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 Zasílat velikonoční lístky 
je zvyk mladší o několik desítek 
let než přání k Vánocům a 
navázal na starý zvyk děkování 
za dary Zeleného čtvrtka, které 
si mezi sebou příbuzní a přátelé 
vyměňovali. Výměna darů se stala 
jedním ze zapomenutých obyčejů, 
ale blahopřejné lístky zůstaly do 
dnešních dnů jako pomyslné jarní 
pohlazení putuje po celém světě.

Kdo se zasloužil o první 
velikonoční pohlednici, jak 
vypadala, odkud a kam byla 
posílána zřejmě zůstane navždy 
záhadou. Původním motivem 
však byla radost z budoucího 
hodu Vzkříšení Krista Pána a jeho 
Nanebevstoupení. Katolické země 
upředňostňovaly obrázky z událostí 
novozákonního příběhu – Poslední 
večeře, modlitba v Getsemanské 
zahradě nebo Ježíše Krista jako 
pastýře, další byly inspirovány 
obyčeji. V německých zemích to 
byl např. zajíc ve všech možných 
i nemožných situacích, ve Francii 
zdobené zvony a zvonky anebo 
v Rusku  lesklá, slaninou potřená 
červená vajíčka či vypečený kuliš - 
mazanec. 

Od  svého vzniku se velikonoční 
pohlednice mnoho nezměnily. 
Známé symboly jarních svátků – 
kraslice, slaměnky, pletené tatary, 
řehtačky, zajíčci, kuřátka, ovečky, 
jarní květiny, kroje a lidové zvyky 
přicházejí poštou “spanilomyslnou 

PŘEJEME KRÁSNÉ  A VESELÉ  VELIKONOCE  VŠEM  NAŠIM  MILÝM ČTENÁŘŮM

Velikonoční nostalgie  

slečnu Bertinku” v roce 1900, stejně 
tak jako pro “stoprocentní” kočku 
Andreu o sto let později. Někteří se 
specializují pouze na určité náměty 
- zvířátka, kroje, dřevěné předměty 
apod., nebo také na pohlednice 
umělecké - Mikoláš Aleš, Josef 
Lada, Marie Fischerová-Kvěchová, 
Helena Zmatlíková aj. Také známí 
fotografové - Karel Plicka, Ladislav 
Sitenský aj., zachytili svým 
objektivem velikonoční atmosféru. 

     Objev nových reprodukčních 
technik výrobu velikonočních 
pohlednic sice zjednodušil, ale také 
ochudil o kouzlo rukodělné práce. 
V ČR můžeme vidět unikátní sbírku 
velikonočních pohlednic v Muzeu 
JUDr.Otakara Kudrny v Netolicích, 

vzácnou sbírku z pozůstalosti malíře 
Miloše Maliny vlastní Středočeské 
muzeum v Roztokách u Prahy a v 
pardubickém zámku můžeme vidět 
pozoruhodnou sbírku z kolekce 

Muzea pohlednic Orbis pictus 

Druhé kolo prezidentských volieb vyhral Ivan Gašparovič so 
ziskom 1 234 787 čiže 55,53 % hlasov zúčastnených voličov. Iveta 
Radičová získala 988 808 - 44,47% voličov. Z celkového počtu 
4 339 257 oprávnených voličov v Slovenskej republike prišlo k 
volebným urnám 2 242 162, čo znamená 51,67 % účasť.

Podobne ako premiér Robert Fico, aj staronový prezident Ivan 
Gašparovič si myslí, že Radičová minula na kampaň milióny. 
Zatiaľ čo Fico v noci hovoril o 80 až 100 miliónoch, Gašparovič 
dnes v špeciáli TV Markíza Prezidentské voľby 2009 povedal, že 
to bolo viac ako 100 miliónov.

Priebeh prezidentských volieb na Slovensku podľa Fica 
celému svetu ukázal, že vieme dôležité voľby zvládnuť bez 
akýchkoľvek problémov. Občanom poďakoval, že zvolili stabilitu, 
ktorú by Iveta Radičová nedokázala ponúknuť. “Ak by voľby 
vyhrala pani Radičová, podobalo by sa to Rade pre hospodársku 
krízu, kde stále vyskakuje jeden pán za opozíciu, ktorý len 
provokuje, vymýšľa a politikárči”, povedal slovenský premiér. 
Keby si však ľudia zvolili Radičovú, ich voľbu by rešpektoval.
.                                                                               – webnoviny -

Po uzávěrce
Občania si zvolili stabilitu: Ivan Gašparovič 

Tuto otázku si klade mnoho 
lidí, zvláště když hlavní iniciátor 
pádu opoziční lídr a předseda 
ČSSD Jiří Paroubek několikrát 
prohlásil, že ČSSD zatím 
nechce vládnout. Odpověď je 

prozaičtější, než by se mohlo 
zdát. Během své osmileté 
vlády (1998-2006) se sociální 
demokracie projevila jako 
fiskálně nezodpovědná, enormně 
zadlužila stát, v řadě případů 
zcela nesmyslným způsobem 

Ve dnech 30. a 31. května 
2009 se bude v Montrealu 
konat již 61. kongres Českého a 
slovenského sdružení v Kanadě 
u příležitosti 70. výročí jeho 
založení.

 Srdečně zveme všechny, 
kteří se v sobotu 30. května 
chtějí pobavit a zúčastnit 
banketu v jednom z nejlepších 
montrealských hotelů The 
Queen Elizabeth a zatančit si při 
hudbě skupiny Jiřího Grosmana. 
Dotované vstupné díky štedrým 
dárcům činí včetně večeře jen 55 
dolarů. 

Na kongres jsou pozváni 
ministr imigrace, občanství a 
multikulturalismu kanadské 
vlády Jason Kenney, quebecká 
poslankyně a ministryně 
spravedlnosti Elizabeth 
Weil,starosta města Montrealu, 
z České republiky jsou zváni 
místopředseda Senátu Jiří 
Liška, 1. místopředsedkyně 
Poslanecké sněmovny  
Miroslava Němcová, vedoucí 
přes krajanské záležitosti na 
ministerstvu zahraničí Vladimír 
Eisenbruk, velvyslanec ČR 
Karel Žebrakovský, generální 

Pozvánka na 61. kongres ČSSKProč musela padnout vláda? 
a zbytečně. Pokud se snažila 
o nějaké reformy, tak většinou 
nedostatečně, v řadě případů 
chybně. Přestože se její vládnutí 
odehrálo v dobách celosvětové 
hospodářské prosperity a 

konjunktury, ani jedna ze 
čtyř sociálně-demokratických 
vlád nedokázala významně 
snížit nezaměstnanost, která 
je v současné době, po dvou a 
půl letech Topolánkovy vládní 
koalice, i přes celosvětovou 

ekonomickou krizi nižší než v 
dobách hospodářského růstu 
osmiletého období vlád ČSSD.

Topolánkova vláda musela 
po svém nástupu učinit mnoho 
reformních opatření, z nichž 
zejména ty ve zdravotnictví 
byly pochopitelně velmi 
nepopulární. To způsobilo, že v 
loňských senátních a krajských 
volbách zaznamenala sociální 
demokracie jasné vítězství. Od 
té doby se však mnohé změnilo. 
Široká veřejnost začala pomalu 
chápat nutnost... 

ve Svitavách, které jsem zde právě 
před 16 lety  otevřela pro veřejnost. 
Po povodních, jež se prohnaly 
Moravou a poničily i náš dům, 
sbírku před likvidací zachránilo 
Ministerstvo kultury a v roce 1998 
ji odkoupilo pro Východočeské 
muzeum Pardubice. 

     Staré pohlednice s peříčkem, 
textilem, s kroji, zajíčky v 
sametovém sáčku apod. přitahují 
sběratele nejvíce.   Možná si řeknete 
“kýč”, ale i ten patří k poznání 
života předchozích generací a jejich 
vkusu.                                      k

Miroslav Topolánek

       Pokračování na straně 3
aastrana 2
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Milí čtenáři, 
     
     vloni jsem to cítila v kostech a letos se to potvrdilo. Nic 

naplat,  je rok velkých změn. Věci se hýbou nejen v globálním 
měřítku, ale i na zcela osobní úrovni. Naši sousedé mají nového 
prezidenta a můj soused má nové zaměstnání. Ovšem ani  Nový 
domov se změnám nevyhnul. Možná jste se podivovali nad tím, jak 
se střídala jména těch, co psali tento úvodník  v posledním roce. 
Určitě jste si všimli i jiných změn. Tentokrát vám chci představit naši 
novou redaktorku. Ale nejdříve bych chtěla poděkovat těm, kteří tuto 
náročnou funkci zastávali před ní. Nejdříve děkuji Janu Rotbauerovi, 
který noviny velice schopně vedl několik let s profesionalitou a 
tvořivým nadšením. Dále můj dík patří naší vskutku renesanční 
ženě, Aleně Kottové, která nejen vedla Masarykův ústav několik let, 
ale byla schopná vstoupit i do bot redaktora ve chvíli, kdy to bylo 
zapotřebí a pokračovat v pravidelném vydáváni Nového domova. 
První tři měsíce tohoto roku jí pomáhala jako dobrovolník vést Nový 
domov Soňa Metcalfe-Šachová, která se přistěhovala do Kanady 
teprve nedávno, a možná proto má na věci kolem unikátní pohled a 
neotřelý přístup. Velmi oceňujeme Soninu ochotu a profesionalitu. 
Díky moc. Všem přeji, ať se vám daří na vašich nových působištích. 

     A teď již vzhůru do budoucnosti. Naší novou redaktorku Vám, 
milí čtenáři, vlastně ani nemusím  představovat. Je to žena, kterou 
znáte, a mnozí z Vás i osobně. Má nejen žurnalistické vzdělání a 
dlouholetou praxi s vedením novin, ale hlavně opravdové nadšení jak 
pro tuto práci, tak i pro život české a slovenské komunity v Kanadě. 
Věra Kohoutová byla dopisovatelkou Nového domova spoustu 
let, je jednatelkou Českého a slovenského sdružení v Kanadě, 
členkou farnosti sv. Pavla, dlouholetou aktivní členkou Nového 
divadla a od počátku vzniku české televize Nová vize v Torontu její 
všudypřítomnou redaktorkou. Jsem moc ráda, že Věra zamění své 
dopisovatelství za redaktorskou práci. Přejeme Ti, Věro, aby jsi 
měla z tohoto nového úkolu radost, a Vám, čtenáři, abyste si s chutí 
přečetli každý nový výtisk Nového domova. 

                                  Za ředitelskou radu MMI Dagmar Vavruša 

Editorial

TORONTO 

pDo konce května v poledních 
hodinách je přístupná výstava 
šesti věhlasných světových 
malířů kontroverzního směru 
New New Painting v soukromém 
Muzeu New New painting, 123 
Bellwoods Av., TO, 
info:  416 603 4111

pNE 19. 4. od 12.30 h. -  Jarní 
sokolský festival Sokol Toronto, 
vystoupení dětí a hry pro děti, 
v hale kostela sv. Václava,  469 
Gladstone Av, Dospělí oběd $12, 
info: 905 838 2541

pST 15. 4. od 13.00 h. – setkání 
seniorů v salónku  kostela sv. 
Václava, 496 Gladstone Av.,
setkání s gen. konzulem ČR 
Richardem Krpačem, 
info: 416 925 8771 

pST 15. 4. od  18 h. – Annual 
General Meeting Česko-kanadské 
obchodní komory  v City 
Centre Plaza, 1 City Centre Dr., 
Mississauga, 
info: peter.osicka@ccrcc.net  

pNE 19.4.  -   oslava 75. výročí 
kostela sv. Cyrila a Metoděje v 
Mississauze, mši svatou povede 
biskup Tomas Collins. 
info: 905 712 1200   

pSO 25. 4. od 18.00 – Jarní ples 
pořádá folklórní taneční soubor, 
katolický kostel sv. Cyrila a 
Metoděje, Thornwood Drive 5255,  

CO-KDY-KDE
Mississauga, hraje orchester 
Johnnyho Timka. 
info: 905 819 9637, 416 998 5172 
a 416 806 4420

pNE 26. 4. od 17.00 – Nocturna 
ve městě – koncert torontského 
jazzového houslisty  Drew 
Jurečky, kostel sv. Václava, 496 
Gladstone Ave., 
info: 905.232 3092 

pSO 9. 5. od 18.00 -  koncert 
populárního slovenského zpěváka 
Petra Nagyho, Ukrajinská hala na 
83 Christie St., 
info:  416.689  9889, www.
cskstore.com,  entertainment@
canada.sk

pPÁ 1. 5. od 20.00 h.,  
SO 2. od 16.00 a 20.00 h.,  
NE 3. 5. od 16.00 h. 
Tragikomedie Lásky paní Katty s 
Jiřinou Bohdalovou  v hlavní roli. 
Uvádí Nové divadlo v režii Dáši 
Beláčikové,    Joseph Workman 
Auditorium, 1001 Queen St. W., 
info a rezervace 416.463 3182 
nebo nove.divadlo@sympatico.ca    

pPO 4.5 od 21.45, 
ST 6. 5. od 15.45 h. 
Dokumentární film  Heleny 
Třeštíkové v rámci FF Hot Docs. 
Režisérka sleduje vývoj 17letého 
Reného od jeho mládí až do 
současnosti. PO v The Royal 
Cinema,  ST v Cumberland 3. 
Lístky můžete zakoupit na www.
hotdocs.ca,  tel.:  416.637 5150, 
osobně v The Documentary Box 

Office, Hazelton Lanes-Lower 
Level, 55 Avenue Road, Toronto - 
PO-PÁ 11-19 h., SO a NE 11-17 h., 
od 30. 4.denně od 11 do 21 h. 

pOd 14. 5. do 24. 5.  v Al 
Green Theatre, Miles Nadal 
JCC na 750 Spadina Av. pořádá 
TE-Amim  Music Theatre 
divadelní představení v režii 
Marka Cassidyho Ten Green 
Bottles, vzniklého na základě  
stejnojmenné knížky Vivian 
Jeanette Kaplan, oceněné mnoha 
cenami v USA, Maďarsku, 
Itálii i v Kanadě. Pojednává 
skutečný příběh židovské rodiny 
Karpelových o strastiplné cestě 
i o cestě plné nadějí z Vídně 
do Šanghaje v době nacistické 
okupace a holocaustu v Evropě. 
Oficiální zahájení se koná 
v SO 16. května v 19.30h., 
galapředstavení se koná v SO 23. 
května od 19.30 h. jako benefiční 
na podporu Te-Amim Music Theatre.
info: 416 642 0430 
nebo www.Te-Amim.com.      

pNE 17.5. v 17 h. - Nocturna 
ve městě, cyklus vážné a jazzové 
hudby, Koncert: Milan Brunner, 
flétna, Marta Laurincová, klavír. 
Hala kostela sv. Václava, 496 
Gladstone Ave., info: 905.232 
3092.

pPÁ 22. 5. od 20 h, 
SO 23. od 16.00 a 20.00, 
NE 24. 5. od 16.00 h.  – situační 
komedii  Pavla Němce Amant, 
uvádí Slovenská mladá scéna v 
Bishop Marrocco/Thomas Merton 
Secondary School, 1515 Bloor 
St. West, Toronto (Bloor St. W. & 

Dění v komunitě:
Napište Dundas St. W). 

info: 905 286 5258, 416 792 8694 
nebo  slovakscene@yahoo.com  

pSO 13. 6. –  jubilejní benefiční 
loď  TV Nová vize ve spolupráci s 
Vlastou Sklenářovou 
a Prague Fine Food Emporium 
Toma Krále s koncertem jazzové 
zpěvačky Evy Emmingerové, 
večeře, tanec. Loď vyplouvá z 
doku na 242 Cherry St., Toronto. 
Vstupné činí pouhých 50 dolarů. 
Rezervace: 647 338 3630

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.

EDMONTON 

pKaždé PO (kromě prvního)  
19.00 - 21.00 h. -  taneční hodiny 
v sále Riverdale Community Hall 
od vedením tanečního mistra 
Allana Morrise 

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

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

HALIFAX

pPÁ 10. 4. – ST 6. 5.  vystavuje 
v Galerii Studio 21 Fine Art 

Inc., 1223 Lower Water Street v 
Halifaxu Eva Lapková. Sólová 
výstava má název “Caprice”. Tato 
možnost jí byla nabídnuta gelérií. 
Vernisáž se bude konat v pátek 17. 
dubna. Informace o galerii najdete 
na www.studio21.ca.

MONTREAL 

pSO 11. 4. v 15.00 h. – 
Velikonoční odpoledne pro děti, čs. 
Misijní dům, 7300  Sherbrooke W.

pNE 19. 4. v 11.00  - velikonoční 
bohoslužby, kaple Loyola High 
School, 7272 Sherbrooke W., 
růženec recitujeme v 10.30 
h.Prosíme, přicházejte chvíli 
před jedenáctou, protože hlavní 
dveře školy se v jedenáct hodin z 
bezpečnostních důvodů zamykají.

pST 22. 4. ve 13.30 h. 
-  Schůzka klubu seniorů, Čs. 
misijní dům, 7300 Sherbrooke 
W., seniorské schůzky se i nadále 
konají každý druhý týden, vždy ve 
středu ve 13.30 h. Na programu 
jsou zajímavé diskuze, písničky a 
promítání zábavných filmů. 
Info o programu rád podá Josef 
Janík, tel. 514.489 4364, nebo 
Líba Prášilová, tel. 514.482 9469

pSO 11. 4. od 15.00 – 
velikonoční hry a malování 
malovnání 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. 

Nový domov číslo 07/09, vydáno 9.4. 2009

Vláda ...  Dokončení  ze strany 1

Topolánkových reforem, 
preference vládní koalice – i přes 
přeběhlíky, rebely, řadu skandálů 
a zákulisních bojů jednotlivých 
frakcí ODS, kauzu Čunek a 
dalších skandálů u lidovců a 
téměř totální rozkol u zelených -  
začali mírně stoupat a popularita 
opoziční ČSSD naopak klesat. 

To potvrdila většina 
průzkumů před pádem vlády. 
Nejmarkatněji se to projevilo 
v diskusním pořadu TV Prima 
Partie. Na otázku respondentů 
z řad televizních diváků  22. 
února “Dokázala se vláda 
zatím zodpovědně připravit na 
hospodářskou krizi” 62 procent 
odpovědělo ano. 

15. března, kdy byl hostem 
pořadu sám premiér Topolánek, 
zaněla otázka “Zvládá Mirek 
Topolánek a jeho vláda připravit 
zemi na boj s ekonomickou 
krizí”, z 6000 respondentů 76 
procent odpovědělo ano. 

Jiřímu Paroubkovi muselo 
být jasné, že bude-li tento trend 
pokračovat, mohlo by se stát, že 
v příštích volbách  do Poslanecké 
sněmovny by mohla Topolánova 
koalice (za předpokladu, že by 
vládní strany učinily nějakou 
očistnou katarzi) zaznamenat 
úspěch. Tomu muselo být stůj co 
stůj zabráněno.Je přirozené, že 
ve všech demokratických zemích 
se opozice snaží svrhnout vládu. 

Ve většině vyspělých demokracií 
však opozice bývá konstruktivní, 
a má-li možnost vládu odstavit, 
učiní tak jen v případě, když 
je připravena sama vládnout. 
Proč tedy ČSSD položila 

Topolánkovu koalici, když sama 
zatím vládnout nechce?

V prvé řadě sociálně-
komunistická opozice není 
v žádném případě opozicí 
konstruktivní. Jiřímu Paroubkovi 
a spol. jde především o moc a v 
boji o ni je ochoten udělat téměř 
cokoli včetně diskreditace vlády, 
jen aby  měl šanci uspět ve 
volbách.  

Nebere přitom ohledy na 
státní zájmy a mezinárodní 
reputaci země, jinak by vládu 
nepoložil ještě před ukončením 

českého předsednictví EU letos 
v červnu. Za dané chaotické 
situace ve všech vládních 
stranách, v tandemu s KSČM a 
za pomoci rebelů a přeběhlíků 
vládních stran, nebyl pro 
Paroubka problém Topolánkovu 
vládu položit. 

ČSSD se již delší dobu netají 
záměrem jít do vládní koalice 
s KSČM. Sociální demokracie, 
naše nejstarší stavovská partaj, 
jež ve své bohaté historii udělala 
– zejména v oblasti sociální 
politiky – mnoho dobrého, jako 
by zapomněla, že prostituování s 
komunisty v roce 1948 ji stálo 40 
let existence. Podle posledních 
zpráv se koalice s opozicí 
dohodla na jakési prozatímní 
vládě a na volbách, jež budou 
pravděpodobně 16. a 17. října. 

V tuto chvíli je těžké 
odhadnout, kterým směrem se 
velmi tristní stav české politické 
scény plné skandálů, nechutných 
afér, amorálností a neetičnosti 
na obou stranách spektra, bude 
ubírat. Nelze však vyloučit, 
že v roce 20. výročí pádu 
komunistické totality budeme 
mít opět vládu komunistů, 
ruku v ruce s paroubkovsko-
rathovskými sociálními 
demokraty. Pokud k tomu dojde, 
potvrdí se slova těch, kteří 
říkají, že jsme národem veskrze 
nepoučitelným.                  k



3Nový domov číslo 07/09, vydáno 9.4. 2009

pST 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

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

pKaždé ÚT 19.00 - sokolská 
pobočka cvičí  v  Eliabeth Ziegler School.
Info: Jana Otrubová, 519 884 9185

LONDON 

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

OTTAWA

pSO 18. 4. od 17.00 h.  - mše 
svatá v kostele sv. Leopolda 
Mandiče, 170 Hinchley Street,
Ottawa, v případě velmi 
nepříznivého počasí se bohoslužby 
konat nebudou.

WATERDOWN

pPÁ 1. 5. - NE 10. 5. (pátky a 
soboty od 19.00, soboty a neděle 
od 14.00.) se konají loutková 
představení pohádky o králi, 
který se bojí zubaře a o chytré 
princezně. Režii má Majka 
Fraňková, všichni jsou srdečně 
zváni do Memorial Hall, 317 
Dundas St. E, HWY 5. 
Info a rezervace: 905.690 7889 
anebo lisbie@xplornet.com   k

Ahoj Honzo  a Natašo, 
     jsem opravdu nemožná, že 
nepíšu, vysvětlím následně. Jak 
si zvykáte být bez Filípka a dětí? 
Asi je bez nich v domě prázdno, 
ale to nás čeká všechny - tedy to 
prázdné hnízdo.
     Nevím, proč si stále beru 
věci veřejné tak soukromě - ten 
pád vlády mě znechutil víc, než 
dokážu přiznat. I když víme, 
co jsou zač, tak tohle jsem 
uprostřed předsednictví a před 
příletem Obamy nečekala. Je 
mi trapně, je to beznadějné 
a hnusné. Začnu pomalu ale 
jistě své syny nabádat, aby se 
nevázali na domov tak jako 
já, protože je taky nic dobrého 
nečeká. Je to trapná komedie to 
urážení knížete (viz Paroubkovy 
výroky), že nevím ani, jak to 
popsat. 
     V létě se definitivně vracím 
do Prahy, termín ještě nevím, 
ale bude to někdy v tu dobu. 
Odjezdy nemám ráda, ale domů 
se už těším. Tohle není lehká 
země, i když se tak tváří. Nevím 
sice, co se mnou bude, ale iluze 
si nedělám, ale budiž.
     Napište a poraďte, jak se 

vykašlat na tu beznaděj doma. 
Nebo tam (v Praze) je nějaká 
naděje?                        D                           

Soudružko,     
     vidím, že se skoro zblázníš, 
takže Ti zase vyspílám. Nataša 
by Tě spíš držela za ruku. V 
Tvém případě to je ovšem 
jedno. NIC by nepomohlo. Jsi v 
pasti. Už se nezměníš. 
     Zkoncentruj se na cca 25 
let svých posledních let života, 
která Ti musí stát za to prožít 
je jinak. Jak říkával pan Werich: 
“Život vždycky stál, stojí a bude 
stát za to, aby ho člověk dožil. 
Vono se s ním totiž ani nic jiného 
udělat nedá. Ale to už bych tak 
nezdůrazňoval.” 
     Na první pohled to 
věru vypadá impozantně. Ale 
není. Ten čas, který Ti zbývá,  
je plus minus jedna generace, 
uteče tedy rychle. Rychleji, než 
si teď myslíš.
     Na co si vlastně stěžuješ?  Že 
je Paroubek chorobnej? Nebo že 
je blbej? Nebo že to je zločinec 
posedlej po moci? Přes třetinu 
českých voličů mu dalo svůj 
hlas - nebo ne? A do 15 % dostali 

komunisté. 
     Že padla vláda uprostřed 
předsednictví v EU není 
přece žádná katastrofa. 
Na Západě, ve vyspělých 
demokratických zemích, se 
to občas stává; jsou vyspělé 
a demokratické. Nic z toho 
ovšem ČR není. Proč si to pořád 
musíš namlouvat? Zde vše 
(nejméně) po roce 1948 ve 

společnosti upadlo a písalci 
se vyžívají v sebemrskačství. Tak 
ať to dělají. Nejsou o nic lepší.  
     Každý musí přece začít u 
sebe. Jinak to ani nejde. Pak 
si lidé třeba uvědomí, proč má 
ČR štěstí, když má knížete za 
ministra. Nebo si to lidé myslet 
nebudou. Opět: No a? Chcete 
se tady po čtyřiceti letech 
bolševika  přes noc cpát někam, 
kam nepatříte? 
     Jistě, je mi líto lidí jako jsi 
Ty. Vlétla jsi do toho po hlavě. 
A nejsi sama. Možná, že vás je 
5 %. Na víc to nevypadá. Bylo 
by to bývalo zásadně jiné, kdyby 
si to byl v Listopadu uvědomil 
prosťáček Havel a dal pověsit 
několik desítek zrádců, kteří v 
Srpnu zavolali Rusáky a spáchali 
tak velezradu. To se - jak víme - 
nestalo. Místo toho se žvanilo o 
občanské společnosti. Hlásalo se 
sbratření. Jářku: jaká občanská  
společnost? S kým to sbratření? 
Nevyplatilo se bejt dvacet let 
(1968-1989) kurva? A jinejm 
zase krást a válet se v práci? 
      Všem dohromady bylo 

přece jedno, jestli se daly 
přejíždět  hranice bez povolení,  
nebo zda jsou na nich ostnaté 
dráty. Pohraničníci dostávali 
dokonce odměnu, když tu a 
tam někoho zastřelili. Teď za to 
sklízíte ovoce.
     Nelpi tolik na svém 
vlastenectví! Je koneckonců 
reakční ve srovnání s 
evropanstvím. Venouš by se nad 

tím zachmuřil. Nedrž děti doma. 
Ani ony nebudou žít tak dlouho, 
aby se dožily zásadní  změny. 
Přijď si k nám v létě sednout 
na zahrádku. Můžete se držet 
s Natašou za ruku. Její sny se 
taky rozplývají. Klopýtá taky 
do konce. Ještě pořád ale čte 
české noviny (teď ze zoufalství 
Hospodářské  noviny) a musí se 
dívat na české TV zprávy. 
     Náš/můj případ byl od 
počátku jiný. Poprvé jsem pocítil 
potřebu odejít za hranice v roce 
1958. Pak byla léta dlouhého 
čekání, která jsem vyplňoval 
četbou. Co nebylo v knihovně 
mých rodičů, bylo v knihovnách 
rodičů mých přátel. Pak, když už 
to šlo,  nebylo nic než pryč. Teď 
- dobře odizolován - tady dožiju. 
Mám se dobře.
      Topolánek má prostě pech. 
To máš pravdu. Klaus není 
dobrý. Paroubek (ke kolotočům 
by měl blíž) míří do vrcholové 
politiky. Čunek je ostuda. Tlustej 
ještě hůř. Proč to ale vadí Tobě a 
podobným lidem? Proč to nevadí 
taky ostatním? Položila sis vůbec 

tuto otázku? Ne-li, začni teď. 
     PŘIPÍJÍM Ti na zdraví. 
Koukám ráno z okna. Kvetou 
první kytičky. Už u nás byl 
dvakrát zahradník. Ještě 
přijde na trávník a zasadí 
angrešt. Dřív jsem to dělával 
já. Pro děti. Říkalo se tomu 
pedagogické rostliny, aby si 
děti uvědomovaly, z čeho všeho 
jednou můžou žít. Za vnoučátky 
se vypravíme v druhé polovině 
června, setrváme v červenci a 
já se pak ještě rozjedu - když už 
tam budu - po kontinentu. 
     V Praze má dnes být 20 
stupňů. Pozvání US Embassy, 
abychom se přišli (jako 
občané) podívat na Obamu, jsme 
samozřejmě zdvořile odmítli. 
Pražáci prchaj na chaty. Jo. 
Neříká  Obama :Yes, we can? - 
Takže: We can - and do better.
    Když podepsali v Mnichově 
dohodu bez československých 
politiků, nepadl ani symbolický 
výstřel. Za války nebylo žádného 
organizovaného odporu. V Únoru 
se všichni (až na pár studentů) 
rozešli do svých domovů. V 
Srpnu se Dubček rozplakal. 
V Listopadu jste zacinkali klíči. 
Vono se přece až tak toho tolik 
nestalo, žejo. Většina  to má 
po staletí v povaze. Jenže - jak 
říkával pan Peroutka – národní  
povaha není orel, který se z výše 
snese na naši hlavu. Vytvářet 
národní povahu je fuška. V 
národě pastevců a sběračů to, 
jak vidíme, trvá. TGM prý říkal: 
“Budu se na Vás dívat.“ Skoro 
si myslím, že má už dlouho oči 
zavřené. 
     Když jsme v roce 1965, při 
první příležitosti, s Natašou 
zvedli kotvy, ptali se mnozí 
na Západě (byli taky nakažení 
socialistickou prašivinou), proč 
jsme to udělali. Vždyť se přeci 
nic v ČSSR neděje. Svět je přece 
rozdělen na dva tábory, to se 
nedá nic dělat, a my v ČSSR se 
přeci neměli tak špatně...? Jo, to 
je potom těžká věc. 
                       Pozdravy , Honza

(Pozn. redakce: tato korespondence 
není fikce, ale výměna názorů 
skutečně žijících lidí) 

Dopisy (které nepotřebují komentář )
Přátelé, 
     pro zajímavost posílám dopis od jedné známé kamarádovi a 
jeho ženě, kteří jsou také mými přáteli. Je určen těm, kteří si nic 
nenamlouvají. Zdraví M.Š.

konzulka ČRv Montrealu 
Jaroslava Jeslínková a řada 
dalších osobností  českého a 
slovenského života v Kanadě.

V neděli dopoledne se koná 
beseda s pozvanými hosty a 
přednáška věnovaná počátkům 
existence organizace. Udělejte 
si příjemný výlet do jarního 
Montrealu, setkejte se s 
lidmi, kteří nám v emigraci 
usnadňovali začátky života 
v nové zemi. Všichni budete 
srdečně vítáni. http://cssk.ca/
congress-2009               

                  Miloš Šuchma, 
odstupující předseda ústředí ČSSK

KONGRES 
Dokončení ze strany 1

a

Marie Dašková 
S velkou láskou a bolestí v srdci na ni vzpomínají manžel 
Karel a synové Karel, Ivan a Roman s rodinami. 

Hledáme české knihy
     Hledáme české knihy 
a knihovny jako dar pro 

založení knihovny na Texaské 
A and M univerzitě v College 

Sation, TX. 
Vážení dárci, napište 

na adresu: 
Dr. David Chroust, 

Dept. of Cataloging, Sterling 
Evans Library, TAMU, 

College Station, TX 77843. 
Domluvte se s panem 

Chroustem na podorbnostech. 
Děkujeme dárcům za jejich 

dobrosrdečnost a jsme 
přesvědčeni, že knihovna 

TAMU bude jedna z 
nejlepších na jihu Ameriky. 

Česká vzdělávací nadace státu Texas

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.

22. dubna tomu bude 8 roků, 
co nás navždy opustila 

všemi milovaná 

paní 

NOW HIRING!

Part time BAKER
Please e-mail resumes to 
helen@theprague.ca 
or call 416-504-5787
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     Kanadský  mezinárodní  
festival dokumentárních filmů  
HotDocs v Torontu je na tomto 
kontinentu největším festivalem 
svého druhu. O účast na této 
křižovatce světové filmové 
produkce mají zájem zejména 
mladí režiséři. Letošní ročník, 
který bude zahájen 30. dubna a 
potrvá do 10. května, nabídne 
170 filmů.

V kategorii international 
spectrum budeme mít možnost 
vidět  příběhy provokující svým 
nadčasovým posláním. 

K takovým bezesporu patří 
nově natočené 90minutové 
kanadsko-české dokumentární 
drama “ Inside Hana’s Suitcase”, 
jehož světovou premiéru 
uvidíme hned v prvním dnu 
festivalu. 

 Koprodukce kanadského 
Rhombusu a českého InFilmu 
byla vedena známým kanadským 
režisérem Larry Weinsteinem.

Dílo vzniklo na základě 
bestselleru novinářky CBC  
Karen Levine. Podnětem ke 
vzniku této knihy, která dostala 
mnoho mezinárodních uznání 
a je přeložena do více než 35 
jazyků, je skutečný příběh. 
Fumiko Ishioka, ředitelka 
Tokyo Holocaust Education 
& Resource Centre, požádala 
muzeum v Osvětimi 

o zapůjčení předmětů, které 
by pomohly přiblížit dětem 
hrůzy koncentračních táborů. 
Jedním z předmětů byl kufr se 
jménem a datem narození. Děti 
a jejich učitelka se rozhodly 
pátrat po původu a osudu jeho 
majitele. Příběh tohoto pátrání se 
stal námětem knihy, televizního 

dokumentu, divadla a posléze i 
filmu. 

Z vlastního filmu uvidíme, 
že příběh Hanina kufříku se stal 
více než tragickou historií jedné 
z obětí holocaustu. Z kořenu 
této hrozné tragédie vyrostlo 
něco pozitivního: příběh Hanina 
kufru učí děti na celém světé 
vzájemné úctě a toleranci  
mezi lidmi různého původu a 
náboženství. Ukazuje nám všem, 
že porozumění mezi různými 

etnickými skupinami je jedinou 
zárukou úspěšné budoucnosti  
lidstva.                                                                                                                                        

Předběžné provedení se 
uskutečnilo v únoru tohoto 
roku na Filmovém Festivalu 
ve Viktorii.  Film ocenili 
diváci svým standing ovations 
a odborníci  řadou  velice 

pozitivních kritik. V Torontě se 
bude promítat na festivalu ve 
čtvrtek 30. dubna ve 21.30 h. 
ve Winter Garden Theatre a v 
neděli 3. května ve 13.30 h. 

v Isabel Bader Theatre. Info 
a rezervace: www.hotdocs.ca  
nebo tel.: 416. 637 5150. 

Dalším místem, kde je 
možno film vidět, je “DOXA 
Film Festival” ve Vancouveru, 
kde snímek zahájí festival  
22. května 2009.                   k  

“Inside Hana’s Suitcase”
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Písal sa rok 1959, mala 
som vtedy 16 rokov a po celom 
mestečku, kde sme žili, voňal 
lipový kvet. Ako vždy, dostali 
sme pozvanie s priateľom vyplniť 

program hraním na klavíri. Bola 
to akási akadémia, na ktorú 
si už nepamätám. Čo si však 
veľmi dobre pamätám, bolo, že 
jeden z účinkujúcich si vybral 
Rúfusove Rakvy z Vietnamu 

a pri recitácii mu po tvári stekali 
veľké slzy. Hĺbka bolesti otca 
nad nezmyselnou smrťou syna 
vyjadrená v básni a tie slzy 
ma tak zaujali, že som sa do 

recitátora okamžite zaľúbila.  
Dnes, 50 rokov po tejto udalosti, 
mi ešte stále recituje Rúfusove 
básne.

Teda, ako je to s mojim 
osobným vzťahom k Milanovi 

Rúfusovi?
Na Univerzite Jána Amosa 

Komenského v Bratislave, na 
katedre slavistiky v druhom 
ročníku, sme mali kurz 
súčasnej českej literatúry. Naše 
prekvapenie bolo veľké, keď 
sme sa dozvedeli, že nám ho 
bude prednášať nik iný ako 
básnik Milan Rúfus. Čo nám 
presne prednášal neviem, 
lebo hovoril veľmi potichu, 
prechádzal sa po prednáškovej 
miestnosti. Nezostávalo nám nič 
iného ako sa zasnene pozerať 
na tohto vysokého, zaujímavo 
vyzerajúceho pána a naučiť sa 
o českej literatúre z knižiek. Bol 
to ale nezabudnuteľný zážitok.

Po odchode do emigrácie 
som sledovala, ako sa básnik 
vyvíjal iba ponad „veľkú mláku“. 
Od priateľov a príbuzných, 
ktorí prichádzali na návštevu do 
Kanady, som nechcela nič iného 
ako básničky  Milana Rúfusa. 
Tak som sa tešila, že sa odvážil 
napísať Epištoly k ľuďom, že 
spolupracoval na novom vydaní 
Biblie, pre ktorú prebásnil 
žalmy, a iným zbierkam, ktoré 

mi priniesli alebo požičali. Boli 
sme z nich tak inšpirovaní, že 
sme začali napred doma a potom 
verejne poriadať večery poézie. 
Pre mňa bol najkrajší z nich 
Pieseň pre dvoje huslí – výber 
z poézie Seiferta a Rúfusa.

Iba po roku 1989, keď 
sme sa znova odvážili prísť na 
Slovensko, som si dokonale 
doplnila svoju kolekciu 
Rúfusových básnických zbierok, 
čo odniesli ťažké batožiny až do 
našej knihovne. 

Naše stretnutie s milovaným 
básnikom, jeho manželkou 
Magdou a dcérkou Zuzankou 
bolo srdečné. Doplnili sme si 
roky skúseností, vymenili pocity 
a názory. Milan Rúfus, vo svojej 
nekonečnej skromnosti, bol 
k slzám dojatý, že tam niekde 
v ďalekej Kanade niekto na 
neho myslel celé tie roky. Tešilo 
ho, keď sa dozvedel, že jeho 
slová nás posilňovali, keď nám 
bolo smutno, keď sme nevedeli, 
akým smerom pôjdeme. Jeho 
nevysloviteľná dôvera v Boha, 
priamosť a jednoduchosť nám 
pomáhala riešiť komplikované 

Milan Rúfus má od svého 
vstupu do literatury roku 1956 
zásadní podíl na formování 
moderní slovenské poezie.

 Čtenářsky nejpopulárnější 
jsou jeho Motlitbičky, které 
na Slovensku vycházejí ve 
statisícových nákladech. Patří k 
nejpřekládanějším básníkům v 

zahraničí. Jeho verše vyšly již 
ve dvaceti jazycích světa. Stal se 
národním literárním symbolem 
díky průzračnosti básnického 
poselství a humanistickému 
odkazu své tvorby.

Byl několikanásobným 
kandidátem na udělení Nobelovy 
ceny za literaturu. Na počátku 
roku získal od prezidenta SR 
vysoké státní vyznamenání 
Pribinův kříž I. třídy za 
mimořádné zásluhy o kulturní 
rozvoj Slovenské republiky, jeho 
národní a sociální ethos.    

“Rúfus vycházel z lidové 
písně, která je základem 
slovenské poetiky,” upřesňuje 
znalkyně básníkovy tvorby 
Valika Tóthová, “jejíž krása 
spočívá v jednoduchosti. A 

to byl také důvod, proč jsem 
si vybrala i co nejjednodušší 
hudební doprovod. Vedle klavíru 
(Beata Labiková) to byla kytara 
(Juraj Jonáš) a zpěv. Jeho 
básně však nádherně souzní 
nejen s lidovou písní, ale i s 
doprovodem jazzové hudby, 
kterou v pořadu zastupoval 
saxofon (Beata Labiková) a 
jazzové improvizace na něm. 

Recitátorka Zuzana 
Martinková-Znášiková: ” 
Pan Rúfus patřil k přátelům 
naší rodiny. Knížku Dětské 
motlitbičky jsem znala jako 
dítě. Byl nesmírně vzdělaný 
člověk, patří k absolutní špičce 
slovenské intelektuální elity. 
Jsem ráda, že jsem mu mohla 
svým účinkováním svou poctu 
vzdát.” Přivedla s sebou i svého 
desetiletého syna Martina, 
který recitoval nádherně čistou 
slovenštinou, právem si odnášel 
obdiv a uznání publika. Přednes 
Soni Almanové je po leta 
nedílnou součástí obdobných 
pořadů: “Rúfusova slova jsou 
něco jako nadslova, Mistr 
dokázal vyjádřit to, co nikdo jiný 
neumí.”    

Dále na komorním programu, 
konaném 15. března v Art Centru 
v Torontu,  spolupracovali Ivan 
Veg, Jozef Šimčisko, Nathalie 
Veg, Gabriela Wojciková, Sylvia 
Galvánková a Štefan Galvánek. 

Veronika Teichnerová 
uvedla malou výstavu obrazů 
malíře Pavla Potočeka:  „Už 
sa stáva zvykom Torontského 
slovenského divadla poézie 
spájať jednu umeleckú formu s 
druhou. 

V melodickom spojení so 
spomienkou na Milana Rúfusa 
sme pripravili ako výtvarné 
spojenie obrazy z tvorby majstra 
Pavla Potočeka (nar. 1925). 

Tvorba týchto dvoch 
umelcov vytvára v slovenskom 
umení dokonalú harmonickú 
jednotu. Ak sa chceme 
dotknúť témy maliarskeho 
štýlu tvorby majstra Pavla, 
poväčšine je to kubizmus, 
ktorý oslavuje zjednodušenie 
foriem okolitého sveta do 
základných geometrických 

obrazov. Avšak jeho výtvarný 
štýl nie je čiste monochrónny, 
strohý kubizmus. V jeho 
tvorbe dochádza k symbióze 
geometrického kubizmu a 
nečakanej mäkkosti, farebnosti 
i rozdielnosti námetov. Jeho štýl 
by sa dal nazvať romantickým 
slovenským kubizmom.“    -vk-  

                                         k

OLINKA HERZOVÁ
     

Chcel som jej iba pomôcť do 
kabátka,
spoluprváčke  Olinke.

Chcel, ale čo to bolo platné:
prváčkovsky  neobratne
vyryl som nechtom škrabanec,
šrám na jej detskej rúčke.

Jej otec, obchodník, nemútil 
čistú vodu.
A keď som prišiel k nemu do 
obchodu,
prichystanými nožničkami
Poľudštil mojich desať 
pazúrikov
bez výčitiek a bez zbytočných 
krikov, 
priam láskavo a pokojne.

Tak išli roky krasnokruté.

A potom bolo po vojne,
čas ako živá riečka tiekol,
všecičko bolo o inom.

Jedného dňa mi ktosi riekol:
„Olinku tu už nenájdeme.
Do svojej zasnúbenej zeme
šla osvienčimským 
komínom...“

Maľba Petera Potočeka 

Básník Milan Rúfus sa stal legendou 

Desaťročný  recitátor Martin Znášik

Obdiv veľkému básnikovi Valika Tóthová 

situácie našej reality.
A čo teraz, keď nám už 

odišiel k svojmu Pánovi, na ktorú 
cestu sa tak poctivo už roky 
pripravoval? Bolo nám ťažko, 
ale aj krásne. Prežívali sme jeho 
pohreb a hodinu po ňom sme už 
aj dostali kázeň, ktorou si uctili 
jeho život.

Pásmo poézie, ktoré malo 
osláviť jeho osemdesiatku, sa 
zmenilo. Miesto veselého prípitku 
pripravila som tematický prierez 
jeho dielom, aby divák získal 
celkový obraz toho, čo básnika 
tešilo aj bolelo, čim sa zaoberal 
a nad čím sa trápil. Poslednú 
časť tvoria básne z jeho zbierky 
„Ako stopy v snehu“, ktorá vyšla 
v Bratislave začiatkom februára.  
Prišla k nám lietadlom. Básne 
v nej sú akýmsi posledným 
testamentom básnika. Sú to 
básne spomienok na detstvo 
a mladosť, básne o veciach, ktoré 
nestačil doriešiť a ktoré necháva 
Prozreteľnosti do opatery. 

Toto je moje vyznanie vzťahu 
k majstrovi slova, k milovanému 
básnikovi Milanovi Rúfusovi.                  

                                         k

Básník, jehož slova hřejí i mrazí zároveň      

A ja som znova uvidel
svoj škrabanec na detskej rúčke.
A bolo mi tak kruto smutno.
Smutnejšie ako ľuďom býva
na pohrebe
či pri rozlúčke.

ZUZANKA

Slnko. Tep mojich žíl.
A moje horké nebo.

Či ma Boh povýšil
či pokoril ma tebou?

Akože uhádnuť,
On svoje gesto chráni.
I svoj dar a svoj prút
nesie v tej istej dlani.

Pokoril, povýšil...
Zabudni také slová.
Dýchni len
vánkom na teplú dlaň.

„Ešte som nikoho
až tak nemiloval.

Ešte som od lásky
neplatil takú daň.“



a

Zpravodajství ze staré vlasti

25. března 
Vláda Mirka Topolánka už 
nemá dôveru parlamentu, hoci 
len o jeden hlas. Z reakcií 
je jasné, že to pre zvyšné tri 
mesiace českého predsedníctva 
EÚ znamená ťažké časy a 
stratu prestíže.Český premiér 
celú noc ubezpečoval, že pád 
vlády nebude mať vplyv na 
predsedníctvo EÚ. „V tomto 
momente nemá situácia žiadny 
vplyv na úlohu predsedu 
Európskej rady,“ uviedol 
Topolánek v stanovisku českého 
predsedníctva EÚ. Opoziční 
sociálni demokrati sú pripravení 
nechať súčasnú vládu v demisii 
dotiahnuť predsedníctvo až do 1. 
júla, kedy ho preberie Švédsko, 
ktoré sa zapojilo do európskej 
integrácie až v 90. rokoch a po 
intenzívnych vnútropolitických 
diskusiách.  

k
Činnost opozice po pádu 
vlády nabírá obrátky. 
Poslanci ČSSD požádali šéfa 
Sněmovny Miloslava Vlčka 
o další mimořádnou schůzi. 
Chtějí na ní projednat vlastní 
opatření směřující k omezení 
hospodářské krize, omezit 
možnost prodeje letiště v Praze-
Ruzyni a zrušit zdravotnické 
poplatky. Opozice nehodlá po 
včerejším sesazení vlády dopřát 
dosluhujícímu kabinetu ani 
chvíli oddechu. Už za týden 
se pokusí znovu ve Sněmovně 
prosadit úplné zrušení 
zdravotnických poplatků. To už 
dříve navrhli komunisté. Podle 
aktuálního průzkumu agentury 
STEM ale lidé spíše věří 
pravicové taktice na krizi - tedy 
udržení zaměstnanosti a snaze 
o tvorbu nových pracovních 
míst. Takové řešení preferuje 67 
% lidí, které agentura oslovila. 
Opatření k udržení životní 
úrovně (například formou 
podpory nezaměstnaným), což 
prosazuje ČSSD, dává přednost 
33 % dotázaných.

k
Česko se v očích zahraničních 
investorů včera stalo 
součástí východní Evropy. 
Zatímco oslabení koruny a 
pravděpodobný propad pražské 
burzy budou připomínat 
následky pádu vlády jen 
krátkodobě, vnímání ČR jako 
součásti nejistého regionu 
bývalých postsovětských zemí 
se prohloubí.  

26. března 
Česko řídí vláda v demisi. 
Demisi odpoledne prezidentovi 
na Hradě předal premiér 
Mirek Topolánek (ODS). Jeho 
odstupující kabinet ale zemi 
povede až do jmenování nové 
vlády, která by podle hlavy státu 
měla vzniknout rychle. Prezident 
Václav Klaus míní, že by české 
předsednictví EU měl převzít 
a dokončit kabinet s jistým 

mandátem. Topolánkova vládla 
padla v úterý, kdy jí sněmovna 
vyjádřila nedůvěru. Klaus pro 
jmenování nové vlády stanovil 
tři podmínky. Podle něj je nutné, 
aby kabinet vznikl rychle. České 
předsednictví by měla vykonávat 
vláda s jistým mandátem, uvedl. 
Řekl, že nová vláda musí také 
vzniknout po dohodě stran ve 
sněmovně. Nebude prý jmenovat 
kabinet, který by se opíral o 
hlasy takzvaných přeběhlíků. 
Sestavením nového týmu pověří 
toho, kdo bude mít v dolní 
komoře podporu nejméně 101 
poslanců.

27. března
Předseda ČSSD Jiří Paroubek 
se chce odpoledne setkat s lídry 
ostatních parlamentních stran, 
aby se dohodli na východisku 
z vládní krize. Schůzku už 
má domluvenou s lidovci. Po 
zhruba hodinové konzultaci s 
prezidentem Václavem Klausem 
řekl, že důležitá je dohoda na 

přijetí zákona, kterým může být 
rozpuštěna sněmovna. ČSSD 
je připravena takový zákon 
předložit. Předčasné volby je 
podle Paroubka reálné uspořádat 
do konce října, například i kvůli 
tomu, že se na ně musí připravit 
Český statistický úřad. K přijetí 
zvláštního ústavního zákona o 
zkrácení volebního období dolní 
parlamentní komory je třeba 
souhlasu třípětinové většiny 
všech poslanců a třípětinové 
většiny přítomných senátorů. 
Při současném rozložení sil 
ve sněmovně se tak musí 
na rozpuštění dolní komory 
dohodnout strany končící 
vládní koalice s opozicí. Šéf 
lidovců nevyloučil, že by 
současnou vládní krizi mohla 
vyřešit takzvaná duhová 
koalice. Řekl to po schůzce 
s prezidentem republiky 
Václavem Klausem. Podle 
Čunka hlava státu upřednostňuje 
dohodu politických stran na 
dalším postupu a do jejich 
jednání zatím zasahovat nechce. 
Duhový projekt by představoval 

spolupráci tří nynějších 
koaličních stran - ODS, zelených 
a lidovců - a opoziční ČSSD. 

28. března 
Neformální summit Evropské 
unie provázejí od rána protesty. 
Ráno se sešla na Hluboké 
asi dvacítka odpůrců jaderné 
elektrárny Temelín, odpoledne 
lidé protestovali proti radaru v 
Česku. Na náměstí v Hluboké 
proběhla i demonstrace Dělnické 
strany, zúčastnily se jí asi tři 
desítky lidí.

k
Česká republika podporuje jako 
nového šéfa Severoatlantické 
aliance (NATO) polského 
ministra zahraničí Radoslawa 
Sikorského. Novinářům to v 
sobotu řekl šéf české diplomacie 
Karel Schwarzenberg. Nový 
šéf NATO by měl být vybrán 
příští týden na summitu NATO, 
za favorita je považován 
dánský premiér Anders Fogh 

Rasmussen. O tom, že Česko 
by podpořilo šéfa NATO ze 
středoevropského regionu se už 
dříve mluvilo v diplomatických 
kruzích. 

k
Americký prezident Barack 
Obama se při návštěvě České 
republiky setká se svým 
českým protějškem Václavem 
Klausem v neděli 5. dubna  
ráno. Naplánováno je také 
setkání s premiérem Mirkem 
Topolánkem a dalšími ústavními 
představiteli České republiky, 
oznámil v sobotu Hrad na 
svých internetových stránkách. 
Prezident Spojených států 
přiletí do Česka na neformální 
summit sedmadvaceti hlav 
zemí EU a USA v sobotu 
odpoledne. Společná sobotní 
večeře s českým prezidentským 
párem, o které se spekulovalo, 
v programu, který zveřejnila 
prezidentova kancelář, není. 
Mirek Topolánek po pádu své 
vlády uvedl, že bude při pražské 
návštěvě amerického prezidenta 

jednat s Obamou jako předseda 
Evropské unie, nikoliv jako 
předseda české vlády v demisi.

k
Předseda KSČM Vojtěch Filip v 
sobotu vyjádřil obavy z dohody 
ODS a ČSSD o předčasných 
volbách. Podle něj hrozí už 
před volbami nebezpečí velké 
koalice. Filip to řekl na sobotním 
zasedání širšího vedení strany. 
Zatímco podle sobotního 
vyjádření předsedy ČSSD Jiřího 
Paroubka by se měly volby 
konat v říjnu, komunisté by je 
podle Filipa chtěli mít v září. 
“Dohoda těchto dvou politických 
stran naznačuje situaci nebezpečí 
velké koalice už před volbami. 
My jsme přesvědčeni, že termín 
říjen je sice akceptovatelný, ale 
ta debata ještě s námi zahájena 
nebyla a možná, že je mnohem 
výhodnější termín zářijový. 
Myslím, že my budeme tlačit na 
volby v co nejkratším termínu,” 
řekl Filip. Komunisté odmítají 

možnost, že by v nové vládě byl 
předseda ODS Mirek Topolánek 
nebo že by mohla vzniknout 
vláda odborníků.

k
Přední český dětský 
alergolog Václav Špičák byl 
pasován v Tereziánském sále 
Břevnovského kláštera na Rytíře 
českého lékařského stavu. Je 
šestnáctým nositelem titulu, 
který uděluje Česká lékařská 
komora (ČLK) od roku 1996 
lékaři, jenž se mimořádně 
zasloužil o etiku povolání, 
rozvoj medicíny a humanismu 
nebo projevil mimořádně 
statečný občanský či lékařský 
postoj. “Moudrost, nezištnost 
a pracovitost spolu s pevnými 
morálními zásadami zdobí rytíře. 
Jsem hluboce přesvědčen, že 
titul Rytíř českého lékařského 
stavu náleží profesoru Václavu 
Špičákovi plným právem,” řekl 
prezident ČLK Milan Kubek, 
když profesoru Špičákovi titul 
předával. Prof. Špičák letos v 
lednu oslavil 80. narozeniny.

29. března 
Do veřejného výběrového 
řízení o 91,51procentní 
podíl ve společnosti České 
aerolinie, se do pondělí 23. 
března přihlásili čtyři zájemci. 
Konsorcium Unimex – TVS 
- tvořeno společnostmi 
Unimex Group,a.s., a Travel 
Service,a.s., dále AIR France - 
KLM, Darofan,a.s., ze skupiny 
Aeroflot a Odien AV III,a .s., 
ze skupiny Odien. Výběrové 
řízení je dvoukolové. První 
kolo je kvalifikační; jediným 
kritériem ve druhém kole bude 
výše nabídnuté a garantované 
kupní ceny. O výběru účastníků, 
kterým bude umožněno provést 
hloubkovou kontrolu společnosti 
a předložit závazné nabídky, 
rozhodne vláda. Předpokládá se, 
že vítěz bude znám nejpozději 
do 30. září 2009. Vedle 
privatizace ČSA je nastartovaný 
i zmíněný prodej pražského 
letiště v Ruzyni. 

30. března
Česká republika zřejmě odmítne 
přijetí vězňů z americké 
věznice Guantánamo. Rádiu 
Impuls to dnes řekl premiér 
a předseda ODS Mirek 
Topolánek. Podle něj to dnes 
doporučila Bezpečnostní rada 
státu. Topolánek uvedl, že 
Guantánamo bude jedním z 
témat víkendové návštěvy 
amerického prezidenta Barracka 
Obamy v Praze. Předseda 
vlády, které minulý týden 
vyslovila Poslanecká sněmovna 
nedůvěru, předpokládá, že se 
Obama vyjádří také k situaci 
v Afghánistánu a plánované 
protiraketové stanici v Česku. 
Jedním z témat Obamovy 
návštěvy by podle Topolánka 
mohla být i plánovaná výstavba 
americké protiraketové základny 
v Česku. Česká vláda podepsala 
smlouvy o výstavbě radarové 
části americké protiraketové 
obrany v Brdech s předchozí 
administrativou prezidenta 
George Bushe. Sněmovna je 
dosud neratifikovala, opozice s 
nimi nesouhlasí.   

k
Petr Čech - FC Chelsea, Marek 
Jankulovski - AC Miláno, 
Zdeněk Grygera - Juventus 
Turín, Tomáš Ujfaluši – 
Atletico  Madrid. V takýchto 
kluboch zvučných mien pôsobia 
českí futbalisti. Sport Invest 
International. Spoločnosť je 
lídrom športového biznisu 
v Česku s celosvetovou 
pôsobnosťou. Zo súčasného 
kádra českej futbalovej 
reprezentácie zastupuje jedenásť 
hráčov. Michal Kadlec, obranca 
Bayeru Leverkusen. „Kadlecova 
cena sa od jeho príchodu do 
nemeckej Bundesligy (Sparta 
ho predávala za cenu približne 
100 miliónov českých korún) 
zdvojnásobila,” tvrdí Zíka. 
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Americký prezident Barack Obama se při návštěvě České republiky setkal se svým českým protějškem Václavem Klausem



When I was growing up in 
Czechoslovakia in the years 
before 1989, the meaning of 
Easter (Velikonoce - from 
Veliké noci or Great Nights) 
was limited to the welcoming 
of spring.  The religious 
connotations of Easter were 
suppressed under the communist 
regime. Nowadays, Czechs 
are again aware of the strong 
Christian background of Easter, 
but Easter has not become a 
serious religious holiday. Easter 
in the Czech Re-public is a 
fun time. Many traditions are 
still observed and practiced, 
especially in villages, and 
different regions may have 
their own Easter traditions and 
customs.
Czech Republic Easter Symbols
     Many Czech Easter symbols 
are related to spring and the 
beginning of new life. Some of 
the best known are:
Easter Eggs and kraslice- The 
hand-painted or otherwise 
decorated egg (kraslice) is the 

No. 7 (2717), Volume 60    Issue Date: April 9, 2009    www.novydomov.com    Price: $2.00    PAP Registration No. 8108    ISSN 0839-2668

NOVÝ  DOMOV
Pravda vítězí!

THE NEW HOMELAND 

CZECH AND SLOVAK BI-WEEKLY 
Published every other Thursday
24 issues a year
visit our blog.novydomov.com

English Language Supplement

Czech Easter -  Velikonoce 

70 Years Ago Nazi Germany Occupied Czechoslovakia “I was there … ” 
By Barbara Kutheil Kroulik          

On March 15, 1938 Prague 
was alarmed by the news  
of the „Anschluss“:  Nazi 
Germany occupied Austria. This 
development came as a surprise 
and shock to many.  I was 17. 

I was no longer a child, 
and not quite an adult. Political 
events did not interest me. For 
me the world was  a beautiful 
place and political debate was 
only background noise. But 
this was different. Somehow 
I realized that the world was 
not as peaceful and idyllic as I 
thought. Everyone talked about 
the annexation of Austria; people 
were voicing different opinions. 
But on the surface nothing was 
happening in Czechoslovakia 
and the first excitement gradually 
died down. Life was returning to 
normal. Nonetheless, we sensed 
that a dark cloud appeared on 
the horizon. As for me, I started 

to think independently about 
what was happening around 
us, and began to feel fear and 
uncertainty about the future. My 
father was especially worried 
by the occupation of Austria. As 
we discussed the events at home 
he said that Hitler would not be 
content and that he would march 
on. I could not even imagine that 
and asked whether this might 
even lead to war. I hoped that 
dad would say that there would 
be no more war. After all, he told 
me about the horrors of war and 
about the suffering it brought. 
He knew it all too well having 
spent over four years on the 
front during W.W. I. But to my 
surprise he said that everything 
was indeed pointing to it. He 
said that European nations let 
Hitler expand and raise arms 
before their very eyes and it was 
too late to do anything about it. 

By Dana Shanberg

most recognizable symbol of 
Czech Easter. Girls decorate 
Easter eggs to give them to 
boys on Easter Monday. There 
are many Easter egg decorating 
techniques and the more 
elaborate ones require a certain 
level of skill. Different materials 

can be used, such as bee’s wax, 
straw, watercolours, onion peels, 
picture stickers. There are no 
limitations to creating pretty, 
colourful eggs. A nationwide 
Easter egg contest is held in 
Prague and other Czech cities 
around Easter time.

• Puss willow and pomlázka - 
Young, live puss willow twigs 
are thought to bring health and 
youth to anyone who is whipped 
with them. An Easter pomlázka 
(from pomladit or “make 
younger”) is a braided whip 
made from puss willow twigs. 

It has been used for centuries 
by boys who go carolling on 
Easter Monday and symbolically 
whip girls on the legs. In the 
past, pomlázka was also used 
by the farmer’s wife to whip 
the livestock and everyone in 
the household, including men 
and children. There would be 
no Czech Easter without the 
pomlázka. Boys used to make 
their own pomlázkas  in the 
past (the more twigs, the more 
difficult it was to braid one), 
but this tradition and skill is 
long gone and pomlázkas can 
be bought in stores and street 
stands. Some men don’t even 
bother and use a single twig or 
even a wooden spoon!
• Baby Animals - Lamb, Bunny 
Rabbit, Chicken –  one Easter 
tradition is to bake a lamb. In 
the Czech Republic, real lamb is 
usually replaced with one made 
from gingerbread 
• Dousing -  dousing a girl with 
water has a similar symbolic 
meaning as the pomlázka 

I argued that surely the people 
would not want another war after 
the horrible one Europe had just 
been through. That’s when dad 
said something I never forgot: 
„Those who plan wars never 
fight them. They never suffer 
or go without. It is the ordinary, 
unimportant people who go to 
battle. That’s how it has always 
been. Wars will be waged as long 
as people inhabit this planet. 
There are always enough reasons 
to justify them. Once it is for 
the country, next time it is for 
religion, another time it is for 
freedom. A cause and rallying 
cry will always be found. But 
the real reasons do not make 
headlines:  Power, territory and 
wealth. Wars are good business. 
Therefore they will never stop. 
We will only have newer, more 
horrible weapons. The days 
when kings rode into battle on 

horseback, leading their troops, 
and settling their scores with a 
sword, are a thing of the past.” 
Now I was scared. But deep 
down I hoped that dad was 

wrong. Unfortunately, he was 
right, and my own rosy glasses 
fell off, and I grew up. I started 
paying attention to political 
events and was able to see  

apg.8

apg.10



8 Nový domov číslo 07/09, vydáno 9.4. 2009English Language Supplement

• The Colour Red -  red and 
other bright colours symbolize 
health, joy, happiness and new 
life that comes with the spring.

The Days Before Easter Sunday
The following is based on 
my experience of Easter in 
the Northern Moravia region. 
Children finish school on Ugly 

Wednesday (Škaredá středa), 
which is a good idea because 
they need to spend some serious 
time on making Easter what 
it should be. In the evening 
of Green Thursday (Zelený 
čtvrtek), every boy in the village 
equips himself with a wooden 
rattle (řehtačka), which is 
specially made for the purpose, 
the boys form a group and walk 
through the village, rattling 

their rattles vigorously, so the 
noise can be heard from afar. 
The meaning of the rattling is 
to chase away Judas. The same 
procedure repeats on Good Fri-
day (Velký pátek) and one more 
time on White Saturday (Bílá 
sobota) when the boys don’t 
only walk through the village 
but stop at every house in the 
morning and rattle until they’re 
given money, which they then 
split between themselves.

Easter Sunday
     Easter Sunday (Neděle 
velikonoční) is a day of prepa-
rations for Easter Monday. 
Girls paint, color and decorate 
eggs if they haven’t done so 
already, and boys prepare their 
pomlázkas! In my family, 
decorating Easter eggs is 
a simple affair: dip some 
hardboiled eggs in water filled 
with boiled onion peels and 
then place store-bought Easter 
stickers on the eggs.

Easter Monday
Easter Monday (Pondělí 
velikonoční) is a day off, the day 
of the pomlázka. The origin of 
the pomlázka tradition (pom-
lázka meaning both the whip 
and the tradition itself) dates 
back to pagan times. Its original 
purpose and symbolic meaning 
is to chase away illness and bad 
spirits and to bring health and 
youth for the rest of the year to 

everyone who is whipped with 
the young puss willow twigs. 
Boys would whip girls lightly 
on the legs and possibly douse 
them with water, which had a 
similar symbolic meaning. The 
boy while whipping would recite 
an Easter carol, usually ask-
ing for an egg or two. The girl 
would then reward the boy with 
a painted egg or candy and tie 
a ribbon around his pomlázka. 
As the boys progressed through 
the village, their bags filled up 
with eggs and their pomlázkas 
were adorned with more and 
more colourful ribbons. This 
tradition is still largely upheld, 
especially in villages and small 
towns, although it may have lost 
its symbolism and romance and 
is now performed mainly for 
fun. Some boys and men seem to 
have forgotten that the whipping 
is supposed to be only symbolic 
and girls don’t always like that. 
The reward has also changed 
- money and shots of plum 
brandy (slivovice) are often 
given instead of or in addition to 
painted eggs and candy. So by 
early afternoon, groups of happy 
men can be seen staggering 
along the roads... All that aside, 
Easter remains one of the most 
joyful holidays on the Czech 
calendar. Happy Easter!   Veselé 
Velikonoce!
(You can read about Prague 
Easter celebrations also on: 
www.myczechrepublic.com)k

 “Hey O’Hara, ain’t you done 
with that dumbbell yet? There are 
other people in the gym too, ya 
know.”

I try to ignore the obnoxious 
voice buzzing close at hand, 
attempting to concentrate on 
finishing my set.

“Yo, Numbnuts, I’m talkin’ to 
you!”

I sigh, put the weight down, and 
turn to face combative owner of the 
voice. It seems he won’t go away 
unless I acknowledge him.

“Loosen your tank-top, Bruno. 
I’m almost done. Just a couple 
more reps and it’s all yours. 
Oh, and by the way, thanks for 
wrecking my concentration. That 
really helps.”

“Screw you, as swipe.”
“Sticks and stones my friend, 

sticks and stones.”
“Your mama.”
“Yes, well, please try to 

keep my relatives out of your 
enlightened insults.”

“Look, are you gonna gimme 
the damn weight or not?”

“Al…most…done…there. 
Happy?”

“Christ! Took ya long enough! 
Geez!”

“Relax, Bruno. The Mr. 
Olympia Weekend isn’t for another 
couple of months. You still have 
plenty of time.”

“Yeah, well, I wanna get in all 
the training I can before then, and I 
don’t wanna have to waste time like 
this talking to dickheads like you.”

I sigh again and hand the 
weight, a bit slick from my efforts, 
to the impatient hulk, not cowed at 
all by his verbal taunts. It’s okay 
anyway. Today is my cross-training 
day, and I need to go work on 
my lats and not just focus on my 
biceps. The reassuring sounds of 
weights being dropped or sliding 
onto bars, the stretch of the pulleys 
on the three universals, all greet my 
ears. This is the life. I allow myself 
a slight grin as I hear Bruno roar 
with disgust.

“Hey! You coulda at least 
wiped it off a bit, ya know!”

“I’m so sorry, Bruno. You 
seemed to be in such a hurry to 
get it, I didn’t want to keep you 
waiting. Besides, what was I 
supposed to wipe it with? My own 
t-shirt? It’s a bit wet too, if you 
hadn’t noticed.”

“There’s a spray and paper 
towel thingies over there in the 
corner, butt munch. Use ‘em.”

“Ah, so there are. Thank you 
for pointing them out. I will do so 
immediately.”

I pass the bad-tempered giant, 
hearing him grumble under his breath. 
At least he’s satisfied, for now.

k
Hi. My name is Robert 

“Bobby” O’Hara, and I’m a 
professional bodybuilder. It’s a 
career that bothers my work-at-
home mother, who frets over me 
constantly, unlike my semi-retired 
sports agent father, who knows I 

can take care of myself and leaves 
me to my own devices. My mother 
worries that I may fall in with 
the wrong crowd at the gym, or 
that I may overdose on anabolic 
steroids, or some other type of 
body-enhancing drugs. She doesn’t 
think I can take care of myself and 
is frequently calling me on my cell 
phone to make sure I’m all right. 
While I appreciate her concern 
for my well-being, her stifling 
behaviour is really starting to get 
on my nerves. I’ll have to have a 
chat with her, and soon. 

Bzzzzzt! Well, what do you 
know, that must be her now, calling 
in with her regular check-up. Oh, 
I usually have my cell phone on 
vibration mode, since I don’t like 
the piercing sound of the regular 
ring, especially if I’m in some sort 
of awkward situation where the old 
adage of ‘silence is golden’ holds 
true, i.e. with a ‘special someone’ 
and I don’t feel like taking a call 
from my mother, or in a place like 
a library or theatre, where making 
the slightest sound is akin to 
committing a crime.

Anyhow, let’s get this over 
with. Sitting on the smooth plank of 
a bench in the gym’s locker room, 
I heave another sigh and flip open 
my black cell phone. I receive a 
double surprise. Not only did I not 
expect to get a signal in here (I take 
my phone with me everywhere, and 
didn’t realize I had it with me here), 
the voice at the other end is one 
I’ve never heard before.      k

Working it Out By Paul Fabry

Everybody likes traditional easter eggs 
of Anna Janousova

EASTER LEG OF LAMB
Here is one of my favorite 
Easter recipes which I make 
for my family during our 
Easter Holidays. The reason 
I choose this recipe is the use 
of spring ingredients. Easter 
is a great time to celebrate 
the birth of spring, with herbs 
sprouting, vegetables starting 
to grow, and animals coming 
out of hibernation.

Ingredients:

1 6lb. Leg of Lamb with the Bone
1/2 Bunch Fresh Tyme
1/2 Bunch Fresh Rosemary
1/2 Bunch Fresh Mint
1/4 Cup Kremska Mustard
1 Tablespoon Cracked Black Pepper
2 Tablespoon Sea Salt
1 Head Fresh Garlic Cloves, peeled & crushed
6 Piece Peeled  Whole Shallots
1/2 Cup Olive Oil
1/2 Cup Hrouba Mouka
1 Bottle Merlot Red Wine
1 Cup Balsamic Vinegar
1 Liter Beef Stock or Water will do too

Instructions: 

ROAST
-Make several small cuts into the leg of lamb
-Chop all the fresh herbs, reserve some for later as garnish
-In a mortal pestle place all ingredients and crush unitl it makes a paste 
-Rub the leg with the paste making sure to get it into the small cuts
-Place the shallots around the leg
-Roast at 375 for 1 1/2hr or to your liking.  
 This should give you a medium degree of meat
-Remove leg from the roasting dish
-Let the meat rest for 20min before carving

SAUCE
-Pour out any grease from the 
 pan but leave the shallots
-Place the roasting pan on a high 
 heat stove top
-Once the pan is hot add the 
bottle  of red wine. Careful when 
doing this it may cause the wine 
to flame, your guests will love 
this
-Reduce the heat to medium 
high
-Let wine reduce
-Add balsamic vinegar  
-Let reduce to almost a syrup
-Add water and bring to a simmer
-Sprinkle the flour while stirring 
-Simmer for at least 10min
-Adjust the seasoning with salt and pepper
-Strain the sauce 

FINISH
-Carve the meat of the leg of lamb into slices
-Place the meat in a nice deep platter
-Pour the finished sauce over the lamb slices
-Sprinkle with the chopped fresh herbs 

SUGGESTIONS
I like to serve this with spring asparagus and creamy scalloped 
potatoes

Serves: 6-8
Prep Time: 30min
Cook Time: 2 hours
Total Time: 2 1/2 hours

Tom’s Recipes

       EASTER - from page 7
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FOR RENT
2 Holiday Villas in Trencianske Teplice, Slovakia

Two side by side luxury villas in the center of town. Can be rented 
individually or together for a family or friend reunion. 

For pictures see www.holidaylettings.co.uk/27124. 
For more info please contact Mary at 416-482-4237 or 

mhjand@yahoo.com or Olga via our website.

Award of Righteous Among Nations for Czech woman
Anna Pospichalova is not an 

ordinary woman. As you may 
have recently heard on news, 
she just received the award of 
Righteous Among Nations. Why 
did she receive this prestigious 
prize that so far only 22,000 
people from around the world 
have received? She just wanted 
to save the lives of three Jews 
during World War Two, while 

risking imprisonment, torture, 
or even death. This Slovak-born 
lady, now living in the Czech 
Republic, already received one 
award for her good deed about 
five years ago, thus, she was 
very surprised when she found 
out she had won this award as 
well.

Anna was born eighty-

two years ago in Zubrohlav u 
Namestova in Slovakia. She 
was just a teenager when the 
war begun and when she was 
working for the Grossmann 
family as a helper. Mr. 
Grossmann was a lawyer of a 
Jewish origin. He had two sons, 
Harry and Tony, and he also 
took care of his niece Katarina. 
Her mother lived in Piestany, 

Slovakia, and her father just 
recently immigrated to the USA; 
just before the Germans invaded 
the country. When the Germans 
invaded Slovakia, Grosmann’s 
family had to go into hiding in a 
village called Klin. They would 
only return to their home to get 
some clothes and linens.

One day when Harry and 

Tony returned to their house, 
the Slovakian Hlinka’s Guard 
and SS, came to Grossmann’s 
house. When Anna saw them 
approaching the house she 
screamed as loud as she could 
to warn Harry and Tony and 
they were able to escape from 
the house through the bathroom 
window. After this incident 
Katarina lived in Anna’s house 
for a while. Anna’s father was 
able to get false permits for both 
of the girls to travel to Piestany, 
where Katarina’s mother lived. 
After the war, both Katarina 
and her mother also moved to 
the USA, where Katarina, now 
Kathryn Winter, still lives today.

Kathy and Anna stayed in 
touch the whole time after the 
war. Recently, Kathy nominated 
Anna for the prestigious award 
called the Righteous Among 
Nations (RAN) that is given to 
people that helped save Jews 
during World War Two. So far, 
only about 600 Czechs and 
Slovaks received this award 
and their names, along with the 
names of another 22,000 heroes, 
are engraved into the Wall of 
Honor in Jerusalem. Anna also 
received a medal for her bravery 
from the former Slovak president 
Rudolf Schuster in 2004. As 
Kathy said, “This is the least I 
could do for her to nominate her 
for this award.” Anna said that 
she was honored to receive the 
RAN recognition but she just did 
what all polite people would do 
during wartime.      České noviny                                                                   

Foto ČTK Anna Pospíchalová

The music award night, Angel 
2008, took place in Prague on 
Saturday, March 21st,  2009.
   The prizes were awarded 
by the Czech Academy of 
Popular Music to the new talent 
discovery of the year, the best 
male and female singer, and the 
band, song, album, DVD, and a 
video clip of the year. 
   One more category was 
added to the nominations, 
the best foreign band.  A new 
member of the hall of fame 
was also revealed. At the end 
of the article you can find the 
nominations and winners in 
each category highlighted in 
bold. The interesting fact, worth 
mentioning, is that this show did 
not use playback, as is common 
in most Czech performances.

     The Tiburon International 
Film Festival (TIFF) is an 
annual event that introduces the 
top quality films from around 
the world. Its goal is to enhance 
tolerance between all people 
and its motto is “Understanding 
the World through Film.” This 
year was very special to Czech 
cinematography, since the opening 
film was a well-known film 
Guard No. 47 that won three 
Czech Lion awards for the best 
male actor, male supporting role 
and movie editor. This is a great 
accomplishment for Filip Renc, 
the movie director that attended 
the festival along with Lucia 
Siposova (actress) and Karel 
Fairaisl (Director of Photography). 
As we already mentioned, the 
festival is taking place in a town 

Two Events worth Mentioning

called Tiburon. The town was 
named after a location on maps 
from the Spaniards named Punta 
de Tiburon (Point of Sharks). It 
is the nearest mainland point to 
Angel Island in the San Francisco 
Bay connecting it to the land 
through a ferry.

     We are not sure whether 
Angel 2008 was the first show 
with live musical performances 
but we definitely hope that 
Czech playback shows will soon 
become obsolete. It is also great 
news that the film Guard No. 47 
was honoured to commence the 
festival taking into account it was 
not nominated for the Oscars or 
the best movie in the Czech Lion 
Awards.                                                 
                         CzechFolks.com                                                                                              

Originally we thought we would introduce two cultural events to you; 
one from the Czech Republic and one from the USA. The event in the 
Czech Republic, called Angel 2008, was a music award event. The 
other one would have been an international festival in Los Angeles, 
California, that was opened by a Czech movie selected out of 124 
films from countries around the world. They both caught our attention 
for their impact on the Czech entertainment world but also because 
they shared one common word. 
Los Angeles - a Spanish word that means “The Angels” in English. 
How coincidental? Unfortunately, Czech Television made a mistake in 
their video since the festival is actually happening in Tiburon, located 
in the San Francisco Bay, but it is unexpectedly related to angels as 
well. How? Find out at the end of the article.
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that unpleasant things were in 
store for all of us. Europe would 
soon experience what my dad 
foretold. The excitement over 
Germany’s annexation of Austria 
died down, because people had 
their own everyday worries. 
Hitler swallowed Austria 
and nothing much happened. 
After all, it only concerned the 
Austrians. Life went on and 
most people thought that Hitler 
would be appeased. Ordinary 
people generally do not worry 
about political developments 
as long as bombs aren’t falling 
on them and they are not being 
chased from their homes. That 
is understandable. What is not 
understandable, however, is that 
the situation was not worrying 
political leaders from whom we 
have the right to expect more 
foresight and responsibility. 
Our allies France and England 
did not appear to be watching 
the developments in Germany, 
even though Hitler was arming 
feverishly and announcing his 
plans to masses of humanity 
who cheered him on. What was 
Germany arming for? There was 
not aggressor about.            

Hitler got away with 
occupying Austria. No superpower 
presented any serious resistance. 
And so he made further 
demands. In September of 1938 
Czechoslovakia was forced to 
cede her border regions, the so-
called Sudetenland. British Prime 
Minister Neville Chamberlain 
and French Prime Minister 
Edouard Daladier sacrificed 
Czechoslovakia to Hitler’s 
expansionism because they 
thought that this would save 
peace. Joyful and confident, 
they made the announcement 
to the world. Czechoslovakia, 
abandoned by her allies, was 
helpless even with a very well 
equipped and well-trained army. 
Czechs living in the border 
regions had to leave and were 
chased out of their homes and 
businesses. The German army 
occupied the territory and 
Germans moved in. By now the 
whole nation knew that things 
were very serious. President 
Edvard Beneš with much of the 
government fled to England. This 

was a great disappointment for 
many Czechs. Dr. Emil Hácha - 
against his will - became the new 
president of Czechoslovakia, 
which was betrayed, abandoned, 
reduced and rendered unable to 
defend herself. 

These were the events 
leading up to March 14, 1939, 
a fated day that would change 
the history of our nations and of 
Europe. Hácha was summoned 
to Berlin where he was subjected 
to pressure and threats, so that he 
would sign a proclamation that 
he agreed with the Nazi invasion. 
He was undoubtedly a decent 
man, but he was old and frail 
and no match for the Hitler’s 
aggressive tactics. But even if 
he were to resist, it would have 
been of no use. Nobody was on 
our side! And so Czechoslovakia 
was split up into the Protectorate 
of Bohemia and Moravia and 
an “independent” Slovak state. 
Hitler was granted unlimited 
power over our country and our 
nation. He was also handed on a 
silver platter the state-of-the-art 
equipment of the Czechoslovak 
army - valued in billions, 
which was useful for his further 
exploits in Poland and France. 
The bunkers in Czechoslovakia’s 
border regions are almost 
indestructible and stand 
there, undamaged, to this day.             
March 15, 1939. A day I will 
never forget. It was early spring; 
it was a cold day; large wet 
snowflakes were falling. A 
cloudy, dark, dismal day, a fated 
day, an unhappy day. Very fitting 
for the events it brought us. The 
German occupation army was 
rolling through the streets of 
Prague.  I was standing on the 
Národní třída across from the 
former “Aso” department store, 
in a large crowd of other Prague 
citizens who were witnessing 
the tragic historic event. We  all 
watched as German soldiers on 
motorcycles with sidecars drove 
through our city in an endless 
stream. They were wearing ugly 
gray capes and reminded me of 
a huge swarm of gray insects. 
They were looking at us with 
disdain and disinterest. The 
people on the sidewalks were 
crying and shouting, manifesting 

their outrage and this invasion of 
Prague. But the soldiers ignored 
us, confident of their position of 
superiority.

Until now I did not know 
hatred. It is not that I was noble 
or gracious. It was quite simple, 
really. I had grown up in  a kind 
and loving family environment 
and my life had been without 
traumas and upheavals. I had 
never had a reason to hate 
anyone or anything. Suddenly 
I was witnessing how soldiers 
of a foreign and for much of 
our one thousand year history 
hostile neighboring power, were 
taking over our Prague. I was 
choking on tears and on helpless 
anger over this injustice, and 
felt hatred I did not know I 
was capable  of. This is when I 
understood that someone who 
is weak and helpless might hate 
his adversary do death. When the 
wronged party is given a chance 
at revenge things can get very 
bad. Who then, is the truly guilty 
party? But it was not only hatred 
I felt. Suddenly I realized how 
much I loved this city, Prague, 
my Prague, our Prague,  a city 
which since time immemorial 
was ours and ours alone, this 
city of Prague, which was home 
to great men and women of the 
Czech nation. 

Hitler was at the Prague 
Castle before the tired and 
broken Dr. H8cha could make it 
back from Berlin. A dark cloud 
with a swastika emblem spread 
over our city and over the whole 
country. It was a dark and heavy 
cloud with would hang there for 
the next six years.   

Today I am an old woman 
and several decades have elapsed 
but I cannot think of the past 
and of the betrayal by the allies 
without anger and bitterness. 
Those who have the power to 
decide the fates of entire nations 
were stupid and indifferent, 
and from what I have seen in 
the decades since then, this has 
not changed. We have a lot to 
look forward to. Germans made 
themselves at home in Bohemia 
and thought it would be forever. 
Prague was full of Germans who 
behaved as confident colonizers. 
Czechs on the other hand were 
intimidated at every step. 

Hitler did not leave us 
in any doubt about his true 
intentions. His long-term plan 
was to cleanse the country of 
ethnic Czechs. He started with 
the intelligentsia. In November 
1939 all colleges and universities 
in Bohemia were closed. He 
had plans for the rest of us, 
too, as we would learn soon 
enough. More about that next 
time.  (Private collection of 
writings Mom’s Memories”, 
1999, translated by Barbara 
(Kroulik) Sherriff.  Barbara 
Kroulik came to Canada in 1969 
with her family, which became 
active in the Czech community. 
Her husband Bretislav Kroulik 
worked as editor of Novy domov 
in the 1970s.)

k

Used Czech movies on VHS $3.00 + shipping, 
Dried mushrooms 100g $15.00 + shipping. 

List of movies available upon request. 
Call 705 461 8563, or email: stanyasteve@yahoo.ca.
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Zpravodajství ze staré vlasti

Zdroj: auractiv.sk, iDnes, sms,Radio Praha

Hráčova trhová hodnota sa 
podľa neho pohybuje medzi 7-8 
miliónmi eur. Nemci vyhodnotili 
Kadlecov prestup ako tretí 
najlepší bundesligový nákup 
za prestupové obdobie, počas 
ktorého hráč prišiel do Nemecka. 
Cenený je aj Martin Fenin, 
útočník Eintrachtu Frankfurt. 
Tohtoročný svetový šampionát 
futbalistov do 20 rokov ešte iba 
bude, no môžem prezradiť, že už 
v súčasnosti prichádzajú ponuky 
z Bundesligy pre talentovaných 
hráčov ako Lukáš Mareček či 
Jan Morávek. 

30. března
Česká republika získá prodejem 
nevyužitých emisních povolenek 
Japonsku pro letošní rok až deset 
miliard korun na zateplování 
domů a na jejich vytápění šetrné 
k životnímu prostředí. Smlouvu 
podepsali zástupci obou států v 
pondělí v Praze.

31. března 
Amerického prezidenta Baracka 
Obamu v sobotu při příletu 
do Prahy na letišti uvítají 
manželé Klausovi a také 
premiér Mirek Topolánek. Hrad 
sdělil, že Obamu přivítá český 
prezidentský pár. Mluvčí vlády 
Jana Bartošová pak dodala, 
že uvítání bude přítomen i 
Topolánek. Podle některých 
hlasů není tato vítací sestava 
úplně obvyklá. Při minulé 
návštěvě amerického prezidenta 
v roce 2007 pozdravili na letišti 
americkou delegaci v čele 
s Georgem Bushem ministr 
zahraničí Karel Schwarzenberg, 
kancléř českého prezidenta 
Jiří Weigl a velvyslanec ČR ve 
Washingtonu Petr Kolář.

1.dubna
Ve vojenském výcvikovém 
prostoru Hradiště na 
Karlovarsku vyvrcholilo ve 
středu návštěvním dnem cvičení 
českých a slovenských jednotek 
EU Battle Group (vojenského 
uskupení Evropské unie). 
Šlo o poslední přípravu před 
převzetím bojové pohotovosti, 
kterou česko-slovenské 
uskupení bude držet v druhé 
polovině letošního roku spolu 
s francouzsko-belgickými 
jednotkami. Cvičení Collective 
Shield 2009 se účastní 1650 
osob včetně 43 slovenských 
vojáků. Na Slovensku pak cvičí 
dalších 256 vojáků. 

k
Americký prezident Barack 
Obama v sobotu přijede téměř 
do své „rodné“ země. Podle 
Míly Rechcígla, českého 
historika a genealoga žijícího 
v USA, má totiž Obama české 
předky. A dokonce velmi 
významné. „Když jsem se 
dozvěděl, že Obamova matka 
má britské královské kořeny, 
tak mne hned napadlo, že by 
mohla mít i českou královskou 

krev,“ uvedl v rozhovoru pro 
LN Rechcígl. „Podařilo se 
mi zjistit, že Obama má mezi 
předky anglické krále, respektive 
krále Edwarda III. a krále 
Edwarda I.,“ dodal s tím, že pak 
mu netrvalo dlouho propojit 
anglického Edwarda I. s českým 
králem Vratislavem II. a od něj 
se dostat až k prvnímu českému 
knížeti Bořivojovi. 

k
Plovina českých TV domácností 
může přijímat digitální televizní 
vysílání. Údaj vyplývá z 
průzkumu agentury Stem/
Mark, který ve středu zveřejnila 
společnost Mediaresearch.

k
Možnost příjmu digitálního 
vysílání, ve kterém jsou k 
dispozici také všechny hlavní 
české TV stanice (ČT1, ČT2, 
ČT24, ČT4 Sport, Nova, Nova 
Cinema a Prima), od září do 
listopadu vzrostla o 15 procent a 
dosáhla 45 procent. Po doplnění 
o lednová data z průzkumu 
vyplynulo, že digitální televizní 
vysílání u nás může již přijímat 
více než polovina televizních 
domácností konkrétně 51,9 
procenta.

k
Očekávaný útok počítačového 
viru Conficker se zatím nekoná. 
Bezpečnostní informační služba 
(BIS) včetně policejního odboru 
internetové kriminality jsou 
ale stále ve střehu. Nebezpečí 
napadení virem se České 
republice rozhodně nevyhýbá, 
potvrdil agentuře Mediafax 
mluvčí BIS Jan Šubert. 
Zákeřný virus Conficker je 
údajně naprogramovaný na 
dálku, a jeho cílem je infikovat 
nebezpečnými spamy co nejvíce 
počítačů s operačním systémem 
Windows. Podle dostupných 
informací se masivní útok 
očekává z Číny, ta to ústy svých 
vládních činitelů rozhodně 
popírá.

2. dubna
Východním zemím Evropské 
unie hrozí, že budou od zbytku 
unie odděleny novou zdí, 
varoval český premiér Mirek 
Topolánek v rozhovoru pro 
italský deník la Repubblica. List 
zveřejňuje výtah z rozhovoru 
na své webové stránce. Podle 
něho by tato zeď mohla vyrůst 
“z nepochopení, podezřívání 
a vzájemné nedůvěry”. 
Topolánek současně odmítl 
obavy, že východ Evropy by se 
mohl v kontextu mezinárodní 
hospodářské krize stát novým 
ohniskem nestability. Toto 
tvrzení označil za “velkou lež” 
a zdůraznil, že “epicentrem 
jsou Spojené státy”. “Některé 
státy zasahuje krize více, jiné 
méně, a to jak mezi starými, tak 
mezi novými členy EU,” dodal 
Topolánek. Podle něho “existují 

snahy přenést jinam projevy 
krize od míst, kde mají původ”. 
“Evropská unie stojí na přesných 
základech, kterými jsou 
strukturální reformy, otevřenost, 
liberalizace světových trhů, 
regulace a daňová opatření. 
Pokud se ale ekonomika USA 
znovu nerozjede, pak žádné 
východisko z krize neexistuje,” 
upozornil v rozhovoru pro la 
Republiku Topolánek.

k
Komunisté jsou podle předsedy 
poslaneckého klubu Pavla 
Kováčika připravení jednat 
s tím, koho prezident Václav 
Klaus pověří sestavením 
prozatímní úřednické vlády. Šéf 
komunistické poslanecké frakce 
na tiskové konferenci rovněž 
řekl, že KSČM nebere jako 
příkoří, že s jejich předsedou 
prezident dosud o řešení vládní 
krize nejednal. Komunistická 
strana je ale podle Kováčika 
dotčena tím, že nebyla přizvána 
k jednáním, na kterých šéfové 
vládní koalice a sociální 
demokracie hledají východisko z 
vládní krize. 

k
Od 25. května k rodičům, kteří 
nahlásí zmizení dítěte, vyjede 
policejní hlídka a na místě podle 
získaných informací vyhodnotí, 
zda je případ vhodné zařadit 
do koordinačního mechanismu. 
Pokud zjistí, že ano, popis dítěte 
se vzápětí objeví na policejním 
webu a policie dá současně vědět 
médiím a mobilním operátorům. 
Ti rozešlou textovou zprávu s 
údaji o dítěti do všech mobilních 
telefonů v okruhu zhruba pěti 
kilometrů od místa, kde se dítě 
ztratilo. 

k
Česká republika letos obsadila 
třetí místo z nových členských 
zemí Evropské unie v atraktivitě 
pro přímé zahraniční investice 
německých firem. Loni bylo 
Česko první. Jeho místo zaujalo 
letos Polsko a druhé skončilo 
Slovensko. V pořadí investiční 
oblíbenosti zemí až na čtvrtém 
místě skončil pro německé firmy 
jejich domácí trh. “Na atraktivitě 
ze šestnácti zemí střední a 
východní Evropy a Asie ztratilo 
nejvíce Rusko a Čína,” doplnil 
ředitel obchodní komory Lars 
Bosse.

k
Český ministr spravedlnosti 
Jiří Pospíšil včera navečer jako 
představitel země předsedající 
Evropské unii podepsal v Haagu 
Úmluvu o dohodách o volbě 
soudu z 30. června 2005. 
Dokument je podle ministerstva 
spravedlnosti zásadním přínosem 
pro mezinárodní obchod a měl 
by zajistit, aby soudy ve všech 
smluvních státech respektovaly 
obchodní dohody a uznávaly 
rozsudky vynesené soudy, které si 

podnikatelé ve svých ujednáních 
zvolí.

k
Summit se v Praze koná v rámci 
předsednictví ČR v Radě EU. 
Česká republika tak na něm bude 
vystupovat zároveň z pozice 
šéfující země Evropské unii. Na 
summitu se vzhledem k Obamově 
účasti předpokládá zastoupení 
zemí EU na nejvyšší úrovni. 
Státníci se s Obamou budou 
scházet už ve dnech 3. a 4. dubna 
na summitu NATO ve Štrasburku 
a v Kolíně nad Rýnem, kde se 
uskuteční oslava 60. výročí míru 
a bezpečnosti v Evropě. 

k
Zrušení plánů na vybudování 
radarové základny USA v Česku 
od amerického prezidenta 
očekává 32 % Čechů, podle 44 
% dotázaných v nich Barack 
Obama bude pokračovat, 
čtvrtina respondentů neví, 
nebo neodpověděla. Ve čtvrtek 
výsledky průzkumu agentury 
Factum Invenio zveřejnila 
televize Z1, která jej zadala. 
Průzkum se zabýval také otázkou 
vztahů USA a Ruska. Téměř 
polovina obyvatel (49 %) uvedla, 
že vztahy Spojených států a 
Ruska se díky osobě amerického 
prezidenta Obamy zlepší. Třetina 
dotázaných předpokládá, že 
vztahy obou velmocí zůstanou na 
stejné úrovni jako dnes.

k
Iniciativa “Díky vládě!” přilákala 
na náměstí Republiky zhruba 
stovku lidí, kteří pokojnou 
demonstrací vyjádřili podporu 
kabinetu Mirka Topolánka 
(ODS). Podle organizátorů akce 
byla Topolánkova vláda schopná 
a odvážná a její odvolání bylo v 
době českého předsednictví zcela 
nevhodné.

k
V Židovském muzeu v Praze 
proběhla ve čtvrtek prezentace 
knihy profesora psychologie a 
lékaře Tomáše Radila, který v ní 
zachytil vlastní prožitky z konce 
druhé světové války. Knihu 
vydalo nakladatelství Academia. 
Radilova kniha pojednává o 
protižidovských opatřeních z roku 
1942, o jeho internaci a deportaci 
do Birkenau, tříměsíčním pobytu 
v Hlavním táboře Osvětim, kde se 
dožil osvobození. Závěrečná část 
popisuje jeho dvojměsíční cestu 
přes Polsko a Maďarsko na jižní 
Slovensko a následné vyrovnání 
s prožitky z koncentračního 
tábora. “Nejedná se o čistou 
autobiografii, já tam vlastně 
vystupuju jen jako vypravěč. Je 
to kniha o těch, kteří nepřežili,” 
uvedl Radil.

3. dubna
Spojené státy formálně 
požádaly Evropskou unii, aby 
přijala část vězňů z americké 
základny Guantánamo, kteří 

jsou zadržování kvůli podezření 
z terorismu. USA poskytnou 
zemím, které na přijetí vězňů 
přistoupí veškeré potřebné 
informace. Oznámila to Evropská 
komise. Američané chtějí, 
aby země EU převzaly asi 
60 z 245 vězňů. Česká republika 
o přijetí vězňů neuvažuje.

4. dubna
Novým generálním tajemníkem 
NATO se stal i přes odpor 
Turecka dánský premiér 
Anders Fogh Rasmussen. 
Jednání ve Štrasburku a Kehlu 
Istanbul dlouho blokoval 
kvůli karikaturám Mohameda. 
Rasmussena přitom od 
začátku podporoval zbytek 
Severoatlantické aliance včetně 
Česka.

5. dubna 
Obama priletel do Ankary z 
Prahy po skončení summitu 
EÚ-USA. Do českej metropoly 
prišiel v sobotu večer priamo zo 
summitu NATO v Štrasburgu, 
kde lídrov zdržala voľba nového 
generálneho tajomníka aliancie. 
Počas svojej prítomnosti v Prahe 
absolvoval stretnutie s českými 
predstaviteľmi, predniesol 
verejný prejav na Hradčanskom 
námestí a zúčastnil sa na 
európsko-americkom vrcholnom 
stretnutí. Lietadlo amerického 
prezidenta Baracka Obamu v 
nedeľu večer pristálo v Turecku, 
ktoré bude poslednou zastávkou 
na jeho tohtoročnom európskom 
turné. 

 6. dubna 
Českou republiku Obama 
ujistil, že se k ní Spojené státy 
neobrátí zády tak, jak to v 
minulosti udělaly jiné velmoci. 
“Mnohokrát ve 20. století byla 
přijímána rozhodnutí bez vás u 
jednacího stolu, velké říše vás 
nechaly bez pomoci a nebylo vám 
nasloucháno, “ řekl Obama. “Já 
vám chci říct, že Spojené státy 
se nikdy neobrátí zády k lidem 
tohoto národa, protože sdílíme 
společné hodnoty, společné 
dějiny,” vzkázal Obama. Česku, 
které je deset let členem NATO 
připomněl, že platí, že útok na 
jednu členskou zemi znamená 
útok na celou alianci. Lidé České 
republiky podle něho svůj slib 
pomoci splnili po útocích na 
Spojené státy z 11. září 2001. 
Prahu, kde Obama přednesl svůj 
první veřejný projev v zahraničí, 
označil za “zlaté město, které je 
mladé i starobylé”. Ocenil boj 
Čechů za svobodu jak během 
Pražského jara, tak při sametové 
revoluci, jejíž název vyslovil 
česky. “Naučila nás mnoho věcí, 
ukázala, že mírové protesty 
mohou otřást základy říše a 
ukázat prázdnotu ideologie,” 
řekl Obama o politických 
změnách v roce 1989 v tehdejším 
Československu.

a
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Že nikoho z nás to dřív 
nenapadlo? Přece problém 
vyřešit popřením jeho existence! 
Ultimální logika politicky 
korektního uvažování.

Mezi pozoruhodnými 
osobami, nyní ve Washingtonu 
pověřenými značnou mocí a 
odpovědností, nelze pominout 
Janet Napolitano, dosavadní 
guvernérku pohraničního 
státu Arizona, proslulého 
svou neprodyšností na úrovni 
ementálského sýra. Desetisíce 
ilegálů se jí tam z Mexika 
přihrnulo a dál se hrne. A 
dotyčné, jejíž počínání si  
superpokroková organizace 
ACLU (American Civil 
Liberties Union) nemůže dost 
vynachválit, bez zbla zkušenosti 
s tak náročnou agendou národní 
bezpečnosti, se dostalo povýšení 
být tím nejvyšším velitelem 
celičkého rezortu.

Ve svém vystoupeni 
v Kongresu, schvalujícím 
její kvalifikaci, ani jednou 
nepoužila slovo „terorismus“ 
či „teroristé.“  To například 
postřehl a s podivem komentoval 
kongresman Peter T.King, 
republikán z New Yorku. 
Velevlivné The New York Times 
ve svém úvodníku (1.3.2009)  
její zdrženlivost ale pochválily 
a při téže příležitosti velebily 
prezidenta Obamu, že i on se tak 
ošklivému vyjadřování vyhýbá.

k
Kongres, teď po vítězných 

volbách demokratů a notném 
debaklu republikánů, se se 
značným politicky korektním 
elánem pustil do prosazováním 
novinek, jež v minulém období 
neprošly. Právě se projednává 

nový imigrační zákon, 
k očekávané potěše  hispánské 
komunity, jíž demokraté jsou 
právem vděční za výsledek svého 
volebního triumfu. Mám tu 
doma video záznam s lamentací 
televizního komentátora ( Lou 
Dobbs, TV - CNN, 15.2.2009): 
v USA pobývá odhadovaný 
počet dvanácti milionů ilegálních 
imigrantů převážně z latinské 
Ameriky, s notným podílem na 
celonárodní kriminalitě a svou 
zátěží zdravotnických a sociálně 
podpůrných služeb. Jak tedy tak 
obrovitý problém vyřešit?  

Přece snadno, velesnadno: 
každý ilegál se na požádání 
za jeden jediný den stane 
přistěhovalcem legálním. Během 
těch 24 hodin by se měla ověřit 
pravdivost tvrzení žadatelů, 
jejich minulost (tzv. complete 
background  check), což se 
ovšem v žádném případě nedá 
stihnout.

Žadatelé mají automatický 
nárok na bezplatné právní 
zastoupení a výdaje lačných 
advokátů budou hradit daňoví 
poplatníci. Ilegálové obdrží 
oprávnění k dočasnému pobytu 
(temporary visa), které však 
lze prodlužovat do nekonečna, 
čímž se jejich pobyt neméně 
oprávněně stane permanentním. 
Ilegálové, v odhadovaném počtu 
33.000, kteří jsou členy gangů, 
pravidelně porušujících zákony 
země, mají automatický nárok na 
amnestii pouhým prohlášením, 
že již nadále členy gangů být 
nehodlají. 

Pochytaní  provinilci, jimž 
by za normálních okolností 
hrozila deportace, se takového 
údělu už nebudou muset obávat 
- množství takové agendy by 

paralyzovalo fungování soudů, 
jimž pak nezbývá, než řešení se 
vyhnout neřešením. 

Podmínka o dodatečném 
splacení dlužných daní, tak 
jak požadovala původní 
zákonná předloha senátorů 
Ted Kennedyho a Johna 
McCaina, ve své současné verzi 
odpadá. Naopak, tito dlužníci 
–  stejně jako každý neplatič 
daní – budou mít nárok na 
refundaci, navrácení peněz 
jimi nikdy neplacených.  Navíc 
přibývají velkorysá ustanovení 
ve prospěch mládeže ilegálů, 
teď s nárokem na mimořádné 
finanční úlevy při studiu.

Porušovat zákony se vskutku 
vyplácí. Poctivý, ve frontě 
čekající žadatel o imigrační 
vízum aby čekal mnohé roky, 
než na něj přijde řada. Ti, co ve 
frontě nečekali, vyhnuli se jí 
ilegálním překročení hranic, si 
zásluhou připravované velkorysé 
amnestie  mohou libovat.

Lze se radovat z ještě dalších  
novot. Washington, teď za 
Obamova prezidentování míní 
redukovat příliv nových ilegálů 
extra výpomocí mexickému 
státu, a sice financováním 
tamějšího systému vzdělání 
a lékařské péče. Představa 
takového rohu hojnosti se 
může leckomu jevit jako dost 
surreálná, při uvážení finanční 
kalamity, momentálně lomcující 
touto americkou zemí. 

Mexicko-americká hranice 
je víc než 800 mil dlouhá. Ono 
jakési bezpečnostní opatření 
proti pronikání nevítaných 
živlů měří pouhých 200 mil. Ze 
zmíněného zdroje TV CNN se 
též dozvídám o připravované 
změně de facto se zbavit  této 

hranice, s eufemistickým 
označením SPP (Security 
Prosperity Partnership).

k
Při vyjmenovávání 

zahraničně politických bolehlavů 
Ameriky, supervelmoci 
v nezáviděníhodné roli zbylého 
globálního policajta a hasiče, na 
nejvyšší příčku nepříjemností 
se dostala oblast Afghánistán 
- Pakistán, po nukledárních 
zbraních bažící Irán, následováno 
neřešitelností izraelsko-
palestinského konfliktu,  
putinovskými ambicemi vzkřísit 
imperiální ruskou moc, a též 
nebezpečnými choutkami 
severokorejského Kima.

A nejeden analytik prstem 
též míří ke zdejšímu sousednímu 
Mexiku. Však tamější násilnosti 
si v roce 2008 vyžádaly přes 
pět tisíc životů – víc ztrát, než 
v Iráku v témž období.

k
Na Mexiko mám většinou 

neveselé vzpomínky. Před 
řadou let jsme se tam s  rodinou 
jeli podívat. Už při příjezdu 
k pohraniční a celní kontrole se 
nám dostalo příležitosti  okusit 
druh slastí před námi. Bachratý 
strážce si bez ostychu řekl o 
pořádný úplatek, bez něhož by 
nás dál nepustil.

Pobyli jsme dva měsíce, 
křížem krážem to projeli až 
dolů na jih do Yucatanu a ke 
guatemalské hranici. S výjimkou 
domorodých Indiánů, chudáků 
přežívajících na pár ždibcích 
málo úrodné půdy, jsme 
se vesměs potkávali s dost 
nepoctivou pakáží, dychtící 
okrást vetřelce. Tak nelichotivou 

generalizací nemíním 
ovšem zatracovat celičkou 
mnohamilionovou zemi, pouze 
se svěřuji s osobním dojmem, 
který jsem tam získal.

Od té doby jsem si takový 
výlet nezopakoval. Nemínil 
jsem zažít zkušenost českého 
kamaráda (dočasného tehdy 
běžence, nyní trvale si lebedícího 
v Třeboni). Jeho na silnici 
zastavila policie, požádala o 
doklady,  on je předložil, dotyční 
strčili jeho americký pas do 
kapsy a otevřeli dlaň s příkazem 
platby 200 dolarů. Jestliže 
nezaplatí, bude zatčen. Tedy 
vyhověl a poučen se v několika 
opakujících se situacích v jízdě 
zpomalil, už zastavit, a pak 
nejvyšším možným tempem se 
hnal dál a tak unikal podivným 
strážcům veřejného pořádku, 
kteří raději počkali na další oběť. 

Nynější stav věcí v roce 
2009:  přituhuje, je to značně 
horší. State Department 
zveřejňuje varování o nebezpečí 
únosů. Nic politického, pouze 
peníze. Zmocnit se rukojmí, 
domáhat se výkupného, po 
zaplacení oběť pustit nebo zabít, 
podle toho. 

V Mexiku řádí dvě války 
současně. Jednak drogová mafie 
proti státu, jednak likvidace ve 
vlastních zločineckých řadách. 
Třeba zpráva z Mexico City  
(NYT, 25.1.2009:A8): Pozole 
je druh mexické krmě - dušená 
pečeně, jakýsi guláš. Zatčen 
byl  Santiago Meza Lopez, 
znám jako „el Pozorelo“,  
který si vydělával na živobytí 
rozpouštěním konkurenčních 
mafiánů v kyselině. Působil 
v oblasti Tijuany blízko 
hranice s Kalifornií, přiznal se 

JEDNODUCHÉ  ŘEŠENÍ,  JAK  SE VYPOŘÁDAT  S TERORISMEM Ota Ulč 
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Přivede hra diváka do vážného 
příběhu? 
Je to hezký příběh ze života, 
který lidi pobaví, a také se budou 
muset zamyslet. Nechci toho moc 
prozrazovat dopředu.
Na co se tedy může divák těšit? 
Myslím si, že hlavně na 
paní Bohdalovou, která je 
v současnosti nejlepší a 
nejoblíbenější česká herečka. 
Ale samozřejmě také na celé 
představení, protože náš soubor 
do něho dává  opravdu všechno.  

Nejčastěji Vás vidíme ve funkci produkční a asistentky režie, 
máte specifický důvod, proč nyní režírujete? 
Ono to všechno začalo trochu jinak: když Pavel Král zařídil tento 
bonbónek, tak si myslel, že jej bude i režírovat. Já jsem měla hrát, a 
samozřejmě bych dělala i produkční-asistentku  režie,  abych s tím 
vším pomohla. Pavel se ale teď musí soustředit na své zdraví, takže 
to jednu chvíli vypadalo, že by se představení muselo i zrušit. A to 
jsem nechtěla. Tak jsem se vzdala role a převzala režii. 
Myslíte si, že  Nové divadlo bude paní Bohdalové dobrým 
partnerem na scéně?
Určitě, já o tom nepochybuji. Jsem v divadle třicet let a můžu 
posoudit, jak naši herci rostou. Myslím si, že všichni, kdo jsou v 
této hře obsazeni, jsou velice spolehliví a zkušení herci, těší  se na 
spolupráci s paní Bohdalovou, a já vím, že ze sebe vydají maximum, 
aby se představení povedlo. 
Které herce jste povolala ke spolupráci? 
Do ženských rolí jsem obsadila Lenku Kimlovou, Lenku 
Novákovou  Zuzku Novotnou, mužké role ztvární Honza Šmíd, 
Martin Bonhard a Jirka Škoda. Zkouší s námi také Radka 
Tamchynová, která zaskakuje roli paní Bohdalové.
Kde se bude hrát? 
Hra Lásky paní Katty je posledním představením, které realizujeme 
v “blázinci”-  Joseph Workman Auditorium se bude koncem roku 
bourat a nové divadlo nebude postaveno dříve než za pět let. Ale to 
neznamená, že naše divadelní společnost svou práci končí. Naopak 
se snažíme pro naši další činnost vyhledat našim a diváckým 
potřebám všestranně odpovídající náhradu.                                  -vk-

Zajímalo nás:

Nenechte si ujít prima holku na scéně Nového divadla

Rozhodla-li se naše divadla doma k návratu inscenace Lásky 
paní Katty, pak tak zvolila po citlivém uvážení, zda se téma hořkého 
humoru čechovského ražení uživí. Poprvé se hra irského současníka 
Briana Friela hrála pod názvem Lásky Cass McGuirové v 80. letech 
v libereckém Divadle F. X. Šaldy s Věrou Kološovou v titulní roli. 
V Divadle na Vinohradech měla premiéru před pěti lety, a byla 
obsazena opravdu hereckými hvězdami Jiřinou Bohdalovou v hlavní 
roli, Janou Hlaváčovou, Violou Zinkovou, Věrou Bublíkovou aj.

Na prknech Divadla Na Jezerce Divadelní společnosti Jana 
Hrušínského se v této hře na jevišti poprvé setkaly matka s dcerou 
– Jiřina Bohdalová a  Simona Stašová. Role dalších žen svěřil týž 
režisér Daně Syslové, Věře Kubánkové, Tereze Němcové a do 
mužských rolí obsadil neméně známou hereckou generaci šedesátých 
až devadesátých let Jaroslava Satoranského, Zdeňka Maryšku, 
Oldřicha Vlacha, Rudolfa Jelínka a Jaroslava Kepku.     

Titul je velkou příležitostí pro tragikomediální herectví Jiřiny 
Bohdalové, která se jí chopila s příjemným civilním výrazem, píše 
se v denících staré domoviny. MF Dnes dokonce uvedla, že se Jiřina 
Bohdalová vrátila na scénu jako prima holka. Přes všechna životní 
strádání i prohry zůstává duch Katty silný a nezlomený a v podání 
Jiřiny Bohdalové získává nádherný lidský rozměr. Friel napsal spíš 
impresionistický než dramatický příběh temperamentní Irky. Téma 
nikterak nové, tradičně vystavěné na střetu tvrdé reality a snů, do 
nichž postavy halí svou ztroskotavší minulost. Frielův text nemá tak 
drsný jazyk jako většina irské dramatiky, která doma v posledních 
letech získává stále větší oblibu. Je spíše jevištní básní, které nechybí 
tóny teskné ani humorné.

 Nezapomeňte si udělat včas rezervaci na tel.: 416.463 3182. 
Premiéru má představení v pátek 1. května ve 20 hodin. 

Zdroj: Divadelní ústav Praha   

Využíváme této vzácné příležitosti, abychom paní Jiřině Bohdalové blahopřáli 
k jejím narozeninám, které připadají na 3. květen, s přáním neutuchající 
herecké invence a energie nás ještě dlouho svým uměním obšťastňovat.       

Kdo je Brian Friel?  
Současný irský dramatik, který 
v lednu oslavil své osmdesátiny, 
napsal her nepočítaně. Téměř 
všechny se dočkaly své slávy, 
hrají se nejen doma, ale i za 
hranicemi irských scén. Dramatik 
se honosí několika věhlasnými 
cenami – Lovers mu vyhrály Tony 
Award Best Play (1969), hrou 
Dancing at Lughnasa si vysloužil 

Tony Award Best Play (1992), 
za drama Molly Sweeney získal 
Drama Desk Award Outstanding 
Play (1996) a ve stejném roce mu 
třetího Tonyho přineslo drama 
Philadelpia, Here I come! . 
Dramatik se dokonce  pustil i do 
překladů světových dramat – na 
irskou scénu přinesl překlady 
Sofokla z řečtiny a Turgeněva a 
Čechova z ruštiny.

Zdroj: Divadelní ústav Praha   

k likvidaci 300 nebožtíků, policie 
našla tři sudy s kyselinou. V nich 
též jakési tělesné ostatky, hned 
vedle restaurace, specializující se 
na výrobky  mořského původu. 

Významným místem střetu 
zločinu a státu je Ciudad Juárez, 
město na hranici s texaským 
El Paso. Z podrobné reportáže 
(NYT, 1.3.2009“ A1) se 
dozvídám o pořádně krvavém 
konfliktu organizovaného 
zločinu se státní mocí.. Mafie 
tam momentálně má zřetelnou 
převahu. Drogový kartel vymáhá 
daně a zabíjí váhající plátce. 
Zločinci jsou zdaleka lépe 
vybaveni než policie. Policie 
z nemalé části je zkorumpovaná. 
Její bývalý velitel nedávno 
přece jen skončil u soudu, kde 
se přiznal k pašování jedné tuny 
marihuany. 

Tamější starosta José Reves 
Ferris aby zápolil s nezávidění 
hodným dilematem. Mafie 
hrozila uříznout mu hlavu a 
rovněž i členům jeho rodiny, 
pokud nedonutí k rezignaci šéfa 
policie jménem Roberto Orduňa 
Cruz. Hrozbu následovaly 
činy, totiž zavraždění jednoho 
policisty  každých 48 hodin. 
Orduňa se dovtípil, rezignoval a 
odjel do neznáma. 

Statečný, dosud živý starosta, 
má dvě obydlí, jedno v městě, 

jež má spravovat, druhé v El 
Pasu na americké straně. Tam 
dává přednost poklidnému 
přespání. Nicméně, v uvažování 
a vyjadřování současných 
washingtonských vykonavatelů 
moci, teroristé a teror neexistují 
ať už v jakékoliv podobě.

-      -      -
Jiný kraj, jiný zvyk. Ve 

Velké Británii, za oceánem, na 
opačném břehu Atlantiku,

došlo k uspořádání velké 
slávy s mediální pozorností, 
zpravidla věnované těm 
nejznamenitějším státníkům 
a pomazaným hlavám. Takto 
byl nedávno poctěn Binyam 
Mohamed, ne zrovna rodný 
britský syn, ba ani britský občan, 
jemuž ale sychravé ostrovy, 
kolébka demokracie, poskytly 
právo azylu. Narozen v Ethiopii, 
zapleten do podivného počínání 
v Afghánistánu, posléze zatčen 
v Pakistánu, deportován do 
Maroka a skončil na neblahé 
americké bázi Guantánamo. 
Ta se bude brzku likvidovat - 
tak Obama slíbil. První takto 
propuštěný byl tento Mohamed. 
Britský tisk,rozhlas, televize 
se předháněly s informacemi o 
každém jeho kroku a vyřčeném 
slovu. Labourističtí poslanci, 
juristé specializující se v oboru 
lidských práv, trockisté ze Stop 
the War Coalition, aktivisté, 
vždy protestující proti všemu 
americkému, ti všichni 

vyrukovali v plné zbroji. 
 Náramně se 

vyznamenala kdysi značně 
vážená BBC:  též si přizvala 
psychologa, specialistu na 
mučení a jeho neblahý dopad. 
Ethiopský propuštěnec 
totiž obvinil britské tajné 
služby z nekalé spolupráce 
s Američany, jejich podílu na 
údajně středověkém mučení, 
aniž však upřesnil své útrapy 
s natahováním na řebři. 

 Tento specialista 
potvrdil vítanou premisu BBC, 
že takové zajetí radikalizuje  a 
když pak dojde k propuštění a 
jeho následnému teroristickému 
počínání, nelze se  divit, však 
odpovědnost za prapříčinu je 
jednoznačná: přece Američané, 
ti a do jisté míry i kriminálně 
nápomocní Britové to zavinili. 
Takže příště, až k něčemu 
neblahému zase dojde, již teď 
víme, komu lát. Krásně se tak 
snoubí tradice antiamerikanismu 
s nemenší zálibou v britském 
sebemrskačství. 

 
     Nikdo při té příležitosti ale 

nevznesl otázku, jíž se dočítám 
v článku „A Hero’s Welcome“ 
amerického, konzervativně 
laděného týdeníku The Weekly 
Standard, (9.3.2009:11), proč se 
tento Mohamed vrátil do země, 
jež se podílela na jeho mučení.

Něco takového se zpravidla 
nedělá. Nebo snad dělá?      k



Hledáme koordinátora

Hledáme zájemce o organizování 
společenských a kulturních akcí 
na 16 až 20 hodin týdně. Znalost češtiny nebo slovenštiny a 
znalost naší komunity výhodou. 
Zájemci kontaktujte Masarykův ústav nejpozději do 20. dubna na 
adrese 450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto, ON M1G 1H1, 
tel. 416 439 4354 nebo emailem na  office@masaryktown.org

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 office@masaryktown.org 
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U záložny lidé stáli, 
z plna hrdla křičeli 
Kde jsou naše prachy, králi, 
kam úspory zmizely? 

Královy jim ruce kynou - 
mlčte, dám vám svobodu! 
Lid však kleje: piješ víno, 
nás posíláš pro vodu!!! 

Tady každá rada těžká 
ve čtvrtek i v pondělí. 
Zeptejte se Klause, Ježka 
kam se prachy poděly. 

Král jim hází hračky z věže - 
Klause, Ježka, Kohouta. 
Všechno marno, Klaus i Ježek 
bum bác letí do kouta. 

Bude-li vám, lidi, zima, 

bude-li se krátit dech 
chcete-li se míti prima, 
čtěte si v mých dramatech. 

Zase křičí, rudnou v líci - 
čti si svoje kydy sám 
Že na vás, vy nezbedníci, 
Koženého zavolám? 

Pojď si pro ně, zbohatlíku, 
pojď, vem si ty zlostníky! 
A hle, kdosi bere kliku, 
lodě, banky, podniky - 

Jako stín se ruka plíží, 
na co sáhne - otočí. 
Z obýváků, ložnic, spíží 
vybírá si obročí. 

Již vztahuje černé ruce 
po chlebě i po soli - 

Sametová revoluce 
dneska právě vrcholí. 

Slyšte, první, druhá, třetí, 
v poledne zvon udeří - 
klika cvakla, dveře letí - 
EU vchází do dveří. 

Ve mdlobách tu národ leží, 
na čele se perlí pot. 
Pokladna je prázdná, temná - 
zbudou prachy na důchod? 

Zdá se vám báseň “nějak” 
povědomá?  Určitě ne text, ale její 
rytmus, pak se nemýlíte, nádherná 
(až hororová) témata si pro svoji 
tvorbu vybíral náš národní básník 
a spisovatel Karel Jaromír Erben. 
Tato připomíná jeho Polednici.   

E-mailová pošta: Na téma POLEDNICE

Tak jsem našla dvacku. Ležela 
v blátě tam, na zemi. Zvedla jsem 
ji a rozhlídla se, abych viděla, 
jestli mne někdo nepozoruje. 
Proč? - pro jistotu. Nikdo se na 
mne nedíval. Táák, povídám si, jsi 
pravá?  Byla pravá. Nezklamala 
mne. Očistila jsem ji a dala si ji do 
kapsy. Komu asi patřila, pomyslela 
jsem si. Možná, že ji ztratil nějaký 
bezdomovec, houmlesák. Chudák, 
asi nebude teď mít za co krmit 
svoje psy. Přišla jsem domů a na 
internetu zkontrolovala, kolik 
tisíců jsem na burze vydělala či 
prodělala. Tentokrát šla burza 
nahoru. Zamyslela jsem se. Co já s 
těma prachama budu dělat? Vždyť 
já je ani nestačím utratit než umřu.  
A děti? Těm  ještě dost zbude, řekla 
jsem si pro sebe nahlas. 

Pak jsem si narovnala náušničku, 
přepudrovala čelo, narovnala si 
ramínko, poopravila blůzu, vypjala 

jsem se a se zálibou jsem se na sebe 
zahleděla do zrcadla. No, docela to 
ještě jde - s uspokojením jsem si 
pomyslela. Po tom jsem sáhla do 
peněženky a vyndala zase tu dvacku. 
Vrtala mi nějak hlavou. Zvedla jsem 
ji proti světlu a z bankovky na mne 
prosvítala další královna Alžběta, 
která není jinak vidět. Zkuste si to! 
To mi znovu potvrdilo, že ta dvacka 
je pravá. Tak k těm mejm prachům 
mi ještě přibyla dvacka! Co já s ní 
budu dělat? 

Pak jsem začala filozofovat: 
Jsem živá, nebo ne?  Závěr byl, že 
jsem živá. Jsem Kanaďanka, nebo 
Češka? No, bydlím sice v Kanadě 
ale jsem Češka. Ráda se s Čechy 
bavím, cítím se dobře v jejich 
společnosti a svůj pražský mateřský 
jazyk nikdy nezradím. 

A už to mám! Budu podporovat 
činnost krajanů. Slyšela jsem o 
Asociaci Hostýn, která má tábor 

Hostýn v malebné krajině u St-
Calixte. Stanu se jejím členem.  
Členský příspěvek stojí právě 
dvacku na rok, a navíc budu moci 
ovlivňovat činnost této organizace. 
Prý tam měli nedávno nějaké 
problémy... 

A co vy? A.H. bere i dvacky, které 
jste nenašli. Podívejte se, jestli nemáte 
v peněžence nějakou tu dvacku  navíc, 
která vám šrajtofli jen zbytečně 
trhá. A děti? Těm ještě po vás zbude 
peněz dost i bez té dvacky. Přihláška 
je na internetu: www.hostyn.org 
nebo můžete volat sekretáře Vierce 
Šebenové tel.: 514-385-5153. Povídá 
se, že A.H. také bere nové členy, 
ovšem že přímo prý touží po bývalých 
členech… teď, když se vyjasnilo. 
A přijďte coby členové na valnou 
hromadu v Montrealu, letos se koná 
29. dubna. Mě tam poznáte podle 
neklamného pražského přízvuku a té 
narovnané náušničce.               - JP -

CO S TOU DVACKOU?

Jágr pro ODS
Vybojovali spolu zlaté 
olympijské medaile na turnaji 
v Naganu, teď stojí proti sobě. 
Tedy obrazně řečeno. Slavní 
čeští hokejisté Jaromír Jágr a Jiří 
Šlégr se stali hlavními sponzory 
dvou znesvářených politických 
stran. Šlégr věnoval půl milionu 
ČSSD, Jágr osmkrát tolik 
ODS. “Jsem občan, který takto 
projevuje svůj názor,” řekl už 
dříve Jágr. 

     Hvězdný útočník podporuje 
ODS už několik let. Přátelí se 
především s místopředsedou 
strany Petrem Bendlem. Se 
čtyřmilinovým darem se vloni 
stal vůbec největším sponzorem 
vládní strany. ODS mu na 
oplátku chtěla v Kladně postavit 
nový zimní stadion, který by 
byl důstojným místem, na němž 
by mohl Jágr ukončit svou 
veleúspěšnou kariéru. O nový 
stánek měl velký zájem místní 
hokejový klub vedený Jágrovým 
otcem. Celkem dostala ODS od 
sponzorů nejvíce ze všech stran 
- 75 milionů korun.        - iDnes -

JARNÍ SOKOLSK
FESTIVAL

NED�LE  19. DUBNA 2009
Velikono�ní ob�d a sokolské vystoupení

Spole�enská hala kostela Sv. Václava
496 Gladstone Avenue, Toronto

Ob�d v�etn� mou�níku se bude podávat ve 12.30 
Cena ob�da: $12.00; d�tská porce: $6.00

Po ob�d� bude následovat vystoupení sokolsk	ch skupin a pak 
hry pro d�ti.

**********************************
Informace podají a reservace p
ijímají :

Hana Jurásková: (905) 838-2541
Anna Janou�ová: (905) 884-9829

VÝBOR SOKOLA TORONTO 
ZVE VEŘEJNOST NA 
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NA SÁDROVÁNÍ ZPŘERÁŽENÝCH ŠPEJLÍ 
Za vyřešení děkujeme Daně Janoudové, z knihovny na Masaryktownu 
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Masaryk Memorial Institute (MMI) je charitativní organizace, 
kterou založili imigranti přicházející z bývalého Československa. 
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tradice, ale také obohatit kanadskou společnost o informace 
o krásách a historii  české a slovenské země. Organizace je 
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OBJEDNÁVKA  PŘEDPLATNÉHO
Vyplněné zašlete na adresu MMI.

® Obnovení předplatného

®      Nový odběratel 

Předplatné Nového Domova $ ..........................

Dar tiskovému fondu MMI $ ..........................
Mnohokrát děkujeme za vaši podporu. 

Přikládám šek na (total)      $ ..........................
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e-mail  .............................................................

Za dary nad $15 bude kanadským dárcům zaslán 
Charitable Donation Tax Receipt. Děkujeme Vám.
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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!

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

PAVEL HARTL
MBA, CFP, CA

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

We acknowledge the financial 
support of the Government of 

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

TATRA TRAVEL INC.
827-A Bloor St. West, Toronto, ON  M6G 1M1

Telefon: 416-537-7698

E-mail: Tatratravel@hotmail.com

Spoľahlivo zariadime letenky

CESTY NA SLNKO
A DO CELÉHO SVETA

FOR RENT
2 Holiday Villas 

in Trencianske Teplice, 
Slovakia

Two side by side luxury villas 
in the center of town. Can be 
rented individually or together 
for a family or friend reunion. 

For pictures see 
www.holidaylettings.co.uk/27124. 

For more info please contact
Mary at 416-482-4237 or 
mhjand@yahoo.com or 
Olga via our website.

A notice is hereby given of Annual General Meeting
of the members of Masaryk Memorial Institute Inc.

which will be held on

SUNDAY, APRIL 26, 2009 at 1:00 PM
in the Community Centre of Masaryktown Residences,

3rd floor, 450-A Scarborough Golf Club Road, Toronto,  info: 416-439-4354

MASARYK MEMORIAL INSTITUTE INC.
ANNUAL GENERAL MEETING 2009


