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InWay, a.s. – Vá‰ Internet Provider

Spoleãnost InWay, a. s. vstoupila na telekomunikaãní trh v roce 1997 jako poskytovatel sluÏeb Internetu (ISP) a obsahu Internetu (ICP). Buduje vlastní
optické a bezdrátové metropolitní sítû k uspokojení rostoucích poÏadavkÛ na ‰irokopásmové propojení zákazníkÛ. V roce 2001 InWay získala licenci 
k poskytování Vefiejné telefonní sluÏby a budování Vefiejné telekomunikaãní sítû. Tím byly vytvofieny v‰echny pfiedpoklady pro roz‰ífiení nabídky datov˘ch
sluÏeb o oblast hlasov˘ch sluÏeb, tak jak je obvyklé u alternativních komunikaãních operátorÛ. Sv˘m zákazníkÛm InWay nabízí komplexní fie‰ení, 
zaloÏené na nejnovûj‰ích dostupn˘ch technologiích bezdrátov˘ch a optick˘ch sítí.
Spoleãnost InWay je zamûfiena na individuální pfiístup k zákazníkovi s dÛrazem na komplexnost sluÏeb. Nabídka spoleãnosti obsahuje jak datové sluÏby

(trvalé nebo komutované pfiipojení k Internetu, sluÏby VPN pro vytvofiení bezpeãné virtuální sítû), tak i hlasové sluÏby a sluÏby poskytování obsahu (napfi. umístûní WWW 
serveru, návrh a tvorbu WWW stránek,  elektronick˘ obchod  a dal‰í). SluÏby jsou postaveny s dÛrazem na bezpeãnost, která je v prostfiedí firemní klientely samozfiejm˘m 
poÏadavkem. Monitorování sítû i pracovi‰tû podpory zákazníkÛ pracují v nepfietrÏitém provozu 24 hodin dennû, 7 dní v t˘dnu.  Díky vlastnímu fie‰ení je InWay schopna 
poskytovat detailní úãtování v‰ech sluÏeb v reálném ãase on-line. InWay tak sv˘m zákazníkÛm poskytuje vÏdy nejlep‰í a nejvhodnûj‰í telekomunikaãní sluÏby.
InWay je ãlenem  NIX.CZ a její síÈ je propojena s ostatními poskytovateli v peeringovém uzlu. Spojení s akademick˘mi sítûmi je fie‰eno  samostatnou vysokokapacitní linkou 
k poskytovateli TEN-155 CZ. Pro primární zahraniãní konektivitu vyuÏívá InWay sluÏeb  sítû TeliaNet spoleãnosti Telia  a záloÏní okruh k dal‰ímu ãeskému poskytovateli. 

InWay, a.s., âínská 4, 160 00 Praha 6
www: www.inway.cz, e-mail: info@inway.cz
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Česko-slovenská emigrace či exil byl vždy následkem reakce demokraticky smýšlejících lidí, kteří odmítli pravičácký
či levičácký totalitární systém či podobnou politickou strukturu.

Ale exil není jenom politický. Exil je také kulturní, emotivní, ekonomický a osobní. Žít v exilu může člověk zrovna
tak v cizine jako doma, ve vlasti, například když člověk z venkova studuje ve velkém městě. Exil je daná situace, kterou
člověk částečně volí svobodně, částečně je vytvářena vnějšími donucujícími faktory. Exil začíná, když člověk opustí
své základní hodnoty a začne žít v jiném prostředí.

Slavný člověk může zrovna tak žít v cizině jako doma a být šťastný a prosperovat. Během tisíciletí mnoho 
exulantů jiných národů přišlo do našich zemí a vytvořili plno obdivuhodných kulturních a jiných hodnot, archi-
tekturu, vědu, lékařství na které jsme dnes hrdi a které si osvojujeme. Proč je tomu jinak, když je to naopak a naši
lidé opouští vlastní půdu, vytvoří výborné hodnoty a jsou potom doma za to zatracovaní a vědomě zamlčovaná 
a vymazávaná jeho přítomnost v podvědomí národa? 

Když člověk opustí svoji zem, stává se prakticky na celý život vyhnancem, emigrantem či cizincem, jak v cizině
tak doma. I když se mu podaří v životě uspět, dosáhnout výborných výsledků a stát se „slušným člověkem“ 
v očích veškerých místních a rodilých spoluobčanů zůstává stále celkově či částečně cizím. Výjimku tvoří adaptace
v tak zvaných emigračních státech, USA, Canada a Austrálie, kde je člověk chápán jako součást celkového 
historického a sociálně-ekonomického vývoje a přijímán jako "rovnoprávná" osoba.

Evropské vlády, i když pomohly našemu exilu v mnoha případech, nemohou dát rozkaz svým občanům, aby nás
přijímali jako sobě rovné. Evropa, i přes veškerou snahu spojení vykazuje stále ještě různé sociálně-kulturní rozdíly
(v dnešní době na štěstí již ne nutně vojensky řešené) i mezi vlastními členskými státy a jenom společné dlouholeté
poválečné soužití a vzájemné poznání pomáhá vymazat falešné, iracionální historické předsudky.

Když se demokraticky smýšlející osmnáctiletý člověk ocitne v situaci, ve které jeho vlastní národ volí extrémní levici
(volby z roku 1946 – 46 % komunistů a 14 % extrémní sociální strany Firlingera, v té době již jasně spolupracující
s česko-sovětskými komunisty) v rámci demokratického svobodně zvoleného prvo-republikánského systému (jako
jediný případ z Chile v historii světa, kde se volily extrémní politické partaje v rámci umírněné buržoazní demokracie)
nemá prakticky žádnou jinou volbu než bojovat za a žít v demokracii buď doma či venku.

Většina lidí, kteří odešli, se snažila zachránit své životy (nezapomeňme na to, že komunisté zabili více spoluobčanů
v době míru než vyžádali oběti nacismu druhé světové války, viz. procesy padesátých let, Solženicyna, 
M. Horákovou a pod.) a své demokratické smýšlení a opustily veškeré materiální hodnoty. V pozdějších šedesátých
letech se zde určité procento ekonomické emigrace se zapojilo do tohoto tradičního trendu a muselo zaplatit 
zrovna tak těžkou daň jako čistá politická emigrace.

Když je člověk ještě mladý a má chuť něco dělat, rozhodne se pro cestu ven, vzhledem k tomu, že se všeobecně
politická scéna v historii našich zemí mění zhruba každých dvacet let v dvacátem století. Odjezdem zároveň 
načerpá nové myšlenky, naučí se novým jazykům, pozná svět a doufá, že mu porozumí. Posléze, po vyučení se
může vrátit domů (jak se dělávalo dlouhá staletí v našich tradicích ) a předat své znalosti mladší generaci, obohatit
své spoluobčany a přivézt nové hodnoty do vlasti po letech národního poblouznění a v určitých případech tvrdých
zákroků, jako např. politických procesů a odsuzování k smrti nevinných, politicky jinak (to znamená demokraticky)
smýšlejících spoluobčanů.

Kolik západních komunistů si zachovalo své životy jenom díky tomu, že místní buržoazní demokratický systém
nepovolil zabíjet lidi jenom z toho důvodu, že měli jiný politický názor ? V historii politiky jenom nacistická 
a komunistická strana zabíjela dokonce své vlastní členy v dobách politických čistek, ostatní strany maximálně 
vyloučily ze svých řad nekonvenčního člena, který měl možnost se zařadit do opozice a pokračovat v realizaci svých
protikladných politických názorů.

Pro většinu Čechů žijících doma je zcela samozřejmé, že všichni jejich bývalí a dnešní spoluobčané jsou milionáři
a vše byla pro ně jenom příjemná procházka po jim sympaticky nakloněném, štědrým západním světem, který je
očekával s otevřenou náručí.

Pravý opak je pravdou. Málokdo ví o tom, že přes veškeré charitativní a částečně i státní podpory se převážná 
většina českého exilu musela o sebe postarat sama. To, že lidé neměli co jíst (já jsem osobně zhubnul o 17 kil za
čtyři měsíce, mnoho lidí bylo opravdu vděčných, když je někdo pozval na jídlo a měli něco teplého v žaludku) 
ba i skutečně přespali pod mostem či pod širým nebem, jak je ještě do dnes zapsáno na různých policejních 
komisariátech na celém světe.

Nikdo nemluvil pořádně místním jazykem a i ti, kteří predvídali a něco se doma naučili, moc jim to většinou 
nepomohlo. Nejenom, že znalosti byly obsáhle nedostačující, ale většinou se lidé ocitli jinde, než tam, kde by chtěli
být, vzhledem k tomu, že podle utečeneckých zákonů, museli požádat o ochranu v první zemi do které dorazili, 
i když posléze mohli s povolením a patřičnými dokumenty odjet jinam.

PRIVÁTNÍ EXIL
Michal Wittmann



AANNNNAA KKOORRBBEELLOOVVÁÁ
roz. Spiegelová z Kostelce nad Orlicí

ZDENĚK BENEŠ

Narodila se v židovské rodině 11. 5. 1910 matce Růženě, roz. Salusové, manželce
staršího z bratrů Spiegelových Alfréda. Oba společně zdědili po otci velkoobchod
převážně potravinářského sortimentu v Kostelci nad Orlicí, zásobující širokou síť
maloobchodníků v okolí a východním Podorličí.

Paní Růžena byla žena společenská a Anna se svou starší sestrou Marií nepostrádaly
v domácnosti přiměřenou veselou společnost. Dospěla v sličnou dívku, zdravou,
pracovitou, společenskou, která kupř. každé ráno před nástupem do zaměstnání 
v účtárně rodinného podniku se chodila osvěžit a zaplavat do čistého energetického
náhonu Divoké Orlice hostící fajnové úhoře. V té době studoval na místní státní 
reálce rodák z Kyšperka Josef Körbel, židovského původu, mladík vybraného chování,
sportovec a na menším místě nebylo nemožné, aby se Ti dva nepotkali a nesblížili
se, což jim později vydrželo na celý, často nelehký ale pestrý a smysluplný život.

Josef v Kostelci odmaturoval, studoval pak v cizině, v r. 1933 promoval na „právech
UK v Praze,  jako JUDr. nastoupil do zaměstnání na ministerstvu zahraničí v Praze,
kde se 20. 4. 1935 vzali, odešli do Bělehradu, kde byl Josef jmenován do funkce 
tiskového „atašé" ČSR velvyslanectví a r v. 1937 se Anně narodila v Praze dcera
Madeleine, později provdaná Albrightová, ministryně zahraničních věcí USA.
Následná doba sílící agrese Hitlerovského Německa v Evropě je zastihla v březnu
1939 v Praze, kde jen „o vlásek" unikli hrůznému „Holocaustu" únikem do exilu do
Anglie, za Dr. E. Benešem, kde Korbel po dobu Protektorátu řídil ČS vysílání 
britského rozhlasu do vlasti. Po poválečném návratu do svobodné ČSR byl Korbel 
v r. 1945 pověřen jako teprve 36letý nelehkou úlohou demokrata v Titově komunistické
Jugoslávii a Albánii velvyslance, s jediným tehdejším přátelským velvyslancem britským.
Bydlel s Annou na Bělehradském velvyslanectví, Madeleine byla na vychování 
v pensionu ve Švýcarech a Anna přijímala a hostila návštěvy, převážně z vlasti, 
politiků, ale i řady umělců, z nichž zvláště jeden muzikant byl tak vytrvalý, že málem
ohrozil velvyslanecký reprezentační fond. Přišly děti, nejprve Kathy a následně
John, z vlasti docházely znepokojivé zprávy o postupném „soumraku" česko-
slovenské demokracie a nástupu komunismu, nutící k zamyšlení nad možným druhým
exilem. Spásným se stalo náhlé jmenování na návrh Vlada Clementise Dr. Korbela
do funkce československého zástupce v OSN a pověření účasti na řešení v daleké
střední Asii v cause sporu o Kašmír. Po návratu do Evropy Korbel už nejel do vlasti
a s připravenou statečnou Annou s třemi dětmi, po rozhodnutí causy poručnictví
své neteře a jejího přítele, sami emigrovali do Ameriky.

Usadili se v Denveru, kde JUDr. J. Korbel uspěl v konkurzu na profesora politických
věd na tamní univerzitě, kde úspěšně působil, angažoval se v politice sociální a mírové
komunikaci mezi národy a publikoval, za což mu byl udělen čestný doktorát.
Zemřel v r. 1977 a Anna žila pro rodiny svých dětí a vnoučat aniž by se dočkala
možné návštěvy své milované, vzpomínané vlasti a Orlice.



JIHOMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s.
g e n e r á l n í  p a r t n e r p r o j e k t u
ČESKÝ A SLOVENSKÝ EXIL 20. STOLETÍ

Jihomoravská plynárenská, a. s. (JMP, a. s.), je jednou z nejstarších plynárenských společností v České republice, přičemž zahájení 
její činnosti lze datovat počátkem roku 1848. V současné podobě, tj. jako akciová společnost, existuje od 1. ledna 1994 a jako 
autorizovaná distribuční společnost zabezpečuje dodávku zemního plynu a služby s tím spojené zákazníkům všech kategorií v regionu
jižní Moravy. JMP, a.s., je největší regionální plynárenskou distribuční společností v České republice a její podíl na trhu se zemním
plynem činí 24 procenta v rámci celé České republiky.

Jihomoravská plynárenská, a.s., klade zásadní důraz na maximální bezpečnost provozu plynovodní soustavy a naprostou spolehlivost
dodávek zemního plynu. V uplynulých letech (především v období od roku 1994) se přistoupilo k výrazné plošné plynofikaci regionu 
jižní Moravy a i v současné době pokračuje rozvoj distribuční sítě společně s připojováním nových zákazníků na plynárenskou 
soustavu. JMP, a. s., prodala v roce 2001 svým zákazníkům více než 2,3 miliardy m3 zemního plynu. 

Důležitou oblastí rozvoje Jihomoravské plynárenské, a. s., je zavádění informačních technologií s důrazem na kvalitní obsluhu 
zákazníků. Značná pozornost je věnována rehabilitaci plynárenského zařízení a na zvyšování technické a technologické úrovně 
a vybavenosti, což dokazuje instalace expanzní plynové turbíny ve vysokotlaké regulační stanici v Brně na ulici Turgeněvova. K výrobě
elektrické energie je v tomto případě využíváno tlakového spádu zemního plynu a celý provoz je řešen jako bezobslužný, přičemž do
budoucna se dále počítá i s instalací kogeneračních jednotek. Výstavba a zpřístupnění nových provozně-obchodních 
objektů přispěje k rozšíření a zkvalitnění služeb, které naše společnost poskytuje. Výše uvedený přístup zásadním způsobem určuje
možnosti dalšího rozvoje Jihomoravské plynárenské, a. s., a přispívá k posílení pozice naší společnosti na otevírajícím se trhu 
s energiemi. 

Jihomoravská plynárenská, a.s., se kromě svých ekonomicko-obchodních aktivit podílí i na řadě veřejně prospěšných akcí a projektů
v regionu jižní Moravy, zejména v oblasti zdravotnictví, kultury, školství a v neposlední řadě i na zlepšování životního prostředí. Svým
působením a orientací na daná témata spoluvytváří i vysokou společenskou úroveň mimo jiné i kulturního života. Přesvědčivým 
důkazem tohoto tvrzení je i podpora projektu ČESKÝ A SLOVENSKÝ EXIL 20. STOLETÍ, který svým pojetím a zaměřením přináší nové 
a ucelené informace o historii Československa.

Jihomoravská plynárenská, a.s.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno
Česká republika
tel.: + 420 5 45548111
fax: + 420 5 45578571
E- mail: jmpas@jmpas.cz
WWW: www.jmpas.cz



O sběrných utečeneckých táborech, kde si lidé museli čekat dlouhé měsíce sami či s dětmi než jim byly vybavené
dokumenty či pobytová dočasná povolení, kde si museli pořád dávat pozor na něco málo svých věcí, hlavně na 
emotivně důležité rodinné fotografie či dopisy, většinou na základní hodnoty, v určitých případech se museli spojit
a chránit i svoje životy o tom všem není zapotřebí se zmiňovat. Mnozí lidé, ještě dodnes se stydí o tom mluvit 
a připomínat si tuto težkou a ponižující periodu jejich důstojnosti v životě.

Dodnes známe lidi, kteří se probouzejí v noci a křičí a bojí se určitých scén, které musely prožít v začátcích 
emigrace. Jeden z mladých studentů v Belgii se zbláznil. Něco málo to nevydrželo a vrátilo se s vyřízenými nervy 
a někteří začali spolupracovat s STB. Mnozí lidé museli brát prášky na uklidnění, jiní do dneska trpí žaludeční 
neurozou, či mají špatně fungující některé orgány, vzhledem k tehdejším podmínkám. Úplně zdraví silní, mladí 
sportovci začali trpět kožními a psychickými nemocemi atd. Kdo v životě pocítil fyzickou úzkost úplně sám opuštěn
v cizím prostředí vědíce, že mu nikdo nepřijde pomoc? 

Tráva je vždy zelenější u souseda a v mnoha případech si málokdo i mezi venku žijícími Čechy připustí, že ztratil
pět až deset let svého života jenom adaptací na místní systém. Že kdykoliv člověk otevřel pusu měl pocit studu, 
jelikož ho všichni ihned poznali podle cizího přízvuku. Z tohoto důvodu ať na mnohem vyšší profesionální úrovni se
museli naši kultivovaní a chytří lidé sklonit před místními arogantními, hloupějšími představiteli a nebylo nikde 
žádného odvolání. I když člověk obstál a měl lepší výsledky, prakticky vždy musel nechat výhodnější místo místnímu
člověku. Jakou šanci měli exulanti dělat profesionální kariéru? Prakticky žádnou i když vystudovali místní vysoké 
školy. Jenom mnoho štěstí a shod okolností dovolily určitým výjimkám dosáhout vysokých míst, zbývající 
překvalifikovaná většina se musí dodnes spokojit s průměrnými posty.

A co rodinné a sousedské vztahy? Nikde žádná spontální podpora, přirozené, lidské vztahy, které člověka utvrdí 
v životě a které ho emotivně pohladí. Každý milimetr jakéhokoliv vztahu či kontaktu je stavěn s mravenčí trpělivostí
vzhledem k přirozeným, negativním předsudkům místních obyvatel k cizincům. Ale vždyť my jsme zrovna tak 
normální jako všichi okolo nás!

Jak si má mladý muž namluvit místní dívku, když před ní přijde s handicapem slova a má cizí přízvuk, je bez 
auta a s nedostatkem peněz, protože se snaží nejdřív dohnat sociální a kulturní rozdíl a studovat? Kde jsou ta 
bezstarostná, veselá léta, která jeho vrstevníci s radostí prožívají, chodí se bavit za peníze rodičů, do diskoték 
a tráví příjemné prázdniny u moře s celou partou vrstevníků? 

Kolik mladých dívek, v domnění, že vyřeší exilové problémy a výborně se vyvdají, si hořce nezanaříkalo nad tím,
že jejich západní muž jim nedá ani na dárek pro rodiče, ani kapesné, zároveň jí zakazuje pracovat a v určitých 
případech ji nepustí ani z domu. Kolik mladých dívek uteklo a ani nevědělo jak a za co se případně vrátit domů.
Konzulární oddělení českých zastupitelkých úřadů o tom mohou psát rozsáhlé statě.

Jak může mladá opuštěná matka vysvětlit svému dítěti kvalitu její kultury a původních hodnot, když ono vyrůstalo
jenom v jednom prostředí a místní vlastní rodina s ní opovrhuje a prakticky nakonec neuzná ani vlastního potomka?
A jaké má potom přivítání doma, když ji mnoho dobrých duší neustále připomíná tuto „příjemnou“ minulost 
a nedovoluje ji žít doma.

I přes dlouhá léta v cizině, většina našich lidí žijících mimo území i s cizí státní příslušností, jsou a cítí se stále Čechy.
Hluboké kulturní kořeny, kvalitní výchova, přirozená zdravá inteligence z nich dělá to, co celý život byli a jsou 
– součastni zajímavého, kulturního bohatého středoevropského národa, za který stojí za to bojovat a za který se 
nikdy nestyděli a nestydí, i když prožívali těžké momenty nejenom před sametovou revolucí ale i po ní. Český exil
byl vždy exilem kvalitních lidí a když si připomene některá jména exulantů, domnívám se, že český národ může být
vždy hrdý na jeho spoluobčany, kteří žili, a ještě žijí mimo naši zem: J. A. Komenský, Hollar, F. Kupka, A. Mucha,
Sigmund Freud, T. G. Masaryk, Voskovec a Werich, kníže Swarzenberský, P. Tigrid, J. Kolár, F. Peroutka, 
M. Allbrightová, M. Forman, M. Kundera, I. Lendl. M. Navrátilová, etc. Ale připomeňme také tisíce dobrých lidí, 
lékařů, inženýrů, vojáků, novinářů, učitelů, vědců, techniků, hudebníků, sportovců a úplně prostých lidí, kteří 
během celého jejich života každým dnem dokazovali svému prostředí, že jsme národ, který respektuje vlastní 
hodnoty, má svoji vysokou intelektuální úroveň a mají co druhým lidem nabídnout a o co se s druhými podělit. 

Tito lidé se zasloužili, zrovna tak jako ti doma, o dobré české jméno a obraz kvality národa, ke kterému se všichni
hlásíme a ke kterému všichni patříme.

M. W. – honorární konzul v Lucembursku



Jednoho rána mi bylo podáno malé album v pûkném koÏeném vázání.
Z alba se na mnû dívaly obliãeje pfiátel a pfiítelkyÀ (ãlenÛ kibucu), pûkn˘ch mal˘ch dûtí, 

které zatím vyrostly a staly se otci a matkami, kdyÏ je‰tû sedûly na mal˘ch Ïidliãkách, drÏíce 
v ruãiãkách nemotornû lÏíce.

Mladá babiãka a roztomilá vnuãka, která se uÏ mezitím stala matkou dvou synÛ. Zkrátka
dálné doby. Na první stranû alba byl obraz prof. Tomá‰e G. Masaryka, po kterém byl kibuc 
pojmenován.

V roce 1946 jsem byl poslán sluÏebnû do âSR a mûl s sebou album, které jsem peãlivû 
uspofiádal, jako dárek ministrovi zahraniãí âSR, panu Janu Masarykovi.

Jan Masaryk nás pfiijal, mne a Jakuba Rabina, ve své kanceláfii, v fiíjnu 1946. Podali jsme mu
ono album jako dárek Ïidovské osady, která nese jméno jeho otce. On listoval v albu vzru‰enû,
a fiekl mimo jiné: "Tato památka je mi velmi drahá, dûkuji Vám pfiátelé mého otce....".

O nûkolik dní pozdûji se zmûnil reÏim a po rodinû MasarykÛ nezÛstala ani památka 
v státním vedení âSR.

Album se nûjak dostalo na izraelské velvyslanectví v Praze a odtam k nám.
O posledním putování alba mi bylo vyprávûno následující:
Na velvyslanectví se objevila star‰í paní, pfiítelkynû rodiny Masarykov˘ch a v jejích rukách 

album. DrÏela toto album, jako kdyby to byl vzácn˘ poklad. Za tûÏk˘ch dnÛ ho schovávala, aby
nepadl do neÏádoucích rukou. Tato paní mûla strach, Ïe tento "sionistick˘" dárek, kter˘ byl
dán rodinû MasarykÛ, bude-li u ní nalezen, pfiivede na ní ne‰tûstí.

Sedm let tato paní hledala pfiíleÏitost pfiedat toto album do jeho kolébky, obávaje se, Ïe po
její smrti padne do ‰patn˘ch rukou. Koneãnû na‰la cestu a album se vrátilo domÛ a je hlídáno 
v archivu kibucu.

Prezident Masaryk 
v Jeruzalémû s rabínem
Sonnenfeldem, 1927

Album Kfar Masaryk
Josef Ajalon, 
ãlen kibucu Kfar Masaryk



Prezident Masaryk v Izraeli, 14. 4. 1927 Dûtská mikulá‰ská oslava v Jeruzalémû pofiádaná 
ãs. âerven˘m kfiíÏem 5. 12. 1942. Generální konzul
Kadlec na fotografii vlevo

Britsk˘ Vysok˘ komisafi Mc Michael s generálním
konzulem Kadlecem pfii oslavû 28. fiíjna 1940

Zasvûcení památníku v Jerichu 24. 12. 1942. 
Ve stfiedu fotografie ãs. generální konzul Kadlec 

Státní svátek 28. 10. 1940. âsl. zahraniãní armáda 
defiluje v Gedefie

DÛstojníci ãs. zahraniãní armády v Gedefie,
28. 10. 1940


