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Chtěl bych navázat na 
redakční úvodník z Nového 
domova č. 4 z 26. února 2009 
pod  názvem „Bude zrušení 
Dělnické strany předcházet 
zrušení KSČM“?      

Čtenáře musím zklamat, 
Dělnická strana zrušena 
Nejvyšším správním soudem 
nebyla, protože podání 
Ministerstvem vnitra a 
konkrétně předsametovým 
úředníkem JUDr. Václavem 
Henychem, vrchním ředitelem 
Sekce archivnictví a všeobecné 
správy, bylo soudem 
z prohlášení předsedy soudu 
zamítnuto pro špatně zpracované 
podání. Soud nebyl připraven, 
jak předseda soudu řekl, bez 
věrohodných důkazů vyřknout 
inkviziční rozsudek.

Pokud se jedná o zrušení 
KSČM, k Nejvyššímu 
správnímu soudu podání 
z Ministerstva vnitra po mnoha 

měsících ještě nedorazilo. Je 
otázkou, proč vůbec podání 
muselo jít na mezistupeň 
ministerstva vnitra, když Senát 
žádal vládu o přímé podstoupení 
závěrů Dočasné komise Senátu 
o neústavnosti KSČM přímo 
Nejvyššímu správnímu soudu. 
Nyní, jak JUDr. Václav Henych 
sdělil autorovi tohoto článku, 
zpracování návrhu vlády 
je podmíněno podrobným 
prostudováním předložených 
listin, mimo jiné nejmenovanými 
experty z oblasti ústavního práva 
a politologie. 

Kanadu trápí vysoký počet 
českých Romů žádajících o status 
uprchlíka. Počet roste poté, co 
Kanada zrušila Čechům vízovou 
povinnost. Ministr Jason Kenney 
vyzval Česko, aby zakročilo 

proti agenturám, které zřejmě za 
přílivem Romů do Kanady stojí. 
Kanadské úřady zaznamenaly 
prudký nárůst českých žádostí 
o status uprchlíka koncem 
předloňského roku. Stalo se to 
krátce poté, co čeští občané mohli 
začít do Kanady jezdit bez víz. Za 
poslední dva měsíce roku 2007 
podalo žádost 78 lidí z Česka, 
zatímco v roce 2006 nebyla 

Česko znepokojuje Kanadu
žádná. Loni se o uprchlický status 
ucházelo 853 Čechů a jen za 
letošní leden a únor 570.

Česká republika se tak loni 
v žebříčku počtu žádostí dostala 
na sedmé místo a ocitla se před 
násilím sužovanými zeměmi jako 
Irák, Afghánistán nebo Súdán. 
Podle kanadského ministra pro 
občanství, přistěhovalectví a 
multikulturalismus kanadská 
vláda neplánuje znovu zavést 
pro Čechy víza. “Chtěli bychom 
pro Českou republiku zachovat 
osvobození od víz,” prohlásil 
Jason Kenney. Před lety právě 
kvůli vysokému počtu žádostí o 
azyl od českých Romů Kanada 
pro Čechy víza zavedla. “Ačkoliv 
Česká republika má stejně jako 
jiné demokracie svoje problémy 
a nedostatky, lze jen těžko uvěřit 
tomu, že by byla ostrovem 
perzekuce v Evropě,” řekl 
Kenney. „Kanada přitom v letech 
2007 až 2008 zrušila vízovou 
povinnost i pro sedm dalších 

evropských zemí a v žádném 
případě nezaznamenala takový 
růst žádostí jako v případě Česka, 
a to mezi nimi byly státy jako 
Slovensko a Maďarsko, kde žije 
početná romská menšina.“

Kanada vyzvala Česko, 
aby zakročilo Český 

61. Kongres Českého a slovenského sdružení 
se bude konat ve dnech 30. a 31. května v Montrealu. 
Je to významný kongres, na kterém oslavíme 70. výročí 
založení Čs. sdružení, které se událo právě v Montrealu. 

Kongres se bude konat během soboty a neděle dopoledne v 
prostorách McGill New Residence Hall na Park Avenue, kde je 
zajištěno i ubytování pro mimomontrealské delegáty. Banket, na 
kterém bude také předána Masarykova cena několika významným 
členům naší montrealské komunity, bude v sobotu 30. května večer 
v salónku hotelu Queen Elizabeth - Fairmont Hotel. Podrobnější 
informace ráda podá předsedkyně montrealské pobočky sdružení 
Míša Fuchsová, tel. 514-737 8325 a web www.cssk.ca.

Politická mizérie doma
Miloš Šuchma

Takto hlasovali                (Foto CTK)

S Klausem se zná tři desítky let   

Dosavadní předseda 
Českého statistického 
úřadu Jan Fischer se 
stal novým premiérem. 
Na základě dohody ODS, 
ČSSD, Strany zelených a části 
lidovců o úřednickém kabinetu 
a předčasných volbách ho 
dnes prezident Václav Klaus 
jmenoval premiérem a pověřil 
ho sestavením nové vlády. 
Zhruba měsíc bude mít země 
dva premiéry - vládu v demisi 
dál povede šéf ODS Mirek 
Topolánek. Nový premiér 
Fischer začal sestavovat tým 
ministrů, se kterými se bude 
ucházet o důvěru sněmovny. 
Půjde o druhou úřednickou 

vládu v české historii. Hlavními 
úkoly překlenovacího kabinetu 
má být dokončení předsednictví 
Evropské unii, příprava 
rozpočtu na příští rok a zavedení 
protikrizových opatření. Klaus 
jmenoval Fischera na základě 
nedělní dohody stran dosavadní 
vládní koalice a ČSSD o 
rozpuštění sněmovny a vypsání 
předčasných voleb.

Vláda odborníků by se 
podle dohody měla ujmout 
práce 9. května, podporu 
většiny poslanců jí dohoda 
zaručuje. Mandát kabinetu bude 
ohraničen říjnem, kdy se mají 
uskutečnit předčasné sněmovní 
volby. Pokud se ale po volbách 

parlamentní strany nedokážou 
rychle dohodnout na novém 
kabinetu, bude Fischerova 
úřednická vláda vést zem dál v 
demisi.

Fischerovi je 58 let a v 
době jmenování je nejstarším 
z osmi dosavadních předsedů 
českých vlád. Pokud jeho 
kabinet nastoupí začátkem 
května a odejde koncem října, 
bude soutěžit o titul nejkratší 
vlády s úřednickým kabinetem 
nestraníka Josefa Tošovského. 
Ta pracovala od 17. prosince 
1997 do 22. července roku 1998.

Podobně jako u Tošovského, 
který byl před vstupem do 
vlády šéfem centrální banky, se 

Jan Fischer s prezidentem Václavem Klausem                                                                                               (Foto ČTK )
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ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ



Milí čtenáři, 
celý svět je v pohybu. A čím jsou země starší, pod tím větším příkrovem událostí 

žijí. Řím oslavil své založení dvojčaty Romulem a Remem v roce 753 př.n.l, Toronto 
oslavilo 125 let tramvajové tratě, EU a USA vyzývají Írán, aby propustil 
americkou novinářku Roxanu Saberiovou, kterou odsoudil na osm let vězení 
zrovna v době, kdy se prezident Obama snaží  o co největší sblížení Ameriky 
s Íránem po desetiletích nepřátelství obou zemí. Jednotky NATO a afgánské 
armády zničily pevnost povstalců Talibanu v relativně klidné provincii 
Lógar, kde působí i český rekonstrukční tým, jehož úkolem je obnovit celou 
oblast. Íránský prezident M. Ahmadínežád označil izraelskou vládu za 
rasisty na konferenci OSN proti rasismu v Ženevě. Mnozí diplomaté opustili 
na protest sál, Česko se z jednání stáhlo docela. Řada zemí  tam raději ani 
nedojela. Írán je nezklamal. Somálští piráti propustili konečně libanonskou 
nákladní loď Sea Horse, kterou unesli minulý týden, za kterýžto zločin 
byli ještě raději odměněni výkupným, o které si řekli – v přepočtu více než 
dvoumiliónovým, a ve zločinnosti pokračují dál  – belgickou loď ukořistili 
za několik dní poté. Zblázněný jamajský mladík zadržoval se zbraní v ruce v 
Montego Bay nastoupené cestující a posádku v letadle, nakonec to vzdal… 
svět je prostě v pohybu. Ten náš kousek české země k němu patří. Nevím, 
jak se cítí pan Topolánek, ale mně je u žaludku z pomyšlení na stále se 
houpající kocábku malého Česka poměrně nevolno. Žít pohromadě s lidmi, 
kterým nemůžeš věřit ani dobré ráno, nemůže být nic motivujícího. Do čela 
úřednické vlády je posazen člověk, který toho národu také nemá mnoho říct. 
Nástupce Topolánkův  Jan Fischer je snad soudný -  funkci přijal dočasně 
na překlenutí nezbytně nutné doby k ustavení vlády řádně zvolené na podzim 
letošního roku. Ani se tamějším nedivím, že už ani nevědí, čí jsou. Postěžovala 
si mi čtyřicetiletá dcera tam s celou rodinou žijící, že vlastně ani nevědí, koho 
budou volit, protože je to všechno vyjde nastejno. Jediné, co je z každé změny 
čeká, jsou nové poplatky. A ještě k tomu ta sprostota a ta mluva na obrazovce 
televizorů z přenosů z jednání senátorů a představitelů – už to ani nesledují. A 
sama si položila otázku, zda to jsou ti lidé, které chce, aby ji reprezentovali a 
rozhodovali o budoucnosti její a miliónů… asi nejsou, ani turistům se moc do 
české země už nechce pro trvalé vnitřní napětí a neklid. Ostatně, i my v naší 
komunitě prožíváme pohnuté období. Funkcionářská místa chladnou, vypadá 
to na generační posun. Nikdy nebyl při takových příležitostech klid. Něco jako 
sesuv vrstev půdy. To osvědčené zůstane jako dobrý základ a to nové na něm 
může přinést úrodné motivace. Všichni jich máme zapotřebí. 

Hezký den všem, 
                                                                                           Věra Kohoutová               

Editorial

Toronto  
Do 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. 
SO 25. 4. od 18.00 – Jarní ples pořádá folklórní 
taneční soubor, katolický kostel sv. Cyrila a Metoděje, 
Thornwood Drive 5255,  Mississauga, hraje orchester 
Johnnyho Timka. Info: 905. 819 9637, 416.998 5172 a 
416.806 4420
NE 26. 4. od 17.00 – Nocturna ve městě – koncert 
torontského jazzového houslisty  Drew Jurečky, kostel 
sv. Václava, 496 Gladstone Ave., info: 905.232 3092 
NE 3. 5. v 19.00 – v Thetre of Performing Arts v 
Markhamu koncertuje sólista Moravské filharmonie 
Olomouc,  houslista Vít Mužík, pod taktovkou Kerry 
Strattona. 
SO 9. 5. od 18.00 -  koncert populárního slovenského 
zpěváka Petra Nagyho, Ukrajinská hala na 83 Christie 
St., info a rezervace:  416.689  9889, www.cskstore.com,  
entertainment@canada.sk
SO  9.5. v 15.00 -  v salónku kostela sv. Václava na 
496 Gladstone Av. v Torontu Setkání  po 60 letech – 
uprchlíci, kteří připluli na lodi U.S.A. T. General Leroy 
Eltine 23. dubna 1949 do Halifaxu s komunistického 
Československa. Bližší informace podá: Jan Waldauf, 
411-1369 Bloor Street West, Toronto, ON M6P 4J4, tel. 
416.53514 13, e-mail: jwaldauf@sympatico.ca
PÁ 1. 5. od 20.00., SO 2. od 16.00 a 20.00, NE 3. 5. 
od 16.00 -  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 anebo    
nove.divadlo@sympatico.ca    
PO 4.5 od 21.45, ST 6. 5. od 15.45 – dokumentární 
film  Heleny Třeštíkové v rámci FF Hot Docs. Režisérka 
sleduje vývoj 17letého Reného od jeho mládí až do 
současnosti.
PO 4.5 od 21.45, ST 6. 5. od 15.45. – 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, 

CO-KDY-KDE
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. Hot 
Docs nabízí seniorům a studentům bezplatný vstup na 
všechna představení začínající před 18. h. - pokud jsou 
volná místa. Vstupenky zdarma jsou k mání pouze v 
příslušném kině, nikoli prostřednictvím Documentary 
Box Office.
NE 17.5. v 17.00  - Nocturna ve městě, cyklus vážné a 
jazzové hudby; koncert  Milan Brunner, flétna, Marta 
Laurincová, klavír. Hala kostela sv. Václava, 496 
Gladstone Ave., Info: D. Benedik  905.232 3092.
 PÁ 22. 5. od 20.00, SO 21. od 16.00 a 20.00, NE 24. 
5. od 16.00  – situační komedie  Pavla Němce Amant 
v režijní prvotině Roberta Hanouska, uvádí Slovenská 
mladá scéna v Bishop Marrocco Thomas Merton 
Secondary School, 1515 Bloor St. West, Toronto (Bloor 
St. W. & Dundas St. W). Info: 905.286 5258, 416.792 
8694 anebo  slovakscene@yahoo.com  
NE 24. 5. od 11 h. –  Sokol Toronto porada společně s 
letištěm Edenvale Aerodrome a místní  leteckou školou 
odpoledne plné leteckého dobrodružství pro dospělé i pro 
děti. Adresa:  Edenvale Aerodrome, 5195 Highway 26 E., 
RR# 2 Stayner ON, L0M 1S0, www.edenvaleaerodrome.
com. Vyžádejte si podrobné informace a potvrďte 
svoji účast do konce dubna Mirkovi Jandovi na email 
(nemusíte být členy Sokola): mirekjanda@yahoo.ca. 
SO 13. 6. –  jubilejní benefiční loď  TV Nová vize ve 
spolupráci s Vlastičkou 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 
za všechnu tu radost na lodi činí pouhých 50 dolarů. 
Rezervace a obj. vstupenek 647.338 36 30. 
ST 17. 6. – koncert populární české folr-rockové skupiny 
Čechomor – zatím zaznamejte do kalendáře, podrobnosti 
později 
SO 20. 6. –  tradiční Český a slovenský den v Kanadě, 
Masaryktown, přesné informace o programu přineseme 

Edmonton 
Každé PO (kromě prvního )  19.00 - 21.00 h. -  taneční 
hodiny v sále Riverdale Community Hall od vedením 

tanečního mistra Allana Morrise 
Každou druhou SO od 20.00  -  zábavní večer s tancem 
ve Victoria Soccer Clubu, hraje skupina Jaromíra Mayera 
Každou ST od 17.00 a každou NE od 12.00 -  kuželkáři 
v Bonnie Doon Shopping Centre 
Halifax 

PÁ 10. 4. – ST 6.5. vystavuje v Galerii Studio 21 Fine 
Art Inc., 1223 Lower Water Street v Halifaxu Eva 
Lapková. Tato 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 
ST 22. 4. ve 13.30 -  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. Informace o programu rád podá Josef 
Janík, tel. 514.489 4364, nebo paní Líba Prášilová, tel. 
514.482 9469
ST 29.4. v 19.00 -  sa uskutoční Valná hromada 
Asociácie Hostýn,v  kancelárii na 4420 Côte de Liesse 
(pri Décarie Circle, smer východ). Detský tábor pre deti 
od 7 do 15 rokov sa uskutoční od 5. do 25. júla 2009; 
ide teda znova 3-týždňový turnus s možnosťou zapísania 
dieťaťa na 1, 2 alebo 3 týždne. Ceny sú následovné: 1 
týždeň $290, 2 týždne $570 and 3 týždne $790; finančne 
znevýhodnené rodiny môžu požiadať o finančnú pomoc. 
Tábor ponúka kvalitný progam v náruči prírody s 
výbornou českou kuchyňou.  
SO a NE 30. - 31.5. – 61. kongres Českého a 
slovenského sdružení. to významný kongres, na kterém 
oslavíme 70. výročí založení Čs. sdružení, které se 
událo právě v Montrealu. Kongres se bude konat během 
soboty a neděle dopoledne v prostorách McGill New 
Residence Hall na Park Avenue, kde je zajištěno i 
ubytování pro mimo montrealské delegáty. Banket, na 
kterém bude také předána Masarykova cena několika 
významným členům naší montrealské komunity, se bude 
konat  v sobotu 30. května večer v salónku hotelu Queen 
Elizabeth - Fairmont Hotel. Podrobnější informace ráda 
podá předsedkyně montrealské pobočky Sdružení Míša 
Fuchsová, tel. 514. 737 83 25.

Dění v komunitě:

Nový domov číslo 08/09, vydáno 23.4. 2009

Napište

V neděli 5.dubna zemřel v 
Torontu ve věku 95 let význačný 
český lékař a vědec mezinárodní 
reputace dr. Přemysl Pelnář, 
pražský rodák, syn proslulého 
profesora lékařství na Univerzitě 
Karlově. Po promoci na téže 
univerzitě Přemysl (Přemík,  
jak mu přátelé říkali) se 
stal asistentem na oddělení 
vnitřního lékařství na své alma 
mater. Nacistická okupace a 
výslech gestapem ho donutily 
opustit Prahu. Našel domov v 
nemocnici, postavené ve Zlíně 
firmou Baťa, kde pracoval 
v oddělení průmyslového 
zdravotnictví se zaměřením na 
Baťovy zaměstnance, vystavené 
chemikáliím nebo přílišnému 
hluku. Konec války otevřel pro 
Přemíka nové možnosti: byl 
vybrán ministerstvem školství, 
aby studoval pracovní lékařství 

v USA. Vrátil se s návrhem 
na vypracování okupačních 
kritérií v chemickém průmyslu, 
který vedl k jeho jmenování 
nejvyšším lékařským 
pracovníkem v ministerstvu 
chemického průmyslu, kde 
působil dvanáct let. Pak byl 
komunistickým režimem shledán 
politicky nespolehlivým a 
propuštěn. Našel si zaměstnání 
jako lékař v institutu, který 
dohlížel na těžbu uranu, a později 
přešel do oddělení pracovních 

chorob na Univerzitě Karlově, 
kde pracoval až do roku 1964, 
kdy se mu i s rodinou podařilo z 
Československa odejít a usadit se 
v Clevelandu v USA.

V Clevelandu se Přemík 
(brzy po příchodu do Clevelandu 
byl jmenován mimořádným 
asistentem výzkumu v tamní 
nemocnici a klinickým 
instruktorem na lékařské škole 
Western Reserve University) 
dlouho neohřál. Sdružení 
Quebeckých společností 
těžících azbest hledalo někoho, 
kdo by pomohl se založením 
výzkumného ústavu, který by 
studoval choroby, přičitatelné 
azbestu. Nejslavnější americký 
specialista v tomto oboru, 
George Wright, doporučil 
Přemíka a v roce 1966 byl v 

Montrealu otevřen Institute of 
Occupational Environmental 
Health. Během následujících 
let dr. Pelnář organizoval 
45 výzkumných projektů na 
univerzitách v Kanadě, USA, 
Velké Britanii, Itálii a Finsku. 
Výzkum, jím inspirovaný, 
vedl k publikaci stovek 
vědeckých pojednání po celém 
světě. Přemík byl jmenován 
mimořádným profesorem v 
oddělení epidemilogie a zdraví 
na McGill University v Montralu 
a později na Škole okupačního 
lékařství na téže univerzitě. V 
roce 1991 byl poctěn Univerzitou 
Karlovou a v roce 1994 byl na 
McGill University založen “Dr. 
Premysl (Mike) Pelnar Academic 
Enrichment Fund”.

Vždycky, když se loučím s 
někým, koho jsem dobře znal, 
si uvědomuji, jak suše zní výčet 
i největších úspěchů a zásluh, 
jak chudě zní i nejzvučnější 
slova, která házíme na rakev. Jak 
zachytit  něhu Přemíkova vztahu  
(než čas a nemoc ho oloupily 
o paměť) k jeho ženě Haně, 
hrdost nad úspěchy jejich dětí, 
laskavost, s jakou se choval ke 
každému, lásku k hudbě a všemu 
krásnému a dobrému?

Paní Haně, dceři Ivaně a 
synovi Tomášovi vyslovujeme 
upřímnou soustrast.  
                              Josef Čermák

ZA DR. PŘEMYSLEM PELNÁŘEM
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Advertise with us

Kitchener  
PO 1. 6. od 18.30 –  český film režiséra Víta Olmera Co 
je vám, doktore?, sál Forest Heighst Community Library, 
Fisher Hallman Blvd. 
Každé ÚT 19.00 - sokolská pobočka cvičí  v  Eliabeth 
Ziegler School.Info: Jana Otrubová, 519-884 9185

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

Ottawa
ČT 30. 4. od 18.00 – Velvyslanectví ČR v  Ottavě a 
Rideau Carleton Entertainment Centre připravili Czech 
Republic Night  na 4837 Albion Rd. v Ottavě. Přijďte se 
podívat, pobavit se a pochutnat si na českých specialitách 
české kuchyně. Rezervace a info: Lisa Richardson 
613.822 2211 x 340 nebo Irichardson@rcr.net. Všichni 
návštěvníci musí být 19letí a starší a musí být vybaveni 
identifikačním průkazem, pokud by chtějí navštívit 
hernu a restaurant. Zábavní pořad se koná v rámci 
předsednictví ČR v EU.  
            
Vancouver

ČT, PÁ, SO  21.-23. 5. od 20.00 -  hra Arnošta 
Goldflama Modrá tvář, kterou bude režírovat pražský 
režisér Akram Staněk. Odehraje se na scéně Shadbolt 
Centre for Arts vidět. Rezervace:  604.205 30 00.        
SO 25. 4. v 18.00 – slovenský poľovnícky klub sv. 
Huberta v Britské Kolumbii vás pozýva na Poľovnícku 
zábavu  - Hunting and Fishing Club - Harper Rd. off 
Coast Meridian Rd., Port Coquitlam, BC. Vstupné 
$20.00 - v cene je zahrnutý pravý poľovnícky guláš a 
"Door Prize" Do tanca zahrá skupina Hubertus. Kontakt: 
Janko Volentier tel. 604-524-9895 & Gary Andrejčák 
tel. 604-722-8700 Nakoľko počet miest je limitovaný, 
lístky si je možné zarezervovať do 22.apríla, 2009, please 
forward this info to all interested parties.
SO 30. 5.  -  se bude konat již 12.ročník Evropského 
festivalu ve skandinávském centru v Burnaby.
NE  7. 6.  -  připravuje pobočka ČSSK Mezinárodní den 
dětí. Uskuteční se na Locarno Beach ve Vancouveru, 

info:  604. 307 08 78 nebo 604. 684 66 86
Každou poslední ST - v měsíci setkání seniorů v Uncle 
Willies, 100-6411 Nelson Avenue, Burnaby 
PO a SO 15:00 - 15:30 na Shaw Multicultural Channel 
slovenský TV Program channel 109
Waterdown

PÁ 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   

Winnipeg 
SO 23. 5. v 15.00 – tradiční klubový piknik v budově 
Jendoty, ke koupi vepřové dobroty na rožni s přílohami, 
domácí pečivo a zákusky, pro děti párky a zmrzlina, 
vstup zdarma. 

ČLENSTVÍ  MASARYKOVA ÚSTAVU

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

® Chtěl/a bych přispět finančním darem .

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

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

Na členský příspěvek je určeno $20.00 
 
zbytek, tedy $ .....................................................,

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

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

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

...............................................................................

...............................................................................

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

e-mail: ..................................................................

Šek laskavě vypište na „MMI“.  
450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto, ON, M1G 1H1; 
Tel.: (416) 439-4354, fax: (416) 439-6473, office@masaryktown.org,  
Web: www.masaryktown.org; www.novydomov.com

SETKÁNÍ PO 60 LETECH
„U.S.A.T. General Leroy Eltinge“  

se jmenovala loď námořnictva Spojených států, na 
které připlula v sobotu 23. dubna 1949 do přístavu 
Halifax do té doby největší skupina 113 uprchlíků 

z komunistického Československa do Kanady.

„Setkání po 60 letech“ příslušníků této skupiny se 
uskuteční v sobotu

9. května 2009 v 15.00 hod.  
v salonku kostela sv. Václava v Torontu, 

496 Gladstone Avenue.

Bližší informace podá:  
Jan Waldauf, 411-1369 Bloor Street West,

Toronto, ON M6P 4J4, tel. (416) 535-1413,  
e-mail: jwaldauf@sympatico.ca

Vzhledem k rozsahu materiálu je 
podle JUDr. Henycha nezbytné 
pro vyhodnocení veškerých 
podkladů poskytnout dostatečný 
časový prostor, což se očekává 
do konce dubna. Pak bude vláda 
a následně i veřejnost  o závěrech 
informována. Lze si již teď 
představit, jak podání dopadne.

Mimochodem, tato Sekce se 
již několik let zabývá Zákonem 
o občanství a Zákonem o 
korespondenční volbě -  dosud 
bez konečných výsledků, zatímco 
Slovensko bylo schopno tyto 
zákony přijmout již před několika 
roky. Na Slovensku rovněž, 
oproti Česku,  komunistická 
strana nehraje podstatnou 
roli částečně proto, že mnoho 
bývalých komunistů včetně 
současného ministerského 
předsedy Roberta Fica přešlo 
do strany Smer, která je 
ekvivalentem české ČSSD. Touto 
stranou podporovaný současný 
prezident Gašparovič také znovu 
5. března v druhém kole obhájil 
( i když jen o pět a půl procenta)  
prezidentský mandát v přímých  
prezidentských volbách, o 
kterých se v Čechách mluví také 
již dlouhou dobu, a také zatím 
bez výsledků. Důvodem byla 
‚nutnost‘ parlamentního zvolení 
prezidentem Václava Klause, 
skutečnosti, nad kterou zejména 
ODS nyní velmi běduje. To, že 

euro jako měnu Slovensko od 1. 
1. 2009 má, je známo, bohužel, 
současná ekonomická situace 
posouvá přijetí eura v České 
republice do neznámého data.

ND z 26. února také zmínil 
situaci kolem delegace Petičního 
výboru (který má Podvýbor 
pro lidská práva a Podvýbor 
pro národnosti), vedenou 
komunistkou Zuzkou Bebarovou-
Rujbrovou. To, že bude na 
montrealský kongres Českého a 
slovenského sdružení pozvána, 
není nutné se obávat. Organizační 
výbor Poslanecké sněmovny, 
který rozhoduje o zahraničních 
cestách, jakož i rozdělování 
funkcí v PS, znovu jednal 
o revokaci usnesení vyslání 
komunistické předsedkyně 
Rujbrové do Kanady. Bohužel 4 
hlasy byly proti jejímu vyslání, 
což ale nestačilo k většině. 
Organizační výbor má 18 členů, 
z toho 7 z ODS, 7 z ČSSD 
včetně předsedy Poslanecké 
sněmovny Miroslava Vlčka a 
předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, 
2 z KSČM (předseda KSČM a 
místopředseda PS Vojtěch Filip, 
agent známý pod krycím jménem 
Fábr, a předseda poslaneckého 
klubu KSČM Pavel Kováčik) 
a po 1 členu ze KDU/ČSL a 1 
členu za Stranu zelených. Je 
evidentní, že i když se všichni 
členové Organizačního výboru 

vždy nesejdou, ČSSD hlasuje 
pro KSČM, protože jejich hlasy 
životně potřebuje pro všechna 
hlasování.

Je paradoxem, že české 
zastupitelské úřady v Kanadě 
jsou postaveny před organizační 
úkol připravit delegaci 
Parlamentu pracovní program a 
většinou také nějaké to setkání 
při číši vína, kterého se mohou 
zúčastnit také krajané. Krajané 
ale ve zvyšující se míře nemají 
apetit na setkání s delegací 
prošpikovanou komunisty, nebo 
dokonce vedoucí delegace jako 
v tomto případě, bez ohledu 
na apetit pro podávané víno a 
obložené mísy.

Bude tedy žádoucí, aby 
krajané a krajanské organizace 
seznamovali kanadský Parlament 
o složení těchto delegací, které 
chtějí diskutovat o lidských 
právech, již komunisté nikdy 
nedodržovali. Pokud vím, 
kanadský Parlament měl jen 
jednoho komunistického 
poslance v roce 1947, který 
ale byl po výpovědích ruského 
šifranta Guzenka ze sovětského 
velvyslanectví následně 
žalářován, protože byl namočen 
ve špionážní aféře. Napsat na 
kanadský Parlament svůj protest 
můžete – adresujte ho na jeho 
předsedu Hon. Petera Millikena, 
nebo na příslušnou parlamentní 

komisi či svého poslance. Je 
to jednoduché: The House of 
Commons, Ottawa, Ontario 
K1A 0A9. Dokonce ani poštovní 
známku nemusíte nalepovat. 
Je to kontraproduktivní k úsilí 
zastupitelských úřadů, které musí 
připravovat program politických 
delegací bez ohledu na to, že 
krajané jsou jiného názoru,  a to 
i přesto, že se zastupitelskými 
úřady mají jinak dobré vztahy.

Celá politická mizérie 
v České republice se odvíjí 
od existence KSČM, jediné to 
výrazné komunistické strany 
z postkomunistických zemí, 
která  posiluje své pozice 
díky impotenci Parlamentu a 
politických elit včetně samého 
začátku ignorování neústavnosti 
komunistické strany po sametové 
revoluci. Pochopitelně že není 
stále pozdě, chce to ale úsilí, 
které zejména ČSSD ve svých 
ambiciózních plánech není 
ochotna plnit, protože pro svůj 
politický úspěch je na KSČM 
závislá. 

Popsaná situace přinesla 
konečný úspěch na pátý pokus 
porazit vládnoucí strany 
při hlasování v Poslanecké 
sněmovně, kdy se toto podařilo 
ČSSD s pomocí komunistů a 
dvou neukojených přeběhlíků 
z ODS a dvou ze Strany 
zelených, počtem 101 hlasů. 

Výsledkem je mezinárodní 
ostuda -  vláda rezignuje 
v situaci, kdy je v čele EU do 
června, a tento mandát tedy ve 
stejném složení nedokončí. To 
bylo úmyslem ČSSD, protože 
Topolánkova vláda získávala 
mezinárodní ocenění, které se 
odrazilo ve zvýšených volebních 
preferencích, které ČSSD nechce 
připustit. V touze po moci je 
mezinárodní ostuda ČSSD a 
komunistům úplně lhostejná, 
protože jejich touha je se konečně 
uchopit moci a pokusit se vyhrát 
volby začátkem října, kdy do té 
doby bude stát vést úřednická 
vláda vedená šéfem Českého 
statistického úřadu Janem 
Fischerem. Úřednická vláda 
nebude schopna provádět žádné 
závažnější změny. Kolik politické 
demagogie do voleb uslyšíme, lze 
jen s nechutí očekávat. Nejhorší 
je, že třetina obyvatelstva tíhne 
k ČSSD a 15 procent bývalých 
nomenklaturních kádrů a 
současných starých soudruhů 
dává hlasy KSČM, od kterých 
očekává velké sociální výhody. 
Takže při větší smůle můžeme 
být po 20 letech tam, kde jsme 
se sametovou revolucí začali. 
Neradostná perspektiva, kterou 
může změnit jedině zázračná 
volební kampaň nesocialistických 
a nekomunistických stran.
                                                k

POLITICKÁ MIZÉRIE ...  Dokončení  ze strany 1

a
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České předsednictví 
skončilo předčasným nezdarem. 
Kdyby se to nestalo, nikdy 
bych nenapsala následující: 
jediný skutečný důvod českého 
předsednictví byl ten, aby 
Evropa mohla deklarovat, že je 
politicky korektní a sjednocená, 
že dvacet let po pádu železné 
opony členský stát Varšavské 
smlouvy, nebo chcete-li RVHP, 
předsedal Evropě. Mohli to 
stejně být Poláci jako Maďaři. 
Přihlásili jsme se my. Nic, než 
splnění prosté role, se od nás 
neočekávalo. Maximálně mělo 
být naším kalendářovým úkolem 
stanovit datum počátku revize 
společné zemědělské politiky a 
kohezní politiky. Nedostalo se 
ani na jedno. 

Evropská unie, Komise a 
Parlament vnímají krach české 
vlády během předsednictví 
Rady EU jako podraz. Na 
jednání velvyslanců, kterým 
předsedají moji bývalí kolegové, 
se ozývá: Vy Češi, mlčte. Z 
tvrdé zkušenosti vím, že to si 
nikdo zatím nedovolil říci ani 
komplikovaným Řekům nebo 
Kypřanům. Teď, po konci všeho, 
jsme na druhé koleji. Slovy 
hlavního experta Evropského 
parlamentu na evropské právo 
Andrew Duffa je myšlenka 

předsednictví malých zemí 
mrtvá. Velkým paradoxem 
českého předsednictví je, že 
naplnilo slova Václava Klause 
o tom, že malé a střední státy 
nejsou schopny řídit Evropu. 
Krach české vlády během 

předsednictví totiž jednoznačně 
přispívá k posílení velkých 
států. Hlavním důsledkem 
krize českého předsednictví 
je snížení významu České 
republiky a současná i budoucí 
ztráta českého vlivu v Evropě. 
Česká republika se ve vztahu 
k řešení finanční krize ocitá 
na úrovni Maďarska. Česko si 
prosadilo myšlenku východního 
partnerství, kterou nyní není 
schopno realizovat, což velmi 

poškodí postavení Moldávie a 
Ukrajiny. Východní partnerství 
je již v Evropě považováno za 
mrtvě narozené dítě. 

Klíčový závěrečný summit 
předsednictví, který bude stavět 
novou Komisi a měl rozhodovat 

o Lisabonské smlouvě, sice 
formálně proběhne zřejmě pod 
českou taktovkou, ve skutečnosti 
ho ale již orchestrují Švédové. 
Za dosud největší zahraničně-
politický výkon jmenovaného 
předsedy vlády Fischera je 
považována mise na Východní 
Timor v roce 2001, jejímž 
smyslem bylo zjistit, zda lze 
na Východním Timoru založit 
statistický úřad. 

Evropská unie se obává 

posílení role prezidenta Václava 
Klause, který chce být především 
nejvýraznější postavou summitu 
EU-Rusko. Přitom jediný, 
kdo má radost z oslabené a 
nejednotné Evropy, jsou kromě 
Václava Klause Rusové. Rusové, 
kteří uplatňují své podivné 
prodeje plynu a ropy. Rusové, 
kteří skupují východoevropské 
energetické společnosti MOL 
nebo ČEZ. Rusové, kteří 
oslabují rakouské banky, největší 
investory ve střední a východní 
Evropě. Rusové, kteří pokračují 
v destabilizaci baltských států. 
Rusové, kteří mají enormní vliv 
na Slovensku nebo v Maďarsku. 
Starší generace si vybavuje 
strašlivé a zcela nepřípadné 
vzpomínky. V jednadvacátém 
století již nikdo nepovede 
konvenční války, území a 
hospodářství se ovládá zcela 
jinak. 

Proto, aby se Česká republika 
opravdu neocitla na periferii 
Evropy s úplnou ztrátou vlivu 
na řízení věcí evropských i 
svých vlastních, je zapotřebí 
zabojovat o potvrzení našeho 
evropanství, naší schopnosti 
Evropu ovlivňovat, a prosazovat 
tak v ní i legitimní zájmy České 
republiky. Naše země vždy snila 
o příslušnosti k Západu. Jednu 

generaci na Západě žijeme. Naše 
pouto, jak je jasně vidět, je stále 
velmi křehké a spíš symbolické. 
Je potřeba udělat všechno 
pro to, abychom ještě dalších 
dvacet let v klidu a míru Evropy 
kultivovali naše hospodářství, 
naši politickou kulturu, naši 
morálku. Jde o naše ukotvení na 
Západě. Druhá kolej evropské 
periferie jím není. Považuji v 
situaci rozpadu české politické 
scény a kolapsu předsednictví 
volby do Evropského parlamentu 
za výraznou možnost, jak 
potvrdit náš zájem na bezpečném 
ukotvení v Evropě a obnovit 
vliv na evropská řešení finanční/
hospodářské krize, evropské 
financování, bezpečnost a 
energetiky.                           k

Jak neskončit na vedlejší koleji                                      Jana Hybášková

Jana Hybášková, nar. 1965, 
poslankyně Evropského 
parlamentu a předsedkyně 
Evropské demokratické strany 
a lídr její kandidátky do 
Evropského parlamentu. 
Předsedkyně Delegace pro 
vztahy s Izraelem, delegace 
v Euro-středomořském 
parlamentním shromáždění. 
Dříve diplomatka, velvyslankyně 
v Kuvajtu, Kataru a Slovinsku.
Profesí arabistka, orientalistka.

Blog.aktualne.cz 

Evropský parlament v Bruselu                                               Foto Vítek Skřítek
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Viera Dzurillová 

Pamätáte sa na neho? 
Na kučeravého, trochu 
zavalitého, večne usmievavého 
a pohodového človeka – 
s ktorým stráviť nejaký čas, 
bol priam balzam pre dušu. 
Bol skromný, nenáročný taký 
bol  vždy môj dobrý brat – 
Vladko Dzurilla.   

 
Vladko by tento rok oslávil 
svoje 67. narodeniny, keby 
nebola prišla ta tragická zpráva 
z Düseldorfu, že jeho šľachetné 
srdiečko ho zradilo a zomrel 
27. júla 1995 na veľmi ťažký 
infarkt. V Düseldorfe  pôsobil 
ako tréner – po ukončení jeho 
hokejovej veľmi úspešnej 
a nezabudnuteľnej  kariéry. 
Počas svojho pomerne krátkeho 
života a počas jeho zimných 
hokejových  vojvodcovských 
ťažení prešiel cez Alpy 
a Pyreneje a podmanil si 
i hokejovú veľmoc za morom. 
Po slávnych triumfoch, ale aj 
porážkach, mu nespravodlivý 
čas nad predčasným hrobom 
zanechal kartaginský epitaf 
„Víťazil si – ale svoje víťazstva 
si neužiješ“.  
A stalo sa  - Vladko nám 
odišiel...

Bolo hrozné prijať túto 
zprávu, a nikdy sa s tým 
nezmierim. Mám pocit, že 
ho stretnem usmievavého, 
spokojného dobráka, ktorý nám 
chýba na každom kroku. 

Vladuško sa narodil 
uprostred leta – 2. augusta 1942 
v „Novej dobe“ v Bratislave. 
Ja som bola prvorodená a tak 
som túžobne očakávala príchod 
môjho brata na svet. Naše trio 
doplnil môj mladší brat Ľúbo 
v roku 1945. Vladko už z kočíka 
videl svoje kráľovstvo i svoj 
osud – futbalový štadión Slovana 
Bratislava. Povzbudzovanie 
obecenstva sa mu hlboko zaryli 
do jeho sníčkov, a  ten sen sa 

mu aj splnil, keď hovoril: „Šport 
a hokej mi splnil všetky moje 
sny“. 

Od malička chodieval 
na futbalové zápasy s našim 
„tatim“. Ale behať za loptou 
ho veľmi nebavilo. Svoje 
nadanie, šikovnosť, mrštnosť 

a reflex chcel však predvádzať 
v robinzonádach, aké vtedy 
ovládal jeho brankársky vzor – 
Josef Doda Reiman. Moj otec 
jeho šikovnosť už od mala videl 
a podporoval a vyslovene ho 
hecoval k tomu. 

V roku 1950 sme sa 
presťahovali z Novej Doby do 
bytu na  Legionárskej ulici, kde 
sme mali možnosť si na dvore 
urobil klzisko a tam to vlastne 

začalo. Vladko celý večer 
chytal v chráničoch urobených 
z krabíc, domov prišiel mokrý, 
spotený a vyzimený, ale šťastný 
a spokojný. Všetko bolo dobré, 
pokiaľ nám nejaký dobrodinec 
neposypal našu „ľadovú plochu“ 
popolom. Takto to boli vlastne 

jeho spoznávanie sa dotyky 
s hokejom. 

Hokej mu ale učaroval, a 
tak sa jedného dňa s kamarátom 
Paľom Matušíkom vybrali na  
“zimák”. Brankár Janko Jendek 
učaroval mu jeho bravúrami, 
s akými likvidoval nájazdy 
a strely súperov. A vtedy si 
Vladko uvedomil, kde je jeho 
miesto. Chcel brankársky post 
v Slovane Bratislava. Lenže 
tréneri ho nebrali na vedomie, 
a skutočne so slzami v  očiach 
urazenou hrdosťou, že to skúsi 
tam, kde jeho volu a kvality 
budú mocť oceniť. Odišiel 

teda z „Tehelného Pol’a „  do 
Petržalky k „otcovi Rumpíkovi“ 
do Kovosmaltu Petržalka a hral 
pozemný hokej.  Tento kučeravý 
chlapec, ktorého sme doma 
volali „pupuško“ a „cunco“ sa 
skutočně presadil ako keby mu 
sudičky pri narodení uložili 

jeho hviezdu do znamení leva, 
čo je postavenie skutočne 
kráľovské. Za krátku dobu sa 
ho však - za pár hokejok a pár 
pukou – podarilo Slovanu  
prelanáriť  do jeho vysnívaného 
klubu. A skutočne boli to práve 
tí vedúci „Slovana“, krotí 
ho nedávno odmietli. Teda 
prišli a ho kúpili. V 16 rokoch 
chytal za rezervu Slovana 
a v osemnástich rokoch vychytal 
zápas s Chomutovom a začal 
tiež chytať za národné mužstvo 
Československa. Vladko vydal 
v roku 1982  Knihu s názvom 
Svet pred maskou   a skutočne 

priznal, že „hokej mi splnil moje 
sny“.  Desať krát sa zúčastnil na 
majstrovstvách sveta, štyrikrát 
na olympiáde, avšak ani 
z jedného hokejového podujatia 
sa nevrátil bez medaile. Na 
svetových šampionátoch v Prahe 
(1972), Katoviciach (1976) a vo 
Viedni (1977) bol brankárom 
čsl. reprezentačného týmu, 
ktorý získal titul majstrov sveta 
a Európy. 

Bol najväčšou  osobnosťou 
a hrdinom prvého ročníka 
Kanadského pohára v Montreali 
v roku 1976, kde v nesmierne 
dramatickom zápase sa 
najväčším podielom zaslúžil 
o víťazstvo našich hokejistov 
futbalovým výsledkom 
0:1. Tento tým zviditelnil 
Československo v hokejovom 
svete. S kanadským kolegom 
Rogatierom Vachonom si vtedy 
vymenili symbolicky dresy, 
čím založili tradíciu vzájomnej 
športovej úcty  a uznávania 
kvalít súpera. Na prelome 
tisícročí vyhlásili Vladka 
Dzurillu za víťaza ankety 
o najlepšieho hokejistu storočia. 
Do Sieně slávy IHF ho uviedli 
v roku 1998. Členom slovenskej 
Siene slávy sa stal 30. novembra 
2002. 

Na počesť mojho brata Vlada 
Dzurillu sa koná v Piešťanoch 
Turnaj Vlada Dzurillu – 
turnaj osemnácťročných 
nádejných hokejistov, ktorý 
má medzinárodný charakter 
(Švajčiari, Američania , Nemci 
atď). Tento turnaj na počesť 
legendárneho brankára Vladka, 
najlepšieho hokejistu Slovenska 
20. storočia, už má svoji 
tradíciu. Najlepší brankár turnaja 
tiež obdrží Cenu  Vladimíra 
Dzurillu. Okrem toho hokejový 
štadión v Bratislave - Ružinov 
-  nesie Vladkovo meno Zimný 
štadión Vlada Dzurillu.       

(Redakce:  Děkujeme paní 
Viere Dzurillové  za krásnou 
vzpomínku na svého  věhlasného 
bratra v naději, že pro nás 
napíše další.)                         k 

Spomienka na Vladka Dzurillu                                     

Věhlasný brankár Vlado Dzurilla                                                                                    Foto archiv rodiny

ombudsman Otakar Motejl vidí 
možnou  příčinu vysokého počtu 
žádostí ve strukturách, které 
se chtějí na cestách Romů do 
Kanady obohatit, zajišťují jim 
cestovní náležitosti a doklady. 
“Pokud za tím skutečně stojí 
komerční aktivity, doufám, že se 
je českým úřadům podaří odhalit 
a zakročit proti nim,” prohlásil 
Kenney a dodal, že kanadské 
a české úřady hledají způsoby, 
jak zabránit zneužívání velmi 
velkorysého systému určování 
uprchlíků v Kanadě.

 Uprchlíci jsou definováni 
jako “lidé, kteří opustili svoji 
zemi a mají opodstatněný 
strach z pronásledování” kvůli 
rase, náboženství, národnosti, 
politickému přesvědčení nebo 
příslušnosti k určité společenské 
skupině. O řešení romské 

součástí dohody o Fischerově 
působení ve vrcholné politické 
funkci zřejmě stane slib, že se 
bude moct po politické misi 
vrátit do statistického úřadu. 
Tošovského po příchodu nové 
vlády jmenoval prezident do 
funkce znovu. I Fischer se chce 
vrátit na úřad, v jehož vedení je s 
tříletou přestávkou 16 let.

Podle odborníka na ústavní 
právo Václava Pavlíčka 
připadne odvolání Fischera z 
funkce předsedy ČSÚ v úvahu 
až ve chvíli, kdy sestaví celou 
vládu. Jmenovací řízení je totiž 
podle Pavlíčka dokončeno 
nikoli jmenováním premiéra, 

problematiky v Česku se nedávno 
zajímali odborníci z kanadského 
Výboru pro přistěhovalectví a 
uprchlíky. Podle nich by možnou 
příčinou toho, že některé rodiny 
začaly uvažovat o odchodu do 
Kanady nebo Británie, mohlo 
být mimo jiné rozhodnutí 
chomutovského magistrátu, 
který začal zabavovat dlužníkům 
prostřednictvím exekutorů 
sociální dávky a všeobecně nárůst 
neonacistických bojůvek v Česku. 

Migrace českých Romů 
do Kanady je nejcitlivějším 
místem vztahů mezi Ottawou a 
Prahou. Kanadský premiér  se 
s představiteli Česka setká 6. 
května v Praze, kdy se tu v rámci 
českého předsednictví EU koná 
summit sedmadvacítky a Kanady.
                         Praha (iDnes)  k

ale jmenováním celé vlády a 
složením slibu. Neslučitelnost 
funkcí premiéra a předsedy ČSÚ 
podle docenta Jana Kysely z 
právnické fakulty UK vychází 
z kompetenčního zákona a 
zákona o střetu zájmů. První 
z nich odlišuje ministerstva a 
ostatní ústřední orgány státní 
správy, k nimž ČSÚ patří. S 
odkazem na tuto normu je pak 
v zákoně o střetu zájmů mezi 
veřejnými funkcionáři jmenován 
“člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního orgánu státní správy, 
v jehož čele není člen vlády”

Fischer je nestraník, což 
bylo podmínkou stran pro výběr 

kandidátů do úřednického 
kabinetu. V letech 1980 až 1989 
byl členem KSČ. S Klausem 
se zná tři desítky let. “Já dělal 
statistiky, on v bance, známe se 
z mnoha odborných konferencí. 
Oba jsme měli blízko k 
výzkumu, vědě, pedagogice 
a takové činnosti. To je vše. 
Dlouho jsme se nepotkali,” řekl 
Lidovým novinám.                k

ZNEPOKOJENÁ KANADA ...  Dokončení  ze strany 1

a
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Pane:
1. Mám tu čest doplnit zprávu 
velvyslanectví o československé 
vládní krizi z února 1948 
jistými věcnými i analytickými 
poznámkami.
 
2. Krize v té podobě, v jaké se 
vytvořila v únoru 1948, byla 
patrně v celé situaci obsažena 
již od chvíle, kdy vstoupila 
v platnost československo-
sovětská Smlouva o přátelství 
a vojenském spojenectví z 
12. prosince 1943. Pochopení 
příčin této aliance vyžaduje 
krátký pohled do historického a 
psychologického pozadí vývoje 
československého národa.
 
3. Češi jsou „malý“ národ. 
Položeni v geografickém 
centru Evropy byli po staletí 
epicentrem ekonomického 
a politického napětí, které 
vedlo k nespočetným válkám a 
opakujícím se vlnám emigrace. 
Vrcholný okamžik jejich dějin 
nastal v období 1346-1378, a to 
díky trojí shodě náhod: silné a 
konstruktivní osobnosti Karla IV. 
(který se stal také císařem Svaté 
říše římské), objevu rozsáhlých 
nalezišť stříbra a dočasné absenci 
jiných mocných politických sil v 
Evropě. Taková situace se znovu 
neopakovala až do roku 1918, 
kdy další politické vakuum v 
Evropě a silná osobnost Tomáše 
G. Masaryka způsobily vznik 
Československa jako státu. 
Vlna emigrace následovala 
po ničivých husitských 
válkách 1415-1436. Další 
vlna následovala po vypuknutí 
třicetileté války v roce 1620, 
která zahájila 300letou nadvládu 
Habsburků. Na konci 19. století 
začíná emigrace do Ameriky. 
Konečně pak druhá světová 
válka odstranila nejprve židovské 
podnikatelské elementy a poté 
2.500.000 sudetských Němců, 
kteří byli průmyslovou páteří 
země.
 
4. Tyto emigrační vlny 
opakovaně odsávaly výkvět 
obyvatelstva, v zemi zůstávali 
drobní rolníci a řemeslníci. 
Ti, jak se zdá, nebyli nikdy ve 
chvílích krize schopni prokázat 
pevnost, odvahu a ušlechtilé 
vlastnosti, ale raději se skláněli 
před politickými bouřemi, které 
v zemi zuřily. Tito lidé vždy 
dávali přednost přežití bez 
zbytečného boje před bojem za 
svou svobodu. Během 300leté 

POHLEDY DO HISTORIEDopis amerického velvyslance  
Politický zápisník Bohumila Doležala
30. dubna 1948 napsal americký velvyslanec Laurence A. Steinhardt 
americkému státnímu tajemníkovi George Marshallovi tajnou 
depeši, týkající se vývoje poválečných událostí v Československu. 
Český překlad tohoto pozoruhodného textu vyšel v roce 1991 péčí 
Petra Mareše v časopise Dějiny a současnost. Text je to přes drobné 
historické nepřesnosti (Steinhardt byl diplomat, nikoli historik) 
vynikající. Charakteristika situace a národa přesahuje dobu roku 
1948 a byla aktuální i v dalších 61 letech, včetně nynější politické 

habsburské nadvlády, která 
skončila roku 1918, si Češi 
vypěstovali mimořádný vrozený 
talent k tichému a rafinovanému 
odporu vůči existujícímu 
režimu. Jsou mnohem zdatnější 
v opozici, než když jsou sami u 
vlády a čelí problémům výstavby 
a uplatňování pozitivní moci, se 
kterou měli v moderní době jen 
dvacetiletou zkušenost.
 
5. Vzhledem k tomu, že byli 
vždy „malým národem“, 
potřebovali Češi ke svému 
přežití neustále silného spojence. 
Složité charakterové vlastnosti, 
výše popsané, způsobily, že se 
snažili štvát své sousedy proti 
sobě, uchylovat se k prázdným 
frázím (například prohlášení 
Jana Masaryka v posledních 
dvou letech) a mít pojištěny 
obě strany. Tato metoda byla 
úspěšná za druhé světové války, 
kdy unikli zničení, nabyli na 
průmyslové síle a vyšli z války 
po boku vítězů. Avšak jejich 
spojenectví s Ruskem, spolu se 
současnou sovětskou politickou 
taktikou v Evropě, znemožnilo v 
současnosti Čechům „hrát na obě 
strany“, jak prokázala nedávná 
krize. Jejich občasná schopnost 
stavět jednu stranu proti druhé 
jim poskytla výhodnou pozici a 
nezasloužený pocit důležitosti. 
Úměrně tomuto pocitu jsou dnes 
jako národ zkroušení.
 
6. Češi měli špatné zkušenosti 
se svými spojenci. Francouzi a 
Angličané je opustili v Mnichově 
roku 1938. Náš velký omyl, 
spočívající v tom, že jsme vedli 
čistě vojenskou válku, zatímco 
Sovětský svaz vedl zároveň 
vojenský i politický zápas, 
zřetelně přispěl ke ztrátě našeho 
vlivu ve střední a východní 
Evropě. Češi jsou přesvědčeni, 
že jsme je v roce 1943 
„odepsali“, nebo jinými slovy 
„předali do sovětské sféry vlivu“. 
Byť na toto téma nemohlo dojít 
k formální výměně názorů, 
naše pozdější akce potvrzovaly 
v očích Čechů správnost 
tohoto přesvědčení. Prezidentu 
Benešovi se počátkem roku 
1943 dostalo ve Washingtonu 
zdvořilého, ale nezávazného 
přijetí. V listopadu následovala 
teheránská konference. 
Co mohl v prosinci Stalin 
Benešovi říci o sférách vlivu a 
„všeslovanském bratrství“, si lze 
snadno představit. Každopádně 
neměli Češi v této situaci jinou 
možnost než podepsat smlouvu 
se Sověty. Náš postup v Jaltě 
a Postupimi ve věci hranic a 
reparací a především to, že jsme 

v květnu 1945 zastavili naše 
armády a umožnili sovětským 
jednotkám osvobodit Prahu, 
potvrzovalo v myslích Čechů náš 
postoj. Pohled zpět dnes jasně 
naznačuje, žer větší pozornost 
politickým aspektům války 
nám mohla poskytnout kontrolu 
střední Evropy, a to za minimální 
cenu.
 

7. Sovětsko-československá 
smlouva z 12. prosince 1943 
nepochybně dočasně zabránila 
tomu, aby se poválečná situace 
v Československu vyvinula 
stejně jako v Polsku. Nabízela 
Československu reálné výhody 
pouze tak dlouho, dokud byl 
Sovětský svaz rozhodnut 
zdržet se agresivní politiky 
v Evropě. Vzhledem k tomu, 
že Sověti ve skutečnosti 
nepřestali být agresivními, bylo 
jen otázkou času, kdy krize v 
Československu nastane. Zda 
k takové krizi dojde v únoru, 
květnu, srpnu, nebo příští rok 
bylo částečně otázkou příhodné 
situace, především však 
záležitostí rozhodnutí z Moskvy. 
Téměř všichni českoslovenští 
kompetentní činitelé věřili, že v 
únoru žádná krize nehrozí, neboť 
pro Sovětský svaz bylo výhodné 
udržovat v Československu klid, 
aby byl zajištěn tok materiálu 
do Sovětského svazu. Tuto 
skutečnost podle vyjádření 
dr. Huberta Ripky, ministra 
zahraničního obchodu, po jeho 
návratu z Moskvy v prosinci 
1947, plně chápal sovětský 
komisař hospodářství Mikojan 
a další vysocí sovětští činitelé. 
Pohled z časového odstupu 
naznačuje, že českoslovenští 
nekomunističtí členové kabinetu 
si neuvědomovali, do jaké míry 
bude jejich země využita v 
sovětském všeobecném plánu 
pro Evropu. Je zřejmé, že v 
Moskvě dospěli k názoru, že 
politické ohledy převažují nad 
hospodářskými nevýhodami, 
které pro Sovětský svaz bude 
mít poměrně brzký „puč“ V 
Československu. Rezignace 
dvanácti nekomunistických 
ministrů pak navíc vytvořila 
vakuum a komunisté je zaplnili. 

Jakkoli komunisté krizi 
nevyvolali (byť ji nepochybně 
vyvolat plánovali), plně ji 
využili, stejně jako v Bogotě.
 
8. Nyní je již jasné, že 
rozhodnutí dvanácti ministrů, 
reprezentujících národní 
socialisty, katolíky a slovenské 
demokraty, rezignovat bylo 
přijato na základě přímého 

povzbuzení a souhlasu 
prezidenta Beneše. Existují 
přímé důkazy, že během pěti 
dnů, kdy již byly tyto rezignace 
podány a ještě nikoli přijaty, se 
ministři, nebo jejich pověřenci 
nejméně čtyřikrát na prezidenta 
obrátili, aby posílili jeho 
rozhodnutí rezignace nepřijmout. 
Přestože se nyní ukazuje, že 
použité postupy nebyly správné, 
zdá se jasné, že debakl, který 
následoval, lze z velké části 
přičíst prezidentově slabosti, 
kterou je jen ztěží možné omluvit 
jeho zhoršeným zdravotním 
stavem.
 
9. Pokud jde o rozsah sovětského 
vměšování a zastrašování, je 
nyní jasné, že se prezident 
Beneš sovětského strašáka 
velmi obával. Neustále 
přicházejí zprávy, že nátlak, 
který na prezidenta vykonával 
Gottwald a zástupci odborů 
se svými stoupenci, kteří 
pochodovali na Hrad, zapříčinil 
obavy prezidenta z vnitřních 
nepokojů a z nich plynoucích 
nutností, aby sovětské jednotky 
z okolních zemí zasáhly za 
účelem „obnovení pořádku“. 
Neexistovaly žádné důkazy o 
koncentraci sovětských jednotek 
na hranicích Československa, 
zdá se také, že rozsah sovětských 
hrozeb byl patrně menší než 
při podobných příležitostech 
v poslední době ve Finsku 
a v Íránu, přičemž obě tyto 
země těmto hrozbám úspěšně 
čelily, zatímco Češi se před 
nimi sklonili. Přestože to 
chování Čechů v tomto směru 
neomlouvá, lze je částečně 
vysvětlit historickými 
souvislostmi, uvedenými 
výše. Různí ministři a vysocí 
vládní úředníci během krize 

popojížděli sem tam, navzájem 
se hlídali, snažili se utvrzovat ve 
svých předcházejících slibech 
a zabránit níže postaveným 
členům nekomunistických stran, 
aby podlehli komunistickým 
svodům. Krátce, bylo zde mnoho 
nedůvěry, nejednoty, prázdného 
řečnění a pobíhání, což vše 
způsobilo nerozhodnost a 
nedostatek rázných akcí ze strany 
umírněných sil. Komunisté toho 
plně využili.
 
10. Neexistovaly přímé 
důkazy sovětského vměšování. 
Dokonce ani činnost sovětského 
velvyslance Zorina, který 
dorazil do Prahy letadlem 
již 19. února, nemůže být 
označena za přímé vměšování. 
Jeho rozhovory, o kterých má 
velvyslanectví důvěryhodné 
zprávy, byly zahájeny diskusí o 
obilní situaci. Je známo, že se v 
jednom případě vyhnul diskusi 
o politice, přinejmenším po 
dobu, kdy pobýval v kanceláři 
ministra, kterého byl navštívit. 
V některých případech hovořil 
o politice s personálem, který 
patřil ke komunistům. Zorčin 
není silácký, dveřmi bouchající 
typ a jeho jednání není možné 
srovnávat s jednáním Vyšinského 
v Bukurešti během tamní 
krize. Jediným náznakem 
bezprostředních příprav, které 
mohly mít sovětskou podporu, 
je skutečnost, že komunistické 
„akční výbory“ vstoupily na 
scénu zcela náhle 23. února 
a že na zvláštní demonstraci 
téhož dne se odborářské 
milice objevily na veřejných 
prostranstvích s novými 
puškami. Bylo dávno známo, 
že odborářské organizace mají 
tajné zásoby zbraní v různých 
továrnách, a to ještě z revoluce 
1945; většina těchto zbraní 
přitom pochází z odbojářských 
zdrojů z období války. 
Přítomnost zcela nových pušek 
s lesklými neodřenými pažbami 
nicméně většinu lidí překvapila. 
Akční výbory byly zjevně 
komunisty dobře zorganizovány. 
V podstatě jde o známou českou 
instituci, která existovala již od 
války; národní výbory, které 
nepřestaly existovat a mít v 
místních podmínkách vliv od 
května 1945, mají svůj původ 
také ve válečném odbojovém 
hnutí. Akční výbory byly prostě 
nový název pro starý jev, na 
který jsou Češi dobře zvyklí, 
nicméně mohly být přímo 
podníceny sovětskou podporou.
 
11. Pokud jde o smrt ministra 
zahraničí Masaryka v noci z 9. 
na 10. března 1948, zůstávají 
skutečné okolnosti stále 
zahaleny tajemstvím. Je možné, 
že získáme definitivní důkaz, 
umožňující určit, zda šlo ve 
skutečnosti o sebevraždu, nebo 
o vraždu. Teorie o sebevraždě 
je jedinou, kterou mohla vláda 
oficiálně oznámit. Skutečnost, 
že oficiální oznámení nebylo 

Připravil Miloš Šuchma  

Zdeněk Fierlinger, Antonín Zápotocký, Vladimír Klementis a ambassador 
Laurence A. Steinhardt, Praha 1948                                 Foto Nat Farbman, Life 
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učiněno dříve než nejméně šest 
hodin po smrti, naznačuje, že i 
oficiální vysoká česká místa byla 
zaskočena. To by naznačovalo, 
že pokud šlo o vraždu, byl 
tento čin spáchán spáchán 
osobami nikoli českými. Jak 
velvyslanectví hlásilo, existuje 
několik okolností, které by 
mohly potvrzovat teorii o vraždě, 
ale velvyslanectví je vzhledem k 
nedostatku dalších fakt i nadále 
nakloněno důvěřovat teorii o 
sebevraždě. Více než tři čtvrtiny 
českého obyvatelstva věří v teorii 
o vraždě, což je pochopitelně 
pro komunisty trapné. Jistá 
nepublikovaná prohlášení o 
tom, že v Masarykově ložnici 
vyly nalezeny otevřené 
břitvy a svázané šňůry od 
pyžama, předaná nedávno 
velvyslanectví a pocházející z 
bezprostředního prezidentova 
okolí, zvyšují důvěryhodnost 
teorie o plánované sebevraždě. 
Příslušné zdroje tuto informaci 
potlačily, protože si přejí, aby 
si veřejnost prozatím i nadále 
myslela, že šlo o vraždu. 
Masarykova smrt pochopitelně 
vyvolala mezi obyvatelstvem 
široce pociťovanou bolest. 
Komunistické elementy mocně 
využily nesouhlasných poselství, 
která Masaryk dostával od svých 
přátel na Západě, jako jedné z 
příčin sebevraždy. Nezávisle na 
tom, zda šlo o vraždu nebo o 
sebevraždu, získala mu jeho smrt 
znovu reputaci, kterou promarnil 
v průběhu únorové krize. Navíc, 
z politického hlediska, nebyl 
velký rozdíl mezi tím, zda šlo 
o sebevraždu, nebo o vraždu, 
neboť konečný výsledek v 
obou případech potvrzuje, že 
další jeho působení v úřadě 
bylo neslučitelné se základním 
filosofickým postojem jeho i 
jeho váženého otce. Příliš pozdě 
si uvědomil, že nemůže hledět 
dvěma různými směry zároveň.
 
12. Komunisté byli agresivní 
a smělí a měli dostatečně 
kvalitní organizaci, aby mohli 
situace využít. Nekomunisté 
neměli jako skupina žádnou 
soudržnost, nerozpoznali, že 
jde o zásadní střet komunismu 
s nekomunismem, a nadále 
stavěli své dílčí stranické zájmy 
a osobní ambice nad odpor vůči 
komunismu. Tato skutečnost 
spolu se slabostí nejvyššího 
vedení, především pokud šlo 
o prezidenta, vedla k debaklu. 
Z amerického hlediska se 
zdá být opovrženíhodné, že s 
výjimkou několika studentů 
ani jediná osoba, od prezidenta 
republiky po nejposlednějšího 
občana, neutrousila veřejně 
na obranu svých politických 
svobod ani slovo. Někteří Češi, 
udržující přátelské vztahy s 
velvyslanectvím, poté soukromě 
konstatovali, že když jejich 
lidé nejsou ochotni za svou 
svobodu bojovat, nezaslouží si 
ji. Mnozí lidé, kteří zastávají 
tento názor, později uprchli 

ze země a pokoušejí se nyní 
vytvořit hnutí odporu v exilu. 
Také tato skutečnost zapadá 
do historického rámce a pro 
současnost omezuje na nulu 
jakoukoli možnost účinného 
odporu vůči komunismu uvnitř 
samotného Čerkoslovenska. 
Takovýto odpor je vyloučen, 
neboť Československo je nyní 
zcela policejním státem.
 
13. K dnešnímu datu (30. dubna 
1948) již země prošla zkušeností 
prvé vlny zatýkání a vyhazování 
„reakcionářů“ ze zaměstnání. 
Nastalo období relativního 
klidu. To umožňuje komunistům 
konsolidovat své pozice. Volby, 
určené nyní na konec května, 
nemají již větší význam, neboť 
voliči si mohou vybrat pouze 
mezi společnou kandidátkou 
a prázdným lístkem. Proti 
komunistům nevystupuje žádná 
strana a zdá se pravděpodobné, 
že všechny nekomunistické 
strany budou záhy buď 
rozpuštěny, nebo sloučeny s 
komunisty. Československo se 
stalo v plné míře loutkovým 
státem. Kolují pověsti, že 
může být záhy i formálně 
připojeno k Sovětskému svazu. 
K takovému vývoji může zcela 
reálně dojít. Každopádně, příští 
vlna zatýkání patrně zlikviduje 
všechny zbývající „reakcionáře“ 
a podle mínění některých i 
část umírněných komunistů. 
Vyšší úředníci přijímají zvláštní 
opatření pro svou osobní 
bezpečnost.
 
14. Přestože množství lidí 
reptá a osoby přátelské Západu 
tvrdí, že až 80 % populace, 
včetně některých komunistů, je 
hluboce nespokojeno s tím, co 
se stalo, není v československém 
charakteru klást odpor nebo se 
pustit do účinných protiakcí. 
Existuje množství lidí, kteří věří, 
že jejich jedinou záchranou bude 
válka mezi Spojenými státy a 
Sovětským svazem. Neuvažují 
o katastrofálních fyzických 
důsledcích, které by taková 
válka pro jejich zemi měla. 
Jsou v ostudném postavení lidí, 
kteří nepozvedli hlas ani paži 
proti komunistické nadvládě, 
a současně doufají, že Spojené 
státy přijdou a zachrání je. Jejich 
mentalita pramení částečně 
ze zkušenosti druhé světové 
války, kdy jejich země dokázala 
zůstat mimo válku, vyhnula se 
prakticky fyzickému zničení a 
přežila v lepším ekonomickém 
stavu, než v jakém byla před 
válkou. Proto ti, kteří zůstali v 
zemi, očekávají další konflikt, 
který by jim mohl přinést 
stejné výhody a umožnil jim 
nakonec mnohé získat, až by 
je připojil k vítězné straně, ať 
by to byla kterákoli. I když 
toto hodnocení je ve vztahu k 
některým ušlechtile uvažujícím 
Čechům silně zlehčující a patrně 
nespravedlivé, jeho záměrem je 
popsat obecný způsob uvažování 

v zemi. V případě budoucího 
konfliktu bude v Československu 
nepochybně existovat značný 
rezervoár skryté náklonnosti 
vůči Spojeným státům. To se 
projeví v tom, že sovětským 
okupantům budou ze strany lidí 
kladeny určité překážky. Řečeno 
jinými slovy, ti, kteří budou 
bojovat proti Sovětům, nemohou 
očekávat žádné skutečné výhody, 
pokud nebudou v zemi přítomny 
jejich pozemní síly.
 
15. Pokud jde o naši politiku 
vůči loutkové československé 
vládě, je zřejmé, že bychom 
jí neměli v žádném případě 
poskytnout žádnou materiální 
ani morální podporu. To by 
bylo v diametrálním rozporu 
se zájmy Spojených států. 
Jediné ospravedlnění další 
existence našeho diplomatického 
zastupitelství nacházíme v 
pokračování nevelké oboustranně 
výhodné obchodní výměny a v 
usnadnění pobytu Američanů 
navštěvujících Československo. 
Naše rozhlasové vysílání pro 
Československo má i nadále jen 
malý užitek a může přinést plody 
spíše ve vzdálenější budoucnosti 
než okamžitě. Československé 
politické emigranty lze prozatím 
využít v tomto projektu a také 
jako učitelů a pro získávání 
tajných politických informací. 
Pokud se nebudeme přímo 
podílet na jejich zorganizování, 
upadnou patrně jako celek do 
politického hašteření. Během 
několika týdnů budou možnosti 
získávání politických informací 
v Československu otevřenou 
cestou nepochybně značně 
omezeny, a proto je třeba 
vypracovat plány pro zesílenou 

tajnou aktivitu v této části 
Evropy.
 
16. Z časového odstupu je možné 
se domnívat, že bylo možné 
přijmout určitá opatření, která 
by mohla oddálit ovládnutí 
Československa komunisty. Tato 
opatření zde zaznamenávám 
pro případné použití v dalších 
zemích, ve kterých nastane 
obdobná situace.
 
a) Rozšíření naší rozhlasové 
i jiné propagandy včetně 
publikace okolností, které 
vedly k tomu, že jsme umožnili 
sovětským vojskům osvobodit 
Berlín a Prahu. I ty nejmenší 
a nejchudší země utrácejí na 
podobné účely značné sumy, 
zatímco my jsme své výdaje v 
roce 1947 značně zredukovali.
 
b) Sjednání obchodních smluv 
a kulturních dohod. Malé země 
jsou polichoceny takovouto 
pozorností.
 
c) Pomoc v podobě 
nejpotřebnějšího zboží, a 
to formou prodeje (nikoli 
daru). Sovětský svaz přišel 
Československu na pomoc po 
suchu v roku 1947 s tím, že mu 
prodal potřebné obilí za vysokou 
cenu.
 
d) Přímý zásah do vnitřních věcí 
za účelem efektivní organizace 
existujících antikomunistických 
sil. Ty jsou obvykle poměrně 
početné. Protože však jim běžně 
chybí organizační schopnosti, 
jsou pro nás zcela ztraceny. 
Je to v rozporu s konvenční 
diplomacií, náš protivník se však 
konvencí nedrží.

 Z uvedených prostředků bude 
v Československu nadále 
použitelný pouze první. Tyto 
metody se ukázaly jako efektivní 
v použití Sovětů, kteří se zároveň 
snaží obrátit ve svůj prospěch 
to, co považují za slabost našeho 
idealismu, naše konvenční 
metody typu „fair play“ a naši 
snahu „kupovat si“ dobrou vůlí. 
Budeme-li v širší míře využívat 
sovětských metod, může to 
přinést jak pozitivní výsledky, 
tak posloužit jako prevence.
                                                            
V úctě Váš 

Laurence A. Steinhardt

Laurence Adolph Steinhardt, 
1892–1950,  byl americký 
diplomat, který působil ve 
Švédsku, Peru, Sovětském 
svazu, Turecku, v 
Československu v letech 
1945-48,  a Kanadě.   V 
roce 1950, kdy  sloužil jako 
diplomat v Kanadě, letadlo 
na cestě do  Washingtonu, 
D. C., poblíž Ramsayville 
v Ontariu havarovalo a 
diplomat zahynul. Pohřben je v 
Arlington Natrional Cemetery v 
Pennsylvanii.                   k

Pokračování  z předchozí strany

a

Pozývame vás
Torontské slovenské divadlo Vás 
srdečne pozýva na predstave-
nie hry Viliama klimáčka Horúce 
leto 68´, ktoré sa uskutečnia na 
turné po Slovensku  pod záštitou 
Dušana Čaploviča, podpredsedu 
vlády Slovenskej republiky pre 
vedomostnú spoločnosť, európ-
ske záležitosti, l’udské práva a 
menšiny, a s finančnou podporou 
Úradu pre Slovákov žijúcich v 
zahraničí.  

     
     Predstavenia: 
15.júna – Trnava, 

Divadlo Jána Polárika, o 19. h., 
17. júna – Nitra. 

Štúdio Divadlo Andreja Bagara, o 19. h., 
20. júna – Martin, 

Slovenské komorné divadlo, o 19. h., 
21. júna – Bratislava, 

Slovenské národné divadlo, o 15. a 19. h. 

Tešíme se na stretnutie s Vami, 
za Torontské slovenské divadlo 

Valéria a Dušan Tóthovi
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Zpravodajství ze staré vlasti
7. dubna  

Senátoři ODS podpořili 
vyhlášení předčasných voleb 
do sněmovny letos v říjnu. 
Jsou kvůli tomu ochotní schválit 
zákon, kterým se zkrátí funkční 
období dolní komory. Po úterním 
jednání senátorského klubu ODS 
to řekl jeho předseda Jiří Stříteský. 
“Senátorský klub jednomyslně 
podporuje předčasné volby v 
říjnu letošního roku a je připraven 
podpořit zákon o zkrácení 
funkčního období Poslanecké 
sněmovny,” uvedl Stříteský s tím, 
že tento postoj podpořili všichni 
přítomní členové klubu.

l l l

Poslanci KDU-ČSL chtějí nová 
jednání o příští vládě. Rozhodl o 
tom v úterý lidovecký poslanecký 
klub. Šéf klubu Pavel Severa řekl, 
že co nejdříve osloví předsedy 
poslaneckých klubů ODS, 
zelených a ČSSD. Návrh ministra 
financí Miroslava Kalouska, který 
si přeje dodržení dohody čtyř 
parlamentních stran o překlenovací 
vládě a předčasných volbách, 
těsně neprošel. Podle dohody má 
vzniknout překlenovací vláda 
odborníků, v jejímž čele bude 
předseda Českého statistického 
úřadu Jan Fischer. Strany 
dosavadní vládní koalice by do ní 
nominovali osm ministrů, ČSSD 
sedm. Předčasné volby by se 
měly konat letos v říjnu. Oběma 
nesilnějším stranám zřejmě mírně 
ubývají voliči. Podle nejnovějšího 
volebního modelu agentury Median 
by ČSSD získala 36,4 procenta 
hlasů a ODS 33,5 procenta. Obě 
strany tak oproti předchozímu 
měsíci oslabily - ČSSD o 1,5 a 
ODS o tři procenta. Ztráty se však 
pohybují v rozmezí statistické 
chyby. KSČM by podle Medianu 
získala 10,6 procenta, lidovci 
8,6 procenta. Strana zelených by 
se podle tohoto výzkumu s 3,9 
procenta nedostala do sněmovny. 
I v případě zelených je ale podle 
Medianu rozdíl v rámci statistické 
chyby. Průzkum se uskutečnil ještě 
před pádem současné vlády.

8. dubna  
Pražské Národní divadlo 
bylo přijato za člena Unie 
evropských divadel (UTE).  K 
přijetí Národního divadla došlo 
na tradičním zasedání unie ve 
Wroclavi. Ta ještě loni sdružovala 
23 členských divadel z 15 zemí. 
Unie evropských divadel byla 
založena v březnu 1990 za podpory 
francouzského ministerstva kultury. 
Úkolem tohoto společenství je 
podílet se na rozvoji Evropské unie 
prostřednictvím kultury a divadla 
a povzbuzovat kulturní pohyb, 
který bourá jazykové bariéry. Unie 
propaguje inscenace a představení 
připravená v partnerské spolupráci.

l l l

Předseda Českého statistického 
úřadu Jan Fischer je ochoten 
přijmout funkci premiéra. 
Rozhovory o personálním složení 
zahájí hned po velikonočních 
svátcích. Fischer potvrdil, že se 

během středy sešel s předsedy 
ODS a ČSSD Mirkem Topolánkem 
a Jiřím Paroubkem. Oba politici 
ho informovali o průběhu a 
dosavadních výsledcích politických 
jednání a řekli mu, že prezident 
Václav Klaus je ochoten ho ve 
čtvrtek jmenovat předsedou vlády. 

l l l

Státní dluh ČR překonal ke 
konci března 2009 jeden bilion 
korun. Od počátku roku se zvýšil o 
jednu miliardu na 1000,5 miliardy 
korun. ČTK o tom informovalo 
ministerstvo financí. Na každého 
Čecha připadá dluh více než 
95.500 korun. Za posledních 12 
měsíců stát zvýšil svůj dluh o 

více než 140 miliard korun. Za 
celý loňský rok pak stoupl státní 
dluh o přibližně 107 miliard 
korun. Důvodem růstu dluhu jsou 
mimo jiné domácí emise státních 
dluhopisů od ledna do března v 
celkové výši 66 miliard korun. 
“Čistá emise státních dluhopisů za 
první čtvrtletí činila 17,5 miliardy 
korun,” uvedlo MF.

l l l

Zavedení šrotovného v části 
evropských zemích může v 
letošním roce podpořit vývoz 
tuzemských automobilek a 
výrobců dílů zhruba o 60 až 80 
miliard korun. Z toho přínos 
k vývozu automobilů by mohl 
být kolem 30 až 40 miliard 
korun. Dopad na celkový objem 
průmyslové výroby by dosahoval 
dvě až 2,5 procenta. Uvedla to v 
analýze společnost Patria Finance. 
Šrotovné zavedlo v Evropě 
prozatím Německo, Francie, 
Kypr, Itálie, Lucembursko, 
Nizozemsko, Portugalsko, 
Rakousko, Rumunsko, Slovensko 
a Španělsko. Klíčové je pro české 
automobilky zejména šrotovné v 
Německu a Francii.

9. dubna  
Před 40 lety, 9. dubna 1969, 
zemřel v jihlavské nemocnici 
technický úředník Evžen Plocek. 
Pět dní předtím se v Jihlavě na 
náměstí Míru zapálil na protest 
proti nastupující normalizaci v 

Československu. Sebeobětováním 
navázal na odkaz Jana Palacha a 
Jana Zajíce, ale na rozdíl od nich 
o Plockovi veřejnost dlouho skoro 
nevěděla. Do celostátního tisku 
nepronikla ani řádka, kromě malé 
zprávy v černé kronice Rudého 
práva, která ale neuváděla ani 
iniciály. 

l l l

Evropská unie se dohodla 
na změnách takzvaného 
globalizačního fondu. Ten slouží 
k vyplácení odškodného 
zaměstnancům, kteří přišli o místa 
kvůli globalizaci. Informovalo o 
tom dnes české předsednictví unie, 
které dohodu mezi členskými státy 

EU a Evropským parlamentem 
zprostředkovalo.

l l l

Více než 2200 muzeí z 41 
evropských zemí včetně České 
republiky se zapojí do již pátého 
ročníku Evropské muzejní noci, 
která umožní návštěvníkům zdarma 
si prohlédnout kulturní památky v 
nevšední noční hodinu. Jak dnes 
sdělilo francouzské ministerstvo 
kultury, polovina kulturních 
institucí, které se akce zúčastní, 
tedy 1100, je ve Francii.

l l l

Cizinci žijící v Praze či turisté, 
kteří do české metropole 
přijíždějí o Velikonocích, 
si mohou připomenout 
nejvýznamnější křesťanské 
svátky roku v rodném jazyce. 
Mnohé z bohoslužeb zazní v 
Praze v angličtině, francouzštině, 
italštině, španělštině, slovenštině, 
vietnamštině a korejštině. V kostele 
sv. Tomáše na Malé Straně se na 
Velký pátek uskuteční obřady na 
památku Umučení Páně a křížová 
cesta. Bílá sobota a velikonoční 
vigilie bude patřit zpovědím, 
žehnání pokrmů a česko-anglicko-
španělské mši. Bohoslužby na Boží 
hod velikonoční se uskuteční také 
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v 
Karlíně a u Panny Marie Vítězné - 
Pražského Jezulátka, kam mohou 
v neděli a pondělí zavítat i Italové 
a Francouzi. V angličtině se také 
konají anglikánské bohoslužby v 

evangelickém kostele U Klimenta. 

10. dubna  
Více než polovina občanů si 
myslí, že v České republice žije 
příliš mnoho cizinců a téměř 
pětina lidí zastává názor, že 
by Česko nemělo přijímat 
uprchlíky. Vyplývá to z výsledků 
březnového průzkumu Centra 
pro výzkum veřejného mínění 
(CVVM), jehož výsledky má 
ČTK k dispozici. Většina lidí se 
domnívá, že pobyt cizinců v ČR 
by měl být možný jen za splnění 
určitých podmínek. Celkem 57 
procent účastníků dotazování 
uvedlo, že v současnosti žije v ČR 

příliš mnoho cizinců, podle 33 
procent je jejich počet přiměřený. 

11. dubna  
Prezident Václav Klaus na Velký 
pátek udělil milost jedenácti 
lidem, z toho šesti cizincům. Ve 
většině případů ho k tomu vedly 
humanitární důvody. Dal milost 
například Michaelu Kökénymu, 
který byl odsouzen ke třem letům 
vězení za pohlavní zneužívání 
a ohrožování výchovy mládeže. 
Přihlédl přitom ke zdravotnímu 
stavu odsouzeného a k tomu, 
že dosud nebyl trestaný. Díky 
dosavadní bezúhonnosti zmírnil 
prezident patnáctiletý trest vězení 
Milanu Lesniakovi, který byl 
odsouzen za pašování omamných 
látek z Turecka do Řecka. Pěti 
cizincům Klaus prominul trest 
vyhoštění, zejména protože v 
Česku dlouhodobě žili a založili 
zde rodiny. Tři z omilostněných 
byli původně odsouzeni za 
neplacená výživného. Prezident ale 
v jejich kauzách přihlédl ke složité 
rodinné situaci a v jednom případě 
také k tomu, že odsouzený dlužnou 
částku zpětně uhradil.

12. dubna  
V Praze v neděli zemřel Miroslav 
Doležal, nejstarší člen činohry 
Národního divadla (ND). ČTK 
to sdělil jeho zeť Pavel Hartmann. 
O termínu pohřbu herce, který 
v únoru oslavil 90. narozeniny, 

nebylo zatím rozhodnuto. Podle 
mluvčího činohry ND Tomáše 
Staňka v posledních přibližně třech 
letech už Doležal nevystupoval. 
“Národní divadlo si pana 
Doležala velmi vážilo jako svého 
dlouholetého člena,” poznamenal 
Staněk. Miroslav Doležal na 
jevišti Národního divadla stanul 
poprvé 25. června 1948 kdy 
ještě pohostinsky účinkoval 
v představení Jan Hus Josefa 
Kajetána Tyla. Jeho umělecká 
dráha je pozoruhodná i tím, že od 
roku 1952 celých dvaadvacet let na 
Karlštejně ztvárňoval Karla IV. v 
letních představeních známé Noci 
na Karlštejně. Celkem tam odehrál 
kolem pěti set repríz.

l l l 
Z tříměsíční mise v afghánské 
provincii Uruzgán se v sobotu 
vrátili příslušníci druhého 
kontingentu české armády. Jejich 
hlavním úkolem byla ostraha 
holandské základny Hadrian. 
Českou misi, ve které byly i dvě 
ženy, vystřídali slovenští vojáci. 
Z Afghánistánu se také po roce 
vrátili piloti a technici, kteří 
cvičili afghánské piloty v létání s 
vrtulníky Mi- 17 a Mi-24. První 
kroky vojáků nevedly domů, ale do 
karantény, kde projdou zdravotními 
testy. 

13. dubna
Předseda ČSSD Jiří Paroubek 
je odpovědný za poslední 
politickou krizi v ČR a také na 
ní nejvíce získal, myslí si čeští 
občané. Plyne to z bleskového 
průzkumu agentury Median, který 
dnes zveřejnil server lidovky.
cz. Paroubka za viníka krize 
označilo 44 procent z více než 
čtyř stovek dotázaných, premiéra 
v demisi a předsedu ODS Mirka 
Topolánka viní 41 procent. 
Prezident Václav Klaus je za krizi 
odpovědný podle názoru desetiny 
respondentů. Byla to Paroubkova 
sociální demokracie, která před 
dvěma týdny na pátý pokus 
uspěla v Poslanecké sněmovně s 
vyslovením nedůvěry vládě. 

l l l

Textár Kamil Peteraj chce, 
aby sa Marika Gombitová 
objavila opäť na pódiu. Snaží sa 
ju presvedčiť, aby si zaspievala 
na bratislavskom koncerte Mira 
Žbirku. Ten bude v rámci turné, 
ktoré spevák štartuje o dva 
týždne.  Snaží sa ju presvedčiť, 
aby si zaspievala na bratislavskom 
koncerte Mira Žbirku. Ten bude v 
rámci turné, ktoré spevák štartuje o 
dva týždne. Pôjde o 12 koncertov, 
ktorými si Žbirka pripomenie prvé 
turné s vlastnou skupinou Limit 
pred 25 rokmi. Sprevádzať ho 
bude Zuzana Smatanová. Medzi 
spevákovych hostí budú patriť 
Martha, David Koller a Janko 
Lehotský.

14. dubna
EÚ robí „triky s atmosférou“, 
keď tvrdí, že dokáže znížiť 
emisie skleníkových plynov o 
20% do roku 2020, tvrdí Stefan 
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Singer, riaditeľ pre globálnu 
energetickú politiku vo WWF. V 
interview pre EurActiv povedal, 
že podľa jeho vlastných kalkulácií 
sa domáce emisie znížia len o 
4-5%. Podľa Singera sa nový 
americký prezident Obama 
zaviazal k omnoho výraznejším 
obmedzeniam. „Obamova 
administratíva navrhuje, že sa 
v Spojených štátoch do roku 2020 
stabilizujú emisie na úrovni roku 
1990. To je zhruba 19% zníženie 
v porovnaní s dneškom.“  Singer 
tiež odmieta často používané 
tvrdenie, že rozvojové krajiny ako 
Čína nerobia dosť pre klimatickú 
politiku. „Čína sa zaviazala, že 
zníži svoju energetickú intenzitu, 
množstvo energie použité na 
vytvorenie jednotky HDP, o 20% 
za šesť rokov medzi 2005 a 2010, 
a o ďalších 20% do roku 2020. Ak 
sa pozriete na rast HDP v Číne, 
je dosť veľké množstvo. Čína má 
veľmi ambiciózny cieľ pre rozvoj 
obnoviteľných zdrojov – 15-
20% do roku 2020, podobne ako 
v EÚ. Čína má v príprave 14 zo 
16 nových pilotných projektov na 
splynovanie uhlia. V Európe máme 
len jeden.“ 

15. dubna
Verejný ochranca práv je 
znepokojený návrhmi znížiť 
vekovú hranicu trestnej 
zodpovednosti zo štrnásť na 
dvanásť rokov, ktoré sa objavili 
ako reakcie na nedávny policajný 
zásah proti deťom v Košiciach. 
Pavel Kandráč zdôraznil, že deti 
sú najzraniteľnejšou skupinou 
obyvateľstva, ktorá si najťažšie 
uplatňuje svoje práva. V prípadoch, 
keď deti a mládež porušujú práva 
iných, len ich trestanie nepomôže. 
Cieľom musí byť dôsledná, 
komplexná a koordinovaná 
starostlivosť o deti a mládež ako 
súčasť sociálnej politiky štátu.

l l l

Primátor  Bratislavy 
Andrej Ďurkovský od 
investorskej spoločnosti 
Henbury Development, s.r.o. 
požaduje okamžité zastavenie 
akýchkoľvek prác spojených s 
búraním budovy bratislavského 
Parku kultúry a oddychu (PKO), 
navrátenie poškodenej časti 
budovy do pôvodného stavu a 
odstránenie plota z pozemkov 
okolo PKO. Ako na dnešnom 
brífingu uviedol viditeľne 
rozhorčený primátor, v prípade 
nesplnenia týchto podmienok budú 
voči investorovi vyvodené patričné 
dôsledky. Jedným z možných 
opatrení by mohlo byť napríklad 
sprísnenie podmienok na vydanie 
stanoviska mesta k predloženému 
investičnému zámeru. Primátor 
však naznačil, že prípadné 
reštrikčné opatrenia by sa nemuseli 
týkať len tohto investora.

l l l

Kandidáty do červnových voleb 
do Evropského parlamentu za 
Evropskou demokratickou stranu 
(EDS) jsou europoslankyně Jana 
Hybášková, bývalý náčelník 

Generálního štábu Armády ČR Jiří 
Šedivý, někdejší rektor Univerzity 
Karlovy Ivan Wilhelm či odbornice 
na evropské fondy Věra Jourová. 
Prioritami strany ve volbách bude 
například zavedení eura, sbližování 
evropského a českého práva či 
energetická bezpečnost. Na tiskové 
konferenci to dnes novinářům řekla 
zakladatelka EDS Hybášková. 
Volby do Evropského parlamentu 
se uskuteční 5. a 6. června. Své 
kandidátky ministerstvu vnitra 
předložilo celkem 33 politických 
stran, hnutí a koalic.

l l l

Zájem Čechů o spoření v době 
zhoršené ekonomické situace 
výrazně roste. Od září 2008 do 
konce letošního února vzrostl 
podle statistik České národní 
banky objem peněz na spořících 
účtech o 30 procent, zatímco na 
běžných účtech jen o desetinu. 
Ještě před rokem rostl objem peněz 
v depozitech nejvíce na běžných 
účtech. V tiskové zprávě to dnes 
oznámila ČSOB.

l l l

Pražský hrad, petřínská 
rozhledna a bludiště, hrad 
Karlštejn. Staroměstská radnice. 
Ještě nedávno tradiční magnety 
turistického ruchu, symboly 
Prahy a jejího okolí, které turisté 
nikdy nevynechali. Stačil jediný 
rok a všechno je jinak. Už v 
loňském roce začala návštěvnost 
pražských památek, a to včetně 
těch nejznámějších, klesat. A první 
tři měsíce letošního roku ukazují 
na další propad zájmu.  „Letos 
máme o třetinu méně platících 
návštěvníků, než tomu bylo ve 
stejném období v loňském roce. 
Pochopitelně i tržby jsou nižší. 
Ale to je trend v celé Praze,“ 
uvedl František Kadlec ze Správy 
Pražského hradu. Problém je 
podle památkářů v tom, že lidé 
sice památky navštěvují, ale jen 
jednou za život. Podruhé už se 
nevracejí. „To je jasné, Praha se 
prostě okoukala,“ tvrdí odborník 
na cestovní ruch Tomio Okamura. 
„Ne snad že by památky neměly 
světovou úroveň. Je to tím, že 
Praha nemá pověst pohodového 
města, jako třeba Řím, Benátky 
nebo Paříž. Do takového města se 
rádi vracíte,“ dodal Okamura. 
PIS nově zavádí vstupenku 10 
Prague Monuments Pass, která za 
400 korun umožní vstup do všech 
devíti objektů PIS během tří dnů. 
Podle Okamury to nestačí. Jen 
památky podle něho turistický 
ruch neoživí. „Samotné památky 
nezmůžou nic, i kdybychom 
je vymalovali nazlato,“ tvrdí 
Okamura. Chce to prý vylepšit 
infrastrukturu v krajích, k jejichž 
návštěvě by se startovalo z Prahy. 
A vyřešit problémy s taxikáři a 
pouliční kriminalitou, které Praze 
kazí pověst.

16. dubna
Evropská unie se dohodla, že 
v rámci boje s bezprecedentní 
hospodářskou krizí v unijní 
historii zvýší zálohové platby 

ze strukturálních fondů pro 
letošní rok. Do Česka by tak 
mělo zamířit 350 milionů eur, 
tedy asi dvakrát tolik, než s čím se 
původně počítalo. Dohodu mezi 
státy a Evropským parlamentem 
dojednávalo české předsednictví 
EU. Celkem by sjednané změny 
měly navýšit zálohové platby z 
unijních fondů pro letošek o 6,3 
miliardy eur, které by měly být 
zemím bloku okamžitě k dispozici.

l l l 
ČR dokáže podle prezidenta 
Václava Klause i přes pád 
vlády dokončit předsednictví 
Evropské unii. Klaus o tom 
v neděli ubezpečil předsedu 
Evropské komise Josého Barrosa. 
V případě potřeby by se do 
předsednictví zapojil sám, uvedl 
dnes v rozhovoru na Rádiu Česko. 
Fischer dnes prohlásil, že úspěšné 
pokračování českého předsednictví, 
které skončí 30. června, bude 
základní prioritou jeho vlády. 
Evropská média ale už dříve 
varovala, že výměny vlád během 
francouzského předsednictví v 
roce 1995 a italského v roce 1996 
vyvolaly ve vedení unie chaos. 

17. dubna
Konec vlády Mirka Topolánka 
vyvolává řadu otazníků kolem 
tří summitů, které se uskuteční 
začátkem května v Praze. 
Přestože novým premiérem byl 
minulý týden jmenován šéf Českého 
statistického úřadu Jan Fischer, 
květnové summity bude řídit ještě 
Topolánkův kabinet.
Tři summity, které se v Praze 
uskuteční ve dnech 7. a 8. května 
budou labutí písní končící vlády 
premiéra Mirka Topolánka. 9. 
května se ujme vlády a s ní i českého 
předsednictví nový překlenovací 
kabinet Jana Fischera. Mandát 
nové vlády bude velmi omezený 
– dokončit české předsednictví, 
připravit státní rozpočet a realizovat 
protikrizová opatření. Vláda bude 
v čele státu pouze do předčasných 
voleb, které se budou konat ve dnech 
9.-10. října. 

l l l

České předsednictví „de facto 
skončilo“ poté, co Topolánkova 
vláda nezískala 24. března v 
Parlamentu důvěru poslanců, 
řekl ČTK počátkem týdne 
analytik UniCredit Bank Pavel 
Sobíšek. „Jsem přesvědčen, že 
předsednictví Česka de facto 
skončilo vyslovením nedůvěry 
české vládě. Tím jsme se připravili 
o neopakovatelnou možnost 
prosazování našich národních 
zájmů v EU,“ uvedl. Topolánek 
si v již zmiňovaném rozhovoru 
s MF Dnes postěžoval, že ve 
chvíli pádu vlády řada západních 
médií a některé členské země, 
jako například Francie, začaly 
zpochybňovat schopnost malých 
čelnských zemí předsedat Evropské 
unii. „Všechny jsme přesvědčili, že 
malá nebo střední země je opravdu 
schopna řídit Evropskou unii. A 
teď najednou má zelenou rétorika, 
že malé země nejsou schopny to 

dělat. A že to musí dělat ten velký 
pantáta, který na to dohlédne. 
Takový názor je absolutně 
zjevný ze všech vyjádření, třeba 
Francouzů, ze všech komentářů 
západních novin,“ říká v rozhovoru 
odstupující premiér.

18. dubna
Exprezident Václav Havel v 
rozhovoru pro sobotní Lidové 
noviny (LN) nebývale ostře 
kritizoval svého nástupce 
Václava Klause. Nelíbí se 
mu Klausův výrok, že by dal 
příležitost sestavit novou vládu 
tomu, kdo mu přinese nejméně 
101 podpisů poslanců. Havel to 
označil za nehoráznost, urážku 
parlamentu a věc srovnatelnou 
s předlistopadovými praktikami 
komunistické Státní bezpečnosti. 
V rozhovoru zmínil i “zvláštní 
a dlouhodobou harmonii” 
mezi Klausem a Ruskem, o 
Klausových motivech ale nechce 
vynášet jednoznačné soudy. 
Havel je dlouhodobým kritikem 
vnitropolitických poměrů v Rusku. 

19. dubna
Neznámý pachatel v noci na neděli 
vhodil zápalné láhve do rodinného 
domu ve Vítkově na Opavsku. 
Dům obývá romská rodina. Při 
následném požáru byli zraněni tři 
lidé, mezi nimi dvouleté dítě. To 
utrpělo popáleniny na více než 80 
procentech těla. Podle mluvčího 
ostravské fakultní nemocnice, 
kam bylo děvčátko letecky 
převezeno, je jeho zdravotní stav 
kritický. Podle mluvčího hasičů 
Petra Fastera šlo o rozsáhlý požár. 
Dodal, že obyvatelé domku se v 
prvních chvílích pokusili oheň 
likvidovat sami. Severomoravská 
policejní mluvčí Soňa Štětínská 
uvedla, že policisté případ začali 
vyšetřovat jako obecné ohrožení 
a ublížení na zdraví. Jednou z 
možných vyšetřovacích verzí je 
podle ní rasový útok. Vítkovský 
starosta Pavel Smolka řekl, že ve 
městě dosud nezaznamenal žádné 
extremistické výpady vůči Romům. 
Z 6000 obyvatel Vítkova tvoří 
Romové zhruba desetinu. 
Podle premiéra je ale také 
třeba bojovat s ideologickým 
extremistickým podhoubím, z 
něhož se podobné útoky rodí. 
Prezident Václav Klaus tento 
útok označil za “surový, odporný 
zločin” a “zrůdný čin”.

l l l

Symboly srpu a kladiva na 
pozadí v podobě rudé hvězdy 
se tento víkend znovu objevily 
na památníku v Brně-Králově 
poli. Magistrát je tam umístil 
při rekonstrukci pomníku jako 
připomínku vojáků Rudé armády, 
kteří v roce 1945 osvobodili 
Brno. Odpůrci tohoto záměru ale 
považují srp a kladivo za symboly 
komunismu, které by se neměly 
používat.

l l l

Při sobotní kontrole v 
holešovické tržnici našli 
inspektoři České obchodní 

inspekce velké množství padělků. 
Jejich hodnotu a množství zatím 
nevyčíslili. Kontrolu provádělo 
kolem dvaceti inspektorů. Někteří 
trhovci po zahájení kontroly 
opustili své stánky a kontroloři 
jim po určité lhůtě všechno zboží 
zabavili a odvezli jako opuštěné. 
Pokud nejde o padělané výrobky, 
trhovci si ho mohou ze skladů 
vyzvednout. Musí přitom předložit 
doklady o jeho původu. Pokud si 
ho nevyzvednou, po šesti měsících 
propadne státu.

20. dubna 
Vláda dnes schválila pořízení 
čtyř transportních letadel Casa-
295M vyráběných konsorciem 
EADS pro českou armádu. Jedno 
z letadel chce ministerstvo obrany 
vyměnit za pět bitevníků L-159 
vyřazených z užívání českého 
letectva, tři další koupit společně 
s náhradními díly a výcvikem 
posádek i personálu. Na celý 
projekt má resort podle dostupných 
informací vyčleněno okolo 3,5 
miliardy korun.

l l l

Okolí horní Otavy v Plzeňském 
kraji zasáhla v noci na sobotu 
pětiletá povodeň. Na Otavě v 
Sušici a Rejštejně a na přítoku 
Křemelná ve Stodůlkách byl kvůli 
vytrvalému dešti a tajícím zbytkům 
sněhu vyhlášen třetí stupeň 
povodňové aktivity, tedy stav 
ohrožení. Voda hrozila i na jihu 
Čech a Karlovarsku, ale nikde větší 
škody nezpůsobila. 

l l l

Přestřelka mezi prezidentem a 
ODS pokračuje. Václav Klaus 
se ostře ohradil proti tvrzení 
ministra v demisi Ivana Langera 
(ODS). Ten o něm v rozhovoru pro 
nejnovější vydání časopisu Týden 
prohlásil, že obvolával některé 
lidi a nabízel jim funkci premiéra. 
Podle prezidenta je toto tvrzení 
“obyčejná lež”. Langer doslova 
řekl: “Pan prezident velmi dobře 
ví, komu všemu volal a ptal se, 
jestli by se nechtěl stát předsedou 
vlády.” Ministr se o prezidentových 
telefonátech měl dozvědět od lidí, 
kteří prezidentovu nabídku odmítli 
a později se s tím svěřili jiným. 
“Nikdy jsem nikomu s podobnou 
nabídkou nevolal,” uvedl prezident 
Klaus ve svém dementi č. 37 z 
rubriky Co Klaus neřekl. “Kdyby 
byl (Ivan Langer - pozn. red.) 
chytrý, nebo kdyby trochu 
přemýšlel, musel by vědět, že by 
to bylo zcela proti mým zájmům,” 
dodal prezident.

l l l

Druhého kola privatizace 
Českých aerolinií se zúčastní 
pouze dva zájemci. Konsorcium 
Unimex a Travel Service a letecká 
společnost Air France-KLM. 
Vláda v demisi vyřadila ze soutěže 
o českého dopravce společnost 
Darofan ze skupiny Aeroflot a 
firmu Odien. Po jednání vlády to 
oznámil ministr financí v demisi 
Miroslav Kalousek.
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Ota Ulč 

Touhle problematikou se 
zabývám už hodně dlouho a 
publikoval o ní řadu článků. 
Neviditelný pes  mě takto poprvé 
zviditelnil přes více než pěti roky 
(4.11.2003). Větší část textu tady 
tedy uvádím kurzívou.

 
PIRÁTSTVÍ  TRADIČNÍ,  KRVAVÉ 
Verbální inflace, terminologická 
rozplizlost učinily z neurvalých 
řidičů piráty silnic, z Viktora 
Koženého, někdejší kupónové 
hvězdy a tenisového partnera 
pana prezidenta, se stal  
pirát z bahamských ostrovů. 
Neoprávněné kopírování 
knih, hudebních záznamů v 
jakékoliv formě, imitace zboží, 
od náramkových hodinek po 
podprsenky s falešnou cedulkou 
světových domů módy, je rovněž  
takto charakterizováno. Podle 
klasické definice pirátství 
je však pouze „násilný akt 
v mezinárodních vodách 
soukromým plavidlem proti 
jinému plavidlu za účelem lupu  
(animus furandi)“.  Pirátství 
jako zcela první bylo prohlášeno 
za mezinárodní zločin (druhým 
pak bylo otrokářství), jeho 
provozovatelé se stali „vyvrheli, 
psanci lidstva“ a kterákoli země 
je mohla pravomocně soudit. 
I Mongolsko, Nepál, Česká 
republika, všechny suchozemské 
státy.

Vůbec se nejedná o činnost 
na vymření, o níž se lze 
pouze dočíst v ohmataných 
dobrodružných knížkách dávného 
data. Piráti nebrázdí vody ve 
škunerech, kde by na stěžni 
plápolal černý prápor s lebkou a 
zkříženými hnáty. Zmodernizovali 
se,  jsou vybaveni automatickými 
zbraněmi, minomety, i 

NÁHLÝ MEDIÁLNÍ  ZÁJEM  O  POČÍNÁNÍ  PIRÁTŮ - část první

protipancéřovými kanony.  Často 
mají lepší radary a víc koňských 
sil pod palubou než jejich 
pronásledovatelé.

Za pobytu na Filipínách 
a v Malajsii jsem se nejednou 
dočítal o pirátských přepadech 
s lupem a vražděním. Že třeba 
došlo k přepadení vesnice 
a likvidaci obyvatelstva; že 
konkurenční korzáři se nepohodli 
o rozdělení výkupného od rybářů 
a uspořádali v malacké úžině 
mezi Indonézií a Singapurem 
pořádnou bitvu. Zprávy to byly 
objektivní, nekomentované, bez 
mravního rozhořčení – tak, jako 
se píše o tajfúnech,  sopečném 
výbuchu a jiných přírodních 
katastrofách. 

Piráti značně zamořili 
vody v jihovýchodní Asii. 
Mnohé rejdařské společnosti 
se oněm oblastem vyhýbají 
velkou oklikou.  Jachtám na 
trase Hongkong – Bali se 
nedoporučuje plout celebeským 
mořem. Celebes (Sulawesi), 
moře Sulu a thajský záliv jsou 
patrně ty nejnebezpečnější. Jen 
na západním pobřeží Thajska 
dojde ročně ke dvěma stům 
pirátských přepadení – těch 
hlášených.  Otázkou zůstává 
počet neoznámených činů, kdy 
často není, kdo by přežil a hlásil.

Proč zrovna tam?  Důvodů 
popularity je několik. Jednak je 
to věc tradice, živnost dědičná. 
Otec i děd se jí věnovali, a proto 
syn nezklame a bude pokračovat.  
Generace si um předávají. Na 
zvýšení hrdlořezné činnosti se 
podílejí i politicko-ekonomické 
faktory. Američané zanechali ve 
Vietnamu hory zbraní a ty jsou 
snadno k mání. Piráti nesahají 
po malorážkách. Například se 

jim podařilo proděravět a málem 
zajmout transoceánskou loď Rio 
Colorad o výtlaku téměř pěti 
tisíc tun. Připočtěme inflaci – 
celosvětový fenomén.  Ceny ryb 
rovněž značně vzrostly  a leckdo 
si  spočítal, že je lacinější ryby 
krást než  se plahočit se sítěmi, 
napichovat ponravy a čekat na 
Neptunovu přízeň. 

V thajském zálivu na prostoře 
18.000 čtverečních mil se snaží 
živobytí uhájit 200.000 rybářů 
za podmínek rostoucích nákladů 
(zejména ceny pohonných hmot) 
a klesajících úlovků.  Načež 
se zásluhou politických vývinů 
ve Vietnamu nabízel náhradní 
úlovek – uprchlíci od budování 
socialismu.  Tak započala 
nová krutá kapitola moderního 
pirátství, o němž se ve světě 
občas napsalo pár řádek. 

V roce 1989, zrovna v 
době, kdy Milouš Zlatoústý 
obohacoval stranické kádry 
svými rozumy v  Červeném 
Hrádku u mé rodné Plzně,  jsem 
se s rodinou potuloval podél 
břehů onoho zálivu, konečné 
stanice vietnamských ubožáků. 
Od domorodce jsem se dozvěděl, 
že  předchozího dne padesát 
jich dorazilo na lodičce hned 
tam pár kroků od nás.  Šli jsme 
si ji prohlédnout:  bárka deset 
metrů dlouhá, pod stříškou míst 
tak pro pět pasažérů. Kolik dní 
se asi plahočili,  čím se živili? 
Postřehl jsem pár zrníček rýže 
na prosakujícím dnu. Kde jsou 
teď ti přeživší? Támhle v dáli v 
lágru, kde blikala světélka mezi 
strážními věžemi. A že zítra je 
všechny odvezou do velkého 
koncentráku na ostrově Bidong.

Nikdo je nechce a od břehu 
se je snaží odstrkávat. Nikdo 

se rovněž do té doby 
nezajímal o počínání 
pirátů. Zatímco obětí 
přibývalo do tisíců,  
neslyšel jsem, že by 
někdo z lupičů a vrahů se 
byl dostal za mříže. 

Aspoň polovina 
těchto tzv. boat people 
jich cestou zahyne jako 
oběti živlů přírodních 
a lidských, či spíš 
nelidských. Několik 
těch přeživších, včetně 
dívky teď studující 
na naší univerzitě, 
jsem vyzpovídal a vždy slyšel 
totéž:  Piráti šli hlavně po 
zlatě, prsten ušmikli i s prstem,  
náhrdelník získán i s uříznutím 
hrdla. A pak se hodovalo. Děti 
musely přihlížet znásilňování 
svých matek nebo i vlastnímu 
znásilňování.  Nebo se lupič 
cítil na měkko, děcku dal 
cukroví, ale zato odhodil 
tatínka mezi žraloky. „Krutost, 
brutalita je nepředstavitelná,“ 
charakterizoval Paul Hartling, 
komisař pro uprchlíky při OSN.

Posléze, pod tlakem 
Washingtonu, vláda v Bangkoku 
se přece jen pohnula k akci, čímž 
špatná situace se ještě zhoršila. 
Jak to? Takto:  dřív piráti loupili, 
znásilňovali, sem tam někoho 
odpravili s vědomím, že jim 
nic nehrozí.  Teď, za nových 
podmínek možného trestního 
postihu, musejí být opatrnější, 
tedy i krutější, aby nikde nepřežil 
ani jeden svědek.

Týden před naším příjezdem 
došlo ke zveřejnění takového 
incidentu.  Bárku se 130 
uprchlíky zastavily dvě thajské 
rybářské lodě. Následoval lup, 
znásilňování a likvidace svědků 

jak na palubě, taki  těch, kteří 
skočili do vln.  Třiadvacetiletý 
Pham Ngoc Minh Hung ale 
přežil, držel se bobtnajících 
mrtvol, s tímto apokalyptickým 
vorem plul, až ho zachránila jiná 
uprchlická loď.  S tou se dostal 
do bezpečí a s jeho svědectvím 
se podařilo identifikovat pirátská 
plavidla. Jejich domovským 
přístavem byla Songkhla, naše 
dočasná adresa.  Některé již 
pochytali, jiné nikoliv. 

Teď my tam po břehu 
bloumáme, na paluby koukáme a 
občas nám z nich někdo přátelsky 
zamával. Vánkem se neslo 
cinkání zvonečků. Hle, průvod 
mnichů v šafránových róbách, 
na brabenečka by nešlápli, však 
tohle je svět něžných buddhistů. 
Náš kluk oznámil,  že se mu z 
toho chce zvracet. Otrlý otec 
doporučil,  ať jen si zvyká, takový 
že je život.

K úhoně lze přijít i v jiných 
končinách. Vlastníte-li jachtu 
v Kalifornii či pozve-li vás 
vlastník na výlet Pacifikem 
směrem ke Kolumbii, třeba to 
nebude expedice příliš pacifická. 
To je též mínění pojišťovacích 

Nový domov můžete číst každý 
den, protože je trvale k mání na 
webové stránce 
www.novydomov.com. 

Chcete vědět, co se děje v 
komunitě?  K tomu je určen 
kalendář akcí. Je přístupný 
na webové stránce Nového 
domova. Dokonce si můžete 
nechat posílat upomínku akce 
pravidelně na svou adresu, 
jestliže se přihlásíte k odběru 
novinek prostřednictvím RSS.
RSS je zkratka, která znamená 
Rich Site Summary, původně 
Really Simple Syndication. 
Jedná se o datový formát, který 
umožňuje automaticky uživatele 
upozorňovat na nové zprávy, 
přidané informace a další 
novinky. K využití zdrojů dat 
ve formátu RSS vám bude stačit 
specializovaná RSS čtečka. Je 
docela pravděpodobné, že už 
nějakou ve svém počítači máte 
a ani o ní nevíte.

Těšíme se na shledanou na webu.
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Zajímalo nás:
Ten Green Bottles nese název další hra, 
kterou připravilo torontské Te-Amim Music 
Theatre ve dnech 14. až 24. května v Al 
Green Theattre Miles Nadal JCC v Torontu. 
Producentkou a uměleckou ředitelkou divadla 
Te-Amim je Helena Fine (původem Češka), 
která se touto prací zabývá více než dvacet let.

Jaký cíl divadlo sleduje? 
Te-Amim je jediná divadelní společnost 

v Torontu, která předkládá historii a odkaz holocaustu skrze umění. 
Považujeme to za nejpřijatelnější způsob, jak děti školního věku a studenty 
postupně seznamovat s hrůzami válečných útrap obyvatel židovské 
národnosti za nacistického období s cílem vést je ke snášenlivosti a respektu 
vůči jiným národnostem a víře.   
Chceme v mladých lidech vybudovat zodpovědnost k tomu a za to, co se 
v jejich společnosti a ve světě děje. Pracujeme s dramatizací příběhů, které 
se opravdu udály a které mají současnosti co říci. Myslím si, že těm, kteří 
nikdy o holocaustu neslyšeli a ani v jejich rodinách nikdo nic takového 
neprožil, je cesta uměním nejpřijatelnější, protože i ty nejtragičtější 
momenty v dějinách nastoluje  kultivovaně a tak, aby mladí respondenti 
nebyli ze skutečnosti traumatizováni. K jednotlivým projektům pro školy 
vypracováváme celé výchovně-vzdělávací programy, jak může učitel před a 
po představení dále s tématikou pracovat. Je to velice rozsáhlá práce.   
Které projekty už máte za sebou? 
Začínala jsem písněmi a jednoduchými uměleckými vystoupeními. Později 
ve mně dozrála myšlenka zabývat se projekty většími. Natrefila jsem na 
dětskou operu Brundibár. S každým takovým projektem přichází i kus 
historie a poznání. O Brundibárovi jsem tehdy téměř nic nevěděla a její 
realizace mi přinesla další rozměr pohledu na tragédii holocaustu. Operu 
napsali hudební skladatel Hans Krása a spisovatel Adolf Hoffmeister v 
roce 1938. V polovině roku 1941 představení nacvičil Rafael Schächter 
s několika přáteli jako dárek k padesátinám ředitele sirotčince v Praze na 
Hagiboru. V Praze se představení hrálo pouze dvakrát a navíc tajně, protože 
kulturní činnost byla už v té době Židům zakázaná. V srpnu 1942 byl Hans 
Krása transportován do Terezína, mnozí jeho spolupracovníci a děti ho brzy 
následovali - téměř všichni zahynuli. Po více než dvou měsících zkoušení 
se 23. září 1943 v Magdeburských kasárnách konala premiéra. Opera 
Brundibár měla velký úspěch a celkem se do podzimu 1944, kdy z Terezína 
odjížděly poslední transporty, odehrálo asi 55 repríz, tzn. že se hrálo v 
průměru jedno představení týdně. Na operu mě tehdy upozornil John Freund 
žijící v Torontu, který patřil k několika málo dětem, jež Terezín přežily. 
Brundibár byla moje první producentská práce v rámci divadla Te-Amim. 
Vidělo ji na 8000 malých a mladých diváků. Pak přišel Květovaný kůň 
od Norberta Frýdy a další hry. Zdramatizovaný příběh The Secret  Gabi‘s  
Dresser, který zpracovala ve své knížce Kathy Kacer, vidělo v roce 2004 už 
20 000 diváků školního a středoškolského věku ze 150 škol.
     K velice úspěšnému představení patřil muzikál Obchod na korze, jehož 
předlohou nám byla stejnojmenná novela Ladislava Grosmana filmově 
zpracovaná a oceněná Oskarem v roce 1966. Na zhudebnění této novely 
pracoval hudební skladatel David Nagy, režii měl po dobré zkušenosti  Mark 
Casssidy. Muzikál měl v Torontu úspěšnou světovou premiéru před dvěma 
roky. Setkal se rovněž s velkým zájmem. Na první pohled se jevilo, že 
tak náročná tématika prvních transportů Židů ze Slovenska nemůže nalézt 
hudební vyjádření. Ale nebylo tomu tak. Mladí diváci muzikál přijali velice 
příznivě.
O čem je nová hra?  
Výběr programů odpovídá poslání naší společnosti, takže i další hra je 
stejného podtextu. Není všeobecně známo, že v okolí severovýchodní části 
Šanghaje mohli Židé, prchající před holocaustem z Evropy, nalézt bezpečí. 
Cestovali do Šanghaje v pozdějších 30. letech, nejvíce jich ale přicestovalo 
při nástupu Hitlera k moci. Na rozdíl od jiných států, které dokonce lodě 
s židovskými uprchlíky posílaly zpět jen s minimální nadějí přežít, bylo 
toto jediné místo na světě, kde byli Židé nejen přijímáni, ale přijímáni 
dokonce bez víz. Když obsadilo Čínu Japonsko, Židé tam nadále setrvali 
a také přijížděli. Byli soustředěni do ghetta s názvem Restricted Sector for 
Stateless Refugees, které se rozkládalo v oblasti Japonskem okupovaném 
Šanghaji (old Hong Kew ghetto). V cihlových barácích tam žilo zhruba 20 
tisíc uprchlíků z nacistického Německa, Rakouska, Polska, Československa 
a Litvy. Nepotřebovali žádné doklady, pouze při vycházení z ghetta i za 
prací jim byly dávány propustky. Ve srovnání s životem Židů v Evropě, ti 
tam žili v relativní pohodě. Tam bylo zachráněno více Židů, nežli na jiných 
místech ve světě dohromady. Z Vídně do Šanghaje také utekly naše skutečně 
existující postavy hry. A díky této možnosti holocaust přežily. 
Příběh zpracovala dcera uprchlíků Vivian Jeanette Kaplan, která se v 
roce 1946 v Šanghaji narodila. O dva roky později rodina vycestovala do 
Kanady a usadila se v Torontu. Ten Green bottles je vlastně dětská písnička, 
kterou vkomponovala Vivian do své první knížky, a podle níž dílo o rodině 
emigrantů také nazvala. Hru bude režírovat opět zkušený Mark Cassidy. 
Určitě stojí zato ji vidět.                                                                    -vk-

Te-Amim 
je jedina divadelni společnost, 
která se dívá na historii a odkaz 
holocaustu skrze  divadelní 
scénu jako na cestu adresovat 
antirasismus. 
K tomu neustále vyhledává 
vhodné projekty, jimiž jsou nové 
hry předváděné profesionálními 
herci, předváděné ve vhodných 
objektech pro školní děti a studenty, 
k čemuž také vypracovává 
výchovně-vzdělávací pořady. 
K zobrazování temných událostí 
v historii využívá divadlo 
vhodných prostředků k působení 
na mladé lidi tak, aby do 
budoucnosti  vstupovali lidé 
zodovědní a i v tomto nezbytném 
ohledu vzděláni. Tento obrázek 
mi zůstal v mysli; německý voják 
se rozhodl zachránit mladou 
židovskou dívku, a tak moje 
matka a její dvě sestry válku 
přežily. Zbytek rodiny zahynul 
v holocaustu. Uvědomuji si, 
že generace lidí, kteří přežili 
holocaust už odchází,  a proto 
jsem se soustředila na vyprávění 
příběhů na divadelní scéně. 
Začínala jsem nejprve jako 
umělkyně, která prezentovala 
kulturu kolem světa písněmi. 
Chci, aby se setkávali mladí 
lidé se staršími, aby si vyprávěli 
příběhy prostřednictvím 
uměleckého vyjádření.

Helen Fine

společností, jež vypovídají 
pojistky pošetilců, odváživších se 
do tak problematických vod. 

Na atlantské straně Ameriky 
je ještě živěji. Karibské moře se 
stalo pilným přepravištěm drog – 
marihuány v hodnotě přemnoha 
miliard dolarů ročně a kokainu 
v hodnotě ještě vyšší. Vládní 
pobřežní lodě pochytají jen deset 
procent tohoto zboží. Populární 
turistickou oblast brázdí tisíce 
soukromých lodí a lodiček, a 
je téměř na denním pořádku, 
že dojde k přepadení a zabití 
posádky.  Oběti letí přes palubu 
a jachta, nikým nepodezíraná, 
se vydá za dalším výnosným 
obchodem. 

V roce 1982 došlo ke krádeži 
23.761 lodí, čili téměř tří za 
každou hodinu v roce. Rostoucí 
trend pokračuje. Po datech 
čerstvějšího data jsem se raději 
nepídil. 

Když dojde k přepadu v 
pobřežních vodách nebo v 
přístavu,  pirátství zůstává 
pirátsvím, ale už to není 
mezinárodní zločin, s nímž 
bychom mohli obtěžovat 
prokurátora ve Vsetíně.  Je to 
jen porušení místního zákona a 
případem se budou – či aspoň 
by se měly – zabývat místní 

orgány jako v případě každého 
jiného lupiče, suchozemského či 
sladkovodního.  K incidentům 
tohoto druhu často dochází 
v manilském zálivu. Zdaleka 
nejznamenitějším šampiónem  
pobřežního pirátství je Nigérie, 
nejpočetnější africká země, 
nasáklá ropou, a lodi se do jejích 
přístavů (Lagos, Port Harcourt, 
Calabar) jen hrnou.

Vlastně hrnout se moc nelze, 
zásluhou neschopnosti, tolik 
smutně typické pro většinu zemí 
Třetího světa. Lodě musejí někdy 
čekat na odbavení i dlouhé 
měsíce, než na ně přijde řada 
a přístav jejich zboží zvládne. 
Nabízí se tak vynikající příležitost 
pro piráty, dostavivší se na 
rychlých člunech, jimiž pak zmizí 
v labyrintech lagun k nenalezení.  
Pokud se kdy někdo obtěžuje je 
hledat.

Pirátská tlupa se dostala na 
palubu dánské lodi, loď zběsile 
hodinu a půl  troubila o pomoc, 
střílela poplašné rakety, aniž 
ale získala pozornost přístavní 
policie. „Co není přibité, 
všechno zmizí,“ zhodnotil 
německý kapitán.  V tomto 
dánském případě piráti mínili 
odnést i dvacetiletou plavovlasou 
kuchařku.

Pojišťovny zvyšují své sazby, 

lodní společnosti lamentují, vlády 
postižených rejdařů protestují, 
posádky hrozí vzpourami, že tam 
už nikdy nepoplují, a  vládnoucí 
nigerští potentáti krčí rameny 
a odvolávají se na potíže růstu. 
Policie s piráty spíš spolupracuje 
než nespolupracuje. Jde o 
výtečně zorganizovaný byznys. 
Za pár hodin je uloupené zboží 
už k mání v ulicích Lagosu. 
Tunely prý od břehu vedou přímo 
do městských skladišť.  Občas 
s piráty spolupracují i posádky 
postižených lodí, jak se například 
stalo ghanské lodi, z níž zmizelo 
osm tisíc beden německého piva.

Na soumrak se nečeká, i 
ve dne dochází k přepadu lodí 
všech vlajek – až na jednu: tu 
ruskou a dříve sovětskou se 
srpem a kladivem.  Někdejší 
molodci si v místních pirátských 
kruzích získali zasloužený 
respekt. Loupežníci se jednou 
totiž šeredně spletli: vyšplhali 
se na palubu a matrosové byli 
připraveni. Netroubili o pomoc, 
ale pořádně zmáčkli samopaly  a 
vetřelce proměnili v mrtvá řešeta.

Laskavost se věru nevyplácí. 
Od oněch původních zkušeností 
však došlo k důkladným 
změnám.                                                                          

DOKONČENÍ  PŘÍŠTĚ



Třeštíkové s názvem René. 
Na svém blogu o sobě režisérka 
říká, že se cítí být člověkem, 
ženou, manželkou, matkou a 
režisérkou dokumentárních 
filmů, kterých za svůj život 
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Tak jsem včera zaslechl 
v televizi -  nedívám se, jenom 
poslouchám, abych neztrácel 
čas, jaký je rozdíl mezi českou 
a rakouskou chudobou,  resp.
vídeňskou. Prostě co se změnilo 
po uzavření Maastrichtské 
smlouvy o EU. Kdysi bylo 
Rakousko snem Čechů, hlavně 
pro ty, kteří prchali přes 
vídeňské utečenecké lágry do 
svých zemí zaslíbených. Také 
jsem stál v řadě na vstupenku do 
ráje…

Když byla v roce 1968 
zavedena autobusová linka 
Gottwaldov-Vídeň, stály 
dlouhé fronty na jízdenky. 
Čekal jsem s partou svých 
spolužáků též. Dvě a půl hodiny 
jsem vydržel, za tu dobu mou 
myslí defiloval střihový film 
- moji rodiče, sestra a brácha, 
má dívka, kamarádi i rodné 
Valašsko...Doma je doma nejen 
pro valašské melancholiky. 
Vzdal jsem to. Pryč byl sen o 
zemi neomezených možnost, 
v níž už moji spolužáci berou 
sociální dávky a podporu v 
nezaměstnanosti a libují si, 
jelikož je tam několikanásobně 
vyšší než-li u nás…

Pak to prasklo a  cestováním 
posedlému našinci se otevřel 
svět; jeho však zajímaly jen 
rakouské obchody a zalíbily 
se mu natolik, že se v nich 
brzy objevily cedulky s 
nápisy v češtině: “U nás se 
za zboží platí!” nebo “Češi, 

nekradněte…!”
     Následně se začaly karty 

obracet a Rakušanům zachutnal 
český rum i šampaňské, ale 
hlavně loštické tvarůžky a levné 

vepřo-knedlo-zelo s pivem 
v příhraničních restauracích. 
Namíchli jsme je s Temelínem, 
oni nás zase blokádami státní 
hranice.

Když se naplnily troufalé 
sny i pro nás a Česká republika 
se stala součástí schengenského 
prostoru, mohla zrušit kontroly 
podél celé své pozemní hranice 
se sousedními státy. Konečně 
byly zrušeny hranice pro 
sedmadvacítku EU, v níž však 
nadále převládají značné rozdíly. 
Zatím jsou Vídeňáci nešťastní z 
toho, jak jim globální krize sáhla 
na ceny a že Vídeň musí mít už 
čtyři sociální obchody. Češi to 
vidí černě; bude ještě hůř.

Ve vídeňských sociálních 
prodejnách jsou nabízeny 
potraviny, sice kvalitní, ale 
s minimální prošlou záruční 
lhůtou, přesto pořád ještě 

vhodné ke konzumaci,  a 
především levnější až o dvě 
třetiny původní ceny. V těchto 
marketech však nemůže 
nakupovat jen tak kdekdo. 
Pouze ti, kdož žijí na hranici 
chudoby. A ta se v Rakousku 
počítá pod měsíční příjem 900 
eur, resp.10 800 eur ročně, tedy 
zhruba 240 tisíc CZK za rok. V 
Česku je chudý každý s příjmem 
nižším než  
2 878 EUR za rok, v 
Lucembursku to je pod 17 808 
EUR. 

Máš-li tedy v Česku příjem 
nižší než 2 878 EUR za rok, což 
činí něco kolem plus mínus 90 
tisíc CZK, jsi chudý jak kostelní 
myš. Takže chudý Lucemburčan 

je šestkrát bohatší než český 
chudák, jichž osm procent žije 
na hranici chudoby, z toho jsou 
asi dvě třetiny Romů…

V západoevropských zemích 
činí hodinová minimální mzda 
nejméně 8,40 eur. Nejvyšší je 
v Lucembursku, kde činí 9,49 
euro. V Česku jsou to cca dvě 
euro, což je ale o sto procent 
víc než v Bulharsku. Za dvacet 
roků prý už budeme v příjmech 
stejně jako dnes Rakousko, kde 
ale budou mezitím Rakušané 
a zbytek Evropy…? Pořád je 
však řeč o chudobě materiální, 
nikoliv duchovní…  
Nač ale ta beznaděj; chudoba 
přece cti netratí!                    k

O naší a rakouské chudobě – materiální, ne duchovní    Břetislav Olšer

Spisovatel Břetislav Olšer (nar. 
1947) jako novinář navštívil 
na pětašedesát zemí světa, a 
i když žádné tajemné město 
neodkryl, objevil to nejcennější: 
nahlédl do srdcí a duší. Poznal z 
mnoha pohledů Vietnam, Egypt, 
Maroko, Ukrajinu, Skandinávii, 
JAR, Velkou Británii, Izrael, 
Maltu, Balkán, Kubu, Thajsko, 
Francii, Rusko, Kanadu, USA či 
Španělsko, Itálii a Portugalsko. 
Svému rodnému Valašsku věnoval 
příběhy lidí a jejich koní v knize 
pod názvem “(Ne)čas mezi 
texisy”, za kterou získal jednu z 
prestižních česko-slovenských Cen 
E. E. Kische za výjimečná díla 
literatury faktu. Stejné ocenění mu 
pak bylo uděleno ještě dvakrát.k

NENECHTE SI UJÍT!  
     Torontský filmový festival 
Hot Docs je hlavně přehlídkou 
mladé dokumentární tvorby. 
Letos bude zahájen 30. dubna 
koprodukčním kanadsko-českým 
dokumentem Inside Hana’s 
suitcase kanadského režiséra 
Larryho Weinstseina. Festival 
celovečerních, krátkých a 
dokumentárních filmů  potrvá do 
10. května a divákům nabídne ke 
zhlédnutí na 170 snímků. 
     Milovníkům české 
kinematografie se otevírá 
možnost zhlédnout český 
dokument známé a úspěšné 
české režisérky Heleny 

natočila na šedesát, možná i o 
něco více. Vedle toho, že učí 
na vysoké škole – na Katedře 
dokumentární tvorby, zakusila 
i strasti ministerského křesla v 
Topolánkově druhé vládě, který 
ji pověřil v poměrně neklidné 
zemi řízením kultury. Ovšem 
na funkci po krátké době 
rezignovala z politického tlaku 
na obsazení mist náměstků. 
Ryze dokumentární film se 
syrovou autentičností vypráví 
těžko uvěřitelný příběh Reného, 
který byl od sedmnácti let 
sledován filmovou kamerou 
na své cestě mezi vězeními a 
krátkými pobyty na svobodě. 
Kamera ho v roce 2008 opouští 
v jeho sedmatřiceti letech. k

Režisérka Helena Třeštíková
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Nebývá běžnou záležitostí, že amatérské divadlo režíruje 
profesionál. Ovšem proč ne, když může profesionální herec stát ve 
středu amatérského souboru, proč by mu nemohl velet profesionální 
režisér. A tak se společnost Divadla Za rohem ve Vancouveru 
rozhodla, že nabídne svým divákům všestrannou chuťovku: hru 
zkušeného a všemi možnými přízněmi intelektuálů ověnčeného 
Arnošta Goldflama Modrá tvář (která se umístila na druhém místě 
v soutěži o prestižní cenu Alfréda Radoka) v nastudování režiséra 
Akrama Staňka.  

Arnošt Goldflam je velice známá osobnost, je autorem více 
než padesáti her a dramatizací, v nichž sleduje téma střetu generací 
a kde se snaží  zachytit  “dějiny duše”, říká se ve všech anotacích a 
charakteristikách o Goldflamovi shodně. Druhou skupinu tvoří díla, 
v nichž si všímá jednoduchých životních situací, které zveličuje 
a přivádí do krajní polohy. Pro něj je charakteristický smysl pro 
trapnost, groteskní realismus a satirickou nadsázku. 

Akram Staněk se narodil před šestačtyřiceti lety, vystudoval 
DAMU, pak nastoupil do loutkového divadla v Brně. Později 
hrál v HaDivadle a v pražském divadle v Řeznické. Je velice 
sympatické, že již během studií na DAMU se věnoval režii 
ochotníků. V Brně byl spoluzakladatelem  neprofesionálního 
souboru Pro100, který si vedl velice dobře – zavítal mj. i na 
festival do Monte Carla. V Praze navázal spolupráci se souborem 
Lucerna, kde má za sebou úspěšné režie her Nejhodnější medvídci, 
Nadsamec  a naposledy se hrou Modrá tvář, kterou budou mít 
možnost Vancouverští ve dnech 21. – 23. května vždy od 20 hodin 
na scéně Shadbolt Centre for Arts vidět.        

Hra přivede diváka do sledu zdánlivě drobných životních 
událostí, které postihují hrdinu příběhu bez znatelné kauzální 
vazby. Ovšem v závěru hry se střetnou a rozdrtí jeho sny i naděje. 
Zbývají jen otázky: má to takhle být, kdo je vinen, existuje vůbec 
nějaký smysl, a především: může se člověku na tyto otázky dostat 
odpovědi?

Nezapomeňte si včas obstarat vstupenky přímo v pokladně 
divadla anebo na tel. čísle 604.205 30 00.                                -vk-

Ve Vancouveru uvítají profesionála  

Krajanský folklorní festival 2009
     Zveme co nejsrdečněji naše krajany, aby se zúčastnili 
festivalové přehlídky 16.- 20.9. 2009, aby přijeli předvést 
ukázky svého umění pěveckého nebo tanečního, případně 
ukázky památek nebo fotografií ze života prvních přesídlenců 
i ze současného života krajanské obce na výstavu, která bude 
součástí festivalu. 
     Účastníkům nabídneme výlety, výstavu nazvanou 
Středočeský kraj - srdce Evropy, přehlídku dokumentárních 
filmů o krajanech v zahraničí, společná setkání u tradiční české 
kuchyně, exkurze, možnost zakoupení záznamu festivalové 
přehlídky na DVD nosičích a setkání se zajímavými osobnostmi 
kulturního a politického života České republiky. 
       Organizátorem v pořadí 3. festivalu je Občanské sdružení 
Sedm paprsků se spolupořadateli, jimiž jsou Stálá komise 
Senátu České republiky pro krajany žijící v zahraničí, 
FOS a Středočeský kraj. Festival se koná pod záštitou 1. 
místopředsedkyně Senátu ČR, paní PaeDr. Aleny Gajdůškové a 
místopředsedy Senátu ČR, pana MVDr. Jiřího Lišky. Ředitelkou 
festivalu je PhDr. Věra Doušová.

     Festival se hlásí k dokumentům UNESCO „Doporučení 
UNESCO k ochraně tradiční a lidové kultury” a k „Úmluvě 
UNESCO o zachování nehmotného kulturního dědictví”, 
čímž se řadí do světového hnutí za záchranu a uchování 
lidových tradic a jejich předávání dětem a mládeži. 
Partnery festivalu jsou Koordinační výbor pro zahraniční 
Čechy, Český rozhlas a Český dialog.  Učinkující krajanské 
spolky budou mít zajištěno ubytování po dobu trvání 
festivalu,tj. od 16. do 20.9.2009  Do přihlášky uveďte počet 
účastníků, repertoár, požadavky na techniku a adresu, email a 
telefon na kontaktní osobu. 

Své přihlášky posílejte  do 20. června na adresu: 
Občanské sdružení Sedm paprsků 
Spořická 328, 184 00 Praha 8, email: info@sevenrays.cz 
nebo fazem  +420233543760. Info: www.sevenrays.cz 

The event is organized by Sokol Toronto with a great support • 
from Edenvale Aerodrome and Edenvale Flight School staff.  
The participation is not limited to just Sokol members. All • 
friends and Sokol supporters are welcome. The afternoon 
activities will be divided into activities for adults and activities 
for kids. 
It is entirely free of charge activity, the only thing we ask the • 
participants to pay is a fee for the social BBQ lunch at the 
Edenvale Cafe.
It is absolutely necessary to follow the strict safety guidelines • 
at the airport. The parents have to closely supervise their 
kids throughout the entire day. The safety instructions will be 
provided upon your arrival to the Edenvale Aerodrome.
The instructions and presentations will be provided in English • 
by the Edenvale Flight School team of highly trained flight 
instructors with a serious passion for aviation. 
The sightseeing flights are organized by the Edenvale Flight • 
School www.edenflight.com. The cost of the 20min flight 
with instructor in a 2 seat ultralight airplane-SportStar is $50 
CAD (payable by cash or cheque at the site).  The flights 
will be scheduled throughout the day based on the number of 
participants. 
It is important to confirm your participation in advance.  Please • 
send an e-mail confirmation with your full name, indicating adult 
or kids meals and if you would like to sign up for the sightseeing 
flight to mirekjanda@yahoo.ca no later than MAY 1, 2009

Odpoledne plné  leteckého dobrodružství  
Sokol Toronto ve spolupráci s Edenvale airport připravuje  
pro děti den plný dobrodružství, jak nám o tom napsal hlavní 
organizátor a kouč Mirek Janda z torontského Sokola : 
Dear parents, kids and our friends, Sokol Toronto is inviting you to 
an afternoon of fun at the Edenvale Aerodrome for Sunday, May 24, 
2009. We would like to introduce the kids, their parents and all the 
other participants to the activities at the Edenvale airport, explain 
some technical aspects of flying, see a short movie about airplanes, 
tour the hangars and be able to experience the real airplanes, and with 
the permission from your parents or spouses, you might be able also 
to participate in sightseeing flights. Please join us for lunch at the 
newly opened Cafe to start the amazing day.  Major attraction of the 
day are sightseeing flights, that will be organized throughout the entire 
afternoon or can be also prearranged even earlier in the day, if desired. 

11:00 – 12:00    Arrivals
12:00 –  1:00     Lunch at Edenvale Cafe
 1:00 –   2:00     Safety instructions 
                          Edenvale history
                          Introductory flight instructions 
                          For kids - Bob a Bobek at the Airport 
                          Microsoft Flight simulator
2:00 – 3:00       Group (1) -  Paper airplane competition
                         Group (2) - Tour of the hangars
3:00 – 4:00       Group (1) - Tour of the hangars
                         Group (2) - Paper airplane competition
4:00 – 4:30       Announcing results of competition
                         Conclusion of the day 
4:30 – 5:00       Departures 

Edenvale Aerodrome
5195 Highway 26 E.
RR# 2 Stayner ON, L0M 1S0
www.edenvaleaerodrome.com

PLAN OF THE DAY



To bylo radosti, když 
jsme se před téměř deseti lety 
dozvěděli, že Vancouver-Whistler 
bude pořadatelem 21. zimní 
Olympiády  2010. Na Whistleru 
lyžujeme od dob, kdy tam 
existovala jenom Gondola, a 
sjezdovka Olympic Run končila 
na smetišti, kde se sebevědomě 
procházeli medvědi. Celý den 
lyžování stál šest dolarů. Staré 
zlaté časy. Tentokrát jsme za 
ski pass zaplatili 89 dolarů plus 
daně. Ale stojí to zato. Lyžaři, od 
začátečníků po extreme, tu najdou 
nejlepší lyžování v Severní 
Americe. Pár tehdejších chatiček 
se proměnilo v dynamické 
elegantní městečko. Ať už si po 
lyžování sednete k pivu a nachos, 
či tajete v hot tub, nebo hodujete 
v hotelu Four Seasons, všude se 
setkáte s opálenými, rozesmátými 
tvářemi lidí různého věku a 
z různých koutů světa, kteří mají 
jedno společné: dobrou náladu. 
Whistler rocks! 

Za starých zlatých časů 
to z Vancouveru na Whistler 
trvalo čtyři hodiny. Silnice 
byla mizerná, klikatá a hlavně 
nebezpečná. Letos nám to vzalo 
hodinu a půl. Je celkem nudné 
dodržovat předepsanou rychlost, 
většinou devadesátku, a tak 
má člověk čas koukat okolo. 
Kombinace neprůdušných lesů, 
strohých zasněžených hor a 
tmavomodrého oceánu ...  

I když tudy jezdíme 

pravidelně téměř čtyřicet let, 
pokaždé je to úžasný zážitek. 
Jedna věc mě trochu překvapila: 
množství nedokončené práce 
na dálnici. Doprava není nikde 
přerušena, ale všude jsou vidět 
bagry, obrovské náklaďáky 

a různé mašiny a materiály. 
Zeptala jsem se na to českých 
kamarádů, kteří na Whistleru 
žijí. Jednohlasně mi sdělili, že 
do Olympiády bude všechno 
určitě hotovo. Věřím jim, Češi 
na Whistleru jsou totiž „ve věci“. 
A kupodivu je jich tu hodně. 
Odhadli jsme to na 70 -100 
stálých obyvatel plus spousta 
mladých holek a kluků, kteří 
tu jsou na práci v restauracích, 
na liftech, v hotelích...  Na 
takové malé horské městečko 

je to dost. Milada Nohelová, 
která tu žije od roku 1993, mi 
hrdě řekla, že při posledním 
sčítání lidu byla čeština pátým 
nejvíce používaným jazykem na 
Whistleru. A jak se na to dívají, 
že tu budou mít Olympiádu? 

Drtivá většina se na ten frmol 
těší. Někteří proto, že chtějí vidět 
prvotřídní sport a sportovce, 
někteří proto, že Whistler se 
stane ještě známějším, jiní proto, 
že to bude prospěšné pro jejich 
business, jiní zase svůj dům či 
byt pronajmout za velké peníze. 
Někteří nadhodili, že „díky“ 
dálnici a jiné výstavbě bylo nutné 
obětovat kusy lesů. Bude tu více 
lidí, více aut, více odpadků... A 
potom daně. My všichni, kdo 
v Britské Kolumbii žijeme, 

budeme muset za tuto party 
draze zaplatit. A ještě i naše děti 
a pravděpodobně i vnoučata. Na 
druhou stranu se většina shoduje 
na tom, že všechna ta publicita 
a výstavba, které zaměstnávají 
spoustu lidí a stimulují ekonomii, 
pomáhají nejen dnešní, ne zrovna 
ideální ekonomické situaci, ale že 
to bude prospěšné i pro ty naše 
děti a vnoučata. 

 Popovídala jsem si o tom 
také s Evou Zabílkovou, jejím 
manželem Liborem a jejich 
dospělými dětmi. Zabílkovi 
na Whistleru vlastní Riverside 
Cafe & Catering. Každou 
středu Evička vykouzlí české 
jídlo (tentokrát to byla rici-rici 
polévka, guláš s knedlíkem, 
krkonošský řízek a věneček 
s vanilkovým krémem). To vše 
za dvacku. A právě za těmito 
dobrotami se  každou středu 
scházejí whistlerští Češi na 
pokec. Tak jako většina lidí 
žijících na Whistleru, je i Eva 
opálená, usměvavá a energická. 
Mezi obsluhou ochotně 
odpovídá na mé otázky. Ale až 
po věnečku a třetím Czechvaru 
se mi svěřila, že večeři dala 
dohromady až po 15kilometrové 
„projíždce“ na běžkách. A co 
bude dělat s restaurací, až tu 
bude Olympiáda? Ještě si není 
jistá - možná, že restauraci 
na tu dobu pronajmou, ale 
v každém případě by tu rádi při 
tom všem byli. Já také.         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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Olympiáda 2010 aneb Češi na Whistleru    Lenka Storzerová   

Zprava Libor Zabílek, Milada Nohelová a Eva Zabílková        Foto:Lenka Storzerová 

Jak nám prof. Josef Svoboda, 
znalec původní kultury, objasnil, 
tato stavba představuje postavu 
Eskymáka s rozprazenými 
pažemi, a nazývá se INUKSHUK 
- človíček. 
Eskymáci je stavěli jako 
orientační body v terénu, protože 
hlavně v zimě, kdy byla tundra 
zasněžená, se v ní i Eskymák 
mohl ztratit. Každý inukshuk 
měl svoji personalitu, takže 
eskymácký lovec, který tyto 
výtvory od mládí dobře znal, 
hned poznal, kde se nachází. 
Rozmístění inukshuku v arktické 
Kanadě napomohlo k rozdělení 
North-West Territories a k 
vytvoření nového autonomního 
eskymáckého území, prakticky 
provincie, jménem NUNAVUT. 
Eskymáci sami sebe nazývají 
INUIT, a jedinec se jmenuje 
INUK (odtud inukshuk). 
Kanada je na tyto domorodé 
symboly velmi hrdá, a tak 
se ocitly i ve znaku světové 
sportovní události.               k

Nový domov můžete číst 
každý den, protože je trvale 
k mání na webové stránce  
www.novydomov.com. 
Co se  nevejde na stránky 
tištěné, je možné vložit na 
stránky virtuální. A tam může 
svými příspěvky obohatit 
obsah každý, kdo má zájem 
na zveřejnění svých postřehů. 
Navštivte náš - a svůj - blog na 
adrese blog.novydomov.com.
Ti, kdo mají zájem informovat 
ostatní čtenáře o akcích a 
událostech v jejich místních 
komunitách (kupříkladu o 
připravované prvomájové 
tancovačce v Nanaimu), 
mohou tak učinit přímo na 
webu. Je potřeba se prvně 
zaregistrovat (klikněte na 
odkaz REGISTER ve žlutém 
poli na vrchní části stránky). 
Po registraci nám dejte 
vědět, zda chcete přispívat 
do blogu, a my vám dáme 
patřičná autorská privilegia. 
Bez ohledu na úroveň 
vašich privilegií, každý 
registrovaný návštěvník má 
možnost přidat komentáře k 
existujícím článkům. Líbil se 
vám koncert? Nesouhlasíte s 
nějakým názorem? Zapojte se 
do debaty, a vyzkoušejte si to.

Těšíme se na shledanou na blogu

KAŽDÝ DEN



Křížovka pro volnou chvíli

ŘEŠENÍ KŘÍŽOVKY Z MINULÉHO ČÍSLA
“Má sexapeal mojí ženy“
Za vyřešení děkujeme Daně Janoudové, z knihovny na Masaryktownu 
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Masaryk Memorial Institute
Masaryk Memorial Institute (MMI) is a charitable organization 
founded by immigrants from former Czechoslovakia.  Its goal 
is not only to preserve these immigrants’ heritage by hosting 
Czech and Slovak educational and cultural events, but also to 
share the beauty of these two countries and their peoples with 
all Canadians.  Named in honor of T. G. Masaryk, the founder of 
Czechoslovakia in 1918 and father of modern Czech and Slovak 
society, the charity continues to be true to his vision of improving 
lives of everyone through  assistance, education, cooperation 
and tolerance.  Information and contacts can be found at www.
masaryktown.org 

Masaryk Memorial Institute (MMI) je charitativní organizace, 
kterou založili imigranti přicházející z bývalého Československa. 
Cílem této organizace je nejen udržovat české a slovenské 
tradice, ale také obohatit kanadskou společnost o informace 
o krásách a historii  české a slovenské země. Organizace je 
pojmenována po prof. Tomáši Garriquovi Masarykovi, prvním 
prezidentovi samostatného Československa, které vzniklo v 
roce 1918. MMI zůstává věrný jeho odkazu a nadále se věnuje 
aktivitám, které obohacují život lidí v naší nové domovině, a 
propaguje pomoc, vzdělání, spolupráci a toleranci. Informace 
najdete na www.masaryktown.org

Office: Iva Ječmen
450 Scarborough Golf Club Road Toronto, Ontario, M1G 1H1,Canada
Tel.: 416-439-4354, Fax: 416-439-6473,   www.masaryktown.org

Masayk Memorial Institute is a registered Canadian charity  
(Charitable Business Reg. Number 119582781RR0001)   
www.canadahelps.org
We depend on financial support from foundations, corporations 
and individuals to deliver our cultural and charitable activities. We 
gratefully appreciate financial contributions from our donors and 
various event sponsors. Every dollar of support that we receive 
goes towards helping to educate,  organize events, or finance 
special charitable funds.  Please be generous in your support.

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)      $ ..........................

Noviny zasílejte na adresu:

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

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

..........................................................................

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

e-mail  .............................................................

Za dary nad $15 bude kanadským dárcům zaslán 
Charitable Donation Tax Receipt. Děkujeme Vám.
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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 Publications 
Assistance Program towards our mailing costs.

NOW HIRING!

Part time BAKER
Please e-mail resumes to helen@theprague.ca 

or call 416-504-5787

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

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

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

ČESKÁ ŠKOLA MMI PRO DĚTI
Pro děti od 5 do 12 let. Vyučování probíhá od září do 
června vždy v sobotu 10:00 - 12:00 h.
Location: Bata Shoe Museum. Info: 416-439-4354

SOKOL TORONTO
Info: H. Jurásková, 905-838-2541 
J. Waldauf, 416-535-1413
Korespondenční adresa župy:  Sokol Canada, 
496 Gladstone Avenue, Toronto, ON   M6H 3H9

PRAGUE DELI
638 Queen str. West, Toronto
www.the prague.ca; catering@theprague.ca
Tel: 416-504-5787

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

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

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

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

HONORÁRNÍ KONZULÁTY ČR
Honorary Consulates of the Czech Rep.
Calgary: Jaroslav Jerry Jelínek
Ste. 611 – 71st Avenue S.E.,Calgary, 
Tel: (403) 269-4924; fax: (403) 261-3077
E-mail: calgary@honorary.mzv.cz
Winnipeg: 310 – 115 Bannatyne Ave., 3rd Fl
Tel 204-942.0981, winnipeg@honorary.mzv.cz
Vancouver: Michael Duncan Adlem
1055 Dansmuir St. 23rd floor, Vancouver, Tel.: (604) 
891-2296; fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz

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

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

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

CZECH BUSINESS ASSOCIATION OF 
CANADA
205, 259 Midpark Way S.E. Calgary, Alberta T2X 
1M2
Tel.: 403-264-5150; fax: 403-938-5150
E-mail: info@cbaconline.ca
www.cbaconline.ca
CZECHTRADE
25 Adelaide St. E., Ste. 1719, Toronto, ON  M5C 3A1
Tel: (416) 848-4984; fax: (416) 848-4985
Web: www.czechtradeoffices.com

SEVEROAMERICKA OBCHODNI 
A KULTURNI KOMORA INC.
909 Bay St., Ste. 1006, Toronto, ON, M5S 3G2, tel./
fax (416) 929-3432 
www.czechevents.net

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

ČSA – CZECH AIRLINES
Toronto: 5955 Airport Road #206
Mississauga, ON, L4V 1R9
Tel.: 1-800-641 0641 ext. 3; fax: 905-673 0901
E-mail: www.czechairlines.com
Montreal: 2020 Rue Universite, #2210 Montreal, QC  
H3A 2A5
Tel.: (514) 844-4200; fax: (514) 844-5742
Web: www.czechairlines.com
Call Centre: 1-866-293-8702

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

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

KONTAKTY ČESKÉ A SLOVENSKÉ KOMUNITY

Fotografie z krajanských akcí - PHOTOS na

www.novydomov.com 


