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Zpráva o úmrtí českokanadského 
podnikatele Tomáše Bati, jemuž bylo 93 
let, prolétla světem, a přesto se zdá, že 
v ž ádném případě nemůže zachytit náš 
šok a smutek, onen náhlý pocit prázdna, 
který spolu s rodinou prožívá také česká 
komunita v Kanadě. Mnozí měli příležitost 
se s manžely Baťovými osobně setkat, 
neboť Baťovi byli nedílnou součástí 
života československé komunity.    

Tomáš Baťa zemřel v pondělí ráno, 
1.9. 2008, a podle Veleva to bylo náhlé a 
nečekané úmrtí.  “Odešel uprostřed práce 
a nových plánů v klidu a míru, obklopen 
svými nejbližšími,” uvedla v tiskové 
zprávě nadace. 

Zpráva o úmrtí Tomáše Bati juniora 
hluboce zarmoutila prezidenta České 
republiky Václava Klause. „Odešla 
jedna ze skutečně velkých osobností naší 
současnosti. Člověk, který se přes nepřízeň 
osudu ve své vlasti dokázal prosadit 
ve světě a stal se pro nás symbolem 
podnikatelského úspěchu,“ ř ekl Klaus. 
„Velmi jsem si jej vážil. Každé setkání s 
ním bylo pro mě povzbuzením a inspirací, 
obdivoval jsem jeho vitalitu, nezměrnou 
aktivitu a vztah k naší zemi. Bude nám 
všem velmi chybět,“ dodal prezident.

Tomáš Baťa mladší se narodil 17. 
září 1914 ve Zlíně jako syn zakladatele 
obuvnického závodu na výrobu bot,  
Tomáše Bati staršího. 

Po stopách svého otce se vyučil 
v obuvnickém ř emesle a připravoval 
se pokračovat v rozvoji rozsáhlého 
obuvnického impéria, které proslavilo 
český obuvnický průmysl doma i v 
zahraničí již na začátku 30. let minulého 
století. Po vyučení pokračoval studiem 
obchodní akademie v Uherském Hradišti 
a následně ve Švýcarsku a Velké Británii.

Z Británie se vrátil domů v březnu roku 
1939, sedm let po otcově smrti a krátce 
před druhou světovou válkou. Příchod 
druhé světové války a na ni navazující 
nástup komunismu mu zabránily 
pokračovat v díle svého otce v rodném 
Československu a způsobily téměř 
zhroucení celé baťovské organizace. 

Pro záchranu rodinné firmy v roce 
1939, krátce před vypuknutím druhé 
světové války, přesunul tedy Baťa její 
sídlo do Kanady. Vzal s sebou tým 
firemních odborníků čítající více než dvě 
stovky lidí a usídlil se v Torontu. 

Zde pak také založil společnost s 
názvem Bata Shoe Company. Po vzoru 
továrního městečka Baťových závodů 

založil nedaleko Toronta město Batawa. 
Batawa ovšem není jediným městem, 
kterému Baťa “položil základy”. V Indii 
takto vznikl například Batanagar, v Jižní 
Americe Bataypora nebo Bataville ve 
Francii. Tomáš Baťa vedl z Toronta 
víc než stovku obuvnických závodů v 
devadesáti zemích světa.

V Kanadě po vypuknutí války obouval 
armádu a dokonce získal zakázky na 

výrobu zbraní a vojenského materiálu. Z 
Toronta řídí provoz koncernu a zahraniční 
filiálky a rozšiřuje produkci i do Asie a 
Afriky.

Za války vstoupil Tomáš Baťa jako 
dobrovolník do kanadské armády a 
účastnil se bojů v Evropě, Asii a Africe. 
Za dobré jméno rodiny musel Tomáš 
Baťa mladší ve své vlasti bojovat a domů 
se nemohl vráti ani po pádu nacismu, 

komunisté navíc znárodnili jeho rodinný 
majetek. 

V roce 1945 byla československá část 
Baťovy firmy znárodněna a přejmenována 
na Svit, stejně jako Zlín na Gottwaldov. 
Rozrůstáním produkce do devadesáti 
světových zemí a posilováním podniku 
podpořil Baťa také rozvoj kanadského 
hospodářství. A to do té míry, že v roce 
1979 obdržel Ř ád Kanady, nejvyšší 
kanadské státní vyznamenání.

Rodnou zemi Baťa mohl vidět až po 
revoluci 1989.

Tomáš Baťa junior stál v čele Bata Shoe 
Organization až do nedávného předání 
řízení svému synovi. Po roce 1989 se s 
manželkou Sonjou jako jeden z prvních 
vrátil do Česka plný nadějí a očekávání. 
Obnovil zde baťovské podnikání, ovšem 
ve zcela nových podmínkách.

V duchu idejí svého otce se věnoval 
podpoře vzdělávání mladých lidí a 
dalším ušlechtilým cílům. Zasadil 
se o založení vzdělávací organizace 
mladých podnikatelů pod názvem Junior 
Achievement. Před deseti lety zřídil 
Nadaci Tomáše Bati ve Zlíně, jejíž činnost 
materiálně i duchovně podporoval. 
Vedením nadace pověřil svou dceru 
Moniku. Stál u zrodu zlínské univerzity 
Tomáše Bati a stal se předsedou její 
správní rady.

Málo známý je jeho osobní přínos 
v oblasti výroby obuvi, kde se mimo 
jiné přímo podílel na rozvoji počítačové 
technologie navrhování obuvi. Byl 
předsedou obchodního a průmyslového 
poradního výboru OECD pro transformaci 
zemí Střední a Východní Evropy a v 
této funkci se zasloužil o přijetí Česka a 
Slovenska do této organizace.

Ve své celoživotní práci prosazoval 
zásady etiky podnikání. Je držitelem řady 
vysokých ocenění, mimo jiné Řádu T.G. 
Masaryka a slovenského Bílého dvojkříže. 
Stal se čestným doktorem řady světových 
univerzit. S manželkou Sonjou vychovali 
jednoho syna a tři dcery. 

Poslední rozloučení s Tomášem Baťou 
bude 5. září v Torontu v The Franciscan 
Church of St. Bonaventure, 1300 Leslie 
Street, North York ve 4 odpoledne. 
Na památku Tomáše Bati můžete věnovat 
finanční dary nadaci Junior Achievement 
of Canada, 1 Eva Road, Suite 218, 
Toronto, Ontario M9C 4Z5, 416.622.4602 
nebo Thomas Bata Foundation ve Zlíně, 
www.batova-vila.cz.

                        Aktualizováno, CTK foto: Rodinný archív

Tomáš Baťa mladší, stále plný nápadů ...                 17. září 1914, Zlín - 1. září, 2008
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SPOLEČENSKÝ KALENDÁŘ

�PÁ 5. 9. od 14.00 hod. – EDMONTON: OSLAVY 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
WIRTHOVA INSTITUTU RAKOUSKÝCH A STŘEDOEVROPSKÝCH STUDIÍ 
- Všichni členové SVU jsou srdečně zváni na recepci pro členy všech národních 
společností kooperujících s Institutem, tedy i SVU! Recepce se bude konat 
v Convocation Hall na University of Alberta. Vstup volný. Podrobnosti na www.arts.
ualberta.ca/CCAuCES/
�SO 6. 9. od 19.00 hod. do 1.00 – TORONTO CZECH LANGUAGE MEETUP - 
setkání příznivců a studentů českého jazyka na palubě lodi Enterprise 2000, 242 Cherry 
St. Vstupné $25.00. Kontakt a bližší informace: Martina na tel. 416-822-4438.
� PÁ 12. 9. od 19.00 hod. – ČTVRTÝ BENEFIČNÍ KONCERT TV NOVÁ VIZE 
NA LODI ENTERPRISE 2000, kde vystoupí známá česká zpěvačka Eva Emingerová a 
jazzový houslista Drew Jurečka. V ceně $75 je zahrnuta večeře, skvělá taneční hudba a 
plavba kolem Toronta po jezeru Ontariu. Rezervace na tel. 647-892-6912.
� SO 13. 9. v 10.00 h. – ZÁPIS DĚTÍ DO ČESKÉ ŠKOLY. Masaryktown, 
Společenská místnost, 3. patro. Bata Shoe Museum, 327 Bloor Street West, Toronto. 
Informace v kanceláři MMI. Tel. 416-439-4354
� SO 13. 9. od 18.00 h. – SOKOL TORONTO: SPOLEČENSKÝ VEČER A ZÁPIS 
DĚTÍ DO CVIČENÍ – koná se v hale kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave., Toronto.
Bližší informace: Hana Jurásková, tel. 905-838-2541. 
�PRAHA: Od ÚT 16. 9. do ST 17. 9. KONFERENCE KRAJANÉ A EXIL: 1948 + 1968
Všichni zahraniční Češi a krajané jsou co nejsrdečněji zváni! Registrace ńa MKVZČ, 
K Zahrádkám 1289/4, 15500 Praha 5, Czech Republic, e-mail  info@zahranicnicesi.
com do konce srpna 2008. Podrobné informace na adrese www.zahranicnicesi.com.
� ST 17. 9. od 13.00 h. – SETKÁNÍ KLUBU SENIORŮ v kostele sv. Václava, Toronto.
� ČT 18. 9. od 20.00 hod. – B. SMETANA: MÁ VLAST, Toronto Philharmonia,  
dir. Kerry Stratton, Toronto Centre for the Arts na 5040 Yonge Street, North York (Toronto). 
Více na www.torontophil.on.ca nebo na tel. 416-499-2204.
� NE 21. 9. od 20.30 hod. – PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE
Koncert proslulé rockové skupiny která vedla k založení CHARTY 77. The Phoenix, 
410 Sherbourne St. Vstupenky k zakoupení předem na ticketweb.ca.  
Bližší informace: Gary Topp, tel. 416-782-5697
� ST 1. 10. od 13.00 h. – SETKÁNÍ KLUBU SENIORŮ – kostel sv. Václava, Toronto.
� NE 5.10. Orbis Pictus aneb brána do světa tvořivé lidské fantazie, inspirované dílem 
J.A. Komenského otevřena ve Vancouveru a potrvá do 29.2.2009.
� ČT 9. 10. od 19.00 hod. – KONCERT JAROMÍRA NOHAVICI
se koná v Ukrajinském kulturním středisku, 83 Christie Street, Toronto. Více informací 
poskytne Martin Rejzek na tel. 416-876-3705.
� PÁ 17. - NE 19. 10. – SLOVENSKÁ MLADÁ SCÉNA: NA SKLE MALOVANÉ, 
místo konání bude upřesněno. Informace: slovakscene@yahoo.com, tel. 647-838-7794.
�EDMONTON: ÚT 28. 10. - OSLAVY 90. VÝROČÍ VZNIKU ČSR. RECEPCE U 
PŘÍLEŽITOSTI UVEDENÍ HRY VÁCLAVA HAVLA LARGO DESOLATO divadelní 
katedrou University of Alberta v univerzitním divadle Timms Centre for Performing Arts. 

Nový domov  3.9. 2008

Vážení čtenář i, všimli jste si něčeho? 
Té změny? “Změna je život ”, “Nevstoupíš 
dvakrát do stejné řeky ”, “Times they are 
a-changing”, či, jak zpíval kdysi Waldemar 
Matuška, “To všechno odnes čas, a nevrátí 
se nikdy k nám to co všechno odnes čas...” 

Pozorování přírodních změn a jejich 
působení na okolí je jedním z pilířů moderní 
vědy. Isaac Newton a (nezávisle na něm) 
Gottfried Leibniz poprvé matematicky 
zformulovali vědecká pozorování jejich doby, 
shrnutá v poznatcích Galilea, Koperníka a 
Keplera, a vymysleli diferenciální a integrální 
počet, zárodky dnešní matematické analýzy. 
Generace středoškolských studentů je za 
to od té doby proklínají. No řekně te, nebyl 
předtím ž ivot jednodušší? Aristotel řekl, že 
moucha má osm noh, a po více než tisíc let 
se pak mouchami nikdo nezabýval. Země 
byla placatá, vrcholem matematiky bylo 
sjednávání cen v trhovištích, sem tam nějaká 
ta katedrála, jenom papežové se nemohli 
dopočítat kolik jich vlastně bylo.

Pak přišla změna. Ona tu tedy vždycky 
byla, ale š lo to pomalu... moc pomalu. 
Lidé měli jiné starosti: jak se nasytit, jak 
se ubránit útokům sousedních kmenů, a 
tak podobně. Když tedy ta změna přišla, 
pomalu, nenápadně, ale jistě, a lidé začali 
zkoumat změnou jako takovou, přišli 
všichni ti “slavní mudrci, vzácní chemici, 
slovutní mistři, páni magistři, astrologové, 
geometři, agronomové, psychiatři, páni 
docenti geologie, psychologie, theologie, 
nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí 

latentních, vynálezcové věcí patentních, 
magnificence, zkrátka inteligence”. A s 
nimi filosové praví i falešní, a Wilhelm 
Hegel a Karel Marx s dialektikou, a než 
bys ř ekl š vec, změna vyrostla z plenek, 
a už tu máme revoluce, atomové zbraně, 
lidská práva, sexuální harašení, globalizaci, 
skleníkové efekty, a z některých věd se stává 
(znovu) dogma. Takže se vlastně tak moc 

nezměnilo.
Ale ano, změnilo... Jako všude, I v 

Masarykově ústavu dochází ke změnám. 
Nedávné změny v grafické úpravě Nového 
domova byly vyvolány náhlým odchodem 
redaktora Jana Rotbauera, což znamenalo 
poněkud překotný přechod na jiný operační 
systém, jiné typografické prostředí, a tak dále. 
To jsou ale změny povrchní, snadno viditelné. 
Ty významné jsou, jako obvykle, pomalé, 
nenápadné, ale o to více neúprosné. Mají své 

zdroje v minulosti, a je těžké přesně určit, 
které historické události byly tím činidlem 
které tu či onu změnu vyvolalo. Nasnadě je 
však několik důležitých událostí posledních 
dvaceti let, které měly vliv na změny kterými 
Masarykův ústav dnes prochází: Rozpad 
“socialistického tábora” v roce 1989 a s tím 
související pokles přistěhovalců z bývalého 
Československa; neblahé události 11. září 

2001 s následnou “válkou proti terorismu”; 
a korupční skandály Enronu v roce 2001 a 
WorldCom v roce 2002. Teď si asi řeknete: 
“co to má společného s Novým domovem či 
Masarykovým ústavem?”

O poklesu české a slovenské populace v 
Kanadě jsme už psali dříve - netřeba rozebírat 
očividné. Jedním ze strategických záměrů 
boje proti mezinárodním teroristickým 
organizacím je jejich odříznutí od zdroje 
financí. To, že Tamilští Tygři, Hamas, čínské 

Triády a další jim podobní používají západní 
systém daňových úlev pro neziskové a 
dobročinné organizace jako zdroj financí od 
svých britských, kanadských či amerických 
podpůrců, je známá věc. Proto naše úřady 
zavedly restriktivní opatření co se týče 
důkazů o naplňování dobročinných mandátů, 
finančních zpráv, průhlednosti operací, a 
podobně. Potírání korupce, střetu zájmů a 
“tvůrčího účetnictví” (jakpak byste přeložili 
“creative accounting”?) je zase výsledkem 
snah úřadů zabránit podobným skandálům 
jako zmíněný Enron. Bohužel, tyto změny 
postihují i relativně malé, mírumilovné 
organizace jakou je Masarykův ústav, a 
my máme dvě možnosti: přizpůsobit se 
změnám, nebo “zavřít krám”. Byla by tu i 
třetí možnost: dělat to tak jak se to vždycky 
dělalo - do té doby, než si nějaký byrokrat v 
daňovém úřadu všimne, že kolonky nejsou 
správně vyplněny. V každém případě, bez 
přizpůsobení se změnám hrozí nebezpečí, že 
za nás někdo jiný udělá změnu zásadní.

Odpor ke změnám je normální jev - každý 
jím trpíme, někdo více, někdo méně. Reakce 
na změny je však nevyhnutelná, a jenom 
čas ukáže, jaký dopad naše reakce má. 
Někdo reaguje tím, ž e změní zaměstnání, 
někdo se “zašprajcuje”, někdo upadne do 
trudnomyslnosti. Každý reagujeme nějak. 
Masarykův ústav se snaží ke změnám 
postavit č elem a vytvořit organizaci, která 
obohatí kulturu naší hostitelské země, 
našeho nového domova. Věříme, že se nám 
to s vaší pomocí daří.

SOBOTA 13. 9. v 10.00 h. – ZÁPIS DĚTÍ DO ČESKÉ ŠKOLY. 

Východ: Masaryktown, Společenská místnost, 3. patro. 

Západ: Bata Shoe Museum, 327 Bloor Street West, Toronto.

Informace v kanceláři MMI. Tel. 416-439-4354

Pozor změna!

w



3Nový domov   3.9. 2008Dopisy čtenářů

Dňa 21. 8. 2008 prijala Vilma 
Prívarová, predsedníčka Úradu pre 
Slovákov ž ijúcich v zahraničí na pôde 
úradu veľvyslanca USA Vincenta 
Obsitnika. 

 Predsedníčka ÚSŽZ 
pána veľvyslanca 
informovala o poslaní 
úradu, o jeho úlohách 
vyplývajúcich zo zákona 
o Slovákoch ž ijúcich v 
zahraničí a o starostlivosti 
SR o svojich krajanov 
roztrúsených po celom 
svete. 

Veľvyslanec USA sa 
zaujímal o podporu, ktorú 
Slovenská republika venuje 
slovenským spolkom 
a organizáciám v zahraničí 
a tiež o grantový systém, 
ktorý zabezpečuje úrad. 
Témou rozhovoru bola 
aj záchrana kultúrneho 
dedičstva, ktoré sa 
nachádza v archívoch 
slovenských spolkov 
v USA a v písomnostiach 
a pozostalostiach 
významných osobností, 
ktoré v rôznych obdobiach 
odišli do USA. 

Veľvyslanec USA prisľúbil svoju 
osobnú pomoc a pomoc svojho 
veľvyslanectva pri záchrane slovenského 
kultúrneho dedičstva v USA, resp. o jeho 
prípadnom darovaní Slovenskej republike 

prostredníctvom Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí. Veľvyslanec 
USA oboznámil predsedníčku ÚSŽZ 
o svojich rokovaniach s krajanskými 
spolkami v USA pred svojím nástupom 

do funkcie a o ochote týchto organizácií 
pomáhať pri zviditeľňovaní Slovenska 
v USA, ako aj podieľať sa na projektoch 
nasmerovaných  na rôzne formy 
pomoci Slovensku. Veľvyslanec USA 
a predsedníčka úradu sa ď alej dohodli 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí navštívil Vincent Obsitnik, 
veľvyslanec Spojených štátov amerických v Slovenskej republike

 
Pohled ze staré vlasti:

Úvodník v patnáctém č ísle Nového 
domova končil výzvou: „Jsme tak malí, že 
nezvedneme hlas proti agresivitě ruského 
impéria, v době, kdy si připomínáme osud, 
který postihl náš vlastní národ před čtyřiceti 
lety? Berte to jako námět k zamyšlení.“

Tato slova jsou cílená dovnitř české a 
slovenské krajanské komunity, nicméně 
závažnost rusko-gruzínské krize její rámec 
přesahuje. Zejména, jsme-li ve staré vlasti 
svědky stejné dvojkolejnosti, o níž  byla řeč 
v souvislosti s Lisabonskou smlouvou(viz 
ND 13+14/2008, Lisabonská schizofrenie 
v Č echách). Právě z tohoto aspektu 
staronového kavkazského problému bych 
chtěl ve svém příspěvku vyjít.

Zmíněný úvodník  hovoří o „agresivitě 
ruského impéria“. Stejně tak v prohlášení 
vedení Masarykova ústavu č teme: „we 
condemn the Russia aggression“.  V 
obou citátech  je Rusko označeno za 
útočníka. Je tomu ale skutečně tak? Ne, 
to není provokativní otázka, ale  reakce 
na to, jaká stanoviska vycházejí z místa  
nejmajestátnějšího -  z Pražského hradu.
Že se Rusko dopustilo vůči Gruzii 

agrese a porušení její územní integrity,  
je zřejmé kdekomu. Představitelům 
české a slovenské komunity v Kanadě, 
lídrům svobodného světa, č eské vládě a 
jak se ukázalo, také partnerům Moskvy 
v Š anghajské organizaci pro spolupráci, 
která sdružuje kontinentální Č ínu a 
postsovětské republiky Kazachstán,  
Kyrgyzstán, Uzbekistán a Tádžikistán. 
Docela jiný pohled na nedávný konflikt 

mají představitelé režimů v Bělorusku, 
na Kubě a ve Venezuele, v Sýrii – a 
v sídle č eského prezidenta. S jistou 
mírou jízlivosti bychom  mohli ř íci:  
proč  pozvedat hlas proti ruské agresi v 
Gruzii, když nic takového neexistuje? 
Agresorem je přece Gruzie! Tak lze 
rozumět č lánku Václava Klause - nikoli 
řadového občana vyjadřujícího soukromý 
názor, ale prezidenta demokratického státu 
spoluvytvářejícího obraz České republiky 
v zahraničí -, který byl pod názvem Zase 
už se hraje zástupná hra publikován v  
novinách MF DNES 18. srpna.  Základní 
Klausova teze je v přímém rozporu s 
tím, co si myslí nejen  pražská vláda: „V 
zodpovědnosti za vyvolání války je role 
gruzínského prezidenta, vlády a parlamentů 
neoddiskutovatelná a evidentně fatální.“ 
Tu máš čerte kropáč: viníkem není Rusko 
s celou svojí postsovětskou imperiální 
politikou, ale Gruzie hájící celistvost 
svého území.

Prezident Klaus v citovaném článku 
dále napsal: „Pokud pravdivě neřekneme, 
kdo konflikt začal a co tím sledoval, 
spravedlivé a trvalé řešení nenalezneme.“  
Nuže tedy: Konflikt nezačal ani 8. srpna 
2008, kdy vypukly hlavní boje, ani o 
několik dní dříve, kdy drobné incidenty 
mezi  gruzínskou armádou a silami 
jihoosetinských separatistů  svět ještě 
příliš nezajímaly, ale v listopadu 1991, 
kdy se Jižní Osetie, nedílná součást o rok 
dříve vyhlášené a následně mezinárodně 
uznané Gruzínské republiky, jednostranně 
odtrhla a vyhlásila nezávislost. Tu tenkrát 
ještě neuznal ani Kreml(učinil tak až 26.8. 
2008!), třebaže separatistické tendence 
Jihoosetinců vydatně přiživoval, mj. 
provokativním  vydáváním  ruských pasů  
tamnímu obyvatelstvu.

Současnému  gruzínskému vedení 
lze samozřejmě vyčítat ledacos včetně 

nešťastného načasování osvobozovací 
operace (žel neúspěšné), jejímž cílem bylo 
získat zpět kontrolu nad vzbouřeneckou 
provincií, na den, kdy byly v komunistické 
Číně zahájeny olympijské hry. To ale 
nic nemění na tom, že Tbilisi je v právu 
a agresorem je Rusko, neboť  ono 
vojensky proniklo na území cizího 
státu, nikoli Gruzie. Její armáda vedla 
všechny operace uvnitř svých hranic, 
mezinárodně uznaných. Není to tedy tak, 
jak 15. srpna napsal bývalý americký 
prezidentský poradce Patrick J. Buchanan 
na severu Informationclearinghouse.info, 
že rozhodnutí gruzínského prezidenta 
„využít zahájení olympijských her k 
odvedení pozornosti od gruzínské invaze 
do Jižní Osetie se co do stupidity vyrovná 
rozhodnutí (egyptského prezidenta) G. A. 
Násira uzavřít Tiranskou úžinu izraelským 
lodím“(v roce 1967, což vedlo k třetí 
arabsko-izraelské válce. (pozn. L. S.). 
Pokud lze načasování gruzínských 
operací  vůbec k něčemu přirovnat, tak k 
chorvatskému osvobozování č ásti svého 
území v roce 1995. Tehdy, v 90. letech, 
si Srbové uvnitř Chorvatské republiky 
vytvořili vlastní „stát“, přičemž vedení v 
Záhřebu se rozhodlo zahájit osvobozovací 
válku (známou jako operace Oluja) 4. srpna 
1995, tedy v rozporu s předchozími sliby 
uprostřed turistické sezony. Z hlediska 
potenciálního ohrožení návštěvníků 
země to bylo jistě rozhodnutí nemoudré.   
Nevhodně zvolený timing  nemění ovšem 
nic na podstatě věci – ž e právo bylo na 
straně Chorvatů. Stejně jako nyní, bez 
ohledu na dílčí chyby vlády v Tbilisi,  kdy 
je právo na straně Gruzínců.

Veřejnost ve staré vlasti tak opět 
řeší dilema. Má pravdu prezident Klaus 
(a komunisté), nebo vláda v č ele s 
premiérem Topolánkem, který má spolu 
s ministrem zahraničí Schwarzenbergem 

a vicepremiérem pro evropské záležitosti 
Vondrou na gruzínský problém docela 
jiný názor? Stejně jako v případě 
pohledu na  fungování Evropské unie či 
uznání Kosova se rozpor mezi Hradem 
a vládnoucím koaličním kabinetem v 
zahraničních otázkách opět prohloubil. A 
tak, zatímco prezident Klaus v rozhovoru 
pro moskevský list Kommersant 21. srpna 
2008 říká: „Netroufám si mluvit za české 
občany, ale já dnes ž ádné nebezpečí ze 
strany Ruska necítím“, premiér Topolánek 
ve společném vyjádření s šéfem britských 
konzervativců Davidem Cameronem, 
otištěném v Daily Telegraphu 26. srpna, 
mluví jinou řeč í: „Neměli bychom 
zapomínat na to, že poučení z roku 1968 je 
platné i v roce 2008 – že musíme při obraně 
svých vlastních hodnot projevovat sílu a 
bdělost, a neotáčet se zády, když malou 
nezávislou zemi napadne její soused.“

Ano, tudy vede  linie rozdělující 
českou politickou scénu v zásadních 
zahraničněpolitických otázkách.

 Představuje č i nepředstavuje dnešní 
Rusko hrozbu? Je Gruzie agresorem nebo 
obětí?  Na jedné straně stojí prezident 
Klaus,  až příliš často v názorové harmonii 
s komunisty, na druhé straně vládní koalice 
– a mezi tím lavíruje spíše protiamerická, 
a tedy prokremelská sociálnědemokratická 
opozice.

Vrátíme-li se k původní  výzvě obsažené 
v editorialu  ND 15/2008,  nezbývá než  
konstatovat:  ve staré vlasti si s ohledem na 
stanovisko Hradu musíme nejdřív udělat 
jasno v tom, kdo je na Kavkaze vlastně 
agresorem a pak teprve můžeme podpořit 
jeho oběť ...

Ale vážně: ještě ž e občané mají svůj 
rozum a dostatek informací, aby si  na 
gruzínský  problém a roli Ruska v něm 
vytvořili vlastní  názor. K tomu domácí 
politiky naštěstí  nepotřebují.

                                  Lubomír Stejskal

Konflikt v Gruzii

na spoluorganizovaní prezentačných 
podujatí zameraných na predstavenie 
dejín, ž ivota a kultúry našich krajanov 
žijúcich v USA slovenskej verejnosti. 

Veľvyslanec USA prijal pozvanie 
predsedníčky ÚSŽZ na 
slávnostný gala večer 
Slovensko ď akuje, ktorý 
úrad organizuje pod záštitou 
prezidenta SR dňa 7. 11. 
2008 v historickej budove 
Slovenského národného 
divadla ako poďakovanie 
krajinám, ktoré v rôznych 
emigrantských vlnách 
prijali našich vysťahovalcov 
a umožnili im dôstojný 
život v zahraničí, ako aj 
na galaprogram podujatia 
Dni Slovákov žijúcich 
v zahraničí, ktorý sa 
uskutoční 11. 11. 2008 
a ÚSŽZ na ňom predstaví 
život a kultúru Slovákov 
z Dolnej zeme. 

Priateľský a ústretový 
duch stretnutia podčiarkol 
fakt, že súčasný veľvyslanec 
USA v SR sa narodil na 
východnom Slovensku a 
jeho rodičia neskôr odišli 

do USA. Pán veľvyslanec má preto 
vrelý vzťah ku krajanskej problematike 
a predovšetkým ku všetkým Slovákom 
v USA, ktorí sa ešte hlásia ku svojim 
slovenským koreňom.

             foto & text: Vladimir Dobrik

ČLENSTVÍ  MASARYKOVA ÚSTAVU

® Jsem bývalý/á člen/ka,  
obnovte mi členství, posílám šek.

® Chtěl/a bych se stát členem,  
zašlete mi informace.

® Chtěl/a bych přispět finančním darem .

Přikládám šek na $ .......................... 

Na členský příspěvek 

je určeno $ ............................................
 
zbytek, tedy $ ....................................,

je dar fondu MMI. 
Mnohokrát děkujeme za vaši podporu. Za 
dary nad $15 bude kanadským dárcům 
automaticky zaslán Charitable Donation Tax 
Receipt.

Jméno: ................................................ 

Adresa:................................................
.............................................................
.............................................................

Poštovní kód: ....................................
 
Telefon: ...............................................

Šek laskavě vypište na „MMI“.
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Jarní travička
Thomas Alva Edison. Jméno, které 

všichni známe. Nejčastěji si na něho  
vzpomeneme,  když doma  rozsvěcujeme 
žárovku. Nebo když venku řádí sněhová 
bouře, vypnou nám elektřinu a s 
pomocí napůl vybité baterky hledáme 
po celém bytě svíčku, abychom aspoň 
trochu viděli na nedovařenou večeři na 
chladnoucím sporáku. Thomas Alva 
toho ale vynalezl mnohem víc. O tom 
svědčí jeho víc než tisíc amerických 
patentů. Něco vymyslel sám a v mnoha 
případech zdokonalil to, co vymyslel 
někdo jiný. Tak už to č asto ve vědě a 
technice bývá – někdo něco vymyslí, 
ale někdo jiný musí vykoumat, jak a k 
čemu ten objev využít v praxi tak, aby 
z toho měl, za přístupnou cenu, užitek 
prostý nevědecký a netechnický lid.  
A právě na tohle byl Edison machr nad 
machry.

O Edisonovi je známo, že pracoval 
18 hodin denně. No, je možné, že třeba 
o svátcích trochu polevil. (Jak jinak 
by se byl zmohl na š est dětí?!) Je ale 
pravděpodobné, ž e i v těch chvílích 
relaxace a odpočinku jeho mozek 
pracoval na plné obrátky. Vždyť jedno 
z jeho známých rčení je, ž e „Hodnota 
člověka od krku dolů je pár dolarů za 
den, ale od krku nahoru je to cokoliv, co 
je jeho mozek schopen vyprodukovat.“ 
Kromě těch mnoha praktických 
vynálezů je Edison autorem mnoha 
jiných inspirujících výroků, které je 
užitečné si zapamatovat (http://www.
thomasedison.com/quotes.html). 

Vzhledem k tomu, ž e jsem se celý 

život ž ivil výzkumem a vědou, jedním 
z mých nejoblíbenějších Edisonových 
citátů je: „Až do té doby, kdy člověk 
bude schopen duplikovat stéblo trávy, 
se příroda může jen usmívat nad jeho 
tak zvanými vědeckými znalostmi.“

Edison tohle řekl před téměř sto lety. 

Od té doby věda a technika nesmírně 
pokročila. Ale to obyčejné a prozaické 
stéblo trávy ještě nikdo nebyl schopen 
duplikovat. Je pravda, že naše sportovní 
stadióny jsou dnes často pokryté umělou 
trávou, která některými vlastnostmi 
překonává trávu skutečnou. Ale 
pokropte ty astroturfové plochy vodou 
a ta stébla neporostou. Nezazelenají se 
na jaře a nezežloutnou na podzim. A 
když konečně po dlouhé zimě roztaje 
sníh, tak mezi nimi nevyrazí ty zlatavé 
pampelišky a jiné hezké kytičky, které 
nám oznamují příchod jara. 

Obávám se, že ta naše věda se ještě 

bude muset pár let (staletí? tisíciletí?) 
pořádně ohánět, než přijde na to, jak 
to hloupé stéblo udělat. Dovedete si 
představit, co to bude stát peněz?

Na ště stí nám přišli na pomoc 
moderní klimatologové. S pomocí 
supercomputerů nám nedávno ohlásili, 
že jejich vědecký výzkum klimatic- 
kých změn je konečný a definitivní, a 
že už není třeba v něm pokračovat. Že 
my, lidé, jsme vinni, (a to zejména ti z 
nás, kdo se máme dobře) a že už nám 
zbývá jen dělat, co nám oni poručí. A že 
všechny ty omezence, kteří pochybují 
o jejich neomylnosti, je třeba zatratit a 
jejich názory a poznatky zavrhnout. 

Je to koncept, o kterém bychom 
měli vážně uvažovat. Jen se zamyslete 
nad tím, co peněz bychom ušetřili, 
kdybychom ho aplikovali na všechen 
výzkum a všechnu vědu? Mohli bychom 
zavřít výzkumné ústavy, odebrat 
vědcům granty... 

Je tu ale ta zatracepená příroda. Jak to 
kdysi řekl Thomas Alva, ta se jen chechtá 
a dělá si co chce. Č asto to vypadá, že 
je naprogramovaná trochu jinak než 
počítače klimatologů. Vezměme si třeba 
dvě poslední sezóny hurikánů. Navzdory 
opětovným varováním klimatologů, že se 
v důsledku globálního oteplování jejich 
síla a intenzita budou stále zvyšovat, byly 
obě velmi mírné. A že prý i ta tornáda 
budou stále častějš í a mohutnější. Je to 
pravda, letos se jich v „tornado alley“ a 
v přilehlých oblastech prohánělo víc než 
dost a v novinách se dovídáme, že je to v 
důsledku globálního oteplování a lidmi 
způsobené změny klimatu. Člověk musí 
nutně dojít k závěru, ž e autoři těchto 
„informací“ nevědí jak používat Google. 
Jinak by přece věděli, že nesrovnatelně 
větší tornáda zasáhla Severní Ameriku 

dávno před tím, než se termíny globální 
oteplování a změna klimatu staly 
součástí slovníku našich politiků. Vůbec 
největší tornádo, tak zvané Tri-State 
Tornado (navštivte, na příklad www.
tornadoproject.com) smetlo v roce 1925 
s povrchu země několik měst, zabilo 
neuvěřitelných 695 lidí a zranilo jich 
2027. 

Američtí meteorologové se právem 
obávají, ž e jestli to takhle půjde dál, 
nikdo nebude v budoucnosti věřit jejich 
předpovědím. Proč také věřit někomu, 
kdo nám s takovou jistotou předpovídá 
co se stane za padesát let a přitom nám 
nedovede aspoň přibližně říci, jak bude 
příští rok! Stačí se podívat, jak se sekli 
s tou letošní zimou! Místo oteplování 
jsme měli zimu jako ř emen, jakou 
jsme neviděli od sedmdesátých let. 
Nejsem sice odborníkem na hydrologii, 
ale dovolil bych si předpovědět, ž e ta 
rekordní spousta sněhu, která nám letos 
v Ontariu napadala, nám znovu naplní i 
ta Velká jezera, která se dle klimatologů 
katastroficky vyprazdňují v důsledku 
lidskou č inností vyvolaných změn 
klimatu. 
Škoda, že se úspěchů klimatologické 

vědy nedožil Edison. Jiný z jeho výroků 
nám ř íká, že „je zřejmé, že nevíme ani 
jednu miliontinu procenta o čemkoliv.“ 
Po dalších sto letech včelí práce ve vědě 
a výzkumu, dalo by se odhadnout že 
dnes už víme, dejme tomu, celé jedno 
procento o lecčems. Edison si byl vědom 
toho, ž e skutečné vědecké poznatky 
nejsou ani konečné ani definitivní. A tak 
by se jistě upřímně zasmál, ale možná 
že by měl také trochu starost, že lidstvo 
ztratilo rozum!

                                 Vladimi Hornof
                  foto: wikipedia, T.A.Edison

Zprávy ze západu

Dvacátého třetího srpna se sešla na 
každoročním potlachu asi stovka Čechů, 
Slováků a přátel na zahradě u Čumpelíků 
vedle Prospect Lake jezera poblíž Victorie. 
Letošní potlach  byl trochu mimořádný, 
oslavovali jsme čtyřicáté výročí příchodu 
do Victorie (Kanady) a tak se nás sjelo více 
než normálně. Počasí typicky viktorijské: 
modré nebe, sluníčko tak akorát, jídla 
habaděj, děti se š plouchaly v bazénu ... 
nálada bez chyby.

„Oh my God ... tamhle je Máša ... jak 
dlouho jsem ji neviděla? 35 let? Nežije 
vona v San Francisku? Máááášo ....!!!“ 
všichni se otáčeli za výskotem objímajících 
se „děvčat“. „Suzy, nebyl tvůj manžel 
Attache v Turecku? Co tu děláš?“  A 
tamhle je Ester, a Eva, a Markéta, a Eliška, 

a Ferda, a Milan, a Jarda ... všichni přišli 
do Victorie hned po okupaci. Naše stará 
parta. „A tohle jsou tvoje CO?  Vnoučata?  
Wow!“.  

V jednom rohu velké zahrady brnkali 
na kytary naši trampové – Pepíček, Ivan, 
Aleš. V dalším koutě jsem zaslechla, jak 
si „naše generace - osmašedesátníci“ 
povídají o tom, kdo vyhraje volby v 
Americe, ž e už konečne dojde na tu 
výměnu kyčelního kloubu, o šokujícím 
zážitku v Praze, o kanadské zdravotní 
krizi, a jak jinak: o dětech, vnoučatech a 
PRAVNOUČATECH! To už jiné nebude.

V bazénu řádily děti a jejich maminky: „ 
přestaň honit toho čokla! ... Okamžitě vylez 
nebo uvidíš!!!“ , ( tak to už mám za sebou).

V samém koutu mezi stromy se blýská 

táborák. Skupina mladých lidí, všichni tak 
kolem třicítky, sedí kolem ohně a povídají 
si. I když se už stmívá, nikdo není opilý, 
nikdo nepovykuju, nikdo 
se nerozčiluje. Panuje tam 
pohoda. Roman se zvedne a 
nabídne mi židli a dohněda 
opečený, na koncích 
rozřízlý, chřupavý buřt. 
Neměla bych, ale what 
the heck! Poslouchám, 
pozoruju a ž asnu. Jindra 
přišla do Kanady před 
deseti lety jako nanny a 
má kanadského manžela, 
který se naučil č esky. 
Kamila má za muže taky 
Kanaďana a mají spolu 
roztomilou holčičku. 
Helenka, narozená tady, si 
vzala č eského hokejistu, 
který před nějakými desíti lety hrál ve 
Victorii hokej. Aleš, syn jednoho z těch co 
zrovna pobrukujou Teskně hučí Niagára 

si vzal Kanaďanku. Všichni mají malé 
děti. Kromě Zuzky (Češky) a Adama 
(Kanaďana), ale myslím, ž e se k tomu 

také chystají ... Je vidět, že 
se všichni navzájem dobře 
znají a kamarádí. Jezdí 
spolu na výlety a pod stan, 
oslavují společně svátky 
a narozeniny. Hlídají si 
navzájem děti a vůbec si 
ve všem pomáhají. Jejich 
děti mluví č esky. I česky 
nemluvící partneři se snaží 
rozumět a prohodit pár 
českých slov. Hodně mi to 
připomíná to, jací jsme byli 
my před těmi čtyřiceti lety. 
Teď si povídají o tom, jak 
to tenkrát bylo když přijely 
ty ruské tanky. Chtějí vědět 
podrobnosti, fakta, pocity. 

Ptají se jaké to bylo pro nás.  Je mi mezi 
nimi dobře. Victoria mládne!

                   Text & foto: Lenka Storzer

Victoria stále mládne.
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Slovak Museum 
opens exhibit at 

Richmond Hill Heritage Centre.

This could well serve as a reference, 
one day, for us to organize a similar 
Czech Museum exhibit.  The Slovak 
exhibit features manikins in traditional 
costumes, folk instruments such as the 
Fujara, a shepherd’s long pipe used to 
provide sounds that carry far across 
valleys, painted pottery, decorated 
Easter eggs, various styles illustrating 
Slovak embroidery techniques and 
the fragile beauty of decorative lace.
On the walls, the museum mounts 
framed biographies of distinguished 
Slovak Canadians. 

According to Margaret Dvorsky, 
curator of this exhibit, its objectives 
(we hope to have space to do the 
same at Masaryktown for a Czech 
equivalent in a proposed new Cultural 
Centre) are to educate the public 
about Slovakia and people of Slovak 
origin through: ...the establishment, 
maintenance and operation of a 
museum for the preservation and 
exhibition of Slovak heritage artifacts, 
folklore, music, literature, art and 
traditions, as well as maintain archives 
of historical materials relating to the 
Slovak heritage in Canada, and ...the 
development and sponsorship of 
educational programs, conferences, 
seminars, lecture workshops, and 
hands-on demonstrations to advance 
greater understanding of the Slovak 
heritage in Canada, and in this way 
enhance Canada’s cultural mosaic.

                                     Ernie Zucker

Knižní návrat do policejniho státu
FÍZL od Petra Placáka je knižní esej, 

za kterým se skrývá rozbor policejního 
státu chráněného funící, ale většinou 
neschopnou, policií. 

Už po přečtení několika stránek 
čtenáře napadne otázka jak mohl u nás 
komunistický režim vydržet tak dlouho. 
Ke konci se pak načrtne i odpověď: lidé se 
příliš báli že přijdou o zaměstnání; že děti 
nebudou moci na studie a oni na Jadran.

K vítězství na fízly bylo potřeba tuto 
bázeň zcela překonat. Přestože se Placák 
nepředstavuje jako hrdina, je jasné, že byl 
ochoten za každou cenu udržet si alespoň 
svou vnitřní svobodu.  „Udělat něco 
zakázaného, co spadalo pod pravomoc 
fízla, byla zkouška, způsob, jak se naučit 
překonávat sám sebe a strach, který se 
snaží člověka ovládnout a ztížit možnost 
svobodně se rozhodnout,“ píše Placák.

Jeho sága odporu vůči normalizačnímu 
režimu začíná již v útlém mládí, kdy 
s kamarádem bloumávali na Střešovických 
Bateriích. Jednou tam zmerčili opuštěnou 
policejní šestsetř ináctku a promptně se 
vykadili se na její blatníky. Každý na 
jeden. (To mi imponovalo, protože v těch 
místech jsem kdysi bydlíval a jako kluk 
jsem také snil o podobném protestu vůči 
gestapu. Ovšem jen snil.)

Porovnání se situací za protektorátu je 
v Placákově knize hodně. Například to, že 
schovávat se před policii a nechodit domů 
se jak za normalize tak za protektorátu 
říkalo „potopit se.“ Také se však dělaly 
stejné chyby. Můj táta, který byl za války 
činný v odboji, č asto vypravoval jak 

se někteří lidé pro svou neopatrnost do 
odboje nehodili. Mnohdy také přišli kvůli 
ní o život. 

Placák píše o neschopnosti mnohých 
lidí z opozice dodržovat ta nejzákladnější 
pravidla, nemluvit o některých věcech 
po telefonu a v bytě neudržovat závadné 
materiály. O estébácích pozorujících 
v prosinci 1987 demonstraci na 
Staroměstském náměsti píše Placák 
toto: „Měli temné, dějinami všelijak 
pokroucené tváře jako nějaké 
špinavé-brambory – úplně stejné 
jako na dobových fotografiích 
členů nacistické SA: tupé, zlé 
ksichty lumpenproletářů.“

Petr Placák byl 
zakladatelem a mluvčím 
sku-piny Č eské děti. 
Byli mladší a poněkud 
radikálnější než třeba 
Chartisté, s kterými 
ovšem často 
spolupracovali. 
Váží  si 
Václava Havla, 
ale také ho neváhá 
kritizovat, třeba za jeho 
negativní postoj k demonstraci 
„mladých“ 21. srpna 1989. 

Během osmdesátých let autor 
pokračuje ve svém dosti veřejném 
protirežimním postoji a jeho policejní 
fascikl zdárně roste. Bez opatření modré 
knížky a také bez nějakého podplácení 
se důmyslně dokáže vyhnout vojenské 
službě. 

Úspěšně se také, č asto v poslední 
chvíli, brání proti obvinění z „příživnictví“. 
Přitom však stále organizuje demonstrace, 
tiskne letáky a většinou vyhrává potyčky 
se Státní bezpečností. Tu a tam sice tráví 
nějaký čas ve vězení a u Berouna přežije 
i policejní výprask, který pak fízlové 
zakončují slovy: „Hajzle, tohle je poslední 
výstraha!“  

To už však bylo jen několik 
měsíců před pádem režimu, 

takže se už příliš bát 
nemusel. Bohužel, 

jak dnes už 
všichni víme, 
nemuseli se 

nakonec bát 
ani estébáci, 

tento bolavý vřed 
na těle národa.

Fízl je důležitým 
svědectvím o neslavné 

době našeho národa 
kdy se o jeho svědomí 

starala hrstka statečných, 
mravně nenarušených 

lidí. Zajímavé je Placákovo 
odůvodnění jeho ochoty do jisté 

míry obětovat pravdě a svobodě 
vlastně své celé mládí. Nalezneme 

je v posledním odstavci knihy: „Živý 
Bůh milosrdenství, které je i není 

z tohoto věta, je nejhlubší zdroj svobody a 
důstojnosti každého jednotlivého člověka, 
od početí až za hrob, a jeho nejvyšší 
možné odpovědnosti, bez kterého svoboda 
neexistuje.“                              Jan Drábek 

Staroměstském náměsti píše Placák 
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Marek chce být „jen“ dobrým sládkem aneb Povídání o pivu
Připravila Věra Kohoutová   

Pokud se dá věřit informacím virtuální 
encyklopedie Wikipedia, pak  jsou Češi na 
vrcholu konzumace piva na světě -  vypijí 
156,9 litru ročně, každý občan (a občánek)  
za stejné  období zkonzumuje  247,9 
plechovek o obsahu 633 ml. V závěsu jsou 
Irové, Němci, Australané... Kanaďané jsou 
se svými 68,3 litru na místě osmnáctém. 
    Pivo jako tekutina má vůbec zajímavou 
historii. Vzhledem k tomu, ž e všechny 
historické detaily jsou k dispozici ve všech 
možných médiích, připomeňme si jen, že 
nejstarším dokladem o pěstování chmele u 
nás je nadační listina ze 30. let 11. století 
knížete Břetislava a poté nadační listina 
prvního č eského  krále Vratislava  II.  
pro Vyšehradskou kapitulu z roku 1088.  
Natolik se dávalo už tehdy pivu vážnosti. 
Ovšem vařením piva se za pradávna 
zabývala snad každá domácnost, jenže 
nesloužilo jako nápoj, nýbrž jako základ 
pokrmů. 
      Do Kanady se dostalo pivo díky 
osadníkům pocházejícím z Evropy až v 
sedmnáctém století. A zachutnalo natolik, 
že se mnohá jména prvních výrobců 
piva zachovala až dodnes: první pivovar 
vybudoval Jean Talon v Quebec City v 
roce 1668, dále známe Johna Molsona, 
jehož nejdříve poznali milovníci zlatého 
moku v Montrealu v roce 1786, v Halifaxu  
se zapsal v roce 1820 Alexander Keith, 
v Londonu to byl v roce 1840 Thomas 
Carling a John Kinder Labatt, v Torontu 
pak z roku 1842 je znám pivovar Eugena 
O’Keefa. Ale bylo to pivo přece jen jiné, 
než jaké tenkráte konzumovali u nás doma 
či v Evropě vůbec. 
     Dnes se sídlem pivovarů mohou 
pochlubit všechny kanadské provincie - 
v Ontariu je  72 pivovarů různého typu, 
v Britské Kolumbii jich je 53, následuje 
Quebec  se svými 35, Saskatchewan 19 a 
Alberta jich má 18. Dokonce i v teritoriích  
na dalekém severu mají po jednom. K 
nejoblíbenějšímu patrně patří konzumace 
piva přímo v malých brewpubs, kterých 
je na území severní Ameriky rozseto na 
čtrnáct stovek.  
   Natrefit na českého sládka v kanadském 
pivovaru není běžné. V případě Marka 
Mikundy se tak stalo v malém pivovaru 
Steam Whistle v samotném centru Toronta, 
poblíž sportovního Roger Cetre hned pod 
torontskou vyhlídkovou věží. V kruhovém 
půdorysu řešený  objekt na první pohled 
prozradí, že jeho původní poslání nebylo 
pivovarnické. Dnes tam sice od roku 2000 
pivovar sídlí, ale původně to byla točna 
pro opravy parních lokomotiv. Město se 
ale zdráhalo vzhled historického objetku  
jakýmkoliv způsobem narušit, takže 
se č ekalo na nějakého zájemce. Tím se 
stali milovníci zlatavého moku, kteří s 
přestavbou části atypického objektu začali 
v roce 1999. Nikdo zajisté nepochybuje o 
tom, že druhý takový - na bývalé kruhové 
točně - nikde na světě neexistuje. Celá 
třetina objektu musela být přestavěna od 
nejspodnější cihly.  Nicméně objekt z roku 
1929 si zachoval své nenahraditelné 
kouzlo a světovou originalitu. Rozkládá 
se  osamocen na zatravněné rozlehlé ploše 
mezi výškovými budovami a  působí tak 
jako odpočinková oáza. V ní se pořádají 
setkání a party, organizovaná různými 
zájemci. Zajisté si vzpomenete i na druhé 
místo našich mladých  fotbalistů do 20 let  
na  MS v roce 2007. Právě tam se odehrávalo 
setkání stříbrných chlapců s fotbalovými 

fanoušky našich komunit. Jinak tato hala 
slouží především jako prodejna piva, v níž 
si hosté mohou zdarma ochutnat tekutý 
výrobek s vysokou bělavou čepicí výrobce 
Steam Whistle Brewing, jehož zelené logo 
znají zejména pivní fajn šmekři, mezi které 
se sám Marek Mikunda počítá. 
     Do Kanady přicestoval se zkušenostmi 
zejména z domoviny, kde prošel jako 
absolvent vysoké š koly pět pivovarů 
věhlasných jmen. Pak pobyl na chvíli 
v Rusku. Doma však dlouho nevydržel 
a v únoru 2000 se vypravil  do Kanady. 
Natrvalo. Ujali se ho tady Pavel a 
Draha, češ tí emigranti ze 68. roku.  
Pomohli profesionálnímu sládkovi  
k pohovoru do Labattu a vyšlo to.   
Z Labattu v Londonu přešel do torontské 

výrobny, pak působil v Creemore   Springs 
a od listopadu 2005 zakotvil v pivovaru 
Steam Whistle Brewing, který také snad 
jako jediný na světě pískotem parní 
píšťalky oznamuje každou celou hodinu.   
Tady  ročně vyrobí objem rovnající se 
týdenní produkci Labattu.  

ND: Prodává se pivo pořád?

MM:  Prodává, nicméně musím dodat že je 
prodej piva odvislý na počasí : když prší, 
pivo se neprodává tolik, jako když je  pěkné 
počasí, to s sebou přináší i vyšší zájem o 
pivo. Mám odpozorováno, že ale nesmí být 
přílišné horko – tak pod 28 stupňů Celsia, a 
ne níže než 18. Za špatného počasí - kromě 
vánoc – standardně. .  

ND: Jak je na tom s pivem Ontario? 

MM:  Z výrobního pohledu je Ontario 
jedna z nejsilnějších provincií Kanady. 
K velkým ontarijským pivovarům patří 
Labatt v London, Molson je v Etobicoke, 
Sleeman v Guelph..V provincii se vyrábí 
zhruba na 10  miliónů hl piva, v Quebecu 
o dva méně.   

ND: Kolik značek je tady vlastně 

zaregistrováno?  

MM:  To se dá těžko spočítat, situace se 
mění – každý mini- ale i makro- pivovar se 
snaží upoutat stále novými značkami. Kupř.  
John Brickmann – pionýr minipivovarů 

v Ontariu, má na trhu 26 značek. 

ND: Čím se odlišují? 
MM: Mnohdy se to nedá snad ani 
definovat. Znám strategii kupř. Labattu  
a vím najisto, ž e každý rok dvě značky 
ruší  a dvě nové zase uvede na trh. 
Stojí ho to  peníze... Výrobci se často 
uchylují  k takovým praktikám, jako je 
přimíchávání rajčatového džusu anebo 
kukuřičného sirupu,  aby změnili chuť 
piva, čímž zase vytvoří novou značku.  Do 
piva se ale dá přidat dokonce  i vitamin C, 
který stejně jako v lidském těle  i v pivu 
pozastavuje oxidační procesy vedoucí ke 
stárnutí. Ovšem po překročení jeho dávky 
se začne chovat opačně – řekl bych velice 
zjednodušeně jako katalyzátor stárnutí – a 

v určitém okamžiku je pivo nepitelné.  
      Marketingoví  pracovníci tvrdí, že 
existuje až na 170 surovin a ingrediencí 
z nichž je dovoleno vyrábět pivo. Pro 
sládka je absolutní nesmysl používat 
více než 5-6 surovin. Ve Steam Whistle 
používáme pouze čtyř i základní -  vodu, 
chmel, slad a kvasnice.  
     Marketing je všemocný: vezměte třeba  
pivo Stella Artois – to je další, nechci 
říci políček pivovarnictví -  ale přece 
jen je. Stella není žádný  zázračný nápoj, 
ale marketingová podpora, které se této 
značce dostalo - desítky miliónů dolarů 
ročně, vytvořila o ní sentimentální příběh 
úspěšnosti. Když jsem navštívil Belgii 
v roce 1996, tak tam toto pivo  prezentovali 
jako vánoční hvězdu s minimální historií, a 
dnes se dozvídáme, že se snad dokonce vaří 
již od roku 1363 a že se používá speciální 
výčepní postup na čepování Stelly Artois... 
lidi od piva vědí přesně, oč tady jde. 

ND:  Jaké druhy piva existují v Kanadě? 
MM: Tradičně  se podávají  ležák a ale. 
Ležáků – lagerů – je  několik druhů – někteří 
kolegové by mě ukamenovali, ale pro mě 
je jen jediný ležák – plzeňský typ. V roce 
1842 byl uvařen první plzeňský spodně 
kvašený Prazdroj a ten spustil celou tu éru 
ležáků.  Nikdo do té doby ani netušil, jak 
fungují  kvasinky, kterých činnost  teprve 
v  roce 1856 prokázal  L. Pasteur..  České 

země mají zásluhu na započetí výroby 
světlého ležáku plzeňského typu, který se 
dodnes nazývá podle města svého původu 
Pilsen - Pilsner, dále jsou to poněkud 
tmavší ležáky typu vídeňského a hutné 
výrobky, které přebraly jméno bavorského 
Mnichova. Stejně tak mohou být ležáky 
polotmavé, č erné, č ervené, pšeničné, 
kvasnicové a s různými přísadami. Ležák 
je to proto,protože má pivo správně ležet 
k dozrávání minimálně 3-5 týdnů ve 
sklepní teplotě okolo 3 stupňů Celsia, kdy 
potom ležák podávaný v restauracích se 
má pohybovat v teplotním rozmezí 7 - 10 
stupňů Celsia.
Svrchně kvašená piva se dodnes hojně 
vyrábějí ve Velké Británii, ale také Belgii, 
Holandsku, Německu a v mnohých jiných 
zemích světa, kde však zpravidla nejsou 
základním produktem větších pivovarů. 
Dělí se rovněž na mnoho druhů a vyznačují 
se poněkud odlišnými chuťovými 
kvalitami, v nichž č asto převládá 
charakteristická “ovocnost”. Neleží po 
uzavření tak dlouhou dobu a zrají při 
vyšších teplotách, proto je nutno čepovat 
je v hospodách poněkud teplejší (12 - 15 
stupňů Celsia), aby nebyla potlačena jejich 
prezentovaná chuť a vůně.   
Spodně kvašené ležáky jsou princezny, 
o které je nutné se mnohem více starat, 
protože jsou náchylnější k odchylkám 
výrobního procesu. Doma se tvrdí, že 
bychom se měli – co se ale piv  týče, otevřít 
světu a začít opěvovat jejich nádheru. Já se 
bojím, ž e se není otvírat č emu a ž e není 
opěvovat co. Chutnají mi povětšinou jako 
strašně hořký ležák s přídavkem mýdla, 
což považuji za strašlivou  chybu. A tím se 
stručně řečeno ležáky odlišují od piv ale.      

ND: Přinesl jste českou chuť s sebou? 
MM:  Za ty tři roky působení už jsem byl 
trochu té české chuti pivu Steam Whistle 
Pilsner schopen dodat  a konzumenti 
to myslím poznali. Se změnami jsem 
začal zprvu  pouze malými krůčky. 
Tady,  v severní Americe,  je marketing 
všemocný – když kupř. ř ekne, ž e se 
tohleto neprodá, tak je to hotové a výroba  
se podřídí. Bohužel, výroba tady není od 
toho, aby řekla, že by se to mělo alespoň 
zkusit, protože pokud se to nezkusí, tak se 
nepozná....  

ND: Ke kterému č eskému pivu jste se 

přiklonil? 

MM:  Zprvu tady chtěli vyrábět takové 
kanadsko-německé světlé, málo hořké 
pivo – já tomu říkám kočkopes. Takových 
tady vyrábějí všichni hektolitry, takže se i 
tato společnost k této verzi přiklonila. Dnes 
děláme něco mezi českým a německým 
pivem – po č eském to má chlebnatost a 
plnost – ten slad člověk na krátký moment 
opravdu cítí, pak je to hořčina. První 
sladkost přejde a je nahrazena hořkostí a 
nakonec zůstane čistý jazyk – to je základ. 
Pokud člově k vypije pivo a nechá mu 
v ústech – my tomu říkáme ocásek , tak to 
je přesně to, co chce. Nemá být nepříjemný, 
ale  má vybízízet k dalšímu napití.        

ND: Když byste charakterizoval chuť 

ležáku, tak byste řekl, že...

MM: ... jeho chuť je velice vyvážená. 
V ležáku nesmí člově k najít nic 
dominujícího,ani slad, ale sladová chuť 
tam musí být, nesmí tam být  ani chmel, 
ani hořčina – ale hořčina tam musí být 
přítomna, a samozřejmě ani ve vůni  
nemůže dominovat ani  slad ani chmel, ww
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HLEDÁM potomky prvních přistěhovalců z Evropy, 
území současné České republiky (dříve Československo, doba Rakousko-
Uherska), jejichž jméno bylo SASKA, za účelem doplnění rodové kroniky. 

Předem děkuji za jakoukoli pomoc, kontakt nebo informaci. 
Stanislav Saska, Praha. 

Kontaktní osoba, více informací: Jan Gregor, Pod Zvonařkou 10, 120 00 Praha 2, 
ČR. E-mail: jangregor.praha@gmail.com, tel.: +420-776-717-676.

VOLAJTE:

TATRA TRAVEL 

INC.
827-A Bloor St. 

West

Toronto, ON  M6G 

1M1

Spoľahlivo zariadime 
letenky

CESTY NA 

natož aby tam dominovaly některé vedlejší 
vůně – smrady a pachy, které nejsou vůbec 
pro ležák typické. Srovnávat jej s pivem 
ale je téměř nemožné, protože ale je o ale 
a ležák je  o pivě.  

ND:  Proč je plzeň tak hořká? 

MM: Tradičně hořká. Mám slabost pro 
plzeňské. Plzeňský Prazdroj  je velice 
unikátní pivo, je to pivo piv. To mi nikdo 
nevymluví. Plzeňský Prazdroj má 4,4 
proc. alkoholu, zatímco všechny  komerční  
ležáky mají min. 4,6 proc. objemových, 
zpravidla 4,8 , a největší  procento piv 
má 5 procent alkoholu – Steam Whistle, 
Budvar a většina český ch piv typu 
plzeňského  ležáku.  Čím více na východ, 
tím je pivo silnější. Poláci mají  spoustu 
piv s 5,5 a  více procent. Ukrajinci je dělají 
také silnější a Rusové  přece nebudou 
popíjet nějakou vodu, tak  ti mají i 6 a 
více procent. Jim se ale příliš nejedná o 
pivo, jde jim o alkohol, a výrobci  jsou  
podporováni všemi možnými agenturami 
i vládou, která raději vidí konzumaci piva 
než tradiční vodky. 
     Když se člověk napije plzeňského, cítí 
sladovou medovou vyrovnanost, která 
posléze přejde v onu typickou hořkost. 
Ta  po zlomku vteřiny pomine. To je 
specifikum u Plzeňského Prazdroje a pro 
piva plzeňského typu. Hořkost je relativně 
silná, ovšem  doznívání chuti je velice 
jemné.  Jak rychle hořkost přijde, tak 
také rychle odezní. A to nespecifičtější u  
Prazdroje je, ž e  celá tato vjemová č ást  
povzbuzuje k dalšímu napití.  Na tomto 
tématu pracoval i výzkumný pivovarský 
ústav. Já tuto specifičnost přičítám 
osobitému žateckému chmelu,  který  ve 

Steam Whistle Pilsner používám zatím 
ve velmi malém množství jako pokus 
přesvědčit moje š éfy o tom,  ž e přece 
jenom žatecký  chmel je špič ka mezi 
chmely.  Tady nemohu chuť piva změnit 
radikálně ze dne na den. 

ND: Je pravda, že se dá na pivu žít?

MM:  Člově k na pivu ž ít může, to je 
vyzkoušené, takže přirovnání piva 
k chlebu, je opodstatněné. V pivu je 
všechno, co člověk k ž ivotu potřebuje. A 
Prazdroj je prostě tekutý chleba a pro svoji 
vyváženou chuť je radost ho pít. 

ND: Čím to je, že po pivu bolí hlava? 

MM: Pivo, speciálně prémiové ležáky, 
odvodňuje. Když má pivo více než 4.4 
objemového procenta alkoholu – cokoliv 
nižšího sice také  dehydruje, ale pořád má 
dost vody na to, aby se alkohol vyplavil, 
příp. aby se zpracovával v těle, takže jeho 
přítomnost člověk tolik nepocítí. Cokoliv 
je ale výše a pomyslná rovnováha vody 
a alkoholu je narušená – člově k dostává 
do těla více alkoholu než má v sobě vody 
z piva, tak v tom případě může být ráno 
dehydrovaný a to je to, co potom mozek 
hlásí – dehydratace. Tělo může sice jásat, 
ale mozkové pleny trpí nejvíce. Doma 
se ř íkalo: č ím ses pokazil, tím se naprav, 
anebo – to jsem se naučil v Kanadě – půl 
litru vody před spaním. Také pomáhají 
bublinky – tedy vypít kolu. Nicméně,  
když však člověk narazí zejména na pivo 
ale nebo zkouší míchat pivo s alkoholem – 
tak tam radu nemám. Dodatečné pití vody 
pomůže zpravidla u požití tzv. piv čistých, 
u piva infikovaného divokými  kvasinkami 

ww
v mladině se nedá dělat nic. 

ND:   Existuje v Kanadě obor studia 

„sládek“?

MM:  Neexistuje. Mými opravdovými 
kolegy bohužel mohou být jen mí kolegové 
z vysoké š koly, kteří ji absolvovali před 
mnou, se mnou č i po mně, a pak lidé 
z oboru, kteří vědí, o č em pivovarnictví 
je. V Kanadě toto naše speciální studium 
nahrazují zaškolováním absolventů 
vysoké strojní – mechanical engineering, 
anebo biochemie. Jsou to dva problémy 
– opravdový sládek je smíchanina obou 
oborů, sládek musí rozumět kvasinkám 
i technice. Takže mechanical engineers 
pojímají i výrobu piva jako daný proces, 
ale pivo nejsou šroubky – jednou kvasinky 
pracují tak, jindy trochu jinak. Na druhé 
straně biochemici nemají problém 
pochopit variabilitu ž ivého organismu, 
teoreticky i podle zkušeností ze studií je 
to pro ně v pořádku, ale praxe vyžaduje 
znalost a flexibilitu v obou oborech. Cítím 
se být z domova pro tuto práci mnohem 
lépe vybavený. 

ND:  Co jste našel v Kanadě?

MM:  Klid. Mám tady zázemí. Žena je tady 
spokojená. I tady sice počítáme drobné, 
ale pořád s vidinou, že vidíme na konec. 
Když jsem si doma před lety spočítal 
kolik vydělávám, tak mi došlo, ž e nikdy 
nevydělám tolik, abych si mohl pořídit  
byt, a to jsem byl zatraceně dobře placený 
sládek v systému Plzeňského Prazdroje, 
jednoho z nejlépe platících podniků v 
pivovarském průmyslu v Č echách.  A to 
hovořím jenom o  zabezpečení rodiny.

ND: Máte nějaký neslněný sen?

MM:  Na to se mě také ptali mí 
zaměstnavatelé, a dost nerozuměli 
jednomu; když se člově k stane sládkem, 
tak to je pro věrného pivovarského 
jeho největší pocta. Sládek neplánuje 
být ř editelem pivovaru, neplánuje být 
technickým ř editelem, neplánuje nic 
jiného, než   být sládek,  a aby tak mohl být 
do důchodu. Mně nebude nic vadit, mně 
nebude nic chybět, mně nebude absolutně 
nic překážet v tom, že mě na tomto místě 
najdete i  za dvacet let. Pro mne je a bude 
ctí, pokud můžu vařit pivo tak fortelně, jak 
ho vařili naši “dědkové”….

Foto: autorka 



Zpravodajství ze staré vlasti8
Nový domov  3.9. 2008

 
Jak Česko vzpomíná na 21.8. 1968 

 

Politici si připomněli výročí srpna 1968 u rozhlasu
Politici si u budovy Č eského rozhlasu v Praze připomněli oběti okupace 
Československa ze srpna 1968. Po pietním aktu s kladením věnců promluvili ke 
shromážděným. Události kolem roku 1968 byly velkou nadějí Čechů a Slováků a 
jsou historickou zkušeností, která by měla rovněž motivovat vlády, uvedl premiér 
Mirek Topolánek. 

Na Národní muzeum v Praze po 40 letech. 
Tank mířící na budovu Národního muzea (NM) na Václavském náměstí v Praze 
je součástí výstavy ke 40. výročí okupace Č eskoslovenska vojsky Varšavské 
smlouvy. Před 40 lety tu stály skutečné sovětské tanky a občané ztratili zbytek 
svobody. “Rozstřílená fasáda Národního muzea se stala už tehdy jedním ze symbolů  
srpnové okupace,” řekl generální ředitel muzea Michal Lukeš. Upozornil na jednu 
z vystavených fotografií s nápisem narychlo namalovaným na výloze jednoho 
obchodu: Ukažte svým dětem Národní muzeum, ať nezapomenou!, která se stala 
mottem výstavy. Expozice, jejíž část názvu 1968: ... a přijely tanky aneb Beránka 
vlku se zachtělo evokuje text písničky Karla Kryla. Instalace začíná už před 
muzeem a v jeho vstupní hale připomíná události předcházející srpnu 1968, líčí 
jeho průběh a dokumentuje fatální dopad na životy Čechů i Slováků. Tank T54B, 
který pochází ze sbírek Vojenského technického muzea v Lešanech, je stejného 
typu, jichž tehdy přijelo nejen do Prahy kvůli “záchraně socialismu” bezpočet. 
Podle jedné z dobových fotografií byl pomalován bílýmia pruhy a nese číslo 212. 
Nápisy na zdech muzejní rampy evokují vzrušenou atmosféru srpnových dnů, 
ale i lidovou tvořivost a typický český humor. Výstava potrvá do konce září a je 
přístupná zdarma. 

Srpen 1968 v Liberci připomněl tank
Na Benešovo námětí v Liberci přijela ve č tvrtek odpoledne kolona vojenských 
vozidel. Den předtím tam dorazil i sovětský tank. Rekonstrukce příjezdu 
okupačních vojsk na náměstí před radnici probudila v lidech vzpomínky na srpen 
1968. Liberec byl prvním velkým městem, které se agresi odhodlaně postavilo. 
Vpád sovětských vojsk měl na svědomí devět obětí. Liberec se tím zařadil k 
nejpostiženějším městům celého tehdejšího Československa.
 
Výstava Bratříčku, zavírej vrátka v Regionálním muzeu ve Vysokého Mýtě 
mapuje pobyt sovětských vojsk na území Pardubického kraje. Ve Vysokém Mýtě 
sídlila č eskoslovenská posádka a intervenční vojska, tkterá se rozmísťovala v 
okolních vesnicích se vyhnout konfliktu s československými vojáky. Na dlouhou 
dobu se sovětská vojska do města nastěhovala až v ř íjnu. Lidem ve Vysokém 
Mýtě začalo dlouholeté soužití s posádkou, která čítala mezi 5000 až 6000 vojáky. 
Dobovou atmosféru před zahájením výstavy na náměstí dokreslovalo rozhlasové 
vysílání, vyzývalo obyvatele k rozvaze a klidu, rozmístěné plakáty dokreslovaly 
tehdejší atmosféru 21. srpna - “Přijel ruský cirkus, nekrmit, nedráždit”, “Dříve 
druzi, dneska vrazi”, či “Moskva 2000 mil”. Výstava ve Vysokém Mýtě potrvá 
do 28. října.

Deset statečných lidí, kteří v srpnu 1968 v zahraničí otevřeně vystupovali 
proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, dostalo medaili 
od premiéra Mirka Topolánka. Jsou mezi nimi příslušníci států, které se na 
vojenské intervenci před 40 podílely. Premiér při výročí dne, který označil za 
den zmařených nadějí, poděkoval všem oceněným za jejich velkou odvahu. 
Podle Topolánka dokázali, že to nebyli lidé jejich zemí, kdo ukončil Pražské jaro, 
ale tehdejší sovětské vedení. Premiér uvedl, že i v nesvobodných zemích se tito 
lidé tehdy projevili jako svobodní občané. Medaile nese jméno předsedy první 
československé vlády Karla Kramáře a česká vláda ji předává těm, kterým chce 
poděkovat za zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka. 

19.8
ČSSD chce vyšetření události v Gruzii, 
lidovci odchod Rusů Sociální demokraté 
chtějí, aby okolnosti rusko-gruzínského 
konfliktu vyšetřila nezávislá mezinárodní 
komise. Novinářům to řekl předseda strany 
Jiří Paroubek. S Ruskem je podle něj třeba 
vést o situaci na Kavkaze dialog a vyšetřen 
by měl být i postup gruzínské armády v Jižní 
Osetii.
        sss
Většina Čechů  je proti odpuštění Rusku 
za rok 1968. Ani 40 let od vpádu vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa nelze 
Rusku tehdejší okupaci odpustit. Myslí si to 
64 procent účastníků průzkumu firmy STEM, 
pro odpuštění se vyslovilo 36 procent. O 
průzkumu informuje server iHNed.cz. 
         sss
Sněmovna bude rozhodovat o zelených 
kartách a podporách a nejspíš v pátek by 
mohla rozhodovat o tom, jestli se v Česku 
zavedou od ledna zelené karty pro zahraniční 
pracovníky. Hlasovat by měla i o tom, zda 
se zkrátí doba podpory v nezaměstnanosti a 
změní její výše. Karty představují pobytové 
a pracovní vízum v jednom dokumentu. 
Cizinci by se mohli ucházet jen o místa, 
která se nepodařilo 30 dní obsadit zájemcem 
z ČR či EU. 
O kartu by požádali ve své vlasti na 
českém zastupitelském úřadě. Novela 
upravuje také podpory v nezaměstnanosti. 
Lidé bez práce do 50 let by ji měli 
pobírat místo půl roku pět měsíců, lidé 
od 50 do 55 let místo devíti osm měsíců 
a osoby nad 55 let místo roku 11 měsíců.  
V prvních dvou měsících by měli 65 
procent předchozího průměrného čistého 
příjmu, v dalších dvou měsících jeho 
polovinu a ve zbytku 45 procent. Nyní 
dostávají tři měsíce polovinu výdělku, pak 
45 procent. Norma počítá i s omezením 
dávek dlouhodobě nezaměstnaným, kteří 
odmítnou rekvalifikaci č i pracovat určitý 
počet hodin. 
        sss
Představitelé vězeňské služby, Ekumenické 
rady církví a České biskupské konference 
v Praze podepsali novou dohodu o 
duchovní službě ve věznicích. Na službě 
se podílí deset církví, jejichž kaplani se 
vzájemně zastupují. Kaplani počátkem 
90. let docházeli za odsouzenými jen jako 
dobrovolníci. Od roku 1998 se z nich 
stali zaměstnanci konkrétních věznic, 
které platí vězeňská služba. Každý musí 
mít nejméně bakalářský stupeň teologic- 
kého vzdělání. V současnosti působí ve 
věznicích kolem padesátky kaplanů včetně 
dobrovolníků. 
        sss

20.8.
Do Prahy se v září dostane zřejmě 
nejslavnější známka světa modrý 
Mauritius. Bude součástí expozice britské 
královské sbírky na filatelistické výstavě 
Praga 2008. Vedle modrého Mauritia, jehož 
cena je podle organizátorů nevyčíslitelná, 
bude na výstavě k vidění i Mauritius v 
červeném provedení a například také 
černá jednopencovka, která byla v době 
svého vydání v roce 1840 první nalepovací 
známkou světa.
        sss 

21.8.
Viníkem okupace Československa v 
srpnu 1968 nebyl ruský národ, ale 
expanzivní komunismus v Sovětském 
svazu. Prezident Václav Klaus to řekl 
na Pražském hradě na vzpomínkovém 
setkání při příležitosti 40. výročí okupace 
Československa vojsky Varšavské 
smlouvy. Připomněl, že obětí komunismu 
se staly i desítky milionů Rusů. Tvrzení, že 

viníkem okupace je ruský národ, považuje 
Klaus za historicky nespravedlivé. Podle 
něj je to škodlivé i pro současné vztahy 
obou států. Prezident se podle svých slov 
domnívá, že úkolem české společnosti 
nyní je překonat trauma vyplývající ze 
srpnové okupace v roce 1968. Podle něj 
si totiž dosud nezanedbatelná část české 
společnosti myslí, že sen o svrchovanosti 
je fikcí a formulování vlastních národních 
zájmů je odsouzeno k nezdaru.
        sss
V č eském a slovenském zájmu je co 
nejrychlejší přijetí Chorvatska do 
Evropské unie a nesmí tomu bránit 
ani formální překážky, které vznikly po 
odmítnutí lisabonské smlouvy v Irsku, uvedl 
v Praze slovenský premiér Robert Fico po 
setkání s předsedou č eské vlády Mirkem 
Topolánkem. 
        sss

22.8
České banky začaly nabízet levnější 
hypotéky. Zatím tři z nich snižují úrokové 
sazby hypotečních úvěrů pro současné i 
nové klienty o 0,4 až půl procentního bodu. 
Banky vedl ke zlevnění hypoték pokles cen 
peněz na mezibanko-vním trhu. 
        sss
Dlouhodobá nezaměstnanost v Česku 
výrazně poklesla. Zatímco loni na konci 
prvního pololetí evidovaly úřady práce 
přes 159.000 lidí, kteří byli bez místa 
déle než rok, letos jich bylo 113.000.  
Vyplývá to ze statistik ministerstva práce. 
K poklesu přispěla pravděpodobně  i vládní 
reforma. Ta od letoška zpřísnila podmínky 
pro získání sociálních dávek a také je 
snížila dlouhodobě nezaměstnaným, pokud 
o práci neusilují. Za poklesem dlouhodobé 
nezaměstnanosti je také hospodářský růst a 
velká poptávka po pracovních silách.
         sss
Archeologové odkrývají na Hradišti 
svatého Hyppolita ve Znojmě 
velkomoravskou nekropoli, kterou by 
mohlo podle nich tvořit až 1000 hrobů. 
První z nich se podařilo náhodně najít 
loni na podzim. Zatím bylo okryto téměř 
120 hrobů. Pokud se předpoklady potvrdí, 
bude možné zařadit tuto lokalitu mezi 
nejvýznamnější velkomoravská sídla na 
Moravě, k nimž patří Pohansko u Břeclavi, 
Mikulčice nebo nedaleké Staré Město. 
Výzkum je důležitý nejen pro poznání 
historie oblasti Znojemska, ale může 
prozradit důležité informace o životě 
obyvatel Velké Moravy. 
         sss

22.8
Žně v České republice jsou téměř u konce. 
Průměrné výnosy jsou zatím 5,23 tuny na 
hektar, což je o zhruba 0,7 tuny více než 
loni. Letošní úroda bude patřit k nejlepším 
za posledních pět let v ČR, v mezinárodním 
srovnání je průměrná. Problémem pro 
zemědělce je, ž e ceny obilí oproti loňsku 
výrazně poklesly. Teď se pohybují kolem 
4000 korun za tunu, zatímco loni byla 6500 
až 7000 korun. 
        sss
V Č esku za poslední dva roky ubylo 
obhospodařované zemědělské půdy, méně 
se také chová skotu i prasat. Naopak přibylo 
chovů ovcí, koní č i drůbeže. Na polích je 
více řepky č i ovsa, méně se pěstuje ž ita či 
pšenice. Ubylo také zemědělských subjektů 
a lidé pracující v zemědělství postupně 
stárnou. 
Ekologicky obhospodařované zemědělské 
půdy ale přibylo o 18 procent. Podíl 
českého zemědělství na hrubém domácím 
produktu nadále klesá. Nedosahuje už ani 
dvou procent. 
        sss
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23.8

Prezident Václav Klaus dnes na 
jubilejním 35. ročníku mezinárodního 
agrosalonu Země ž ivitelka zahájil 
Národní dožínky. Žně jsou v Česku téměř 
u konce a jejich výnos patří k nejlepším za 
posledních pět let. Zdůraznil, ž e Národní 
dožínky jsou oslavou toho, co zemědělci 
v nelehkých podmínkách produkují. “Je to 
připomenutí, že na některé tradice nemáme 
zapomínat. Všichni jsme znali z dětství, že 
je klíčový moment, jestli se urodí v létě a 
potom dožínky. A já jsem rád, že se to drží,” 
řekl novinářům prezident. 
        sss
Havel přijde debatovat s návštěvníky 
trutnovského festivalu. Třetím dnem dnes 
pokračuje mezinárodní Open Air Music 
Festival Trutnov. Příznivcem a častým 
návštěvníkem přehlídky bývá již od dob 
jejích undergroundových začátků bývalý 
prezident Václav Havel. Organizátoři a 
návštěvníci festivalu, kteří neskrývají 
silný vztah k indiánské romantice, jej loni 
dokonce jmenovali “náčelníkem” festivalu. 
Havel na festival přijede také dnes. Nejprve 
bude hlavním aktérem dvouhodinové debaty 
s rockery; poté se s nimi nechá zvěčnit na 
společné fotografii. Společný snímek nechají 
pořadatelé festivalu zhotovit na rozloučení 
s areálem Na Bojišti, na němž se přehlídka 
letos koná naposled. Počítají, že lidé budou 
mít o zvěčnění velký zájem a před fotografa 
si jich stoupnou tisíce; zřejmě tak padne 
přinejmenším český  rekord v počtu lidí 
zachycených na jediné fotografii. Letošní 
ročník rockového festivalu pod širým nebem 
s nejdelší tradicí v Česku, který je věnován 
obětem invaze vojsk Varšavské smlouvy v 
roce 1968 do tehdejšího Československa, 
potrvá do neděle. 
        sss

24.8
Prezident, premiér a ministr zahraničí by 
se mohli brzy sejít a diskutovat o české 
zahraniční politice. Prezident Václav 
Klaus se kvůli zahraniční politice už párkrát 
dostal do rozporu s vládou. Naposled se tak 
stalo minulý týden kvůli gruzínsko-ruskému 
konfliktu. Podle prezidenta za něj nese 
odpovědnost především Gruzie. Premiér  
uvedl, že hlava státu opomněla zodpovědnost 
Moskvy. Ruské operace přirovnal k sovětské 
okupaci Československa v roce 1968. S tím 
Klaus nesouhlasí. Podle Schwarzenberga se 
různé názory, které v demokracii existují, 
nepodaří vždy včas sjednotit. Řekl, že sám 
by si přál intenzivnější kontakt s hlavou 
státu. Podle něj je diskuse nutná a potřebná. 

        sss
První z peněz, které vláda uvolnila 
na pomoc zanedbané infrastruktuře 
vybraných brdských obcí, už přišly na 
radnice. “Vládní úplatky”, jak penězům 
mnozí starostové ř íkají, ale prý nikterak 
nezmění odpor lidí vůči americké radarové 
základně, která má v Brdech stát. Kvůli 
odporu obcí proti základně vznikla před 
rokem Liga starostů proti radaru, která nyní 
sdružuje zástupce bezmála čtyř desítek obcí 
na pomezí středních a západních Čech. 
        sss
Přibližně sto lidí se v neděli sešlo v 
Hodoníně u Kunštátu na Blanensku, 
aby si připomnělo romský holokaust. 
Kytice položili u památníku stojícího v 
místech, kde byl za druhé světové války 
sběrný cikánský tábor. Celkem jím prošlo 
bezmála 1400 Romů z Moravy a Slezska, 
kteří pak byli odesláni do koncentračních 
táborů. Poslední transport odjel 21. srpna 
1943. Každý rok se proto v srpnu scházejí v 
Hodoníně lidé ke vzpomínkové akci. Sběrný 
tábor v Hodoníně se nezachoval. Připomíná 
jej netradiční památník představující kolo 
od vozu a koňský chomout. Celkem bylo 
z Č ech, Moravy a Slezska transportováno 
za druhé světové války do koncentračních 
táborů 5500 Romů. 
        sss
Letošní sedmý ročník festivalu Hip Hop 
Kemp, který se od pátku koná v areálu 
letiště v Hradci Králové, přilákal na 
20.000 fanoušků hiphopové kultury. Na 
několika pódiích se jim představilo na pět 
stovek interpretů z více než 20 zemí.
        sss
Jaromír Jágr byl v sobotu počtvrté 
za sebou a celkově podeváté vyhlášen 
nejlepším český m hokejistou a získal 
Zlatou hokejku. Šestatřicetiletý útočník 
si vysloužil ocenění v jubilejním 40. 
ročníku ankety svými výkony v dresu New 
Yorku Rangers. Jágr získal v hlasování 
trenérů a novinářů 364 bodů, o 43 více 
než druhý Tomáš Plekanec z Montrealu. 
K rekordmanovi ankety měl blíže než loni 
Dominik Hašek a v předešlých dvou letech 
Tomáš Kaberle.
        sss 

25.8
O smlouvě SOFA, která v souvislosti s 
plánovanou radarovou základnou USA 
v ČR upravuje pobyt amerických vojáků 
v Č esku, by vláda mohla jednat v září. 
Mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek 
uvedl, ž e všechny oblasti návrhu dohody 
jsou již věcně vyřešené. 

        sss
Ministerstvo dopravy spustí v září ostrý 
provoz centrálního elektronického 
dohledu nad Stanicemi technické kontroly 
(STK). Opatření má zamezit podvodům, při 
kterých se do silničního provozu dostávají 
vozidla, která nevyhovují technickým 
podmínkám. Díky počítačovému systému 
budou mít pracovníci dohledu on-line 
informace o tom, jaké vozidlo v daném 
okamžiku prochází kontrolou a jaký úkon 
na něm technik provádí. To pak budou moci 
porovnat se skutečným stavem.
        sss

26.8
Česká pošta chce do konce letošního 
roku zrušit 179 málo využívaných 
poboček v malých obcích a nahradit 
je tzv. motorizovaným doručováním. 
Firma v současnosti provozuje 3387 pošt 
z toho 1626 poboček s jednou přepážkou. 
Nejvíce malých poboček zanikne v jižních 
Čechách, kde chce pošta motorizovaným 
doručováním nahradit 58 poboček. 
Následují západní Čechy se 46 pobočkami 
a východní Čechy, kde podnik zruší o čtyři 
pošty méně. Kamennou pobočku v podstatě 
nahradí poštovní vozidlo, ve kterém bude 
do obce ve stanovený čas pošťák zajíždět.                               
    sss 
Zrušení platnosti padesátihaléřových 
mincí od 1. září podle zástupců obchodních 
řetězců nezvýší ceny. Pouze cena výsledného 
nákupu bude v některých případech 
zaokrouhlována na celé koruny nahoru. 
       sss 

27.8.
Česká republika bude mít v roce 2060 
zhruba 9,5 milionu obyvatel, tedy 
téměř o milion méně než v současnosti. 
Zveřejnil to statistický úřad Eurostat. Za 
hlavní příčinu označil stárnutí obyvatelstva, 
které bude v ČR jedno z nejvýraznějších v 
Evropské unii. Zatímco nyni lidé starší 65 
let tvoří necelých 15 procent populace, za 
52 let to bude již více než třetina. 
        sss 
Znojmo si v těchto dnech sérií akcí 
připomíná č eského krále Přemysla 
Otakara II., jenž byl ve městě pohřben 
po bitvě na Moravském poli. Od prohrané 
bitvy i královy smrti v úterý uplynulo 730 
let. Zvony na znojemských věžích zahájily 
přesně v 16:45, kdy Přemysl údajně padl, 
čtyřdenní odborný a zábavný program. 
Nejatraktivnějším bodem programu je 
mimořádná výstava pohřebních korunovačních 
klenotů Přemysla Otakara II. Archeologové 
je objevili teprve v roce 1976 a od té doby 
opustily sbírky Správy Pražského hradu jen 
asi pětkrát. 
        sss

28.8.
Koaliční vláda zúžila počet variant 
změny volebního zákona z š esti na tři 
modely. Jednotlivé modely v různé míře 
kombinují dva cíle: posílení vítězné strany 
ve volbách a posun k přísněji poměrnému 
způsobu rozdělení mandátů, který by byl 
výhodnější pro malé strany. Autoři návrhu 
změn volebního zákona se inspirovali 
volebními systémy, které používají či 
používaly jiné evropské země. Vláda 
pro další práci nakonec vybrala skotskou 
variantu, která má dvě skrutinia. V prvním 
kole by se rozdělovaly mandáty na úrovni 
volebních krajů, ve druhém na celostátní 
úrovni. Krajských mandátů by bylo 175, 
celostátních 25. Při rozdělení celostátních 
mandátů by byl zvýhodněn vítěz voleb tím, 
že by mandáty získával podle jiného klíče 
než ostatní strany. Ke skotské variantě v 
připomínkovém ř ízení nevyslovilo žádné 
ministerstvo zamítavé stanovisko. 

       sss

29.8
Nárůst počtu žadatelů  o azyl v Kanadě 
je způsoben spíše ekonomickými důvody 
odcházejících lidí než stavem lidských 
práv v ČR. Počet žadatelů o azyl v Kanadě 
roste od zrušení vízové povinnosti loni v 
listopadu. Do poloviny č ervence podalo 
žádost zhruba 470 lidí z ČR. Kanada sice 
zatím nechce víza pro občany Č R znovu 
zavést, situace však vyvolává napětí na 
obou stranách. 
       sss
V  České republice zůstává nejoblíbenějším 
turistickým cílem i nadále Pražský hrad, 
který loni navštívilo 1,42 milionu lidí. Mezi 
muzei vítězí v oblíbenosti Národní muzeum 
v Praze, z hradů a zámků návštěvníky 
přitahuje nejvíce Státní hrad a zámek v 
Českém Krumlově. Z přírodních krás jsou 
nejnavštěvovanější jeskyně Moravského 
krasu.
         sss

30.8.
S výstavbou nové budovy Národní 
knihovny premiér Mirek Topolánek 
nadále počítá. Souhlasil ale, ž e soutěž 
na novou budovu byla zmatečná a 
pravděpodobně z ní ještě vyplynou další 
problémy. Připomněl, že prioritou vlády je 
rekonstrukce Národního muzea a hlavního 
sídla Národní knihovny v Klementinu.
        sss

31.8.
Režisér Miloš Forman se svým synem 
Petrem začal v Praze natáčet filmovou 
podobu divadelní inscenace Dobře 
placená procházka, kterou loni společně 
připravili pro Národní divadlo. Jazzová 
buffo opera Jiřího Š litra a Jiřího Suchého 
bude mít v příštích čtyřech dnech v divadle 
reprízy, během nichž film bude vznikat. Miloš 
Forman tak bude na stejné látce pracovat již 
potřetí - Dobře placená procházka vznikla v 
roce 1965, o rok později ji právě on převedl 
do známé filmové podoby. 
        sss

1.9.
1,3 milionu dětí a studentů začal 
nový š kolní rok. Do lavic základních a 
středních š kol toto pondělí usedlo přes 
1,3 milionu žáků . V základních školách 
se shromáždilo asi 822.000 dětí. I když 
přibývá nejmladších školáků , je to méně 
než loni. Klesl i počet středoškoláků, 
kterých je asi 510.000. Skoro 95.000 dětí 
šlo do školy poprvé. 
       sss

2.9
Ve Zlíně lidé vyjadřují soustrast rodině 
zesnulého Tomáše Bati. První desítky lidí 
přišly v úterý do sídla Nadace Tomáše Bati 
ve Zlíně, aby zde vzdaly hold zesnulému 
zlínskému rodákovi a světovému obuvníkovi 
Tomáši Baťovi juniorovi. Třiadevadesátiletý 
průmyslník zemřel náhle v kanadském 
Torontu v pondělí odpoledne. Soustrast 
jeho ženě Sonje Baťové vyjádřili i prezident 
republiky Václav Klaus a jeho manželka 
Livia Klausová. V kondolenci ocenili Baťu 
jako člově ka, který přes nepřízeň osudu 
dokázal pokračovat v budování světoznámé 
rodinné firmy a prosadit se v mezinárodním 
měřítku. Ve zlínské vile Tomáše Bati, kde 
nadace sídlí, je lidem k dispozici několik 
kondolenčních listin, které zájemci mohou 
chodit podepisovat a vyjadřovat tak soustrast 
celé pozůstalé rodině. Umístěny zde budou do 
čtvrtečního odpoledne. “Podle zájmu možná 
i ještě v pátek ráno. Poté je vezmu sebou a 
předám jeho rodině v pátek při pohřbu pana 
Bati,” řekl ředitel nadace Pavel Velev. 
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Budapest from $660.00
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Psů jsme měli za ta léta několik, ale 
můj nejoblíbenější byl bílý vlčák Snow 
(Sníh), který ani nebyl náš! Patřil italskému 
přistěhovalci, který měl dům dva baráky 
od nás a kam se Snow chodil večer nažrat, 
aby pak přespal na našem předním zápraží, 
hlídaje tak náš barák. Takové uspořádání 
se mi líbilo neb Snow byl vlčák veliký 
a k večeři toho spořádal hodně. Mému 
dvouletému synovi sloužil jako jezdecký 
kůň a věrně jej vozil kolem dokola. Jinak to 
byl pes dobrák, který by neublížil nikomu, 
ba ani vykradačům bytů, natož náhodným  
pervertům. 

Jednoho takového jsem vyplašil, 
když se pokoušel oknem u naší koupelny 
sledovat mou ž enu ve sprše. Chlap 
seskočil s plotu k sousedům a od nich 
na chodník  a jal se uhánět po silnici 
od nás. Byl jsem tenkrát mladý a 
rychlý a tak jsem vyběhl za ním a 
Snow, který ležel před našimi dveřmi 
se ke mně přidal s radostným štěkotem 
domnívaje se, že ho beru proběhnout jako 
obvykle. Chlapa jsme asi po padesáti 
metrech dostihli. Stál uprostřed silnice 
a hrůzou z „mého“ vlčáka se nemohl ani 
hnout. Jelikož byl nejméně o hlavu větší 
než já, nevěděl jsem, co mám dělat a tak 
jsem mu jen vynadal s obvyklou výhružkou, 
že jestli ho tu ještě jednou chytím, tak 
zavolám policii. Pak jsem ho milostivě 
propustil. Otočil se a opatrně odcházel za 
neustálého ště kání Snowa. Po stehnech a 
lýtkách mu tekly výkaly strachu. Vícekrát 
se u nás neobjevil.

Snowa pak přejela autem tetička 
Cheryl, sestra mé ž eny, která bydlela asi 
sto metrů od nás ve druhém bloku domů. 
Ten den dostala svůj první řidičský průkaz 
a v návalu radosti se chtěla pochlubit a tak 
pozvala mou ženu i s dětmi na projíždku. 
Projížďka začala neobvykle neb auto se 
zhouplo. 

„Co to bylo?“, zvolala Cheryl. 
„To byl Snow!“ začaly děti brečet, ale 

auto už bylo na rohu další ulice.
„Tak já radši objedu blok a podíváme 

se, jestli jsem mu neublížila“, odpověděla 
tetička starostlivě a objela blok domů v naší 
ulici. Bohužel, když jela kolem svého 
domu, tak jí před auto skočil její vlastní 
pes a ona jej přejela také. Snow sice přejetí 
přežil, ale v bílé srsti měl jasnou stopu od 
černé pneumatiky a jeho pravý majitel jej 

od té doby začal zavírat na dvorečku za 
barákem.

Takže jsem domů na Vánoce přinesl 
našeho vlastního psa. Ne, ž e bych o psa 
stál, ale dostal jsem ho darem od Penny 
a jejího muže Harryho, který dělal řidiče 
u firmy Penfolds Wines a já jsem tam 
pracoval jako chemik. Měl jsem pod sebou 
nejen laboratoř, ale i dílnu, kde se víno 
štítkovalo a ukládalo do kartonů a kde 
Penny pracovala. Takový dárek se nedal 
odříci. 

Bože, to bylo u nás radosti, když děti 
našly pod stromečkem ž ivé štěně ! Byl to 
malý foxteriér a ti byli tenkrát populární 
z amerického filmu o psu Benji, takže 
našeho děti ho automaticky pojmenovaly 
Benji také. Já jsem si ho však ještě ten večer 
zneoblíbil, když počůral koberec. Což o to, 
chápal jsem, ž e je jenom štěně , ale když 
Benji povyrostl, tak jsem ho nachytal jak 
si „poznamenává“ svou teritory v našem 
obyváku. Od té doby musel ž ít venku, do 
baráku ho však tajně pouštěla celá rodina, 
když jsem doma nebyl. Ne snad, že bych 
Benjiho také neměl rád, ale na udržování 
disciplíny je v lidské rodině vždy otec neb 
to je role nejen nevděčná, ale i nemilovaná 
ale ... někdo to zkrátka dělat musí! Benji 
disciplínu potřeboval stejně jako moje 
děti. Sotva jsem ráno odjel do práce, už se 
podhrabával pod plotem a pospíchal na své 
psí toulky. Večer jsem se vrátil do vzlykotu 
uřvaných dětí „Táto, Benji se ztratil!“ 
Nezbývalo než najít díru pod plotem, 
ucpat jí kamenem nebo cihlou, vzít děti 
do auta a jet hledat psa. Většinou jsme ho 

našli, ale párkrát, když někde hárala čuba, 
dokázal nepřijít domů i tři dny. Nejhorší 
však bylo, že když byl někdo doma, stával 
se z něj zuřivý ochránce všeho našeho. Od 
sousedů jsem věděl, že když nejsme doma, 
nevšimne si nikoho i kdyby nás vykrádali. 
Jakmile však byl někdo doma Benji 
nejen ště kal jako pominutý na každého 
náhodného chodce, ale i kousal. Toho jsem 
se bál, aby nás někdo nesoudil, ale protože 
v mé přítomnosti, lépe řečeno, když jsem 
na něj zařval, se většinou uklidnil,  dlouho 
jsem s tím nic nedělal. Až jednou...

Seděl jsem před naším barákem na 
zápraží a č etl noviny. Při tom mi ovšem 
neuniklo, když kolem kráčela celkem 
pohledná ž enská v punčocháčích a na 
kramflecích a moc jí to slušelo. Koutkem 
oka jsem však zaregistroval malý stín, který 
se protáhl pod plotem u naší branky a hned 
na to jsem upustil noviny a vyrazil. Benji 
však byl rychlejší a co horšího, mnohem 
urputnější. Běhali jsme oba kolem krásné 
dámy, která se točila na svých kramflecích 
jako č amrda a kopala kolem sebe jako 
pominutá. Za neustálého ř vaní jsem se 
snažil psa nakopnout, ale ten malý hajzl 
byl jako blesk. Sotva jsme s dámou po 
něm kopli, protáhl se pod oběma kopanci 
a ještě stačil dámu oběhnout a kousnout 
ji z druhé strany do paty. Než se mi jej 
konečně podařilo odehnat dáma měla nejen 
potrhané nylonky, ale také zakrvácené obě 
nohy.

„To tě přijde draho!“ syčela s nenávistí 
v očích. Marně jsem se omlouval a nabízel 
ošetření. 

„Budu tě soudit o každý cent, který 
máš!“, vyhrožovala urputně a pak 
odpotácela se na svých zkrvavených 
nohách. To bylo naposled, co jsem ji viděl 
nebo od ní slyšel, ale to jsem v tu chvíli 

pochopitelně nemohl tušit.
Druhý den, brzo ráno, jsem vzal Benjiho 

do auta aby nikdo nevěděl a odjel do práce. 
Na půl cesty v Blacktownu jsem zastavil 
na rušné křižovatce a psa z auta vyhodil. 
Do práce jsem to měl ještě půl hodiny, ale 
ujel jsem sotva patnáct minut a výčitky 
mě donutily auto obrátit. Jak jen bych to 
vysvětlil dětem bez lhaní?! Nevěřil jsem 
ovšem, že pes tulák by tak dlouho vydržel 
na místě, ale aspoň budu moci ř íci, že mi 
utekl a bude to pravda, utěšoval jsem se. 
Benji tam však byl. Seděl způsobně přesně 
tam, kde jsem jej vyhodil a čekal. Otevřel 
jsem dveře, pes naskočil a pak se mnou 
ztrávil celý den v práci. 

Ještě jednou jsem s ním měl starost, 
že mě přijde na pěkné peníze. To když 
jsem přišel domů, děti uřvané a ž ena mi 
se slzou v oku vysvětlila, že ho někdo asi 
přejel. Leží, nemůže se ani hnout a má 
velké bolesti, když se ho dotkne. A že ho 
musíme rychle dostat ke zvěrolékaři. To 
poslední mě vytočilo. Bože můj, pomyslel 
jsem si, naposled nás zvěrolékař stál dvě 
stě dollarů,  kolik bude tohle? Šest set?

„Benji!“, zařval jsem na ležícího a 
skučícího psa: „ty hajzle!“ A stal se zázrak. 
Pes vyskočil a utek.

Nebylo mu nic, byl jen v šoku.
Benji byl s námi mnoho let a nakonec 

sešel stářím a ztratil se. To psi dělají, když 
přijde jejich chvilka. Někam zalezou a tam 
umřou. To už jsme bydleli v Penrithu u řeky 
a děti byly veliké. Hledal jsem Benjiho 
několik dní, ale marně.

„Táto, už toho nech“, radily mi mé 
dospělé děti: „vždyť už jsi prolezl všechna 
křoviska!“

„ Já vím...“ mumlal jsem se slzou v oku, 
ale v duchu jsem hřímal : „Benji, ty hajzle, 
kde jsi? Vždyť já tě měl rád taky!“

FOR SALE  16-room Hotel/Spa, Piešťany, Slovakia
Karl Popow, Broker, 

RE/MAX 2000 Realty Inc. 416.409.7068 • kpopow@sympatico.ca

w
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Křížovka pro volnou chvíli

Nový domov   3.9. 2008

 Mark Sypták, dvanáctiletý příslušník žactva Sokola Toronto je nadějným 
a talentovaným cvičencem.  Ve svém výcviku zahájeném v Sokole pokračuje dále 
v tělocvičném klubu Mississauga  Gymnastics, kde je jeho trenérem Chris Foo.  

V uplynulém období se zúčastnil úspěšně několika vyřazovacích závodů v 
kategorii žáků od 12 do 15 let s umístěním vždy mezi prvními pěti - v prosinci 
2007 v Ottawě, v lednu 2008 ve Windsoru, v březnu v Torontu.  Na mistrovství 
provincie Ontario získal 4. místo, na mistrovství východní Kanady se umístil 
jako třetí.  Letos již druhým rokem během svého prázdninového pobytu v České 
republice se účastnil výcviku v sokolské jednotě Brno 1., kde se mu věnovali 
vynikající cvičitelé, místostarosta pro sport Stanislav Vizina a vedoucí odboru 
sportu Jan Caska.
 Letošního mistrovství Č eské republiky ve sportovní gymnastice 
konaného 14. č ervna v Brně se Mark zúčastnil za jednotu Sokol Brno 1. v 
kategorii starších žáků .  V soutěži s 23 závodníky Mark zvítězil s celkovým 
počtem 68.05 bodů před Svjatoslavem Solievem z SK Hradčany-Praha (67.65 
bodů) a získal zlatou medaili.
 Vítězství Marka na mistrovství České republiky je velikým úspěchem 

Potěšitelný úspěch 

mladého sokola na mistrovství 

České republiky

Letošní srpen byl takový divný. Počasí 
příjemné (pokud máte rádi chládek a 
častý déšť), vymykající se předpovědím 
kanadských meteorologů o obzvláště 
horkém a suchém létě, benzín drahý, 
nejlepší zůstat doma a dát si na zahrádce 
sklenici dobře vychlazeného piva. Nejlépe 
českého, samozřejmě. A nebo, pokud 
rádi zkoušíte nové věci, vyrazit na pivní 
festival LCBO. Pro čtenáře mimo privincii 

Ontário: LCBO je Liquor Control Board 
of Ontario, vládní monopol na distribuci 
a cenovou regulaci alkohlických nápojů v 
místní provincii.

Tak tenhle LCBO se rozhodl potěšit 
milovníky piva a multikulturních slavností 
tím, že uspořádal velký pivní festival, kde 
byla propagována piva prakticky z celého 
světa - to by nebylo tak špatné, ne? Až na 
to že:

Ani v LCBO, ani v reklamní agentuře 
GJP, která byla pověřena propagací již 
zmíněného pivního festivalu, zřejmě 
nepracují lidé znalí historie. Je zajímavé, 
že v této politicky korektní době nikoho 
z nich nenapadlo zamyslet se nad kulturní 
citlivostí národa “v malé vzdálené zemi”. 
Nevím, co je větší pohana pro zaníceného 
Čecha: sebrat mu původ plzeňského (s 
malým “p”, tedy typu výroby), strčit ho 

Co naštve Čechy? Když jim sáhnete na pivo.

zeměpisně do východní Evropy (místo do 
střední či západní - obě by byly zeměpisně, 
kulturně i politicky korektnější), a nebo 
ho poslat do klína matky Rusi. V případě 
propagačního pamfletu LCBO se to povedlo 
hned natřikrát: česká piva jsou zařazena do 
sekce východní Evropy, která je uvedena 
výše zobrazenou fotografií Rudého 
náměstí v Moskvě s nadpisem: “Discover 
these delicious LCBO golden treasures 

from the land where pilsner was born…” 
Takže: podle názoru marketingových géniů 
v LCBO a GJP, jeden ze symbolů české 
národní hrdosti, plzeňské pivo, nejenže 
pochází z východní Evropy, ale přímo z 
Moskvy. V měsíci kdy jsme si připomněli 
40. výročí sovětské okupace... Skoro to 
vypadá, že ta studená válka neskončila, jen 
se posunuly bojové linie.

Někteří z našich krajanů prokázali 
během minulého měsíce své vlastenectví 
psaním petic a rozhořčených dopisů či 
vyzýváním k defenstracím. Napadá mě, 
že dopisová kampaň na téma “původ 
plzeňského piva - krátce PPP” by nebyla od 
věci. Pokud máte zájem se PPP zúčastnit, 
adresa LCBO je: LCBO Customer Service, 
55 Lake Shore Blvd. East, Toronto, ON, 
M5E 1A4, případně elektronickou poštou 
na infoline@lcbo.com.

Jan “Eskymo” Welzl

Před 140 lety se narodil 

dobrodruh Jan “Eskymo” Welzl

Jen málokdo z lidí narozených na území 
dnešní České republiky se mohl pochlubit 
tak barvitým ž ivotem, jako prožil Jan 
“Eskymo” Welzl - cestovatel a dobrodruh, 
který spatřil světlo světa 15. srpna 1868 
v Zábřehu. Už jako mladík se vypravil 
do světa a za čtyř i roky 
jej procestoval - byl 
v Americe, Africe, 
Austrálii a Japonsku. V 
pětadvaceti ho zlákal 
daleký sever a Welzl 
po čtyř letém putování 
přes Sibiř skončil 
na Novosibiřských 
ostrovech. Tam prožil 
dalších třicet let života 
jako lovec, obchodník a 
eskymácký náčelník. 
V polovině 20. let se o 
jeho dobrodružstvích 
dozvěděli čtenář i v 
Československu, když 
nakrátko ž il ve vlasti a 
jeho osudy sepsal Rudolf 
Těsnohlídek v knížce Eskymo Welzl. 
Posledních 20 let ž ivota prožil  
Welzl v kanadském Dawsonu, kde také 18. 
září 1948 zemřel a je tam také pochován.
Jeho jméno nese planetka č íslo 15425 
objevená 24. září 1998 v Ondřejově.

It is 140 years since 
Jan  “Eskymo” Welzl was born. 

He was a Czech traveller, adventurer, 
hunter, gold-digger, Eskimo chief and 
Chief Justice in New Siberia and later 
story-teller and writer. He is known under 
the pseudonym Eskymo Welzl.
Rudolf Těsnohlídek began to write down 

his adventures on the 
basis of conversations 
with him. Pavel Eisner 
continued this but did not 
finish and later Bedřich 
Golombek and Edvard 
Valenta completed the 
work. The book “Třicet 
let na zlatém severu” 
(literally “Thirty Years 
in the Golden North”) 
had great success in 
Czechoslovakia and 
also abroad, where 
people didn’t belive that 
“Eskymo Welzl” was a 
real person and that the 
real author was Karel 
Čapek who wrote the 

preface to foreign editions.

The asteroid 15425 Welzl, discovered on 
24 September 1998, is named after him.
                                 Source: Wikipedia

(15 August 1868, Zábřeh - 19 September 1948 Dawson, Canada) 
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ČESKÉ A SLOVENSKÉ 
BOHOSLUŽBY V TORONTU

Československý baptistický sbor 
Czechoslovak Baptist Church,
200 Annette St., Toronto, ON  M6P 1P6 
Začátek nedělních bohoslužeb je v 11 h. 
(v létě v 10 h.). Středeční biblická hodina 
v 19:30.  Rev. Ján Banko, tel.: (289) 242-
0635. Internet: www.csbaptist.com

WATERLOO: Každou druhou neděli 
v měsíci v 17:00 – German Gospel 
Church, 223 Union Street East, Waterloo.

Moravští bratři – New Dawn Moravian 
Church. 
Bohoslužby pouze anglicky 
neděle v 11:00 – 7 Glenora Ave., Toronto, 
ON  M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473, 
Duchovní správce: Margaret Hassler

Rímsko-katolícky kostol sv. Cyrila 
a Metoda – R.C. Church of St. Cyril  
and Methodius, 5255 Thornwood Dr., 
Mississauga, ON  L4Z 3J3. 
Slovenská omša: ne. 11 h., po. a št. 8 h., 
út., st. a pá. 19 h., 1. so. 18 h. Anglická: 
ne. 9 h. a so. 17 h. Farár: M. Verčimak. 
Tel.: (905) 712-1200, fax: (905) 712-0974

Římsko-katolický kostel sv. Václava
– R. C. Church of St. Wenceslaus,
496 Gladstone Av., Toronto ON  M6H 3H9
Bohoslužby: neděle v 10:30, pátek 19 h.
Duchovní správce: P. Libor Švorčík. 
Tel.: (416) 532-5272, fax: (416) 516-5311

Slovenský evanjelický kostol 
augsburgského vyznania sv. Pavla – 
Slovak Evangelical Lutheran Church of 
St. Paul, 1424 Davenport Rd., Toronto, 
ON  
M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. 
Rev. Ladislav Kozák. Bohoslužby: 
ne.: 9:30 (angl.), 10:45 (slovensky).

Slovenský grécko-katolický chrám 
Narodenia Bohorodičky – Slovak Greek 
Catholic Church of the Nativity of the 
Mother of God, 
257 Shaw St., Toronto, ON  M6J 2W7.  
Tel.: (416) 531-4836. Rev. P. Dolinsky. 
Bohoslužby 9 h. angl., 10:30 h. slovensky.

Slovenská grécko katolická katedrála  
Premenenia nášho Pána – Slovak Greek 
Catholic Cathedral of Transfiguration 
of our Lord, 10350 Woodbine Ave., 
Markham, ON  L6C 1H9. 
Tel.: (416) 531-4836. Bohoslužby: 9:30 
anglicky, 10:30 slovensky.

Lutheránsky kostol sv. Lukáša – 
Lutheran Church of St. Luke, 
3200 Bayview Ave. (Bayview at Finch), 
Toronto. 

Katolické bohoslužby mimo Toronto
Burlington: 
Holy Sepulchre Cemetery, 464 Plains 
Road West, Burlington, ON  L7T 1H2. 
Bohoslužby: neděle 15:00 h. 
Duchovní správce: P. Libor Švorčík. 
Tel.: (416) 532-5272, fax: (416) 516-5311

SOKOL TORONTO
Letní sokolské hry: SO 9. 8. v St. Jacobs. 
Cvičení a sport začnou opět v září:
Zápis dětí do nové sezóny: 13. 9. v 18 h.
v kostele sv. Václava, 496 Gladstone Ave. 
Cvičení dospělých začíná opět 17. 9.
Pondělní volejbal začíná opět 15. 9.
Info: H. Jurásková, 905-838-2541 
J. Waldauf, 416-535-1413
Korespondenční adresa župy:  
Sokol Canada, 496 Gladstone Avenue 
Toronto, ON   M6H 3H9

ČESKÉ A SLOVENSKÉ SDRUŽENÍ 
V KANADĚ
PO Box 564, 3044 Bloor St.W., 
Toronto, ON  M8X 2Y8
Tel.: (416) 925-2241, fax (416) 925-1940
Porady a ověřování dokladů 
ustredi@cssk.ca, toronto@cssk.ca
Web: www.cssk.ca

VELVYSLANECTVÍ ČR 
Embassy of the Czech Republic
251 Cooper St., Ottawa, ON  K2P 0G2
tel.: (613) 562-3875; fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz
Web: www.czechembassy.org

GEN. KONZULÁT ČR 
Consulate General of the Czech Rep.
Toronto:
2 Bloor Street West – Suite 1500 
Toronto, ON  M4W 3E2
tel: (416) 972-1476; fax: (416) 972-6991
e-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Montreal:
1305 Pine Avenue West, 
Montreal, QC  H3G 1B2
tel: (514) 849-4495; fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/montreal

HONORÁRNÍ KONZULÁTY ČR
Honorary Consulates of the Czech Rep.
Calgary: Jaroslav Jerry Jelínek
Ste. 611 – 71st Avenue S.E.,Calgary, AB  
T2H 0S7. (Středa 14–18 h.)
Tel: (403) 269-4924; fax: (403) 261-3077
E-mail: calgary@honorary.mzv.cz
Vancouver: Michael Duncan Adlem 
1055 Dansmuir St. 23rd floor, Vancouver, 
BC  V7X 1J1. (Út., čt. 10–12 h.) 
Tel.: (604) 891-2296; fax: (604) 683-6498 
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz

THE CANADIAN EMBASSY  
IN PRAGUE 
Muchova 6, 160 00 Praha 6, Czech Rep. 
tel: (+420) 272-101-800, fax: (+420) 272-101-890
E-mail: canada@canada.cz 
Web: www.canada.cz

KRAJANSKÁ TELEVIZE-Česky 
pořad Nová vize – Ontario
SO od 10 h. (opakování v ÚT v 7:30 ráno). 
E-mail:  novyzaber@yahoo.com
pořad Nová vize – Montreal 
PÁ ve 20:30 h. (opakování: NE v 15:30 a 
PO v 10:00 h.) na multietnickém kanálu 
č. 14 nebo na satelitu č. 207. 
E-mail: montrealtv@yahoo.com 
Adresa: Nová vize, 2025-77 Quebec Ave., 
Toronto ON  M6P 2T4. 
Slovenský pořad Slovenský svet 
SO v 10:30 h. (opak. v ÚT v 8:00 h.) 
E-mail: slovenskysvet@gmail.com 
Na stanici OMNI 1 (kanál 47 – kabel 4).

VELVYSLANECTVÍ SR
Embassy of the Slovak Republic
50 Rideau Terrace, Ottawa, ON  K1M 2A1
Tel: (613) 749-4442, fax: (613) 749-4989
E-mail: ottawa@slovakembassy

HONORÁRNI KONZULI SR
Honorary Consulates of the Slovak Rep.
Calgary: Ludovít Zanzotto
208 Scenic Glen Place N. W.,
Calgary, AB  T3L 1K3
tel./fax: (403) 239-3543, (403)239-7325
E-mail: lzanzott@ucalgary.ca
Montreal: Dezider Michaletz
22 Place de la Madeleine
Dollard des Ormeaux, QC  H9B 1W3
Tel.: (514) 421 2972, fax: (514) 421 1583
E-mail: slovex@sympatico.ca
Toronto: Michael Martinček
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON  M5H 1A1
tel.: 416-862-1270
Vancouver: Stanislav Lišiak
2nd floor, 247 Abbot Street, 
Vancouver, BC  V6B 2K7 
Tel.: (604) 682-0991; fax: (604) 904-0301 
E-mail: consulate@slovakia.org
Winnipeg: Jozef Kiška
B-1106 Henderson Hwy., 
Winnipeg, MB  R2G 1L1
tel./fax: (204) 947-1728
E-mail: jkdraft@shaw.ca

CZECHTRADE
25 Adelaide St. E., Ste. 605, 
Toronto, ON  M5C 3A1
Tel: (416) 848-4984; fax: (416) 848-4985
E-mail: toronto@czechtrade.cz
Web: www.czechtradeoffices.com

KANADSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA
909 Bay St., Ste. 1006, Toronto, ON  
M5S 3G2, tel./fax (416) 929-3432  
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net , www.canamerica.cz

DEPT. OF SLAVIC LANGUAGES 
UNIVERSITY OF TORONTO
Alumni Hall, 121 St. Joseph St., 
Room 405, Toronto ON  M5S 1J4
Associate Professor Veronika Ambros
Tel.: (416) 926-1300 – ext. 3200
E-mail: veronika.ambros@utoronto.ca

ČSA – CZECH AIRLINES
Toronto: 401 Bay Street, Ste. 1510
Toronto, ON  M5H 2Y4
Tel.: (416) 363-3174; fax: (416) 363-0239
E-mail: yto@czechairlines.com
Montreal: 2020 Rue Universite, #2210 
Montreal, QC  H3A 2A5
Tel.: (514) 844-4200; fax: (514) 844-5742
E-mail: ymq@czechairlines.com
Web: www.czechairlines.com
Call Centre: 1-866-293-8702

CZECHTOURISM CANADA
Česká centrála cestovního ruchu
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON  M4W 3E2
Tel.: (416) 363-9928; fax: (416) 972-6991
E-mail: info-ca@czechtourism.com
Web: www.czechtourism.com

THE BATA SHOE MUSEUM
327 Bloor St. W., Toronto ON  
tel.: (416) 979-7799, ÚT, ST, PÁ a SO: 
10-17 h., ČT: 10-20 h., NE: 12-17 h.
Web: www.batashoemuseum.ca

MASARYKŮV ÚSTAV (MMI)
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., 
Toronto, ON  M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354 
fax: (416) 439-6473
E-mail: office@masaryktown.org
Web: www.masaryktown.org

ČESKÁ KNIHOVNA MMI
Půjčovna časopisů, knih, videoklub.
Otevřeno: v letním období ST 16 - 21 h.
Info.:  416-439-0792

ČESKÁ ŠKOLA MMI PRO DĚTI
Pro děti od 5 do 12 let. 
Vyučování probíhá od září do června 
vždy v sobotu 9:30 - 12:00 h.
Západ: Československý baptistický 
kostel, 200 Annette St., Toronto. 
Východ: Masaryktown Residences,  
3. patro, 450A Scarborough Golf Club 
Rd., Toronto. Informace a registrace dětí: 
Tel.: 416-439-4354

RESTAURACE PRAHA  
NA MASARYKTOWNU
450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto.
Speciality české a slovenské kuchyně.
Otevřeno: ST - SO od 17 h., NE od 12 h.
Doporučujeme rezervovat si místa, 
restau race může být zadána 
Tel.: 416-289-0283
Web: www.praguerestaurant.com

OBJEDNÁVKA  PŘEDPLATNÉHO

® Jsem stávající odběratel, posílám šek.

® Jsem nový odběratel a chci Nový domov 

dostávat 2 měsíce zdarma na zkoušku.

® Jsem nový odběratel, zasílám 

předplatné.

Přikládám šek na $ .......................... 

Na předplatné Nového domova je 

určeno $ ............................................
 
zbytek, tedy $ ....................................,

je dar tiskovému fondu MMI. 
Mnohokrát děkujeme za vaši podporu. Za 
dary nad $15 bude kanadským dárcům 
automaticky zaslán Charitable Donation Tax 
Receipt.

Jméno: ................................................
Adresa:................................................
.............................................................
.............................................................

Poštovní kód: ....................................
Telefon: ...............................................

Šek laskavě vypište na „Nový Domov“.
Roční předplatné: 
Kanada – 46 CAD; USA – 68 USD; 
ostatní země – 96 USD nebo 88 USD při 
měsíčním zasílání vždy dvou vydání 
dohromady v jedné zásilce. 


