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     V dějinách národů jsou dny, 
které natrvalo zůstanou v paměti 
těch, kteří byli nuceni je prožít. 
Pro generace následující tyto 
dny patří k těm nejtragičtějším 
kapitolám národní historie. 

Takovým dnem byl 15. březen 1939.

     Pro období mezi zářím 1938, 
kdy byl mladé Československé 
republice vnucen Mnichovský 
diktát, a březnem 1939, se 
vžilo označení II. Republika. 
V období první republiky 
bylo Československo zhruba 
patnáctimilionový, hospodářsky 
vyspělý, demokratický a 
mezinárodně uznávaný stát. 
Druhá republika byla chudší o 
více než čtyři miliony obyvatel 
a značnou část průmyslu. Její 
vnitřní pevnost se uvolnila 
vyhlášením autonomie Slovenska 
a Zakarpatské Ukrajiny, kde byly 
nastoleny autoritativní režimy. 
V českých zemích republiky 
Česko-Slovenské, jak zněl nový 
název, šel vývoj cestou výrazného 
pošlapávání demokracie. 

     Při svém odjezdu do Berlína 
14. března 1939 byl Emil Hácha 
ještě prezidentem Česko-Slovenska,
byť Mnichovskou dohodou a 
Vídeňskou arbitráží z podzimu 
1938 okleštěného a vnitřně 
přetvořeného. Když začal jednat s 
Hitlerem, neexistoval už ani tento 
stát, neboť sněm v Bratislavě 
vyhlásil v poledne toho dne 
slovenskou samostatnost. 

Po brutálním nátlaku v noci 
ze 14. na 15. března vyčerpán 
Hácha svěřil Čechy a Moravu do 
ochrany Říše. 16. března vyhlásil 
Hitler v Praze Protektorát Čechy 
a Morava a Hácha se stal jeho 
státním prezidentem.

     Připomeňme si těch několik 
osudových hodin, v nichž  
doznělo k rozhodnutí nemocného 
a zcela zdrceného Emila Háchy 
odevzdaným podpisem, jak je 
později zaznamenal sám aktér  v 
Záznamu o jednání s Hitlerem v 
noci ze 14. na 15. březen 1939, 
pořízeném 20. března téhož roku:     

Černý den v našich dějinách:  15. březen 1939  

Dne 14. března 1939 na nádraží 
anhaltském očekával mě státní 
ministr Dr. Meissner a vyslanec 
Dr. Mastný s chotí. Po vojenské 
poctě před nádražím, při níž mě 
provázel kromě státního ministra 
Dra Meissnera generál, jehož 
jméno jsem si nezapamatoval, 
doprovodil mě Dr. Meissner 
do hotelu Adlon, kde byly pro 
mne a moji družinu reservovány 
velmi splendidní místnosti a kde 
pro moji dceru byla odevzdána 
kytice od říšského kancléře 
a velký karton bonbonů od 
ministra Meissnera. Kytice měla 
být odevzdána na nádraží, ale 
pro špatné počasí byla uložena 
v hotelu. 
O 24. h. navštívil mě v průvodu 

ministra Dra Chvalkovského 
říšský ministr zahraničních 
věci von Ribbentrop, s nímž 
jsem vyměnil několik zcela 
povšechných vět, při čemž 
zmínil jsem se o obtížné situaci 
malého národa, vklíněného do 
sfér národa velkého. Dotkl jsem 
se také nesnadného poměru 
Čechů ke Slovákům. Po odchodu 
Ribbentropově mezi 1-2 h. noční 
dostalo se mi sdělení, že říšský 
kancléř mě v říšské kanceláři 
očekává. 
Na hotelu Adlon byl vedle 
praporů říšských vyvěšen prapor 
v našich státních barvách. 
V říšské kanceláři, kam mě 
doprovázel, kromě státního 
ministra Meissnera, ministr 

Dr. Chvalkovský, byl jsem 
v nádvoří přijat s vojenskými 
poctami a ihned potom říšským 
kancléřem, který přišel mně 
vstříc a jemuž jsem řekl, že 
si vážím osobního setkání 
s nejmocnějším státníkem naší 
doby. Říšský kancléř pozval mě 
pak, abych po jeho pravé straně 
usedl ve velkém kruhu předních 
osobností říše, mezi nimiž byli: 
generál polní maršálek Goering, 
ministr von Ribbentrop, generál 
von Keitel a mimo jiné státní 
ministr Meissner. 

Zahájil jsem svůj projev slovy, 
jimiž jsem omluvil svou hlasovou 
indisposici způsobenou cestou 
a uvedl, že, osoba v politickém 
životě dosud neznámá, pokládám 
za vhodné, abych se představil 
jako bývalý správní soudce, 
který přijal funkci hlavy státu, 
když bylo rozhodujícími činiteli 
apelováno na jeho národní a 
občanskou povinnost. Při tom 
jsem podotkl, že jsem až dosud 
stál opodál politického života 
našeho státu a že s představiteli 

Kapitola vyspělé demokratické země ve středu Evropy se uzavírá, nastává doba temna  …
Foto archiv  Historický ústav ČSAV  

       Pokračování na straně 3
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Milí čtenáři,

jaro zachvátilo jižní Ontario, i když ještě ne ve stálých 
teplotách, tak alespoň v chování lidí. Je vidět kluky v tričkách, 
dámy v letních botách naboso a zahrádkáře vzrušeně pobíhajících 
po větších či menších pozemcích.

A to mne přivedlo k zamyšlení nad chováním, které mne 
udivuje. V poslední době to zahrnuje i chování mých česky a 
slovensky mluvících krajanů. Pamatuji si, s jakým nadšením 
jsme se dávali do řeči s každou česky nebo slovensky mluvící 
osobou, kterou jsme potkali po našem odchodu z rodné země. 
Nejdříve ve Vídni, potom v Torontě a vůbec všude na našich 
cestách. Každé neočekávané setkání – ať již v obchodě, na ulici, 
v divadle, v knihovně či na pláži – nás rozehřálo bez ohledu na to, 
co jsme si řekli. Někdy to byly jen všeobecné příjemnosti, někdy 
užitečná výměna informací, ale pokaždé jsme měli ze setkání 
radost. Nevím, zda je to rozmachem cestování, ale tento trend 
pomalu mizí. Mnozí se raději krajanům vyhnou.Nedávno jsem 
byla v pekárně se svojí česky mluvící dcerou, když jsem si všimla 
staršího páru a zaslechla češtinu. Zaslechli nás také, ale zmlkli,  
jako když utne a jen nás zvědavě pozorovali. Vloni v létě byla 
moje dcera na výletě v Anglii a její čeští kamarádi se ostatním 
česky mluvícím turistům vyhýbali obloukem. 

Ptám se sama sebe, čím to je. Že by nezájem či stud? Češi se 
umí výborně přizpůsobit, naučí se jazyk a splynou s tou kterou 
společností. Někdy si myslím, že nám chybí gen pospolitosti 
a snášenlivosti, a jsme na sebe příliš přísní. Pardubice soutěží 
s Hradcem, Brňáci podezírají Pražáky a ti se zase  úkosem dívají 
na ty z Horní Lhotky. 

Mám ale velkou naději. Třeba všichni ti, kteří se narodili 
v Kanadě či jiné přisvojené zemi a kteří považují svoji schopnost 
domluvit se česky a slovensky za výhodu a jsou na svůj původ 
pyšní, tento trend změní. Několik takových znám. Jsou fajn. 
Hledají v ostatních  to dobré. Doufám, že vzrůstající teplota tuto 
tendenci ještě rozšíří. Vám k tomu přeji hezké čtení.

Za redakci
                                                           Dagmar Vavruša

Editorial
TORONTO : 

r Do konce dubna
je přístupná výstava šesti 
věhlasných světových malířů 
kontroverzního směru New New 
Painting v Muzeu New New 
painting, 123 Bellwoods Av., 
info:  416.603.4111. 

r NE 29. 3. od 17.00
Nocturna ve městě – koncert 
světového pianisty Ivana 
Ženatého za doprovodu pianisty 
Václava Máchy v kostele sv. 
Václava, 496 Gladstone Av., 
info: D. Benedik   905.232.3092 
(čtěte na str. 10) 

r NE 5. 4. od 11.00 
Velikonoční trhy, restaurant 
Prague na Masaryktownu, 450 
Scarborough Golf Club, info: 
416.439.4354

r NE 5. 4. od 14.00 
Hudebně- poetické skvosty – 
7. cyklus uměleckého slova 
a hudby Velikonoční kytice v 
režii Olgy Turokové, kostel sv. 
Pavla 1424 Davenport Rd., info: 
416.350.1239 (str. 12, blog)

rNE 5. 4. od 14.00
The Toronto Czech Language 
Meetup Group se koná v Prague 
fine food Emporium na 683 
Queen St. W., místa omezena, 
www.czech.meetup.com/44/

r NE 19. 4. od 12.30
Jarní sokolský festival Sokol 
Toronto, vystoupení dětí a 
hry pro děti, v hale kostela sv. 
Václava,  469 Gladstone Av, 
Info: 905.838.2541

r ST 15. 4. od 13.00 
Setkání seniorů v salónku  kostela 
sv. Václava, 496 Gladstone Av.,
Setkání s gen. konzulem ČR 
Richardem Krpačem, info:  
416.925.8771.   

r SO 25. 4. od 18.00 
Folklórní taneční soubor 
Vychodna Slovak Dancers   
pořádá Jarní ples, katolický kostel 
sv. Cyrila a Metoděje, Thornwood 
Drive 5255,  Mississauga, 
hraje orchester Johnnyho Timka. 
Info: 905.819.9637, 416.998.5172 
a 416.806.4420

r NE 26. 4. od 17.00 
Nocturna ve městě – koncert 
torontského jazzového houslisty  
Drew Jurečky, kostel sv. 
Václava, 496 Gladstone Ave., 
info: 905.232.3092 

r PÁ - NE 22.-24.5. 
Slovenská mladá scéna - 
komedie Pavla Němce Amant, 
představení se budou konat 
v Bishop Marrocco/Thomas 
Merton Secondary School 
(Bloor St. W. & Dundas St. W.).  
Info: slovakyouth@yahoo.com, 
tel:  905.286 5258, 416.792 8694

r SO 9. 5. od 18.00   
Koncert populárního 
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CO-KDE-KDY

slovenského zpěváka Petra 
Nagyho, Ukrajinská hala na 83 
Christie St., info a rezervace:  
416.689  9889,  www.cskstore.
com, entertainment@canada.sk

EDMONTON:  

r Každé PO (kromě 
prvního) 19.00 - 21.00
Taneční hodiny v sále Riverdale 
Community Hall od vedením 
tanečního mistra Allana Morrise 

r Každou druhou SO od 
20.00  -  zábavní večer s tancem 
ve Victoria Soccer Clubu, hraje 
skupina Jaromíra Mayera 

r Každou ST od 17.00 a 
každou NE od 12.00 -  kuželkáři 
v Bonnie Doon Shopping Centre 

MONTREAL: 

r SO 11. 4. od 15.00
Velikonoční hry, malování 
vajíček a pletení pomlázky,  
odpoledne pro děti,  v Misijním 
domě na 7300 Sherbrooke West 
(roh West Broadway),  předem 
nahlásit A.Martinů  tel. 514-
484-6177 nebo po emailu na 
amartinu@yahoo.com. 

r ST 29.4. v 19.00
-  sa uskutoční Valná hromada 
Asociácie Hostýn,v  kancelárii 
na 4420 Côte de Liesse (pri 
Décarie Circle, smer východ). 
Detský tábor pre deti od 7 do 
15 rokov sa uskutoční od 5. do 
25. júla 2009; ide teda znova 
3-týždňový turnus s možnosťou 
zapísania dieťaťa na 1, 2 alebo 
3 týždne. Ceny sú následovné: 

1 týždeň $290, 2 týždne $570 
and 3 týždne $790; finančne 
znevýhodnené rodiny môžu 
požiadať o finančnú pomoc. 
Tábor ponúka kvalitný progam 
v náruči prírody s výbornou 
českou kuchyňou. 

KITCHENER: 

r PO 4. 4. od 18.30
– česká film. pohádka Juraje 
Hertze Panna a netvor v sále 
Forest Heighst Community 
Library, Fisher Hallman Blvd. 

r PO 6. 4. od 18.30
český  film režisérů  Zdeňka 
Podskalského  a Ladislava 
Smoljaka  Kulový blesk, sál 
Forest Heighst Community 
Library, Fisher Hallman Blvd. 

rPO 1. 6. od 18.30
–  český film režiséra Víta 
Olmera Co je vám, doktore?, 
sál Forest Heighst Community 
Library, Fisher Hallman Blvd. 

rKaždé ÚT 19.00
- sokolská pobočka cvičí  v  
Eliabeth Ziegler School. Info: 
Jana Otrubová, 519.884.9185

LONDON 

r Každé druhé ÚT od 19.00 
– promítání filmů v restauraci 
Marienbad, rezervace 
a info:  519 434 9939 nebo 
joseflondon@hotmail.com

Dění v komunitě

Advertise with us
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dřívějšího režimu neměl jsem 
jiných styků než ryze oficiálních 
a že zejména nebyl jsem s nimi 
v intimnějších vztazích. 
Po té přešel jsem k otázce 
slovenské, jejíž stav jsem až do 
té chvíle považoval za jediný 
motiv své berlínské cesty; 
uvedl jsem, že mezi Čechy a 
Slováky bylo nesnadno sjednat 
bližší vzájemné pochopení, 
poněvadž orientace Čechů byla 
spíš západní, kdežto orientace 
Slováků byla spíš východní. 
Bližší myšlenkový styk byl toliko 
se Slováky evangelickými, 
kdežto s katolickými Slováky 
se nepodařilo nalézti hlubšího 
sblížení. Potom odmítl jsem 
slovenské výtky, že propuštěním 
slovenské vlády a jmenováním 
vlády nové na Slovensku dopustil 
jsem se neústavního činu. Řekl 
jsem, že jsem příliš právník a 
příliš starý soudce, než abych 
byl neústavního aktu schopen. 
Můj postup, že byl v plné shodě 
s ústavou, kterou v podstatě 
formulovali Slováci sami. K tomu 
jsem poznamenal, že jsem 
přesvědčen, že i říšský kancléř 
učiní se Slováky své vlastní 
zkušenosti. 
V dalším svém projevu řekl 
jsem, že jsme si vědomi, že osud 
českého národa je položen do 
rukou říšského kancléře, že však 
hledím na to s plnou důvěrou, 
poněvadž je mně známo hluboké 
porozumění říšského kancléře pro 
národnost (“Ihr tiefes Verständnis 
für das Volkstum”), v němž vidím 
záruku, že odpovídá smýšlení 
říšského kancléře, aby český 
národ žil a úplně se vyžil. 
Říšský kancléř na to odpověděl, 
že jeho úmyslem vskutku je, aby 
český národ nerušeně žil a že 
nejde mu o jeho odnárodnění 
(„keine Entnationalisierung”). 
Potom prohlásil, že dnešního dne 
o 6. h ranní překročí říšské vojsko 
naše hranice a narazí-li na odpor, 
že jej bezohledně zlomí. Vím, řekl 
dále, že i mne to bude státi velké 
oběti na životech, ale výsledek že 
nemůže být pochybný. V průběhu 
svého projevu řekl kancléř 
výslovně: “Meine Entschlüsse 
sind unabänderlich”. [Moje 
rozhodnutí jsou nezvratná.] 
Odpověděl jsem, že při krátké 
době několika hodin pochybuji, že 
mám možnost, abych jako vrchní 
velitel branné moci zabránil 
skutkům obranným, načež říšský 
kancléř prohlásil, že mi dává 
k disposici telefonní zařízení 
říšské kanceláře. 
Po té byl rozhovor přerušen a já 
jsem s ministrem Chvalkovským 
odebral se do vedlejší místnosti, 
odkud jsme dosáhli telefonického 
spojení s ministrem národní 
obrany a později s celou vládou. 
Za mého pobytu v této místnosti 
dostavil se ke mně osobní 
lékař generála poln. maršálka 
Goeringa prof. Dr. Morel, který 
mě požádal, abych mu dovolil 
vyšetřit můj tep a shledav, že je 
nepravidelný, nabídl mně injekci. 
Zprvu jsem odmítl, poněvadž jsem 
necítil žádné potřeby lékařského 

zákroku, ale k Morelově 
opětovnému naléhání jsem se 
konečně podrobil, načež mi Morel 
dal injekci z hroznového cukru. 
Při tom bylo nám nabídnuto 
občerstvení. 
Armádnímu generálu Syrovému 
jsem telefonicky oznámil, jaká 
je situace a dal jsem mu přesný 
rozkaz, aby nařídil posádkám, 
aby německému vojsku nekladly 
odpor. Po té informoval jsem 

telefonicky předsedu vlády a po 
nějaké chvíli dostalo se mi jeho 
odpovědi v ten smysl, že vláda, 
která se zatím shromáždila, béře 
můj postup na vědomí a že s ním 
souhlasí. 
Potom byli jsme pozváni do 
úřadovny říšského kancléře, kde 
mně bylo předloženo k podpisu 
prohlášení, jehož jedno pare 
podepsané říšským kancléřem 
a šl. Ribbentropem se strany 
německé a mnou s ministrem 
Chvalkovským se strany naší, 
min. Chvalkovský přivezl do 
Prahy. Koncept tohoto prohlášení 
byl mi ministrem Ríbbentropem 
předložen ještě za našeho pobytu 
v sousedním saloně. 
V konceptu tomto bylo uvedeno, 
že činím své prohlášení jménem 
svým a jménem vlády, k čemuž 
jsem poznamenal, že ústavně 
nejsem oprávněn prohlášení činit 
také jménem vlády, s čímž ministr 
Ribbentrop - vyžádav si dříve 
souhlas říšského kancléře - se 
spokojil. Ješte dříve než jsme 
byli pozváni k podpisu tohoto 
prohlášení k říšskému kancléři, 
řekl mi Goering skoro doslovně 
toto: “Ich habe ein schweres 
Amt. Es würde mir ungemein 
leid tun; wenn ich diese schöne 
Stadt vernichten müsste. Aber 
ich müsste es tun, damit die 
Engländer und Franzosen 
wissen, dass meine Luftwaffe 
eine hundertprozentige Arbeit zu 
leisten vermag. Denn sie wollen 
es noch immer nicht glauben und 
ich möchte den Beweis hierüber 
liefern”. [Mám těžký úkol. Bylo 
by mi nesmírně líto, kdybych 
musel zničit to krásné město. 
Ale musel bych to udělat, aby 
Angličané a Francouzi věděli, že 
moje Luftwaffe je vždy na 100% 

připravena. Oni tomu totiž stále 
nechtějí věřit a já bych je o tom 
rád přesvědčil.
Řekl jsem, že nemohu zaručit, že 
veškeré posádky budou v krátké 
době; která nám zbývá, zpraveny 
o rozkazu, který jsem vydal 
ministru národní obrany. Goering 
na to odpověděl, že má na mysli 
organisovaný odpor naší branné 
moci a nikoliv sporadické akty 
bojové. 

Když jsme pak v kancléřově 
úřadovně prohlášení podepsali, 
rozloučil se s námi říšský kancléř 
a páni jeho družiny, načež jsme 
mezi 5. a 6. h. ranní říšskou 
kancelář opustili. 
Z projevu kancléřova vybavuje se 
mně ještě výrok, jímž prohlásil, že 
narazí-li na odpor, učiní konec - 
“dann mach’ ich Schluss”. 
Po návratu do hotelu, kam 
nás doprovodil státní ministr 
Meissner, pokusili jsme se bez 

úspěchu o odpočinek a kolem 
11 h. nastoupili jsme zpáteční 
cestu zvláštním vlakem. Po 
zpoždění, které bylo delší tří 
hodin a bylo prý způsobeno 
sněhovými závějemi, odebral jsem 
se ihned do schůze ministerské 
rady, která se konala v bývalé 
velké knihovně na Hradě. 
Zde podali jsme s ministrem 
Chvalkovským zprávu o své cestě. 
V průběhu jednání dozvěděli 

jsme se, že říšský kancléř 
dostavil se do Prahy a zaujal 
místnosti v přední části Hradu. 
Ministr Chvalkovský byl pak 
pozván k říšskému ministru 
Ribbentropovi. 
Následujícího dne byl jsem 
kolem poledne pozván k říšskému 
kancléři, který v rozhovoru 
trvajícím asi půl hodiny, prohlásil 
mi, že má ke mně plnou důvěru 
a opakoval svůj berlínský projev, 
že chce, aby český národ žil, 

aby se vyžil a projevil názor, že 
při loyálním chování dosáhne 
netušeného rozkvětu (“einen 
ungeahnten Aufschwung”). Při 
tom mi přislíbil, že ve smyslu 
výnosu ze 16. března, který zatím 
byl již vydán a mně Ribbentropem 
v dopoledních hodinách 
doručen, bude jmenovati říšským 
protektorem vysokého správního 
úředníka hodnosti říšského 
ministra, který není osobností 
politickou a je znám svou 
naprostou objektivností. Jméno 
jeho ještě neoznačil. 
Když mně byl říšský kancléř 
ještě připověděl, že mohu se na 
něho kdykoliv obrátit, kdybych 
to pokládal za potřebné, opustil 
jsem po rozhovoru obsahově 
méně významném říšského 
kancléře, načež byl bezprostředně 
po mně přijat arm. generál 
Syrový. 

Dr. Hácha, 20. 3. 1939
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Tak, jako byl nucen vyjádřit 
se k celé situaci  prezident 
bývalého Česko-Slovenska, 
museli zaujmout stanovisko 
i další aktéři několik měsíců 
trvající hry o zemi, ležící v srdci 
Evropy. Ve svém volebním 
okrsku v Birminghamu promluvil 
17. března 1939 ke svým voličům 
britský ministerský předseda 
Chamberlain. 

V době, kdy pan Chamberlain 
hovořil o zachráněném míru, 
díky vydání území, na němž 
žije daleký a neznámý národ, v 
jehož jménu by byla bláhovost 
zkoušet si plynové masky, 
probíhala v protektorátu Boehmen 
und Moehren už několik dní 
akce nazvaná příznačně Gitter 

Černý den ... Pokračování ze strany 1 
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Mapa nacistické okupace ČSR 16. března 1939

Foto archiv Historický ústav ČSAV

Pod tímto titulkem 
vydaly Lidové noviny 19. 
března rozšířenou zprávu své 
sálé zpravodajky Kateřiny 
Šafaříkové, kterou  rádi 
přetiskujeme.

Jako fórum, kde přesvědčení 
přesvědčovali přesvědčené, 
vypadalo včerejší veřejné slyšení 
o komunismu na půdě unijního 
parlamentu. Mezi 150 lidmi v 
sále seděli ponejvíc pravicoví 
poslanci ze států bývalého 
východního bloku. A přebíjeli 
se v argumentech, proč by 
se měly zrovnoprávnit oběti 
komunismu s oběťmi nacismu, 
proč je užitečné postavit 
evropské dokumentační centrum 
o totalitních režimech, a že bez 
přiznání si minulosti Evropa 
nebude mít budoucnost.

Zástupců západního 
politického spektra, jimž byla 
řada vzkazů směrována, bylo 
jako šafránu, a z tamní levice 
nedorazil nikdo. 

„Nebyla to zbytečná akce. 

Poprvé dneska jsme na oficiální 
půdě unie získali podporu pro 
to, co by v roce 2011 mohlo 
být kamenná budova (zmíněné 
centrum o totalitách); věci mají 
svůj čas, hájil význam včerejšího 
odpoledne v Bruselu ředitel 
Ústavu pro studium  totalitních 
režimů Pavel Žáček.

Pochvaloval si ho ale i 
britský poslanec Ashley Mote. 
„Já východní Evropu vlastně 
neznám. Byl jsem několikrát po 
roce 1989 v Praze a jednou v 
Estonsku, ale to je všechno. A až 
dneska jsem si uvědomil dopad, 
i emocionální, všech změn, ke 
kterým u vás v uplynulých 20 
letech došlo,“ sdělil Mote.

Čech Miloslav Ransdorf, 
který měl jako jediný komunista 
kuráž dorazit, odcházel rozladěný. 
„To, co se tu děje, je pokus 
oktrojovat, znásilnit historii,“ 
reagoval. „Já samozřejmě vím, že 
za komunismu byla represe – a 
byla výrazná. Jenže vedle toho 
byly prvky emancipace. Například 
takové Československo 60. let 

bylo možná nejsvobodnější zemí 
na světě, pokud jde o svobodu 
myšlení, svobodu tvorby. A 
takové věci tu nezazněly,“ dodal.

Slyšení o zločinech 
komunistické totality v roce 
dvacet od pádu berlínské zdi 
zorganizovala europoslankyně 
Jana Hybášková a české 
předsednictví se za ně postavilo. 
Topolánkova vláda podpořila 
zřízení dokumentačního centra o 
obětech nacismu a komunismu 
i vyhlášení 23. srpna  (podpisu 
paktu Molotov-Ribbentrop) dnem 
uctění památky obětí totalit. 

K obojímu ale povede trnitá  
cesta. S centrem budou muset 
souhlasit všechny členské státy 
EU. Podle Žáčka, jehož úřad 
obeslal všechna ministerstva 
zahraničí v unii s informací o 
záměru, „nikdo nebyl v této 
fázi proti“, sám ale připustil, že 
souhlas v nejvyšším politickém 
patře není jistý. S vyhlášením 
dne obětí totalit zase musí 
souhlasit většina z téměř 800 
europoslanců.                   k

Brusel: Komunisté? Stejní jako nacisté
       Dokončení na straně 4
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Hlasovalo sa v atmosfére strachu
Podľa historika Ivana Kamenca 
zo Slovenskej akadémie vied 
zohrali pri zániku ČSR a vzniku 
Slovenského štátu rozhodujúcu 
úlohu zahraničnopolitické vplyvy. 
Ale samy osebe by nestačili. 

Bol to teda rozpad alebo 
rozbitie? 
Jedno aj druhé: rozbitie zvonku, 
rozpad zvnútra. Zahraničné 
faktory boli prvoradé, nachádzali 
však živnú pôdu v domácich 
odstredivých, dezintegračných 
silách a vo vnútornom napätí. 

Bola reálna hrozba, že Maďarsko 
pohltí Slovensko, alebo že si ho 
rozdelia medzi sebou Nemci, 
Maďari a Poliaci? 
Myslím si, že bola reálna, ale 14. 
marec 1939 sa v tejto súvislosti 
často preceňuje. Veď ide o to, čo po 
ňom nasledovalo. Čím ďalej, tým 
častejšie porovnávam nástup oboch 
totalít - fašistickej i komunistickej. 
Veď aj február 1948 sa začal dosť 
nevinne. Gottwald ešte predtým 
hovoril o slovenskej ceste k 
socializmu. A možno to myslel 
úprimne. Ale čo nasledovalo už o 
niekoľko mesiacov, o rok a neskôr? 
História totiž nehodnotí slová, 
deklarácie, ale činy. 

Niektoré dejinné procesy idú 
akoby samospádom, nemyslíte? 
Iste, a po čase už nie sú 

regulovateľné ani tými, čo ich 
vyvolali. Aj 14. marec 1939 a 
všetko, čo spustil, patrí do tejto 
kategórie prípadov. 

Niektorí historici razia tézu, že na 
14. marci bolo pozitívne získanie 
štátnosti a negatívne - nastolenie 
autoritatívneho režimu. Dá sa to 
však oddeľovať? 
Štát sa nedá celkom odlíšiť od 
politického režimu. Napokon, 
za tých okolností, za ktorých 
Slovenský štát vznikol, nemohol 
byť režim iný. Boli to spojené 
nádoby. Navyše, často sa zamieňajú 
pojmy štát a štátnosť. Myšlienka 
štátnosti sa predsa mohla 
uskutočniť v rozličných modeloch 
- autonómnom, federálnom či 
konfederálnom.
 
Slovenský štát však vznikol ako 
výsledok alebo vedľajší produkt 
nacistickej agresie.  
Áno, a hoci to znie paradoxne, 
nič tak nepoškodilo samotnú 
myšlienku slovenskej štátnosti, ako 
práve tento akt. Napokon, vtedajší 
poslanec snemu Pavol Čarnogursky 
to vo svojich spomienkach aj 
priznal, keď napísal: Všetci sme 
chápali, že sa stávame bábkou v 
rukách nacistického Nemecka.
 
To je pravda, že Hitler mal už 
pre Tisa pri jeho predvolaní 
do Berlína pripravený text 

vyhlásenia Slovenského štátu?
Áno. A chcel ho donútiť, aby to 
prečítal do rádia telefonicky z 
Berlína. Tiso sa vyhovoril, že to 
nejde, lebo takúto právomoc má 
len Slovenský snem, ktorý podľa 
vtedy platného zákona musí najprv 
zvolať česko-slovenský prezident 
Emil Hácha. Čo sa vzápätí aj stalo.
 
Ako to, že snem odsúhlasil 
odtrhnutie Slovenska 
jednomyseľne a nenašiel sa 
nijaký hlas proti? 
Poslanci hlasovali v atmosfére 
strachu, povstaním na mieste. 
Ktovie, aký by bol výsledok, keby 
sa hlasovalo tajne. Väčšina by bola 
zrejme za, ale určite by sa objavili 
aj hlasy proti. 

Vladimír Jancura, Pravda, 
14. 3. 2009 

PhDr. Ivan 
Kamenec, CSc., 
(* 1938 Nitra) 
je historik, 
Historický 
ústav SAV,    
vysokoškolský 
učitel,  autor 

šesti knih z období  II. sv. války 
a mezi světovými válkami ve 
Střední Evropě, spolupracoval na 
učebnicích a publikoval více než 
stovku historických studií.           
                                                 k

(Mříže). Úřadovna Gestapa se 
nastěhovala do Petschkova paláce 
a jen v oblasti velké Prahy bylo 
v prvních týdnech zadrženo více 
než dva a půl tisíce lidí. Značná 

část z nich skončila ve vězení, 
byla dopravena do koncentračních 
táborů nebo později popravena. 
Stejný osud čekal i ty, kteří 
pomohli jiným utéci. 
15. března 1939 zanikl ve střední 
Evropě poslední státní útvar, 
zachovávající si demokratické 
prvky.  Svět a obyvatelé bývalé 
Československé republiky 
stáli před dlouhými šesti léty 

nesvobody, útlaku, vraždění 
a válečných útrap. Na území 
protektorátu, který existoval až 
do konce druhé světové války 
v květnu 1945, žilo přes sedm 
milionů obyvatel.

     Emil Hácha, * 12. 7. 1872 
Trhové Sviny, + 27. 6. 1945 
Praha,  český právník a státník, 
prezident Česko-Slovenské 
republiky a státní prezident 
Protektorátu Čechy a Morava 
od 16. března 1939.  

     Dne 13. května 1945 byl 
Hácha na pokyn ministerstva 
vnitra, v jehož čele stál 
V. Nosek, zatčen na lánském 
zámku a dopraven do vězeňské 
nemocnice na Pankrác, kde 
zemřel ve večerních hodinách 
27. června (nikoliv tedy 1. 6., jak 
mylně tvrdí mnohé slovníkové i 
publicistické práce). Pohřeb se 
konal za přísných bezpečnostních 
opatření na vinohradském 
hřbitově o tři dny později. Z 
příkazu ministra vnitra nesmělo 
být Háchovo jméno vyryto na 
jeho náhrobním kameni.

Zdroje web. stránky:  Fronta.cz, 
Válka,  Hrad, Čs. rozhlas,  - vk -

a Černý den ...  Dokončení  ze strany 3

Emil Hácha                      Foto: Wiki 
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     Jiří Traxler je jediným 
žijícím současníkem Jaroslava 
Ježka a jedním z mála žijícím 
současníkem představitelů 
předválečné éry hitmakerů. 

Připomeňme si v této 
souvislosti jména orchestrů, 

Poslední mohykán z Edmontonu 

Po přečtení různých úvah 
o komunitě v Montrealském 
Věstníku mne napadlo popsat 
naši komunitu v Montrealu tak, 
jak ji znám já, a nemalovat si ji 
jinak než jaká je a jaká byla.

V roce 1968 byla v 
Montrealu zdravá, pulzující 
československá komunita 
plná slušných lidí ochotných 
pomoci všem, kteří to 
potřebovali. Toronto bylo 
tehdy to, co je dnes Montreal. 
Stmeloval nás společný odpor 
ke komunistickému režimu, 
který se snažil i zde, na dálku, 
nám škodit. Komunistické 
legalizování pobytu v cizině, 
„vyplácení se“ z bolševického 
ráje, zastihlo pár slabších 
jedinců nepřipravených. Pravdou 
je, že každý dolar komunistům 
dobrovolně zaplacený, odkládal 
pád bolševického systému 
doma, a že komunisté touto akcí 
úspěšně narušovali soudržnost 
české emigrace na Západě. 
Je škoda a smutné, že i dnes 
někteří tito „vystěhovalci” trpí 
komplexem másla na hlavě 
a raději mezi nás nechodí 
z obavy, že jim to někdo 
připomene. Předcházející 
generace „starousedlíků” účinně 
pomáhala nově příchozím v 
jejich začátcích. Jazykové kurzy 
pana Vidláka nám pomáhaly 
vpravit se do angličtiny, akce 
Carmen (Velanovi, Baťovi a 
jiní) pomáhala oblečením všem 
těm, kteří přijeli do emigrace 
nepřipraveni na kanadskou 
zimu. Pan dr. Kotrlý pomáhal s 
překlady a ověřováním diplomů 
a slovenská obec pořádala 
seznamovací kurzy s kanadským 
způsobem života, zahánějíc 
zároveň pocity opuštěnosti u 

s nimiž je jméno skladatele, 
aranžéra a textaře navždy 
spojeno - jazzový orchestr 
Gramoklubu, Blue music,Elit 
Club, nesmíme zapomenout 
na R. A. Dvorského, později 
na orchestr Karla Vlacha, J. 
Maliny, E. Ludvíka, J. Maudra 
a S. E. Nováčka aj. 

Skladatelův rejstřík 
působnosti byl natolik široký, 
že ne překvapivě zasáhl i 
filmovou produkci – kupříkladu 
s K. Běhounkem napsal hudbu 
pro první českou crazy comedy 
Eva tropí hlouposti v hlavní roli 
s hereckou legendou Natašou 
Gollovou.     

Od roku 1995 žije pan 
Traxler v Edmontonu, kde s 
tamější komunitou naprosto 
splynul. 

Tam také napsal svoji 
druhou knížku Já nic, já 
muzikant ... na penzi, která se 
do světa rozletěla v prosinci 

těch, kteří stále ještě nevěděli, 
jak se rozhodnout. Pravdou je, 
že si nás mladé starousedlíci 
moc ke svým zajetým metodám 
dělání věcí nepouštěli. Dnes 
za to za sebe nemají slušnou 
osmašedesátnickou náhradu a 
berou tudíž co je. Ale snažili se 
nám usnadnit začátky emigrace a 
díky jim za to.

V roce 1968 přišlo značné 
množství inteligence a bylo 
neuvážené tyto lidi nepodchytit. 
Mnoho osmašedesátníků se 
stáhlo do soukromí a dnes 
není možné je rozhýbat, ač 
se o to zde v Montrealu již 
několik let různými akcemi 
snažíme. Později přes Kubu 
začala přicházet emigrace 
jednoduchých prospěchářů, 
automechaniků, zlatokopů 
a necharakterů, kteří se pro 
soudržnost komunity zrovna 
moc nepřetrhli. Jejich hlavním 
cílem bylo osobní ego a 
prospěch. Nechci generalizovat, 
ne všichni, ale dost velká 
většina.

V Chateau Champlain se 
konávaly dinner-dances, na 
kterých jsem hrával. Byly 
to dost snobské záležitosti, 
smokingy, motýlky („šnetrlýny“ 
podle mého táty), ale měly 
svůj půvab a rád na lidi tam 
figurující vzpomínám. Karel 
Prém, Dojáček, Chrastina, 
Honza Sládek, Honza Sedláček, 
pan Velan a jiní se tam s námi 
setkávali, radili, pomáhali a 
diskutovali co a jak tady dělat... 
Na mezinárodním folk-festivalu 
na Expu jsme pod vedením 
obětavé paní Laval s elánem 
tančili Išla Marina, až nás 
vypeskovala Margie Dvorská, 
že prý krademe Slovákům jejich 

písničky… Ve slovenské hale 
jsem si bral Slovenku Ernulku 
pod obrazem Štefánika a vůbec 
mi to nevadilo. Honza Sládek 
naléval, a coby barman neměl 
konkurenci. A na táboráky s 
kytarami, sokolské hry a úspěšné 
dětské tábory v Chertsey 
pod vedením pracovitého a 
obětavého Josefa Hřiba (podle 
dětí „Mr. mushroom”) a jeho 
pracovité Marušky naše děti 
nemohou zapomenout. A co 
léta hraní v Beergarten a Old 
Munich, kde se Češi a Slováci 
scházeli?... To byly časy.

A pak kulaté pětadvacáté 
Šibřinky, kdy za mnou přišel 
náčelník Sokola Petr Chrastina 
a povídá „...je výročí, chci, aby 
to pěkně česky hrálo, dali mi 
na to dvanáct stovek, já zbytek 
doplatím. Co to bude stát…?“ 
A za tři stovky navíc jsme měli 
na podiu malého osmičlenného 
Vlacha a muzika opravdu hrála. 
Česky. Tehdy se v Montrealu 
ještě vědělo, co to česká muzika 
je... A Chrastina stál u vchodu 
s harmonikářem Honzou 
Valáškem a dával každé dámě 
růži s přáním dobré zábavy. Jo, 
Petře, škoda, že tu již nejsi.

Na našich prvních Šibřinkách 
jsme my, mladí, pinglovali, 
obsluhovali tehdejší českou 
hierarchii a těšili se z tipů, 
které jsme pak doma láskyplně 
přepočítávali, coby první dolary 
v Kanadě vydělané. Bydlel 
jsem tehdy v jedné místnosti s 
tvrdým antikomunistou Pavlem 
Plickou. Jeden náš mladý 
kamarád (dnes vážený a slušný 
chlapík), pomáhající u baru na 
konci zábavy, v hrdinství svých 
šestnácti let vyzunk’ půllitr 
ginu na ex, pak ztvrdnul a složil 

se nám do náruče. Domů nás 
vezla jedna paní, která nás ale 
na půl cestě vyložila, protože ji 
náš kamarád z okénka zvenčí 
pozvracel auto. A venku byl led 
a pršelo, a my tři v té klouzavé 
plískanici padali do louží a 
pak jsme doma na telefonu 
vysvětlovali jeho podezřívavé 
mámě, že chlapec, nadávající 
nám pod studenou sprchou, 
už spí a nechceme ho budit... 
A Lojza Fogl nám pomáhal 
vytvořit a udržet českou 
kapelu půjčováním kytar, bas 
a zesilovačů a vozil nás na 
zkoušky a na zábavy tím jeho 
krásným velikým americkým 
Fordem stejšnem...

To všechno bylo, to byla 
naše komunita. A co si tedy 
myslím, že komunita je? Chumel 
lidí, kteří se znají, mají se rádi, 
pomáhají si, respektují jeden 
druhého, rádi se vidí a nemají 
žádné postranní křivárny v 
hlavách. Je jich bohužel dnes 
již pomálu, ale mám radost, že 
většina z nich chodí na naše 
zábavy a nemohou si tamější 
atmosféru vynachválit.

Poslouchal jsem včera 
záznam diskuze Honzy 
Rotbauera s mladými 
československými Meet-up 
účastníky. Je vidět, že mladí 
lidé jsou stejní protestanti proti 
předcházející generaci, jako 
jsme byli my proti generaci 
našich rodičů. Baví se rozdílně, 
dnes ponejvíce online a vyrůstají 
v jiném světě. Na tom není 
nic špatného. Na jejich adresu 
je ale potřeba říci, že když na 
zdejší zábavě nejsou mladí 
lidé podle jejich gusta, není to 
vina těch starých, ale jen a jen 

jejich. Dejte se dohromady, 
udělejte si meet-up na zábavě, 
budete tam mít lidi svého 
druhu a dokážete všem, že jste 
ochotni a schopni zapojit se a 
bavit se. Vaše touha scházet se 
naznačuje, že vám česká řeč, 
kultura a hudba není lhostejná, a 
když se zbavíte svých mladicky 
nerozvážných zábran, bude se 
vám líbit ještě víc než dnes... 
Typicky českou muziku, kterou 
na zábavách hrajeme, žádný jiný 
národ nemá, a můžete na ni být 
právem náležitě hrdi. Já sám 
doma hrával samou modernu, 
a po příchodu na Západ jsem 
najednou zjistil, že tady všechno 
je, jenom ta originální čistě 
česká muzika tu není. Často i 
písně Suchého, Matušky a Gotta, 
které jsem hrával coby ryze 
české, mne nechaly v bryndě, 
když mi je můj kanadský 
bubeník jmenoval v angličtině 
s poznámkou, kdy se „to” hrálo 
na Broadwayi… Vaše meet-ups 
prozrazují a vypozoroval jsem 
to i u mých dětí, že podvědomě 
víte, že pocházíte z jiné kultury, 
jen ještě dost dobře nevíte, že 
vrátit se k ní je radost a fun, 
který vám kanadští domorodci 
mohou jenom závidět. 

Jste speciální v pozitivním 
slova smyslu a máte něco, co 
plno jiných lidí tady nemá. 
Čekat jen na to, co ti staří pro 
vás udělají, je nesmysl a ztráta 
času. Jděte do toho sami, hned 
a dnes. Zúčastňujte se, tolerujte, 
pracujte na tom, nenechte se 
odradit. Nenechte zmizet tu 
morálně materiální základnu, 
kterou zde pro nás ti staří 
vybudovali. Get involved! Bude 
se vám to líbit…
         k

Úvaha: Jan Chlumský, Montreal

Jiří Traxler s Jaroslavem Ježkem v roce 1938                                Foto archiv

Jiří Traxler 

loňského roku.
Velké přátelství vzniklo 

mezi jím a skupinou Havelkovy 
sestry a  Ondřejem Havelkou 

(s jeho Melody Makers), 
což není ani divu, protože právě 
tito současní umělci se zabývají 
autentickou  interpretací hudby 

raného a vrcholného swingu let 
30. a 40. minulého století. 

Centrum hudební a divadelní 
tvorby brněnského studia České 
televize v režii Ondřeje Havelky 
dokončilo v těchto dnech 
dokumentární snímek Poslední 
mohykán o této čechokanadské 
legendě prvorepublikového 
swingu. 

Snímek rekapituluje 
Traxlerovy životní osudy na 
pozadí kulturního a politického 
vývoje čs.dějin, jak se praví 
v anotaci filmu. Dokument 
bude ČTV vysílat v letošním 
září. V Edmontonu připravili 
jeho předpremiéru jako 
překvapení Mistrovi k jeho 97. 
narozeninám, které oslavil ve 
středu 12. března. 

Za všechny jeho příznivce 
posíláme do metropole prérijní 
provincie vřelá blahopřání. 

Foto: Edvard Brabec - vk -                                                                               
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11. března  

Česku brzy dojdou jaderní 
inženýři, a to by mohlo ohrozit 
budoucí dostavbu Temelína. 
Alespoň se toho bojí firmy z 
oboru jaderné energetiky. Podle 
informací MF DNES firma 
nabírá asi 40 lidí. Má na ně 
vysoké nároky, ale také je dobře 
zaplatí. Uchazeč musí projít 
nejen po stránce vzdělání, ale 
také psychickými testy. Na pozici 
operátora sekundárního okruhu, 
který řídí turbíny vyrábějící 
elektřinu, je úspěšnost při 
výběrovém řízení do 10 procent. 

k
Slovensko má vo volebnom 
období 2004-2009 v Európskom 
parlamente 14 europoslancov. 
Podľa nových pravidiel od 
volieb v roku 2009 bude mať 
13 poslaneckých mandátov. 
Historicky prvé slovenské voľby 
do EP sa konali 13. júna 2004, 
len niečo vyše mesiaca po vstupe 
Slovenska do EÚ.  Európsky 
parlament je jedinou priamo 
volenou inštitúciou EÚ. 

12. března 
Chystané zmeny v slovenskom 
jazykovom zákone i obmedzenie 
národnostného vysielania 
Slovenského rozhlasu (SRo) 
znepokojili predstaviteľov 
maďarského parlamentu. 
Vyplynulo to z vyjadrení 
šéfky maďarského parlamentu 
Katalin Sziliovej po stretnutí so 
šéfom Národnej rady Pavlom 
Paškom. Paška reagoval, že 
práva maďarskej menšiny 
krajina obmedzovať nechce. 
Jeho novela totiž má od augusta 
zaviesť povinnosť uverejňovať 
všetky oznamy a nápisy pre 
verejnosť v slovenčine, pričom 
za nerešpektovanie zákona budú 
hroziť pokuty od 100 do 5000 eur 
(od 3013 do 150.630 korún).

k 
Zamestnanci Ministerstva obrany 
(MO) SR zrejme budú môcť 
od 1. apríla po splnení presne 
stanovených podmienok získať 
zahraničný príspevok pri výkone 
práce vo verejnom záujme mimo 
územia SR až vo výške 1600 eur 
(48.202 Sk) mesačne. Vyplýva 
to z návrhu nariadenia vlády SR 
z dielne MO SR, ktorým sa má 
zaoberať kabinet. 

k
Americký viceprezident Joe 
Biden vyzval európskych 
spojencov v NATO, aby 
pomohli Washingtonu bojovať 
proti tamojšej zhoršujúcej sa 
bezpečnostnej situácii. Povedal, 
že Aliancia by mala odpovedať 
ako celok na výzvy, ktoré sú 
hrozbami pre „Západ“ ako taký.
Joe Biden európskym spojencom 
tiež oznámil, že prezident Barack 
Obama sa chce spoločne s 
nimi zamýšľať nad spoločnou 
stratégiou. Washington preto 
podľa neho „od každého očakáva 

akékoľvek príspevky“. 

13. března 
Náměstek ministryně obrany 
Martin Barták v pátek podepsal 
se zástupci koncernu General 
Dynamics smlouvu na dodání 
107 obrněných transportérů pro 
českou armádu. Cena zakázky 
včetně logistiky a výcviku je i s 
daní 14,4 miliardy korun. První 
transportéry Pandur II rakouské 
firmy Steyr vojáci získají letos, 
poslední v roce 2013. Steyr 
je součástí koncernu General 
Dynamics, v ČR ho zastupuje 
společnost Defendia CZ. vším 
vojenské opravny (VOP) ve 
Šternberku a v Novém Jičíně, 
kde se budou osmikolové 
transportéry montovat. 

k
V České republice se loni 
narodilo 119 600 dětí, což 
je nejvíce od roku 1993. Na 
rekordní hodnotu se zvýšila 
rozvodovost, rozvedena totiž 
byla téměř polovina manželství. 
Oproti předchozímu roku se 
počet obyvatel zejména díky 
migraci zvýšil asi o 86 400 na 
10,467.542 lidí. Nárůst však 
činil o 7500 lidí méně než v roce 
2007. Vyplývá to z předběžných 
údajů, které v pátek zveřejnil 
Český statistický úřad. Počet 
obyvatel ČR se zvyšuje už 
šestým rokem. Díky migraci 
loni přibylo 71.800 lidí. O rok 
dříve však prostřednictvím 
migrace do Česka přibylo ještě 
o dalších 12.200 lidí více. Podle 
údajů ministerstva vnitra k 
poslednímu dni loňského roku v 
ČR legálně žilo celkem 438 300 
cizinců, kteří tvořili 4,2 procenta 
populace. Počet obyvatel Česka 
posílili zejména Ukrajinci, 
kterých do země přišlo 18 600. 
Následovalo 13 300 Vietnamců 
a 7000 Slováků. Ukrajinců v 
ČR ke konci loňského prosince 
žilo celkem 132.000 a tvořili 31 
procent celkového počtu cizinců.

k
Pád německé automobilky Opel, 
která se ocitla v existenčních 
potížích, by mohl českým 
výrobcům osobních vozů přinést 
i pozitiva. Novinářům to v pátek 
před setkáním ministrů EU se 
zástupci automobilky General 
Motors (GM), která Opel vlastní, 
řekl ministr obchodu a průmyslu 
Martin Říman. Na německou 
automobilku v současnosti 
doléhají především potíže 
mateřské firmy a po státu žádá 
pomoc 3,3 miliardy eur (zhruba 
90 miliard korun).

14. března 
V těchto dnech si připomínáme 
jedno z nejtragičtějších výročí 
našich novodobých dějin - 
začátek německé okupace 
Československa. Ve stejné době, 
na konci 30. let, potkal ale 
tragický osud i tisíce českých 
krajanů v tehdejším Sovětském 

svazu. Češi žijící v Rusku, na 
Ukrajině i jinde v SSSR se 
stali obětí tzv. Velkého teroru. 
Padlo mu za oběť 720 tisíc lidí 
všech národností, které tehdy ve 
stalinském Rusku žily. Hromadné 
hroby, ve kterých jsou i stovky 
Čechů, se daří odkrývat až nyní. 

k
Už před 110 lety mohli Pražané 
pro posílání svých zásilek použít 
potrubní poštu. První linka 
vznikla v Praze o několik let 
dříve, ale sloužila jen pro potřeby 
poštovního úřadu. Později se její 
služby rozšířily a potrubní pošta 
byla velice oblíbená. Pod Prahou 
tak bylo vystavěno zhruba 
55 kilometrů potrubí, které 
prochází i některými mosty. Svůj 
význam začala potrubní pošta 
ztrácet až ke konci dvacátého 
století, a obzvláště ničivě se na 
ní podepsaly povodně, které 
postihly hlavní město v roce 
2002.

k
Zavedenie príspevku na nákup 
nového auta niekoľkonásobne 
zvýšil záujem o zošrotovanie 
starých vozidiel. Odborné 
firmy na likvidáciu autovrakov 
zatiaľ zvládli nápor záujemcov 
bez väčších problémov, počty 
odovzdaných vozidiel však podľa 
nich v priebehu niekoľkých 
týždňov výrazne poklesnú. 
Podmienkou na získanie 
príspevku je doklad o odovzdaní 
auta staršieho ako desať rokov na 
likvidáciu. 

15. března 
Počet odsouzených cizinců se 
v České republice v posledních 
letech stabilně pohybuje okolo 
1500 až 1600. Trestanci z cizích 
zemí si odpykávají tresty ve 
věznicích, které odpovídají typu 
jejich zločinů. V ČR existují i 
vězení se zesíleným stavebně 
technickým zabezpečením, 
která by pravděpodobně mohla 
pojmout i vězně z americké 
věznice Guantánamo. Tu se 
chystá uzavřít nový prezident 
USA Barack Obama. Podle 
ministerstva vnitra jsou však 
zatím úvahy o možném přijetí 
guantánamských zadržených 
předčasné.

k
Podle ministra financí Miroslava 
Kalouska může stát za Letiště 
Praha, i přes světovou finanční 
krizi, dostat “dobrou cenu”. 
Kalousek to dnes řekl v pořadu 
Otázky Václava Moravce. 
Uvítal by cenu kolem 100 
miliard korun. Uvedl, že v 
otázce privatizace ruzyňského 
letiště jsou legitimní dvě 
hypotézy. Podle první je krize, 
a protože jsou drahé, peníze 
tak nemůže stát dostat dobrou 
nabídku. Podle druhé hypotézy, 
i přestože je krize, je ve světě 
spousta likvidity a málo dobrých 
projektů. Letiště Praha je 

podle Kalouska dobrý projekt 
a stát za něj paradoxně může 
dostat dobrou cenu. Kalousek 
připomněl, že pokud kabinet 
nedostane dobrou nabídku, má 
vláda právo tendr zrušit. Nevidí 
proto důvod v tuto chvíli tendr 
přerušovat. 

k
Takmer jeden a pol roka 
uplynulo odvtedy, keď sa v 
Trenčíne diskutovalo o zavedení 
uniforiem na základných školách. 
S iniciatívou pôvodne prišiel 
detský parlament mesta, následne 
sa uskutočnil aj prieskum 
na školách a medzi rodičmi. 
Približne 60 percent rodičov 
uniformy odmietlo. 

k
Na letnom multikultúrnom 
festivale Pohoda vystúpi v júli 
americký hudobník Troy von 
Balthazar. Muzikant, ktorý je 
zároveň frontmanom havajskej 
skupiny Chokebore, zaujal 
organizátorov podujatia na 
hudobnom veľtrhu Midem. Na 
svojom konte má zatiaľ debutový 
eponymný album (2005) a tiež 
niekoľko svojpomocne vydaných 
EP diskov a živé DVD.

16. března
Vláda nepodpoří záměr 
Středočeského kraje na zřízení 
Královské univerzity v Kutné 
Hoře. Kabinet zastává názor, 
že místo zakládání vysokých 
škol univerzitního typu je třeba 
zvyšovat kvalitu nynějších. 
Ministr Pavel Svoboda také 
uvedl, že škola takového typu 
musí splnit řadu podmínek, “což 
je pro školu zřizovanou na zelené 
louce nesplnitelné”. Hejtman 
David Rath označil rozhodnutí 
kabinetu za skandální. Věří 
nicméně, že ve sněmovně návrh 
najde dostatečnou podporu. Podle 
záměru kraje by kutnohorská 
škola měla první studenty 
přijmout v akademickém roce 
2010/2011. Začít studovat by 
mohlo 200 lidí. Do tří let by 
se mohlo vzdělávat už 1200 
studentů. Do deseti let po svém 
vzniku by se instituce měla dostat 
na konečný počet 14.000 až 
16.000 studujících.

k
Jen několik dní před návštěvou 
amerického prezidenta Baracka 
Obamy navštíví Českou republiku 
velmi pravděpodobně izraelský 
prezident Šimon Peres. Do Prahy 
by měl přicestovat 30. března a 
zdrží se zřejmě až do 1. dubna. 
Radim Ochvat, mluvčí prezidenta 
Václava Klause, na jehož pozvání 
Peres přijede, nechtěl oficiálně 
návštěvu komentovat. 

k
Ústecká chemička Spolchemie 
i přes současnou krizi chce 
nadále postavit továrnu na 
výrobu epoxidových pryskyřic 
v USA. Prvním krokem má 

být ještě letos stavba nového 
zásobníku na pryskyřici v 
Texasu. Má zvýšit tržní podíl 
Spolchemie na americkém trhu. 
Spolchemie chtěla už dříve 
koupit od americké firmy Hexion 
Specialty Chemicals (HSC) její 
závody na výrobu epoxidových 
pryskyřic v Duisburgu a 
Stuttgartu v Německu, v Argu 
v Illinois, v Norku v Luisianě a 
výzkumné centrum v Houstonu 
ve Spojených státech. Z koupě 
ale sešlo na konci loňska 
kvůli neuskutečněné fúzi mezi 
společnostmi Huntsman a 
Hexion. 

k
Na hromadném hrobě německých 
vojáků z druhé světové války 
na Ústředním hřbitově v Jihlavě 
se v pondělí objevil portrét 
nacistického vůdce Adolfa 
Hitlera. Policisté vyšetřují, zda 
jeho umístěním na hrob někdo 
nespáchal trestný čin. Památku 
padlých německých vojáků druhé 
světové války uctili pravicoví 
extremisté na stejném místě i 
loni koncem března. Akce se 
zúčastnilo kolem 150 extremistů 
a stejný počet antifašistů. 

k
Jako nezvratný signál uzdravující 
se přírody považují její ochránci 
výskyt tří vzácných ptáků, 
kteří se po desetiletích vracejí 
na Rokycansko. Jde o luňáka, 
čírku a ostralku, řekl ČTK šéf 
rokycanské pobočky Českého 
svazu ochránců přírody Pavel 
Moulis. Řada ptáků už začala 
hnízdit, všechny druhy se ale do 
oblasti ještě nevrátily.

k
Devadesáté narozeniny oo slaví 
16. března legendární jilemnický 
běžkař Jaroslav Cardal. V počtu 
mistrovských titulů v běhu na 
lyžích ho už asi nikdo nepřekoná 
- ve čtyřicátých a padesátých 
letech se stal mistrem republiky 
celkem osmadvacetkrát, z 
toho pětadvacetkrát v závodě 
jednotlivců a třikrát ve štafetách. 
Čtrnáctkrát po sobě vyhrál běh 
na padesát kilometrů, naposledy 
v roce 1959, ve svých čtyřiceti 
letech. 

17. března 
Bruselskí úradníci na čele 
s českým eurokomisárom 
Vladimírom Špidlom chcú 
uvoľniť pravidlá materskej 
dovolenky. Ženy by vraj mohli 
odísť z práce výrazne skôr pred 
narodením dieťaťa. Šesť týždňov 
pred pôrodom a 22 týždňov po 
ňom – to je klasická materská 
dovolenka na Slovensku. 
Európska komisia navrhla, 
aby bolo pre ženu povinné iba 
šestonedelie a zvyšok času by si 
sama rozdelila na obdobie pred 
pôrodom a po ňom. 

k
Kým česká vláda takmer s 
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istotou hovorí, že už v tomto 
roku vydá štátne dlhopisy pre 
domácnosti, naše ministerstvo 
tvrdí, že zatiaľ je to len teoretická 
možnosť. Požičiavať si peniaze 
od obyvateľstva nepotrebuje, 
lebo ako tvrdí, s prefinancovaním 
štátneho dlhu nemá momentálne 
problém.

k
Prezidentská kandidátka 
Iveta Radičová si myslí, že 
sa líši od iných kandidátov 
čistou politickou minulosťou, 
spôsobom robenia politiky a 
skúsenosťami v najdôležitejších 
oblastiach. Radičová zdôraznila, 
že nepotrebuje straníckych 
reprezentantov v kampani. 
Dodala však, že nemôže za to, čo 
si iní myslia. Radičová všetkých 
vyzvala, aby boli vtipní, ale nie 
vulgárni.

k
Část polské observatoře na 
Sněžce se zřejmě pod tíhou 
sněhu v pondělí zřítila. Zhroutila 
se terasa vrchního talíře boudy 
a sesunula se na střední disk, 
kterému hrozí zničení. Nikdo 
nebyl zraněn. Přístupové cesty z 
polské strany na nejvyšší českou 
horu jsou do odvolání uzavřené. 
Pracovníci observatoře byli 
evakuováni, od té doby je objekt 
prázdný.

k
Česko je v průmyslových 
nemovitostech 30. nejdražší 
lokalitou světa. Za čtvereční 
metr v jednom z nových 
skladových areálů v Brně se 
totiž v roce 2008 ročně platilo 
až 72 eur, tedy asi 1914 korun. 
V tiskové zprávě o tom dnes 
informovala mezinárodní 
poradenská společnost Cushman 
& Wakefield. Nejdražší světovou 
lokalitou je v případě skladů 
Heathrow v Londýně, kde stál 
loni metr čtvereční ročně 1743 
eur. Na druhém místě je japonské 
Tokio se 1649 eury, třetí místo 
obsadil irský Dublin s 1403 eury. 
Trh s průmyslovými prostorami 
k pronájmu se během loňského 
roku pro developery celosvětově 
zhoršil, když se globální nárůst 
pronájmů v roce 2008 zvýšil 
pouze o 2,4 procenta proti 
navýšení o 6,1 procenta v roce 
2007. 

18. března 
Sněmovna by podle opozice měla 
vyzvat premiéra Mirka Topolánka 
(ODS) k rezignaci na vládní 
funkci. Důvodem je podle ČSSD 
a KSČM jeho role v údajném 
ovlivňování reportáže, kterou 
Česká televize (ČT) natočila 
o kauze poslance Petra Wolfa. 
Navrhli to poslanec ČSSD David 
Rath a předseda komunistických 
poslanců Pavel Kováčik. K 
hlasování o jejich návrzích se 
poslanci ale sejdou na žádost 
ČSSD až příští týden ve středu. 

k
V Evropském parlamentě se 
konalo slyšení o zločinech 
komunismu a o tom, jak se 
jednotlivé postkomunistické 
státy včetně České republiky 
vyrovnávají s dědictvím totality. 
Podle Miroslava Lehkého z 
českého Ústavu pro studium 
totalitních režimů, který 
akci spolupořádá společně s 
českým předsednictvím EU 
a některými europoslanci, je 
20 let po pádu železné opony 
nejvyšší čas upozornit na zločiny 
komunistických režimů v Evropě. 
Akce na půdě EP by měla být 
také dalším impulzem pro vznik 
platformy Evropské paměti a 
svědomí. Má se jednat o instituci, 
která by koordinovala činnost 
historických ústavů zabývajících 
se komunismem, nacismem či 
fašismem. 

k
Ceny bytů v Česku podle 
aktuální studie letos klesnou na 
úroveň roku 2006. Staré byty 
v zástavbě by proti roku 2008 
měly zlevnit až o 20 procent, 
byty v panelových domech o 
20 až 30 procent. Ceny nových 
bytů by pak měly klesnout o 
5 až 15 procent. Rozsáhlou 
studii novinářům představily 
společnosti Deloitte a Hyposervis. 
Studie očekává, že se letos sníží 
poptávka po nových rezidenčních 
nemovitostech až o 45 procent, a 
rovněž se tak dostane na úroveň 
roku 2006. 

19. března 
Pred dvadsiatimi rokmi  
hranicu lemoval ostnatý drôt, 
na prebehlíkov pálili ostrými 
nábojmi. Vyše roka po vstupe 
do Schengenu a rozpílení závor 
hranice prakticky neexistujú ani 
pre policajtov. Tabuľka Štátna 
hranica už zločincov nezachráni. 
Za posledné štyri mesiace sa cez 
rakúskoslovenské pohraničie už 
dvakrát prehnali rakúski policajti. 
Na Slovensko prenasledovali 
zlodejov.  Okrem rakúskych 
uniforiem možno v pohraničí 
vidieť aj tie české, tento rok 
zločincov  k nám naháňali trikrát. 
Oproti minulému roku sledujeme 
zvýšenie počtu takýchto prípadov. 
Pri stíhaní páchateľa cez hranice 
policajti využívajú  schengenský 
výstražný systém, polície sa 
cezeň dokážu spojiť v priebehu 
niekoľkých minút.

k
Bývalá komunistická 
prokurátorka Ludmila Brožová-
Polednová nastoupila do 
plzeňské věznice. Vrchní soud 
ji poslal za mříže na šest let za 
podíl na justiční vraždě Milady 
Horákové v roce 1950. Původně 
se snažila nástup oddálit, nakonec 
se rozhodla přijet do věznice 
sama. Brožové-Polednové 
je 87 let, bude ve svých 
sedmaosmdesáti letech nejstarší 
českou vězenkyní.  Se dvěma až 

čtyřmi spoluvězeňkyněmi bude 
sdílet jednoduše zařízený, ale 
nikoliv nevlídný pokojík. Svůj 
trest si totiž bude odpykávat 
ve speciálním oddělení pro 
trvale pracovně nezařaditelné 
odsouzené, které jsou dlouhodobě 
nemocné či pohybově 
handicapované.

20. března
Brně byla ustavena Dělnická 
mládež (DM), mládežnická 
odnož krajně pravicové Dělnické 
strany (DS), o jejíž rozpuštění 
se nedávno neúspěšně pokusila 
vláda. Předsedou DM byl zvolen 
Martin Zbela, který je zároveň 
šéfredaktorem oficiálního listu 
DS, Dělnických listů. Podle 
Zbely má nyní hnutí desítky 
členů. Základní podmínkou pro 
vstup do DM je podle něj kromě 
věku od 15 do 35 let i přihlášení 
se k ideji národního socialismu. 
“Naše země patří pouze nám, ne 
přistěhovalcům a lidem odlišné 
národnosti. Vlastnit půdu a 
disponovat s ní mohou jen čeští 
občané,” píše se v prvním z 
celkových 27 bodů programu 
Dělnické mládeže, který si hnutí 
odhlasovalo. Program podle 
DM stojí na třech základních 
pilířích - půdě, národu a víře. 
Další z požadavků, které chce 
DM “kulturní činností a osvětou” 
ve společnosti dosáhnout, jsou 
například nacionalizace školství 
a také sdělovacích prostředků, 
neboť podle DM není přípustné, 
aby byla média v rukou cizinců. 
Program obsahuje i zákaz lichvy 
a spekulace, podporu ochrany 
životního prostředí, podporu 
tradiční rodiny v podobě muž, 
žena a dítě, zákaz užívání drog 
a jejich propagace a “potírání 
feministických ideologií”.

21. března 
Botanická zahrada v pražské 
Troji chce zřídit zbrusu novou 
expozici, která se bude věnovat 
výrobě vína. Plán počítá s 
vinobraním už letos. Hrozny 
by se měly zpracovávat přímo 
v trojské zahradě. Mělo by to 
stát asi deset milionů korun, 
to je polovina z částky, kterou 
zahrada dostala v tomto roce od 
magistrátu. ČTK to řekla mluvčí 
zahrady Marcela Uhlíková.

22. března
Opozičná prezidentská 
kandidátka Iveta Radičová 
zvíťazila v troch krajoch - 
Bratislavskom, Trnavskom a 
Nitrianskom kraji. So súperom 
Ivanom Gašparovičom dosiahli 
najtesnejší výsledok v Košickom 
kraji.Radičovej ušlo víťazstvo 
o 0,29 percentuálneho bodu. 
Gašparovič získal 41,97 %, 
Radičová 42,26 % hlasov. 
Radičová zaznamenala najväčšiu 
podporu v Bratislavskom 
kraji, pre Gašparoviča bol 
výsledok absolútnym debaklom. 
Radičová v ňom dostala 52,6 %, 
Gašparovič iba 33,21 %. Naopak, 

pre súčasného prezidenta bol 
najúspešnejším Trenčiansky kraj, 
v ktorom dosiahol 57,23 %, kým 
Radičová len 26,17 %. Najväčším 
úskalím opozičnej kandidátky 
sa stal Žilinský kraj, v ktorom 
dosiahla 25,72 %.

k
Surrealistický obraz s názvem 
Spící od české malířky Toyen 
se na aukci v Praze prodal za 
vyvolávací cenu 20 milionů 
korun. Stal se tak druhým 
nejdráže prodaným dílem na 
tuzemské aukci. První místo 
patří obrazu Františka Kupky 
Élévation (Výšky) IV, který se v 
říjnu 2007 prodal za 22,1 milionu 
korun. “Obraz Spící je vrcholným 
dílem evropského surrealismu 
20. století. Obraz Spící, který 
nabízela Galerie Pictura, 
je nejdražším dílem Toyen 
prodaným na aukci v ČR. Dosud 
tento statut měl obraz Buditelka 
něhy, který se loni prodal za 5,5 
milionu korun. 

k
Ve věku nedožitých 
jedenašedesáti let zemřel 
dlouholetý redaktor Svobodné 
Evropy a spolupracovník 
Českého rozhlasu Karel Moudrý. 
V roce 1996 získal Evropskou 
cenou za objektivní žurnalistiku 
ve Svobodné Evropě. 

k
Ekonom a neúspěšný kandidát 
na post českého prezidenta 
Jan Švejnar na sjezdu ČSSD 
kritizoval přístup současného 
prezidenta Václava Klause 
k světové ekonomické krizi. 
Švejnar řekl, že je nezodpovědné 
považovat krizi za chřipku, 
která brzy přejde. Narážel tak 
na dřívější Klausův výrok. 
Neúspěšný kandidát dosavadní 
Klausovo působení ohodnotil 
tak, že nevidí velké posuny. 
Problematické je samozřejmě 
to, že je v zahraničí vnímán 
dost negativně. Švejnar by při 
řešení krize dávat důraz na 
odlehčení odvodů z mezd a daní, 
protože nezaměstnanost se podle 
něj postupně stane největším 
problémem. Zavedení takzvaného 
šrotovného, jak navrhují sociální 
demokraté, ale nepovažuje za 
nejlepší řešení. 

23. března
Do druhého kola prezidentských 
volieb postúpil Ivan Gašparovič 
a Iveta Radičová. Gašparovič 
získal 876 061 hlasov, teda 
46,70 percenta z platných hlasov 
zúčastnených voličov. Ivetu 
Radičovú podporilo 713 735 
voličov, čiže 38,05 percenta. 
Vo voličských zoznamoch 
bolo zapísaných 4 339 331 
oprávnených voličov, ktorí 
odovzdali 1 875 629 platných 
hlasov. Voličská účasť bola 43,63 
percenta. Druhé kolo volieb 
hlavy štátu sa uskutoční v sobotu 
4. apríla od 7:00 do 22:00. V 

niektorých obciach môže začať 
hlasovanie skôr, ak si to vyžadujú 
miestne podmienky.

24. března 
Plán Európskej komisie na 
modernizáciu zastaraných 
ukrajinských plynovodov 
nepočíta s Ruskom. Moskva 
pohrozila, že prehodnotí vzťahy 
s EÚ. Ukrajina zdedila po 
Sovietskom zväze asi 37 000 
kilometrov plynovodov. Ak má 
40 rokov starý systém hladko 
fungovať, podľa expertov 
bude v najbližších pár rokoch 
potrebovať 2,5 miliardy eur. EÚ 
má na tom veľký záujem – 20% 
spotreby plynu priteká z Ruska 
práve cez Ukrajinu.

k
Inspekce ministra vnitra podala 
v roce 2008 návrhy na trestní 
stíhání 253 policistů. O rok 
dříve jich bylo o patnáct méně. 
Nejčastěji se dopouštěli zneužití 
pravomoci veřejného činitele, 
trestných činů v dopravě, 
podvodu a přijímání úplatků. 
Celkem Inspekce ministra 
vnitra (od ledna tohoto roku 
Inspekce Policie ČR) objasnila 
344 trestných činů, což je o 35,4 
procenta více než loni. Sama ale 
policisty přímo nestíhá. Nejčastěji 
mají problémy se zákonem 
pořádkoví policisté, následují 
dopravní policisté, kriminalisté a 
příslušníci cizinecké policie.

k
Ve Sněmovně probíhá mimořádné 
jednání. Jeho jediným bodem 
je návrh ČSSD na vyslovení 
nedůvěry vládě Mirka Topolánka. 
Za opozici je připraveno hlasovat 
všech 97 poslanců. Pro svržení 
kabinetu je potřeba 101 hlas. 
Pomoci by museli nezařazení a 
“rebelové”. Někteří zatím neřekli, 
jak se rozhodnou. Na závěr uvedl 
Topolánek, co znamená hlasovat 
proti vládě.”Ten, kdo bude 
hlasovat pro nedůvěru, se vysloví 
pro návrat praktik ČSSD, pro 
návrat komunistů k moci, pro 
nestabilitu a prohloubení krize, 
bude hlasovat bez představy, co 
bude dál, k vůli jednoho muže, 
který se nikdy nesmířil s volební 
porážkou.

k
Vláda Mirka Topolánka končí, 
sněmovna jí v úterý v podvečer 
vyjádřila nedůvěru. K opozici 
se připojili i potřební čtyři 
poslanci z koaličního tábora, 
díky nim získala přesně 
potřebných 101 ze 197 hlasů. 
Proti kabinetu hlasovali Jan 
Schwippel a Vlastimil Tlustý 
z ODS a bývalé členky Strany 
zelených Olga Zubová a Věra 
Jakubková. Opozici se podařilo 
vyslovit nedůvěru vládě prvně 
v samostatné historii České 
republiky.

a
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Maria Chrappa Spomienka na MUDr. Annu Širekovú    (1921 – 2009)
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V pondelok 9. februára t.r. 
zomrela v Toronte vo veku 
88 rokov jedna z popredných 
osobností vo výskume diabetu, 
profesorka doktorka Anna 
Šireková. Rozlúčka a zádušná 
omša za zosnulou sa konala 14. 
februára  v katolickom kostole 
Our Lady of Perpetual Help 
v Toronte.

Písať o živote a práci 
doktorky Anny Širekovej nie je 
možné bez toho, aby sa nespojilo 
s jej manželom doktorom 
Otakarom Širekom, ktorý 
zomrel v roku 2006. Ich život, 
ako súkromný tak i pracovný, 
bol nerozlučný a môže slúžiť 
za príklad pre súčasnú i budúcu 
mladú generáciu.

Manželia Širekoví študovali 
spolu na gymnáziu v Bratislave 
a neskôr pokračovali i na 
Lekárskej fakulte Univerzity J. 
A. Komenského v Bratislave. 
Štúdium medicíny skončili 
v roku 1946 s najvyšším možným 
vyznamenaním aké sa mohlo 
udeliť v tom čase  - Sub summis 
Auspiciis Imperatoris.    

Ako uznanie za úspešné 
ukončenie štúdia dostali od 
vlády dar – zlaté hodinky 
a možnosť postgraduálneho 
štúdia v zahraničí. Zosobášili 
sa ešte pred  promóciami 
a rozhodli sa odísť do Švédska, 
lebo Štockholm mal vynikajúci 
biochemický inštitút  
Wenner-Gren Institute. Urobilo 
sa tam veľa výskumnej práce 
v biochémii, v oblasti cukrovky. 
O. Širek prejavil záujem 
o diabetes už počas štúdií, keď 
na klinike videl, že možnosti na 

liečbu diabetu sú  obmedzené. 
V Štockholme robili výskumy, 
v ktorých bol podporovaný 
svojim šéfom dr. Mölleströrom. 
Jedna z vedeckých prác, ktoré dr. 
Širek publikoval v americkom 

časopise, bola veľmi kladne 
prijatá a dostala sa do rúk 
nositeľovi Nobelovej ceny prof. 
Charlesovi Bestovi v Toronte.
Prirodzene, u diabetikov je 
okrem cukru mnoho ďalších 
vecí, ktoré s touto chorobou sú 
spojené. Dr. Best sa zaujímal o 
cholín i na jeho oddelení sa robili 
výskumy na tomto poli, takže mal 
záujem o ľudí, ktorí pracovali aj 
inde v tejto oblasti. Dr. Širek s 
veľkou radosťou  prijal pozvanie 
dr. Besta do Kanady. Dr. Anna 
Šireková sa zas v Štokholmu 
špecializovala na pediatrickej 
chirurgii.

Manželia Širekoví prišli 
do Toronta v apríli 1950 
a v júli sa im narodila dcéra. 
Po šesti mesiacoch začala 
Anna Šireková pracovať 
v Sick Children Hospital na 

chirurgickom oddelení, kde 
zotrvala štyri roky. Jej manžel 
pracoval vo výskumnom ústave 
Lekárskej fakulty  Beanting and 
Best Department  of Medical 
Research, kde prof. Best bol 
riaditeľom. Vzhľadom na to, že 
dr. Širek robil iba laboratórne 
práce a potreboval aj chirurga, 
ktorý by robil experimenty na 
zvieratách, dr. Best navrhol, 
že by bolo ideálne, keby 
manželia spolu pracovali. Dr. 
Beanting bol chirurg a dr. Best 
biochemik. Vzhľadom na takúto 
kombináciu boli ideálnym tímom 
a povzbudzovali ich k spolupráci. 

Vychádzali tiež z predpokladu, 
že keď dobre spolunažívajú 
v súkromnom živote, tak by to 
mohli preniesť i do vedeckého 
života. Pokúsili sa o to a vyšlo 
to veľmi dobre. Spolupracovali 
30 rokov až kým nešli do penzie  
v roku 1986. 

Manželia  Śirekoví 
vyprodukovali spolu viac ako 
sto originálnych prác, ktoré 
sa zaoberali experimentálnym 
diabetom. Zaoberali sa 
problémami, ktoré s mnohými 
inými hormónmi ovplyvňovali 
kondíciu diabetu.

Dr. Širek pracoval nielen 
vo výskume, ale prednášal 
farmakológiu a vychoval 
tak i radu lekárnikov. Bol 
dlhé roky redaktorom The 
Canadian Joumal of Physiology 
and Pharmacology. Spolu i 
s manželkou publikovali v Peer 
Review Journal, čo bolo veľmi 
dôležité vo vedeckom kruhu. 
Taktiež publikovali množstvo 
článkov, štúdií v lekárskych 
časopisoch  - Medical Periodicals, 
Journals, Chapters in Books. 
Prednášali po celom svete, ako 
profesori a vedci na rôznych 
univerzitách, zúčastňovali sa na 
medzinárodných kongresoch 
diabetickej federácie, sympóziách. 

Prof. Bliss napísal  knihu 
“Discovery of Insulin”  na základe 
čoho vznikol televízny miniseriál  
“Glory Enough for All.” Bol to 
historický film, dôležitá bola 
vierohodnosť a tak po odbornej 
stránke pomáhali pri písaní knihy 
ako i filmu manželia Širekoví.

Za vedecké zásluhy dostali 
manželia Širekovi od University 

of Toronto Star Medal. V roku 
1966 obdržali v Nemecku 
Hoechst Centennial Medal  za 
záslužnú vedeckú prácu.  
Dr. Širek dostal v r. 1975 Cenu 
Charles H. Best  od  kanadského 
Hoechts Workshops on Diabetes. 
Bola to zlatá |medaila a finančná 
odmena.  Na univerzite v Šen-
Jangu existuje Pamätna knižnica 
prof. Širekovej. 

I ked’ slovo pamätná sa 
zvykne používať až vtedy, keď 
niekto zomrie, na univerzite 
názov nechceli zmeniť.  
Dr. Šireková svoju kolekciu 
vedeckých časopisov a kníh 
darovala cez World Health 
Organization do Číny pred 
odchodom do penzie. Myslela, 
že v Číne, kde sa stratili vedecké 
knihy, by mali o to záujem. V 
r. 1988 keď bola s manželom 
pozvaná prednášať do Japonska,  
dozvedeli sa o tom na univerzite 
v Šen-Jangu a trvali na tom, 
aby navštívila i Čínu a prišla na 
formálne otvorenie knižnice.

Manželia Širekoví boli hlboko 
veriaci katolíci. Okrem svojej 
práce  milovali hudbu, divadlo, 
literatúru čiže vôbec umenie. 
Mali krásnu rodinu, dve dcéry 
Annu a Terezu, dvoch synov - 
Jána a Petra, a desať  vnukov 
a vnučiek, ktorých nadmieru 
milovali, a oni tiež ich. Najstaršia 
dcéra Anna pracuje tiež na 
endocrinológii. Špecializuje sa v 
diabete. Slová dr. Besta sa splnili: 
ked’ sa narodila, povedal, že ak ju 
správne vychovajú, tak jedného 
dňa bude existovať vedecká  
práca -  Sirek, Sirek, Sirek, a to sa 
aj stalo skutočnosťou.          k

Manželský pár Anna a Otakar  Širekovi                             Foto archiv

Jan Waldauf se 
narodil  v Nových hradech 8. 
dubna 1929. Jeho otec byl 
oddaným Sokolem. Po okupaci 
Československa nacisty 
byl zatčen a válku strávil v 
koncentračním táboru. Brzy po 
návratu do vlasti (pouze 68 z více 
než tisíce předních sokolských 
pracovníků vězněných v 
Osvětimi válku přežilo) zemřel. 
Když se v únoru 1948 vlády v 
Praze zmocnili komunisté, Jan 
dlouho nečekal. Byl jedním z 
nejmladších sólo uprchlíků a 
jedním z prvních poúnorových čs. 
uprchlíků, kteří si zvolili Kanadu 
jako svůj nový domov. Byl mezi 
113 pasažéry na lodi “U.S.A.T. 
Le Roy Eltinge”, kteří se 23. 
května 1949 vylodili v Halifaxu. 
Pro Kanadu to byl cenný náklad: 
vedle Jana získala Kanada (abych 
se zmínil alespoň o několika) 
osobnosti druhu Jiřího Brandýse 
(usadil se v Halifaxu), Jaroslava 
Kasandy, Lub. Kolibáče (později 
lékař v USA), Davida Kroulíka, 
Standy Skály, Jana Marra, Jana 
Matějovice, Miroslava Pouzara, 

Svatopluka Tománka, Milana 
Vítka...

V Kanadě Jan pracoval jako 
zemědělský dělník, drvoštěp 
(lumberjack - teprv teď jsem 
se poučil, že jack s velkým “J” 
se překládá jako Honza, Jenda, 
Jeník), speditér a účetní. V roce 
1963 se stal “ Comptrollerem” 
u firmy Dunwoody and Company 
( kde byl partnerem Jiří Corn 
a jako Trustee in Bankrupcy 
působil dr. Karel Jeřábek). V roce 
1975 přešel k firmě Mitsui &Co 
(Canada) Ltd., odkud odešel do 
penze jako vice-president. 

Janova sokolská práce je 
monumentální. Zastával snad 
všechny funkce v torontské 
jednotě, v Sokolské župě 
Kanadské a v Československém 
Sokole v zahraničí. Zasloužil 
se o ontarijský amatérský sport 
(loni byl Ontario Gymnastic 
Association poctěn doživotním 
čestným členstvím), byl členem 
ředitelské rady Canadian 
Gymnastic Federation, členem 
Canada National Council on 

Fitness and Amateur Sport, 
členem Sports Committee, 
Canadian National Exhibition 
atd. V roce 1994 mu byla udělena 
Českým a slovenským sdružením 
v Kanadě Masarykova cena a v 
roce 2001 mu prezident Václav 
Havel udělil státní vyznamenání 
Medaili Za zásluhy první třídy. A 

vloni liberecká oktavánka Anička 
Simbartlová o něm napsala 
maturitní práci. 

Ale ani to není zdaleka 
všechno: Jan byl dlouhá léta 
členem (a pokladníkem) ústředí 
Českého a slovenského sdružení 
v Kanadě a Kanadského fondu 
pro pomoc československým  
univerzitám a léta rediguje - a 
z velké části píše - znamenitý 
Sokolský věstník. Nejtrvalejší 
stopu však nepochybně zanechá 
svými dějinami Sokola, jejichž 
první díl (od počátku až do 
odchodu z uprchlických táborů) 
vyšel loni v nakladatelství Atelier 
IM Publishing v Luhačovicích 
pod názvem SOKOL, malé dějiny 
velké myšlenky, a druhý díl - o 
osudech Sokola v cizině - vyjde 
letos.

 Jan Waldauf 
- povoláním korporační 
administrátor, srdcem (i duší) 
sokol, dříč na prakticky každé 
národa roli dědičné, otec, manžel, 
dědeček. Přímý a občas  přísný 
člověk, formálně korektní, 
ale nerozhazovačný svým 

přátelstvím, Jan si získal respekt 
všech, kdož měli příležitost s 
ním pracovat. Přeji mu - za sebe 
i celou krajanskou obec - dlouhá 
léta ve zdraví a spokojenosti.

Osmdesátiny Jana Waldaufa Josef Čermák

(Před pár měsíci jsem v Satellitu 
napsal, že nadále budu v Kanadě 
články posílat jen do Satellitu. 
Tato črta není vhodným místem 
pro přehrabávání se v důvodech 
tehdejšího rozhodnutí. Ale když 
mi Věra Kohoutová poslala 
email, že Janu Waldaufovi se 
blíží narozeniny a ptala se, jestli 
bych o něm něco nenapsal pro 
Nový domov, trochu jsem se 
zamyslil, zda mé dlouhé (přijeli 
jsme do Kanady na stejné lodi) 
a pevné přátelství s Janem, a 
ještě více jeho masivní práce 
pro naši komunitu a zvlášť pro 
Sokol,  nestojí eticky nad celkem 
nedůležitém osobním rozhodnutím. 
Samozřejmě že stojí. Ostatně, 
jakékoliv prohřešení proti 
vlastnímu rozhodnutí je záležitostí 
čistě privátní. Takže tato črta je k 
dispozici všem novinám).    k
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Stejně jako vloni i letos 
byla Erica Vieznerová mezi 
organizátory Bohemian Ball, 
který se konal v pátek 20. 
února v hotelu Fairmont 
Royal Yorku v Torontu. 

Kolik lidí se plesu 
zúčastnilo?
Ze 110 přepokládaných se 
jich dostavilo 109.  

Kdo jej podpořil?  
Významné pro nás bylo, že 
se ples konal pod záštitou 

generálního konzula ČR v Torontu Richarda Krpače. Hlavními 
sponsory byli  SABMiller - české plzeňské pivo, Konzelmann Estate 
Wineries -  výtečné  špičkové víno, United Cleaning Services – 
firma Milana Kroupy, finanční  společnost Freedom 55, Opticom 
Marketing Company, Blue Jays, Velan Industries a další, kteří nás 
podpořili - jako TCT Transport Jerryho Formánka, Ferrero-Rocher, 
Nitra Travel, Prague Food Emporium Toma Krále, The Boulevard 
Club, Columbus Centre, Cheese Boutique, Prenco Progress & 
Engineering, Czech Trade, Clarins Canada a mnoho jednotlivců. 

Program?  
Pozornost si zaslouží Hlavně Kevin Clark, vynikající trumpetista 
se svým  Big Bandem, dále Jiří Grosman se svoji Muzikou na rohu, 
dále 14letá jazzová zpěvačka Stephanie Welton, Sophia Perlman a 
Beverley Mahood, vyslechli jsme si dětský pěvecký sbor Canadian 
Children’s Opera Company, a to vše za výtečného slovního 
doprovodu vtipného konferenciéra Jaymze Bee, kterého známe z 
rozhlasové stanice JAZZ FM.91.

Spolupráce?
Tentokráte se vedení ujal Miroslav Princ, s nímž v přípravném 
výboru spolupracovali také Petr Osička, Magdaléna Hošková-
Orlovski, Petra Brown a Stanley a Sue Vieznerovi (syn 
s manželkou). Během večera nám však pomohla celá řada ochotných 
lidí. Mně osobně velice pomohl Lado Soudek při přípravě různých 
publikací, inzerátů a letáků.

Finance?
Když se to tak dnes zhruba spočítá  (všechny detaily nemáme v 
tomto momentě pohromadě),  tak včetně veškeré muziky, technické 
podpory, výzdoby, květin, tisku, propagace, pití a jídla aj. bude 
ta suma činit zhruba 30.000 dolarů, podtrhuji, že je to neoficiální 
částka. 

Výtěžek ?
Ze stejných důvodů, nemohu uvést absolutní číslo, s určitostí ale 
mohu říct, že víme o částce 5000 dolarů, k nimž po vyhodnocení 
akce ještě něco přibude, a že veškerý zisk bude co nejdříve odeslán 
Sick Kids Foundation.    

Jste spokojená?
Ještě jsme neměli možnost se sejít a akci prodabatovat. Loňský 
bál se konal za jiných podmínek a pracovali na něm jiné lidé, 
vše se opravdu nadmíru vydařilo a hodně jsem se přiučila. Letos 
jsme se snažili navázat na započatou tradici a pokračovat v našem 
charitativním působení - nanovo podpořit Hospital for Sick Children. 
Celková ekonomická situace nám v tomto smyslu nešla v ústrety, 
ale i přesto pokládáme Bohemian Ball za úspěšný: program probíhal 
hladce, hosté se bavili - a hlavně utratili peníze (!). Poděkovat bych 
chtěla všem hostům, kteří nás přisli podpořit, všem sponzorům a 
všem těm, co nám jakýmkoliv způsobem pomohli.

Pomýšlíte už na další rok?
Na příští rok ještě plány nemám. Vím jen, že ráda pracuji s lidmi, a 
těší mě, když jim mohu zpříjemnit anebo zlepšit život. Momentálně 
připravuji vydání dvou knížek, letní soustředění instruktorů 
rekreačního tělocviku a tance spojené s dětským táborem. A čeká 
mě řada dalších projektů. Až se začnu trochu nudit, pak snad začnu 
uvažovat o dalších plánech! 

Pozn.redakce: Pokud se naši čtenáři zajímají o bál v následujícím 
roce, nechali se slyšet zcela noví organizátoři, že připravují 
valentýnský ples, v němž lze očekávat – na rozdíl od dosavadní praxe 
- spolupráci česko-slovenských organizací komunity.                  - r -

Zajímalo  nás:  Bohemian Ball    

Erica Vieznerová                  Foto:L.Soudek         

Zemlinského kvartet potřetí v Torontu
Všichni máme ještě v paměti 
úžasný koncert mladých 
hudebníků Zemlinského kvarteta 
z loňského podzimu, kdy hráli 
fantastický Mozartův klarinetový 
kvintet A dur s klarinetistou 
světového jména Joaquinem 
Valdepenasem. Ovace nebraly 
konce. Nebraly konce ani v 
případě letošního vystoupení 

v hale kostela sv. Václava v 
Torontu, kde kvartet hrál ve 
čtvrtek 19. února večer v rámci 
oblíbeného cyklu vážné hudby 
dr. Miloše Krajného Nocturna 
ve městě. Toronto byla jejich 
poslední zastávkou na téměř 
měsíčním turné, v průběhu něhož 
odehráli desítku koncertů. V 
Kanadě se již takřka zabydleli, 
jejich návštěva byla již šestá, 
na Nocturnech jsme je uvítali 
potřetí.  Přijeli perfektně 
připraveni a soustředění. 

Liší se obecenstvo na různých 
místech, nebo je v zásadě 
stejné?
Vladimír Fortin:  Ne, 
neliší. Rozdíly vidím spíše 
mezi publikem evropským,  
japonským a zdejším. Rozdíl je 
třeba v tom, jak lidi tleskají. V 
USA se tleská strašlivě bouřlivě, 
ale pak potlesk rychle ustane. 

Na rozdíl Evropy, kde se tleská 
relativně rezervovaně, ale 
dlouho. V Japonsku člověk může 
slyšet spadnout špendlík, s jakým 
soustředěním tam publikum 
poslouchá. Japonci poslouchají 
muziku jinak,  než Američané a 
Evropané, možná oním zenovým 
vnímáním – nechají hudbu 
pronikat až do nitra.     

Jak dlouho si myslíte,  že 
budete hrát? 
Petr Holman:  Nacházíme se 
ve fázi,  kdy je kvarteto pro nás 
obživou. A zároveň můžeme 
říci, že je pro nás něčím, co nás 
baví a  velmi naplňuje. Takže, 
pokud nepřijde nějaký důvod, 
třeba zdravotní, tak brzy končit 
nehodláme. Budeme hrát tak 
dlouho, dokud nám to půjde.    
Petr Střížek: … já nic jiného 
neumím, takže já musím hrát  až 
do důchodu…(smích)

Nikdo z vás netoužil hrát 
sólově? 
Petr Střížek: Určitě toužil, každý 
chtěl být jednou nejlepší. Ale pak 
zjistí, že to není proveditelné, 
tak …
František Souček: …když 
hrajeme spolu, tak to je větší 
legrace. Ve čtyřech se to lépe 
táhne, člověk nikdy není sám. 

Poznali se v roce 1994 ve 
studentském pražském orchestru, 
který vedl   věhlasný umělec, 
muzikolog a pedagog prof. 
Milan Škampa, PhDr. (který 
se mj. v roce 1956  stal na 33 
let a více než 3400 koncertů 
v 54 zemích světa violistou 
Smetanova kvarteta, které patřilo 
po několik desetiletí ke světové 
interpretační špičce smyčcových 
kvartetů.) Tenkrát čerstvě 
ustavený kvartet nesl jméno 
Penguin, které pak zaměnili 
na současné Zemlinského. 
Na svém kontě mají již celou 
řadu ocenění, a každé z nich 
posunulo žebříček poptávky 
po nich ve světě o něco výše. 
Prostřednictvím mezinárodní 
soutěží v Banffu se etablovaly  
na  kanadském  hudebním 
nebi. Ale dobře je znají i v 
Německu, Rakousku, Francii, 
Británii, Itálii, Belgii, Švýcarsku, 
Maďarsku, Bulharsku, na 
Slovensku,  Americe a v 
Brazílii. Z různých významných 
soutěží si dovezli řadu cen, 
ale za to nejcennější považují 
být laureátem Pražského jara v 
mezinárodní soutěži smyčcových 
kvartetů z roku 2005. Ostatně, i 
tam jsou každoročně zařazováni 
do programů.
Významný pianista Antonín 
Kubálek, žijící v Torontu, 
přiznal, že Zemlinského kvartet 
ještě neslyšel hrát. “Každý z nich 
je individualita, ale jak zahráli 
těžkého Janáčka, to je úžasné.“ 
Jestli se dají porovnat kvarteta 
Zemlinského s  Panochovým?  “ 
Nedají. Obě tělesa jsou výborná 
a naštěstí je každé jiné, každé 
má svoji individualitu. Kdyby 
nemělo, to bychom nepotřebovali 
než to jediné.”  

Dlouho doznívala v hale hudba  
Alexandra Zemlinského, Leoše 
Janáčka, Josefa Suka,  Bedřicha 
Smetany i Antonína Dvořáka. 
Spontánními  ovacemi vestoje 
ocenilo obecenstvo  Františka 
Součka (první housle), Petra 
Střížka (druhé housle), Petra 
Holmana (viola) a Vladimíra 
Fortina (violoncello). 

A pokud by si je chtěl někdo poslechnout 
nanovo, má příležitost na  nahrávkách CD. To 
poslední z loňského roku je věnováno raným 
kvartetům F. Schuberta, před dvěma lety nahráli 
rané dílo A. Dvořáka – nahrávka byla oceněna 
prestižní francouzskou cenou Diapason d’Or.  CD 
s téměř kompletním dílem Josefa Suka si v roce 
2004 objednala dánská firma Classico. A nejstarší 
nahrávka je pořízena společností Bohemia Music 
v roce 2003 a obsahuje mj.  kvartet Americký A. 
Dvořáka a smyčcový kvartet L. Janáčka.k

Zleva: Petr Holman, Vladimir Fortin, Petr Střížek a František Souček

Evanjelický Kostol sv. Pavla, 
Slovenská Mladá Scéna 

a 
Hudobno Poetické Skvosty, 7. cyklus

spoločně pre vás uvili Velkonočnú kyticu slova a hudby 
s ktorou sa môžete potěšiť dňa 5. apríla o 2 hodině popoľudní 

v Kostole sv. Pavla na 1424 Davenport Rd Toronto. 
Vstupné je 15. dolárov, pre deti zdarma. 

Réžiu ma Olga Turoková. 
Po a pred predstavením vás čaká malé občerstvenie.

 

Lístky si môžete objednať na tel. č.: 416-626-9168 a 416-350-123.

Změna: Milí čtenáři, rádi 
bychom vás upozornili, že 
došlo ke změně v  provozu 
české knihovny MMI na 
Masaryktownu: zájemci o 
vypůjčení knih, časopisů a 
filmů mohou těchto služeb 
využít pouze každou středu 
v době od 16 do 21 hodin. 
Info. 416-439 4354.
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MOŽNÁ SE RODÍ NOVÝ SMĚR – AKČNÍ KLASIKA   

Čtyři mladí muzikanti, kteří 
si svým skromným a vstřícným 
vystupováním získali nejvyšší 
cenu obecenstva v kanadském 
Banffu, nás opustili teprve 
nedávno, aby je nahradila česká 
absolutní jednička - tak se o 
houslistovi Ivanu Ženatém bez 
rozmýšlení vyjádřil violista Petr 
Holman z  kvarteta sympaťáků. 

Na Ivana Ženatého, 
vzpomíná naše obecenstvo s 
jakousi nostalgií.  Byl jednak 
první český umělec, který 
Nocturna v roce 2001 zahajoval. 
O dva roky později přivedl 
vynikající pianistku Katarínu 
Ženatou, křehkou ženu, s níž 
se nedávno předtím oženil. 
A za třetí si vzpomeneme na 
společné obavy o jejich zdraví, 

když o dva roky později přečkali 
nehodu, což bylo důvodem ke 

zrušení jejich další plánované 
návštěvy u nás.  

Dnes se s umělcem, který 
nadále učí na Vysoké hudební 

škole Carl Maria von Webera v 
saské metropoli, Drážďanech (v 
jejichž blízkém okolí v Pappritzu 
se se s rodinou  zabydlel), 
nanovo setkáme v oblíbeném 
cyklu Nocturna ve městě. 
Tentokrát ale přiletí houslista 
bez ženy, která se od poslední 
návštěvy v Torontu stačila stát 
maminkou malého Juraje a je v 
očekávání dvojčat. 

Na piano jej bude doprovázet 
talentovaný Václav Mácha, 
odchovanec školy vynikajícího  
pianisty a pedagoga na pražské 
AMU Ivana Moravce, jehož 
odborníci charakterizují 
jako jednoho z mála našich 
představitelů nejvyšší světové 
pianistické kultury. V odborném 
časopise Muzikus již před 
čtyřmi lety redaktorka Eva 
Vítová o mladém pianistovi 
napsala: “Skvělý výkon podal na 
svém recitálu v Českém spolku 
pro komorní hudbu houslista 
Jindřich Pazdera. V náročném 
programu převládaly skladby s 
lyrickým nábojem a technickou 
brilancí rusko-francouzské 
provenience. Velmi dobrým 
partnerem byl houslistovi 
Václav Mácha, třiadvacetiletý 
vynikající pianista, který 
oslňoval perfektní technikou a 
zanícenou prezentací klavírních 
partů. Ve všech případech byly 
nesnadné, ve Franckově sonátě 
obzvláště. Ve vnějším projevu 
ničím neupozorňoval, přesto 
tvořil výraznou součást večera.”

Ivan Ženatý předvede skladby 
A.Dvořáka, Edvarda Hagerupa 
Griega , Petra Iljiče Čajkovského 
a P. Sarasateho na svém proslulém 
nástroji Princ Oranžský italského 
mistra Giuseppe Antonia 
Guarneriho (del Gesu) z roku 1743. 

Nocturna se konají v hale 
kostela sv. Václava  v Torontu v 
neděli 29. března v 17 h., info: 
905-232 3092.   -vk-                 k

Profesor saské univerzity bude hrát na Nokturnech

Houslista Ivan Ženatý Foto archiv

Zcela první provedení opery 
českého hudebního skladatele 
Antonína Dvořáka Rusalka na 
scéně Canadian opera Company 
(téměř  přesně v termínu její 
světové premiéry 31. 3. 1901)  
ohodnotil začátkem února 
John Coulbourn v Toronto Sun 
čtyřmi  hvězdičkami – divák 
měl být s prací režiséra Dmitrie 
Bertmana spokojený, zejména 
jedná-li se hudbu. V tomto 
smyslu se vzpomínka nedožitých 
sta let spoluzakladatele a 
prvního hudebního ředitele COC 
původem Moravana Nicholase 
Goldschmidta (1908-1994) 
opravdu zdařila. Do výhledového 
programu stačil operu  zařadit 
ještě tehdy žijící generální ředitel 
COC Richard Bradshow, mj. 
velký obdivovatel české hudby. 

Ovšem pan Coulbourn 
pravděpodobně neviděl žádnou 
Rusalku českou. Jedná-li se 
o snivou lyrickou poetickou 
pohádku, jak všude Rusalku 
správně charakterizují, a jakou 
už od svého vzniku roku 1900, 
je, vím zcela přesně, jak domácí 
obecenstvo reaguje. Smutný 
příběh o ubohé vodní dívence 
se dočkal tolika rozličných 
scénických a filmových podob, 
že víla dostala v celém národě 
konkrétní podobu. Po generace. 
V paměti nám zůstalo uvedení 
Národním divadlem, kde se v roli 
Vodníka nejvíce zapsal, podle 
mého soudu dosud nedostižený 
český pěvec (ukrajinský rodák) 
Eduard Haken (1910-1996), 
jehož bas se vyznačoval krásnou 
barvou a objemným tónem. 

V provedení Rusalky 
kanadskou operní společností byl 
do stejné role povolán zkušený 
barytonista Richard Paul Finn, 
obsazovaný do světových oper. 
Mne však o svém otcovském 
bolu nepřesvědčil. Nymfy 
zpívaly nádherně, jenže zatímco 
v režii české tancují lehkou 

nohou po imaginární hladině 
vodní, na této scéně se snášejí 
na velkých sedačkových 
svatojánských mouchách téměř 

věrně připomínající pražskou 
Matějskou pouť. A namísto 
lehkého vlajícího hávu je 
obepínají podivné moderní 
kostýmy (snad krasobruslařek). 
Ježibaba (Irina Mishura) sice 
svoje poslání přenesla i do 
provedení kanadskou operou, 
ale už ne vizáž původu  –  divák 
nemohl tušit, že se tady setká 
s Čarodějnicí půvabnější 
Rusalky, která v závěrečné 
scéně posledního jednání skončí 
jako zkamenělina z pověstného 
kodaňského přístaviště. 

V hlavní postavě jsme 
viděli a slyšeli Julii Makerov. 
Americká sopranistka, která má 
ve světě jednoznačně dobrou 
pověst, opravdu zaujala stejně, 
jako i v předchozích operách. 
Bohužel, však některá scénická 
a režijní řešení ji nepostavila do 
role rozevláté víly. Se stejným 
problémem se potýkali i Princ 
a Cizí princezna. Pro nás, 
očekávající pohádkový děj 
Rusalčina osudu, byla cizím 
prvkem neustále se objevující 
postel na scéně, kolem níž 
se odehrávalo snad až příliš 

přebytečných scén. Vždyť o tom 
ta člověčí láska je, přitakávali 
jedni, zatímco druzí z debatního 
kroužku, který se spontánně v 

prostorách Four Season Arts 
Centre z přítomných česko-
slovenských diváků záhy po 
únorovém matiné utvořil, 

oponovali, že autorovi přece šlo 
o vyšší mravní hodnoty vztahu 
dvou pohlaví… 

Buď jak buď, porovnáme-li 
Rusalky z nesčetného zpracování 
nejen předními českými 
scénami (za zmínku stojí doma 
velice známý režisér zejména 
hudebních děl Zdeněk Troška, 
jehož vskutku pohádkovou 
Rusalku by stálo zato vidět) a 
i filmovými tvůrci, tato mnohé 
diváky přesvědčit snad ani 
nemohla. Jako nedořešené 
se jevilo kupř. i živé jezero. 
Když už necháme na divákově 
fantazii přílety nadživotních 
svatojánských much, proč 
se museli Vodník a Rusalka 
brouzdat v opravdové vodě 
- navíc i nebezpečné - Princ 
dost nešikovně uklouzl, to byl 
nerozluštitelný otazník. Zrovna 
tak měl problém „utonout“ 
v saku, s nímž si v posledních 
sekundách závěrečné scény 

nevěděl dost dobře rady, 
pokud se měl bezproblémově 
nasoukat do propadliště jezera.      
Světelná režie byla úžasná, 
jen jaksi zapomněla na to, že 
všechno to zářivé jásání se odrazí 
nablýskanou podlahou předscény 
do očí diváků v hořejších 
patrech.

Rusalka není to první, co 
mohlo diváka ve smyslu pojetí 
COC svým způsobem zklamat.
Připomenu-li si z nedávné 
minulosti třeba Beethovenova 
Fidelia (1805), jejíž postavy 
byly režisérem Andreasem 
Baeslerem a kostymérkou 
Gabriellou Heimanovou oděny 
(snad) do šatů dvacátých let 
minulého století, či Fidelia, 
vězněného v poutech na staré 
otáčivé kancelářské židli někde 
na smetišti, a konečně i jeho 
spoluvězně, kteří se pohybovali 
na příjmu v kanceláři s 
nebetyčně vysokými šuplaty (aby a

Kamenná socha mořské víly v Konadi     Foto:Wikipedia
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Křížovka pro volnou chvíli

Páně Vladimíra Hornofův 
článek National pride v ND č.3 
nejenže se mi velice líbil -  a to 
z ne jednoho důvodu: znamenitě 
napsaný a docela mírnou formou 
sdělující, že autor má nejen 
smysl pro hudbu, ba i sám se 
jí věnuje, ač je profesí v jiné 
kategorii -, ale dokáže vnímat 
drobné i veliké věci a pak to tom 
pěkně napsat.

Pokud Americká odborná 
společnost pozve někoho 
k přednášce, je k tomu jistě 
důvod. Kvalita přednášky. Takže 
nepochybuji o tom, že v oboru 
chemického inženýrství je pan 
Hornof odborník. Jenže, mám 
ten pocit, že pan Hornof je i tím, 
co zahrnuje nádherný termín 
renesanční člověk. Člověk 
mnoha zájmů a schopností. 
(Nic nevím o jeho interpretaci 
skladby Georgia on My mind, 
avšak poslechnul by si jí s chutí.)
Ale jeho reakce na poslech 
Smetanovy Vltavy v americkém 

městě svědčí o tom, že se vyzná 
nejen ve standardech, ale i v 
hudbě klasické.

Čtenář snad promine příliš 
osobní tón, ale ten má věru co 
činit s názvem této poznámky. 
Náš syn je totiž také odborník 
v té exkluzivní vědě chemické, 
v níž po 14 let, myslím, že 
velmi úspěšně působil v USA 
(zaměstnavatelé: DuPont, 
General Electric, má několik 
patentů a uznání).

Jeho zájmy nejsou ale jen 
v chemii.Věnuje se aktivně 
jazzu, pasivně pak hudbě 
klasické. A jeho velikým 
zájmem jsou kromě sportů i 
jiné:  kupříkladu přednášel 
ve Vancouveru, kde teď žije, 
předtím v USA o Einsteinovi 
a pak o non-konformní 
společnosti. Poptávka po dalších 
přednáškách dokazuje, že si vedl 
asi dobře. 

Proč ale tohle píšu? Snad jen 
docela náhodně, s připomenutím, 

že našeho syna, stejně jako pana 
V. Hornofa nejspíše v životě 
živila jiná disciplína než hudba. 
A přece! Jak pěkně oba umějí 
o muzice psát!  Když náš syn 
žil v Pittsburghu, přátelil se 
s jedním z nejlepších klarinetistů 
klasické hudby a psával 
recenze koncertů pro bulletin  
Pittsburghské filharmonie. 
Takže po přečtení zmíněného 
článku mě právě napadlo - má 
snad tento obor, chemie, vliv 
na to, aby se člověk v něm 
zdatný stal navíc člověkem 
renesančním?

Otázka je to možná 
pošetilá, ale coby člověk občas 
impulzivní, sděluji tyto pocity 
autorovi textu National pride, 
panu Vladimíru Hornofovi. 

A docela malý dodatek: náš 
syn je v Čechách pokřtěn jako 
Vladimír, ač v Americe přijal pro 
zjednodušení alternativu Walter.  
A to je tedy vše.                  k

 

Je to dílo povolání ?                 Vladimír Cícha
si připadali kafkovsky ztracení a 
marní - ostatně, tuto scénu jsem 
viděla v americkém starém filmu 
The Castle, pokud se nemýlím), 
je člověku docela smutno.

A musím vzpomenout i 
Mozartovu operu Don Giovanni. 
Jedna z nejlepších, která kdy 
byla napsána - shodují se kritici, 
jejíž premiéra se odehrála v 
Praze roku 1787, má diváka 
přivést do rokového období 
(přála jsem si). Ovšem ne ve 
zdejším provedení, v němž 
namísto šustivých šatů a loken 
vlály na hercích civilní oděvy 
snad  raných 40. let minulého 
století.Na hudbě se nic pokazit 
nedá, ta je zaznamenána v 
notových osnovách (i když 
jednou, kdo ví, třeba se dočkáme 
operních zkratek), což zvládl 
orchestr COC bravurně. A nutno 
potvrdit, že i zpívající světové 
veličiny, takže ten, kdo přichází 
do opery výhradně za hudbou, 
ochuzen není. Otázkou zůstává, 
zda nejsou ochuzeni ti, kdož 
nevědí nic o době, kterou si 
skladatel do svého díla vybral, 
co jej inspirovalo a proč. I 
v operách jsou uloženy dějiny 
lidstva. 

Nejsem si jista, zda se 
vůbec někdo z obecenstva 
vrhne na literaturu, aby zjistil, 
zda klasicistní mozartovská 
móda nabízí jednoduchý střih 
a přiléhavé kalhoty, či zda za 
francouzské lidovlády byly 
věznice opatřeny otáčivými 
židlemi a odpadovými shozy. 
Ostatně i pan Janáček by se 
podivoval nad televizními 
obrazovkami vězeňských 
dozorců ve svém díle Z mrtvého 
domu ( období carských věznic 

ŘEŠENÍ KŘÍŽOVKY Z MINULÉHO ČÍSLA
No jo, chtěl jsem posypat chodník, ALE NE MÁKEM!
Za vyřešení děkujeme Daně Janoudové, z knihovny na Masaryktownu 

a

pokračování ze strany 10

v polovině 19. stol., kam se 
skladatel za zkušenostmi osobně 
vydal), uvedeného COC v loňské 
sezóně. 

Možná by mu ale naopak 
imponovalo scénické zpracování 
dnes světově proslulé 
Jenůfy, uvedené roku 1995 
v Hummingbird Centre, v níž 
Kostelničku zpívala svým 
famózním hlasem sopranistka 
Eva Urbanová. Pohybovala se 
na zcela moderně pojaté scéně 
bez nábytku a zbytečných 
polopatistických berliček, která 
její pěvecký projev natolik 
znásobila, že si ji divák zapsal 
přímo do svého nitra. Na 
rozdíl od Rusalky, kterou Julia 
Makerov zazpívala rovněž 
porovnatelně nádherně, Evě 
Urbanové provolávalo znalé 
obecenstvo své bravo. Z této 
Rusalky odcházeli diváci jako 
z kina… některým po cestě 
vypadávaly z rukou papírky z 
cucavých bonbónů… Kdo ví, 
možná se rodí jakási „akční“  
klasika... , a to jsme teprve na 
začátku jedenadvacátého století. 

                   Věra Kohoutová 

Pavla Vykopalová jako Rusalka 
Foto archiv



DĚTSKÝ TÁBOR HOSTÝN    existuje již 54 let

Nachází se 80 km na sever od Montrealu v lesích 
Laurentinského pohoří, kde vlastní pláž na jezeře Lafond.

Tábor pro děti od 6 do 15 let bude mít letos opět jeden třítýdenní 
turnus, a to od 5. do 25. července. 
Cena pobytu je stejná jako vloni: za první dítě je to $290/1 týden, 
$570/2 týdny a $790/3 týdny. Za každé další dítě ze stejné rodiny 
je sleva 10%. Při platbě do 1. května 2009 se poskytuje další sleva 
5%. Sociálně slabé případy se řeší individuálně. 
Výhody pro děti: kvalitní program, dobré jídlo a levné poplatky. 
Vydáváme potvrzení na daňové účely! Do tábora přijímáme i 
děti, které nemluví česky ani slovensky. Ať si děti přivedou svoje 
kamarády či kamarádky.
Tábor křesťanských rodin proběhne od 1. do 8. srpna. 
Informace: paní Hana Drábová tel. 905-875-1605 a www.katolik.ca 
Členství v Asociaci Hostýn (A.H.): Členové, zaplaťte členský 
příspěvek na rok 2009 ($20). Valná hromada bude v Montrealu 
29. dubna. Máme zájem na rozšíření členské základny. Za získání 
každého nového člena můžete dostat $10. Přihláška je na internetu 
nebo volejte členy výboru (viz KONTAKTY).
Členové mohou pozitivně ovlivnit naši činnost do budoucna. 
Mají nejen jednorázovou slevu $25 na dětský tábor, ale i slevu 
($4/osoba/den) při pobytu v chatičkách (děti do 12 let zdarma). 
Elektřina na vaření a sprchy s teplou vodou jsou v ceně.
Tradiční pouť bude letos 9. srpna. 
Během dětského tábora je tábor uzavřen pro veřejnost. Před 
dětským táborem a po něm je tábor otevřen pro rodinné dovolené.

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

KONTAKTY:
Josef Maxant, 

tel.: 450-465-4844, Fax: 450-923-4159, 
health.vifad@sympatico.ca

Viera Šebénová, 
tel.: 514-385-5153, 

vseben@hotmail.com

Stáňa Hlavová, 
tel.: 514-362-0155, 
stania12@yahoo.ca

Zdeněk Nosek, 
Tel. 514-365-8863

HLEDÁME
placené kuchařky a vedoucí k 

dětem (či výměna za pobyt dětí).
Přihlášky na dětský tábor a na 

práci jsou na internetu:
 

www.hostyn.org

INTERNATIONAL TRAVEL 

208 Bloor St. West, Suite 505  
Toronto, Ontario M5S 3B4

IATA 67504986 TICO reg. 50016556

Tatiana Jantoska 
T R AV E L  C O N S U LTA N T

TEL 416.922.7775
 416.626.9779
TOLL FREE 1.877.922.8775

tatianatravel08@yahoo.com
www.intertravel.ca

DON’T HESITATE, CALL TODAY!

2009 SPRING / SUMMER 
FLIGHTS TO EUROPE  

ON SALE NOW!

Do you want to extend 
your summer in the 

coming winter months?

We offer numerous packages 
to many southern destinations!

Starší české VHS kazety $ 3.00 + poštovné 
Sušené houby 100g $15.00 + poštovné 

Seznam kazet na požádáni. 
Tel: 705 461 8563; E-mail: stanyasteve@yahoo.ca.

Přijmeme údržbáře parku

Sezonní práce od dubna do listopadu, 
údržba parku včetně sekání trávy, 
prořezávání stromů, menší opravy. Vynikající příležitost pro 
zručného člověka v dobré fyzické kondici. Doporučení nutné.

Zájemci kontaktujte Masarykův ústav nejpozději do 17. dubna 
na adrese 450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto, ON 
M1G 1H1, tel. 416 439 4354 nebo emailem na  HYPERLINK 
“mailto:office@masaryktown.org” office@masaryktown.org

k
Now Hiring Park Maintenance

We are looking for an outgoing person for seasonal work (April 
to November), upkeep of park, including grass cutting, tree 
trimming, some landscaping and minor repairs. Good physical 
condition and references necessary.

Please respond by April 17th to Masaryk Memorial Institute, 
450 Scarborough Golf Club Road, Toronto, Ontario M1G 
1H1, phone: 416-439-4354 or by e-mail at  HYPERLINK 

NOW HIRING!

Full time SERVER
Please e-mail resumes to helen@theprague.ca 

or call 416-504-5787

Tax, Accounting 
and Audit Services
Daňové, účetní a 
auditorské služby

PAVEL HARTL
MBA, CFP, CA

416-365-0042
paul@hartlbell.com
www.hartlbell.com    

hledá manuálně zručného zaměstnance do skladu.
Základní znalost truhlařiny vítána.

Zájemci volejte Viktora na tel. 905-361 2743

Trans-Com 
Transport Ltd.

Velikonoce 
jsou skoro tady!
Připravte se na svátky jara

Neděle 5. dubna
od 11.00 dopoledne

Velikonoční trhy 
na Masaryktownu 

Restaurace Praha 
450 Scarborough Golf Club, 

info: 416.439.4354

We acknowledge the financial 
support of the Government of 

Canada through the Publi-
cations Assistance Program 
towards our mailing costs.

Retired Czecho-Canadian couple 
looking to exchange their 

2 bedroom Prague center apartment 
for one in either the Ottawa or Toronto area 

during July and /or August 2009. 
For further details, pictures contact us at 

ps_2006@volny.cz


