

bez násilí. Současné jednání a chování našeho lidu ve staré vlasti nás naplňuje hrdostí“ 

(Nový domov, 1968a). Příčinu událostí pražského jara ale spatřovali také v neschopnosti 

vládnoucího režimu – stalinistických stoupenců, kteří jen plní příkazy z Kremlu proti 

zájmům vlastního národa. „Pád despotického stalinisty Novotného a jeho skupiny, která 

tak dlouho dusila všechny perspektivy národa, byl signálem k akci, kterou mnozí správně 

nazývají revolucí hlav a srdcí…“ (Slavík, 1968). Symbolem naděje a obratu správným 

směrem se stal Alexandr Dubček, krajané jeho činnost přirovnávali k těžkému zápasu proti 

Sovětům, který musí vyhrát a nedovolit Novotnému návrat k moci. „Odpůrce nového 

vedení nesedí v Praze, ale v Moskvě. V Praze má jen své pohůnky a ti jsou právě teď 

největším nebezpečím, protože se dají koupit pro každou podlost. Čím dříve budou Novotný 

a jeho skupina vyhozeni z ÚV, tím lépe…“ (Třešňák, 1968). 

Ačkoliv krajané interpretovali události doma velmi pozitivně, nechtěli se radovat 

příliš brzy, tušili, že úplně vyhráno ještě není. „Nemylme se však, bratři a sestry! Boj  

o skutečnou demokracii a o skutečnou svobodu v Československu, není ještě dobojován. 

Tak jako v roce 1848, i nyní ještě může přijít nenadálý nepříznivý obrat, třebaže síly, 

toužící po svobodě a důstojném lidském životě, jsou již tak velké, že je nelze potlačiti“ 

(Daičar, 1968). ČSNS upozorňovalo na kanadská média, která často nevysvětlovala 

události, ke kterým docházelo v ČSR, správně a objektivně. „Musíme nejen své kanadské 

spoluobčany, ale především ústavní činitele v zákonodárných sborech provinčních i ve 

vládě federální poctivě informovat o tom, že do skutečné svobody v Československu ještě 

mnoho chybí“ (Daičar, 1968).   

Velikou nadějí bylo pro všechny zahraniční i domácí sokoly možné obnovení 

Československé obce sokolské. Zahraniční sokolové ale díky předchozím trpkým 

zkušenostem s komunistickým režimem neinterpretovali vývoj událostí přehnaně 

pozitivně, bylo jim jasné, že cesta ke svobodě a demokracii je ještě daleká. Obávali se 

vzniku jakéhosi „hybridního“ Sokola, upraveného podle představ komunistů  

a využitelného k jejich propagandě.  „Jde nám o Sokol skutečný, nejen podle jména. Jde 

nám o Sokol založený na tradicích ryze sokolských … Komunisté stále zapomínají, že idea 

sokolská není slučitelná s diktaturou a komunistická strana zůstává diktaturou, i když po 

posledních událostech se stává diktaturou snesitelnější. K cíli, jímž je skutečná svoboda  

a demokracie v Československu, je stále ještě cesta daleká“ (Hřebík citován in Waldauf, 

2010:141). Sovětská okupace však veškeré pokusy o obnovu Sokola definitivně ukončila. 
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Užívání symbolů a mobilizace účastníků hnutí 

Pro mobilizaci hnutí byl v období pražského jara využit jeden dominantní rámec: 

„Obnova demokracie”. Symbolem se stala jednota a připravenost mobilizující krajany 

k připravenosti být nápomocní při vytváření nového demokratického státu. 

Zejména poúnoroví emigranti vývoj situace a svoji roli vnímali tak, že díky svým 

zkušenostem ze zahraničí budou vyzváni ke spolupráci na obnovování demokracie ve staré 

vlasti. Brali to velmi zodpovědně a chtěli být na tuto chvíli důkladně připraveni. „Je na 

dosah doba, kdy také exil bude vyzván ke svému slovu … Zastihne nás tato chvíle 

připravené? ... Mnoho exilových činitelů po dvacet let si neuvědomovalo, že tato doba 

přijde. Rozešlo se do drobných politických a zájmových skupin a oslabili tak jednotu exilu. 

Je na čase posílení jednotného tělesa exilu, které se musí a bude vracet domů jednotné. 

Jednotné pro práci na výstavbě nového státu. Vždyť naší povinností je přispěti svými 

silami, aby základy našeho státu byly pevné, dobré a spolehlivé…aby se už neopakovaly 

hrůzy, které celý národ prožíval“ (Slavík, 1968). Předseda ČSNS Antonín Daičar vyzýval 

k jednotě Čechů, Slováků a Podkarpatských Rusínů (tedy těch národů, kteří v roce 1939 

Sdružení založili). „Jedině tak můžeme v Kanadě postavit silnou základnu organizační  

a pracovat jako skutečný representant československého demokratického živlu 

v zahraničí“ (Daičar, 1968). 

Také kanadští sokolové se připravovali na možný návrat domů a zhoštění se důležité 

role při budování nové, demokratické společnosti. Uvědomovali si, že jejich zásada 

nepolitické činnosti organizace musí být v tomto zlomovém období narušena. Jako hlavní 

rámec byla využita morální povinnost vůči své rodné vlasti v podobě odborné pomoci  

a převzetí veřejných funkcí. Jak vnímali poslání zahraničních krajanů sokolové doma, 

vyjádřil ve své sletové zdravici bývalý vězeň komunistického režimu, kterému se podařilo 

emigrovat do Toronta: „Po vašem návratu domů, sokolové, kromě budování nových 

sokolských jednot, budete muset nastoupit do veřejných funkcí ve státě. To národ doma od 

vás očekává a pracovníci domácího odboje počítají s vaší pomocí … Musíte nutně aktivně 

zúčastnit se dnešního exilového politického života. Je dočasně překonaný starý sokolský 

názor, aby činovníci Sokola stáli stranou politického dění, zachovali si nezávislost  

a nepolitičnost hnutí … Náš příští svobodný stát se teprve buduje a žádnému sokolu nesmí 

být lhostejné, jak tento příští stát bude vypadat… Váš národ doma vám plně důvěřuje  

a tuto práci od vás očekává … Budete muset doma lidi zbavit strachu, napřímit jejich 

páteře, obnovit pocit cti a národní hrdosti. Přivézt do našeho domova kromě svobody, 
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mravní principy demokracie, bratrství, lásku a důvěru člověka k člověku…“ (Slavík 

citován in Waldauf, 2010: 442).  

 

Vztahy a spolupráce mezi krajany 

Konečné sjednocení torontských sokolských jednot po třináct let trvajícím sporu se 

stalo zásadní událostí tohoto období. V brzké době plánovaly utvoření nové, celokanadské 

organizace, což sice přineslo další několikaleté dohady a spory, ale nakonec se to 

podařilo
36

 (Waldauf, 2010: 242). Sokolské slety se tak znovu staly obrovským pojítkem 

kanadské krajanské komunity, kterou také reprezentovaly na mezinárodních podnicích.  

Období pražského jara však mezi krajany přineslo další rozepře. Jednalo se o jejich 

názor na „vměšování se“ do vnitřního demokratizačního procesu Československa  

a plánované přebírání veřejných funkcí z pozice „odborníků ze západu“ (viz podkapitola 

Repertoár jednání). Zatímco krajané kolem Našich hlasů, mezi které patřili především 

poúnoroví emigranti, chtěli spolupracovat s reformní komunistickou stranou a pomáhat na 

cestě demokratizace státu, redaktoři Nového domova, vydávaného Masarykovým ústavem 

a Sdružením, byli zásadně proti jakékoliv spolupráci s komunisty (byť reformními)  

a zasahování do politických záležitostí krajanů doma. Postoj Našich hlasů označili za 

kariérismus a jejich vydané prohlášení vnímali jako poškozování kanadských krajanů.  

„Češi a Slováci v Kanadě a za hranicemi mají důvěru jak ve schopnosti, tak i v poctivost 

mladé generace našeho lidu, i v jejich moudrost, s níž si hledají svojí cestu. Utrpení, jímž 

tito lidé prošli, jim dává k tomu plnou kvalifikaci. Jsou-li v Kanadě jednotlivci, kteří se 

domnívají, že již nastala doba, kdy mohou v Československu pěstovat svou osobní kariéru, 

kanadská svoboda pohybu a jednání jim k tomu poskytuje plnou příležitost. Odmítáme 

však, aby jejich manifesty a projevy byly přijímány jako hlas zahraničních krajanů 

v Kanadě“ (Prohlášení Československého národního sdružení v Kanadě, Stálé konference 

slovenských demokratických exulantů, Masarykova ústavu a Organizace politických vězňů 

Čsl. komunistického režimu,  Nový domov, 1968a). 

 

                                                 
36

 Od roku 1974 je sokolstvo v Kanadě organizováno ve své konečné podobě: s výjimkou jednoty 

Batawa, která působí samostatně, jsou ostatní jednoty sdruženy v Sokolské župě Kanadské, která je členskou 

župou Ústředí československého sokolstva v zahraničí (Waldauf, 2010: 340). 
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7.3 Reakce krajanského hnutí na vpád „spojeneckých“ vojsk 

Repertoár jednání 

Reakce na zprávy z Československa byla ze strany Sdružení opravdu okamžitá. Ještě 

v noci z 20. na 21. srpna svolal generální tajemník organizace, Jiří Corn, zástupce Sdružení 

ze všech velkých kanadských měst a apeloval na to, že již ráno musí odletět do Ottawy  

a požadovat po kanadské vládě, aby něco podnikla. Zvolená strategie byla velmi intuitivní 

a rychlá. Rezoluci se svými požadavky sepsala delegace během hodinového letu z Toronta 

do Ottawy. „Diskutovali jsme, co si můžeme dovolit a co ne … Co budeme na federální 

vládě chtít … Musí to být rozumné a přijatelné, ale současně energické. Především by měla 

kanadská vláda odsoudit vojenský vpád. Za druhé, že by Kanada měla prosadit v OSN, aby 

i tahle světová organizace také odsoudila sovětský vpád k nám … Pochopitelně, po 

takovém násilném vpádu vznikne v zemi reakce, lidé se budou snažit dostat ze sovětského 

vlivu a začnou utíkat … Požádáme tedy, aby Kanada byla připravena přijmout uprchlíky. 

Je třeba zorganizovat lety Vídeň-Kanada. To budou jiné útěky než ty naše po roce 1948. 

Ale takový je život, hlavně že budeme moci těm uprchlíkům pomoci…“, vzpomíná Josef 

Čermák
37

, člen delegace, která se vydala do Ottawy (Čermák, citován in Ivanov, 1994: 

179-180). Do Ottawy se začali postupně sjíždět další funkcionáři krajanských spolků, 

kromě zástupců ČSNS také Sokol, YMCA a další a společně „pilovali“ navrženou 

rezoluci. Byly kontaktovány noviny, rozhlas, televize a připravená rezoluce byla předána 

kanadská vládě, která zahájila mimořádné zasedání. Ministr zahraničí, Mitchell Sharp, 

vyjádřil krajanům podporu kanadské vlády a slíbil, že veškeré vízové překážky pro 

uprchlíky budou co nejrychleji odstraněny. Poté přečetl prohlášení: „Kanadská vláda se 

dívá na invazi Československa ve velkém šoku a se zděšením. Odsuzujeme toto zneužití 

moci. Všichni Kanaďané cítí hluboký soucit s odvážným lidem Československa v této 

osudové hodině. Invaze a okupace Československa jest hrubým porušením zásady 

nevměšování, jíž Sovětský svaz říká, že uznává. Je to také tragédie pro všechny, kdož 

uznávají mír a národní samostatnost a já jsem si jist, že tyto nebudou ztraceny pro lid 

východní Evropy a dokonce lid Sovětského svazu“ (Scharp citován in Ivanov, 1994: 181). 

                                                 
37

 Typický představitel poúnorového studentského exilu se v Kanadě od samého začátku zapojil do 

krajanských aktivit. Zakládal i vedl československé exilové spolky, měl podíl na tom, že kanadská vláda 

přijala po srpnové okupaci v r. 1968 velké množství československých uprchlíků, zasloužil se i o vznik kurzů 

češtiny a slovenštiny na Torontské univerzitě. 
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Ještě týž den byla k situaci v ČSSR uspořádána tisková konference, které se zúčastnili 

kanadští novináři i zástupci dvou televizních stanic. Krajané byli dotazováni na zkušenosti 

s komunisty, debatovalo se o tom, co za vzniklé situace dělat. Zástupci delegace ČSNS  

i ostatní krajané, kteří do Ottawy přijeli, mohli mít dobrý pocit, že udělali vše, co bylo 

v jejich silách. A navíc s neuvěřitelnou rychlostí – bez ztráty jediného dne. 

První veřejné projevy nesouhlasu na sebe nenechaly dlouho čekat. Již 22. srpna 

zorganizoval Masaryků ústav první demonstraci v hlavním městě Ottawě před sovětským  

a československým velvyslanectvím (Nový domov, 1968c). Předseda Masarykova ústavu, 

Ervin Sypták, svolal schůzi všech vedoucích národnostních skupin, jejichž státy jsou ve 

východní Evropě podmaněny Sovětskému svazu. Výsledkem bylo vytvoření společného 

etnického výboru - Komitétu pro organizování protestů proti sovětské invazi  

v Československu. Jako svou první akci připravili na 29. srpna demonstraci v Torontu. Při 

přípravách demonstrací hrál velkou roli také Nový domov, který krajany o plánovaných 

akcích nepřetržitě informoval. Na závěr byla vytvořena rezoluce odsuzující vojenskou 

invazi v Československu, protest byl přečten před torontskou radnicí, podepsán všemi 

etnickými skupinami a zaslán kanadské vládě (Nový domov, 1968c; Ivanov, 1994: 181). 

Protestní pochody během měsíce září pořádaly také jednotlivé pobočky Sdružení na mnoha 

místech Kanady. Svůj nesouhlas se situací v Československu vyjadřovali i jednotlivci 

například nápisy na tričku, na autech, nebo na dveřích svých soukromých podniků (Fráňa, 

1968). 

Jednou z nejdůležitějších aktivit krajanského hnutí těsně po srpnové okupaci byly 

apely na kanadskou vládu, aby umožnila a urychlila vstup do země politickým uprchlíkům. 

Během několika dalších měsíců přiletělo do Kanady 12 000 Čechoslováků, kteří vytvořili, 

v Kanadě dosud nevídanou, emigrantskou vlnu. Zásluhy za to, že jejich počet byl tak 

veliký, patří právě krajanům. Ministr práce již na začátku září 1968 dal příkaz kanadským 

imigračním úřadům v Evropě, aby dávaly přednost žádostem československých uprchlíků, 

a aby všechny nutné formality byly urychleny. Tito uprchlíci nemuseli splňovat standardní 

kanadské imigrační předpisy, ani nemuseli být držiteli platného cestovního pasu. O pár dní 

později je na letišti v Torontu vřele vítali krajané, reportéři, fotografové a zástupci 

kanadského politického života (Nový domov, 1968d). S příchodem nových krajanů se 

většina aktivit hnutí soustředila právě na ně. Poskytnout jim pomoc, aby se co nejrychleji  

a nejsnadněji mohli zapojit do kanadského života, se stalo nejdůležitějším úkolem. 

Členové Sdružení a Masarykova ústavu již v září 1968 iniciovali vznik Kanadského fondu 

pro československé uprchlíky a v Novém domově apelovali na všechny krajany, aby 
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podpořili nově příchozí penězi či darováním jakýchkoliv potřebných věcí (Nový domov, 

1968g). V aktivitách sociálních výrazně pomohl Dámský odbor ČSNS v Torontě, zaměřený 

na pomoc nově příchozím emigrantům, ale také sociálně slabým, nemocným či starým 

krajanům v Kanadě i v Evropě.
38

  

Kromě finanční výpomoci poskytovalo hnutí také služby informační. V informování 

nově příchozích krajanů sehrál významnou roli krajanský tisk. Od roku 1967 začal 

vycházet oběžník Klubu nových přistěhovalců českého a slovenského původu v Kanadě 

s názvem Hlas nových.
39

 Poskytoval velmi rozsáhlé, praktické a ucelené informace novým 

emigrantům a poskytoval prostor ke zprávám, které naopak oni přinesli z ČSR. Také na 

stránkách Nového domova vycházely podrobné směrnice a rady na co mají posrpnoví 

uprchlíci nárok (finanční příspěvky do první výplaty, příspěvky na děti, na bydlení, 

bezplatné kurzy angličtiny, bezplatné překlady oficiálních dokumentů atd.) (Nový domov, 

1968).  

Pomoc nově příchozím uprchlíkům sice od krajanských spolků vyžadovala většinu 

času, peněz a energie, ale nezapomínalo se na organizování dalších protestních akcí a tato 

forma veřejného vyjádření nesouhlasu přetrvávala celá 70. a 80. léta. Byl to konec konců 

slavnostní slib, který dal předseda ČSNS Antonín Daičar na demonstraci před ottawským 

parlamentem v roce 1969: „Nikdy nikdy v boji neustaneme, dokud sovětské hordy 

z Československa nevyženeme, dokud československý lid bude trpět pod sovětskou tyranií!“ 

(Daičar, 1971). Největší vlnu pouličních protestů přineslo roční výročí sovětské okupace. 

Nejvýznamnější byla velmi pečlivě zorganizovaná demonstrace v Ottawě, do které se 

zapojilo tisíce nových politických uprchlíků a akce vyvrcholila v historicky největší 

politický protest proti sovětské okupaci v Kanadě (Nový domov, 1969). Drobnější 

manifestace ale probíhaly i mimo hlavní město. Například odbočka ve Winnipegu 

uspořádala společný zájezd krajanů za účelem položení pamětních věnců a uctění památky 

Jana Palacha a Jana Zajíce. Ti se stali uctívanými symboly protestu proti sovětské invazi. 

V den ročního výročí okupace uspořádali krajané ve Winnipegu automobilový protestní 

                                                 
38

 Tato ženská organizace aktivně pomáhala od počátku 60. let zejména lidem v uprchlických táborech. 

Existuje dodnes a patří mezi nenahraditelné instituce v oblasti sociální péče. 

39
 Cyklostylovaný časopis vycházel zprvu jako čtrnáctideník, později jako měsíčník vydával a redigoval 

Mirko Janeček, zprvu v nákladu 200 výtisků, po srpnové emigrační vlně se náklad zvýšil na 2000 výtisků a 

stal se významným periodikem s podrobným krajanským zpravodajstvím. Od roku 1973 vycházel pod 

názvem Kanadské listy. S volnější periodicitou vychází dodnes (Formanová, Gruntorád, Přibáň, 1999: 102). 
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průvod, kdy auta s protisovětskými hesly projížděla ulicemi města a získávala další a další 

sympatizanty (Škvor, 1970). Tento typ protestu se stal každoroční tradicí.  

Nejsilnějším veřejným protestem Sokola byl manifest amerického sokolstva 

vyhlášený 29. června 1969 na XII. sletu Americké obce sokolské v Chicagu, za účasti více 

než 2 000 sokolů ze Spojených států a z Kanady. Před téměř deseti tisíci diváky vyhlásili 

svůj manifest a odsoudili okupaci ČSR. „V pravém sokolském duchu zdůrazňujeme naše 

pevné rozhodnutí stát neochvějně proti komunistickým snahám po ovládnutí a ujařmení 

svobodumilujících, zde i kdekoliv jinde, kde krvavý rudý prapor se srpem a kladivem by 

mohl být vztyčen. Slibujeme zde dnes, že nikdy v boji za sokolské a lidské ideály 

nepodlehneme a nikdy otrocky neskloníme své hlavy v bídné kapitulaci před největším 

nepřítelem dnešních dnů“ (Manifest amerického sokolstva citován in Waldauf, 2010: 493). 

V roce 1972, při příležitosti 110. výročí založení Sokola a III. sletu Ústředí čs. 

sokolstva v zahraničí, byl vydán další sokolský manifest, ke kterému se opět připojili  

i kanadští sokolové. Manifest byl zveřejněn v krajanském tisku a zaslán představitelům 

vlád Spojených států, Kanady, Velké Británie a dalších zemí. Do Československa se jeho 

znění dostalo prostřednictvím rozhlasové stanice Svobodná Evropa. V manifestu sokolové 

žádali západní země, aby na připravované konferenci o bezpečnosti Evropy nedovolili 

účast Sovětského svazu, dokud neodvolá svá vojska z okupovaných území a nepřipustí 

svobodné volby v zemích střední a východní Evropy (Waldauf, 2010: 562). III. slet Ústředí 

i vyhlášený manifest se stal tématem velkého počtu novinových článků i televizních 

reportáží po celém světě.  

Do strategického repertoáru krajanského hnutí patřilo, stejně jako tomu bylo 

v případě komunistického převratu v roce 1948, nejen veřejné projevování nesouhlasu, ale 

také neustálé a systematické upozorňování kanadské vlády na kritickou situaci v ČSR  

a vyžadování konkrétních kroků k její nápravě. Krajané vytrvale vyzývali kanadské vládní 

představitele, aby jednali se sovětskými politiky a projevili jim svůj otevřený nesouhlas 

s vojenskou invazí. V předvečer návštěvy sovětského ministra zahraničních věcí, Andreje 

Gromyka, poslali zástupci ČSNS telegram kanadské vládě se žádostí, aby při jednání 

s Gromykem připomněli situaci v Československu. V den jeho návštěvy zorganizovali 

protest před budovou ministerstva zahraničí. Veškerý tisk poté přinesl zprávu, kde ministr 

zahraničí říká: „Nemůžete počítat s nějakým přátelstvím mezi Kanadou a Ruskem, pokud 

případ Československa nebude vyřízen“ (Daičar, 1970). V informování československé, 

kanadské i americké veřejnosti a v apelování na politické příslušníky svobodného světa byl 

místopředseda Sdružení, Ota Hora, na stránkách krajanského i kanadského tisku 
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neuvěřitelně aktivní. Upozorňoval na oslabování NATO a vytýkal kanadské vládě, že 

neklade Sovětům protipožadavek odchodu jejich armády z ČSR. Psal články pro Nový 

domov, The Ottawa Citizen a Denního hlasatele (vycházející v Chicagu), posílal telegramy 

kanadské a americké vládě, vydával memoranda a rezoluce, svolával protesty a kritizoval 

některá kanadská média, zejména televizi CBC, formou článků a psaných stížností za 

jejich neobjektivnost, proti-americké a pro-komunistické tendence (zejména v souvislosti 

s jejich postojem k válce ve Vietnamu). „Zastupoval jsem ústředí ČSNS v šestičlenné 

delegaci, která loni navštívila vládu… Osobně i v příslušném písemném podání jsme se 

dožadovali objektivnějšího referování hromadných sdělovacích prostředků a jejich očištění 

od extrémních levičáckých živlů, které často v tisku, rozhlase i televizi referují 

neobjektivně, s jasnými sympatiemi pro komunistickou ideologii i praxi“ (Hora, 1970).  

K příležitosti třetího výročí okupace bylo všem kanadským politikům, ale i politikům 

po celém světě, soudcům, významným podnikatelům, televizním stanicím, novinám  

a dalším etnickým skupinám rozesláno na 15 000 speciálních pohlednic. Měly 

připomenout stále okupované Československo a požadavky krajanů na podporu v jejich 

úsilí o okamžitý odsun sovětských vojsk a svobodné volby v zemi.
40

 Pohledy se setkaly 

s velkým ohlasem a přišla i řada odpovědí. Jak premiér, tak ministr zahraničních věcí 

napsali, že si uvědomují, co je na nich uvedeno, a že kanadská vláda pracuje na tom, aby se 

v Evropě „uvolnilo ovzduší“, došlo ke zlepšení vztahů, i vyplnění tužeb československých 

krajanů (Hora, 1972). Po značné odezvě na pohlednice bylo k pátému výročí okupace 

vytištěno 30 000 nalepovacích známek s motivy okupace a nápisem „21. srpen – Den 

sovětské hanby – invase Československa.“ Známky byly použity na dopisy určené nejen 

kanadským úřadům, ale i ostatním Kanaďanům, aby jim připomněly, že Československo je 

stále ještě okupováno. Svého cíle – odchodu okupantů - Sdružení sice nedosáhlo, ale 

„přece jen jsme dosáhli toho, že kanadská vláda neodvolala své odsouzení vpádu 

sovětských vojsk a stálého obsazení Československa“ (Corn, 1973). Velkou vlnu zájmu 

také vzbudila návštěva funkcionáře Alexeje Kosygina, člena sovětského politbyra. 

Krajanské skupiny v čele s ČSNS doslova zaplavily kanadskou vládu memorandy a na 
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 Zpráva na pohlednici v originále zněla: „Three year after one of the most treacherous acts in all history – 

the invasion of Czechoslovakia – that country is still occupied by soviet troops. The proces sof spiritual 

genocid eis taking place. We would be gratefull to you, if you would support publicly our demand for the 

immediate withdrawal of all soviet units from Czechoslovakia and for a free election in that country“ (Corn, 

1972).  
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vedení politických stran zaslaly dopisy, v nichž opětovně žádaly o stažení sovětských 

vojsk, zorganizovaly početné protesty a o svých postojích k situaci v ČSR pečlivě 

informovaly média (Hora, 1972).  

Sdružení si postupně vypracovalo strategii dobře plánované a soustavně uplatňované 

politické činnosti. Předseda Jiří Corn upozorňoval na nutnost mít vytvořený seznam 

politických činitelů, na které bylo možné se s problémy obracet. A také seznam politiků 

federálních, provinčních i místních, které bylo nutné pravidelně informovat o krajanské 

činnosti a situaci v ČSR (Corn, 1971). Politicky aktivní a velmi systematická byla 

především mladá generace posrpnových emigrantů. „Sdružení se v našich rukou proměnilo 

v dobrý politický nástroj.“ (Fic citován in Ivanov, 1994: 199). Věděli, že je nutná 

profesionalizace krajanských organizací, strategický plán a neustálé informování vlády  

a novinářů o situaci v Československu. Pořádali tiskové konference, vydávali materiály, 

založené na spolehlivých údajích, psali články do kanadského tisku. „Zkrátka politický 

profesionalismus, ne spolkaření … Nepodlehli jsme emigrantské psychóze a zbavili se 

starých spolkových zvyků u piva…“ (Fic citován in Ivanov, 1994: 200). Vypracovávali 

pravidelná podání kanadskému ministrovi zahraničních věcí ohledně dodržování lidských 

práv v ČSR, každoročně jim předkládali několikastránkové rozbory situace v republice, 

včetně seznamu lidí, které komunistická vláda pronásledovala nebo věznila a jaké tím 

porušovala mezinárodní smlouvy. Profesionálně vytvořené materiály pak dobře sloužily 

kanadské vládě při různých mezinárodních konferencích a setkáních. Na mnoha akcích byl 

navíc Jiří Corn, nově zvolený předseda Sdružení, přítomen jako poradce kanadské 

delegace (Ivanov, 1994: 196-199). A proto mohli kanadští zástupci vždy přesně reagovat 

na podněty, které se ozývaly ze „socialistického tábora“. „Kanaďani věděli vždycky víc, 

než diplomaté českého komunistického režimu. Proto mohli Kanaďané tyhle naše 

informace používat i jako páky a svazovat to všechno s případnými ekonomickými 

smlouvami s Československem.“ (Fic citován in Ivanov: 1994: 200). Strategie posrpnových 

emigrantů byla velmi pragmatická – realistická politika místo oslavování vlastenectví  

a vzpomínání na Masarykovy ideály. Domnívali se, že u západních politiků budou mít 

úspěch právě díky realistickému pohledu na věc s přesně uspořádanými argumenty  

a požadavky. „Věděli jsme, že psát memoranda delší než tři stránky je sebevražda, nikdo to 

nečte. Tedy žádné žvanění, ale střízlivá fakta“ (Fic citován in Ivanov, 1994: 201). Cílem 

bylo přesvědčit kanadskou vládu, že osvobození Československa je také v jejich zájmu. 

„Říkali jsme: pomáhat osvobodit Československo od komunismu pomůže Kanadě. Když 

pomáháš ČSR, aby bylo demokratické, tak pomáháš Kanadě, aby nemusela zbrojit. Nebude 
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napadena… My nikdy neříkali „Československo nejdřív“, ale hlásali jsme „pracujeme pro 

svobodné ČSR, neboť je to kanadský zájem.“ Vědomě jsme to tak formulovali a snažili se 

nevidět naši věc jen nacionálně jako třeba Poláci. Chápat ji neromanticky, tak je to 

správné. I profesionální“ (Fic citován in Ivanov, 1994: 201). Krajané zároveň věděli, že 

chtějí-li dosáhnout nějakých politických změn, bude zapotřebí, aby se začlenili do 

kanadského politického života. Krajané tak byli soustavně vyzýváni k aktivitě  

a kandidatuře do veřejných funkcí.
41

 „Je naší povinností, abychom se více zajímali  

o kanadskou politiku a tak se mohli přímo zapojit do budování záležitostí důležitých nejen 

pro nás, ale i pro naše děti … i zde můžeme udělati pro naši národní věc více, nežli 

stojíme-li mimo“ (Daičar, 1970). 

V neposlední řadě patří do repertoáru hnutí v tomto období také aktivity zaměřené na 

zachování národní identity a kulturní činnosti. Krajané společně slavili řadu národních 

svátků (mezi největší patřily nadále oslavy vzniku samostatné československé republiky  

a narozenin TGM), pořádali cykly přednášek s národní tematikou, novým kulturním 

odborem torontské pobočky ČSNS se stal krajanský amatérský divadelní spolek Nové 

divadlo.
42

 (Zaoral, 2008). Sokolské slety a oslavy Československého dne patřily 

k nejpopulárnějším akcím, na které se lidé sjížděli z celé Kanady. Masarykův ústav, který 

byl hlavním nositelem kulturního krajanského života, organizoval řadu uměleckých akcí, 

taneční folkloristický kroužek či pěvecký kroužek a vyzýval k účasti na nich na stránkách 

Nového domova.  

Pozornost se věnovala také oblasti vzdělávací. Masarykův ústav pořádal kurzy 

češtiny, rodiče byli vybízeni, aby své děti učili rodnému jazyku. Na univerzitě v Torontu se 

podařilo díky finančním příspěvkům Masarykova ústavu, ČSNS a Kanadskému fondu pro 

československé uprchlíky otevřít katedru českého a slovenského jazyka a literatury 

(Čermák, 2010: 26). Pro nové uprchlíky ale bylo zpočátku důležitější naučit se angličtinu  

a získat vzdělání v nové zemi, než se věnovat české kultuře a jazyku. I v tomto ohledu byl 

Masarykův ústav nápomocný. Na jejich iniciativní žádost povolila kanadská vláda všem 

mladým lidem přicházejícím z ČSR možnost šestiměsíčního studia angličtiny 
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 Jeden z kandidátů, Otto Jelínek, byl skutečně zvolen do parlamentu v Ottawě a na politické scéně působil 

přes 20 let.
41

 Politicky velmi aktivní byl také Jiří Corn, který dlouhá léta působil v Kanadské etnokulturní 

radě a stál u zrodu multikulturního zákona (Čermák, 2000). 

42
 Divadlo vzniklo v roce 1969 v Torontu a působí dodnes. 
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(sponzorovaného vládou) jako přípravnou dobu pro další vysokoškolské studium v Kanadě  

- ať již ve své vlasti dokončili jakýkoliv studijní stupeň (Novotná, Rollerová, 1998:34). 

 

Rámování 

Interpretace a pojmenování událostí 

Diagnostické rámování po sovětské okupaci představovalo dva hlavní rámce: 

„Zrada“ a „Nevzdáme se!“. 

Krajané byli událostmi z 21. srpna zdrceni, vnímali to jako zradu a obrovskou 

nespravedlnost vůči československému národu. První číslo Nového domova po vpádu 

vojsk vyšlo v sobotu, 24. srpna. Pod velikým titulkem „Spojenci“ – SSSR a „Věrná 

čtyřka“ znásilnili Československo“ byla vyobrazena mapa střední Evropy s vyznačeným 

obsazeným územím ČSR. Situace byla přirovnána k březnu 1939, kdy Československo 

obsadili nacisté, nebo k boji na pražských barikádách v roce 1945 (Hájek, 2010). Na 

několik dalších týdnů a měsíců se stala vojenská invaze hlavním tématem jak Nového 

domova, tak Našich hlasů i dalších krajanských periodik. Titulky článků mluví za vše: „Za 

svobodu, na život i na smrt!“, „Buďto budeme v této zemi žít svobodně, anebo žít 

nebudeme“, „Další Mnichov – druhý nebo třetí?“, „Dubček nesmí resignovat“, 

„Československo hnulo světem“, „Byli jsme a budem“ (Naše hlasy, září – prosinec, 1968), 

„Protestujeme“, „Demoralisace a naděje“, „Proč?“, „Rána na čele“ (Nový domov, září 

– říjen, 1968). Velmi emotivní byly především velké fotografie z pražských ulic plných 

sovětských tanků. Naději přinášely záběry z demonstrací v Kanadě a dalších západních 

zemí a nechyběl ani černý humor v podobě kreslených vtipů.
43

  

Z článků byly cítit silné pocity zklamání, zmaru a především zrady ze strany 

Sovětského svazu. „Smutek se rozhostil v Masarykově domě v Torontě, když prošla světem 

ona ochromující zpráva … a bylo všem tak nějak strašlivě smutno v duši. Barbarský vpád 

Sovětů a jejich pomahačů zničil všechno. Smutek a tichý pláč vyjadřoval navenek vnitřní 

bolest nad osudem Čechů a Slováků…“ (Nový domov, 1968b). Nechybělo ale ani velké 

odhodlání, bojovnost a víra v silný odpor krajanů doma, především v prvních dnech po 

okupaci. „Moskva nezlomila český a slovenský národ – sněmovna odmítla vynucenou 

dohodu“, zní titulek Našich hlasů ze 7. září. „Moskva nebyla sto odstranit ani Dubčeka, 
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 Mezi nově příchozími do Kanady byl i bývalý karikaturista satirického časopisu Dikobraz, Pavel Kantorek, 

který se usadil v Torontu (Nový domov, 1968). 
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ani Černínovu vládu. Vyhlásila však našim národům válku…  Povedeme tedy válku. Válku 

na život a na smrt, válku na první pohled zcela beznadějnou…“(Naše hlasy, 1968b), píše 

se dále v textu. O tom, že Čechoslováci dovedou svůj hrdinný odpor do vítězného konce, 

neměli pochyb. „Byl to spontánní odpor všeho obyvatelstva, tak živelný, že nemá obdoby. 

Tento odpor se nejen nedá zastavit, ale půjde dál a nakonec donutí Rudou armádu, aby 

odešla… Naše „beznadějná“ válka začala. Neskončí jinak, než vítězně“ (Naše hlasy, 

1968b). Vlastenecké články plné naděje a bojovnosti střídaly v rubrice „Doma“ podrobné 

zprávy o situaci v ČSR. Ty však nic pozitivního nepřinášely. „Já když jsem si přečet tu 

dohodu, kterou podepsal Dubček a spol. s těma Rusama, tak tam nebylo vůbec pochyb, že 

prostě ty Rusové jakmile se někam vklíní tak je tam máte na dlouhou dobu ... to byla naivní 

představa, že snad ty Rusové řeknou 'Tak je to všecko fajn a my zase odejdem'“(Šuchma, 

2013). 

 

Užívání symbolů a mobilizace účastníků hnutí 

Pro mobilizační rámování po sovětské okupaci byly hnutím vytvořeny dva 

dominantní rámce: „Hlasitý mluvčí umlčeného národa“ a „Vstupte do našich řad“. Dílčím 

rámcem byl motiv historie. Oslavovanými symboly demokracie a humanity zůstaly 

politické osobnosti první republiky a symbolem národní hrdosti a jednoty sokolské slety. 

Uctívanými hrdiny, kteří se dokázali obětovat komunistickému režimu, byli Jan Palach  

a Jan Zajíc. 

V procesu mobilizace hnutí po roce 1968 sehrály velmi důležitou roli emoce, 

symboly a silné expresivní výrazy. Sověti byli označeni za „zrádce a tyrany“, kteří násilně 

obsadili nic netušící a „nevinné“ Československo. Společnými silami bylo potřeba Sověty 

z ČSSR vyhnat. Tento požadavek lidé prezentovali na demonstracích s transparenty 

„Russia go Home“ nebo „Soviet murders get out from Czechoslovakia“. Krajané chápali 

situaci, stejně jako v roce 1948 jako nespravedlivou a zároveň změnitelnou (pokud se spojí 

všichni krajané a budou za tuto změnu bojovat), čímž splnili nutné podmínky pro 

mobilizaci hnutí.  Hnutí vytvořilo rámec v utlačovaného a trpícího československého 

národa, kterému je nutné pomoci. Morální povinností krajanů v zahraničí je, aby se této 

pomoci chopili, a aby se stali hlasitými mluvčími okupované země, která si zaslouží 

svobodu. Tyto pocity morální povinnosti a apel na ostatní krajany vyjádřili sokolové ve 

svém manifestu v roce 1972: „Voláme všechny Čechy a Slováky ve svobodném světě do 

jednoho šiku, aby se stali mluvčími umlčeného národa a nesvobodného československého 
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lidu! S obavami si uvědomujeme, že svobodný svět vzal na vědomí zotročení státu střední  

a východní Evropy Sovětským svazem … A dále přihlíží k tomu, že tyto vysoce vzdělané  

a vyspělé národy žijí v nesvobodě a útisku…“ (Sokolský manifest ze dne 3. 7. 1972, 

citován in Waldauf, 2010: 562). Krajané se prezentovali jako vytrvalí bojovníci, kteří 

budou usilovat o navrácení svobody ve své rodné zemi, dokud se jim to nepodaří. Tak to 

také vyjádřili ve zmíněném manifestu: „O svobodu Československa nepřestaneme usilovat, 

dokud naše země znovu nevstoupí do řady svobodných a demokratických států světa. 

Posilujte naše úsilí! Čím více nás bude, tím se stane boj účinnější!“ (Sokolský manifest ze 

dne 3. 7. 1972, citován in Waldauf, 2010: 562). Vyhlášený manifest vzbudil veliký ohlas  

a byl předmětem značného počtu novinových článků, krajané tak skutečně naplnili svoji 

roli mluvčích umlčeného národa.  Další symboly, které byly pro rámování použity, jsou 

například osobnosti Jana Palacha a Jana Zajíce. Byli uctíváni jako stateční hrdinové, kteří 

se pro svou vlast dokázali obětovat (Škvor, 1970).  

Krajané věděli, že nejvíce příznivců a podporovatelů mohou získat na 

demonstracích, které vždy upoutaly pozornost médií i kanadské vlády. Příprava na ně byla 

proto velmi pečlivá. Hlavní roli v ní hrál Nový domov, který krajany o plánovaných akcích 

nepřetržitě informoval. Při organizaci největší protisovětské demonstrace v roce 1969 byla 

svolána také tisková konference, vydány zprávy pro rozhlas, televizi a tisk. Ota Hora, 

místopředseda ČSNS, doslova burcoval svými články v krajanském i kanadském tisku  

a snažil se pro demonstraci získat co nejvíce příznivců. „Politický úspěch a dojem na 

vládní kruhy byl mohutný, což mělo odezvu i v tisku, rozhlase a televizi a zanechalo trvalou 

stopu v mysli ministra zahraničí Sharpa … tehdy řekl, že lituje toho, že 20 milionů 

kanadských občanů nemůže viděti tu dojemnou a vzorně uspořádanou demonstraci, jakou 

Ottawa ještě nikdy neviděla – a prohlásil, že celý národ stojí na naší straně…“, 

komentoval demonstraci předseda ČSNS (Daičar, 1970). Fotografie a reportáže 

z demonstrací se staly ústředním tématem největších kanadských deníků, reportážím 

z manifestu se věnovala i televize. 21. srpen byl symbolicky označen za Den sovětské 

hanby a k tomuto dni byl vydán leták určený především pro tisk, rozhlas a televizi, kde 

ČSNS v osmi bodech popsala zločiny Sovětského svazu a svou žádost o odchod okupantů 

z Československa (Hora, 1972). 

Využít symbolů v procesu rámování svého postoje dokázali také jednotlivci. Krajané 

– podnikatelé si například svoje obchody označovali protestními nápisy, kterými chtěli 

upozornit a varovat. Jeden z česko-kanadských restauratérů si dokonce na dveře svého 

podniku přidělal nápis, že ruští diplomaté nejsou vítáni a pokud přijdou, bude jim 
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odmítnuta obsluha. Tento akt byl uváděn jako následováníhodný příklad a na stránkách 

tisku byli krajané neustále burcováni k projevům nesouhlasu. „Dělejte proto něco. Pište 

řetězové dopisy, piketujte před sovětskými a satelitními ambasádami, kde je to možné 

kupujte na jatkách krev, nadělejte z ní Molotovovy cocktaily a házejte je na jejich budovy. 

Každý prostředek je dobrý, aby se na naše doma nezapomnělo… Možností je hodně, jen 

chtít…“ (Fráňa, 1968). 

Krajané nebyli mobilizováni jen k účasti na veřejných protestech a společných 

kulturních, sportovních nebo společenských aktivitách, ale také ke členství v krajanských 

organizacích. Ke členství v organizacích a větší aktivitě v krajanském životě byli vybízeni 

především nově příchozí uprchlíci. Ti ale kvůli zkušenostem s „povinnou angažovaností“ 

během těch dvaceti let, co prožili v komunismu, zájem o členství a aktivity ve spolkové 

činnosti příliš neměli. Posílení svých řad novými členy z mladší generace bylo pro vedení 

organizací jednou z největších priorit a požadavků. „Měl bych ještě jednu prosbu na vás 

všechny krajany, rozeseté od Atlantiku po Pacifik: pokud vám záleží na osudu vaší země, ve 

které jste se narodili, kde máte svoje sourozence a přátele, pomozte jim v jejich těžké 

situaci vstoupením do našich řad, pomozte nám v naší práci a boji, aby tato země 

křižovaná mohla býti zase svobodná – doufáme, že ještě cítíte, že krev není voda“ (Daičar, 

1970). Z rozrůstajícího počtu členů se radovaly pouze sokolské jednoty. Příslušníci starší 

generace se pomalu chystali k odchodu ze svých vedoucích pozic a neměli, kdo by je 

nahradil. Místopředseda ČSNS se dokonce obával o samotnou existenci Sdružení:  

„… a mladá generace – až na výjimky – nemá o pravé poslání ČSNS přílišný zájem. 

Nevalný zájem projevili dosud i příslušníci poslední posrpnové imigrační vlny … Problém 

získat mladou generaci pro naši společnou práci považuji za zásadní otázku, jíž bychom na 

tomto kongresu měli věnovat zvýšenou pozornost. Jinak hrozí nebezpečí, že ČSNS zemře 

s námi“ (Škvor, 1971). Masarykův ústav zase nabádal nově příchozí k zapojení se do 

kulturního života krajanů, i v této oblasti viděli způsob, jak bojovat za svobodu ve své 

rodné vlasti. „Volá proto do svého středu nově přišlé krajany, umělecky zainteresované,  

ať již v hudebních nebo divadelních oborech. Připojte se vytvořit krásné krajanské 

prostředí, vyplněné bohatým kulturním životem … Je a bude potřeba, abychom my 

v zahraničí bojovali za naše trpící národy doma mimo jiné kulturou. Dokazujme i touto 

cestou světu, že jsme národem kulturním, který si v Československu zaslouží svobodu  

a nezávislost. Připojte se! “ (Nový domov, 1968e). Ani v průběhu dalších let však zapojení 

nejnovější vlny emigrantů do činnosti krajanských spolků nebylo úplně ideální. Zatímco 

v některých odbočkách Sdružení už nově příchozí přebírali zodpovědná vedoucí místa, 
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v jiných se členství a společné činnosti stále stranili. Předseda ČSNS se domníval, že za to 

může nedostatečné informování těchto krajanů. Příčin však bylo mnohem více… 

Pro posílení národní hrdosti a krajanské soudržnosti byly nadále oslavovány všemi 

uznávané politické osobnosti první republiky, velmi populární zůstaly sokolské slety, 

oslavy Československého dne a vniku samostatné republiky. 28. září se pravidelně konaly 

svatováclavské oslavy. 

 

Vztahy a spolupráce mezi krajany 

České a slovenské sdružení v Kanadě po sovětské okupaci vyzývalo ke spojení všech 

krajanů, včetně Slováků, jejichž počet za poslední léta ve Sdružení značně zeslábl. Obecně 

však v posledních letech zájem o členství ve Sdružení spíše zesílil a krajanská semknutost 

a vůle dosáhnout společného cíle se v mnohém podobala období druhé světové války, kdy 

krajané výrazně podpořili exilovou vládu v Londýně a přispěli tak k osvobození republiky. 

Sdružení navrhlo vytvoření nezávislé koalice a spolupráce se slovanskými sousedy, 

především Poláky a Jihoslovany. Výsledkem byl vznik společného etnického výboru - 

Komitétu pro organizování protestů proti sovětské invazi v Československu. Jako svou 

první akci připravili na 29. srpna demonstraci v Torontu.  Demonstrace dokázaly krajany 

opět pevně sjednotit, a to především zástupce Čechů a Slováků. „Pro nás Čechy a Slováky 

měla však čtvrteční demonstrace dvojnásobný význam, protože ukázala, že když jde 

skutečně o velkou věc, dovedeme jít ruku v ruce společnou cestou. Bolelo nás, když některé 

torontské listy napsaly, že je to poprvé po dvaceti letech, kdy šli Slováci a Češi, Češi  

a Slováci, společně za týmž cílem. Je to jen zdánlivá pravda … byli jsme si vždy vědomi, že 

náležíme k sobě, když ne jeden národ, tak dva nerozlučné, bratrské národy… Za svobodu 

svých doma musíme opět bojovat společně a zanechat všech malicherností, všech 

v podstatě hloupostí, které nás dělily…“(Naše hlasy, 1968c). 

Přílet tisíců uprchlíků spustil obrovskou vlnu solidarity, a to nejen mezi krajany. 

Samostatný výbor pro pomoc uprchlíkům vznikl také v Montréalu. Krajané v tomto městě 

byli požádáni, aby pomohli nově příchozím najít zaměstnání, poskytli jim šatstvo, nádobí, 

nábytek, učebnice angličtiny… (Nový domov, 1968f). Kanaďané byli neuvěřitelně vřelí, 

sympatizovali s československými uprchlíky a dělali maximum pro to, aby jim jejich 

začátky v nové vlasti co nejvíce usnadnili. „V celku možno říci, že je to práce úžasná  

a vyčerpávající pro všechny, ale všechna čest nejen našim dobrým krajanům, ale i mnohým 

Kanaďanům, kteří zdarma nebo za nejmenší poplatky nabízejí ubytování nebo možnost 

zaměstnání, i když zrovna nové zaměstnance nepotřebují …“ (Nový domov, 1968d). 
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Stejně tak jako tomu bylo na začátku padesátých let, i tentokrát se v Kanadě sešly 

naprosto rozdílné generace Čechoslováků. „Ta vlna (imigrantů po roce 1968 – pozn. 

autorky) přinesla s sebou sílu i energii – a v podstatě měla jiné chemické složení než my 

z roku 1948–1950“ (Čermák citován in Ivanov, 1994: 181). Obecně lze říci, že 

„poúnorová“ generace, která se rozhodla k odchodu z vlasti, měla zpravidla již dřívější 

zkušenost s pobytem v zahraničí (studijní nebo pracovní), nebo se během válečných let 

přímo podílela na organizování exilu (Tvrdíková, 2007). Ti, kteří odešli po srpnové 

okupaci, si s sebou žádnou zahraniční zkušenost nenesli, ba naopak, dvacet let žili 

v komunismu a byli odříznuti od okolního světa. „Ta emigrace roku 1968, protože žila 

v tom Československu, kde byla vystavená těm různým kompromisům a tlakům, který si to 

do jistý míry přivezli s sebou a byli takoví … možná trochu vystrašený. Ta zkušenost 

člověka poznamená. Naopak ti, co odešli po Únoru tu dobu neprožili, možná o tom četli  

a slyšeli, ale to je něco jinýho. Okupace byla stmelující jmenovatel pro ty uprchlíky, co to 

zažili, všichni přišli ze stejnýho důvodu. Nemuseli si nic vysvětlovat. Věděli, co se tam děje, 

prožili to společně…“ (Šuchma, 2013). Nově příchozí velmi uvítali pomoc a rady 

krajanských organizací, díky nim si našli práci a bydlení, věděli, na co mají jako uprchlíci 

nárok, kam jít zdarma studovat angličtinu atd. I demonstrací se zúčastňovali. Ale po 

dvacetileté zkušenosti s komunismem, kdy byli k angažovanosti nuceni, měli ke členství 

v jakékoliv organizaci a priori negativní vztah. „Mají malý zájem o práci ve Sdružení. 

Říkali: doma nás nutili třeba k práci ve Svazu mládeže, teď tady chceme mít od všeho 

pokoj … Co je snad zajímá, je divadlo, kultura … ale o politiku, tedy o práci v krajanském 

sdružení, se nestarali, chápali emigraci trochu jinak než my…“, vzpomíná Josef Čermák, 

významný představitel poúnorového exilu (Čermák citován in Ivanov, 1994: 177). I mezi 

posrpnovými imigranty však bylo stále dost těch, kteří se angažovat chtěli, a situace 

v ČSSR jim rozhodně nebyla lhostejná. Mezi ně patřil i Miloš Šuchma: „Nedřív se 

samozřejmě musí člověk nějak zařídit, najít si práci a dostat se do kanadskýho života. 

Někdo chtěl dostudovat, založit rodinu … Já jsem celou dobu sledoval situaci doma, kde 

bylo řada mých kolegů z KANu zavřených, a říkal jsem si, že k tomu prostě nemůžu být 

lhostejnej. Nemůžu si krásně žít v nějakým baráku a jezdit si autem a prostě stát se 

Kanaďanem a říct si, že mi to může být úplně jedno co se tam děje…“ (Šuchma, 2013) 

Zatímco předseda Sdružení si stěžoval, že starousedlíci nemají vhodné nástupce, 

generace posrpnových emigrantů viděla problém jinde: „ … přišli jsme a začali vstupovat 

do politickýho života, ta Cornova generace pomalu končila. De facto měla končit, ale zase 

se jí tolik nechtělo, dělali to dobře a samozřejmě si byli plně vědomi toho, že nikdo to 
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nebude dělat tak dobře jako oni. A tak, když jsme se hlásili o práci, říkali, to je fajn, my na 

vás čekáme, my jsme strašně šťastni, že tu konečně jste, a kdyby vás bylo víc, to by bylo 

prima. Jenže když pak přišlo to předávání, najednou se jim to přestalo líbit, protože my 

jsme to začali dělat trochu jinak. Začali huhlat, že jsme možná načichlí tím komunismem  

a že takhle se to nikdy nedělalo a že oni si to ještě nějakou chvíli nechají v rukou … To se 

táhlo, táhlo, řada lidí z generace 1968 se tím otrávila, ať si to tedy ti staří nechají …  

a přestali vůbec pracovat nebo si založili svůj píseček. Byl z toho konflikt…“ (Čermák 

citován in Ivanov, 2007: 190-191). Mladá generace měla vyšší politické ambice, ostatně 

byli to političtí uprchlíci, a tak chtěli dělat politiku. Chtěli krajanské organizace více 

profesionalizovat, vypracovat strategický plán, pravidelně a systematicky spolupracovat 

s médií a politickými představiteli.  

Tyto povahové a názorové rozdíly mezi generacemi však nijak nezasáhly spolupráci 

mezi krajanskými organizacemi navzájem, jako tomu bylo v případě sokolského sporu 

v 50. letech. Všechny kanadské sokolské jednoty (v roce 1969 dokonce vznikla nová 

jednota ve Vancouveru) byly tentokrát plně zapojené do akcí organizovaných Sdružením 

nebo Masarykovým ústavem, včetně každoročních protestních manifestací dne 21. srpna 

(Waldauf, 2010: 500-501). Bezchybná spolupráce organizací a navázání kontaktů s dalšími 

etnickými skupinami bylo znatelné především u demonstrací, které se vyznačovaly velkou 

účastí.  

 

7.4 Reakce krajanských organizací na sovětskou okupaci v roce 1968 – 

shrnutí  

Pražské jaro představovalo pro krajanské hnutí období naděje a víry v pozitivní 

změny vedoucí k obnovení demokracie v rodné vlasti. Krajané cítili, že patrně přichází 

doba, kdy budou jako zástupci exilu vyzváni ke spolupráci na demokratizaci znovu 

svobodné země a chtěli být na tuto situaci řádně připraveni. Rozděloval je však názor na 

případnou (ne)spolupráci s reformním křídlem komunistické strany. Vyzývali k jednotě, 

bojovnosti a trpělivosti. Byli si vědomi toho, že dokud jsou u moci komunisté, může ještě 

dojít k nepříznivému obratu. Sokolské jednoty se po třinácti letech opět sjednotily. Krajané 

s nadšením očekávali plánované znovuobnovení Sokola v zemi jeho původu. K tomu ale 

už nedošlo. 

Reakce hnutí na obsazení Československa sovětskými vojsky byla okamžitá. Formou 

intervence u kanadské vlády požádali o podporu a ochranu československého lidu. 
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Delegace ČSNS sepsala rezoluci a předložila své jasně stanovené požadavky kanadskému 

ministerskému předsedovi. Spustila se vlna protestních demonstrací, okupace byla 

ústředním tématem krajanského tisku. Byly vydány dva mezinárodní sokolské manifesty 

ostře odsuzující okupaci v ČSSR. Kanadská vláda byla nepřetržitě a systematicky 

upozorňována na kritickou situaci a vyzývána k její nápravě. Veřejné odmítnutí sovětské 

invaze kanadskou vládou přispělo k vytvoření kanadského veřejného mínění a pro krajany 

tak důležitého pocitu, že tato země je „na jejich straně“. To ostatně kanadské vláda 

dokázala vyslyšením požadavků hnutí na poskytnutí pomoci uprchlíkům z Československa 

v takovém rozsahu a v tak krátkém čase, který nemá v dějinách obdoby. Péče a finanční 

podpora o nově příchozí krajany se stala jednou z prioritních aktivit repertoáru hnutí. 

V neposlední řadě hrály významnou roli aktivity zaměřené na posilování národní identity, 

kulturní a vzdělávací činnost. Jednou z největších oslav vlastenectví a národní pýchy byly 

sokolské slety. 

Vojenská invaze „spřátelených vojsk“ byla pro krajany, šokem, který nikdo nečekal. 

Situace byla přirovnávána k válečnému stavu, cítili se zrazeni a podvedeni. Od počátku 

věděli, že situace je velmi vážná, proto ihned reagovali, vystoupili se svými požadavky  

a začali informovat veřejnost o tom, co se stalo a vyzývat k akci. Považovali se za mluvčí 

umlčeného národa, kterému jsou povinni pomoci. V případě práce se symboly se stal 

základním kamenem 21. srpen. Byl označen za „den hanby“ a stal se symbolem 

nesvobody, zrady, násilí a hanby. A tento den si každoročně připomínali protestními 

manifestacemi po celé Kanadě. Velmi důležitým informačním zdrojem při organizování 

protestních akcí a hlavním prostředkem pro burcování veřejnosti k účasti na nich se stal 

krajanský tisk, zejména Nový domov a Naše hlasy. Mobilizovat krajany k aktivitě se snažil 

také sokolský manifest.  

Krajané se bezprostředně po srpnové okupaci opět velmi semkli ke společnému boji 

za svobodu Československa. Ochotně pomáhali tisícům nově příchozích emigrantů, 

jednota a solidarita v tomto období byla přirovnávána k vrcholné době krajanské 

pospolitosti během druhé světové války. Srpnová okupace však přivedla do Kanady 

Čechoslováky „poznamenané“ dvacetiletou zkušeností života v komunismu. Naráželi na 

jinou mentalitu poúnorových emigrantů, kteří tuto zkušenost neměli. Negativní vztah ke 

spolkové činnosti posrpnových emigrantů způsobil časté nepochopení ze strany 

starousedlíků, kteří je neustále vyzývali ke spolupráci a větší aktivitě v krajanském životě. 

Ačkoliv krajanské hnutí nedosáhlo svého cíle, stažení okupačních vojsk z ČSR, má 

zásluhy jak na vytvoření veřejného mínění Kanaďanů, kteří s nimi velmi sympatizovali, 
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tak na podpoře kanadské vlády, která vpád sovětských vojsk po celou dobu veřejně 

odsuzovala a svůj postoj potvrdila přijetím 12 000 československých uprchlíků. Krajanské 

organizace si svým profesionálním přístupem dokázaly získat důvěru a respekt kanadské 

vlády, která je považovala za kvalitní partnery při projednávání jak mezinárodních, tak 

národních, politických situací.  

8 Listopad 1989 

Pád komunistického režimu v Československu po listopadových událostech v roce 

1989 přinesl pro krajanské hnutí naprosto zásadní změnu. Po dvaačtyřiceti letech ukončilo 

hnutí protestní jednání usilující o obnovu svobody a demokracie v rodné zemi. Úkol byl 

splněn. Hnutí stálo před úkolem určit si svůj nový směr a cíl. 

8.1 Politický kontext 

Na konci 80. let začal normalizační útlak pozvolna povolovat a začaly vznikat další 

opoziční skupiny takzvaných nezávislých iniciativ. Samy o sobě by nehrály až tak 

významnou roli, ale ve svém spojení vytvořily zárodek silné opozice proti režimu. 

Vznikala řada kulturních a uměleckých aktivit, cenzura se stala benevolentnější. Od konce 

roku 1987 začala vytvořená opozice manifestovat svůj nesouhlas také v ulicích a na 

náměstích. Manifestace byly režimem zpočátku jen hlídané a „tolerované“, zlom nastal 

v lednu roku 1989 v průběhu tzv. Palachova týdne. Ze strany režimu bylo zabráněno 

vzpomínkové akci k uctění památky Jana Palacha, což vyvolalo sérii dalších nelegálních 

demonstrací, na které státní moc reagovala násilným zásahem a zatýkáním demonstrantů. 

K reformním procesům docházelo také v Polsku a Maďarsku. Série dalších protestních 

akcí vyvrcholila dne 17. listopadu pietním aktem vysokoškolských studentů k uctění 

památky Jana Opletala, který přerostl v demonstraci za svobodu a demokracii. Proti 

mladým lidem, kteří si nepřáli násilí, byla použita hrubá síla SNB. Svědectví napadených 

studentů hnulo společností a „sametová revoluce“ byla odstartována. Ke stávkujícím 

studentům se přidali nejen herci a divadelníci, ale postupně všechny vrstvy obyvatelstva, 

včetně dělníků. V následujících dnech vypukly masové demonstrace, bylo založeno 

Občanské fórum a komunisté přistoupili na dialog s opozicí. Sametová revoluce byla 

završena v prosinci 1989 demisí komunistického premiéra Ladislava Adamce, ustavením 

rekonstruované federální vlády a odstoupením prezidenta Gustáva Husáka. 29. prosince 

byl zvolen československým prezidentem disident a spisovatel Václav Havel (Warner  
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et al., 1999). Svobodné Československou vstoupilo do dlouhého a nelehkého období 

tranzice. 

Z pohledu struktury politických příležitostí došlo v tomto období k otevření 

politického systému. Tarrow (1998) zdůrazňuje otevírání příležitostí zejména v době 

demokratizace politického systému dříve nedemokratických režimů skrze první svobodné 

volby. Ty se v Československu uskutečnily v červnu roku 1990. Pro krajanské hnutí ale 

politické příležitosti znamenaly již samotné otevření hranic a navázání spolupráce 

s představiteli nově utvořené československé vlády a vznikajících nevládních organizací. 

Krajané spatřovali příležitosti především v poskytnutí odborné pomoci rodné vlasti  

v jejím přechodu k tržnímu hospodářství a při tvorbě nových zákonů, které se značně 

týkaly také Čechů a Slováků žijících v zahraničí. Další příležitosti se otevřely především  

v navázání česko-kanadských obchodních vztahů, kde chtěli krajané přispět ke zvýšení 

exportních a podnikatelských možností jak v Čechách, tak v Kanadě. Nově také začalo 

krajanské hnutí cílit své požadavky nejen ke kanadské vládě, ale také vládě československé 

(viz Repertoár jednání v následující kapitole). 

 

8.2 Reakce krajanského hnutí na listopadové události v roce 1989 

Repertoár jednání 

Ihned po událostech ze 17. listopadu zareagovalo hnutí v mnoha kanadských 

městech sérií demonstrací pro podporu změn v Československu. Během několika dnů se 

jen v Torontu konaly tři početné manifestace
44

 za účasti významných řečníků.
45

 Na 

torontských demonstracích se okamžitě uskutečnila sbírka na podporu Občanského fóra  

a na studentské stávkové výbory. Byla sepsána a veřejně přečtena rezoluce, kde krajané 

požadovali zrušení všech opatření při cestování do Československa a provedení zásadních 

změn v práci zastupitelských úřadů (Nový domov, 1989a). 

Proti policejnímu napadení pražských studentů na Národní třídě se demonstrovalo 

také v Ottawě, Montréalu a Calgary. Sdružení neustále informovalo sdělovací prostředky  

o tom, co se v Československu odehrává, byly svolány tiskové konference za účasti všech 

                                                 
44

 Torontských demonstrací se účastnilo až na 750 krajanů, ale také lidí z dalších východoevropských zemí a 

rodilí Kanaďané (Nový domov, 1989). 

45
 Na demonstracích promluvili například Tomáš Baťa nebo Josef Škvorecký (Nový domov, 1989). 
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hlavních televizních stanic a novin (Šuchma, 1990). Výhodou krajanského hnutí byly 

historicky velmi dobré vztahy a pravidelná spolupráce s kanadským vládními představiteli, 

kteří byli neustále a systematicky informováni o událostech v ČSR. I přes svou zásadu 

nepolitické činnosti se k politickým událostem začal aktivně stavět a vyjadřovat také 

Sokol. Doporučil svým jednotám v této výjimečné době klást priority na rovinu politickou, 

a připojit se k organizacím podporujícím Občanské fórum (Waldauf, 2010: 447). 

Díky rychlému sledu událostí v Československu se krajanské demonstrace na 

podporu stávkujících studentů staly v jejich dlouhé historii těmi posledními.  „Těm, co tam 

nebyli, se už ta příležitost nikdy nenaskytne, neboť jak to vypadá, byla to taková poslední 

demonstrace. No a těm ostatním zůstane účast navždy vzpomínkou na doby, kdy se 

angažovali za to, aby se doby změnily“ (Březina, Merta, 1990). Protestní charakter hnutí 

byl ukončen (až na výjimky – viz níže), stejně tak byl postupně ukončován program na 

sponzorování politických uprchlíků – do této doby jedna z hlavních náplní hnutí.
46

  

Před krajanskými organizacemi čekala řada nových úkolů a cílů, a to především 

v oblasti pomoci Československu v přechodu k demokracii a tržní ekonomice. „Existuje 

mnoho forem pomoci Československu, které budeme postupně rozvíjet – od investic do 

československého hospodářství a pomoci expertů z exilu ve všech oblastech našeho 

národního života až k přímým přátelským stykům mladých lidí“ (Reiniš, 1990). Sdružení 

do Československa vyslalo své reprezentanty jako pozorovatele, setkali se s vedením 

Občanského fóra a nabídli svou pomoc. Československé sdružení v Kanadě (ČSK)
47

 

zřídilo pro materiální pomoc speciální Fond na podporu demokratického vývoje.  

Následoval vznik několika nových organizací koordinujících jak materiální, tak především 

odbornou a poradní činnost. Sdružení vytvořilo Radu kanadsko-československé spolupráce 

– poradní orgán výkonného výboru ČSK, který koordinoval všechny aktivity řízené ČSK 

nebo jeho přidružených organizací. Tato rada si vzala za cíl dávat podnět k různým akcím 

podporujícím a urychlujícím obnovu demokracie v Československu. Své písemné zprávy 

                                                 
46

 Ústřední výbor ČSNS podepsal v roce 1980 s kanadskou vládou speciální dohodu, na základě které mohli 

sami sponzorovat čs. uprchlíky (a jejich počet tak mohl převýšit stanovenou kvótu). Zavázali se, že za ně 

převezmou zodpovědnost, opatří jim práci a ubytování. Protože toto sponzorování bylo velmi finančně 

nákladné, zřídilo ČSNS s Masarykovým ústavem speciální uprchlický fond s cílem umožnit příchod do 

Kanady co největšímu počtu krajanů (Šuchma, 1990). 

47
 Československé národní sdružení v Kanadě (ČSNS) se po roce 1984 přejmenovalo na Československé 

sdružení v Kanadě (ČSK). 
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Rada zasílala vládám České a Slovenské republiky, koordinačnímu středisku OF, 

slovenské Veřejnosti proti násilí, velvyslanectvím jak v Praze, tak v Ottawě (Šuchma, 

Corn, 1990). Ve vancouverské odbočce Sdružení vznikl ještě před listopadem 1989 

Demokratický sbor pomoci, který se soustředil na kontaktování a spolupráci s odborníky 

českého a slovenského původu, kteří by byli ochotni předávat své zkušenosti lidem 

v Československu formou přednášek a diskuzí. Brzy po 17. listopadu vznikl v Torontu 

Civic Forum Fund, jehož hlavním cílem byla finanční výpomoc demokratickým 

iniciativám, v Čechách zejména Občanskému fóru a na Slovensku Veřejnosti proti násilí.
48

 

Projektem, který měl mezi Kanaďany i Čechoslováky neuvěřitelný úspěch, byla iniciativa 

Jana Háska, generálního tajemníka ČSK s názvem Education for Democracy. Hásek věřil, 

že jednou z klíčových podmínek na cestě k demokracii je pro československé občany 

znalost anglického jazyka. Hlavním úsilím organizace Education for Democracy bylo 

poskytnout ve spolupráci s československým ministerstvem školství učitele angličtiny do 

českých a slovenských (zejména vysokých) škol. Projekt se setkal s obrovským zájmem  

a měsíčně odjíždělo z Kanady stovky učitelů, jak rodilých mluvčích, tak československých 

krajanů. Další aktivitou této organizace byl projekt Books for Democracy - sbírka 

zahraničních knih, především učebnic a odborné literatury, potřebných pro československé 

školství. K českým a slovenským studentům směřovala také řada programů nabízejících 

odborné stáže a výměnné pobyty na univerzitách. Pro podporu československých univerzit 

byl založen Canadian Fund for Czechoslovak Universities, jehož čestným patronem se stal 

Václav Havel. Během roku 1990 vznikla ve spolupráci ČSK s krajanskými  

i československými organizacemi celá řada dalších programů a projektů zaměřených na 

pomoc Československu v období tranzice, jako byly například:  pomoc při přípravě 

prvních svobodných československých voleb, návrh osnov pro nové fakulty politologie, 

návrh na založení Institutu účetnictví po vzoru nezávislého kanadského institutu, návrh na 

založení kanadského zemědělského výzkumného institutu pro východní Evropu atd.  

Předseda ČSK, Miloš Šuchma, také koordinoval spolupráci měst Nepean
49

 a Brno. 

Spolupráce se týkala především výměny zkušeností středně velkých měst, ukázky zavádění 

progresivních metod městského hospodaření, volebního systému města, společného 

podnikání firem z Nepeanu a Brna atd. (Šuchma, 1990). Pro Sokol znamenala revoluce 

                                                 
48

 Civic Forum Fund úzce spolupracoval s ČSK a během krátké doby se jim podařilo vybrat na dobročinných 

příspěvcích na 50 000 kanadských dolarů. Mandát této skupiny skončil v červnu 1990 (Šuchma, 1990).  

49
 Kanadské město poblíž Ottawy. 
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také naplnění svého cíle, a to návrat sokolské činnosti do Československa a v budoucnu 

ukončení činnosti Ústředí čs. sokolstva v zahraničí.
50

 Bylo ihned navázáno spojení 

s přípravným výborem Sokola v Praze a nabídnuta spolupráce a pomoc při obnově 

sokolské činnosti. Pro finanční výpomoc zřídilo Ústředí za tímto účelem zvláštní fond. „Tu 

domácnost, kterou nám všem představuje a představovat musí Československá obec 

sokolská, chceme mít hezkou, dokonalou, vyzdobenou vším, co si my sokolové přejeme. 

Naše radost a uspokojení je a bude tím větší, čím více uvidíme naší původní domácnost – 

vlast hezčí a dokonalejší. To je náš nejbližší úkol, směr a cíl“ (Fiala, citován in Waldauf, 

2010: 491). Veškeré aktivity směřovaly kromě tohoto fondu také k přípravě historicky 

posledního sletu zahraničních sokolů v Paříži a následně velkého sokolského setkání 

v Praze ve dnech 14. a 15. července 1990. (Waldauf, 2010: 491). 

Protestní charakter hnutí se projevil především v důrazném nesouhlasu krajanů se 

jmenováním čs. velvyslance v Kanadě Rudolfa Schustera, vysokého stranického 

funkcionáře spojeného s diplomatickými posty za minulého režimu.  Toto obsazení pro ně 

bylo naprosto nepřípustné a znesnadňovalo spolupráci mezi velvyslanectvím a zástupci 

krajanů. „Někteří z nás stojí před dilematem, kdy mají protestovat proti nežádoucímu 

velvyslanci, který byl ale jmenován prezidentem, ke kterému máme všichni úctu. Vedení 

sdružení i většina poboček přesto považují za nutné se k takovému jmenování kriticky 

vyjádřit a požadují odvolání velvyslance, jehož minulost je velmi problematická“ (Šuchma, 

1990). Jakékoliv apely na ministerstvo zahraničí se nesetkávaly s odezvou. Proto došlo  

i k veřejným protestům před budovou velvyslanectví. Sokolská župa Kanadská v této 

souvislosti vyzývala dopisy prezidenta Havla, ministra zahraničí i další státní zástupce 

k nápravě a dosazení na post velvyslance osobu, „o jejíž oddanosti demokratickým 

zásadám nemůže být pochybnosti a jež bude v Kanadě vhodným a důstojným zástupcem 

nové demokratické České a Slovenské federativní republiky“ (dopis prezidentu Havlovi, 

Kanadská župa Sokolská, citován in Waldauf, 2010: 565). Odpověď nedostávali, což bylo 

pro ně hlubokým zklamáním v nově se rodícím demokratickém systému. „V civilizovaných 

zemích je samozřejmostí, že úřady státu odpovídají na dotazy, žádosti, petice, protesty  

                                                 
50

 Činnost Ústředí byla ukončena 31.5.1995 a většina zahraničních žup podala žádost o členství 

v Československé obci sokolské. Paradoxně byla žádost Kanadské župy sokolské, která přes čtyřicet let 

podporovala obnovu Sokola ve vlasti, odmítnuta. Důvodem byl nově přijatý zákon o slučování občanů, který 

znemožňoval přijetí organizací s mezinárodním prvkem. Po dalších novelizacích zákona a opětovných 

žádostech Kanadské župy sokolské dosud nebyla přihláška ke členství přijata (Waldauf, 2010: 700). 
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a jiná podání alespoň tím, že potvrdí jejich příjem. Česká a Slovenská federativní 

republika zrozená v 'něžné revoluci' však zřejmě k tomuto stupni civilizačního vývoje svou 

něžnou cestou ještě nedospěla…“ (Waldauf, 2010: 564). ČSK také protestovalo  

u kanadského ministerstva imigrace proti vízové povinnosti. Tu Československé úřady 

plošně zrušily na jaře roku 1990 a o stejném kroku se pokoušely přesvědčit také 

Kanaďany
51

 (Šuchma, 1990). 

Svobodné a demokratické Československo vytvořilo také novou situaci na kulturní 

scéně krajanského hnutí. Zatímco před rokem 1989 bylo pořádání kulturních činností 

omezeno na vystupování exilových umělců, po otevření hranic se kulturním osobnostem 

z Československa naskytla příležitost vystoupit také v Kanadě.
52

 Kanadští umělci 

československého původu zorganizovali na pomoc sametové revoluci prodejní výstavu. 

Veškerý výtěžek z výstavy věnovali Občanskému fóru a Verejnosti proti násiliu na pomoc 

demokratickému procesu a svobodným volbám (Reiniš, 1990). Značně se oživila také 

oblast vzdělávací. Jednak byla spuštěna řada stáží a vzdělávacích projektů pro 

československé studenty a jednak nové možnosti po otevření hranic obnovily zájem  

o kurzy českého a slovenského jazyka, které zaštiťovala Masarykova doplňovací škola 

(Rolerová, 1990). Svou velkou přízeň si naopak stále zachovávaly oslavy významných 

výročí prvorepublikových politiků, vniku samostatné republiky, Československého dne  

a sokolské slety, které zůstávaly největším symbolem národní hrdosti a jednoty (Nový 

domov, 1989). 

V oblasti sociální činnosti hnutí postupně „opadávala“ podpora nově příchozích 

uprchlíků, i když potřeba uzavřít sponzorování rozjednaných případů politické emigrace
53

 

stále trvala. Dámský odbor ČSK se začal více zaměřovat na pomoc starším, nemocným 

nebo sociálně slabým lidem v Kanadě i Československu. Masarykův ústav začal již v roce 

1988 s výstavbou obytného komplexu na Masaryktownu (tzv. Masarykových domů), kam 

                                                 
51

 Poté, co se to nepovedlo, byla víza pro kanadské občany do srpna 1991 znovu zavedena (Šuchma, 1990) 

52
 Během roku 1990 přijeli do Kanady například Jiří Suchý s divadlem Semafor, Marta Kubišová nebo Pavel 

Bobek (Merta, 1990). 

53
 Sponzorování imigrantů bylo kanadským ministerstvem pro imigraci zastaveno na konci srpna 1990 

(Fišera, 1991). 
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se měli po dostavbě nastěhovat mladé rodiny s dětmi a krajané v penzijním věku.
54

 Jakmile 

se do domků začali stěhovat první nájemníci, došlo k obrovskému oživení parku  

a Masaryktown se stal skutečnou československou vesnicí, jaká nemá v Kanadě obnovy 

(Novotná, Rollerová, 1998:45-46). 

Na poli informačních služeb poskytovalo hnutí servis prostřednictvím Imigračního 

a informačního střediska v Kanadě. Nově příchozím poskytovalo středisko informace  

o systému sociálních a zdravotních služeb, školství, pracovního práva atd. Pomáhalo se 

zprostředkováním ubytování, práce, zajištěním potřebných dokumentů a zdravotního 

pojištění. Sloužilo také jako poradní středisko pro kanadské občany a úředníky  

či návštěvníky z ČSFR (Hartl, 1990).  Pro krajany byl stále významným informačním 

zdrojem krajanský tisk, jehož tituly se od padesátých let značně rozšířily. Nový domov 

zřídil novou „Konzulární rubriku“, kde informoval o postupu při obnovování 

československého občanství, soudních rehabilitacích, navrácení majetku v ČSFR atd. 

(Nový domov, 1990). 

V aktivitách týkajících se kanadského multikulturalismu se hnutí dál realizovalo 

především prostřednictvím zastoupení Jiřího Corna v Kanadské etnokulturní radě.
55

 Ten se 

zúčastňoval mnoha jednání s kanadskou vládou týkajících se především financování 

etnických spolků. 

 

Rámování 

Interpretace a pojmenování problému 

                                                 
54

 Výstavba začala až po deseti letech dohadů a právních sporů s městem a majiteli ostatních domů, kteří si 

nepřáli mít v sousedství „etnickou residenci“.  

55
 Kanadská etnokulturní rada (Canadian Ethnocultural Council) je velmi významná kanadská 

organizace, která vyjadřuje názory a hájí zájmy 36 největších etnických skupin v Kanadě. Jiří Corn, v té době 

předseda ČSNS, byl jedním ze zakládajících členů Rady a jejím pozdějším předsedou. Rada se pravidelně 

setkávala s poslanci kanadského parlamentu, ministry kanadské vlády a s řadou významných nevládních 

organizací. Projednávali společně kanadskou ústavu, zákony imigrační a multikulturní. Činnost Rady 

vyústila v roce 1989 přijetím multikulturního zákona (The Multiculturalism Act) (Corn, 1988). V zákulisí byl 

Multiculturalism Act přezdíván „Cornův zákon“, protože Corn byl jedním z hlavních autorů tohoto historicky 

úplně prvního multikulturního zákona na světě (Ivanov, 1994: 208).   
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V diagnostickém rámování převažovaly tři dominantní rámce související 

s postupným vývojem událostí ve sledovaném období od listopadu 1989 do konce roku 

1992: “Konečně svoboda?“, „Úkol splněn!“ a „Obnova demokracie“. Symbolem změn  

a naděje byli demonstrující studenti, symbolem starého režimu „bílé helmy s pendreky“. 

Přestože se v druhé polovině 80. let dostával komunistický režim v ČSSR do krize  

a politický systém se začal pozvolna uvolňovat, krajanské hnutí tyto změny příliš 

neregistrovalo. Dál považovali situaci v rodné vlasti za velmi špatnou a připravovali se na 

další vlnu každoročních emigrantů. Ve zprávě z kongresu ČSNS dne 21. května 1989 

napsal její předseda: „Vzhledem k neutěšené situaci v Československu, lze i nadále 

očekávat příliv uprchlíků. Kanadským úřadům je situace známa, a proto předpokládáme, 

že kanadská vláda bude akceptovat tyto uprchlíky ve stejném rozsahu jako v minulosti“ 

(Šuchma, 1989). Sokolové blížící se změnu tušili a připravovali se na podporu jejího 

urychlení. „Události poslední doby naznačují, že světové dění se opět dostalo do pohybu. 

Nemůžeme zatím s plnou jistotou odhadovat jakým směrem a jakou rychlostí se pohyb 

uskuteční. Je však naší povinností, abychom všemi silami podporovali tento vývoj, který 

musí nakonec spět k dosažení jediného cíle, o který lidstvo bojuje: svobody“ (článek 

v časopise sokolského Ústředí, citován in Waldauf,  2010: 173). 

20. listopadu otiskl Nový domov titulní článek „Pendreky versus květiny. Přijde 

okamžik, na který čekáme roky?“, kde už byla situace popisována tak, že pád režimu je na 

spadnutí. „Ještě to tu není, ještě ne, ale blíží se. Je to ve vzduchu a možná, že již tu bude, až 

dostanete tyto noviny do rukou. Jakeš musí padnout každým okamžikem … Proti 

vyzbrojeným policejním jednotkám vyšli studenti s květinami. Najednou zavládl duch 

svobody, ta naděje a entusiasmus, které se zmocňují našich národů vždy ve velkých 

okamžicích…“ (Nový domov, 1989). Reportáže a fotografie ze studentské demonstrace na 

Národní třídě byly doplněny výpověďmi přímých účastníků a informacemi z televizních 

zpráv CNC a CBC (Nový domov, 1989). Krajané ale jakoby se báli uvěřit tomu, že ta 

toužebná změna konečně nastala, možná se báli dalšího zklamání. Nevěřili komunistům, že 

se tak lehce vzdají. V tomto duchu se vyjádřil Josef Škvorecký na jedné z torontských 

demonstrací: „Ale s oslavami bych raději ještě počkal, protože v Československu je stále 

ještě u moci komunistická strana. Nevím sice, kolik té moci má, ale skutečností je, že má na 

své straně to, čemu se říkalo železná pěst dělnické třídy, ty roboty v bílých helmách 

s pendreky. Je také jako jediná strana zorganizovaná, protože nikomu jinému to nedovolili. 

Nyní chce dát ty nejvíce zdiskreditované soudruhy do pozadí a na jejich místo chce dát 

soudruhy, kteří nejsou tak zkompromitovaní. Takže oni si myslí, že když začnou hrát tu 
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starou hru škatule, škatule hejbejte se, že národ to spolkne jako bonbonek a vrátí se zase 

k budovatelskému dílu“ (Škvorecký citován in Nový domov, 1998b). Bleskový sled 

událostí proto kanadské krajany velmi (a pozitivně) překvapil. Nikdo nečekal, že dojde 

k tak rychlé politické výměně a již 29. prosince bude prezidentem disident Václav Havel. 

„Když jsem zde četl moji výroční zprávu před rokem, vyjádřil jsem naději, že situace doma 

se brzy změní, že znaky změn jsou všude. No, ale snad ani ve snu by mě nenapadlo, že ono 

tomu opravdu tak bude a že za několik měsíců se konečně dočkáme toho, v co jsme před 

čtyřiceti lety doufali a co jsme naším nekompromisním postojem po celá ta dlouhá léta 

silně odsuzovali. Ano, dožili jsme se, sen se nám vyplnil…“ (Merta, 1990). Situace 

v Československu byla interpretována jako období euforické radosti a neuvěřitelné jednoty 

Čechů a Slováků. Atmosféra byla přirovnávána k událostem pražského jara, tentokrát se 

šťastným koncem. „Atmosféra na pražských ulicích připomíná rok 1968. Nadšení, 

spontaneita a odhodlanost. Zřejmě však s jedním zásadním rozdílem. Tentokrát iniciativa 

nevychází odkudsi zhora z ÚV, ale pěkně zdola od normálních lidí – nekomunistů“ 

(Znášik, 1989).  

Listopadové události prožívali krajané s obrovským nadšením a touhou zúčastnit se 

jich, s obrovskou chutí pomáhat jakkoliv a kdekoliv to bude nutné. „Takřka dvaačtyřicet 

let jsme se dívali na události v Československu skepticky. Zprávy, pokud vůbec kanadské 

sdělovací prostředky nějaké přinášely, nebyly příliš povzbuzující. Lidská práva pouze na 

papíře, životní úroveň v poměru k západoevropským zemím podstatně nižší, mravní rozpad 

společnosti … připadali jsme si jako neoficiální oposice. Psali jsme dopisy kanadským 

politikům, články do novin, organizovali jsme demonstrace. Sametová revoluce sice ještě 

neskončila, jsme však přesvědčeni, že komunisté nemohou posunout hodiny zpět a že 

Československo bude opět demokratické, hospodářsky silné a že sociální spravedlnost 

nebude jen politickým heslem, ale faktem. Nechá se proto očekávat, že naše Sdružení bude 

se snažit pomoci, kde se dá“ (Fišera, 1990), shrnul dojmy a pocity krajanů z listopadových 

událostí předseda edmontonské pobočky Sdružení.  

Krajanským organizacím, v čele s ČSK, bylo jasné, že obnovení demokracie 

v Československu – tedy naplněním hlavního cíle hnutí, zásadně změní jejich činnost  

a poslání.  Zároveň měly dobrý pocit z toho, že jejich dlouhodobé úsilí o obnovu 

demokracie v rodné zemi, dospělo do svého cíle. Za to se jim dostalo také oficiálního 

poděkování při příležitosti návštěvy Kanady novým prezidentem. „Jsem rád, že si 

prezident Havel vybral právě Toronto, kde uznal práci krajanských organizací vedoucí 

k obnovení demokracie a nastolení lidských práv v Československu. Jsem také rád, že po 
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40ti letech jsem mohl navštívit svůj rodný domov a osobně se přesvědčit, že čtyřicetileté 

úsilí a práce Československého sdružení v Kanadě splnilo své poslání a že tato naše 

činnost je plně uznávána“ (Corn, 1990). 

Krajanské hnutí se jednoznačně shodovalo na tom, že hlavním posláním by se 

v této „nové epoše“ měla stát pomoc při vytváření kanadsko-československé spolupráce. 

Věděli, že po období nadšení a euforie přijde období dlouhé a nelehké práce, se kterou 

bude potřeba pomoci. „Československo a jeho vůdci stojí před řešením řady obtížných 

problémů: zaostalé zemědělství, zamořený vzduch, půda a lesy, obyvatelstvo, jehož 

pracovní morálka byla skoro zničena neschopným a lživým režimem, kompenzace za 

konfiskovaný majetek atd.“ (Čermák, 1990). Převážná většina krajanů si ponechala 

československé státní občanství, nebo ho byla zbavena a znovu o něj československé úřady 

požádala. I z tohoto důvodu jim nebyl lhostejný osud jejich rodné vlasti. „… protože máme 

maximální zájem na prosperování nového demokratického Československa a zároveň 

chceme přispět ke zvýšení exportních a podnikatelských možností do Kanady. V této 

činnosti se nám nyní naskýtá dobrá spolupráce jak kanadské a čs. vlády, tak kanadského 

velvyslanectví v Československu a čs. velvyslanectví v Kanadě, se kterým po mnoha letech 

vzájemného ignorování byla navázána dobrá kooperace“ (Šuchma, 1990).  

S porevolučním vývojem v Československu hnutí postupně zaujalo kromě role 

poradní také roli kritika. Nelíbila se jim nerozhodnost politického vedení, především 

nesouhlasili s nezakázáním komunistické strany (Šuchma, 2013) a přetrvávající byrokracií. 

Požadovali po vládě, aby odkryla seznamy spolupracovníků StB, kteří se rychle 

přizpůsobili novým podmínkám a zůstávali na veřejných postech. „Nepotřebujeme nové 

politické soudy a procesy, užili jsme si jich v minulém půlstoletí víc než dost. Otázka je 

prostá. Má náš národ tak málo slušných a schopných lidí, že se neobejde bez spoluvlády 

kolaborantů a udavačů za bývalého policejního režimu?“ (Krupička, 1990). Celá krajanská 

komunita velmi pozorně sledovala první demokratické volby
56

 a československou 

parlamentní diskuzi o nových zákonech. ČSK dokonce ustanovil právní komisi ČSK, která 

se zabývala především zákonem o mimosoudních rehabilitacích, a vytvořil pro ČSFR 

souhrn doporučení. S vývojem zákonodárství a rychlostí změn příliš spokojení nebyli. 

„Období svobodného vývoje soukromého hospodaření, volného trhu a soukromého 

vlastnictví se stává zdlouhavým procesem … Rehabilitace není úspěšně a spravedlivě 
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 Krajanské hnutí požadovalo po československé vládě zavedení možnosti korespondenční volby (Šuchma, 

1990). 
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prováděna a jde příliš pomalu. Mimosoudní rehabilitace ani nerespektuje základní lidská 

práva občanů, za jejichž návrat do Československa jsme v posledních desetiletích bojovali. 

Zdá se, že myšlení zvolených zákonodárců v ČSFR dosud není svobodné, ale je v zajetí 

bývalého komunistického systému a jeho myšlení. Zdá se mi, že iniciativa jednotlivců, 

skupin, spolků a organizací nevychází ze spoda nahoru, ale že se stále čeká na příkazy se 

shora, které jsou dávány podle starých norem. Celý vývoj k prosperitě našich národů je tím 

zpomalován a snad i úmyslně brzděn“(Corn, 1991). S porevolučním vývojem ve vlasti 

nebyli spokojeni ani sokolové a situaci interpretovali jako kritickou. „Veliké nadšení, jež 

provázelo pád komunismu v naší vlasti, bylo, bohužel, vystřídáno hlubokou krizí – 

politickou, kulturní, především však mravní, jíž jsou vážně ohroženy základní hodnoty 

našich národů … Je to krize podnícená komunistickou mafií, jejímž cílem je národ 

rozleptat, rozeštvat, vnitřně rozvrátit a hlavně zbavit vzájemné důvěry…“(Projev župního 

starosty J. Waldaufa při zahájení IX. sletu Sokolské župy Kanadské, citován in Waldauf, 

2010: 587). Krajané nicméně neztratili důvěru v demokratický systém, věděli, že 

transformace v rodné zemi nebude rychlá, ani jednoduchá. „Znamená to, že se nám 

svoboda a demokracie v Československu rozpadá? Ale kdež. Právě naopak, znamená to, že 

demokracie se tam zabydluje. Samozřejmě to nefunguje a ještě nějaký čas fungovat nebude. 

Zlepšovat se budou věci jen pomalu, pracně a s velikými oběťmi. Jiná cesta není…“ 

(Reiniš, 1990). 

Hnutí se veřejně vyjadřovalo k otázkám soužití Čechů a Slováků a procesům 

spějícím k rozdělení státu. Krajané byli jednoznačně pro zachování společného státu, ale 

zároveň tvrdili, že federace ztratí smysl, pokud by měla zůstat jen na papíře a slučovat dva 

národy, které chtějí být oddělené. Opět zde při pojmenování problému a jeho možného 

řešení využili symbolu Masaryka: „Masaryk byl především demokrat a za druhé realista. 

Věřím, že on by byl první, který by se postavil proti tomu, abychom Slováky v republice 

drželi proti jejich jasně projevované vůli… Bude-li tu vůle k rozdělení republiky, ať už 

z české nebo slovenské strany, je nezbytné tuto vůli naplnit“ (Otruba, 1990).  

 

Užívání symbolů a mobilizace účastníků hnutí 

Dominantním mobilizačním rámcem hnutí byla pomoc Československu na cestě 

k demokracii. Využívanými symboly se v této době staly především pojmy svobody, 

demokracie, spolupráce a také osobnost Václava Havla.  

Havel byl pro kanadské krajany symbol „mravnosti, ušlechtilosti, statečnosti  

a vytrvalosti“ (Jeřábek, 1990). Měli v něj plnou důvěru, poskytoval naději v nastartování 
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těch správných změn na cestě k demokracii. Do Kanady Havel přiletěl pozdravit krajany 

nečekaně brzy, jen měsíc a půl po jmenování do funkce prezidenta. Pro krajany bylo 

setkání se symbolem změn v Československu opravdovou vzácností. „V těchto dnech 

musím odpovídat na nekonečnou řadu telefonních dotazů – přijede? Opravdu? A kde se 

s ním můžeme setkat? A tak k záplavě každodenních povinností mi přibylo radostné poslání 

odpovídat – Ano, pan president bude v Torontě…Havel svým životem dokázal, že je možné 

žít v pravdě kdekoliv na světě – a byl ochoten za to zaplatit cenu nemalou. Jak ale výstižně 

říct 'We love you, Vašku?' Třeba jen velikánským srdcem – a náš pan Václav pochopí“ 

(Rollerová, 1990). Havlova návštěva byla událostí, o které se psalo a mluvilo jak 

v kanadských, tak především krajanských médiích. A pro mnohé krajany bylo setkání 

s ním splněným snem „Byla to překrásná a historická chvíle jak pro nás, tak pro naše 

Sdružení“ (Merta, 1990). Týdeník Nový domov začal vycházet se s malým státním 

znakem
57

 a heslem „Pravda vítězí“ na titulní straně. Osobnost Václava Havla byla 

důležitým mobilizačním symbolem také pro zahraniční sokolstvo. Ve svém dopisu mu 

vyjádřili velké uznání a slíbili, že „spojíme všechny své síly se znovu vzkříšenou 

Československou obcí sokolskou a tím Vám i všem dalším spolubojovníkům za opravdovou 

demokracii v Československu poděkujeme za vše, co jste pro naši společnou věc dosud 

vykonal s nadějí, že i v budoucnu kormidlo, které vám bylo svěřeno, budete řídit...“(dopis 

Ústředí prezidentu Havlovi z roku 1990, citován in Waldauf, 2010: 491). Sokolové si 

kladli za cíl usilovat o pokračování v ideálech Masarykovy humanitní demokracie, který 

by se měl stát jedním z pilířů nově budované Československé republiky. Sokolský slet - 

symbol sokolské jednoty, Tyršovy sokolské myšlenky, Masarykovy demokratické ideály, 

mravní, národní a kulturní tradice byly v roce 1994 přeneseny zpět do Prahy. Po dlouhých 

46 letech se sokolové opět sešli v euforickém několikatisícovém průvodu na Strahovském 

stadionu (Waldauf, 2010: 649-650). 

Symbolem se také stala pomoc Československu na jeho cestě k demokracii. Krajané 

již nebyli mobilizováni k boji pro obnovu demokracie ve své rodné zemi, po dvaačtyřiceti 

letech byl „boj proti sovětskému nepříteli“ dobojován. Nastala mobilizace k pomoci 

(odborné i materiální), aby období transformace bylo pro Československo co nejsnadnější 

a nejrychlejší. Pro finanční sbírku sloužil především Civic Forum Fund, k posílání peněz 

na podporu OF a Spoločnosti proti násiliu byli krajané vyzývání především na stránkách 

krajanského tisku. O pomoc ale byli žádáni také po stránce organizační, a to v realizaci 

                                                 
57

 Dvouocasým lvem jako státním znakem České republiky v rámci ČSFR. 
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konkrétních programů přímo v Kanadě. V Novém domově například vycházely inzeráty 

s výzvou: „Dobrovolná skupina s názvem Working Holiday for Democracy zřídila  

u kanadské vlády krátkodobé pracovní povolení pro 20-50 studentů, kteří přijedou do 

Kanady nasbírat zkušenosti a přiučit se anglicky … Obracíme se proto s žádostí o pomoc 

na ty krajany, kteří mohou nabídnout pomocnou ruku. Potřebujeme pro ně bezplatné nebo 

levné ubytování a práci na 2 měsíce … Tito studenti budou naši demokratickou vlast 

jednou representovat v diplomacii, obchodě, technice i vědě. Postarat se o jejich ubytování 

a zaměstnání a zpříjemnit jim jejich pobyt tady je tou nejlepší investicí, kterou pro 

Československo můžeme udělat“ (Reiniš, 1990). Mobilizace byla úspěšná, organizátoři 

dostávali pozvání od krajanů z celé Kanady a bylo jich tolik, že ani všem nemohli vyhovět 

a akce pokračovala i v příštím roce (Reiniš, 1990). Podobné apely byly otištěny na pomoc 

s organizací programu Education for Democracy nebo při sbírce knih v rámci projektu 

Books for Democracy. Mobilizace ke členství v krajanských organizacích potřeba nebyla, 

naopak. Například členství ve Sdružení se zvýšilo, především o zástupce mladší generace, 

kteří měli zájem podílet se na projektech souvisejících s obrodou demokracie v ČSFR 

(Šuchma, 1990). 

V předchozích obdobích se krajanské hnutí pasovalo do role mluvčího umlčeného 

národa. Nyní byl tento národ znovu svobodný, ale tím role hnutí neskončila, naopak. 

Domnívali se, že jejich pomoc bude Československo potřebovat ve velké míře i nadále 

„Československo nás potřebovalo, potřebuje a bude potřebovat. Věřím, že svoji povinnost 

ke staré vlasti splníme“ (Corn, 1991). Československo také o pomoc oficiálně požádalo 

prohlášením ke krajanům otištěným v Novém domově a využitím symbolů Masarykovy 

první republiky. „Vážení krajané, svým vystoupením v listopadu a prosinci hlasovala 

mladá generace Československa i pro návrat ideálů svobody a humanity … Pomozte ji 

proto i vy obnovit odkaz prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka“ (provolání vlády ČSSR 

k bývalým československým občanům žijícím v emigraci, otištěno v Novém domově, 

1990).  

 

Vztahy a spolupráce mezi krajany 

Vztahy krajanů a spolupráce jednotlivých organizací hnutí byly v této radostné době 

naprosto ideální. Každý chtěl přispět k nastartování demokratického procesu, každý se 

chtěl podílet na tomto historickém okamžiku. Byly navázány vztahy s českým 

velvyslanectvím v Ottawě, s kanadským velvyslanectvím v Praze, s československými 

organizacemi, ministerstvy a politiky. „Náš konzulát (v Montréalu – pozn. autorky) učinil 
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první kroky ke spolupráci se Sdružením, když u příležitosti oslav 28. října pozval zástupce 

našich organizací a některé další krajany. Od té doby jsme několikráte byli hosty na 

konzulátě a také jsme uvítali jeho představitele v našich podnicích. Byl to veliký kontrast 

oproti dobám, kdy jsme se konzulátu vyhýbali a chodili tam demonstrovat“ (Košacký, 

1991). Krajané se setkávali také s dalšími etnickými skupinami a pořádali společné 

kulturní a společenské akce. Litevskou a rumunskou menšinu podpořili na jejich 

demonstracích za obnovu demokracie (Fišera, 1991). 

Citlivou otázkou vztahů krajanské komunity se staly názory na soužití Čechů  

a Slováků jako dvou svébytných národů a probíhající „pomlčkovou válku“ 

v Československu. Zatímco události v ČSFR pomalu spěly spíše k oddělování než 

sjednocování těchto dvou národů, krajané byli jednoznačně za zachování společného 

národa a zároveň tedy pro zachování československých krajanských organizací. Situaci 

nijak neprospěly kanadské sdělovací prostředky, které používaly výrazů jako „Czech 

president“, „Czech community“ apod. „Nehovořme o naší vlasti jako o Česku. Až budeme 

příště vystavovat kroje, musíme zdůraznit, že piešťanský kroj je ze Slovenska, zrovna jako 

Tatry jsou na Slovensku. Možná, že někomu to připadá bezvýznamné, přesvědčil jsem se 

však dávno, že Slovákům to jedno není. Musíme si uvědomit, že do jisté míry žijí ve své 

„obrozenecké době“ (Fišera, 1990). Také představitelé Sokolské župy kanadské se 

jednomyslně vyslovili pro zachování společného státu Čechů a Slováků a zaslali telegram 

prezidentu Havlovi, v němž vyjádřili podporu jeho snah o zachování celistvosti 

Československé republiky (Waldauf, 2010: 582). I když vývoj událostí spěl proti tomuto 

přání, sokolové chtěli pokračovat ve společné činnosti: „Jakkoliv bolestné jsou zprávy 

z Československa, nejsou důvodem, aby naše přátelství, naše společná sokolská práce 

nepokračovala. Sokol byl pojítkem mezi našimi dvěma národy v minulosti. Bude jím, bez 

ohledu na to, jak vyjdou karty v osudné hře, jíž jsme svědky“ (Projev Josefa Čermáka na 

banketu IX. sletu Kanadské župy sokolské v roce 1992, citován in Waldauf, 2010: 586).  

Výměnu názorů mezi kanadskými Slováky a Čechy rozpoutala především návštěva 

prezidenta Havla. Havel sice byl zastáncem sjednoceného státu, ale ve svém velmi 

sledovaném projevu na torontské univerzitě se zmínil o „splývání vědomí české státnosti 

s vědomím státnosti československé“ a navrhl dělení krajanských organizací: "Je vaší věcí, 

jak se budete organizovat. Nicméně zeptáte-li se na můj názor … Bylo by skvělé, kdyby 

pokud možno měly oba naše národy ve světě své vlastní národní organizace a struktury, 

aspoň ve sféře kulturní a politické a kdyby instituce společné, to znamená československé 

či federativní, měly povahu jejich koordinačních center, schopných působit navenek  
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či směrem dovnitř jako partneři tak říkajíc s celostátním mandátem“ (Projev prezidenta 

Havla na Torontské univerzitě, citován in Nový domov, 1990). Tento výrok sice 

v přednáškovém sále sklidil potlesk, většina krajanů ale tento názor nesdílela a nepřáli si 

rozdělování organizací.
58

 Rada svobodného Československa, zastupující kanadské  

a americké krajany, dokonce prezidentu Havlovi po jeho návštěvě zaslala dopis, ve kterém 

vysvětlili své stanovisko k nerozdělování Čechů a Slováků. „Zde však nesouhlasíme s Vaší 

výzvou, aby se Češi a Slováci v zahraničí sdružovali v separátních organizacích a nad nimi 

pak vytvářeli nějaké orgány federální… Tyto organizace se po celou dobu exilu sdružovaly 

na základě československé státnosti a hájili československou jednotu proti všem 

separatistickým tlakům … Píšeme Vám tento list v přesvědčení, že takto organizováni 

mohou Češi a Slováci nejlépe v zahraničí sloužit věci česko-slovenské vzájemnosti a jejich 

společnému státu“ (Povolný, 1990).  

 

8.3 Reakce krajanského hnutí na listopadové události v roce 1989 - 

shrnutí 

Krajanské hnutí reagovalo na události ze 17. listopadu sérií demonstrací ve všech 

větších kanadských městech a snažilo se proces změn co nejvíce podpořit. Okamžitě se 

shodli na nutné pomoci Československu v období transformace k demokracii a tržní 

ekonomice. Hnutí založilo speciální fond pro finanční pomoc nově vznikajícím 

demokratickým iniciativám, ale také řadu poradních institucí zaměřených na odbornou 

pomoc a navazování česko-kanadské spolupráce. Díky obětavosti a iniciativě krajanů  

i rodilých Kanaďanů dostali českoslovenští studenti šanci vycestovat na studijní i pracovní 

pobyty, naopak směrem do Československa se vydaly stovky učitelů angličtiny, finanční 

podpora pro univerzity a speciální sbírka odborných knih. I po dosažení hlavního cíle hnutí 

– obnovení demokracie v Československu – neztratilo hnutí svůj protestní charakter. 

V prvních měsících po revoluci vyjadřovalo svůj nesouhlas s trváním vízové povinnosti  

a především jmenování komunistického stranického funkcionáře na post kanadského 

velvyslance. Krajanský život díky revoluci značně ožil v oblasti kulturní, ale i vzdělávací. 
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 Jak Sdružení, tak Masarykův ústav a Kanadská župa Sokolská dodnes stále existují jako společné 

organizace jak Čechů, tak Slováků. Sdružení po rozdělení Československa změnilo svůj název na České  

a Slovenské sdružení v Kanadě – ČSSK (Czech and Slovak Association of Canada) (Zaoral, 2001).  
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Sociální pomoc se od sponzorování politických uprchlíků přesunula na pomoc starším  

a sociálně slabším krajanům. 

Listopadové události roku 1989 hnutí nejdříve neinterpretovalo jako události, které 

povedou k pádu režimu, obávalo se přílišné moci komunistického režimu změny ještě 

zvrátit. Rychlý sled změn, které následovaly po studentské demonstraci dne 17. listopadu, 

krajany velmi překvapil. O to větší byla radost a pocit zadostiučinění ze splněného cíle,  

o který hnutí přes čtyřicet let usilovalo. Hnutí však sametovou revoluci nevnímalo jako 

podnět k ukončení své politické činnosti, naopak. Krajané situaci interpretovali tak, že 

Československo bude nutně potřebovat jak pomoc finanční, tak odbornou. Velmi pozorně 

sledovali porevoluční vývoj a kriticky komentovali některé kroky vládních činitelů, 

především v oblasti zákonodárství. Proces tranzice vnímali jako příliš zdlouhavý  

a byrokratický. Problém viděli především v nedostatečném vypořádání se s minulostí  

a neodstranění komunistických funkcionářů a metod.  

Pro mobilizaci hnutí sloužilo především vědomí potřeby a povinnosti pomoci 

Československu na cestě k demokracii. Využívaným symbolem se stal především krajany 

velmi uznávaný Václav Havel, reprezentující Masarykovy demokratické ideály, mravnost 

a statečnost. Krajané byli mobilizování k pomoci jak materiální, tak organizační  

a koordinační. V této oblasti byl nejvyužívanějším prostředkem krajanský tisk. 

Krajanská komunita byla v období Sametové revoluce jednotná a s velkým nadšením 

spolupracovala na nově vytyčených cílech. Byly navázány kontakty na velvyslanectvích  

a konzulátech obou států, vnikly spolupráce mezi kanadskými a českými organizacemi 

koordinující materiální a odbornou pomoc z Kanady. Citlivou otázkou byla pro krajany 

otázka rozdělení republiky, ke které vývoj v Československu postupně směřoval. Naprostá 

většina krajanů se ale shodovala na přání jednotné republiky i jednotných krajanských 

organizací, které již od počátku svého vzniku byly silným pojítkem mezi oběma národy. 
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9 Analýza 

V této kapitole aplikuji zvolený teoretický model na získaná data o krajanském hnutí 

ve čtyřech sledovaných obdobích. Cílem je shrnout jaké byly reakce hnutí na uzavírání 

politického systému (Únor 1948, Srpen 1968) a otevírání politického systému (pražské 

jaro, listopad 1989), a to ve třech dimenzích - repertoáru jednání, rámování (diagnostické  

a mobilizační rámce) a vztahů. 

9.1 Uzavírání struktury politických příležitostí  

9.1.1 Repertoár jednání  

Únor 1948 

Hnutí reagovalo na únorové politické změny pozvolna, a to zejména navázáním 

kontaktů a zahájením dialogu s kanadskými vládními představiteli a upozorněním na 

nebezpečný vývoj situace v ČSR. Aktivity byly zaměřeny na informování médií  

a veřejnosti, a na propagaci silného nesouhlasu s činností a „praktikami“ komunistické 

strany v ČSR. Symbolickými akty nesouhlasu byly pietní večery a tryzny za popravené 

politické vězně. Kanadské sokolské jednoty svůj protest projevily bojkotem své účasti na 

pražském sokolském sletu, vystoupením z československé centrální sokolské organizace  

a ustavením nového zahraničního Ústředí. Většina aktivit směřovala na pomoc a integraci 

nově příchozím politickým uprchlíkům. Důraz byl kladen na kulturní a společenské 

aktivity posilující jednotu a společnou národní identitu československých krajanů, zejména 

formou oslav významných národních svátků.   

Srpen 1968 

Reakce hnutí na obsazení Československa sovětskými vojsky byla okamžitá. Formou 

intervence požádalo kanadskou vládu o podporu a ochranu československého lidu. 

Delegace ČSNS sepsala rezoluci a předložila své jasně stanovené požadavky kanadskému 

ministerskému předsedovi. Spustila se vlna protestních demonstrací, okupace byla 

ústředním tématem krajanského tisku. Byly vydány dva mezinárodní sokolské manifesty 

ostře odsuzující okupaci v ČSSR. Kanadská vláda byla nepřetržitě a proaktivně 

upozorňována na kritickou situaci v Československu a vyzývána k její nápravě. Díky svým 

apelům dosáhla toho, že kanadská vláda invazi veřejně odsoudila a poskytla pomoc tisícům 

uprchlíků z Československa. Péče o nově příchozí krajany a finanční podpora se staly 

jednou z prioritních aktivit repertoáru hnutí. Důraz se kladl na posilování národní identity, 
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kulturní a společenské akce. Jednou z největších oslav vlastenectví a národní pýchy byly 

sokolské slety. 

Repertoár jednání - srovnání 

Reakce na únorové události probíhaly pozvolna a hlavním cílem hnutí bylo 

upozorňovat veřejnost a politické představitele západního světa na blížící se hrozby 

komunistického režimu. Po sovětské okupaci byla reakce hnutí naopak okamžitá. Invaze 

násilně a nečekaně ukončila období pozitivních změn a krajané ihned věděli, že je čas 

jednat. Na rozdíl od Února 1948 svůj nesouhlas začali vyjadřovat pouličními 

demonstracemi a konkrétním vyjednáváním s kanadskou vládou.  

9.1.2 Rámování 

Únor 1948 

V diagnostickém rámování poúnorového období převažovaly dva dominantní rámce: 

„Nebezpečí komunismu“ a „Západ zvítězí“. V mobilizačním rámování byl nejčastěji 

využívaný motiv historie, především Masarykova humanitní demokracie. T. G. Masaryk, 

Edvard Beneš a Rastislav Štefánik se stali symboly vytvořeného rámce.  Za symbol 

nebezpečí komunistického režimu byla považována smrt Jana Masaryka. K  mobilizaci 

hnutí v poúnorovém období patřily pojmy: obnova svobody, demokracie, pravda  

a spravedlnost. Veřejné a početné oslavy národních svátků a významných jubileí byly 

symboly národní hrdosti, identity a jednoty. Zcela ojedinělou roli při udržování národního 

sebevědomí hrály sokolské slety. Daly si za cíl uchovat a šířit původní Tyršovu sokolskou 

myšlenku spojenou s mravní výchovou, láskou k národu, rovností a spravedlností pro 

všechny. Zajímavé je využívání symbolů pro vymezení táborů „my“ a „oni“. V tomto 

případě proti sobě stála Masarykova humanitní demokracie a na druhé straně komunistické 

popravy politických vězňů.  

Srpen 1968 

Diagnostické rámování po sovětské okupaci představovalo dva hlavní rámce: 

„Zrada“ a „Nevzdáme se!“. Pro mobilizaci hnutí byly vytvořeny dva motivační rámce: 

„Hlasitý mluvčí umlčeného národa“ a „Vstupte do našich řad“. Dílčím rámcem byl motiv 

historie. Oslavovanými symboly demokracie, humanity a národní hrdosti zůstávaly 

politické osobnosti první republiky a sokolské slety. Uctívanými hrdiny, kteří se dokázali 

obětovat komunistickému režimu, byli Jan Palach a Jan Zajíc. Dvojicí protikladných 
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symbolů tohoto období byly demokratický a vlastenecký sokolský slet a komunisty 

centrálně organizovaná spartakiáda. 

Rámování - srovnání 

V obou sledovaných obdobích vnímali krajané situaci v ČSSR jako velmi kritickou  

a nespravedlivou a v obou případech byli viníky a nepřáteli sovětští komunisté se svými 

„pomocníky“ v Praze. Po Únoru 1948, kdy komunistický režim teprve nastoupil k moci, se 

v diagnostickém rámování jednalo především o popis trpícího národa pod velmi tvrdou 

diktaturou, která nemůže dlouho přežít a Západ ji brzo ukončí. Po sovětské okupaci 

nastupuje silný motiv zrady. Demokratizující vývoj v zemi byl vojensky ukončen 

sovětskými okupanty a národ, který promluvil, byl znovu umlčen. To byl čin, kterého si 

dostatečně všiml také západní svět. Krajané tušili, že v kritické situaci musí ihned zakročit 

a požadovat okamžitý odsud okupačních vojsk. Zatímco v poúnorovém období byl pro 

mobilizaci hnutí využit pouze rámec historie odkazující na ideály Masarykovy humanitní 

demokracie, po sovětské okupaci bylo hnutí mobilizováno především morální povinností 

krajanů stát se hlasitým mluvčím umlčeného národa - vyjít do ulic s protisovětskými 

provokativními nápisy a neúnavně burcovat politiky i veřejnost. Bojovat a nevzdávat se 

v té „na první pohled beznadějné válce“. 

9.1.3 Vztahy a spolupráce 

Únor 1948 

Jednota a spolupráce mezi krajany, která dospěla svého vrcholu během druhé světové 

války, byla narušena příchodem tisíců nových uprchlíků, většinou aktivních politiků, kteří 

se v Kanadě setkali s jinak smýšlejícími starousedlíky. Mezigenerační sokolský spor  

o politickou neutralitu organizace, který byl zpočátku sporem několika torontských členů, 

nakonec rozdělil celou krajanskou komunitu. Zbytečně byl na dlouhé roky rozmělněn 

potenciál a možný úspěch krajanského hnutí v prosazování svých požadavků. 

Srpen 1968 

Krajané se bezprostředně po srpnové okupaci opět velmi semkli ke společnému boji 

za demokratické Československo. Obětavě pomáhali dvanácti tisícům nově příchozích 

emigrantů, jednota a solidarita v tomto období byla přirovnávána k období druhé světové 

války. Posrpnoví uprchlíci však byli ovlivněni dvacetiletou zkušeností života v komunismu 

a naráželi na jinou mentalitu poúnorových emigrantů, kteří touto zkušeností neprošli. 

Negativní vztah ke spolkové činnosti posrpnových emigrantů způsobil časté nepochopení 
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ze strany starousedlíků, kteří je neustále vyzývali ke spolupráci a větší aktivitě 

v krajanském životě. 

Vztahy - srovnání 

Krajanská komunita se v obou sledovaných obdobích velmi sjednotila, především za 

účelem společné pomoci  příchozím uprchlíkům. Jednotlivé emigrační generace však brzy 

narazily na svou rozdílnou mentalitu, životní zkušenosti a představy o směřování a vedení 

krajanských organizací. Zatímco poúnoroví uprchlíci byli politicky velmi aktivní a zapojit 

se do krajanského hnutí považovali téměř za povinnost, posrpnoví uprchlíci měli a priori 

negativní vztah ke spolkové angažovanosti a zůstávali tak spíše vně krajanských 

organizací.  

9.2 Otevírání struktury politických příležitostí 

9.2.1 Repertoár jednání 

Pražské jaro 

Krajanské hnutí dál pokračovalo v politických aktivitách započatých začátkem 

padesátých let. Díky reformním změnám v Československu se krajané začínali připravovat 

na nový úkol - spolupráci na demokratizačním procesu znovu svobodné rodné země. 

Rozděloval je však názor na případnou (ne) spolupráci s reformním křídlem komunistické 

strany.  

Listopad 1989 

Krajanské hnutí po událostech ze 17. listopadu okamžitě zareagovalo sérií 

demonstrací, které měly pomoci urychlit proces nastartovaných změn. Po pádu režimu si 

hnutí ihned vytyčilo nový cíl - pomoc Československu v období transformace k demokracii 

a tržní ekonomice. Hnutí založilo speciální fond pro finanční pomoc nově vznikajícím 

demokratickým iniciativám, ale také řadu poradních institucí zaměřených na odbornou 

pomoc a navazování česko-kanadské spolupráce v oblasti diplomatické, obchodní, kulturní 

i vzdělávací. Ani po listopadu 1989 neztratilo hnutí svůj protestní charakter. Protestovali 

proti trvání vízové povinnosti a především jmenování komunistického stranického 

funkcionáře na post kanadského velvyslance. Krajanský život díky revoluci značně ožil 

v oblasti kulturní, ale i vzdělávací. Sociální pomoc se od sponzorování politických 

uprchlíků přesunula na pomoc starším a sociálně slabším krajanům. 
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Repertoár jednání - srovnání 

Pražské jaro bylo sice obdobím, které znamenalo otevírání struktury politických 

příležitostí, ale skončilo jeho opětovným (a úplným) uzavřením. Proto nedostali 

„připravení krajané“ příležitost realizovat své plánované aktivity zaměřené na pomoc  

v procesu transformace Československa k demokracii. Na tento repertoár jednání došlo až 

po dvaceti letech, kdy se politický systém v roce 1989 konečně otevřel. 

9.2.2 Rámování 

Pražské jaro 

V diagnostickém rámování po srpnové okupaci převažovaly dva dominantní rámce: 

„Naděje“ a „Ještě není dobojováno“. V mobilizačním a symbolickém rámování byl 

dominantní rámec jeden: „Obnova demokracie”. Symbolem se stala jednota a připravenost 

mobilizující krajany k pomoci při vytváření nového demokratického státu. Symbolem 

změny k lepšímu se stal reformista Alexandr Dubček, protipólem „stalinista“ Novotný, 

jako symbol zastaralého režimu, který musí být poražen.  

Listopad 1989 

V diagnostickém rámování převažovaly tři dominantní rámce související 

s postupným vývojem událostí ve sledovaném období od listopadu 1989 do konce roku 

1992: “Konečně změna?“, „Úkol splněn!“ a „Nová cesta“. V porevolučním období byl 

mobilizující dominantní rámec hnutí: „Pomoc a spolupráce“. Využívanými symboly se 

v této době staly především pojmy svobody, demokracie a nových „povinností“ vůči 

národu (především finanční a odborná pomoc). Výrazným symbolem morálky, statečnosti 

a víry v lepší budoucnost byla pro krajanské hnutí osobnost Václava Havla. Symbolem 

změn a odvahy byli demonstrující studenti, symbolem starého režimu a násilí se staly „bílé 

helmy s pendreky“. 

Rámování - srovnání 

Jak v období pražského jara, tak v listopadu 1989, figurovaly v diagnostickém 

rámování motivy naděje a zároveň pochybnosti. V roce 1968 krajané pevně doufali 

v reformní změny v komunistické straně a mobilizovali se k připravenosti a jednotě. O to 

větším šokem byl nečekaný zásah okupačních vojsk. Naopak v listopadu 1989, po 

zkušenostech s ukončením změn v období pražského jara, krajané jakoby se obávali 

podléhat víře v konečnou změnu. Proto je rychlý spád událostí vedoucí k obnovení 
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demokracie doslova překvapil. I přesto se dokázali velmi rychle mobilizovat a vytyčit si 

nový směr prostřednictvím rámce „pomoci Československu na jeho cestě k demokracii“.  

9.2.3 Vztahy a spolupráce 

Pražské jaro 

Období pražského jara mělo sjednocující charakter, vyzdvihovala se důležitost 

jednoty a spolupráce v takto významné historické chvíli, kdy bude exil brzy vyzván pro 

spolupráci na obnově demokracie v Československu. Názory na to, zda se již začít 

vměšovat do „reformačních procesů“ a plánovat přebírání veřejných funkcí z pozice 

„odborníků ze západu“, nebo vyčkávat a ponechat důvěru na krajanech doma, hnutí 

rozděloval. Neshodli se především v názoru na spolupráci s „reformním“ křídlem 

komunistické strany.   

Listopad 1989 

Krajanská komunita byla v období Sametové revoluce jednotná a s velkým nadšením 

spolupracovala na nově vytyčených cílech. Byly navázány kontakty na velvyslanectvích  

a konzulátech obou států, vnikla spolupráce mezi kanadskými a českými organizacemi 

koordinující materiální a odbornou pomoc z Kanady. Citlivou otázkou byla pro krajany 

otázka rozdělení republiky, ke které vývoj v Československu postupně směřoval. Naprostá 

většina krajanů se ale shodovala na zachování jednotné republiky.  

Vztahy - srovnání 

Jak v období pražského jara, tak listopadové revoluce, byla krajanská komunita 

jednotná a společně plánovala pomoc při procesu demokratizačních změn 

v Československu. Jen v období pražského jara se neshodla na možné spolupráci  

s „reformními komunisty“. Jednalo se ale spíše o neshody jednotlivců než štěpení 

krajanské komunity jako takové. Za Sametové revoluce krajanské organizace maximálně 

spolupracovaly, vytvářely společné programy a projekty, navazovaly kontakty s dalšími 

kanadskými i československými institucemi a společně usilovaly o maximální pomoc 

Československu v období tranzice. Krajanské hnutí zůstalo „československým“ i po 

rozdělení republik. 

9.3 Analýza - shrnutí 

Provedená analýza potvrdila, že měnící se struktura politických příležitostí 

podněcuje k mobilizaci hnutí. Tarrow (1998) popsal podmínky politické mobilizace jako 
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příležitosti a hrozby poskytované kolektivním aktérům politickými institucemi a podpora 

či represe ze strany politických elit. Obecně se dá předpokládat, že zatímco uzavřené 

politické instituce mobilizaci zlehčují, tak uzavřený systém ji naopak znesnadňuje (Císař, 

2008). V případě kanadského krajanského hnutí, které reagovalo na změnu struktury 

politických příležitostí v jiném státě, než ve kterém se nacházelo, dojdeme k následujícímu 

zjištění. Kanadské hnutí mobilizovalo uzavření politického systému v Československu  

a jeho hrozeb ze strany komunistických politických institucí. V případě uzavření 

politického systému v Československu krajanské hnutí „zastoupilo“ nespokojené, 

demokraticky smýšlející občany, kterým byla v domácím prostředí mobilizace 

znesnadněna. Byla zvolena protestní forma jednání (demonstrace, protestní autokolony)  

a „diplomatické“ kladení požadavků (intervence u vlády, resoluce, dopisy, články). 

Kolektivní jednání krajanů bylo navíc ulehčeno relativně otevřenými a podporujícími 

politickými institucemi v kanadském prostředí.  

Krajanské hnutí rovněž mobilizovalo otevírání politického systému 

v Československu. Z hnutí se sice téměř vytratil protestní charakter (jeho hlavní účel byl 

naplněn), ale důvodem k mobilizaci se staly nové příležitosti v navazování česko-kanadské 

spolupráce v oblasti diplomacie, zákonodárství, obchodu, vědy, vzdělání a kultury. 
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10 Závěr 

Předkládaná práce se zaměřuje na analytický popis činnosti krajanského hnutí 

v Kanadě ve vybraných historických obdobích. Cílem práce bylo představit vhodný 

teoretický rámec fungování sociálních hnutí a následně jej aplikovat na případ tří 

vybraných krajanských organizací jako typických představitelů kanadského krajanského 

hnutí. 

Jako vhodný teoretický rámec byl zvolen model politického procesu, konkrétně 

koncept struktury politických příležitostí. Ten vysvětluje podmínky pro mobilizaci hnutí na 

základě měnícího se politického kontextu, který kolektivnímu jednání poskytuje příležitosti 

(politický systém se otevírá), nebo omezení (poltický systém se uzavírá). Základním 

předpokladem vybraného teoretického východiska je, že k mobilizaci dochází v případě 

otevřené struktury politických příležitostí, která poskytuje lepší přístup do politického 

systému. Politický systém po převzetí moci komunisty v únoru 1948 a po sovětské okupaci 

v srpnu 1968 jsem klasifikovala jako uzavřený, naopak události pražského jara  

a „sametové revoluce“ představují případ otevírání politického systému. V analytickém 

popisu reakcí hnutí na tyto události jsem se zaměřila především na sledování tří dimenzí 

zvoleného teoretického konceptu: repertoáru jednání, rámování a vztahů.  

Krajanské hnutí je zcela ojedinělým případem, kdy jeho aktéři reagují na změny 

struktury politických příležitostí mimo území, než na kterém se nachází. Provedená 

analýza v závěrečné kapitole ukázala, že podnětem k mobilizaci a účasti na protestní 

politice byla pro kanadské krajany uzavřená struktura politických příležitostí 

v Československu. V těchto obdobích zastávalo hnutí požadavky nespokojených občanů, 

kterým domácí uzavřený politický systém mobilizaci zamezil pod hrozbou represí. 

Krajanského hnutí se do jisté míry mobilizovalo také v případě otevírání politického 

systému v Československu. Nejednalo se však již o typickou protestní politiku a kladení 

požadavků na představitele politického systému. Hnutí se zaměřilo spíše na společnou 

organizaci a koordinování pomoci Československu v období transformace a využití 

příležitostí v navazování politické, obchodní a kulturní spolupráce obou zemí. 

Otázkou zůstává role krajanských organizací v současnosti. Lze o nich stále hovořit 

jako o organizacích sociálního hnutí? V dnešní době, kdy z jejich činnosti vymizel 

protestní charakter a kdy se stále více zaměřují na kulturní a vzdělávací aktivity, bojují 

některé organizace o zachování své existence. Stárnoucí generace posrpnových emigrantů 

hledá nové strategie jak přizvat mladou generaci k aktivitě na krajanském životě. Osobně 
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jejich roli spatřuji jako důležitou především pro zachování společné národní identity, 

českých a slovenských národních tradic a zvyků, a v neposlední řadě i udržení rodného 

jazyka pro příští generace Kanaďanů s československými kořeny. Za velmi přínosné také 

považuji jejich vyjadřování se k aktuálním otázkám a problémům na české politické scéně.  

Jejich neustálý zájem o zemi, kde mají své kořeny, podle mě dokazuje, že jsou schopni 

znovu se mobilizovat, pokud to jejich národ bude potřebovat. Doufejme, že k tomu 

nedojde. 

 

 

  



90 

 

Seznam použité literatury a zdrojů 

 

Literatura 

Barša, Pavel. 1999. Politická teorie multikulturalismu. Brno : Centrum pro studium 

demokracie a kultury. 

Barša, Pavel, Ondřej Císař. 2004. Levice v postrevoluční době. Brno : Centrum pro 

studium demokracie a kultury. 

Císař, Ondřej. 2004. Transnacionální politické sítě: Jak mezinárodní instituce ovlivňují 

činnost neziskových organizací. Brno : Mezinárodní politologický ústav. 

Čermák, Josef. 1990. „Kudy Československo“. Nový domov  41(31): 2. 

Čermák, Josef. 2000. Fragmenty ze života Čechů a Slováků v Kanadě. Zlín : ATELIER 

IM Zlín. 

Diani, Mario. 1992. „The Concept of Social Movement“. The Sociological Review 

 (40:1-25). 

Diani, Mario. 1997. „Social Movements and Social Capital“. Moblization (2): 129-147. 

Duben, Jan. 1955. „Občanské dny“. Nový domov  III (18): 4. 

Formanová, Lucie, Jiří Gruntorád, Michal a Přibáň. 1999. Exilová periodika. Praha : 

Libri Prohibiti. 

Hájek, Lukáš. 2010. Nový domov – exilové periodikum Čechoslováků v Kanadě mezi lety 

1950-1968. Nepublikovaná středoškolská odborná činnost. Liberec: Gymnázium F.X. 

Šaldy. 

Chyský, Václav. 2002. Exil jako důsledek totalitarismu. [online]. Neviditelný pes [cit. 

12.6.2013]. Dostupné z 

<http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/clanky/2003/06/31108_1_0_0.html>. 

Hodboď, Jakub, Jan Goll, Václav Ulvr. 2006. Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů. 

Liberec: Gymnázium F. X. Šaldy. 



91 

 

Jeřábek, Vojtěch. 2005. Českoslovenští uprchlíci ve studené válce. Brno: Stilus Press. 

Kalla, Jan. 1954. „Horká půda“. Nový domov II(21): 2. 

Kriesi, Hanspeter. 2004. „Political Context and Opportunity“. In David A. Snow, Soule 

Sarah A. a Hanspeter (eds.). The Blackwell Companion to Social Movements. Malden : 

Blackwell Publishing, s. 67-90. 

Krupička, Jiří. 1990. „Pravda vítězí“. Nový domov 41(20): 1. 

Meyer, David S. , Debra C. Minkoff. 2004. „Conceptualizing Political Opportunity“. 

Social Forces 82: 1457-1470. 

Meyer, David S. 2004. „Protest and political opportunities“. Annual Review of Sociology 

30: 125-145. 

Naše hlasy, 1968a. „Všem Čechům a Slovákům doma i v zahraničí!“. Naše hlasy XIV  

(13): 1. 

Naše hlasy. 1968b. „Pětadvacet národů s námi proti sovětům!“. Naše hlasy XIV 

(34): 2. 

Naše hlasy. 1968c. „Za svobodu, na život a na smrt!“. Naše hlasy XIV (34): 1. 

Nelan, Jan,. 1950. „Masarykův rok“. Nový domov. I(2):8. 

Němec, František. 1958. „Berlin“. Naše hlasy. IV (28): 1. 

Němec, František. 1950. „Nový domov pro novou vlast “. Nový domov. I (1):1. 

Němec, Václav. 2013. „Pražské jaro 1968“. [online] [cit. 10. 6. 2013]. Dostupé z: 

<http://www.dejepis.com/index.php?page=000&kap=026&pod=3>. 

Novotná, Julie, Věra Rollerová. 1998.  Masaryktown - 50 let českého a slovenského 

národního parku v Kanadě. Toronto . 

Nový domov. 1951. „Odpor v ČSR roste“. Nový domov  II(23): 2. 

Nový domov. 1951. „Peklo zvané Jáchymov“. Nový domov II (23): 7. 

Nový domov. 1954. „Masaryktown“. Nový domov V(7): 3. 



92 

 

Nový domov. 1955. „Dopisy čtenářům“. Nový domov VI (18): 5. 

Nový domov. 1955a. „Kdo slouží komunismu, slouží satanovi“. Nový domov VI (15):1. 

Nový domov. 1955b. „Varujeme“. Nový domov VI (16): 1. 

Nový domov. 1955c. „Z vlasti“. Nový domov VI (20): 2. 

Nový domov. 1955d. „Jejich hlasy“. Nový domov VI(20): 4. 

Nový domov.1955e. „Ženeva“. Nový domov VI(20): 1. 

Nový domov. 1955f. „Zítra“. Nový domov VI (21): 1. 

Nový domov. 1956.“Masarykova demokracie“. Nový domov VII(17): 3. 

Nový domov. 1968. Nový domov XIX (1-42). 

Nový domov. 1968a. „Prohlášení“. Nový domov XIX (15): 1. 

Nový domov. 1968b. „Doma“. Nový domov XIX (34): 3. 

Nový domov. 1968c. „Demonstrace“. Nový domov XIX (34): 1. 

Nový domov. 1968d. „Vítáme nové krajany“. Nový domov XIX (36): 1. 

Nový domov. 1968e. „Přijďte mezi nás“. Nový domov XIX (37): 2. 

Nový domov. 1968f. „Výbor pro pomoc uprchlíkům v Montreálu“. Nový domov XIX  

(38): 2. 

Nový domov. 1968g. „Přiletěli: Vítáme československé uprchlíky do Toronta“. Nový 

domov XIX (37): 1. 

Nový domov. 1989a. „Ať žije svobodné Československo!“. Nový domov 40 (25): 1. 

Nový domov. 1990. „Provolání vlády ČSSR“. Nový domov 41(1): 3. 

Nový domov. 1990. „Projev Václava Havla na Torontské univerzitě“. Nový domov  

41 (9): 3. 

Otruba, Zdeněk. 1990 „Republice k narozeninám“. Nový domov. 41(23): 1. 

Povolný, Mojmír. 1990. „Dopis RSČ prezidentovi V. Havlovi“. Nový domov. 41(12):3. 



93 

 

Přístupa, Gustav. 1950. „Na cestu!“ Nový domov. I(1): 2. 

Reiniš, Stanislav. 1990. „Angličtina pro československou demokracii“. Nový domov  

41(4): 4. 

Reiniš, Stanislav. 1990. „Rok od listopadu“. Nový domov. 41(25): 1. 

Rolerová, Věra. 1990. „Masarykova doplňovací škola“. Nový domov. 41(32): 4. 

Rovná, Lenka, Miroslav Jindra. 2000. Dějiny Kanady. Praha : Nakladatelství Lidové 

noviny. 

Rovná, Lenka. 2002. Stručná historie česko-kanadských vztahů. [online]. Velvyslanectví 

České republiky v Ottawě [cit. 22. 4. 2013.]. Dostupné z: 

<http://www.mzv.cz/ottawa/cz/vzajemne_vztahy/strucna_historie_cesko_kanadskych_vzta

hu.html>. 

Skovajsa, Marek a kol. 2010. Občanský sektor. Praha : Portál, 2010. 

Slavík, Zdeněk. 1968. „Jsme připraveni?“ Naše hlasy XIV (13): 1. 

Strohsová, Klára. 2010. Jaroslav Vaculík: České menšiny v Evropě a ve světě. [online] 

[cit. 21. 4. 2013.]. Dostupné z: <http://antropologie.zcu.cz/jaroslav-vaculik-ceske-mensiny-

v-evrope-a-ve-svete>. 

Šuchma, Miloš. 2012. Krajanské aktivity v Kanadě. [online] [cit. 21. 6. 2013.]. Dostupné 

z: <http://www.cssk.ca/>. 

Tarrow, Sidney. 1998. Power in movement: social movements and contentious politics. 

Cambridge : Cambridge University Press. 

Tarrow, Sidney. 2005. The new transnational activism. New York : Cambridge 

University Press. 

Tilly, Charles, Sidney Tarrow. 2007. Contentions Politics. Boulder : Paradigm 

Publishers. 

Totev, Jonko. 2000. „Únor 1948“. [online] [cit. 10.6.2013]. Dostupné z: 

<http://www.totalita.cz/1948/1948.php>. 

Třešňák, František. 1968. „Krok ve správném směru“. Naše hlasy XIV (23): 1. 



94 

 

Tvrdíková, Michaela. 2007. Proměny Československé emigrace v letech 1948-1989. 

Nepublikovaná diplomová práce. Praha : Masarykova univerzita. 

Vaculík, Jaroslav. 2009. České menšiny v Evropě a ve světě. Praha: Libri. 

Vančura, Jiří. 1990. Naděje a zklamání - Pražské jaro. Praha: Mladá fronta. 

Waldauf, Jan. 2007. Sokol - Malé dějiny velké myšlenky, 1. díl. Luhačovice : Atelier IM. 

Waldauf., Jan. 2010. Sokol - Malé dějiny velké myšlenky, 2. díl. Luhačovice : Atelier IM. 

Waldauf., Jan. 2010. Sokol - Malé dějiny velké myšlenky, 3. díl. Luhačovice : Atelier IM. 

Warner, Karl et al., 1999.  Kronika 20. Století. Praha: Fortuna Libri. 

Waldauf, Jan. 2002. Kanadský sokol oslavil jubileum. [online] [cit. 23. 5. 2013]. 

Dostupné z: <http://www.cesky-dialog.net/clanek/463-kanadsky-sokol-oslavil-jubileum/>. 

Zaoral, Roman. 2001. Emigrace z českých zemí. Mladá Boleslav: Okresní muzeum v 

Mladé Boleslavi. 

Zaoral, Roman. 2008. Češi ve světě - Kanada. [online]  [cit. 22. 4. 2013.]. Dostupné z:  

< http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1236>. 

Znášik, Ivan. 1989. „Opět 17. listopad?“ Nový domov 40(25): 3. 

Znebejánek, František. 1997. Sociální hnutí. Praha : Socilologické nakladatelství. 1997. 

 

Analyzované dokumenty 

Corn, Jiří. 1971. „Zpráva generálního tajemníka ČSNS v Kanadě “. 

 XXIII. Kongres Československého národního sdružení v Kanadě. 19. - 20. května 1971. 

Niagara Falls: ČSNS. 

Corn, Jiří. 1972. „Zpráva předsedy ČSNS v Kanadě Jiřího Corna“. XXIV. Kongres 

Československého národního sdružení v Kanadě. 19. - 20. dubna 1972. Kitchener: ČSNS. 

Corn, Jiří. 1973. „Zpráva předsedy ČSNS v Kanadě Jiřího Corna“. XXV. Kongres 

Československého národního sdružení v Kanadě. 19. - 20. dubna 1973. Montréal: ČSNS. 



95 

 

Corn, Jiří 1990. „Zpráva čestného a odstupujícího předsedy ČSK“. 

 42. Kongres ČSK.  19. - 20. května1990. Edmonton: ČSK. 

Corn, Jiří 1991. „Zpráva čestného a odstupujícího předsedy ČSK“. 

 43. Kongres ČSK.  19. - 20. dubna 1991. Toronto: ČSK. 

Daičar, Antonín. 1968.  „Zpráva předsedy ČSNS v Kanadě Antonína Daičary“. XX. 

Kongres Československého národního sdružení v Kanadě. 20. dubna 1968. Batawa: ČSNS. 

Daičar, Antonín. 1970. „Zpráva předsedy ČSNS v Kanadě Antonína Daičary“. XXII. 

Kongres Československého národního sdružení v Kanadě. 16. - 18. dubna 1970. Winnipeg: 

ČSNS. 

Daičar, Antonín. 1971. „Zpráva předsedy ČSNS v Kanadě Antonína Daičary“. 

 XXIII. Kongres Československého národního sdružení v Kanadě. 19. - 20. května 1971. 

Niagara Falls: ČSNS. 

Fišera, Zdeněk. 1990. „Zpráva předsedy pobočky v Edmontonu“. 

42. Kongres ČSK.  19. - 20. dubna1990. Edmonton: ČSK. 

Fišera, Zdeněk. 1991. „Zpráva předsedy pobočky v Edmontonu“. 

 43. Kongres ČSK.  19. - 20. dubna 1991. Toronto: ČSK. 

Fráňa, Jan. 1968.  „Zpráva místopředsedy ČSNS “. XX. Kongres Československého 

národního sdružení v Kanadě. 20. dubna 1968. Batawa: ČSNS 

Hora, Ota. 1970. „Zpráva místopředsedy ČSNS v Kanadě Oty Hory“. XXII. Kongres 

Československého národního sdružení v Kanadě. 16. - 18. dubna 1970. Winnipeg: ČSNS. 

Hora, Ota. 1972. „Zpráva místopředsedy ČSNS v Kanadě Oty Hory“. XXIV. Kongres 

Československého národního sdružení v Kanadě. 19. - 20. dubna 1972. Kitchener: ČSNS. 

Košacký, D. 1991. „Zpráva jednatele pobočky v  Montreálu“. 

 43. Kongres ČSK.  19. - 20. dubna 1991. Toronto: ČSK. 

Merta, Jan. 1990. „Zpráva předsedy pobočky ve Vancouveru.“  



96 

 

42. Kongres ČSK.  19. - 20. dubna1990. Edmonton: ČSK. 

Škvor, Jiří. 1970. „Zpráva místopředsedy“. XXII. Kongres Československého národního 

sdružení v Kanadě. 16. - 18. dubna 1970. Winnipeg: ČSNS. 

Škvor, Jiří. 1971. „Zpráva místopředsedy ČSNS v Kanadě “. 

 XXIII. Kongres Československého národního sdružení v Kanadě. 19. - 20. května 1971. 

Niagara Falls: ČSNS. 

Šuchma, Miloš. 1990. „Zpráva předsedy Československého sdružení v Kanadě“. 

 42. Kongres ČSK.  19. - 20. května1990. Edmonton: ČSK. 

 

Webové stránky 

www.ethnocultural.ca , Canadian Ethnocultural Council [cit. 26. dubna 2013] . 

www.cssk.ca, České a slovenské sdružení v Kanadě [cit. 21. června 2013]. 

www.mzv.cz, Ministerstvo zahraničních věcí [cit. 22. dubna 2013].  

www12.statcan.ca.,  Statistics Canada [cit. 22. dubna 2013].  

www.novavize.com, Televize Nová vize [cit. 20. června 2013]. 

www.totalita.cz, Totalita [cit. 15. května 2013]. 

www.canadainternational.gc.ca, Velvyslanectví Kanady v České republice a v Slovenské 

republice [cit. 25. dubna 2013]. 

www.krajane.net, Webové stránky pro krajany [cit. 20. dubna 2013]. 

 

Rozhovory 

Rozhovor 1. Miloš Šuchma, 2. místopředseda Českého a slovenského sdružení v Kanadě. 

Vedla Tereza Píchová. 27.4.2013. 

 

http://www.mzv.cz/
http://www.novavize.com/
http://www.totalita.cz/
http://www.canadainternational.gc.ca/
http://www.krajane.net/


97 

 

Slovník důležitých jmen a pojmů 

 

Sociální hnutí je formálně neorganizované kolektivní jednání občanů spojených 

mezi sebou více nebo méně volnou sítí vztahů spojeným mezi sebou více nebo méně 

volnou sítí vztahů, společně usilující o prosazení práv a zájmů svých nebo druhých skupin, 

politickou změnu a veřejné uznání dosud opomíjených nebo pronásledovaných sociálních 

identit (Tarow, 1998, Znebejánek, 1997, srov. Skovajsa, 2010: 76). Dle Maria Dianiho, 

který provedl syntézu předchozích konceptů a teorií je „sociální hnutí sítí neformálních 

interakcí mezi pluralitou individuí, skupin a/nebo organizací zapojených v politických nebo 

kulturních konfliktech na základě sdílené kolektivní identity“ (Diani, 1997: 29, překlad 

vlastní). 

 

Model politického procesu je empirický přístup ke studiu sociálních hnutí, který se 

začal rozvíjet v 80. letech minulého století jako alternativa předcházejících teorií 

kolektivního jednání a mobilizace zdrojů (Meyer, 2004: 128-129).  Tento model nezkoumá 

vysvětlení vzniku hnutí pouze v jeho vnitřních zdrojích, ale především ve vnějších 

faktorech, tedy ve společensko-politickém kontextu. Různé vnější faktory působí na hnutí, 

poskytují jim příležitosti pro mobilizaci skrze otevřený nebo naopak uzavřený přístup 

k politickému systému a ovlivňují tak strategie a výsledný úspěch či neúspěch v realizaci 

požadovaných změn (Tarrow, 1998).  

 

Struktura politických příležitostí je jádrem modelu politického procesu. Základní 

myšlenkou tohoto přístupu je, že aktéři si nevybírají cíle, strategie a taktiky v pomyslném 

vakuu, ale na základě společensko-politického kontextu, ve kterém se nachází (Tarrow 

1998). Charles Tilly vysvětlil podmínky mobilizace hnutí, které jsou vytvořeny především 

příležitostmi nebo hrozbami, které jsou kolektivním aktérům poskytovány ze strany 

politických institucí. Ty jsou buď podporující a otevřené k participaci a požadavkům 

aktivistů, nebo jsou naopak uzavřené a represivní. Obecně lze předpokládat, že 

k mobilizaci dochází spíše v případě otevřené struktury politických příležitostí, kdy je 

umožněn přístup do politického systému. Naopak uzavřená struktura mobilizace 

znesnadňuje (Císař, 2004: 50-53). 
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Rámování považuje Tarrow (1998) za symbolickou dimenzi kolektivního jednání. 

Vhodně zvolenými rámci ospravedlňuje hnutí svoji kolektivní činnost, oslovuje veřejnost  

a povzbuzuje k participaci. Pro dosažení maximální podpory využívají aktéři hnutí 

strategické práce se symboly a kulturními aspekty, aby vyjádřili společné pocity, podtrhli 

porozumění daného problému a zvýšili jeho důvěryhodnost a „atraktivitu“ pro potenciální 

příznivce. Pomocí symbolů hnutí formuje společnou identitu a vymezuje hranice mezi 

svými příznivci („my“) a svými odpůrci („oni“). Důležitou podmínkou pro mobilizaci je, 

aby jedinci začali vnímat situaci jako nespravedlivou a změnitelnou. Vytvořená 

interpretační schémata (rámce) jsou, vyjadřují nespokojenost a pojmenovávají 

„nespravedlivé“ události takovým způsobem, aby získaly co největší podporu veřejnosti. 

Z toho plyne, že pro mobilizaci hnutí má větší význam vhodně zvolená interpretace 

událostí než jejich objektivní existence (Císař, 2004: 57-58). 

 

Repertoár jednání je formou kolektivního jednání, její vhodný výběr je podmínkou 

úspěšné mobilizace. Je to forma kolektivní akce, způsob projevu, kterým hnutí vyjadřuje 

své požadavky (Tarrow, 1998: 93). Tyto formy kolektivního jednání nejsou v čase 

konzistentní. Aktéři je mohou různě kombinovat s ohledem na měnící se okolnosti tak, aby 

získali co největší podporu okolí. I samotná forma protestu může být podnětem 

k mobilizaci (Císař, 2004: 58). 

 

Mobilizační struktury zajišťují organizaci hnutí a kolektivních akcí. Jsou to jednak 

sítě mezi jednotlivci (neformální vztahy), ale také formální instituce, ve kterých se hnutí 

formálně organizuje. Mobilizační struktury představují složitou strukturu vztahů a interakcí 

mezi organizacemi navzájem i uvnitř těchto organizací. Jednotlivci sice sami o sobě 

rozhodují, zda se do hnutí zapojí, kolektivní akce ale často vznikají prostřednictvím skupin 

a organizací, kterých jsou jednotlivci součástí (Tarrow, 2008: 147-148). 
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